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ΑΡΥΕΠΤΙΡΕΗΜΕΝΤ. 

ΤῊΙΒ νομὴ «ΟΠΙΒΙΠΒ, οἱ ἴμο ]ε[ί-Παπά Ῥασο», ἵπ ραγα]]αὶ ΘΟ] 5, 

ἐπ νο Ἐησ]βδ]ι ὙογδίοΏβ ΜΉ] Ὕθγο Ῥραρ]ρ]εά ἴῃ 1611 απά 1881 

ΤΟ ΘΟ ν ΘΙ, απά οἩ. μα τῖσ]ῦ-Παπᾶ Ῥασα», Τ]ο Νου Γοβδίαιησηί ἴῃ {Π6 

οτ]θίπα] ἄγεεἷς αοοοτάἶπς ῦο ἴμο ὑθχὺ {ο]]ουνεά 1π ιο Αὐὐπουϊβθα Ὑδυβίοῃ, 

νοσεί]Ἡαγ νι) ἴ]ο ναγΙαΒΙοηβ αἀορίεα ἴῃ ἴμο Ἠεν]πεά Ὑουβίοι” α5 οὐ τίος 

{ου ἴμο Βγπαῖος οὗ μα Οαπηρτ]άσο ΤΠ πϊνενςΙῦγ Ῥτεες ὈΥ Ὦν ΜοτΙνεΠογ. 

ΤΠ Ἰα[- Παπά οο]ΙΠΙΠΡ οἵ ὑπο 1ε[-Παπά ρασες οοηὐαϊῃ ὑπ Αιογίδος 

Ὑἵβίος, ΜΠ 105. Ματοίπα] ἈοΐοΒ. ΤΠίςδ Ὑογδίοι Ἠαδ Ῥεεη ταργοᾶισθᾶ, 

ΒΒ Δ 1811}, αδ Των να Ἠχεί οίνθῃ ἕο ἴλο ραρ]ο, πο πούϊοθ Πανίης 

Ῥθεη {ακει οἱ {ιο «Ἠαηρθς νΥμ]οὮ Ὕγετο 1ηάο {οι πμο ὅο πιο (νυ ὑποιιὲ 

Κπονη Δαὐῃου νυ) ἴῃ παραοαιαπό Ἐάμοσα, Τγροσταρμίσα] 61ΙΤΟΙ5, απά 

156 τε{ογεποθς, ἤν, ΠΟΘ, Ῥεειπ οογγθοίθα, Τύα]οϑ Ἠανο Ῥεοη αδεά 

{ον ὑπ νοτάβ πνμΙσο] πποτο Ῥηϊηζες 1 51η8}1] σρο ἵπ 1611, απ {ου ἴμοβο 

ΟΠΙΥ. ἸπουηβιβθοποΙθς 1Π λε οπιρ]ογπποηί οὗ οαρίζα] Ιείίενς ἴῃ ὑπ6 Εάῑδίοιι 

Οὗ 1611 Πᾶν ΒοπΙθίπαθΒ Ῥδοι πεπιονοά Νεη ὉΠΟῪ πεεπιεᾷ Π]κε]γ {ο 

Ροτρ]οχ {πὸ τοαάετ. Τ]ε ραποια οι οὗ 1611 Ία5 Ῥδεεμ σεπογα]]γ {ο]]ουγες : 

Πα ὃ {ευν ΙΠΒἴΠΟΘΝ, ἴῃ ΥΠίοῃ 15 γγαβ ἱποοηδιβύθηὐ, οἵ γεηπάες ἕο οΏβοιτο ὑπ 

56η58, 16 Ία5 Ῥ6εῃ αἱθοτεά. ΤΠο βρε]Ηπς μὰ Ῥθεπ σεπεγα]]γ οοΠ{ογτηες] {ο 

ΙΠΟΕΤΗΏ Ἰδασθ. 

ΤΠο τισμί-Παπά οοΙΙΙΙΠΡ οἱ ἴλμε 1ε[ί-μαπά Ῥασες οοπίαπ ὑπ Ἠενυ]ρες 

Ὑοδυρίοη οἱ 1881, να 15. Μαγσίια] Νούεβ. 

Τμο Ἠεν]βετε) Βτείασε, ἴμε 1Η5ύ οὗ γϑαάϊηρθ ἃ Πα τεμάετίπσς Ῥτείογγες 

ὮΥ πο Απιοτίσαη (οπαπ{ζοο απ γθοου 64 αὖ {πον ἀεβίτε, απά ὑπ6 Ῥτείαςε 

οὗ Ὦν ΡΟΥΙΝΕΠΘΥ {ο ἴμο (Τοαε]ς Τοχῦ, αὖο α]5ο Ιπο]αᾶεά ἴῃ 0Π15 νο]απ]ο. 



ΒΕΥΙΒΕΒΒ’ ΡΒΕΕΑΟΕ. 

ΤΗΕ Επομ] Ὑαυβίοη οὗ ὑπὸ Ναι Τοβύδιηθην Ἠθτε Ῥγεβεπ{ες {ο {πὸ 

ΓθαάεΥ 15 ἃ Ἠονίβδίοη οἱ πο Τγαπδ]αθίοη Ῥαδ]δμεά 1Π ἴ]ε γεαν οὗ ΟΥ 
ΤΟΥ 1611, απά «οπΙΠΟΠΙΥ Ἐπονπ Ὦ} ιο Παπιο οὗ ἴπο Αιζμοτίςες 

Ὑογδίοῃ. 

Τπαϊ Γταπδ]αὔίοι Ίνας ὑπ Ἰνοτ]ς οὗ πιαΠγ Παπάς απᾶ ο{ βενετα] σοπογα- 
σης. ΤΠο {οιπόαῦ]οή Ίνας ]αιά Ὁν ἨήΠαπι Ἐγιιάα]ε. Ἠίς ἐπαπβ]αθῖοι 

οἵ πὸ Νεν Τορδίαπιεηὺ Ίναβ ὕΠπ ὑπ ῬΥίπηατγ Ὑογδίοη. Τ]με Ὑεγδίοης 

ὑμαὺ {ομ]οινεά νγετο οἰῦπου εαρΣίαπ αγ τερτοάισΒίους οἵ Ἐγπαα]ες 

ἐγαπβ]αίοι 1π 195 Ἠπα] 5ΠαΡε, ΟἿ᾽ τεν]βίοης οἵ Ὑεγβίοηπς ὑπαῦ Ἠαᾶ Ῥεθιι 

{Πειηβε]νες αἰπποδῦ οπ{ΙΤαεΙΥ Ῥαδεά οὐ 10. Τητεο βαοσθβδῖνο βἴασες τηαΥ Ὁ 

γοοοσηϊκες ἵπ 5 οοπΙπιοας ποτ] οἵ αὐλοταάνο τονίδιοπ: Πτα, ὑπ6 
ραρμοαΙοπ οὐ ὑπ ἀτεαῦ ΒΙΡ]ο οὗ 1059-41 1ῃ ο τοῖσι οἵ Ηεητν ΥΠ: 

ποχῦ, ὑπ ραρΠσαοι οὗ πο Βϊδμορε) ΒΙΡΙο οὗ 1565 απᾶ 1572 ἵπ {16 

χαίση οὗ ΤΠ χα θοῦ ; απά Ια501γ, ὑπ ραρΗσαβοπ οὗ ὑπὸ ΚΙπος ΒΙΡΙ6 οί 

1611 ἴῃ ἴμο τεῖση οὗ απο 1. Βδβιάθβ περα, Πο ἀθηθνδαη Ὑετβίοη οὗ 

1560, 1561} {ουπάθᾶ ον Ἐγτιάσα]ες ταπβ]αίίοι, τηαδῦ Ίσοτο Ῥε πατε : 
γΙο]ι, ἔΠοισ] ποὺ ραῦ {οτι Ὦγ αιθλοπγ, Ίναςδ νιάε]γ οἴτοπ]αθεά τι 

{Π15 οοαΠίτΥ, απᾶ Ἰαγσε]γ αδεά Ὦγ Κίηρ 1 απιες) Γταπβ]αίοτ!,. Τῆας ὑπὸ 

{οΥΠὰ ἴῃ γγΙο]ι ἴμο Ἐπσ]ςδα Νοῦν Γεραππεπῦ Ἠαβ ΠΟΥ Ῥεεπ τεαά {ο 270 
γθαΙ5 γγας ἴ]ο τοδι]ό οἱ νατῖοιι5 τενΙδίοηΒ ππαάε Ῥεύνπεει 15256 απᾶ 1611: 
πα πο ρτεδεπί ἨΠον]δίοη 15 απ αὐθοπιρί, αἲνετ ο. Ίοπς ΙΠπύευνα], το {ο]]ουν 

ἴμε εκατηρ]ε βοὺ Ὦγ ἃ ΒΙ6ΟΘΒΡΙΟΠ οὗ Ἠοποιγεᾷ ῬγεάεοθβΒοτ». 

1. ΟΕ {16 ππαΠΥ ροϊπῦς οἵ Ιπετεξυ οοηπεοῦεᾶ τ] ὑπ Τταπβ]αἰίοπ 

οὗἩ 1611, πο τεφι!το βρεοῖα] ποίῖσο; Πτα, πο (τεεκ Ταχὺ πυηῖο το 

ΔΏΡεατς το ανα τεργεβεπίεά; απά Βεοοπά!1γ, ὑπ οεἸματασίετ οἱ ὑπ6 

Τταπβ]αὔίοη 198ε]/. 
1. 10} τεσατά το πα (τοαε]ς Ταχὺ, Τὸ που] αρρεατ ]ιαί, 1 {ο βοπιε 

οχἰοπῦ ὑπ Τταηβ]αίους εχετοῖδεᾷ απ Ἱπάερεπάεπυ ]αάσεπιεπῦ, 16 Ίνας 

πιαϊπ]γ 1Π οΠοορῖησ απηοησ»ί τοιἴπσς οοπίαϊπες 1π με ρτ]ποῖρα] εάῖοης 
οὗ ἴπο ατθοὶς Ταχὺ ἰ]αῦ Ἰαά αρροατοά ἵπ {πὸ αἰχίεοπίῃ οθηΐανν. 



ΒΕΥΙΡΕΒΡ ΡΒΕΕΑΟΒΕ. ΥἹ 

Ἰαγενου ἴ]ιεγ 566ΤΏ {ο ανα [ὉΠΟνθ ἃ τοαάίπς συ]. 15 ποὺ {ουπᾶ ἴῃ 

ΑΏΥ οἳ ὕμοβθ ο ΙίοπΒ, ὉΠ|6 11 τεπάετίιςσ τΠαΥ ῬτοβαβΙγ Ῥε ἐτασεά {ο ἐῑια 

Τα Ὑπ]σαίαο. ΤΠ ον ομῖεί σιϊάες αρρθαχ ο Ἠαγε Ῥεεπ {86 Ἰαΐαγ εζ1θίοπις 

οἵ Ῥθερμαπα5 απ οἵ Ῥοζα, απ αἱδο, {ο ἃ οεγζαϊη εχζεηῦ, πα Οοπαρ]αίοη- 

βίδη Ῥο]γσ]οῦδ. ΑΙ {Ποδε Ίνοτο Του θα {ον ὑΠπ6 παοςῖ ραγῦ οἨ τπαπιβογ{ρί5 
οἵ Ἰαΐε ἀαἲο, {εν 1 ΠΠΤΩΡΘΥ, απ τι5θα να] Π 016. ον σα] 5111. Βα ἴῃ 

ἴΠοδο ἆαγ5 10 οοι]ά ἨατάΙγ Ἠανο Ῥθεν οἰ]μεινσα. Ἀεατ]γ 411 {ιο 1πογθ 

αποϊεηό οἱ ἴμο ἀοοιππιεηίανγ αν ΠΟΥ ὑ165 Ἠαγο Ῥθόοπ]θ ΙςΠΟΝΥΠ οΠΙγ νηθῖτι 
ὑπὸ Ἰαδῦ Όννο οδη{ΙΙΘ5; 8ΟΠ16 οὗ ὑπ6 ποβῦ Ἱππρογίαπί οὗ έ]ιοπα, Ἱπάεες, 

ΝΙθΠΙπ ἴμο ]αδῦ {εν γεαν». ἘΤηπαῖν ραρ]Ισαδίοι ας σα]]οά {ολ ποῦ οπ]γ 

Ἱπηργογαά οὐ 1δίοΏ5 οἵ ὑπ ἄτοε]ς Ταχύ, Ρυὺ ἃ βιιοοθββίοη οἱ Ιπβίγισζῖνα 
4ἱδοιβδίοης ΟἹ ὑπ6 νατΙαΒΙοΠΡ ὦνΠΙοἩ Πᾶνα Ῥεεῃ Ῥγοιισ]ιό {ο 1σ]ζ, απιά οἱι 

ἴμο Ῥεςδῦ πποᾷε» οὗ ἀἰξαπσιηβμίης οτἰσίπα] τ] ΡῈ. {ΓοΠΏ οἸαπσος ΙΠ{ΤΟ- 

ἀποες ἴῃ ἴμο οοιἼτβο οἱ ἐταπβοτίρίοηῦ. ὙΥ̓Ώ116 ὑΠονείοτο 16 μὰ Ίοπσ Ῥθθιι 

ἴα οριπίοι οἱ 41] οποίας Παῦ ια οοΙΠΠΙΟΠΙΥ τεοεϊνεά {αχῦ πεεᾳεὰ 
{μοτοιισῃ τενἰδίοη, 19 15 Ῥαΐἱ τοςθη{Ιγ ὑπεαὺ τηαζεγία]ς μῶν Ῥθεῃ αοφι]τεά 

ἴον οχεοιήτις 5ΠΟἨ ἃ Ἰγοτ]ς γηῖζλι ον αρρτοσιηαξα οοπηρ]εύεπιθςς. 

2. ΤΠ εΠατασῦεΥ οἵ ὑπ Τταηβ]αβίο 1056} 7111 Ῥο Ὀϑϑὺ οδϊπιαεᾶ Ὦγ 
οοηβΙἀετίης {πο Ιεαίίπς τα]ο5 ππάογ ὙΥΠΙο]ι 16 ντα» τηαςε, απ ὑπ6 εκθεπὲ 

{0 ΒΟ. ὑπ 656 τα]ες αργρεαχ {ο Ἰανε Ῥθεπ οβδεγγες. 

Τ]ο ρτηατγ απά Διπάατηεηζα]. τα]ο γναδ αχργεβδεά {π Π6 {ο]]ονίησ 

ΤΘΥΠΙΝ :-----Τπο ονάἵπαχγ ΕΒΙΡΙα τοις ἴῃ πο ΟΠΥΟΒ, οοπΙΙΠΟΠΊΥ οα]]οά Π 6 

ΒΙΕΠΟΡ5’ ΡΙΡ]6, {ο Ρο 10] ον, απά ἃ5 1016 ΔΙ θυ ἃ α5 ὑπ ἐγαθ] οί ἐπ 

ΟπΙβίπα] 0111 Ῥϑυτητῦ.  Τ]εγο να», Ἀούγενοτ, ὑΠ15 Βα θβθατιθηῦ γον βίοι :--- 

«Ἔ]εξε {παηβ]αδίοἩς ὕο Ῥ6 τ1δες, θη {ΠεΥ αστεο Ῥεξίεν ἢ ἐπ ἑοχὺ λατ 

ἴμε ῬΙδΠορς᾽ ΒΙρίε: -ΤΊ 4165, Μαζμονς, Οονεγάα]ε”, ὙΥ Εἰ ΟΠ ΟΠ Ἐ, 

(επενα. Πο Βτβδῦ οὗ ὑΠπθϑ6 τ1]ε5, Υπο] ντα εαρβαπθία]]γ ὑπ 6ατηο 

αδ μας Ἰαιά ἆοντ αὖ ὑπὸ τεν]βίοπ οὗ ὑπ6ὸ (τεαῦ ΕΒίρ]ε ἴῃ ὑπὸ τεῖση οἵ 

Ἐμζαβεί]ι, ντα βἰτιο]γ ομβεγνεά. Ἔμε οὔ]ον τα]ο ας θαὺ ρατθα]]ν 
{ο]]οπγεά. ἘΤ]ε Τταπβ]αίου5 πας ΤηΙΟΙ τ1δε οὗ ἴμο (θπεναν Ὑετβίοη. 
ΤΠεγ ἆο ποῦ Ἠούπενεγ αρρεαν ἴο Ἠανε ΓεαπεηϐΙγ τεαγπεᾷά {ο μα 

χεπάοτίησ» οἵ {με οὔμεν Ὑσενσίοηπς παπιθς 1 Π6 τα]ς, ΠΟΙ 6 ἔΠοςε ΎεγβίοΠς 

ἀἰβενεα {ποτα ἐπ Βϊαμορς ΒΙΡ]6. Οπ ἐμ οἴπογ Παπ, ὑπ 611 νους «Πθυν5 

ον]άοπῇῦ ἴγασες οἵ ἴμο Ιπῄπεπος οἵ ἃ ὙεΥδίοἩ ποῦ βρεοϊβες ἴῃ {Π6 τι]ε», ὑπ 

ἨΠετηϊβΗ, τηαάο Ποπη ὑπὸ Τα Ὑ]σαία, Ῥιι0 ΒΥ βε]ο]αγς οοπνεγδαπῦ τυ 

{86 τὶς Ογ]Ισ]πα]. 

ἈποΥ ΠΟΥ τι], οἩ γυηίο]ι 16 15 αἰαΐζοᾷ ἐπαῦ ὑποβα ἵπ δύ ποῦν Ἰαϊα συθαῦ 
ΒἴΥ655, τε]αίοά [ο ἴπο τεπᾷετῖησ οὗ πονάς λα αἀπιηθιοὰ οἳ ἆπτεγεπί 

Ἰπθεγρτγείαδίοης8. Τό ἵνα αν [Ό]]ον :-- πει α ποτά Πα ἀῑνει» 

ΣΙσηΙΠσαῇΙοης, ὑμαῦ ἴο Ῥε Κερί πο Πα Ῥθει πιοδῦ οοπιποΠ]γ δες ὮΥ 



γη ΒΕΝΙΡΕΒΡΣ ΡΒΒΕΑΟΡΒ. 

ἴμο πποδὲ οὐ ἴ]ιο αποϊθιιῦ {4ὔΠ6Υ5, Ῥείπσ ασγεσααΡ]ε ὅο ὑπ Ῥτορτίοῦγ οὗ ὑπὸ 
Ῥίασς απά ὑπ απα]οσγ οἱ ὑπὸ {αι πο 0815 τα]ο Ίναδ αββοοἰασθά ἔ]α 

{ο]ονίπς, οἩ ΠΟΙ. δα ια] βἴτορς αΡρεαῦ5 {ο μῶν δει ]αΐᾷ :--ἰ ΤΠ οἱά 

οοο]οδιας]σα] υνογᾷς το Ῥο Ἱκερί, νἱ7. ὑπ γγοτά Ἰνωγοίν ποῦ ἴο Ῥο ἐπαπβ]ατεά 

6οπιοφγεφαξίοπ, το. ΤΗΙ5 Ἰαΐΐεν τα]ε γα {ου μα τποδῦ ρατῦ οαγοβα]]γ οἳ- 
βογνοά; ας 16 ππαΥ Ῥα ἀοαρίοα παείΠαετ, ἴῃ ἴΠο ϱ.5δο οἵ ποτά» μαι 

απ θα οἵ ἀϊβοτεπύ ππεαπίησς, ἴμο ΠΠβίαασβοηΒ Ἴετο αὖ αἱ] οἱοβεΙγ΄ 

{ο]]ονγθᾶ. Τὴ ἀἆθα]]πσ τὶ Όλο ππογο ἀπ που]ὺ πνοτᾶς οἳ ὉΠ15. οἶαξςδ, ὑπ6 
Τναπβ]αἴοΥ5 αΡΡΘαΥ ο ανα ραίᾷ τηποἩ τεσατά το ἰταςϊβοπια] Ππθετρτοῖα- 

ΜἱοΠ5, απά εβρεσία]]γ {ο μα απαΠοτΙῦγ οὗ ἴπο Ὑπ]σαῖε; Ρα, α5 {ο πὸ 

Ίαγσο τ δι τι. οἱ πνοτάβ ΠΟ τοῖο Ῥτορετ]γ [81] απάεν ὉΠ τα]ς, ΤΠεΥ 

τιδθᾷ οοπρίάογαβρ]ο {γοθίοπι. ἸΜοτθογνεΥ ὕπο Ῥτοίθβς 1Π ὑπο Ῥτείασα ἴο 
Ἠανα αἰπάΙοιΒΙΥ αἀοριεά ἃ νατιεῦγ οὗ εκργθββίοη 1. σου] πον Ῥο 

ἀθεπιεά Πατά]γ οοηβΙβεπῦ τι ὉΠ τε πγειπεπίς οἵ {1} ] ἐγαηβ]αξίοι. 

ΤΠαΥ Β6οΠῃ το Ἠανθ Ῥεεπ σιϊάεά Ὦγ ἴ]ε {εεΙτισ ὑπαῦ ὑμοῖν Ὑαυρίοη υοτ]ᾷ 

Ρ6οαγθ {οΥ ἴῃο πονάς ΠΟΥ αδεά ἃ ]αδΐπσ Ῥ]ασο ἴῃ λαο Ἰαπσαασε; απᾶ 
ὉΠΘΥ ΘΧΡΙΘΒΒ ἃ {6αΥ 1οδῦ ἴπεγ 5ου] «ηε παῦρα (Ὦγ 5οοβεΥς) ΜΠ ποπ] 
αππθσπα] ἀθαῆπς θοπατᾶς ἃ σγεαῖ ΏΙΠΗΡΕΥ οὗ σοοᾷ Ἐποσββῃ πονάς.) πμΙςσΙ, 

νυ ποι ὉΠ|5 Ἡροτίγ οἩἳ Ἰ]αίτ ρατῦ, σου] ποῦ Ἠανο ἃ ρ]ασο 1π ἴμο Ῥασες 
οὗ πο Ἐπσ]]κ] Ῥιριο. 5.1] τὸ οαηποῦ Ῥο ἀοαρίεα ὑπαῦ ἴμεγ οαστ]εᾷ ὉΠὶπ 

Ἰρετίγ ἴοο (αν, απᾶ ἴΠαῦ πο αὐπάϊοᾶ ανοϊάαποε οὐ απῖβοτπαϊῦγ 1π {Π6 
γοπάετίπσ οὗ ὑπ6 βατΠο ον», ονεη δη οοουττίπσ ἴῃ ὑπ6 βαΠΠ6 οοη{θσὲ, 

15 0Π6 ο{ ἴμο ΡΙ6ιηῖβΗας ἵπ ὑπῖν νου]. 

Α ΌΠ]τά Ἰοαάϊπς τα]ο πας οἵ ἃ ποσαῦϊνο οἨαγασῦετ, Ὁ τας τεπᾷογες 
ΤΙΘΟΘΒΡΑΣΥ ΡΥ ἴῑια εχροτίεποθ ἀοτῖινεά {Τοτη {ΟΥΠ16Υ ὙαυβίοηΒ. ΤῊΘ νγονάς 

οἵ πο τα]ο αγθ ἃ5 [0] ΟῪΒ :--- ΝΟ ππανσίπα] πιοῦες δὲ 411 {ο "ΡῈ δβῆχϑα, Ῥιαῦ 

οΠ]Υ {ου ὑΠ6 θχρ᾽δηδύϊοι οὗ ὑπ Ἠεβρταιν οὐ Οὐθοὶς σου Ποῖ οαπποῦ 
τι πουιὺ Βοϊηε οἴτουπη]οσπθίοη 5ο ῬτίεβΥ απιά β{1γ 6 οχργοββας ἴῃ {πὸ {οχί. 

Ἠογο ασαϊπ Όλο Τταηβ]αῦοτς αδθά βοτπο Προτῦγ 1Π {Ποῖ} αρρΠσαίοπ οὗ ὉΠ 6 
τας. Οὐὖ ο/1πογο Ίαν 760 ππατσῖπα] ποῦες οτΙσίπα]]γ αρρεπᾶςθᾶ {ο με 

Αιπζμιογιρεά Ὑετβίοη οἵ πο Ναι Ταεβατησθη 6, οΠ]γ ἃ 5ονεπ{ΘἩ ρατί οοπβ]βῦς 

οἵ εχρ]απαίίοης5 οἳ Πέεγα] τεπάετῖπσς; ὑπ6 στεαῦ ΤΙΙΟΥΙΟΥ οί ὑπ ποῦθ 
Ῥαΐηπς ἀενοῖοά ὕο ὑπ αδαβα] δα Ιπάεοά ΠΕΟΘΑΡΑΥΥ Ῥι1ρος5θ οὗ Ρ]ασοῖπς 

Ῥοΐουο ὑπ τοαάεν αἱιογπαῦίνο τοπάετίησς νπῖοἩ τὸ γα Πιάσεά ὑπαῦ ἴμα 

Ῥα5βαρο οὐ" ἴπΠο πονάς που ἔν αἀπήῦ ΤῊΘ ποῦος τοίεγγίησ {ο 

ναγ]αὔΙοηΒ [πὰ ὑπ (τοε]ς Τοχῦ απποιπό ο αροαῦ μτίγ-ἤνο, 

ΟΕ ιο τοπιαϊηίπρ τα]ες 16 την Ῥε παβ]οιεπό ἴο πούϊοθ Ομ, Ὑίο ντα 

{οΥ ὑπ τηοϑῦ Ῥατί οοηβὶκζοπΘ]γ {ο]ουνος :---Τ]ς παπαθς οἱ ἔμο Ῥτορβεϊς 

απά ὕπο Ἠο]γ πτ]ίστς, τυ 0ο οὔ]ιθί ἨαΠΙο5 οὗ 66 ἐοχί, ὕο Ῥο τοϊαιηθά, α 

ΠΡ, ἃ 5 η]αΥ Ῥο, αοοογζ(πο]γ ἃ. ἴμαεγ Ίγογο νι]σατ]γ τιϑϑᾶ. ὙΠῸ Τναης- 
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Ἰαΐου5 παα αἱδο ὑπ6 Ροτῦγ, ἴῃ αΠΥ Ῥ]ασο οὗ ρεοῖαὶ οὐδοῦ, {ο οοπβα]{ 

ἴ]λοδο ο πα]σλῦ Ῥο απα]βεά {ο ρον απ ορίΠΙοἩ. 

Ῥαββίηςσ Ίγοτη ὑπθθθ απζαππεηζα] Υ1165, ΥΠΙοΠ Ποιι]ά Ὦε Ῥουπο ἴῃ ταὶ 

Ὦ} αγ οπθ ὙΠῸ νγοι]ά τἰσΏϐ1γ απάογκζαπά ὑπ παίατο απ ομαγασῦεν οί 

Ὁπ6 Αιιζηοτίρες Ὑδγβίοῃ, Ίνθ ταιιδῦ σα]] αἰθεπίΙοη {ο ὑπ ΠΙάΠΠΘΥ [ἢ νυΙο] 

{πὸ αοὐιια] νγοτ]ς οὗ 0π6 ὑγαηβ]αδίοι νγὰβ οαχτ]θεᾷ οἩ.. ΤΠ Ναιν ΤΓαρίαπιθΕ 
τὰ αββίσηος ο Όντο 5εραταία ΟοππραπίαΒ, ὕΠπ οπεθ οοηβίδθ]πο οἵ εἰσ]ν 

ΠΊΘΙΗΡΘΙΣ5, βθησ οὖ Οχίογα, ἴπο οἴμεν οοηβὶςίπσ οὐ ΒενεηΠ 1ΙΠΕΙΠΡΕΤΕ, 

Βιθθηρ αὖ  οϑυμηϊ βίου. ΤΉΘΙΘ. 15. Πο ΤΕΑΡΟΠ ο Ῥε]ενο ὑμαῦ ἴμοξο 

Οοπιραπίε5 6Υετ βαῦ ὑοσοῦμογ. Τ]εγ οοπιπηαη]οα(θά Το 6δ6Ἡ οἴμετ, απά 
Ἰκαυν]ρο {ο ὑπ ἴοι Οοπιραπίθς Το ΥΙΟ ὑπ ΟΙ Τοδαπιοπί ἀπά 

ἴμο ΑΡοοτγρΜα Πας Ῥθει οοπηπαος, {Ππ6 τεβι]ή5 οὐ παῖτ Ιαβοίτ5; απά 
ῥογηαρς αξεπανάς τεοοηβΙάεγεά πεπι: Ῥιαΐὸ λαο [αοῦ ὑπαῦ πο ον 

Τοδαππεπῦ πας ἀῑνίάεά Ῥεέννεει ἔννο 5εραγαία Ῥοᾶἱεςδ οἱ ππεη Ἰπνο]νεᾶ ἃ 

σγανο ΙποοπγεΠίθμσθ, απά ἵναδ Ῥογοπά 411] ἀοαρί ο οπ115δο οὗ ΙΙΑΠΥ 

ποοηβίβίεπσίθ». Τ]εκδε ργοβαβΙγ νου] Ἠανο θεση ΤΗΙΟΗ ΤΊΟΙΘ Β6ΥΙΟΙΙ5, 

ας 10 ποῦ Ῥεεπ Ῥγονϊάοά ὑπῶῦ ὑπο βΠοα]ά ο ἃ πὰ] βαρογν]βίοη οἵ 

ἴμο πιο] ΒΡ], ὮΥ βε]εοῦεά ππδιηβανς {τοπ Οσίοτᾶ, Οαπιρτίάρα, απά 

ἨλοβππΙηςίαν, ὑ86 {τας οείγες αὖ ΒΟ ὑπ6 νγοτ]ς Πας Ῥθει οαγγ]εά οἩ. 

Τ]ορο ΒΌΡΘΥΊΒΟΥΗ αγα βαϊᾷ Ὦγ οπο δα πουιγ {ο Ἠανα Ῥθδεῃ 51Χ ἴῃ ΠΙΤΠΡΕΥ, 
απ ὮΥ ΠΟΥ ΠΟΥ ὀνγε]νο. Ί/πεη 1ὖ 15 τοπεπιρετοά ὑπεῦ ἴΠ]5 Βαρετν]βίοιι 
νας οοπηρ]είεά ἴπ ΠΙπς ΏΠΟΠ{ΗΡ, νο ΤαΥ Ἰοπάεν ὑπαῦ ἴπε ἸποοηρΥ 165 

ΥΙΟΗ ΥΘΠΙΒΙΠ 48 Ποῦ ΠΠΟΥΘ ΠΙΙΠΘΥΟΙΒ. 
Τ]ιο ΟοπαραπΙε» αΡΡθαχΥ Το ανα Ῥεεπ οοοιρίεά ππ ὑπ ασια] Ῥαβδίποςς 

οὗ τογ]δίοη αροιιῦ Όννο γεατ5 απιά {Ἠτεο 4ΠΔΓΌΘ5. 

ΦΗΟΠ, 50 {αγ α5 οαπ Ὀ6 σαΐῦμοεγες {οπι {Πο τι]ε» ἃ Πα πιοᾶςες οἵ ρτουθάανα, 

15. ὑπ6 οἸατασῦου οὗ ὕπ6 ᾖππο-Ποποιτεά βίου. ΒΟ νο Ἰανα Ῥεει 

οα]]εά αροπ 6ο Υονβα. 8 Βᾶγϑ Πας {ο βύπα νυν ὑΠ15 στεαῦ Ὑ εγδῖοη οαΓΕΠΙΙΙΥ 

απά τηἰπαζεΙγ, Ίπα Ὁ. Ἠπα; απά ἴμο ἸΟΠΡῸΡ Ίο Ώανο Ῥσει οπσασοᾶ ΠΡΟ 
Ἡ ἴΠο ηΊοτο 16 πᾶν Ίοαγηθς {ο αἀππ]γε 105 βΙπΙΡΠΟΙΘγ, 105 ἀἰσιϊογ, 115 ΤΟΎΤΟΥ, 

155 ἨαΡΡΥ ἔατης οἳ εκργεβΒίοΠ, 155 σεπετα] αοοπτασγ, απά, πο τηιιδς ποῦ 

411 ο δα, ἴλο πωαβῖο οὗ 105 οαάεποεθ», απᾶ ἴμπο [6110] 0165. οἱ τῦϑ τ]ηγτ]π. 

Τὸ τεπάοτ ἃ πους ἐπαὺ Πα τεασ]μοά 5 ση βαπάατά οἱ εσοε]]οποσο 501] 

Ώ1ΟΥΘ οχοε]]από, {ο Ίποτθαδα 105. Πα ΘΙ ῦν πνιυμοαῦ ἀοβίτογίπο 105 οματτῃ, 

γα ἴμο {αβ]ς οοτητη]θθεᾷ ἕο τῷ. ΟΕ ὑπῶῦ {αδ], απἆ οὐ ὑπ6 οοπάΙδίος 

ππάου ΥΠΙοἩ Ίνα Ἠαγο αἰθεπιρίας 105 βι]βΙπεπί, 1Ὁ ν] που Ῥο ΠΘοΘΡΡΑΤΥΥ 

{ου 8 {ο βΡρεα]ς. 

11. Τῇ ρτοβεπί Ἠονίδίοη Παά 105 οτἰσίη ἴῃ αοὐῖοη δῖοι Ὦγ ἴ]ιο 

Οοπνοσαίοη οὗ {π6 Ῥτονίπου οὗ Οαπύετριςγ ἴῃ Εεβγιανγ 1870, απά 16 ηαΡ 
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ρου. εοπζ ασε ἐπτοισβοιῦ οἩ μα Ῥ]αηπ Ἰαῖά ἄοπη ἵπ Ἠεβο]μιίοις οὗ 

Ῥοῦ]μ ἨΗοιβες οἵ μα Βνγονίπος, απ, ΤΟ 6 ρα σπ]ατ]γ, 1Π αοοοτάαπορ τ ἢ 

Ῥνιποῖρ]θς πα] Ἠα]ος ἄτανντ αρ Ὦγ ἃ βρεοία]. Οοτητηϊδίθε οἱ Οοπνοσαβίοι 

1ῃ με [Ὁ] ον ηρ Μαγ. Το Οοπιραπί6ς, ἴμεα οπς {0Υ {16 τονἰβίοη οἱ ὑπὸ 

Αιιζηοτισοα Ὑογρίοη οἵ ὑπ Οἱ Τοραπιεηξ, απᾶ {ο ολα {ο0Υ {πὸ του]ςίοιι 

οἵ {π6 βαππο Ὑεγβίοη οὗ ὑπὸ Ναι ΤΓοβίαπησηξ, νετ Του τη θα ἴῃ ἐ]ιο ΤΙΒΊΠΘΥ 

Βρεοϊβεά ἴῃ ὑπ Ἠοβο]αίοβ, απά λα πνοτ]ς πγας οοπιπηεησθεάἆ οα ἐπ 

Ὀπεπίγ-βεοοπᾶ ἆαγ οἵ Φππὸ 1870. Ἀπογγ α[τεγνατάβ, βἴερ Ἴετε 

ἔα]κοπ, πάςτ ἃ τοβο]αίοη ραβσεά ὮΥ Ῥοῦμ ἨΠοιδος οὗ Οοπνοσαβίοη, {0Υ 

Ἰν τ] ηρ ἴμο «ο-οροταβίοη ο Απιθγίσαη ΒΟΠΟΙΑΤΡ: απᾶ εναπίπα]γ ὅσο 

(οτηπη]σίοςς νγογο {ογπηθεᾶ 1π Απηθτίσα, {ΟΥ ἴλο ΡΙΤΡΟΡΕ οὗ δούϊηρ' τ ἢ ὑπὸ 

ὕνο Ἐπσ]δΗ ΟοπηραπΙΕ5, οἩ ἴ]α Ῥαβ]5 ο πο Ῥνϊποίρ]ες απᾶ Ἠα]ες ἆγανντι 
αρ ΡΥ ὉΠ (οπηπηϊδθεο οἵ Οοπγοσαβίοη. 

Τμο. ᾖιπάαπποπία]. Ἠεβο]αδίοΠβ αἀορίοᾶ Ὦγ ἴμπαο ΟοπνοσαΏίοηι οὗ 

0απήεγρατΥ οἩ ὑπ6 πίτα απά ΠΡ ἀἆαγς οὗ Μαγ 1870 ννεγο ἃ {ο]]ουνς :---- 
“1, Τπαῦ 1ὖ 15. ἀαδίταβ]ε ἐπαῦ ἃ τον]δῖοη ο{ πο Αιπζιογισεά Ὑεγβίοη οὗ 

Όλο Ηο]γ Βοτϊρίατες Ῥε απάετίακεῃ. 

9, Τα {Ππ τεν]κίοη Ῥε 50 οοπάιοίεᾶ α» ἴο οοπαρτῖκε Ῥοῦμ τηαγσῖπα] 

Τοπάεγῖησ» απ 510) οπποηάαίοη5 ας 1ὖ π]αΥ Ῥο ΤΟ] πεοβββατγ {ο 1ηβετή 

τη ὑπο θεχί οἵ {πο Απόηοτιρεά Ὑεγβίοῃ. 
“8, Τμαῦ ἴῃ ὅπ ρον ταβο]α{ίοηΏ5 νο ἆο ποὺ οοπθθπηρ]αία ΕΥ 

πεν; ἰταηδ]αθίοι οὐ μπα Ἠϊριο, οὐ ΑΠΥ αἱίεταβίοη οὗ πο Ίαησπασα, 

οχοθρῦ ΠΟΘ ἴῃ μα Ππάσειηθηῦ οὗ πο τηοβῦ οοπαραεθεπὺ ΒοΠο]ατς β1ο] 

6αηΏσε 15 ΠΘσΘΒΡΑΣΥ. 
4. Τ]αῦ Τη ΡΒ1ο]Ι ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ 6Ἠαηςα», 0Π6 Βἱγ]ε οὔ {λε Ιάησιιασε επηρ]ογεςί 

1ῃ ἴμο εχἰθπσ Ὑεγείοι Ῥ6 ο1οβεΙγ {ο]]ονγαε. 

ἐσ. Τμαῦ 1Ὁ 15. ἀεβίταρ]ε ὑπαῦὺ Οοπνοσαῦίοπ ΕΠοιι]ά ποπαπαίο ο Ῥοᾶγ οἵ 
195 ΟὟ ΙΠΘΙΗΡΘΥΡ {ο τπστίακα 6. ποτ] οἱ τονΙβίοΠ, ΥΠΟ 5Πα]] Ῥο αἲ 

Ἡβροετίγ το Ἱην]το ὑπ οο-ορεγαίίοη ο{ ΑΠΥ επηπεηί {ο βοπο]ατβδΗίρ, Το 
Ὑμαύεναυ παδΙοΠ ος τεβσῖοις Ῥοάγ ἴπεγ ππαγ Ῥε]οπο.) 

ΤΠ Ρτϊποίρ]ος απά Ἠπ]ες αστεεᾶ το Ὦγ ὑπ6 Οοπηπαϊσίοο οὗ Οοπνοσαὔίοι 

ο ὑη6 ννεπῦγ- {ΤΠ ἆαγ οἵ Μαγ 1870 ππετε α5 {ο]1ον/ :--- 
“1, Τὸ τηὐγοάτιοθ ας {εν αζεγαΙοηΠς ας Ῥοβδῖρ]α Ιπίο ἴπο Τατὲ οὗ ὑπὸ 

Απιοτίςοά Ὑαγβίοη ΘΟΠΑΙΒ ΘΠ ]Ὺ τυ. ἔα 1 Πα] 655. 

“2, Το Ἠπαῦ, ἃ 5. αχ ἃ 5. ῬΟΒΒΙΌ]6, {Π6 θαρύθββίου οὗ ΒΙΟἩ ἰδθυαὐϊοηβ {ο 
{πο Ἰαήσιασε οὗ {Ππ|ὸ Αιιῤηογίκεά απά θα ]16 1" ΕἸ ΡΊΊ5 Ὑ ΘΥΒΙΟΠΒ. 

“8, ἘασΠ ΟοπΙΡαΠΥ ὕο 5ο Ὀν]ορ ΟΥ6Υ ἴΠο Ρρονίοη {ο Ῥο τογυῖδαᾷ, οπσθ 

ΙΥουΙβΙοΠΒΙΙΥ, ὑπ 5αοοπά {πιο ΗΠΑΙΙΥ, απᾶ οἩ Ῥτϊποῖρ]ες5 οὗ γοῦίηςσ αδ 

Ἱογοαιπα[θεΥ 15 ργον]ά ας. 

“4, ΤΠαῦ ιο Τοχὺ ο Ῥο αἀοριοᾶ Ῥα ὑμαὺ {ου πΠΙοἩ ἔμο ενϊάσποο 
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15. ἀεοιάεᾶ]γ ρυθρομάθυδϊηρ ; απά ὑπαῦ ν]οη πὸ Τοχύ κο δαορίθα αἸΒῈΥΆ 
{γοπα ὑπαὺ {τοι νῖοὮ ὑπ ΑἸ Ποῦ θοαὶ Ὑ ουβίοη νὰ ππαο, {Π6 αἰψουαύϊοι 
ρα ἱπαϊ!οαϊθα 1π ὉΠ ΤΙαΥΡΙΗ. 

“δ, Το πηακο ΟΥ̓ τοϊαΙπ πο οὔαπσο ἴῃ πο Ταχὺ οὐ ἴμο 5οοοπά 

Ππα] τενἰδίοηπ ὮΥ ϱ8οἩ ΟοΠΙΡαΠΥ, εχοορί {ο {ᾖίγᾶδ οἵ ἴμοβα ργεδεηῦ 

Άρργονθ οὗ ἴλμο βαπ1θ, Ῥαῦ οἩ πο Εγδῦ τενἰβίοη {ο ἀεοίάο Ὦγ βἰπαρ]ε 
ΤηΒ]ογΙ0165. 

6. Τὴ οναετγ οπδο οἵ Ρτοροδες αἰθεταῦίοῃ ὑπαῦ την Ἠανα ρἶναι τῖδο {ο 
ἀβοιββίοη, ο ἀείευ Όλο νοῦπιςσ ἴλετειροἨ 11] πο ποχί Μοείίπα, 

ἨΠεηβοενοΥ ο βαπΠθ 5181] Ῥε τεαι]τεά ὮΥ οπο ὑπ|γ οὗ ἴποδο ργοβειῦ 

αὖ π6 Μερύϊηρ, 5αοἩ τη θη θα νοῖε Το "6 αὐποιποες ἵπ ὅπ ποῦῖος {ου ὑπὸ 

ποχὺ Μοαείίπς. 

ἐπ. ΤῸ τϑνίβθ {πο πϑϑάϊηρϑ οἵ οπμαρύθυβ απά Ῥασα», ραταρταρῃς, 108 ]10 5, 

δα ῬαποιαΙοῃ. 

“8, Το τοίθυ, ον ὑμθ ραῦὺ οἵ θϑοὸγθ ΟοπιραἨΥγ, θη οοηβιάογες 

ἀθβίταβ]α, {ο Ώ]ν]πες, ΘΟ ΠΟ] 5, απᾶ ΓΤ δου Μαη, πλείμεν αὖ Πομπιθ οἱ 

αγοας, ἔοι" ὑΠ 611 οΡΙΠΙΟΠΒ,᾽ 

Τ]αρο 1165 16 Ίλας Ώου. Οὐ ομάθανοιι {εἰ ]]Ὺ απιά οοπβΙςεη{1γ {ο 

{ο]]ουν. Όπεα οΠΙΥ οἱ ἔπθιὴ σα {οιπά οπή56]νας αππαβ]α {ο οἈΏπευνο ἴῃ αἰ] 
Ῥδυ οι] 5. Τα αοοογάαπος νι πο ΒενεπίἩ τα]θ, νο Ἠανε οατεβι]]γ 

του θα ὑπ ρατασταρΗ», 11165, απά Ῥριποιαδοηῦ. Βαὺ Ὅῃο τον]δῖοη οὗ 

ἴλο Ἠοεααίπσς οὗ οπαρίεις απά Ῥασεςδ οι] Ἠανε Ιπνο]νεά 50 τηποῇ οἵ 

ἸπαΙτεοῦ, απά Ἱπάεες {Τε θην οἱ ἀῑτοοῦ Ἱπετρτείαθίοη, ὑπαῦ ντο Ἱιάσοα 

16 Ῥοβῦ {ο οιπῖὸ ἔπεπῃ α]{οσεῦΠεν. 

ΟΥ οοπηπηη]σα {ος νυ ὑπ 6 Απηθγίσαπ Οοπητηϊζζεο Ἠανο Ῥθει οὗ ὑπὸ 

{οµονήπςσ παὔατε. 6 ἰγαπδιπ]ες το Έλαια ἔγοιη πιο 0ο ἴϊπιο 68ο] 

Εενετα] Ῥογβίου οὗ οαν ΕἸνθὺ Ἠεν]βίοη, απά τεορῖνεά Έοπι Ὄλεπα 1 

ΥΘΌΙΤΏ ὑΠ611 ογΠΙοἴβτης απ βΙσσθβίΙοης.  Τ]ορο γα οοηβ]άεγος πα ταιιο]ι 

ο.το απά αὐθεπίίοη ἀπτίπσ ἴμο της Ίνα Ίν6γα επσασας οἢ οι. Ῥθοοπά 

Ἠεν]βδίοη. 8 ἴμεῃ βθηῦ ον6τ ἴο ἴπεπι μα νατίοις5 ρου θοηβ οἱ {πὸ 

5θοοπᾷ Παν]βίοη 5 μου Ἱνεγο οοπηρ]είας, απά τοσθίνες ἔα ΠΟΥ βασσαες- 
Μ9ΠΑ, ΥΙΟΙ, 1|κ6 ὑΠ6 {ΟΓΠ1ΕΣΥ, ΊΕΓΘ ο1οβε]γ δ Πα οαγε{α]]γ οοηβΙάετες. Τιαβί 

οὗ 811, γσθ Του υναγαθα {ο ὕπϑιη ὑπ Ἠεν]βεα Ὑεγβίοι 1π 155 Πτα] {οιτη; απά 

8 δῦ οἱ ἴμοβο Ῥραβδαςος ἴῃ ΠΙΟ ΤΠαγ ἀθβῖτο ο Ῥίασϱ οἩ. τεοογά {]ιαῖ' 

Ῥτείεγεπορ οἱ οἴμεν τεαάἴπσς δα τεπάετίησς ν]] Ῥο {οι αὖ ἴμο επᾷ οὗ 

ἴμα νοἱαπῃθ. Ίο σταῦε{α]]γ αεπον]εάρο Πεῖγ οατε, νΙραποθ, ἀπά 

αΟΟΠΥΑΟΥ; απά πα ἨιπαβΙσ Ῥταγ λα ὈΠαϊγ Ἰαῦοατς απά οὐ οὐ, μιας 

Ἱαρρίγ απ]ζθᾷ, τπαΥ Ῥο ρετιηϊζζεᾶᾷ {ο θα ἃ Ῥ]εββίισ {ο Ῥοῦμ σοι 168, 

απᾶ 0ο 811] Ἐπσ]κῃ-αρεακίπσ ρεορ]θ {λτοισ]οιῦ πο ποτ]. 

Τε γο]ε ὧππς ἀενοῦεᾷ {ο μα ποτ] πὰ Ῥδευ ση γοανς απά ἃ Πα] ΐ, 



ΧΙ ΏἘΕΝΙΡΕΒΡ ΡΒΕΕΑ(ΟΒ. 

Τμαο Ἐϊδι Ἠσανίβιοη οοσιρὶεά αβοαῦ 51Χ Υ6αΥ5; ἴλα Ῥαοοπᾶ, δθουῦ νο 
γθαΥ5 απά ὦ Βα]. ΤῊΘ τεπηαίπίτς πιο Ἠα5 Ῥεεη βρθηῦ ἴῃ ὑπ οοηβἰζεγα- 

61οη οἱ λα βασσεβΒίοης {οι Απιοτίσα οἩ. ὑπ6 Ῥεοοπά Ἠον]δίοῃ, απά οὗ 
ΠΙΩΠΥ ἀεθαῖ]ς απᾶ ταδετνεά «εδΏοηςΒ απ]βίης ού οἳ οι ο 14Ρο1ΥΕ. 

Α8 ἃ τι]α, ὃ 5655ΊΟἨ οἱ ἔοι" ἆαγς ας ῬθεἨ Πε]ά «νετ πιοπἩ (τι ἢ ἐπ 

οχοορίίου οἵ Αιισιεῦ απά Φερίοια θυ) [ἢ θασ]ι γθαΥ ΕΓοΙΗ ιο ΟΟΠΊΠΙΕΠΟΕ- 

πηοηξ οὗ ἐμο ὑοῦ ἴῃ απο 1870. ΤῊ ανετασο αἴθεπάαπσο {ον ὑπ πο]ε 

πιο Ἠα5 Ώθυι βἰχύθθῃ βοῇ ἆαγ ; πα πγο]ο Οοππραγ οοηβ]βύίπσ αὖ ἠτεί 

οἵ Ὀννεπίγ-βενεῃ, Ῥια0 {ογ ἴμο στεαίον ρατὺ οἵ ἴλα πιο οὗ Ὀπνεπίγ-έοιτ 
ΤΗΘΠΙΡΘΥ5, την οἳ ΈΠαεπα τοβΙά της αὖ στοαῦ ἀΙδίαποα» {οι Ἰοπάομ. ΟΕ 

ἴμο οτ]σίπα] ΠΙΙΩΡΕΥ ἔοι" παν Ῥθε Τοπιογας {Τοτή 18 Υ ἀεαίῃ. 

Αἴ δὴ 6ατ]Υ Είασο 1π οἱ 14βοι1Γ5, νε επῦεγος ΙΠίο απ αστεεπηεηῦ ἢ 

{π6 ΤΠ πινογρίδ]ες οὗ Οχίοσα απά Οαπηρτιάσε {ο ὑπ 6οπνεγαµσθ Το ΈΠετῃα 

οἱ οὔ οοργτ]σηὲ ἴῃ ὑπ6 σους. ΤῊΝ ατταησεπιεηύ Ῥτονιάεά {ον ἴπε τπε- 

ΟΘΕΡΑΥΥ «χρεηδε5 οὗ ὑπ6 πάεταίπσ; απ Ῥτοσιγθά {οτ ὉΠπ6 Ἠον]βεα 
Ὑσογρίοι ὑπ αἀναπίασε οὗ Ῥεΐπσ ραρΗβμεά ὮΥ Ώοάίε5 Ίομς οοππεσεά 

ΜΠ πο ραρΗσαθίοη οὗ ὑπ Απιοτίδεά Ὑεγδίοῃ. 

ΤΠ. 8 ον ρα55 οηγγατὰ {ο σῖνο ἃ Ῥτίεί αοοοιπιῦ οἳ ἔπο ραγσπ]αγς 

οὗ 1π6 Ῥγεπεηῦ σους. ΤΠΙ5 Ίνα Ῥχοροξδε Το ἆο ππάετ ἴπο ἔοαγ Ἠεπάς οἵ 

Τοχύ, Τυδηβιαύϊοη, Ἰαπσιασο, απά Ματσῖπα] Νοῦε». 

1. Α τον]δίοη οὗ {πὸ «Τοε]ς ὑεχῦ ναβ ἴμο πεοβςβατγ {ουιπάαδίοη οἱ οι 
πνοτ]ς: θαὺ 19 ἀἸ4 ποὺ 81] πνσμῖη ο Ῥτονίηος Το οοπβίταοῦ α οοπΏΙηἹοΙ 

απά οοπαρ]εῦε (τεε]ς θεχῦ. Τ ΠΙΑΠΥ 98565 πο Ἐπσ]δΗ τεπάετῖης Ίγα5 

οοηβἰἀργος το τερτεβοπὀ ουττθοΒΙγ αἴμει οἵ ἴπνο οοπαρεῖπς τεαάΙηςς 1η 

{πο τρεῖς, απά ἔλπαη ἐπ απιαβΒίοη οὗ ὑπ6 ὑεχῦ Ίνα απδια]]γ ποῦ ταῖδεά. «Α. 
ειΠοἰεπ{]γ Ἰαροτίοας ἔαδ]ς τεπιαϊπεᾶ ἴπ ἀεοϊάΐπς Ῥαΐγεεν ἴμε τῖνα] εἸαΐπας 

οὗ νατίοις τοπ Ίπσς ν]]οἩ τηϊσ]ό Ῥτορετ]γ αΏοοῦ ὑπ6 ἐχαπε]αβοη. πει 

ἔ]ιοβο νετ ακ]τιδίαᾶ, οι ἀθνίαδίοις ἔγοπα ὑπ οχῦ Ῥτοδαπιεά ἕο απάετ]ε 

ἴπο Αιβοτίδεά Ὑουδίοη Ἰαά ποχῦ ο Ῥε ΙπᾷΙσαϊθᾶ, ἴῃ αοοοτάαποςθ Θα 

ἀπὸ {ουτί] τα]ο; αὐ 16 Ῥτονας Ιποοπγεπ]επό νο τεοοτὰ Έπεπα ἴῃ μα ταΥ- 

οἴῃ. Α Ῥομίου τποάς Ἠοψγενεν οὗ αἰνίης ἔπετη ῬᾺ ΠΟΥ Ἠα5 Ῥεει {ουπά, 
5 ὑμ6 Τα νυν Ῥγοςδθς Ἠαγε τππάογύα]κεη Το Ῥηϊηῦ ἴμαπα ΤΠ σΟΠΠΕΣΙΟΙΙ 

ἢ οοπαρ]είαο (γαεῖς Μεχίς οἵ ὑπ εν Τερίαπιεη , 
Τη τεραγὰ οἵ ἴ]ια γοπάἴπας ἔἶας αρρχογεᾶ, 16 την Ῥο ορβδεγνεά ἐμπαῦ ἐμ 

{ουνή]ι ταῖς, ὮΥ τοφιἠτίης ἐμαῦ “{π6 θοχῦ ο Ῥο αἀορίθά Ἰ βΠου]ά Ῥο ’ μα 
{ου πίοι ὑπ ενιάσπςσο 15 ἀεσοϊάςα]γ ρτεροπάεταίης;) Ίναδ ἴῃ εβεοῦ δὴ 1Π- 
εἰγαοξίοη. {ο {ο]]ον ὅπ απλο οἳ ἀοσοππιεηίανγ εγἰάσποο πηζποιιῆ 
ἀαίογοπος {ο αΠΥ Ῥεϊπ{ες ἐοχὺ οἵ πιοάσγη πιες, απά ἐλεγείογο Το ΕΠΙΡΙΟΥ 

ιο Ῥο5ῦ ταβοιχοος5 οὗ οτἰείπα {ον ορ πιαίης πο να]πο οἳ ενἰάεπος. 



ΒΕΝΥΙΡΕΒΡ’ ΡΒΕΕΔΟΕ. μη] 

Τασία] οτἰοῖδπι, 45 αρρ]οά ἴο ὑπ ατθοὶς Νου Τοαραπιοηί, {ΟΥΠΙΒ ἃ 
πρεοία] βύαάγ οὗ ΠΙΟ ΠΠύτίσαοΥ απά ἀμΠοιΙογ, απά ον ΠΟῪ Ίθαγθς 
τοοπα 10: οοηδἰάεταβρ]θ νατιείγ οὗ ορἰπίοἩ ΑΙΠΟΗσ οοπηρεῦεπῦ οτΙ10Β, 
Ῥιβετοπί 5ολοο]ς οἱ οπἰοίδῃα ανα Ῥεοι περγεβεπὔες ΑΠΠΟΠΡ τιϑ, απιά 
ἢν ἰοσεύπεν οοπαΙραθεςᾷ Το ὑπ πα] τοδι]ζ. Τη ἴλμο οαχ]γ ρατῦ οὗἩ ἴμα 
πγοτ]ς ονατΥγ νατίοι5 τοαύΙης τοφι]τίης οοηβἰάεγαδίοῦ γα ἀἰδοιδδθά απά 

νοῖθᾶ οἩ Ὦγ ὑπ ΟοπραἨγ. Αγ ἃ Ώπῃο {π8 ργεσεεπές ὑμπ5 εβζαρ]1β]ι- 

οἆ επαβρ]εά ἴ]ιο ϱτοσς»8 {ο 6 βαΐε]γ ΕΠοτίεπος; Ῥαΐ 16 ἵνας 5011] οὖ {π6 
ορύϊοη οἵ 6ΥΕΤΥ οηθ {ο ταῖδθ α {111 ἀἰδοιββίοη οἩ ΑΠΥ ρατοιι]αγ τοαάΊπα, 

απά πο ορ6ίοἩ Ίνας Γ6εΙΥ αδεά. Όπ ἴἶιο Ηταῦ τεν]βίοη, [ἢ αοοογάαηοθ 

πλ ὑπὸ ΠΕ τα]α, {Πο ἀδοΙβδίοΠς Ίγετο αγτ]νεά αὖ Ὦγ ειπηρ]θ τηα]οτΙίθΒ. 

ΟἹ {μ6 βεοοπά τογΙβίοη, αὖ ἡ ΒΟ. ἃ τηα]ογΙϐγ οἵ Όντο ἐματάς ννας του ιϊγεά 

ἴο τοἰαϊπ οὗ Ιπίπού ος ἃ τεαάἶηςσ αὖ νατίαηΏορ ΙΟ ὑπΠ6 τουᾶίησ Ῥγεδαππεάἆ 
το τπάετ]ῖο ὑπ Αιιῤιογϊίκοα Ὑεγβίοηῦ, ΤΏ ΠΥ τοαάίησς ΡγενίοιδΙγ αἀορθεά 

νους Ῥγοισ]{ ασαϊη Ιπἱο ἀεβαία, απά αἴἴμον το-α[μτιηες οὐ δεῖ δϑίάθ, 

Μαπγ ρίασος 1 τοππαΙΠ 1ἢ νΥΠΙο], {ου ο Ῥγαβοηῦ, 15 σου] ποὺ 6 

5αΐ9 ο αοοερῖ οηθ τθαςίπς {ο ἴπο αμδο]ιαζο εσο]ιδίοη οἱ οἴῃθυ». Τη {Π|658 

ο3865 16 Ίαγο οίνϑθῃ αἰὐεγπαΊνο γθα(Ίπσς ἴῃ ἴλο τηατσίΏ, ἩἩδγενετ ὉΠΟΥ͂ 

ΒΘΘΠ1 {ο Ῥο οὗ βυίποϊοηῦ ΙΠΙρογίαηος οὐ Ιπίεγεβῦ {ο ἆεβεχνο ῃούϊοθ ΤΠ 

ΤΠ Ιηπούποῦοτγ {ογλ]α, λα ΡΗΤΑΦΕΡΒ “την αποϊεηῦ δια ΠΥ 165, «βοη]ιθ 

αποϊεηῖ αὐ που 165, αγ αδεά Ὁ ΒΟΠ16 ]αὐὐαάς {ο ἀοποῦθ ἃ ρυθδίθι ΟΥ 

Ίοββεν Ργορογ/ίοηῦ οἵ ὑποβ απὐλογΙδΙες νΠΙοἩ Πᾶν ἃ ἀἰκώποθίνο τ]σῃῇ {ο 

Ῥο οα]]εᾷ αποϊεηξ. Τῆοδο δηοϊθηὺ απιἰΠογ]δ]οβ οοπηρτίκο ποῦ οη]γ (τοε]ς 
πηαπιβοτΙρίΒ, 8οτηθ οὗ ΠΟ. σοῦ τυ ϑύθη ἴῃ Όμο {ουτίῃ απά ΠΠ οθ- 

ἐππ]θς, Ῥαΐῦ ΥοΓΡΙοηΏ5 οἱ α 501] οαγ]1ος ἆαίο ἵπ ἀῑβετεπί Ἰαησιασας, θὰ 

4ἱδο αποἰαδίοῦς ΡΥ Οππκατ Ὑτθει5 οἱ ἴλο βεοοπᾶ απά {οἩονίπς ο6Ἡ- 

ζαγ]θ», 

2. νο ραδ5 ΠΟῪ {γοπι ὑπ Ταχὺ {ο π6 Τταπβ]αῦίοη. ΤΠε οἸαγασίον 
οὗ ἴποε Ἠεν]ρίοη νγΏ5 ἀείετιηϊπες {ου ας {γοπα ἴλμο οαὐκοῦ Ὦγ ὑπ ἢγβὺ τι]α, 
ένο Ιπἰτοάπςοο δ 5 ἴθ αἰεταίίοης5 α5 Ῥοββίρ]θ, οοηβίςθεη 6] πα {αι Π ]- 

ηθβς.. ΟΥ ἐδδὶς πας τοενΙδίοῃ, ποῦ ταο-ἴταπρ]αβΙοῃ. 

Τὴ ὑπὸ αρρΙσαδίοι Ἠούενετ οἳ ἐς Ῥγιποῖρ]ε ἴο {Π6 τηϑὴν δηᾷ ἰηὐτῖ- 

οαΐα ἀεἴα]]5 οὔ ος σου, νο παν Του) οππκε]νες οοηβύταἰπεά Ὦν 810}- 

Γα1ηςβ5 {ο Ιπἰτοάαςθ «Ἠαησαβ ὦΥΙο]ι τη]σΗ{ ποὺ αὖ Πτεί βἱσΗί αρρεαχ ἴο ο 
Ἰπο]αάεά ππάεν {Π6 τα]ο, 

Το αἰθοταῖοΏς πνΙο]ι ντο Ἠανο πηαάο ἴῃ πα Ααἰμογίκεά Ὑετείοη ΠαΥ 

Ῥο τοισ]]γ στοαροᾶᾷ 1η ἔνθ ργϊποῖρα] οἶαβδο.. Ἐϊταῦ, αἱἐοταβίοη5 Ῥο5]- 

Ώνε]γ τοφιΙχοἆ Ὦγ ο«Ἠαπσε οὗ τεαάἶπσ ἴῃ ὑπ ἀγροῖς Ταχὺ. Αοοοπᾶ]γ, 
αἱθεταίοΏΒ πηαάα θυ ὑπ Αιπζιοτίκεᾶ Ὑογείοη αρροεαγοά αἴίμοι {ο Ῥα 

Ἱπουγτθοῦ, ΟΥ ὅο Ἠαγο οἩοβεη ὑΠ6 1655 Ῥτοβαβ]ε οὗ ὑππο ΡοββίΡ]ε τεπάθτίηρς. 

ο 



χὶν ΏΕΝΙΡΕΒΣ ΡΒΕΕΑΟΕ. 

ηναΙγ, αἱἐοταίοης οὐ οΏροανο οἵ απηρίσαοις τοπάσνίηςς Ιπῦο ΒΟ αδ 

απο οἶεαν απᾶ οχργο5ς ἴῃ λατ Ἱππρονῦ. ΕῸΣ 10 Ίαδ Ῥθεη Οὔτ Ῥηϊποῖρ]α 

ποῦ ἴο Ίοαγο ΑΠΥ αΠβ]αΔίΟΠ, ΟΥ ΑΠΥ απταπσεπιοηῦ οἵ 'νονς», πΠΙοἩ οοι]ά 
αἀαρί 1056 1 {ο οπς οἳ οἴμετ οὗ ὕνο ΙπζεΥργεἰίαΒίοη», Ῥαὐ ταῦθ᾽ το ΘΧΡΥΘΕΒ 

α5 Ῥ]αϊη]γ α5 γγας Ροββῖρ]ο ὑπαὺ Ππθονργεύαδίοτ γηπ]ο]ι 5εοπιοά Ῥορῦ το ἆθ- 

Β6ΥΥ6 ἃ ρ]ασθ ἴῃ ὑπὸ ὑθχὺ, απά ο ραῦ ὑπὸ οὔμαγ 1π ἐπι τηΥσΤΠ. 
Τ]ογο γοπιαίΏ γοῦ Όπνο οὔ]ιεν «Ἰαββας οὗ αἰθεγαζίοις τυ] 0 νο Ἠανο [ο] Ὁ 

ἴο Ῥο τοεααἶγεά ὮΥ ὑπ βϑτηθ Ῥηποίρ]ο οὗ {α{α]ποβδ. Τμεδο αγ8,--- 

Ἐουτ{μ]γ, α]ὐογαδίοις οὗ λε Απμονικοἁ, Ὑσετρίοη 11 63565 Ἰνποτο 1Ὁ νὰ 

ἱποοπδιβύθηῦ νι 1056 17 ἴῃ ὑπ τοπάετίπσ οἵ νο ΟΥ̓ ΤΟΥ͂Θ Ῥαᾶββᾶσεςβ Θ0Π- 

{θακος]γ αἰ]κο οὐ ρατα[]ε]. ΕἸ], αἰἐογαβίοἩ5. ΤΟ θυ ΠθοθβΡΑΤΥ ὧν 

οπδογµσπσο, ὑλαῖ 15, ατῖδίτπσ ού οὗ οπαπσες αἰγοαάγ τηϑάθ, ἔμοασ] ποῦ Τα 

{παιηκο]νος τοςιγοᾶ Ὦγ ὑπ σεπεγα] τι]ε οἵ ΓαἱἱΠ[α]ποβδδ. Ῥοῦμ ἴμοδε 

ϱαβςο» οἱ αλἰογαῦίοης οα]] {ου βοπηθ ΠΙΥΊΠεΥ οχρ]απα/ίοῃ. 

Τ]ο ἐγοφιιεπέ Ἱποοηρβίκίεποίος ἴῃ ὑπ6 Απιζιοτίδεά Ὑεγβίοη Ἠανα οαπδοά 

τς ΤΩ ΠΟ οπαρατγαββτηθηέ {γοπα ἔ]ιο {αοῦ αἰγεαᾶγ γείαττοὰ ο, ΠΒΙΠΘΙΥ, ὑμαῦ 

ὦ Βυπαϊθα νατίοίγ οἵ τεπαστίπσ, θυ 1π ὑπ Βαπιο σπαρύθι απάἀ οοπ{εσῦ, 

Ίνας ἃ Ἰπά οὗ Ργϊποῖρ]ο πὶ οὐ ΡΓΘάΘΟΘΡΒΟΙ5, απά νγας ἀεζοεπᾶσεα Ὦ} 

ἴποιη οἩ. στοιπάς ὑπαῦ πᾶν Ῥθει ππεηίοπεὰ αμονο. Τα Ῥτου]επα νγθ 
μα ἴο βοἶγο ψὰβ ο ἀῑδογιπαιπαῦο Ῥεύνεσει γατ]εζίες οὗ τοπάοτῖησ ΒΊΟΝ 

ππογο οοπιραΜρ]ο πμ ΒάαΠῦΥ ἕο ἴλο ἔγας ππθαπίπςσ ο ἴμο Μοχί, απ 

νατοδίος ὑοῦ Ἰπνο]νοά ΠΠποοΠβΙΒΊΘΠΟΥ, απά στο βισσοβνο οἵ ἀῑΠα- 

τοηοθν ὑπῶῦ Πα πὸ οχϊδίοησο ἴῃ ὑπ6 (τΤοσίς. Τίς Ῥτορίαια Ίο ανα 

ΒοΙν α ἕο ὑπ86 Ῥο5ῦ οἱ οί Ροΐνοτ, δα {ΟΥ ιο τηοϑὺ ρατῦ 1ῃ ὑπ6 {ο]]ογίπσ 

αγ. 
Ὕμιοτο ἔ]ογο ἵγαβ ἃ ἀοιδῦ αδ {ο ἐ]ιο οχαοῦ εΠαάο οὗ πηθαπήης, Ίο Πᾶν 

]οο]κοά {ο {μ8 σοπἡοχὲ {ου σιἆαποο. Τ ἔλμε παθαίτις Ίνας {αἰτ]γ οχρτερδεά 

Ὦγ 1ο γνογὰ οἳ Ῥήταδο ἴμαῦ ννας Ῥε[ογο τι ἵπ ο Απῤιογίθεα Ὑεδίοη, Ὑγα 

1ηδο πο «Ἠαπσο, ΟΥ̓ ἢ λογο τ]σἰά αἆΠογοπος {ο Όλο τα]ο οἳ ἐταπε]αῦίης, 

5 {1 5 Ῥοββίρ]ο, {Πο παπιο (τθε]ς ποτά ὮΥ ὑπ βαπ1ο ἘπσΗδα νου 

πηϊσλὲ πᾶν ργεβογ]ρεὰ 8οππθ τηοαϊποδῥίοῃ. 

'Τ]ογο αἴο ΤΟΊΨΘΥΟΥ ΏΙΙΠΙΘΥΟΙ5 Ῥαβρασες ἴῃ πο Απιοτίκοά Ὑαγβίοι 1 

αν ΠΙοἩ, νποῦμον τοσατᾷ ΡῈ Πα {ο Όμο ΥΘΟΙΤΤΕΠΟΟ (85 ἴῃ ἴμαο βτδῦ ἴμτεςρ 

(4ο5ρε15) οἵ Ι4επθῖσα]. οἶαιιδος απά βϑηΐθποθβ, το ὕΠ6 τερεβίθίοη οἱ μα 
βαΊΠο ΜΟΙ ἴῃ ἴ]ιο 5816 Ῥαββασε, οΥ Το ὑπ6 ελατασίεγ]ςσθῖο τιϑ8 οὗ ραΥ- 

6ἱσπ]αχ. νου Ὦγ μα βαπ1ο νυτ]θον, ὑπο αὐιά]εά νατίείγ αἀορίεά Ὦγ ὑπ 
Τταπδ]αἴους οὗ 1611 ας ργοάποθα α ἀἆαστεο οἵ ΙΠοοηβΙΡἴΘΠΟΥ παῦ οπηποῦ 

Ῥο τϑοοῃ θα τ ἢ ἴ]ια ρτ]ποῖρ]ε οἱ {ας {α]ποε»ς. Τη ασ 63865 νο Πᾶν 

ποὺ Ποβιαίαες {ο Ἰηὐγοάποθ αἱζεγαῦΙοΏΒ, νε ὑποιισΏ ὑπ Β6Π5Ο τηϊρηῦ ποῦ 

ΡΘ6ΕΙ1 {ο Όμο σοηογα] τοαάοχ Το Ῥο ππαὔετία]1Υ αΏοσθεά. 
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. ΤῈ Ἰαβὺ οἶαβς οὗ αἰθεγαίίος 15. ὑπαὺ ὙΠΟ. τὸ πᾶν ἀθβοῦ θα ας τοή- 
ἀεγοά ποδορββατγ ὧν οοΊιδο/µσποο; ὑπαῦ 15, ὮΥ ΤΟΒΒΟΠ οὗ βοιηθ {ογεροίης 

αἱθοταίοη. Ἔ]α 63565 1. ΥΥΠΙοΠ ἴΠοςδο οοπβθα θη δα] «Ἠαπσος πᾶν Όθει 

Το ΤΙΕΟΘΑΣΑΥΥ 36 ἨΠΙΠΕΤΟΙΙ5 ἃ Πα οἱ νετγ ἀἰπεγοπί ΙΒ. Θοιπαβίπηθς 

Όλα «Ἠαησο Ἠαβ Ῥοσπ 1ηας6 Το αγοῖᾷ {αιύο]οσγ ; ΒΟΠΙΘΟΠΗΟΣ Το οργ]αζθο αι 
απρ]εαδίης α]Π{ογαΙοι ΟΥ ΒΟΠΠΟ οὔ μου 1Π{εΠΙοΙῦγ οὗ Βοιπᾶ ; ΒΟΠΠΘΟΙΠΙΘΕ, 1πΠ 

ὉΠ οΏδο οὐ ΒΠΙΒΙΙΕΥ πνογάβ, ὗο Ῥγοδογγο ὑπ {απη]]αν ΤΠ ὉΠ ; ΒοπΙΘΌΙΠΘΡ 

ζοΥ ἃ ΟΟΠΝΕΥ6ΕΠΟΘ οὗ ΥΘΑΡΟΠΣ ΥΥΠΙΟΗ, ναι οκρ]αϊηας, που] αὖ οπσς Ῥα 

ποοερίες, Ῥαὺ πη] ϱο οσρ]αίπαά τοῦ εναν 6 βατπηϊσος ονεη ὮΥ 1η- 
τε]]σεηῦ ΓΟΝ(ΕΥΡ. 

ΤΗΙ8 τπαΥ Ῥο πιαςε Ρ]αϊπ ὮΥ απ οχαπηρίο. ὙἨΠον ἃ ρατίοπ]ασ ποσὰ 15 
Του {ο τοσο. γη] οματαοῦετίβδῖο ΕΠΕΩΠΘΠΟΥ 1η ΑΠΥ 9Π6 οἱ ὑπ6 Ῥαστεί 

Ὑγτιίανς, Ὁ ἴθ ορνίοιβΙγ ἀοξίταρ]ο {ο αἀορῦ ἴον 16 Βοπιο ΙΠΗΙΓΟΥΙΗ 1ΘΗ- 

ἀετῖησ, Ασαϊη, ΊἨ6το, α5 1Π ἴμο «35ο οὔ ὑπ ἢγχϑὺ ἴμτος Ἠναπσθ]Ιβῖς, Ρτε- 

οἶδε]γ ἴ]ιο 5816 6Ια1865 ΟΥ ΒοΠἴΘΠςΘΡ ΔΙῸ ΟΠ 1ῃ Τοῦ ΌΠαπ οπς οὗ {μα 

(«οβΡεΙ», 16 15 πο 1655 ηΘΟςΡΡΑΥΥ ἴο ἰγαηδ]αῦο ἴπειη 1Π 6Υετγ Ῥ]ασα ἴῃ ἴμο 

βαΙηΘ αγ. Ἴτοδο Όννο Ῥτ]ποῖρ]ο5 1ΠαΥ 6 Π]αςίγαϊοᾶ Ὦγ τείογεποθ {ο ἃ 

γον ὑπαῦ Ῥοτρούιια]]γ τοσΙτβ ἴῃ δῦ, Ματ] (οβρο], απά ὑπαῦ πιαγ θα 
1χαηβ]αζεά οεἶζμες «πααἰραύναγ,) {ον αν ιθι, οὐ ὁΠηππεαΙαία]γ. Τιοὺ 10 
Ῥο βΒιρροβθα {μαῖ ἐῑιο Πτδύ τεπάοτίπς 15 οἩοδεη, απά ὑπαὺ ἐμε ννοτᾶ, ἴῃ 8δο- 
εογάαηορ ΝΙδ] ὑπ6 ἢνϑὺ οἱ ὑπ αβονο ρτϊποῖρ]ε», 15. 1π μα (1οβΡοα] απῖ- 

{οττη]γ ἐχαπβ]αθεά «ρἰταϊσίνναγ. Τιοῦ Τὸ Ῥο {ατίμου παρροδεά ἐλαῦ ος 

οἵ {π6 Ῥαββασε» οὗ Φῦ. Ματ]ς ἴῃ πΥΙοὮ 16 15 5ο ὑγδηβὶαῦθα 15. Του, ποτὰ 
ἴον που, 1 οπ6 οἵ ὑπ6 οἴμογ (οβρθὶβ, Ραΐῦ ὑπαὺ ἴλετο ὑπ6 τεπάετίησ οὗ 

ἴμο Αὐὐπουιβθα Ὑετβίοι Παρρεης ο Ῥο “Του Ὁ οἳ “ Ἰτητηθαϊδΐο]γ. 
Τμαϊ τοπάετίησ τηαδὺ Ῥο οπαπσος οἩἨ ἴπο 5εοοπά οὗ {πὸ αΏογο ῬΥϊποῖρ]ες; 

δια γεῦ 5ο] ἃ οαησο σου] ποὺ Ἠανο Ῥοει τηαάο Ῥαἱ [Ὁ 015 οοποτ- 
16ηΏος οὗ Ὅννο βοιιπα ΡτϊποῖρΙ65, απά ὑπο οοπδοαιιοηέ ποθοθβΣΙῖγ οἱ τπακίτς 

ἃ 6Ώιησο οἨ σγοιηάς οχίγαΏθοιΒ {ο ἴῃο ραββασο 1056], 

ΤΗΙΒ 15 θαῦ οπς οὗ ΤΥ ΙΠΡίΑΠΟΟΡ οἱ οοπδεαποηίαἱ αἰ θυ αὐϊοιβ γγΙσ]ι 

πη]σηῦ αὖ ἢγϑῦ κἰσΏί αρροαγ ΠΠΕΟΘΒΒΑΣΥ, θα ΥΠΙοἩ πενεγίύ]ε]εςς Ἠανα 

Ῥεεη ἀελρεγαθε]Υ τηαζθ, απά ατα ποὺ αὖ γαγίαποο ΤΗ {πὸ τη]ο οὗ 1Π{1ο- 

ἁποῖτπς ἃ5 {ευ ἨἼαησο» 1) μα Απώιοτιβοά ὙσογδίοἨ ἃ5 {αμ {α]πεβς σου] 

(.11ου”. 

ΈΠατο ΓΘ βΒοπ1θ οὔμειν ροϊπῦς οὗ ἀεία ν/Πίο] 15 τη Ῥο Ἠσγο οοῆνθ- 

απάθηῦ {ο ποῦῖσο,. Όπο οὗ ὕπθβθ, απά Ῥοτῃαρς ὕπο τηοδς Ππροτίαπε, 15 ὉΠπ6 

τοηάστίπσ οὗ ο ἄτοε]ς αογὶδὺ, ἼΠοτο ΔΙῸ ΠΙΙΠΘΤΟΙΙ5 Ο63865, οδρεοΙα]]γ ἵπ 
εοηπεχίοη τ] ρατ{σ]ες ΟΡ] ΤΠ] εχρτοβδίνε οἵ Ῥγοδεπί της, ἴῃ ΥΙΟ] 

Όλο πι88 οὗ ὑπὸ ΙπάεβΠΙζο ραδῦ ἴοηδο 1Π Οὐθοὶς απά ἘηπσΗδῃ 15 α[οσείπεν 

«ἀἰβετοηῦ; απ 11 ΒαοἩ ΠΠβίαπσθδ πο Ἠαγε ποῦ αἰτοπιρθεά {ο γΙο]αΐο {ο 
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1άΐοπι οἱ οι’ ]ωπσιασο Ὦγ {ουπις οἵ οχργοβείοιι μοι 16 οοι]ά ποῦ εαν. 

Ῥαὸ πο πᾶγϑ οἴνδοῃ γοπθανοά {ο τορτοβοπὺ ο Οὐθοὶς ποπ ὮΥ ὑπ 

Ἐππο]ίς] ρτούοτίθο, 6γεΏ ἨΊιετο ἔ]ιο ΥοπάθΥ 1παΥ πιά Βοπης Ῥαββίηρ ἆμβι- 

οπ]8γ ἴῃ βαοἩ ὦ τοπάστίπα, Ῥοσθιιδο νο Ἠανο {ο]ῦ οοπνιπιοεά ὑμαῦ μα ὑσιθ 

ππθηπίπσ οὗ {ο οτἰσίπα] γγας οΏρουιχοᾷ ὮΥ ἴ]ιο Ῥγοβοπος οἱ ἴμο {απλα 

απκηίανγ. Α τοπιατκαρ]ο Παςύταδίο τη Ῥα {οιπά 1π μο βθυθηθθθαῦῃ 

οαρίον οὗ 50. φομ)» ἄοβρε], θυ ἴλμο οοπιρἰπαδίοι οὗ ὑπ αοτῖςῦ απά 

Βχο ρογ{οοῦ 5165, Ῥεγοπά 811 τουβοπαβ]ο ἀοαβί, ὑπαὺ ἀῑβετεπί τε]αίος 
οὗ πιο σοῖο ἠπύθιάθἆ 6ο Ὦο εκρτοββεά, 

ΟἩαπισος οὗ ἐαΠδ]αὔ]οῦ ὦν]]. αἱ5ο Ῥο Του ἵπ οοπιηθχίομ νηδα 6Π6 αοτῖςό 

ραγξιοῖρ]α, ατίβίις ἔγοτα ἐπ {αοῦ ὑπαῦ ὉΠ6 δια] ρερῃηγαςίς οὗ ὑμ]ς Ῥατί- 

αρ]ο ἵπι ἐπ Ὑπ]σαίο, πν]ήσὮι γγες τοπάσγαᾷ πθεθβρατΥ ὮΥ Παπ Ιᾷἱοτα, Ώαβ8 

Ῥοσπι Ἰαγσα]γ τεργοᾶιιοεά 1π ιο Απιοτίκοά Ὑστρίοτ Ὦγ νε” πα το 
ραδὲ ἴθησο (45 {ον εχαπηρ]ο ἵπ {πὸ βοοοπά οΠαρίετ οἵ δύ, Μαζμανς 

(.οβρο]), ονοπ πΊεγο {ὑπ6 ογάἴπατγ ραγοῖρίαΙ τοπάσνίας σοῦ ανα Ῥθει 

εα5ί6Υ απά ππογθ παθαταί 1π Ἐπσβη. 

Τὴ τοίογθηοο Το ὑπὸ ρογ{οοῦ απά ὑπὸ Ππηρεχ{εοῦ Έεηβας αὖ Πίο πθεςς 

{ο Ῥο βαϊᾷ, Ἔ]α οοτγαοῦ ἐταπβ]αζίοι οἵ ὑπ {οσπαθυ μας Ῥοειι {ο ὑπὸ πιοβῦ 

ρανῖ, ὑποιρῇ ἢ Βοπ1ο ϱἰκίησ εχοερίοἩ», ππαΙπζα πες τ. ὑπ6 ΑπίΙο- 

γἱβθᾶ Ὑουρίοι : η ]ο νηζῃ τεσαγά ἴο {Π6 Ιπηρετ{εςί, οἶεατ ας 1ῦβ παεαπῖησ 

τη 6 ἴῃ ὑπο (τοε]ς, ἴπο Ῥοψγατ οἱ εχρτοβρίης 16 15 50 Ππαϊζος 1ῃ Ἐπσῆςῃ, 
Ό]λαῦ νγο Ίιανο Ῥεει Γπεαπεπ{]γ εοπαρε]]εά {ο Ίεανα ὑπὸ {ογσο οὗ ἴμα ἔεπβα 

το ο Ιπ{ογγοά {οπα ὑπὸ οοπ(εχῦ. Τπ ἃ {ου ΙΠπβίαποςθς, νΊενο {αι μα ππιορς 

Ππρεταθίνα]ν τεαιήτεά 16, απᾶ οβροςίαΙ]γ νετο, ἵπ ὑπ («τεε]ς, {Π6 αὶσ- 

πήῄσαπος οὗ ὑπ6 Ἰπιροτ[οσῦ ἔθηβθ βεεπιεὰ {ο Ῥο αἀάοπα]]γ πηατ]ςοά Ὦγ 

ἴμο π86 οὗ {π6 ραγΏιαῖρ]ο νηῦῃ {π᾿ αιιχίΠαχγ νετ, τσ Ἠαγε Ππτοάιισεᾶ {νε 

σοιγθβροπά(πις ΤΌΤ τὰ ἵπ Ἐπσμςδῃ, 31, τη ἴ]ιο στεαῦ τηα]οτΙῦγ οἵ δες Ίνα 

Ἴανο Ῥοσπ ου]Ησας το τοζαῖπ ὑπ Ἠπσ]ίς] Ῥγοὐοτίἔο, απᾶ Το τε] αἴξπον οτι 

μησ]ό «μαπσος ἵπ ὑΠπ6 οτᾷετ οἵ ἴ]ιο πνογάΒ, ΟΥ̓́Θ Ργοπηίπεπος σἵνειμ ἴο ἴμα 

αοοοπαραΠγΊησ ἴοππροταὶ Ῥατίοίοβ, {οΥ πο Ιπάϊσαῦίοπ οὐ λε πηθαπῖπσ 

ΥΙΟΙ, τη ὑπὸ (τοε]ς, ὑπ Ππηρετ{οοῦ νοηβο Ίνας ἀθβίστιοά {ο οοΠΝ6Υ. 

Οἱ οὔμεν ροϊπίς οἱ ϱταπητηαΣ 1 τῆν 6 ειΠοιεπὸ {ο βρεα]ς ΠΟΤ 

Ῥτιεβγ. 
ΜαπΥ «μαπσε», αἱ ταση Ῥο απΙοϊραίσς, παν Ῥοσπ τηαᾷθ ἴῃ ὑπ ϱ.5θ 

οὗ Ὁπ6 ἀεβιῖίο ατ[ο]α. Ἠετο ασαίη 1 Ίαβ ΠεοΘΑΡΙΥΥ ἴο οοηβίάθγ ἴ]α 
Ρεοπ]αγηος οἵ Ἐπο]ςῃ 1ά1οπα, 8 ννε]] αξ ἴμο σεπετα] ἴεπου οὗ εασ]ι ραδ- 

µασα. Βοππεβίηος νο Πᾶν [6] 10 οποιισ]ι ἕο Ργεβκ ὑπὸ αὐύϊοϊθ ἕο ἐπ Ηγβῦ 

οἵ ἃ ΒΟΥΙΘΒ5 Οὐ σου 5 {ο 81] οὐ Ὑ ΒΊΟῊ 1Ὁ 15 ρυθῆχϑα Ίπ {π6 τοεῖς, απά μις, 

5 10 πετο, το πηρετῦ ὑπὸ Ἰάεα οὗ ἀαβπῖζεποςς {ο {Π| γ]ιο]α βουῖθθ, τ που 

τηηηῖης ἴμθ χ]δ]ς οὐ ογετ]οαᾶ]πς ἴλο κεηίσθηςσθ, ΒοπισβίΙΘς, ΟΟΠΏΥΕΙΒΕΙΥ, 
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το Ἠανο Πα {ο οϊουαῦ ὅπ Ῥγοδεπος οὗ ὑπὸ “οἤμτδο αγί]ο]ο ἵπ οὐ Ύευ- 

8ἱ0Ἠ, ο 16 15 αρδεπύ ἔγοπη ὑπ (τοασ]ς, απά Ρ6ΓΏαΡ5 ποῦ θνθὴ ργαπηπηα{]- 

οδ)]γ Ἰαδοηῦ ; βΠπρΙγ Ῥεσααδο ΕΠβΙΙΡΗ ἰάἱοπ πνου]ά ποῦ α]]ου 1ο που 
1ο βίδα α]οπο, απά Ώσοσυααδο Ἐπ Ιπύτούιιοβίοη οἱ ὑπὸ ΠπάσβηΙίε αγἴ]ς]ο 

ταϊσ εὐ ανα Ἱπίγούοεᾶ απ 14θα οὗ ΟΠΕΠΘΡΡ ΟἹ Ἰπαἰν]άπαΠέγ, τυ] 10. Ὕναρ 
ποῦ ἴῃ ΔΩ ἆθσγοο {γασθαβ]α ἴῃ ὑπὸ οτἱσίπα]. ΤΠ ἃ "νου, Ίο πᾶν Ῥθει 
οατο{ι] {ο οΏβεγνο ἐπ 115ο οὐ ὑπ δυθϊο]θ. γ]εγενον 15 5εεπιθᾶ {ο Ῥο 1ά1οὸ- 

τα ΠΥ Ῥοβαίίο: πηογο Ὁ 414 ποὺ 5θοπα Μο Ῥο ροββρ]ο, Ίο Ἠανο 

γιε]ά ες {ο πιαοθβΒΙΜΥ. 
ΑΝ Τὸ 1ο ῬΤοΠοιΏς δ ὑπὸ Ῥ]αος Που οὀοΙΡΥ ΤΠ ὑπ6 βθηΐθηοθ, ἃ 5) 

Ἰθοῦ οἑίοι ονεγ]οοκος Ὦ} οι ῬΙΘΙΘΕΟΘΕΡΟΓΒ, ο Ἠανο Ῥθει ρογβΙο]ατ]γ 

οατο[ι]; αἱ Ποῖ ασαϊη Ίνο παν {Υ6αΙΙΕΠΙΙΥ Ῥουι Ῥαβ]εά Ὦν βἰγαοίπτα] 

οὗ. Ιάἱοπηαθίοςὶ ῬοεμΠαγΙίος οἵ 11ο Ἠησ]δῃ Ἰαησιασο 10 Ῥτου]ιάεὰ 

εᾖαησας οἑετννίδε ἀοβΙτα)]ο, 
Τὴ {πὸ οἂβθ οἵ ὑπ6 ρατίίο]ες Ίνα Ίανο ππεῦ ἢ Ίε5ς οΙ/βο]ζγ, πα ἨΏανο 

Ῥθθὴ Ὁ 016 {ο πΙαΙΠΜΗΙΠ ἃ ΤοβΡοΠαΡ]ε ἃπηοιηῦ οἳ οοπβιβύθηου ὙΠῸ ραγί]- 
οἷος ἴῃ 11ο (Τοε]ς Τοβύαμηθηῦ 816, α8 15. γνε]] Κποννη, Θοτ ΡΤ νον ἔθνν, 

Δα ΤΉΘΥ ΦΓΘ ΟΟΙΗΙΠΟΠΙΥ δες ΙῈ Ῥτοςϊδίοῦ. Τὺ Ἠα5 {Πεγείογο Ῥθθη Το 

ΤΟΙ ἨΘΟΘΑΡΑΥΥ ΠΟΙΘ ἴο Ῥγθβείνο ἃ 6επογα] τπΙ{οΥηΙγ οὐ τοπετίης, 

οβρεοΙα]]γ ἴῃ ὑΠ6 ο.5δο οἱ ὑπὸ ραγ{ο]ος οὐ ομιβα]1ῦγ δα ἸΠίογοτςσο, 5ο ΤᾺ 

Ά5 ἨποΠδΗ Ιοπα ποπ] α]1ονν. 
18881, την οἨαΠ665 Πᾶν Ώσοι Ιπίγοᾶοθᾶ 1 ὉΠ τοπάστίης οἱ ὑπ 

Ῥτοροβίδίοης, οβρεσία]]γ ΠΟΙ Ἰάθαδ οἳ Ἱπβίγιαιποη{αΠ{γ οἨ οὗ τηθαϊαΐο 

ἈσθηοΥ, ΟΡ ΠΟΥ] τπαχκας] ἴῃ ὑπ ογἰθίπα], Πα Ῥθσι σοοη{ιδθᾶ οἳ οῬβοιιγοςί 

ἴῃ ἐ]ιο ἐταηβ]αοηῦ. 6 Ἠανο Πονγ6γοΥ Ώοίηε 11] τηϊπς ἐπ σοπαργομεηβίνο 

οἩαγας!οΥ οὗ 5.0}. ῬΓΘΡΟΒΙ ΟΠ 85 ο) απᾶ /Ὦγ,) ὕΠπ6 οὔθ ἴῃ Τοίογοποο 1ο 

ἈΘΘΠΟΥ απᾶ 1ο οὔθ ἴῃ τείεγοηςο Το ΤΊΘΑΠΡ, εβρεοἴα]]γ 1η ἴμο ἘΣ] 15}. οὗ 

Ί]ιο βονοπἰαθη{]ι «ΘΗΡΗΣΥ ; απά Πᾶν ταχε]γ τηα]ο αΠΥ οἨαησο νν]εγο ἴ]ια 

119 ηθηπίησ οἱ ἴμε οτἰσίπα] 5 οχργοβδοά ἴῃ 11ο Αιιογϊμοα Ὑ6γδίοῦ 

πγου]ά Ῥο αρρατεπί ἴο ἃ τεαίοχ οἳ οΓάἵπαςΥ ΠπζομΙρεπςο, 
3, ο πον 60Π16 {ο 11ο παβ]εοῦ οἱ Ἡαπσιαρο. 

Το βεροπᾶ οἵ ἐπι τη]θ», Ὦγ ΒΟ {1ο μους μὰ Ῥθεη ρον ΘΓ ΘΩ͂, Ρή6- 

ΒΟΡΙΡΘα ἐπαῦ 686 αἰ θουδθίουιβ {ο 6 Ιπύγούποες ΒΠοιι]ᾷ 6. εκρτοβδος, ἃ5. {41 

ἘΞ ῬΟΒΒΙΌΪ6, 1 ὑπ Ίαησιαρο οἳ [ῃ8 Απὐπουῖβρα Ὑειβίου οὐ οὗ ὑπ Ὑ6}- 

5]οὴ5 ὉΠπεΐ ρτεσει]ος 1, 
Το ἐπ|5 τι]ο γα Ίανο 1 ἤν αἀ]ιογεί. Ὑο μῶνθ Παρίθια]]γ οοη- 

πα]τοᾷ ἐῑιο θαυ] ον Ὑδυδίοῦς; απ ἴῃ οι βρατίησ Ππίτοβιοῦίοη οἵ που 5 

ποῦ {οιπά ἴῃ ἔποπι οὐ ἴῃ ἐπ Απιονϊςοα Ὑογβίοη πο Ίωνα ὈΒΠΆΠΥ βαδ1δ- 

Βεᾷ οµαβε]νες ὑπ βιιοῖ πονάς Ίγετο οπιρ]ογεά Ὦ}Υ βἰαπάατά αντίο οἵ 

ΏΘΑΥΙΥ Ίο βάτο ἀαΐς, απά ας αἱδο ὑμαῦ σεπετα] Ίο ὙΥΙςὮ ]αβΗβες 



ΣΥ] ΒΏΕΝΙΡΕΒΣ ΡΒΕΕΑΟΣ, 

Ολοῖγ Ἰηὐτοδποίίοπ ἴπέο ἃ Ὑογβίο ὙνΠΙο]ι Ίνας Π614 {πὸ Πσ]ιορί ρ]αςς ἴῃ ἐπ 6 

]αβδίσα]. Πήογαίπιτο οὐ οἱγ Ἰαήσαασα, Ίο Ἰανο Ἠενετ Τεπιογεᾷ αΠΥ 
ΔΤΟΠΑΙΡΠΗΡ, Ὑν Ποῦ ΠΥ" 1η ὑπ δ γ 6 ΟΥ ἴῃ ον», εχοθρῦ ν]ηθγο νο Ὑ6γο Ῥρεί- 

πααάες αἴίλον Ὅ]αῦ ἐπο ππθαπ]πς οὗ ἴμο Ἰγογάς Ίνας ποῦ σεπεγα!γ απάοτ- 
βίοος, ος ἐλαῦ ὁπ παΐύαγα οὗ {πὸ εχρτοεβδίοιι 16 {ο κοπᾳθ παποοποερθίοι οὗ 

ἴμο ὑστιθ 86Π56 οὗ ὑπθ Ῥαβκασαο. Τ]α {πεααεπὺ ΙηπγεγκίοΏς οὗ ὑπ6 βῖος 

οταν οὗ ἐπ πνονάς, νο] δα τηπο]ι το ὅπ ετεπσί]λ απἀ νανΙεῦγ οἵ ἴπα 

Ααιοσισεά Ὑστρίοπ, ἃ ϱἶνο απ΄ ατολαίο οοἱοι ο ΠΙΑΠΥ [6]1οἱ 0165. οἵ 

ἀἱοίοπ, πᾶν Ῥθου πο]άοπι πποϊβαεά. 1πᾶεαθά, Ὑο Ίαναο οὔθ αἀορίεά 

ἴμο βαπ1ςθ απγαπσαιποπύ ἴῃ Οὐ" οὐ αἱἰεγαβοπς; ἀπά ἴῃ Ες, 8. ἴπ 

οὔπογ ραγδ]οι]αγ», στο Ἠανε βοισ]ῦ {ο αββϊπη]αζα πο συν γοτ]ς το 116 ο]ά. 

Τὴ ἃ Τον εχοερθίοπα] 63865 πα ανα 1164 ἕο Επά δὴν σον ἴῃ ὑπ6 

ὁ] 6." εὐταίαπα οὐ οι Ἰαηριασαο {ας αρρεατεά ὕο οοΠν6Υ ἴμο Ῥτοσϊδα 

1ηθαΠ]πσ οὗ ἴμο οτΊσίπα]. Ἠογε, απᾶ ἴπετο οΠΙΨ, Ίνα Πᾶνα αξεά πονάς οὗ 

ἃ ]αΐοΥ ἀαΐο; Ῥαΐῦ ποὺ νηῃοαῦ Πανίηςσ ατεῦ αβδαγοά οιΥβε]νες ια ὑπο ν 

16 ο Ῥο {ου ἴῃ ὑπ Ἱντίησς οὗ ἴμο Ῥοδῦ απίλους ο[ ὑπθ Ῥετίοά {ο 

ΠΙΟ ὑπο Ῥε]οπρ. 

Ίπ τοσαγᾷ οἵ Ῥτοραεν Ἀαπιθς πο τα]α γα ργοβοτίρος {ο τιθ. Τὰ {86 

(356 οὗ ΠαΙΠΘΡ οὗ {γεαεπῦ οοσΙΤ6ΠΟΘ γα πᾶν ἀεεπιεά Τὸ Ῥοςῦ {ο {ο]]ου 

σεποεγα]]γ {Π6 τα]ε ]αϊά ἆοννπ {ου ού Ργεάδοθβκοτε. Ἐ]αΐ ταῖς, 15 1ΠαΥ ΒΘ 

γαπΘΙηογες, γγαβ ο ὉΠ15 οῄοοί, ΄Τ]ο παπιθς οἵ ὑπ ῬτορΠμεῖ5 απᾶ ἴπα 

Ἰοἱγ αντ1ὔογς, δι 6Π6 οἴμαυ πάπιες οὗ {π6 Μαεχί, ἕο Ῥα ταίαϊπεᾶ, 48 π]σῃ 

38 πΊαΥ Ῥ6, αοοοτάΙπσΙγ αξ μεν Ύγετο γα]σατ]γ δε. Ῥοπιο ἀβοα]ογ 

Ἰα5 Ῥεεη {ε]ῦ ἵπ ἀἆεαμπο να πατηθς 1655 ΓαπήΠατ]γ Κπονπ. Ἠετο ουσ 

σοπογα] Ργασῦϊορ πὰρ Ῥθει {ο {ο]]ουγ ὑπ (γαο]ς {οτπα οὗ ΠΑΠΙΕΣ, οχοερί ΤΠ 

{Ππ6 ο.δο οἵ ΡΘΙΡΟΠΕ δα Ῥ]ασος ππεπὔ]οπεᾷ 1π ὑπο Ο]ά Τοβίαιποπῦ: 1η {15 

6.56 τῦθ Πᾶνα {ο]]ουνεά ὑπ Ἠεβτενν. 
4. ΤΠ ραρ]εοί οὗ π6 Μανσιπαὶ Ἠοίος ἀἆθδεγγας ρεοῖαΙ αἰζεπίῖοῃ. 

Τῃου τοργοροπῦ ἴ]α τοδι]έ5 οὗ α Ία1σθ απηοιπῦ οἳ οατοβα] απά εἰαροταίε 

ἀἰδοιδδίοι, απά. γη], ρειμαρς, ὮΥ πείτ ὙΘΥῪ Ῥτεδεποθ, ΙπάΙσαῖο ἔο 5οπιθ 

οχἰοπῖ ὑπ6 ΙΠίτΊοπογ οὗ ΙΠΑΠΥ οἳ με αποβίίοη5 μα Ἠανο αἰπιορδί ἀαῖ]γ 

6οπ1ο Ῥδΐογο τις {ου ἀθοϊδίοπ. Ἴμεκο Νούθϑ [81] Ιπίο Γοιγ πηΒΙΠ 6ΤΟΙΡΝ : 

ᾖγαί, ποῦθε βροοϊ/γίησ σαι ἢ 4ἱῄεγεποθβ οἵ τεαᾶῖπσ α5 Ίνοτο Ἱπάσαςα {ο Ῥο οὗ 

ῬιΠοίεπῦ Ἱππροτίαπος ο τοτε ἃ ραχβίοα]ατ πούϊοθ ; Βεοοπᾶ!γ, ποῖθα . 

Ιπάἰοαθίησ ὑπ οχαοῦ τοπάστίπσ οἳ γνογάς ο Ισ], {ου μα 5α]Κο οἵ Ἐπσ]ϊςΗ 

Ι41οπα, 6 Ίντο ορ]σοά {ο οἷν ἃ 19655 εχαοῦ τεπάσῖης ἴῃ ὑπ ἐεχὸ; 

ΕΠΙΤά1Υ, πούθϑ, Υουγ {εν ἴῃ ΠΠηΡεΥ, αΠοτάϊηςσ 8οπ1θ οχρ]απαίοη ψ]ο]ι 

ἴμο ογἰσίπα] αρρεαγεά {ο τοφπίτο; {οιτζμ]γ, αἰθογηαίῖνο τοπστίηρς Ἰπ 

ΑΙ ου]ῦ ου ἀεραίεαβρ]ο Ῥαββασαε». Τ16 ποῦες οἵ 915 158 ϱγοαῥ αγο ΠΊΙΠΊΘ- 

τοιβ, απά Ἰαγσε]γ ἴῃ εχοθςς οὗ ἴ]ποςα γΥμΙοὮ σοῦ αἀπιϊσυοᾷ Ὦγ οἱ Ῥτεάς- 
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66ΞΒΟΙ5. {π {πὸ 270 γϑαῦβ ἰπαῦ Ἠανο Ῥραβςοᾷ α αγ Βἶποο ὑλποίγ 1αβοιιτς 

Ἀγθγο οομο]αᾷες, πο βαογοά Τοχῦ Ἰλας Ὄδει πϊπ{ο]γ οχαπη]πθς, ἀἰποιιβδες 

ἴῃ. ον6τγ «ἀεζαί], απά απαἱγδας να ἃ σταπηπηαδίσα] Ῥτοσϊβίοη απ]κπούνη. 1η 
πὸ ἆαγ5 οἵ Όλο Ἰαϑὺ Πονίρίοη. Τῆογο Πρ μας Ῥδεπ αοοιπιπ]αξος ὃ Ίαγσο 

αππουπῦ ο τηαζετία]5 ὑπῶῦ πᾶν Ῥγερατος ἴ]αο γαγ {ον ἀϊβετοπί τοπάοΥ- 

Ἰηπσ5, ΙΙ. πδοςββατΙ]γ οα1Πς πετ ἀῑδοιββίοη, Ίο πᾶν ἴλαγοίογο 

ρ]ασοᾶ Ῥοίοτο ὑπ8 τοσο ἴῃ ὁπ τηαγσῖπ οἴμεν τοπάθιῖπσς ὑπ ἔποξα 

ὙΠΟ. σου αἀορύθὰ ἴῃ ὑπ ἐθχῦ, Ἱνμαγευου ΒΟ τοηζθτίησς βδοπιεὰ ἰο 

ἄθβετνο οοηβιεταδίοη. ΤῊΘ τοπάστίηςσ 1Π ἐπ ἐθχῦ, γγ]εγα 16 ἀργθὸβ ΜΠ 

ἴλο Αππζιοτίδοα Ὑεγδίοῃ, γα Βαρροτίθς Ὦγ αὖ Ιοαβῦ οπς ἐλ]γά, απ, νἼογο 

16 ἀπῑετ» {γοπι ὑπὸ Ααζιοτϊδεά Ὑετβδίοῦ, ὮΥ αὖ Ἰοαδί Ἄννο ἐΠΙτάς οὗ ἔ]ιοδο 

ὙΠῸ Ίγογο ρτοδοη{ δὖ ἔ]ο 5εοοπά Τ6υΙΡΙΟΠ οὗ ὑπ ραββασο 1η αποβύϊοη. 

Α {ον εαρρ]επιοηίαΥγ ππαῦΡεΥ5 Ίανο γεῖ {ο Ῥε ππεπὔ]οπε, Τ]εδο τΠαΥ 

Ῥο μας οπππεταζες,--ἴ]λο τι οί Τζα]105, 0Π6 αγγαησαιηθηῖ ἴῃ Ῥαγασγαρῃς, 

ἔο Ἰηοᾷο οἵ ρτιπ πο ΟΩιοζαὔΙοης {Τοπ ὑΠ6 Ῥοεΐβσα] Ῥοοκ5 οὗ ὑπ Οἱ 

"εβύδτηθηῦ, ὑπ Ῥαποίιαζίοῦ, απᾶ, ]αδῦ οἱ 411, ἴ]ο Τή]ος οὗ ὑπ6 ἀῑβενετπῦ 

Ῥοο]ς ἐλαῦ τα αρ ἴμπο εν Τοδίαπιεηί,---α1] οἵ ἐποτη ρατζιοπ]ατς ΟἹ. 

πνμίοὮ 165 6οσπής οβίγαῦ]ο {ο δα ἃ {εν αχρ]απαῖοΥγ ΤΟΙ ΚΗ. 
(α) ΤῊ ἀαεγπιπαδίοι, ἴθ οαο]ι Ῥ]ασθ, οὐ ὉΠ νγογάς {ο ο ργ]ηζες 1η 

Πνα]ίο5 πὰϑ ποῦ θη ὮΥ ΑΠΥ ΤΠΘΑΠΡΒ ΘΑΡΥ; ΠΟ] 63Π Ίνθ Ἠορο {ο Ῥο Το πη ἴῃ 

8.11 οπβο5 Ῥετ{εοῖ]γ οοπβΙςζεπὀ, 1 ἴ]ιο οαγ]αβῦ εὔ 1ος οἵ ὉΠ6 Αιιζιοτικες 

Ὑετβίοι ὅπ τι οὗ ἃ ἀῑ[Ποτεπῦ ἔγρο {ο ΙπάΙσαῦο εαρρ]επιοπίατγ πνοτάςδ ποῦ 

οοπίαίπος ἵπ πο ογἰσίπα] Ίταδ ποὺ νετγ ΓΠεαιεπῦ, απ οπηποῦ ΘΒ] Ῥο 

ποοοπο]]εά νι αΏΥ βού ]θα Ῥτϊποίρ]ο. «Α τεν]6υ οἵ 0Π6 πνοτάς 50 Ῥηϊηθες 

τνὰβ τη 6, αἰ 6 ἃ 11ῤ56 οΓ ΒοΠ1Θ Υσα5, {ΟΥ ὑΠ6 ο 1δΙοης5 οἵ ὑπ Απηιοτϊδεα 

Ὑετείουι ραρ]δμεᾶ αὖ Οαπιρτιᾶσρο ἴῃ 1629 απά 1638, Επατίμετ, ἔποασ]ι 

ΗΠ δῦ, πηοΙΠοαΙοηΒ Ὕεγο Ιπἰγοάιοες αὖ Ιπύετνα]ς Ῥείεεη 1655 απ {Π6 

1ΠΟΥΟ ΑΥβζοπηαδίο τενΙβΙοΏΒ ππάετίακεη τοβροεσβῖνεΙγ ὮΥγ ντ. Ῥατίβ 1η 

{πὸ ΟαπηὈγϊιάσο ἨάΠάον οὗ 1169, πα Ὦγ Ὅτ. ΒΙαγπεγ ἴῃ {πὸ Οσίονᾶ θα] οι 
οἵ 1709. Νοηθ οἵ ὕπϑιη Ποψπενοτ τεςῦ Οἢ. αΠΥ ἨϊσῃαΥ Δαῦπονιῦν παν ὑπαῦ 

οὗ {886 Ῥϑύβοηϑ ὙΠῸ ΠΌΤ] πας {ο {ϊπ|6 βαρογηοπάσςά ἐπ ῬαΡ]]οα θη. 

Πιο Ἰωδὺ αὐεπιρί 1ο Ῥτίησ ἴμο πδο οἵ {805 Ἰηὔο τη] Οὐ απά 

ϱΟΠΒΙΦἵ6ΠΟΥ γγαβ πιαᾷο Ὦγ Ὦγ. βογϊνεηςτ ἴῃ ὑπ Ῥατασταρ]α ΡΙρ]ε ραΡΗβῃος 
εὖ Οαπιρτιᾶσο ἴῃ 1870-Τ9. Τη βαοοθεάἶπςο Το ἴλεδο Ι8ΡοΙΥ5, Ίο Ἠαγνο 

αοὐοᾷ οἩη ἴμο ϱεπετα] Ργποῖρ]ο οὗ ρυϊη ης 1Π 108 105 πνοτάς πΙοἩ 414 ποῦ 

Άβῥεας 6ο ὍΘ πεοθββατῖ]γ Ιπνο]ναες ἴῃ ὑπ αὐθοὶς. Οὐ Μεπάσπογ πὰ Ῥαεῃ 

{ο ἀἰππΙδα ταῖμοτ ματ Όο Ιποτεαδο ο απποππῦ οὐ Πα]ο Ῥγϊηὔίης; 

Έλοισ]ι, ἴῃ ὑπ ο.5ο οἵ ἀἱῄογεποα οἵ τεσάΊπσς, Ὑο Ἠαγο πδαδ]1γ πιαγ]|κοἆ {Π6 

αὔδεπος οἱ αΠΥ ΟΡ 5 ἴῃ ἴμο ογἰσίπα] σοι ὕΠπ6 βεηςο πηὶσ]ιῦ πονετί]ε]εδς 
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τεφιπίτε {ο Ὀ6 ρτεβεπῦ ἵπ ὑπ6 Ὑεγρδίοα: πα ασαίπ, πὶ ὅπ ομδο οἵ Ιπδετιεά 
ΡΥΟΠΟΠΗΒ, Ὑμετο μα τείοτεπσε «ῑά ποῦ αρρεαν ἕο ΡῈ ροτ{ασξ]γ οργζαϊπι, τσ 

Ἠανε η ]ατ]ν δα τεοοπχκο {ο 1081105. Ῥοπιο οἳ ὑπθβθ «15ο», ο5ρεσϊα]]γ 

θη ἴπενε απε βΗρΠί ἀῑᾷεγεποες οἱ τοπάΊπς, ατα οὗ αἰησα]αν Ππασαογ, 

απ 1παο 18 Ππροββίῖρ]θ {ο πιαϊπίαῖτι τσ]ᾷ τα ΓογταΙϐγ. 

(0) δε Ἠανε απταπσθᾷ ἐπ Ῥαστοά Ταχί ἵπ ῬατασταρΗης, αἴνεν ἐπ 

Ῥγεσοεάσπῦ οἵ ὑπ6 εατ]εδύ Ἐπσ]κ] Ὑσδγβίοης, 5ο 85 ο αββῖςῦ ὅπ ϱοπεγα] 
γοπάε; ἴῃ {οΠοπίπςσ ἴλπο οπττοπῦ οὗ πατταξῖνο οὐ απσαπιοΠὀ. ΤῊΘ 

Ῥγοαβεπῦ αγταπραιπεηῦ ΜΠ Ῥο {οππᾶ, πὸ ἐγιβῦ, ο Ἠανα Ῥγεπογνεᾶ 
ἴμο ἆπε τπδαπ Ῥείποεα ἃ βΥσίοιι οὗ Ίοπς Ῥογοπς ψ ΠΟ. τηαςδς οἴῃ 

Ἰπο]αάε βενεγα] 5εραταζο {ορίον, απᾶ ἃ ΑΥδίεπι οὔ ἐτθαπθηῦ Ῥτοα]κ 

ΠΙΟ, ἐΠοιιβ]ι ὉΠΟῪ πιαγ «ογΓεο]γ ἸπάΙσαία ἐμο 5αραταίο ΠΙιογδπιθηῦς 

οὐ ὑπουρῃῦ ἴῃ Όλο ταν, οἴδοι Βοτ]οιβ]γ Ἰπροάε α 1150 Ῥεγοορίίοι 

οὗ ὧπο ἴτπο οοπΙπιΙῦγ οἳ ἐπ Ῥαβκασαο. ΤΠ ἐταάίοπα] ἀῑνίδίοι Ππίο 

ομαρίοτ», νήσο] ἴπο Ααμοτικοά Ὑσατκίοι Ππ]εγηιοὰά ἔποπι ]μαάπ ΒΙΌ]65 ο 

γα Ἰαΐον τη! 16 ασε», 15. απ Π]ακίταίοτ οῇ ὑπὸ {ΟΥΠΙΘΥ απεῃοᾶ. Τῆοβε 

Ῥαγασταρ!», {ου βαο] {π {αοῦ ἴ]λεγ ατα, {γεαιση{]γ Ἱπο]αᾶς βενοετα] ἀῑδιποί 

5αρ]ασῦδ. Μοτθονε ἴ]6γ 5οππεὔίπηες, ἔΠοισ]ι τατε]γ, οπᾶ πνηογο ΠΟΙ 15 
πο 5αβμοῖαπῦ Ῥτθα]ς ἵπ ἴμο βοπ5ο. ΤΠ ἀῑν]βίοι οἵ οἸαρίοι» 1Πέο ΥΘΥΡΟ», 

ΨΓΠΙΟΗ Ίνας Ππίχοᾶισεᾶά Ιπίο ὑπ6 Ναι Τοβίδιηθηῦ {ου {πὸ Βτεῦ πιο Ίτι 

1551, 15. απ οχασσεγα[ίοη οἱ ὑπ6 Ἰαζΐογ πιεῦλοᾶ, τὰ ἢ 105. αοοοπιραηγΊης 

ΙΠοοΠνΥαΠΙεπσθ». ΤῊΘ βοτίοιβ ορβίασ]ο; {ο ὑπ τσ] απάσιραπάίπςσ 

οἵ ΗοΙγ Βοατίρέανα, πΥμίσ]ι γα Ἰπέογροδαᾶ ὮΥ ταϊπυΐα Βα ρα γἱβίοῃ, αὐ ο[ξειι 

ονει]οοκαά; Βα 1 απγ οπαο 0011] οοπδἰάετν {ου ἃ πποιπεπ6 ἔμα Ππ]ατίοις 
εβεοί ὑπαῦ νοα]ά Ῥε Ῥγοάασθά Ὦγ Ῥγεακίπς τῇ α Ῥογβίοη οὗ βοπ1θ στεαῖ 

βἰαπάατά ποτ Πίο Βεραγαίο Υαγκα5, Ίε ΠΠ δῇ οπος Ῥετγοεῖνα Ποὺ 

ἨθΘΟΘΑΡΑΣΥ Ίας Ῥαεῃ 81) α]θεταζίοη ἴῃ ἐΠῖ5 Ραγασσ]αν. ΤῊΘ αγταπσοτηθηΏ 

ὮΥ οπαρίεν» απἆ νετβες που θα! αΏοτᾶς {αιοϊμᾶςς {ου τείετεπσο: ας 

Ὀμ]5 αἀναπίασε ντε Ίανε Ῥοεπ 8016 {ο τεαϊη ὮΥ Ρ]ασοίησ πα παππεγα]ς ο 
{πὸ Ἰπδίάε τηαγσίῃ οἱ εαοἩ ρασο. 

(9 Α {εν νγοτᾶς ὙΠ] παῇιόο α» {ο 6π6 πιοᾷς ο  ρτ]π{ῖπισ αποὔαξῖοτις {οι 

ἴμα Ῥοσίϊσα] Βοοῖζβ οὗ ιο Οἱ Τοβαπιοπ{. Ὑπεγεναει ἴμο αποἰαβίοῃ 

οχίεπά5 ο ὕνγο οἳ ππογθ πας, ου Ργασξίσο Ἠα» Ώθεπ. {ο τθοοσπίςα ὑπ 6 

ῬαταΠ]ε]ῖρπα οὗ ἐΠαῖτ αἰγαοίατο Ὦγ ατταπσῖηπσ ὑπ6. Ἠποας ἵπ ἃ Ππάππεγ ἔπαῦ 

αΡΡααΤ5 ἴο αστοο τι μα ππεἰτῖσαϊ ἀῑνίβιοπς οἵ πὸ Ἠεβταιν οτ]σίπα]. 

ὍΘΙ απ ατγαπσεπηθηῦ γνη] Ῥε {ουτά Πε]ρέα] {ο λα τοαάσν; ποῦ οηΙγ αν 

ἀϊτεσῖτς Π15 αἴνοπβίοπ {ο πα ροείσα] «Ἡαταςθεν οὗ ἴμο αποϊαδίοη, Ῥαῦ αξ 

8ἶδο ἔοπάΐτπισ Το τηα]α 105 {ογσα απᾶ ῬεγίίπαποἙ τπογε {ΗΠΙΥ 616. ὙΤα Ἰανα 
ἰτοαῦαά 1π ἴμα 6απιο αν ἴ]ο ἨγταπΒ ἴῃ ἴμο Πτα ἴπνο οπαρῖετς οἱ {π6 

(0ο5Ρε] δοοογάϊηρ {ο δῦ. Ίμ]κα, 
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(α) ταῦ οἂγθ Ίιαδ Ῥεεπ Ῥορίοντες οπ ἐπ μιυπούπαἑίοη. Οὐ ῥγδούϊοο 
λα» Ῥθθῃ {ο πηαϊηζαα. ναί 15. βοπιοβίπηος οα]]εά ὑπ Ἠσανίεν βΥβίεπα οὗ 

ΒΕοΡΡΙΠς, ΟΥ, ἴῃ οὔθ} Ἰνογς», ἐμὰΐ βΥβίειη ἸνΙοΙι, ΘΟ ΡΘοῖ ΠΥ {οΥ οοπνθπίθισθ 

11 τεαάῖπς αἱοιά, βασσεβΏς ΒΟ. Ῥααδες α5 011 Ῥο5δέ ΘΗ α οἶδα απά 

1ηε]]]σεπί βεἰπο {οτί οἵ ὑπὸ {γαο ππεαπῖησ οὗ ὑπὸ πνοτάδ. ΤΠϊ5 εοιγ5α 

Ία5 τοπάοεγεά ΠΘΟΘΡΡΗΥΥ, οδρεοία]]γ 1π ὑπ Ἐρίςί]6», ἃ Ίαγσ6γ τ1δο ο{ «οἼοῦβ 

απιά 5απηΙοοΙοτ5 ἔπαπ 15 οΙβοπΙαΣΥ ἴῃ πποᾶστη ΤΟ 5 γη ίπσ. 

(6) 8 τπαΥ ἵπ ἴ]ε Ἰα5ῦ Ῥ]ασε πούϊοθ οης ραγΙοπ]ατ {ο ΠΟ νο ΤΟΥ 

ποῦ ΕΧΡΥΕΡΡΙΥ ἀῑτοσίες {ο αχίεπά οι τενΙβίοἩ, ΠΕΤΠΕΙΥ, ἐ]ιο {1ΐ]ο5 οἱ {16 

ΒΟΟΚΒ οὗ πὸ Χαν Τερίαπιοπύ. ἜΤ]ερο Εΐ]ος αὖο πο ρανὸ οἱ ἐπ ογ]σίπα] 

ἰοχὲ; απά {π6 {{{ 165 {ουπιά ἴπ {Π6 τηοδῦ αποϊεπῦ πιαπιιςογΙρἰ5 16 οί ἔοο 
ΒΠοτί ἃ {ΟΥΠΙ Το Ῥο Θοηνθηϊθηῦ {ου δα. Ὁπᾶςν ἔ]θρο αἴγοιπΙβίαποςθ», νο 

Ἠανο ἀεειπαί 19 Ῥορέ ζο Ίεανο απολαπσες ἴ]ιο {0165 πν]]ο]Ι αγο σῖνοι ἴῃ {πὸ 
Ααζιοτιδεά Ὑεγβίοη αδ Ῥηϊηίες ἴῃ 1611. 

Ύ]α πον/ οοπο]ιάς, ἨΠΙΡΙΥ οοπηπαοπά(πς οἵα ]αβοιΥ5 {ο ΑΙπιϊσμέγ ἀοᾶ, 

απά Ῥταγίης ὑπαῦ [15 {αγοιτ απά Ῥ]εββίῃσ ΤΥ ΡῈ νοιοἩβαί[ας {ο ἔ]λαῦ 

ΒΊΟΝ Ί1α5 Ῥεεπ ἆοπα ἴῃ Ἠϊ5 παπι, 8 τουοσπίςθᾶ {γοτα ἐπ6 Βτςὲ ἔ]ια 

ΤΟΒΡΟΠΒΙ ΠΥ οὗ ἔπο τιπάστίακίης; ἃ Πα {μτοιςβ] ού πιαΠΗο]ᾷ οχρογίοησθ 

οὗ 115 αροιπάϊησ ἀἰβμοα]δες γα μῶν [δ] Ὁ 1πογς Πα ΤΠΟΥΘ, 5 νο ΥΥο6 
οππναγά, λαῦ 5αοἩ ἃ ΤΟΥ ο8Ώ ἨΕΥΕΥ Ῥε ΔΟΘΟΙ ΒΗ 64 ΡΥ ουσαπ]ρες οοτίς 

οἵ βοΠο]ανςΒΙρ απά οπΙδΙοίδΏ1, ππ]οβς αβδ]σθεά Ὦγ Βνίπο ε]). 

Ὑγ 8 πιουν {11 ννο]] ὑπαῦ ἀαίοςίς τητιϑῦ Ἠανο ἐλαίγ Ῥ]ασε ἴῃ ἃ γγοτ]ς 50 Ίος 

απά 50 αγάποις αξ ὕΠ15 ὦνΠΙο] Ἠαβ ΠΟΥ 6ΟΠ1Θ {ο απ θη. Ῥ]επιῖκ]μος απᾶ 

ΙΠΠΡΕΥΓΘΟΒΙΟΠΡ ὑπο. αγο 1 ὑπ6 ποβ]ο-Γταπβ]αδίοη ὙνΠΙοἩ τα Ἠανο Ώθοιι 

οα]]εά αροπ Το τογίδο; Ῥ]οπιίδμος απά Πππρογ[οσβίοης σν] αββαγεᾶ]γ Ῥο 

{οαπά Ίπ οι οὐ Ἠενίδίοι. ΑΠ απάεανοιτς {ο ἰπαηδ]αίο ἴμο Ἠοίγ 

Φοτ]ρίιγες 1Π{ο αΠοΐΠαΥ ἔοησαο τηδῦ [811] πΠοτύ οἱ ἐ]εῖγ αἴπῃ, πε {πὸ 

ορΗσαδίοη 15 {ππροβδας οὗ ρτοάποίης ἃ Ὑσαχδίοι ἐλαῦ 588] 6 α]κο Πύθια] 
απ Ιἱοτησίίο, {αυ μ{α1 {ο οασ]ι ἐΠοισ]ό οἵ ὑπ6 οτἰρίπα], απιᾶ γεῦ, τ {πὸ 

εκργεβδίοη οὗ 16, Παγπιοπίοις απά ἔργο ὙΥ 8116 γε ἆαγο {ο Ίορο {]λαῦ 1η 

Ῥ]αοσοβ ποῦ ἃ {ουν οὔ {νο Νϑιν Τοβίαπιαπῦ Όμο Ιπἰγοάπσδίοη ο[5Ησ]ὲ οἨαησος 

Ἠαβ οαδῦ ἃ που Ἠσμῦ προ τα Ὅπαῦ γνας ἀἰβοα]ῦ απά οῬβοιτα, Ίο 
σαπηποῦ {ογσεῦ μον ο[ζεη νο Ώανο [1166] Δ οχρτεβδίης Βοπηθ Πεν ϱμαο οί 

πηθαπῖησ γΥΠΙοΕ Ίνα τευοση]δεςᾶ 11 πο οπ]σίπα], Ποὺ οἴξθη Ιά1οπα Πα βἰοοῦ 

1 ἴμο ΨΥ οἵ ἃ Ῥετίοοῦ τεπάετίης, απά Ἠου οίδεπ ὑπ αὐθεπαρῦ {ο Ῥτεδογνα 

ἕν ζαπΊΠαΥ {ογπι οὗ ψογάΣ, ΟΥ̓ 6ΥεΏ ἃ {απηΙΠαΥ οαάεπος, 85 οπΙγ αἀάοὰ 

αποΐμεΥ ρετρ]εχΙζγ {ο ἴ]ιοδο πνΠΙοΠ ατεαᾶγ Ῥε5εῖ τ15. 

Τημας, ἴῃ ὑΠ6 τευίθιν οἵ ἴμο σου ΠΟ Ίνα Ίανο Ῥεεν ρεγπηθεεὰ {ο 

οοπηρ]είε, οὐ «Ἰοδίπς Ἰνοτάς τηαδῦ Ὄο πποτάς οἵ πιησ]οά ἐΠαπ]κδαίνίης, 



ΧΧΙ ΕΕΝΥΙΡΕΒΡ’ ΡΕΒΕΕΑΟΕ, 

ἨαπηΠθγ, απά Ῥναγσεν. ΟΡ ἰμαπ]εβσϊνίιπς, {ο ἴπαο ΤΙΑΠΥ ὈΙΘΕΒΙΠΘΒ 
νοποβμβα{εά {ο 18 ἑΠτοισποιῦ λε πη ΤΟΙ ῬΓοστοβς οί οὐ οογροταίαε 

ἸΘ οι ; οἳ ΠαπαϊΠίγ, {ου ο {αΗπσς απ Ἱπαροεγ/δσῦίοΏς ἴῃ ὑπ {α1β επ ῦ 

οἵ οἱ ἰαβ]ς; απ οὗ Ῥταγεν {ο Αἰπιϊσμῦιγ (ο, ὑπαὺ ὑπ (.9βΡρεΙ οἱ οι 

Του ἀπ βανίοιγ αερα. ΟἨτὶςῦ τη ὈΘ ΤΟΥ͂Θ οἸθατ]γ απἀ ποτ ΓΓΘΡΗΙΥ 

ΒΘ ΤῈ Του ἢ {ο 81] πνηο 5181] Ῥο τεαάστς οὗ 05 Ῥοοίς. 

ΙΠΡΠΌΞΑΙΕΝ ΟΠΑΝΤΕΣ, 

ΧΥΕΕΤΜΙΝΒΤΕΕ ΑΒΒΕΤ. 

113 Νουσπιῦεν 18ξθι 



ΕΡΙΤΟΕΒΣ ΡΒΕΒΕΑΟΒ 

το ΤΗΕ αΒΕΕΕΚ ΤΕΣΤ, 

ΤΗΕ βροοϊῖαὶ ἀθδίσιι οὐ ἐς νο]πηο 15. {ο Ῥ]ασο εἰοαγ]γ Ῥο[ογα ὑπὸ τοασγ 
ὑπ ναναἰΙοης {γοΙη ἴμο (γοοὶς ἑθχῦ τδρτερεπίοά Ὦγ ἴῑε Αιιοτίκος 
Ὑθυβίοι οἳ ὑπὸ Νου Τοβίαπιόπὲ ἸΥ]ίοἩ νο Ώθοι. δια ΡΟ ἰθ ἵπ ἔμο 

Ἠον]βοά ὙσγδίοΠ,.  Όπο οὗ πο Ἠτι]ας ]αιά ἆονγπ {ου ὉΠ σαἰάαπσο οί ἴ]ιο 
Ἠονίβαι» ὮΥ ἃ Οοπιπηζίθο αρροϊηίος ΡΥ ὑπ Οοπνοσαθίοη οὗ δ θυ ΣῪ 

ΊναΒ {ο ὑπο εβοοῦ “"ὑπαῦ, θη ἐπ Τοχὲ αἀορίοᾶ δια ἔγοπα ἐιαῦ ἔγοα 

ἔέπνπΙοΏ ὑπ6 Αιπζιοτῖδεά Ὑεγβίοη γνας τηα]θ, ἔ]ιο αἱἐογαθίοη Ὦο ΙπάΙσαθοςί 

ἔέππ ὑπὸ τηαγσίη.”. ΑΒ 1 γναδ {οιπά ἴπαῦ ἃ Ἠθεγαὶ οΏβεγναπος οἱ {15 

ἀἰγασίίοι. γγοι]ά ο[ίεπ οὐονγ απιά οΏβοιτο ἴ]ο τηατσίη οἱ ἴ]ο Ἠονῖκοα 
Ὑογβίοη, πο Ἠενίρον» ]αάσεά Όπαῦ 155 Ῥάτροδο πη]σ]λῦ Ῥο Ῥοαξίου οαγτ]θς] 

οαῦ 1η ἁποῦ ΙΙΑΠΠΟ6Υ. ΤΟΥ ὑμετείοτο οοπηπηιπ]σαίεά {ο ὑπ Οχίουα 

απά Οαπιργίάςο ΤΓπινογβΙῦγ ΈΓαδΡο» α, [11 απά σαγεβ]]γ οοττοοίαᾷ 1δύ οἵ 

ὑπὸ τοαάἴπσ5 αἀορίεά Πίος. ατο αὖ ναγίαπσς τυ] ὉΠ6 γοπζΙησς «ργο- 

6“ βαπαθᾷ {ο ππάετ]ῖο πο Απμοτίραά ὙΨετρίοι,” τη. οτζεν ὑπαῦ ἴΠογ τηϊσ]λ 
Ῥο ρα ρ]Ηβ]ιοά Ἱπάεροπάεπ{]γ ἴῃ βοππο Παρα οὐ οὔμου, ΤΠ Ὦπϊνεινκιίγ 

Ῥτοδδας Ἠανο αοοοτάΙπσ]γ αππάετία]καη [ο Ῥτιπὸ Όμεπα ἴῃ οοηποχίοη ΝΕ 

οοπαρ]εία (ἀἴοοίς ὑοχὺβ οἵ ὑπ Νονν Ῥορίαιποπύ. ἜΤΠε τεβροπδΙΡΠῦγ οί ἴμε 

᾿Ἐενίδονβ ᾖοας ποὺ οἵ οοπγ5ο οχίοπά Ῥογοπά {πὸ Πέ νησι ὉΠΟῪ Ίπανο 

{αΥπΙβῃος. 
Πο {οττα Ἠστο «ΠοΡ6Π μας Ῥδοι ἐλοισ]λῦ Ὦγ ἐμο Ὀγπάϊος οἵ ἐπ Οαπι- 

Ῥτιάσαο Ὀτιινεικυγ Ῥχτοδς {ο Ὦο αὖ οὔποθ ὑπ6 τηοςῦ οοπνοπ]αεπὺ ἴῃ 1056], 

δ ἴμο Ῥοϑὺ Εἴζεά {ου αἰνίης ἃ ἴτια τεργοβεηίαδίοη οὗ ὑπ Ἠεν]δους) 

νγοτ]ς, Τὰ ὑπο] Ῥτγείασο ο Ἠανίδοτς εσρ]αίπ ἐ]ιαῦ 10 ἀἸα ποῦ 1] ννσΠίη 

ὑπο Ῥτονίποο ο οοηβίτιοῦ ἃ οοπΏπιοας απά οοπηρ]είο (τοσὶς εχῦ. 

Ίμογενετ ἃ ναγίαδίοη 1π ὑπ (Τθε]ς νγαδ οὗ ΒάοἩ ἃ παίαγα ὑπαῦ 16 σου] 

Ρτοροετ]γ αΠεοῦ ὑπ Ἐπο]ίδῃ τοπάετίπς, πον ας {ο ἀεοῖᾶο Ῥεύνεεπ μα 

οοπαροῦίησ τεαάἴπσδ: Ῥαῦ η πιοςδῦ οὔΠος οϱ88ε5 Πεν τε[γαϊπεά {ο 
βρεπά(τισ πιο οἩ. Ἰποτκ ποὺ ποοάςεά {οῦ πο ΡΙΥΡΟΒΕΡ οἱ απ Επομ] 

ἐπαηρ]αζίοηῦ. Τὸ Ίναδ ἐΠεγοίογο ΠΠΡΟΡΝΙΡΙΕ ο τὸ ἃ οοπΙπαος (τοε]ς 

τοχῦ νο] μου] Ππο]αάε ὑπ6 τοαάίπςσ5 οοτβεὰ αν αἀορίοά Ὦγ ἴμο 

Ἠονίβδου», πιοιξ Ῥονγονήησ 811 ια Ἱπογνεπίησ Ῥογθ]οης ΠΠῸΠῚ ΒΟΠ1Θ 

Ρτ]ηθεᾷ θαχῦ γγίο Ἠας ποῦ ππάσΥροπο ιοί τουἰδίοἩ, πα ἴῃ πνΠίσΙ, το 



ΧΧΙΥ͂ ΕΡΙΤΟΡΣ ΡΒΕΕΑΟΕ 

Ἱαᾶᾷσε Ὦγ απα]οσγ, μπουν σπου] ἁοιρί]εςς Ίαγο {ουπά πἸαΠΥ τθαάΊησς 6ο 

4ἱβαρρτονο, Τὺ 15 ἴγαο ὑμεῦ α]] νατίαίους 1Π 0Πἱ5 τιν ον θα ρατί οὐ ὑπ 

ὑοχῦ τηςὲ {οτι ὑπ6 παύασθ οὗ ὉΠπὸ οαβθ ο «οπιραταξ]νε]γ ππϊτηρογύδῃῦ : 

Ῥαὺ ἐπον ἱποϊιάθ τηϑην «1Πεγοποεςς οὗἨ οτᾷες απά σταπηπηαὔ]σα] ΤΌΓΤΩ 

οχργθββίνο οὗ βῃδῆθβ ἃηα πποβΙβοαίοης οὗ τηθϑηϊηρ ἸΥΙο] τὸ ΘΔ 6 [Ὁ] 
Το. πνοι]ά ποσ]εοῦ τη βυπάγιησ ὑπ6 (τεε]ς οτἰσίπα]. Τῆο Οαπηργ]άσο 

Ῥτεςς πὰ ἐμεγείογε ]αάσαςα 16 Ῥοδῦ {ο βοὺ {π86 τοαάἴπσς δοῦπον αἀορθεᾶ 

ὮΥ ὑπὸ Πον]βογς οὖ ἴ]ιο 5:46 οἵ ἴ]α ρασε, απά Το Κεερ ὕπο οοπΙπαοιΒ τοχό 

οοηβ]βζοπῦ ὑἨτοισ]λοαί ὈΥ πιακίης 16 50 {αγ αδ γᾶ. Ροββίρ]ο απΙοΥΤΩΙΥ 

γαρτοβαεη{αΜῖνο οἱ ἴμο Αιμογιδεά Ὑεγδίοη. Ἔμαο ραρΗσαοηπ οἱ ἃπ 

ο ή ποπ {ογπιθᾷ οἩ 15 Ῥ]απ αρρεατεά {ο Ῥο 411 ἴπο πποτο ἀεβίταβ]ε, Ίπαδ- 

ΤΟ 45 ἴμο Ααιογιδεά Ὑαγβίοι ν/αβ ποῦ ἃ γαπδ]αίοι οἱ ΑΠΥ οπθ 

ἄτεοκ {αεχῖ {πετ 1 οχίβνοησα, απἆ πο «τεε]ς τεχί Ἱπίεπάες {ο τεργοᾶασε 

1η ΑΠΥ ΝᾺΥ ἴμο οτἰσίπα] οὗ ὑπ Αιιοτικεά Ὑετβίοι Ἠαδ νετ Ῥεεῃ 

Ῥηηζος, 

Τὴ οοηβδΙάετίης δῦ ἐοχὺ Πα ἴμε Ῥοδῦ τὶσΠῦ {ο Ῥε τοσαγᾷεὰ αδ "ὑπ 

“τοχὺ ρτοβιπαθά {ο πη 6}}16 ὑπ6 Αιζιογικεᾶ Ὑεγδίοη,” 16 γναδ ΠΘΟΘΡΡΑΥΥ 

{ο {ακο Πίο αοοοιπέ ὑπὸ οοπηροδῖζε παΐτε οἱ ὑπὸ Αμονικεά ὙοετβίοἩ, 5 

ἄπ {ο βοοθββίνθο ΤΟΥΙΒΙΟΗ5 οὗ Τγπάα]σς ταηβ]αίοῃ. Τγπάα]ο ΠΙΠΡΕΙΕ 

{ο]]ογγοᾷ ἴμο 5οσοπᾷ απιά ἐμϊτά θα! θοηβ οὗ Εταβπιαδς ατροὶς τοχὺ (1519, 
1522). Τὴ ἴ]ιο τονΙβίοης οἱ 15. ἐταηβ]αθίοη Ῥτενίοις {ο 1611 ἃ ρανβία] 

1156 Ίγαδ τηδ 6 οἳ οἴ]μαν Μεσίς; οἵ πμ αλππα{ε]γ ὑπὸ παοδῦ Ππβαοεθία] 
νΥΥΘ ὑπ νατίοα5 ο ΙΙοης οὗ Ῥεζα Τοπ 1560 {ο 1598, τῇ Ἱπάθοες 15 Τα θη 

γθγβΙοη. οὗ 1556 βΠοα]ά ποῦ Ῥο Ιπο]αάσά. Βείπεεη 1598 απά 1611 πο 

Πηροτίαπῦ οὐ οι αρρεαγεά ; Ρο ἐλαῦ Ῥοσα” ΕΠΙ απά Ἰαϑὺ τοχὺ οἵ 1598 

ΔΒ. 1ΠοΥΘ ]κε]Ιγ απ απγ οἴμεν {ο Ῥο ἴῃ ὑπ απάς οἱ Κίηρ απιοβς. 

ΤΘΥΊΡΕΙΣ5, απά {ο Ῥο αοοερύεᾷ ὮΥ μετα 48 ὅπ Ῥοβῦ βἰαπάατά ντ {πρὶν 
ΤοαοἩ, Τῦ 15. Τ]ΟΥΘΟΥ͂ΘΙ ἔθη οὐ ΟΟΠΙΡΕΤΙΡΟΠ Το α97οΘ Ί1ογο 61056ΙΥ 

σὰ Ὁπ6 Αὐζμοτιδεά Ὑεγβίοη ὑπᾶῃ αΠΥ οὔπες «πτοει ἰοχῦ ; απᾶ δοοογά- 

1Πο]γ 16 Ἠα5δ Ῥεεῃ αἀορτεᾶ Ὦγ πο Οαπηρτίάσο Ῥτεδν αδ ὅπ ῬΥήπαΣΥ 

απὐΠοχΙὔγ. ΤΠενο ατο ἨἩονενεν ΤΙΑΠΥ Ρ]ασος ἴῃ νη]ο] ὑπ Αὐὐῃουϊβθᾶ 

ὙσοχδίοἨ. 15 αὖ νατίαπςο ὙΠῸ Ῥεζα ὑοχὺ; οἩΙεβγ Ῥεοαιδε 10 τοῦαῖη 
Ἰπησαασα Ιπμοτιθοά {ποπι Τγπάα]ε οἳ Ἠϊ5δ ΒΙΙΟΟΘΒΡΟΣΣ, ΊΥΠΙΟἨ Πα Ῥεειι 

{ουπᾷεὰ οἳ 1ο Μετί οὗ οἴμον ἄτεε]κ θά ΠΙοπβ. [πὰ ἔμεδε 6.565 1ὖ 15 ο{ὔθιι 
ἀοι ρα] Ίουν ἤδη ἔλα ΤΕΥΙΒΕΥΣ οὐ 1611 ἀειρεταῦεΙγ ῥτείοντεὰ ἃ ἀπεγοιιῦ 

«τοε]ς τοαςἵπσ; {ου ὑλεῖγ αὐὐθῃθίοη Ίνα8 ποὺ 5ρεοία]]γ ἀἰτοσνεα {ο ἑοσίπο] 

γατΙαζΙοῦ5, απά ἴΠογ τηϊσ]δ ποῦ Ἰαγο Ὀιοισ]ῦ 15 ΏθοθβδατΥ ἴο πγοθὰ οιῦ 

6Υ6ΥΥ τοπάετίης Ἱποοηβὶκεπὺ πα Ῥεζα ὑθχύ, συ ῖο ταῖρι Ἠπσου 

8ΊΠΟΠσ [86 οἰάεν απά τπο]λαησος ῬογίοἩς οἵ {πο γογβίοη. ΟΠ ἴμο οἴ]ιει' 

Ἠαπά Βοπ1θ οὗ ἔλο γϑαάϊησθ [ΟΠ] ον, {ποιςίι ἀἰδοτεραπῦ ἔποπι Βοσ8/8 



το ΤῊΝ αβΕΕΚ ΤΕΣΤ, χχν 

{οχέ, την Πᾶν 5θειιοᾷ {ο 6 1 ἃ ΙΠΑΠΠΟΥ βαποζοπιοᾶ ὮΥ Ἠ111, αδ πὸ Ἠαά 
ερο]οι {ανουχαὈ]γ οὗ ἔνοια ἴῃ 5 ποξοδ; απά οἴ]ου» τη Πᾶν δει 

αἀορζοά οἩ Ιπάερεπάοπὲ στους. Τ]μοῬβο αποσγζαιηζίος ἆο ποῦ Ποννενου 
αοοῦ ἔπ6 Ῥγοβοπὺ ἀϊδίου, ἴῃ πνίο]ι ὑπὸ ἀιβογοπίς εἰοιποπίς ὑπαῦ ασθπα]]γ 

τηα]κο ἀρ ἴμο Οτθοῖκ Ῥαρίς οὐ ἐπ Ααἰλιογίδος Ὑογβίοι Ίανο απ ε( πα] Υἱθ ῦ 
ο μπᾶ ἃ Ῥ]ασο. Ἰεγενον ἐλογοίογο ὑπὸ Αιζοτίκοᾶ γοπάστίησς ασνεο 
ανη]ι οἶμον ἄτθεῖς τοπίπσς ἢ τοῦ παϊατα]]γ Ῥο Ίκπονα (Πτοιρ] 
Ῥυϊηθθα οὐ [ίοης {ο ὑπ τουίδου» οὗ 1611 οὐ είν Ὀγθάθοθαβουβ, Ῥθζαβ 
τουαῖπς Ἠας Ῥοσπ. ἀἱδρ]ασεᾶ ἔγοπι ὑπο ὑθχὺ ἵπ ἔανοιχ οἵ ἴ]λο λογο ἐγ] 

γοργοροι{α{]νο γθαάίπς, ἴ]ιο γαγίαξίοι {γοπὰ Ῥεζα Ῥοΐπς Ππάϊσαίοά Ὦγ Χ. 
Τὸ πας πηαπί{ο5{]Υ ΠθοθββαΥΥ ὕο αοοερέ οπ]γ «πτουκ ααἰποτίϐγ, ἔποισ]ι ἴῃ 

Βοπιο Ῥ]ασθ5 ὅπ ΑιπζιογίςεΙ. Ψογβίοι οοΥΤοΡΡοΏά5 θαῦ Ἰοοβε]Υ δι αγ 

{οττη οὗ {πὸ (τοεῖς ογ]σίια], νυ 116 10 οκαοῦ]ν {ο]ονβ ὑπ Ταζ Ὑπαἱσαίο, 

ΑΙ νατίαδίοπς πο Ῥοσα» ὑοχί οἵ 1098, ἵπ ΠΠΗΡΕΥ αΡοιις 190, απο βοῦ 

ἄονη πὶ απ Αρρεηᾶἰς αὖ ὑπ πα οἱ {π6 νοµαπιο, ὑορούμου ναι {πὸ απέ]ιο- 

110165 οὴ ΒΟ ἢ. ὑπο ν γοβρθούνο!υ τορῦ. 

ὙΠ ΟΡ νοι" ἃ ατθοῖς τϑαάϊησ αἀορθεά {ου ἐπ ἨῬεν]πεά Ὑοτδίοι ἀΙοτβ 

Ώοπα π Ῥτεπιππεά Οὐθοὶς οτἰσίπα] οὗ πο Αιηοτίσεᾶ Ὑσοτβδίοῃ, Ίο 

τοαθῖης πνΙο] 10 15 Ιπζεπάεά ο ἀἴπρ]ασο 15. Ῥτϊπθεά ἵπ ἐπε ἰοχὺ ἵπ ἃ 

ἴμ]ε]κεν άγρε, ἢ ἃ παπλογῖσα]. τείεγεποο Το ὅπ τεπᾶῖης Βα δυο Ὦ} 
{πὸ Ἠενίδους, νΠΙο Ῥθδαγς μα ΒαΠ1ο ΠἩΤηετα] αὖ ὑπ 5ιαθ οἱ {με ρασ6εβ. 

Α]θεγπα[ῖνο τεαςίπσς αγε σἵνεη ἴῃ 1] τη ΟῚ ὮΥ Πο Ἠοανίδοτβ 1 Ῥ]ασθΒ 
61 νμ]οἩ, {ου πο ργαβεηῦ, 10 νγοι]ά ποῦ ἢ 1η ἐμαῖν Πιάσειησπὸ “ Ῥο βαΐθ 

{ο αοοορῦ οὔθ τοαάῖπσ ἴο ὑπ αρβο]αίο εχο]αδίοη οἳ οἴπετς,) Ῥτονϊάεα 
ὑμαῦ ὑπ6 ἀϊβογεπσος «εεππεά {ο Ῥο οἱ αβιοϊεπέ Ἰπθεγοςί οὗ Πππρογίαπος το 

(εδετνο ποῖῦσθ. Τ]ερο αἰ δου παύῦϊνθ γοαάΊησα, ν/ΠΙο ατα τόσο απ 400 

ἴῃ ΠΌΠΟΙ, αγ αἸδπυϊηρι θη θα Ὦγ {πὸ ποϊαδιοη ατα. οὐ πῖαρ. Ίπι ἴ]ιο 

Ἠενίκεά Ὑεγβίοη 1056} 0Π6 ππαγσίπα] πούθϑ 1Π ὙΥΠΙΟῊ ἃ Βεοοπάατγ δυΐπο- 

ΤΥ 15 Όναδ ρῖνεη ἴο τοεαάἴπσ5 ποὺ αἱορίθά τῇ ἴμο οτί αἰαοδύ απαγ5 

ἰα]κο ἴ]ο {οτιη οὗ βἐαὐετηεπίς5 οἵ ενϊάσπσς, απ ο απποιπῦ οἵ ενιάσπος 1π 

6.6] Ιηβίαπος 15 ο α οοτίαϊπ εχίοηῦ αρθοίῃεά ἴῃ σεπετα] ἴονπαςδ. Χο 

αἰθεπαρύ πονοῦν ας ἴῃ πιοςῦ 68865 Ώθσπ τηαἆθ {ο εχρτε»ς 4ἴΠεγεποθς 1 

ἴλο παΐπτο ον ὅπ απποιπέ οὗ ὑΠπ|5. αιὐΠοτΙϐγ τη ὑπὸ τοσοτά οἵ πιαγρῖπα] 
γοαςίπσς αὖ με βιθ οἵ ἴμο ρασθ. ἘῸΣ βοῇ ἀαεζαῖ]ς ἐπ τεαᾶςν σν]] 

πα ΡΙΥαΙ]Υ ὑαγη {ο {Π6 τπατρῖπ οὔ ὑπ6 Ἠαν]δος Ὑεγρίοι 1ὑβ56 17, 

Έ]ο ραποϊιαοη Ἠαξ Ῥτονεά ἃ 8ογοθ οὗ στο) απχἰείγ. ΤῈ Αι- 

Ὀλογ]κεά Ὑετδίοη 85 16 γνας οτΙσΙπα]]γ Ῥτίη{θοᾶ 1ῃ 1611, ταίπεν ἐμὰ ἃ 10 

αρροεατς ἴῃ ΑΠΥ ]αΐε; ο οι, Ἠα5 Ῥθεη ἴακεηῃ α5 ἃ ΡΤΙΠΙΥΥ φάθ. 

Ἐχαοῦ περγοᾷποοπ οἵ πὸ ἘπσΗδΗ Ῥαπούπαίοη ἴπ ὑΠπ6 (ατοεις τεχί γ/αδ 

Ἰονγενθν Ῥγεσ]αάεά Ὦγ ἐπ ἆἱᾷετεποες οὗ σταπηπηα{ σα] βἰτασίατο Ῥείνγθεῃ 



ΧΧΥΪ ΈΏΡΙΤΟΕΒΞ ῬΒΕΒΒΑΟΝ ΤΟ ΤΗΕ αΒΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

ἴλο ἴπνο Ἰαηπσιασθ, 1 γ/αβ ΊΙΟΥΘΟΥΕΥ ἀεβίταβρ]ε {ο ριποϊπαίο ἴῃ ἃ 

ΙΗΞΠΠΘΙΕ ποὺ ΙποοηβΙβίθηῦ ν πο Ῥραπούιαβίοη οὗ πο Ἠενιδεά Ὑεν- 

ΒΙΟΠ, ὙΥΠΘΙΘΥ ΘΙ {15 οοι]ά ο ἆοπο νηἑΠοιῦ ΙΠοοΠΥΘΙΙΘΠΦ6, 85 ΡαποὐιιαὔΙοη. 

ἀοαβ ποὺ ΒἰγΙο]γ Ῥε]οπς {ο είπα] νατίαδοη.. ὙΠ. Ἠοπενεν ἴμα 

ἀϊβεγοποο οἱ ραποξααδίοι Ῥεΐνγθει ὑπ Όννο Ὑσδγβίοις 15 Ιποοπιραβρ]ο 
η ξἩ Ιάεπέ]σαΙ Ῥριποπαδίοη πι Πο (πτεαι, ἴπο ΒἴοΡΡ Ῥτορας [Ὁ πο 

Αιἰμοτίκοᾷ Ὑαγβίοη ἆπο οίνθῃ 1 ὑπ ἐθχῦ, ἢ α πιπηετίσα| Τ6ί6ΓΕΠΟΘ, 

μοι ῦ οἨαπσο οἱ {γΡο, {ο ὑπ6 οὔμογ ππεῦ]οᾶ βοὺ Του Ιπ ἐμο βἰάθ-ποῦθ». 

Μετα «Ἠαπισας ἴῃ Ῥιποξααδίοη, ποῦ οοπβεαιιεπῦ ον οΠαησο οὔ τεαά(πᾳ, ΔΥῸ 

ἀἰβουι ταῦθα {οπι μα τοϑῦ ὮΥ Ρεῖπς βεῦ η μΙΠ πλατ]κ5 οὗ ραγοη{μεδίς () 

αὖ ἴλο 5148 οἵ ὑπ ρασα. ἜΤ]ο πούθϑ ὑμαῦ ὑπ τείετ οκο]αβίγε]γ Το ΒΡΟΡΒ 

816 δρουῦ 157. 
Τμο ρατασταρις 1Πΐο γ]λ]ο] {π6 Ῥοάγ ο ὕπθ Οτθοὶς ὑοχὺ 15. Ἠετα 

ἀῑνιάεά τ ἴμοβο οὗ {πὸ Ἠον]δεά Ὑσουδίοῃ, πο ΠΙΠΙΘΤΑΙ5 τε]αθίησ ο 

ομαρίει» απἆ νεγβες Ῥεῖης Ῥαπίδηεά {ο ὉΠ ππατσίῃ. ΤΠΘ τηαΤΙ5 πΥΗΙοΗ 

Ιπάϊοαίθ ἴ]ιο Ῥοσιηπίπσ οἱ ραγασταρΏΒ 1π πο Απζιοτιδεά Ὑεχδίοι ἆο ποῦ 
56ΘΙΩ {ο ανα Ῥεει 1ηπβεγζες ἢ τη ἢ σα16, απά οξᾶδε αἰοσεῦπετ α[νετ 

Αοἴςβ κς. 96: που νοι]ά τὸ Πᾶνα Ῥοει εχρεζΙεπῦ το οτεαύε ρατασταρης 1Π 

αοοογάαπσοθ νι ὑπὸ ἐταάϊΙθίοπα] οἸαρίει». ἨΜαπεδῦ ΘΓΤΟΥΗΒ οὗ ὉΠ 6 Ῥγο»», 

ὙΠ ΟΠ. ο/θεπ οοοι 1π Ῥεζα Ναι Τοδαιποπῦ οὗ 1598, Ἠανο Ῥεοη 5:16 ΠΥ 

οοτγοσθεά. Τη 81] οὔμεν γοδροοῦς ποῦ πηοηίοπθς αἰτοαάγ ὑπαῦ βίαπάατα 

Ία5 Ῥθεῃ. «1οβθ]Υ αρίάεἆ Ὦγ, βανο οπ]γ ὑλαῦ, ἴῃ δοοογάδηοο ὙΠῸ πποάθττι 
πδασο, ]ο τοσΙίαξίνο ὅτι ας ποῦ Ῥοει ταρτεδεπῦθά α5 ρατί οἱ ἴμο 5Ρθθοῇ. 

οὗ αποἰαξίοι τυ μῖ ἢ 16 Ππίχοάιοςς, πα ὑπ αβδρ]ταίοἆ {0ΓΠΗ5 αὑτοῦ, αὐτῷ, 

αὑτόν, ἆο. Ώανο Ῥθθη ἀἰδοατάεά, ΤΠ ἃ νετ ἔθ ΟΡ 5. (6.5. μαργαρῖται) 
6 τότ τϑοθηῦ απιά Ῥτορου αοσοεηθιιαΊοι Ἠαςδ Ῥεοι [Ὁ] ονγθ. Ταβί]γ, 

ὙΠῸ Ῥσθζα, Ίαδ Ῥοειπ. ἱποοηδβύθην, με {ογπι ἸνΠΙοὰ αρρεατος ὑπ Ῥο[ζον 

οὗ ὑμ6 ἔντο πὰ. Ῥεεπ τεαϊπες οοΠδΙςίΘηΘΙΥ: 85 νηφάλιος ποῦ νηφάλεος, 

οὐκέτι τοῦ οὐκ ἔτι, ἐξαυτῆς ποὺ ἐξ αὐτῆς, ἵνα τί ποὺ ἵνατί, Ὀαὺ τὰ νῦν ποῦ 

τανῦν, διὰ παντὸς τοῦ διαπαντὸς, τοῦτ᾽ ἔστι Ποῦ τουτέστι. 

1ΠαβΠΙΙΟΙ ἃ5 {86 ΟΥ̓ ΠΡ ΕΠΠΡΊΒΗ Βα βου ρου. ἴο πο Ῥαπ]ίπο 

Ἠρ]ιρί]ος Ἠανο Ῥεον. τϑίδ θα ἴῃ ὅπ Αιαμοτιδεά Ὑατβίοῃ, 16 15 Ῥθει 

ἐλοιισ]ιδ πεοθβΡατΥ {ο βοῦ ὑΠ61} ἄτοε]ς ογἱσίπα]5 ἵπ πο ραγα]]ε] ΘΟ] ΤΏΠ5, 

οχαοξ]γ α5 {αγ βέαπᾶ ἵπ Ῥοχ.5 οαἴδοπ οὗ 1598, αἱθποιισ] ἴμορο βῇ- 

ΒΟΓΊΡΕΙΟΠ5 αγθ οἱ ]αΐο ἆαΐο, οὔ πο τεα] αιὐλοτίῦγΥ, απά Βενετα] οὔ ὑμθῖὴ 

Ρ]αΙΠΙΥ εΓΤοΠεοΙΙΝ. 

ΠΑΟΑΓΡΑΦΗΘΕΟΠΝΕΥΟΤΟΕΚΑΙΩΦΕΛΙΛΟΕΟ. 

(Ου) ἰδίπιας, 1880, 
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ΤΗΕ 

ῬΑΠΑΤΙΗΙ, ΝΗΝ ΤΗΡΤΑΜΕΝΤ 

αΒΒΗΕΚΕ ΑΝΡ ΕΝΟαΤΙΡΗ. 



ὑεσαΐ .16- 
ἐποηῖαξ. 

μὰν ΒΓ 8) ὁ ὦ 
9; 16, 11: 

ΤΗΕ σΟΡΘΡΕΙ, 

Αοσοοπρινα ΤΟ 

5. ΜΑΤΤΉ ΒΥ. 

1611 
1 ΤῊ Ῥοοῖς οἳ {π6 “ρεπεγαἰῖοι 

οὗ ἆεβαβ Ολτῖςῦ, [πΠ6 βοὴ οἵ Ῥανίᾶ, 
[Π6 βοη οὗ ΑΡγαµατη. 
2 Ἀαβγρταμαπι Ῥοσαῦ Ίδααο, απᾶ 

Ἀ]δααπο Ῥεραῦ «ἆασοῦ, απᾶ 3" ἆαοορ 
Ῥεσαί{ ζπάαςξ απᾶ Ἠ15 Ῥγοί]γθη. 
ὃ Απᾶ Ὑσαάας Ῥεσαί Ῥ]ματος απᾶ 

Ζατα οὗ Τμαπιαγ, απᾶ "Ῥ]μαγος Ῥ6- 
ραῦ Ἐβτοτη, απᾶά Ἡβγοπῃ Ῥεραί Αναπι. 
4 Απάᾶ Αναπι Ῥεραί Απηηασαῦ, απᾶ 
Απηασαρ Ῥοσαῦ Νααββροι, απᾶ Νὰ- 
88Ρ8ΟΠ Ῥοραί Βαπποῃ. 
ὅ Απά ΡαΙποπ Ῥοραῦ ΒοοΖ οὗ Ἐα- 

οἶαῦ, απᾶ Ἔοοα Ῥεσαί Ομεᾷ οἵ 
Ἠτπίῃ, απᾶ ΟΡεά Ῥεραί “6556. 
6 Απά Ἐσεβεεροραί αν] ἐπ Κίηρ, 

απᾶ Ἐ Βανῖά {λε Ἐϊπρ Ῥεσαῦ ΡΟΙΟΠΙΟΙΙ 
οὗ που ἐμαὶ λαάῦεεπ ἴ]α ν{ο οὐ Π]τας. 
7 Απά "βοϊοπιοη Ῥεραῦ Ἠοροατη, 

απᾶ Ἡοροαπα Ῥοσαῦ Αγία, απᾶ ΑΡία 
Ῥεραί Αρα. 
8 Απά Αρα Ῥοσαί ζοβαρμαί, διὰ 

1οβδαρμαί Ῥεραῦ ἆοταπῃ, δια ον τη 
Ῥοραί{ Ο71ᾳα8. 
9 Απάᾶ ΟΣἱ45 Ῥοσαί οαίπατα, απᾶ 
1οβματη Ῥεραί ΑσπαΣ, δια Αο]ιαζ 
Ῥοραί Ἠσε]ῖας. 
10 Απᾶ ἘΞ Ζοκίαβ Ῥοραῦ Μαπαδξο», 

απᾶ ΜαπΠαβΡΕ5 Ῥεραῦ ΑΙΠΟΠ, απᾶ 
ΑΙΠΟΠ Ῥοραῦ 1 οβῖας. 
11 Απά ᾿'ἰ Φοβίδβ Ῥεσαί {αεοποπίαβ 

απιᾶ 115 Ῥτοίμχαι, θοῦ ἴ]ιο τηο 
ὑμεγ 6 16 οαγτ]αεᾷ απγαγ {ο Ῥαῦγ]οι. 
12 Απᾷ α[ίο; ἴπαγ σοῦ Ῥτοιρ]{ 

{ο Ῥαβγ]οἨ, Ξ{δεβοηῖας Ῥοσαί βα]α- 
[816], απά Ρα]α 161 Ῥεραῦ ΖονοβαΡε]. 
15 Απᾶ Ζοτοβραβεὶ Ῥοραί Αι, 

απᾶ ΑΡΙπᾶ Ῥοραί ΕΠα]ίτα, απᾶ ἘΠ|18- 
πα Ῥεσαί ΑΖΟΥ. 
14 Απά Ασον Ῥοραῦ Ραᾶοο,απά βαᾶος 

Ῥεσαέ ΑοἩτη,απᾶ Αομΐτη Ώασαί ἘΠ πὸᾷ. 
15 Απά Τ]πᾶ Ῥοραῦ Ἐ]οασαν, απᾶ 

Ἐ]εασαν Ῥοραῦ Μαϊίλαπ, πᾷ Μαί- 
ἴπαπ Ῥοραί 8600}. 

1 

2 

Φ9 

ο» 

-Ἱ 

ο ο 

10 

1 μι 

1881 
1 ΤῊΒ Ῥοο]ς οὗ {Π6 3 ρϑῃθυδίϊοιι 

οἵ ἆ6ρας ΟΠμτ]ςί, Πιο βοπ οἵ Ώαντᾶ, 
ο βοὴ οὗ ΑΡταµατη. 
Αρταματη Ῥοραῦ Ίδααςο; απᾶ 

Ίβαας Ῥεραί ασοῦ; απᾶ 9860} Ῥο- 
ραΐ πάσα] απᾶ Ἠ15 Ῥγεί]ιγαιι; ατιᾶ 
δ πᾶδῃ Ῥοραί Ῥετεζ απᾶ Ζεγα]ι οἵ 
Ταπιαχ; απᾶ Ῥεχεσ Ῥεσαί Ἠεπ- 
ΥΟἨ” απᾶ Ἡσοστοι Ῥοραί ὃἨαπι; 
απᾶ ὅΒατα Ῥοσαῦ Απιπηηηασαῦ: 
απᾶ Ατητηϊηασαῦ Ῥεσαί ΝαΠβΠοη; 
απᾶ Ναβςδμοπ Ῥεραῦ ΡαποἩ; απιᾷ 
Ρ8ΊΠΠΟΠ Ῥεραῦ Ῥοασ οὗ Ἠαμαυ: 
δα Ῥοασ Ῥεραί ΟΡαᾷ οὗ Ἠπαι: 
απᾶ ΟΡεᾷ Ῥοραῖ 6556; απᾶ “6556 
Ῥοραῦ Ώανιᾶ {ΠῸ Κίηρ. 
Απᾶ Ῥανιᾶ Ῥοσαί Βο]οπποι οὗ 

Ποὺ ἐλαέ πα Όεεπ {16 ιὐίε οἵ 
ὕ14}}; απᾶ Βοϊοιηοι Ώοραίῦ Τ᾿ 6- 
Ἱοβοβπα; απᾶ Ἠα]οβροαπα Ῥοεραῦ 
ΑΡΠαΗ; απᾶ ΑΔ Ῥεραί 4 Αβ8; 
αηᾶ ἆ4Αρα Ῥοραῦ οεμοεπαρμαί; 
απᾶ «ο εποςμαρ]αῦ Ῥοραί ζοταπα; 
δια «ογατῃ Ῥεραί Ὁ 221; απᾶ 
τ/σσίαλ Ῥεραίῦ ο οἴμαπι; απᾷ 90- 
παπα Ῥεραῦ ΑΠαζ; απᾶ Ααζ Ῥο- 
ραί Ἠετεξῖαμ: απᾶ Ἠεσε]ῖα] 
Ῥοραίῦ ΜαπαξβεΙ; απᾶ ΝΤαπαββεἩ 
Ῥοραί ὅ Απποη; απᾷ ὅ Απποη Ῥεραί 
Ψοβίδῃ ; απ ο οβἱα] Ῥεσαί 16ς]1ο- 
πΙαἩ απᾶ Ἠῖ5 Ῥνείμτεῃ, αὖ ἴ]α 
πιο οὐ ἴπο δοατιγίηρ ΑΥΤΆ ἴο 
Ῥαβγ]οι. 
Απᾶ α[ίογ ἴ]ιο 6οαγΥγΙηρ απγαγ 

ἰο Ῥαβγίοη, οεοποπῖαι Ώοσαί 
ΤβΠοεα]1εΙ; απᾶ Ἰ βμαα]{1αοἱ Ῥοσαί 
Ζετυβῥαβα!: απᾶ Ζαενταρραβα] Ῥε- 
ραῦ Αριαᾶ: απά ΑΡιιά Ῥεραί 
ἘΠα]ίπα; απᾶ ἙΠαλίτα Ῥεσαί Α- 
ΖΟΥ ; απᾶ Ασοι Ῥεσαί Βαάος; απᾶ 
Ῥαάος Ῥοραῦ Αολίτη: απᾶ ΑοἩίτα 

ὅ Ῥεραοῦ Ἐλαά; δα ἘΠ πᾶ Ῥοσαί 
Ἐ]εαζσαν; απᾶ Ἐ]εαζαν Ῥοσαί Μαϊ- 
Ώπβη; απᾶ Μαϊίμαν Ῥοραί ΦΔ 000 ; 

10Υ, Τὰς 
σο16α- 
100 οὗ 
«1 οδι 
σμγῖδὲ 

2 ΟΥ̓, 
δέν: 
88 ἴῃ ΥΟΥ, 
18. 

3 αν. 
ἅγαπι. 

1 τὶ 
Αδαρμ. 

5. ὅτ. 
41108. 

605, γε- 
πιουαῖ ἰο 
Ραῦγ- 
ον 

Τ αν. δα- 
ζα(]ιἱ6ί. 



ΒΥΛΓΓΈΛΙΟΝ 

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δα- 
βίδ, υἱοῦ ᾿Αβραάμ. 

9. ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν σαάκ᾽ ᾿Ισαὰκ δὲ 
ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ' ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν 

3 Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ" Ἰούδας δὲ 
ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς 
Θάμαρ᾽ Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿ἜἬ“σρωμ᾽ 

4 Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Δράμ' ᾿Δρὰμ δὲ 
ἐγέννησε τὸν ᾽Αμιναδάβ' ᾿Αμιναδὰβ δὲ ἐγέν- 
νησε τὸν Ναασσών' Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε 

δ τὸν Σαλμών᾽ Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὺς 
ἐκ τῆς Ῥαχάβ' Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβὴδ 

ἐκ τῆς 'Ῥούθ' ᾿Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί" 
ὁ Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαβὶδ τὸν βασιλέα: 

Δαβὶδ δὲ ὁ βασιλεὺς] ἐγέννησε τὸν Σολο- 
7 μῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου" Σολομὼν δὲ ἐγέν- 
νησε τὸν Ῥοβοάμ' Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν 

«᾿Δβιά ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ασά΄ ᾿Ασὰ” 
δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ' Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέν- 
νησε τὸν Ἰωράμ᾽ Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν 

9 Οζίαν' ᾿Οζίαςἳ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωάθαμ᾽ 
Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχαζ' Αχαζ δὲ 

10 ἐγέννησε τὸν ᾿Εζεκίαν' ᾿Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε 
τὸν Μανασσῆ Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν 
᾽Αμών' ᾿Αμὼν " δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσίαν" 

Ἡ Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς 
ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυ- 
λώνος. 

19. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος, Ἴε- 

χονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιλ' Σαλαθιὴλ 
13 δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ᾽ Ζοροβάβελ δὲ 

ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιούδ᾽ ᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησε 
τὸν ᾿Ελιακείμ᾽ ᾿Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν 

1 ᾿Αζωρ' ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ᾽ Σα- 
δὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχείμ' ᾿Αχεὶμ δὲ 

15 ἐγέννησε τὸν ᾿Ἐλιούδ' ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησε 
τὸν ᾿Ελεάζαρ' Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν 
Ματθάν' Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ᾽ 

1---5 

1 οἨι, ὃ βασιλεὺς 

3 ἸΑσάφ: ᾿Ασὰφ 

3 ᾽Αμώς' ᾿Αμὼς 
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1.0», εἷς 
παπι 
δρα0 δὲ 
εαζτει. 

ΧτικοἈ, 

1611 1881 
16 Απᾶ ὅδοοὸῦ Ῥεσαί Φόβθρῃ {πὸ 10 απᾶ ζαοοῦ Ῥεραῦ ᾳοβδερ]ι {π6 Ππ8- 

Ἠπβραπά οἳ Ματγ, οἵ ὑπο γαβ 
Ῥοση 655, ΠΟ 15 σα]]εᾶ Οτίς6. 
17 Ῥο 811} ἴμο ρεπεγαβοπΏ γοπι 

Αγαµαπη {ο Πανιά απο Τοαγίθεη 
σοησθγαΒίοηδ: απᾶ 1γοπι Ὠανῖιᾶά απ] 
ἴμο οατιγίησ απαΑΥ Ιπίο ΈῬαῦτ]οη 
3γ6 ΣΟΥ {ΕΕΠ ϱεποταῖοΏς: απιᾷ {γοτη 
ἴπο οατυγίησ αἵγαγ Ιπίο Ῥαῦσ]οτ τπη- 
{ο ΟἨν]δί ατα {οπτζεεη ϱεΠεΓΑΙΙΟἨΡ. 
18 εἰ Νον ο ἘΡ γί οὐ «6515 

Οπτῖβέ τγὰϑ ον {115 πηρε: πει ἃ 5 
μιῖ5. πποίπεν Μανγ πας εεροιβδεᾶ {ο 
ΦΌΒΘΡΆ (Ῥεΐογε ἔπ οαππθ {ορείπεχ) 
586 γα {οππά ση ο]ά οὗ {86 
λο]γ ἀπορί. 
19 Τπεη ΦΌΒΘΡΗ ΠΟΙ Ἡπεραπᾶ Ῥο- 

ἵησ ἃ 7π8ῦ τπαἩ, απᾶ ποὺ Πρ ἴο 
ΤΆ ΚΘ ΠΟΥ ἃ Ῥαῦμοἷς εκατηρ]θ, πας 
τηϊη θα {ο ραῦ ΠΟΥ αγγαγ ῬτϊνΙ]γ. ΄ 
20 Βαΐ π]η]ε μ ἐποαρΏ{ οη {Ππ656 
μησς, Ῥο]ο]ᾶ, {πο Απσε] οἳ {πο 
Τιογά αρρεατεᾶ απίο Ἠῖπ ἴῃ ἃ 
ἄταατη, βαγίης, ἆοβερΏ ποι 5οη οὗ 
Ῥαντᾶ, δαν ποὺ {ο {ἴακο ππί{ο ἴπεο 
Ματγ ἴνγ πε; Τὸν ἐπαῦ νο 18 
οοποεϊγεᾶ ἴῃ ΠΟΥ, 15 οὗ {86 ΒΟΙΥῪ 
ἀποεῖ. 
21 Απᾶ 5086 5181] Ῥνῖισ {οτι ἃ 

50}, Ααπᾶ ἴλποα β]α]6 6811 Ἠ]5 Ναπια 
ᾗδ6βας: {οΥ Ίο 5881} 6αΥο Ἠῖ5 Ῥεορ]α 
{χοτη {λεῖν 81Π8. 
22 (Νοῦν 811 {π|5 σας ἄοπο, ἴ]ιαῦ 16 

πηϊρ]ηί ϱο {01Π]164 10}. γας 8ροΚαἨ. 
οἳ {ιο Τιογᾶ Ὦγ ἴπο Ῥτορπεί, βαγίηᾳ, 
25 ΧἘΡΒεμο]ᾶ, ἃ Ὑσιπ 5181] ο 
να ομ1]4, απᾶ 5181} Ὀτίης {οτί ἃ 
50}, 8:4 Ι ΠΥ β]ια!] 6811 Πῖ5 πατηε 
Ἐπιππαππε], τυ 10}, Ῥεῖης Ἰηδενρτεί- 
ο, 15 αοα σι} τ8.) 
24 ΤΠεη «ἆοβερῃ, Ῥεῖπσ ταϊβϑᾶ 
ΤΌΤ 5166}, ἅ1ἃ αξ ἴμο Απσε] οὗ {πα 
Τιογᾶ πᾶ Ῥιάᾶεπ Ἠϊτα, απᾶ {οοῖς πῃ- 
{ο Ἠϊτη 15 πο: 
26 Απᾶ Ίσιονγ Ποῖ ποὺ, 411] 5ο πδᾶ 

Ῥτοταρ]λίέ {οτι ΠΟΥ Πτεδίροτι 8οἨ, 
απᾶ Ίο οα]]οᾷ Ἠϊ5 παπιθ 9 6518. 

2, Νο π]οι Ἔσεβας πας Ῥουῃ ἴῃ 
Ῥοἱμ]ε]ιθτη οἳ ο πάσα, ἵπ {πο ἆατβ 
οὗ Ἠεγοᾷ {π6 Ἰάπα, Ῥε]ο]ᾶ, ενα 
61ης 15ο 1Π6Π {Τοπ 119 Ἐαβδῦ ἴο 
1ογιβαίθπῃ, 
2 Βαγῖπα, ΠΟΥ 15. Ἡο {παῦ 15 Ῥοτῃ 

Κιηρ οὗ {ιο 6 008 ἢ ΤΟΥ πε Ἠατε 566} 
μῖβ Ρίαν ἴῃ ιο Ἐϊαϑύ, δια ἃγ 6 60Ί16 
{ο πονςμῖρ Ἰυΐτη. 
9 Ίιοη Ἠετος ἐπ Ἐϊπσ μδᾶ Πεατᾶ 

ἐᾖεβο 1]ίπαβ, ιο τας ἰχοπρ]εᾶ, πᾶ 
ἈΠ} οφ ογαβα]οτα τ Ἠϊπι, 

Ῥαπά οὗ Μανγ, οἵ Ποῖ γγαβ Ώου 
9655, ΠΟ 15 οα]εᾶ Οµτ]ςε. 

17 Ρο 81} {Π6 ροηθυύϊοηβ 1χοπι Α- 
Ῥταματη ππ{ο Ώανιᾶ αγ Τουσίθθῃ 
6επεγαβοπ5; απά τοπ Ῥανιά πη- 
ἴο {πο 1 οατγγΊτπρ ΊγαΥ {ο Ῥαβγ]οπ 
1οπγίθεπ σεπεταίοηΒ; απᾶ οτι 
{86 1οαγΥγγῖης απγαΥ {ο Ῥαβγ]οτ 
ταἢΐο {πὸ Ομ15ί οπτίθει σεΠογα- 
19η. 

18 Νον ἔπ 2ΡΙΥΗι 8ο “6818 
ΟΕτ]βέ πας ο. {115 τῦῖβθ : οι 
Ἠϊ8 τοίου Ματγ Ἰαᾶ Ώεει Ῥε- 
{οίμεᾶ {ο ἆοβερῃ, Ῥείοτο ἴπεγ 
68Ίη6 {οσαίμαιγ 586 τγχὰβ ἰουπᾶ 
πλ 6114 οὗ ἐμ 4 Ἠο]γ αποβέ. 

19 Απᾶ Φόβθρὴ Ποὺ Παρραπᾶ, Ῥεῖηςρ 
αι χἰσηίθεοτς 181, αηᾶ ποὺ νη]τπς 
{ο τηα]κο ον ἃ Ῥαρῆο εχαπηρ]ε, 
γγαβ τηϊπ θα {ο Ῥα{ ΠΟΙ αγγαγ Ρτῖ- 

20 νῃγσ. Βευῦ π]εη μα {λοισ]ᾗέ οἩ 
[μ656 {]ήπσς, Ῥε]μο]ά, απ απρο] οὗ 
Όλα Τιουᾷ αρρεατγεᾶ πηΐο Ἠϊπη ἴῃ 
ἃ ἄτεατι, ΒαΥΙΠΡ, «οβερΗ, ποια 
50η οὗ Ῥανιᾶ, 1εαχΥ ποὺ {ο {α]κα 
ππ{ο ἴμπεο Μανγ {πγ πο: 10Υ 
Όιαί πυΙοἩ 15 ὅ οοποεϊγεᾶ ἴῃ ΠΟΥ 

21 15 οὗ {π6 Ἠο]γ ἀΠοβῦ. Απάᾶ 516 
5181] Ῥγίησ ΤΟΥ ἢ α 5οἩ; απᾶ ἔποτι 
5810 081] Η15 πᾶσ ΦΈΒΤΒ; 10Υ 10 15 
16 {παί Πα] 6αγε 15 ῬΘΟΡΙΘ ΟΠ 

92 ἐμαῖν βίηβ. ΝΟΥ͂ 81] {115 15 σοπιθ 
{ο Ρα85, {ια 16 τηϊρ ῦ ο {1116 
πΙοἩ Ίγαςβ βΡοκεπ Ὦγ {πὸ Τιοτᾷ 
Ώπγοιρ] ἐπ Ῥτορβεί, βαγίης, 

29 ἙῬε]μο]ᾶ, ιο υἱγρῖπ 5181} 6 
πι ΟΠ], απά αλα Ὀτῖης 
Του ἃ 501, 

Απά {πΠ6Υ Πα] 081] 15 παπηθ 
6ΤπηπηΒΠΠΕΙ: 

τ 10} 15, Ῥεῖης Ιπέετρτε[εᾶ, αοᾶ 
94 πι] τι. Απᾶ ΨΦΌΒΘΡΗ αχοβθ ἔΥΌΤΩ 

Ἠ158 5166}, δηᾷ ἄἷᾷ α5 {πε απσα] οἳ 
ιο Τιογᾶ οοπηππαπᾶεᾶ Ἠϊπη, απᾶ 

25 ἴοοῖς απο Ἠϊτα Ἠῖ5 νηῖε; απᾶ 
Ίσπατγ ΠΟΥ ποῦ {111 5}}6 πᾷ Ῥγοτρ]ιέ 
Του ἃ 8οἩ: απᾶ μ6 οα]]εά [15 
ΊβΙῃΘ ΦἜΒυΒ. 

δ. Νὸν επ δρα πας Ῥονῃ 
ἴῃ Ῥοαίμ]οεμειη οὐ πάσα ἵπ ἴ]θ 
4αγ5 οἳ Ἠετοᾶ {πο Ίᾳπα, Ῥε]ο]ά, 
Τ1γ156 1ηΕΊ 1γοΤη {ὑπ θαδί 6απ1θ 

9 ἰο «εγπβα]ετι, βαγίηςσ, 5 Ίμογε 
16 Ίο ἐμπαῦ 15 Ῥουη Ἐίπσ οὗ ιο 
76752 ΤΟΥ Ὑ76 58} 15 βύδυ ἴῃ {Π6 
ραβῦ, απᾶ ἃγ6 οο1ΠΘ {ο πγοτβΗῖρ 

8 τ. ἀπᾶ Ὑμειπ Ἠετοά {πὸ 
κἰπρ Ἠεαγά 16, Ίο τγᾶὰβ ὑγουθ]θᾶ, 
οπά 811 Φογυβαίθη τη Εἶτα. 

105, 
}οπιουαἴ 
{ο Βαὺνγ- 
ση 

305, 
(ΠΕπιεγα- 
1ο: 38 
Τη γοτ. 1. 

8 ΒΟΠΙΟ 
αποϊοηι, 
αἰλοτ]- 
{165 του 

{μτοιυρ]ι- 
οι 09 
Ῥοο]ς. 

δᾳγ. 
υεροίίσ. 

6ςγ. 
ΣΗΙᾶ- 
πι εζ. 

Ταν. 
ΜΙασί. 
6οππρατο 
ἜΠΟΣ 1. 
15: δ. 
11, 12. 

Σ05, 
1ος 
ἐδ ἐπα 
ΚΙπσ οΓ 
{16 «]εἰυΣ 
ἐπαΐ ἐξ 
ον ἢ 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

” 

16 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα 
“ / 

Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος 

Χριστός. 
“ Α 

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως 
ἐᾷ κ᾿ 

Δαβὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες" καὶ ἀπὸ Δαβὶδ 
ιά - / - ᾿ ὃ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκα- 

τέσσαρες" καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος 

ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. 
18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις" οὕτως 

Φ - - 
ἦν. µνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ 

- . ΄- » 

Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐ- 
΄ « ΄ » α 3” » / τούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος 

10 Ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος 
” Ν Α ΄ » 4 / ὧν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγµατίσαι, 

90 ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. ταῦτα δὲ 
ια) “ 2 ΄ 2 4 2 / 

αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου 

κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων, Ἰωσήφ, υἱὸς 

Δαβίδ, μὴ φοβηθῆς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν 

ναϊκά σου’ τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ 7. 1 
« / 

91 Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. τέξεται δὲ υἱόν, καὶ 
, ἂν, ” Φις ες 3, ΑἸ γ»κ ᾿ 

καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν᾽ αὐτὸς γὰρ 

σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 
90 αὐτῶν. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πλη- 

- Α «ε ο) ο “4 - -- { Ν ” 

ρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προ- 

93 φήτου, λέγοντος, Ιδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ 
σ͵ Ν ’ ε/ ἐν , κ. μ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι” τὸ 
” 8 - 3 » “ » ὄνομα αὐτοῦ Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμη- 

9 νευόµενον, Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, διεγερθεὶςῖ 

δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς 
, ” δὲ ε μι - / ὥ Ἀν 

προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου" καὶ 

25 παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγί- 
νωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸνϑ υἱὸν αὐτῆς 
ὸ / 0. ΞΕ, 3 τὸν πρωτότοκονϑ᾽ καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐ- 

τοῦ ἸΗΣΟΥ͂Ν, 

2 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς 

Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, 
ἰδού, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς 
[4 ΄“ 

5 Ἱεροσόλυμα, λέγοντες, Ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς 
ξ ΄“ ΕῚ , ” Ἁ 3 - 

βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων: εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ 
Ν 3 ᾿ » - - Ν 

τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσ- 

3 κυνῆσαι αὐτῷ. ἀκούσας δὲ Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς 

ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ. 

4 Μαγᾳ. οπι. Ἰησοῦ 

ὅ γένεσις 

6 οπι. γὰρ 

Ἰ ἐγερθεὶς 

8 οπι. τὸν 

9 οπι. αὐτῆς τὸν πρωτό- 
ΤΟΚΟΡ 



6 5. ΜΑΤΤΗΕΥ ΤΙ. 4-15. 

Ἐ ΜΙο. 6. 
2 
Ψ Τ. 
43 

- 

"ον, 
Τεα. 

Γον», 
οβ σε. 

Χ 1705. 

1611 
4 Απά νΊεπ Ίο Ἠαᾶ ραϊμουθᾶ 81] 

ἴμο οἰμ]αί Ῥυϊοβίβ απά Ῥογίρεβ οἵ 
ἴλο Ῥοορία {ορεί]αν, πθ ἀεπιαπᾶεᾶ 
οὗ παπα ποιο ΟἨτ]βί β]οπ]ά Ῥοα 
ῬογἩ. 
ὅ Απά ἴλιογ βαϊᾶ ππίο Ἠΐπα, Τη 

Ῥοΐμ]εμετα οὗ οπᾶσψα: Ἐον Όνας 16 
15 ει νεη Ὦγ {πὸ Ῥνορ]οαί; 
0 ἜΑπᾶ Όιοα Ῥοαίπ]εμαιι ὧν ἴλα 

Ἰαπᾷ οἳ οπᾶα ατί ποῦ [ιο Ἰοαβί 
8ΊΠΟηΡ Πο Ῥτϊηπσθς οὗ “πᾶς: ἴον 
οας οὗ ὑπο ελα] οοτπθ ἃ (ογοεί- 
ΠΟΥ, ἴμαί 5118} τα] ἸῺ Ῥεορίε 
Ίβγας]. 
7 ΤΠ θη Ἠοτο, ποπ Ίο Πδα ΡΥ ΠΥ 

οαἱ]οᾶᾷ {π6 ὙΥ156 πιο, οπᾳπϊγθᾶ οἵ 
Όποια ἀΙσαεπ{1γ τγμδὺ παπα πο Κ αν 
αρροαγοά: : 
8 Απά Ίο οπύ ἔ]οπα {ο Ῥοαίμ]ο]ιοπη, 

απᾶ βαἱᾷ, «ο, απᾶ 5εατοὰ ἀρ ΘΗ ΠΥ 
{οΥ ἴλο γοππσ ολ], απᾶ ΘΗ γο 
Ἰανο {οαπά Ἠϊπα, Ῥνίης 1πθ πγογᾶ 
αραἴη, ὑμπὺ Τ πηαγ οοπιο ἃ ΤΟΥ ΒΗ] 
Ἠήτη 8150, 
9 μοι ὑπ πᾶ Ἱεατά {πὸ Ἐίπρ, 

ἴπογ ἀορανίθαᾶ, απᾶ Ἰο, {πὸ Βίατ 
π/μΙοὮ ΠΟῪ βαν; ἴῃ πο Ἐαδῦ, ποπῦ 
Ῥοΐοτο ἔ]σια, {111 10 οαππο απᾶ 5{οοά 
οτο6υ ΠΘΙΘ ια ποἅπρ ο]]ά πας. 
10 Ί/πεπ {Πατ βαπ π Ρίαχ, {ΠῸῪ 

χο]ο]οθᾶ τι εχοθεάἵπρ ργεαί 197. 
11 4 Απά ππεη {]εγ 6176 601η8 

ΙΠ{ο {16 Ἠοιδο, {παγ βατ’ {πο τοπης 
ΟΠ] τι Μαν 5 πποῦσδΥ, δηθὰ 
[61 ἄοσνπ, απᾶ πογβμΙρροᾶ Πϊτη: 
απᾶ νηθι ευ πα ορεπεᾶ {αι 
ἴΥΘαδατ6Ρ, ἴ]ιου | ργοδοπ{εά πηΐο Ὠΐτη 
Ρϱ118, σο]ᾶ, απᾶ 1γαπΙπσεηςθ, απᾶ 
ΤῊ. 
12 Απᾶ Ῥεϊηρ ψδυπμρᾶ οἳ ἄοά ἴῃ 

ἃ ἆνεαπι, ὑπῶῦ ἴ]ιεγ αΠοπ]ᾷ ποὺ το- 
(ανΏ {ο Ἠετοᾶ, πιο ἄερατγεᾶ ἰηΐο 
Οιαῖν ον οοΏῦΥγ αποίεγ πγαγ. 
15 Απά ππει αγ ππεγο ἀερατίαᾶ, 

Ῥεμο]ά, ιο Απρεὶ οἵ ἴμο Τιονᾷ αγ- 
ῬεαγεἰἩ {ο «οβερ]ιῃ ἴῃ ἃ ἄπθατη, 
βαγίης, Ατὶδο απά ἰαἷο {ο τοπης 
ομι]ᾶ, απά 115 πποῦἈοσυ, απᾶἆ ΏΠοεο 
Ἰπ{ο Ἡστρί, απάἆ Ῥο ὕποτι ἴπετο πὴ} }] 
1 Ῥτίπρ {Ππ66 ποτά: Του Ἡονοᾶ ν]] 
566 Κ {πο τοἅπρ ολ], ἴο ἀθβίτογ 
Ἠήπη, 
14 Ὑπθοη πὸ α1ο05ο, π {ἴοοῖς {πὸ 

γουπρ οἰη]ά απᾶά Ἠϊ5 πποίμεν Ὦγ 
πἱρΏ{, απᾶ ἀερατίεᾷ πο Ἐσγρί: 
15 Απᾶ παβ {Πετο πη] {πο ἀθαίἩ 

οὗ Ἠετοᾶ, ἴιαί 16 παὶσ]έ Ῥο {01Π116α 
ὙΠΟ γγαβ βρο]επ οὗ {π6 Τιοτᾶ Ὦγ 
{16 Ῥτορ]μεί, βαγίπα, "Οπή οὗ Ἐρτρί 
Ἠατο 1 οα]]εά τηγ 501. 

1881 
4 Απᾶ ραϊλμετίιςσ ἰοσοί]μεν 811 {πὸ 
ολα Ῥρτ]ο5δίβ ἃ Πα ΒΟΥΡ65 οἵ {86 
ῬΘΟΡΙΘ, ΒΘ ἱπαπὶγθᾶ οἳ Όλπαπι 
ὙΓΠ6Ι6 {πὸ ΟΕ δῦ Βμουα Ρε Ῥοτη. 

δ Απᾶ ἴπαγ 5αϊᾷᾶ απίο Ἠϊπα, Τὴ 
Ῥομ]ε]ιαιη οἵ πάσα: {ον {πὰ5 
19 15 ντε 1ΏΥγ ιο Ῥτορ]εῦ, 

6 Απᾶ Όποια Ῥοίμ]ε]οαπι, Ἰαπᾶ οὗ 
Γπᾶσ], 

Απτί 1η Ίο πο ]εαδί α1ποπς 
{Π6 Ῥυ]η065 οἱ ο πᾷαἩ: 

ἘῸΥ οὐὺ οὐ περ Πα] οοπιο 
Του ἃ σου ΠΟΥ͂, 

ὙΥΒΙΘΙ 5181] Ῥο Βῃθρ θυ οἳ τὴν 
Ῥθορ]ο 15786]. 

7 Τπεπ Ηεαεγοᾶ ρτϊνΙ]γ 681164 {Π6 
3γγίδθ ΙΠΘΗ, απ ΘΔ γ 664 οὗ ἐἶιθπια 
οατο{π]γ ὃπγπαῦ ἄτπο ἴπο ρίαν 
αρροαχαᾶ. Απ ο βοπί {Ποθπη {ο 
Ῥοίμ]εμαιη, απᾶ ραῖᾶ, ο απᾶ 
Β6ΔΥΟΠ οτί ΘΔ ΘΙ ΠΥ εοποετηῖπρ 
{πὸ τοππσ ΟΠ; απᾶ πει γε 
Ίαγε Του πι, Ῥτίπς τη 6 νου, 
ναί Τ 4150 τπαγ σοππθ απιᾷ πγοῦ- 
ΒΗΙΡ Ἠϊπῃ. Απά {Πεγ, Πανίης 
Ἠοεατᾷ πα Κίηρ, πγοπί {Π6 1} ΤΥ ; 
απᾶ 1ο, πο βίαχ, σης ΤἴΠεγ 
βατ’ ἴῃ ο οαβδί, παπί Ῥοΐογο 
οσα, 6111 1Ὁ οαπἹθ απᾷ βἰοοᾷ 
ΟΥ̓́Θ πηεγαο ἴμο τουιπς ΟΠ] 

10 πας. Απάᾶ νΊαπ {πογ βαν ἴμα 
ρίαχ, ἴμαγ τα]ο]οεᾶ υγ] εκοθεᾷ- 
Ἰηπρ ρτοαῖ 107. Απᾶ {Παγ ατα 
1Π{ο [ο Ἠοτδο απᾶ 5807 {π6 
γοπηςρ ΟΠ πι ἵΜανγ 815 
πποίΠ6Υ; απᾶ ἴπαεγ [61 ἆοππι 
αππᾶ νγογβμῖρραεᾶ Ἠϊπα; απᾶ ορεπ- 
ἵηρ {Πεῖν {Υ86βΒΙΥΟΡ {ευ οὔετεά 
τπηΐο τη ση ῇβ, ρο]ᾶ δα Γγαπ]ς- 

19 ἹΠσθἘηΞε απά ΤΗΥΥΤΗ. Απᾶ Ῥεϊης 
πποχηθᾶ οὗ ἄοά ἵι ἃ ἄτθαπα ἴ]ιαί, 
Ώπαγ ϱΠοτ]ᾷ πο ταῦανη {ο Ἠενγοᾶ, 
ΠΟΥ ἀερατίεᾷ Ἰπίο {ιαῖν οὐαὶ 
οοππ{τγ αποίμον γπαγ. 

19 Νοπ θη {ποὺ Ίγεγε ἀεραχ{μεᾶ, 
Ῥε]λο]ᾶ, απ απσαὶ οὗ ἴ]ο Τιογᾶ 
αρρεαγδ/{] {ο «οβεορΏ ἴῃ ἃ ἄτεατα, 
βαγίηᾳ, Ατὶ69 απᾶ {ακο {μα γοπηρ' 
ομ1]ᾷ απᾶ Ἠ15 πιοί]αχ, απ Παο 1η- 
{ο Ειστρί, απά Ῥε {ποτ ἔ]χογο τῇ] 
1 {611 {πΠ66: Του Ἠετος ψ11 5εε]κ 
{π6 γοπηρ ολ]]ά {ο ἀθβδίογ Ἠϊπη. 

14 Απᾶ Ίο αγοβο απά {οο]ς πε γοππς 
ο]ᾶ απιᾶ Ἠ15 τποίπεν ὈῪ πὶρηῦ, 

15 απᾶ ἀερατίεᾷ Ἰπίο Ἑρτρί; απᾶ 

οο 

«2 

Ἡ μι 

ππαδ ὑπουθ ταδὶ] {π6 ἆθαίῃ οἵ |- 
Ἠετοά: ὑπαὺ 16 ταϊρηνῦ Ῥο {01Π1Π|68 
6 γα8 βροζεη Ὦγ {πὸ Τιογᾶ 
{Ἡγοταρῃ {π6 Ῥτορμεῦ, βαγίηᾳ, Οπή 
οὐ ἨἘργρί ἀϊά 1 οα] πα 50}. 

105, 
ΟΙ 

56, 
“Μασὶ. 

505, {πε 
Μἶπια ο 
{με δίαῦ 
ἐμαΐ αρ- 
φεαγεᾶ 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

4. καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
΄σ ΄“ “ . ΄ 

γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν 
“.ε ν “ ς ΡΨ; αν 

ὃ ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, 

Ἔν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας' οὕτω γὰρ γέγραπ- 

ὃ ται διὰ τοῦ προφήτου, Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ 
3 / 3 - / κο ο) “ ς 
Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἰ ἐν τοῖς ἦγε- 

Π η γα ὃὁ - Ν ᾽ , ς , 
μόσιν ᾿Ιούδα' ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγού- 

μὲ - µενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν µου τὸν 

7 Ἰσραήλ. τότε Ἡρώδης, λάθρα καλέσας τοὺς 

μάγους, ἠκρίβωσε παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον 
“ / 3 Ω Ν , 2 8 τοῦ φαινομένου ἀστέρος. καὶ πέμψας αἴ- 

τοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε, Πορευθέντες ἀκριβῶς 
» , Δ - / Ἔ μμ" Ν [4 ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου" ἐπὰν δὲ εὕρητε, 
᾽ - σα ου ᾿ 
ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυ- 

- ’ “ 

9 νήσω αὐτῷ. οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως 
3 ’ ΓΙ 4 4 / ς 15 / ὰ 5Ἀ Ἂν 
ἐπορεύθησαν" καὶ ἰδού, ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν 

“σ,» - - 3” ΄ [ιά Ν ” τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη 

10 ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. ἰδόντες δὲ τὸν 
5 ’ » , Ν αλ φ ὃ 

ἀστέρα, ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 
3 ν 5. Η͂ 

11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, εἶδον ὰ τὸ παι- -- 

΄ ” “ Υ 

δίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ 
“ } 

πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες 
Δ Ν » κα , κ » - τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ 

19 δώρα ὸ ὶ λίβα ὶ σμύρναν. καὶ 9 δώρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. 
ν .» 3 ν η / 

χρηµατισθέντες κατ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι 

πρὸς Ἡρώδην, δι ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν 

εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

13 ᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγελος 

Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ιωσήφ, λέγων, 

᾿Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα 
» - Ν “ 3 5’ λ 9” 3. αὐτὰς 

αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ 
“ Ας ὃ 2 Ξ 
ἕως ἂν εἴπω σοί μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν 

Δ / “9 ΄ 

14 τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. ὁ δὲ ἐγερθεὶς 

παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ 
/ λ. 2 / 3 ” ἂν δ᾽ 16 νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν 

» -ο - ΄“ - 

ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρώδου' ἵνα πληρωθῇ 
Ν « ΔΝ ς ΔΝ “ ’ ο -- , 

τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, 
5 

λέγοντος, Ἔξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 
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5. ΜΑΤΤΗΕΝ ΤΙ. 16---Τ1Ι. δ. 

1611 
16 4 Τηοη Ἠετοᾶ, π]εη Ἡς 58 

ἐμαῦ Ίο γα πιοσκεά οἳ ἐῑο ὙΥ1856 
ΙΠΘΠ, 5 οχοθεᾶίηπρ στοῦ, απᾶ 
5οη{ {ογ{]ι, δ 516 811 {π6 ο ]άγεπι 
ια τοῦθ ἴῃ Βείμ]εμαπα, δα ἴῃ 811 
[16 οοαϑὺβ ὑμουθοῖ, χοπ ἔνγο γϑϑὺβ 
οἷά απά ππᾶσχ, δοοογαάϊηρ {ἴο Ίο 
παο, ἹμΙεἩ Τε πᾶ ἀῑΠρεπί]γ επ- 
απϊγεῦ οἳ {1 ὙΥ56 1ΠΘΕΗ. 
17 Τ]ον γγας ζ01Η]16α ναί ν]ῖο]ι 

γαβ ΒΡΟΚεη Ὦγ 3 ΦεετΙγ ιο Έτο- 
Ῥμοῦ, βαγίπᾳ, 
18 Τὴ ῬἨαιπα πας μου ἃ γοῖσθ 

Ἠοατᾶ, Ἰαππεπίαίίοη, απᾶ Ὑεερίης, 
απᾶ ρτοαῦ πιοινπίηρ, Ώασ]μοα] πγεερ- 
ης Του Ἠαυ οἩα]άχαεῃ, απᾶ που] ποὺ 
Ῥο οοπα{ογ{εᾷ, Ώοσατδο {ασ αγθ πο. 
19 4 Ῥαί ποπ Ἠεγοᾶ πας ἀθαᾶ, 

Ῥε]λο]ᾶ, απ΄ Απροεὶ οὗ ἐμ Τιοτᾶ αρ- 
Ῥεατεί]ι ἵπ ἃ ἄτεατι {ο 9 οβερΏ 1η 
Εργρί, 
20 Ραγίπρ, Αὐῖβθ, απᾷ ἴα]α {πὸ 

γουπσ ομ]ᾷ απᾶ 15 παοίΠεχ, απᾶ Ρο 
τηΐο {π6 ]απᾶ οἳ [5786]: {ου {λπαγ 816 
ο. πυπ]ολ βοαρ]{ {πα γοιπρ 611 5 

9, 
21 Απᾶ Ἡο 410886, απᾶ ἴοοῖ]ς ἴ]με 

γοπηρ ΟΠ] απᾶ Ἠϊ5 πποίμαν, απᾶ 
ο81Π9Θ Ἰπίο ἴμο Ἰαπᾷ οἵ Τεγαε]. 
22 Βαύ πιο πο Ἰεατᾶ {λαῦ Αχο]ιε- 

Ίαας ἀῑᾷ γεῖρτ ἵπ πάσα ἴῃ {Π|6 ΥΟΟΠΙ 
οὗ 115 {αΐμεν Ἠοτοᾶ, μ6 γας αἲγαῖᾶ 
{ο ο αγ: πουν βίδηαίηρ, Ῥο- 
Ἱηπρ παχπεᾷ οὗ ἄοᾶ ἵπ ἃ ἄτεατη, Ἡε 
{πτηθᾷ αβῖᾶθ Ιπ{ο {π6 ρατίς οἵ (α]]- 
66: 
28 Απᾶ πὸ ὀϑῖηθ απᾶ ἅν ἴῃ ἃ 
ΟἿ οα]εᾶᾷ Ναζατείῃ, ἐπαῦ 1 τηϊσῦ 
Ῥο Ζ01Π1Π168 ππ]ο] πνας βροκεη Ὦγ 
Ώιο Ῥτορλείς, Ἡε 518}1 Ῥο οα]]εά ἃ 
Ν4Ζ4ΧΘΠΘ. 

9 Τὴ {ποθ ἆασς οςπἹο Ἠ{ο]η 
ἴπε Ῥαρίϊςί, ρυθδομίηρ ἴῃ {Π6 νή]άεΥ- 
1655 οὗ πάσα, 
2 Απᾶ βαγίπᾳ, Περεπῖ γο: ἔου {λε 

Ἐϊπράᾶοπα οὗ πεαγοη 15 αἲ Ἰαπᾶ. 
᾿ 8. Ῥον {Π15 15 Ίο {ας γα 5Ροζαοη 
οὗ Ὦγ ὅπ Ῥτορ]μεί Ἡραῖας, βαγίηᾳ, 
ἈΤηο τνοῖσο οὗ οπε οὐγίπρ ἴῃ ἐπ6 
νη]άσιπαςρς, Ῥταραχο το {πο πγαγ οἳ 
{πὸ Τιογᾷ, τηα]κε 5 ραΐ{μς οἰταϊρηῖ. 
4 Απᾶ {π6 Βαππο ἆομπ Ἠαᾶ Πῖς 

γαϊτηθηῦ οὗ οαπιθα! Ἰαῖν, απᾶ ἃ 
Ἰραίλετη ρϊτᾶ]ο αροτί Ἠ]5 19116, απιᾶ 
Ἠϊ5 πιθαῦ σας Ἰοοπβίβ απᾶ π]ᾶ 
ἨοἨςγ. 
ὃ οι νοηί οτ{ {ο Ηῖτη 1 ογτβα]επῃ, 

απᾶ 411 οπᾶσα, απᾶ 811 {16 τερῖοι 
χοππᾶ αροαί ο ογᾶδῃ, 

1881 
16 Ἔπεπ Ἠεγοᾶ, θη Ίο βὰν ἴ]ιαί 

Ἠαγγας πποσ]εᾷ οὗ {Π6 1ΥΒΕΊΠΕΗ, 
πγας οχορεᾶῖπρ τοί, απᾶ 5εηί 
{ογζ]ι, δᾶ 5]6νν 811 {Π|6 τα] οή]- 
ἄγαπ ὑμαῦ τοῦθ ἴῃ Ῥοαίμ]εμαπῃ, 
απᾶ ἴῃ 811 {π6 Ῥοτάςιβ ὑμπουϑοῦ, 
ἔγουη Ίππο γεαχ5 οἱ απᾶ ππᾶςεχ, 
αοοοτάῖτπσ {ο ἴ]ιο {ΐτηθ το Ἡε 
Ἰαᾶ οατοα[α]]γ Ἰεαγπεᾶ οἳ ἴπε 

17 11ο πιοῃ. Τηει τας {1116 
ἐμαῦ νηηίο] πγας 8ΡοΚει 317 96- 
τοπῖα] {με Ρχορμεί, Βα ΠΡ, 

18. Α τοῖσορ πας Ἰθατά ἴῃ Ἠαπηφ], 
Ὑγοορίῖης απᾶ ρτοαί πποιτηῖηᾳ, 
Ῥασ]ιο]- πΥοερίης Του ΠΟΥ οΠῖ]- 

ἄτει; 
Απά 516 που ποὺ Ῥο οοπι- 

{οτεᾶ, Ῥθσοππβο ᾖἴμεγ 8716 
τοῦ, 

19. Βυῤ π]εη Ἠοετοᾶᾷ πας ἀεαᾶ, 
Ῥο]ιο]ᾶ, αι απρε] οὗ {1ο Τιογ αρ- 
ῬεατείἩ ἴῃ ἃ ἀγοατη {ο {οβερ] ἴῃ 

20 ἨἩστρί, βαγίηςρ, Ατίδο απᾶ Ίἴπ]ε 
Όιο γουηρ ομΙ]ᾳ απᾶ Ἠϊ5 πποίμεν, 
απᾶ ρῸ Ιπίο {μα ]απᾶ οὗ Ίδταε]: 
ΤΟΥ ἴΠεγ ἃ ἄεαᾶ {παὺ βοαρ]Ώί 

21 ἴμ6 γουηρ ομ]]ᾷ5 Ἠΐ6. Απᾶ μ6 
3Υ056 απᾶ {οο]ς {μα τοπηρ ομΙ]ᾷ 
απᾶ Ἠῖ5 το μου, απᾶ οαπηθ Ιπίο 

92 ἴ]ο ]απᾶ οὗ Ίδγαε]. Βαῦ θη μ6 
Ἠοατᾶ ὑπᾶύ Ατολε]αις τας τεῖρῃ- 
Ἰηρ ΟΥεΥ σαᾷσα ἴῃ {πο χοοπι οὗ 
Ἠή5 {αΐ]λεγ Ἠεγοᾶ, Ίο γγας αἰγαῖᾶ 
ἴο ϱο {μ]έΠετ; απ Ῥεῖπρ πγαγποᾶᾷ 
οὗ ἄοα ἴῃ ἃ ἄχοαπη, μ6 νηΙιᾶτατν 

28 Ιπίο ἴο Ῥατίς οὗ ἄαΠ1]66, απἆ 
οπτηθ απᾶ ἄν] ἴῃ ἃ οἷΐγ οα]]εᾷ 
Ναζατείι: ὑπαὺ 1Ὁ παῖρηί Ῥο ἔπ]- 
1164 νυ] Οἢ πας Βροκεη 20Υ {μ6 
Ῥτορβείβ, ὑπαῦ μ6 Βμῃουᾶ Ῥο οσα]]- 
οἆ ἃ Ναζ8τεπο. 

Ὁ Απάᾶ ἴῃ μοβ ἄαγςβ οοπιθί] 
ζομτ {π6 Ῥαρίςό, Ῥτεαπσολίτπρ πι 

2 ο πΠ]άεγπεςς οὗ ζπάκα, βαγίηρ. 
ἨἩεαρεπύ σα; ἴον {π6 Ἰάπρᾶοπι οὗ 

8 Ἠθανεη 15 αἲ παπᾶ. Έοτ πρ 15 
Ἠο {λαί γτας 5Ρροκεπ οὗ 207 ΤεαῖαἩ 
{π6 Ῥγορ]λεί, δαγίης, 
Τ]ο νοῖσο οὗ οπε ουγῖπρ 1η ἴια 

πΙ]άετηΏθςς, 
Μα]χο γο τεαᾶγ {π6 αγ οὗ {πὸ 

Τιονᾶ, 
Μα]κο 15 Ῥαΐμς αἰγαὶρΏῦ. 

4 Νον ἆοἨτπ Ἠϊπαβε]ί Ἰαά ἨΙς τα]- 
τηθηῦ οὗ οαΤΠ6Ι’5 Παϊχ, δηᾷ ἃ 168- 
{ποτὶ ρἶγᾶ]ε ἀθουιὺ ΗΪ5 1οΐπς; απᾶ 
115 {οοᾷ τγὰβ Ἰοοτιβίβ δῃᾷ ν]ᾶ 

ὅ Ἠοπογ. ΤΉ θη πγεηί οαὐ αππ{ο Ἠϊπι 
16γτιδ8]σπα, απιᾷ 411 ο πᾶθρα, απᾶ 411 
[86 τερῖοη τοππά αροαί Φογᾶδῃ ; 

205, 
ἐμ οι 
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ἘΥΑΤΤΕΛΊΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

τότε Ἡρώδης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν 

μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε 
/ ΔΝ - Ν » ἂν Ἁ » 

πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν 

πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κα- 
η Α΄ Ν / ὰ 3” / Ν τωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ 

- / , Ε / ζιγέ Ν 5 δ, 
τῶν μάγων. τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 

Ἱερεμίου ὁ τοῦ προφήτου, λέγοντος, Φωνὴ ἐν 

Ῥαμᾶ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ” κλαυθμὸς καὶ 

ὀδυρμὸς πολύς, Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα 
δ. δοὺς Δ 3 ” “ ο 5 

αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ 

εἰσί, τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδού, 
/ “ 

ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἴω- 

σὴφ ἐν Δἰγύπτῳ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε 
» “ 

τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου 
5 “ » 5 ὙῪΞ / Δ ς αν 

εἰς γῆν Ἰσραήλ᾽ τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες 
Ν Ν σ᾿ , ς Ας Ν , 

τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέ- 
Α 5 - ἈΝ 

λαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 

9 ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. ἀκούσας δὲ ὅτι Αρχέ- 

λαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ Ἡρώ- 

δου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελ- 

θεῖν' χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ, ἀνεχώρησεν 
Ἁ “ 

εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν κατῷ- 
ε 

κησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέθ' ὅπως 

πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι 

Ναζωραῖος κληθήσεται. 
3 Ν ” εκ. αὶ » / / 
Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται 

ἘΠ / ς β / / ” ΟῚ ’ 

ὠάννης ὁ βαπτιστής, κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ 
- “ . 3 

τῆς Ἰουδαίας, καὶ! λέγων, Μετανοεῖτε' ἤγγικε 
Ν ε / “ ᾿ “ Ἐν , γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. οὗτος γάρ 

ν κ - 
ἐστιν ὃ ῥηθεὶς ὑπὸ” ᾿Ἠσαΐου ἡ τοῦ προφή- 

του, λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ᾿ η ῃ μ η ἐρήμῳ, 

Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποι- 
΄σ ΔΝ / ” “ -. Ν ς» 

εἴτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ὁ .Ἴω- 

1 δι 

3 οπι. θρῆνος καὶ 

1 οπι. καὶ 

3 δι 

’ 5 Δ ᾿», 3 “ 34 “ 
αννὴς ειχε το ἔνδυμα αὐτου απὸ τρίχων 

/ Ν , ᾿ Ν Ν 

καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν 
3» Ν » ας ς Ν Ν 3 αι ο ) / ὀσφὺν αὐτοῦ ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρί- 

/ , 

δὲς καὶ μέλι ἄγριον. τότε ἐξεπορεύετο 
Ν “ΕΣ « , ΟΥ̓ ” ἘΠ 2 

πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα η [Ιου- 
γί ο 35 ῃ β 

δαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου 
- 

1- .-ὃ 

α 

α 



πο ο, ΜΑΤΤΗΕΥ ΤΤΙ. 6- ΤΥ. 8. 

κοᾖ. 12. 
54, 

τον, 
αλιδιδοΥ- 
αθῖε ίο 
απιογι- 
απεπί οἱ 
116. 

ΧΤΟΠΗ 8. 
99, 

Χο. 7. 
19. 

κ Ματ]ς 
1. 8. 
1ακο 8. 
16. 
1ο 1. 
26. 

κ Ματ] 
1. 9. 
11ο 8, 
21. 

κ Ματ]ς 
1. 1ο. 
Ίμα]κο 4, 
1, 

1611 
6 Απᾶ πογο Ῥαρίσοᾶ οὗ Ἠϊπι ἵπ 

Φογάδῃ, οοη{εβαῖης ὑλμεῖν 51η8. 
1 4 Βυΐύ π]θη Ἡθ 5807 Τη8}Υ οὗ {Π6 

Ῥ]μαγίβαςς δηα Ραάάπαοςθβ οοπᾳθ {ο Ἠ]8 
Ῥαβρίϊβπι, μ6 βαϊᾷ πηΐο {Πεπῃ, ΞΟ ρε- 
πουϑύϊοη οὗ νίρ6τς, ὅπ Πα παχπεᾶ 
γοτ {ο ἤθθ {τοπῃ {16 Ὑταί]ι {ο ο0π1θ 2 
8 Βυΐϊηρ οχι 1Πεχείοιο ἔστ ίβ 

Ἰπηθεῦ ἴου χαρεπί{θηοθ. 
9 Απᾶ {λϊπ]ς ποὺ {ο βαγ πυμΙπ 

γοπχβο]νθς, Αα μὰν ΑΡΤαΠαΠΙ ἴο 
ος 1αΐλαγ: Έον 1 580 ππίο τοι, 
{μαὺ αοάᾶ 18 8016 οἳ {αξο Βἴοπθβ {ο 
χαἱβθ πρ ομΙ]άγεη ππίο ΑΡΤΟΜαΤΗ. 
10 Απᾶ ποπ 4150 {ο αχπο 15 ]αϊᾷ 
πο ἴ]θ χοοῦ οὗ {ιο ἴχεος: 3 Τηοτο- 
{οχ6 ΘΥΘΙῪ ἴχοο Πίο Ῥτϊπρείἡ πού 
Του σοοά Ενπῖξ, 15 Ἠσσπι ον, δα 
οαϑῦ ἰηΐο ἴμο το. 
11 3Ι Ιπᾷεεᾶᾷ Ῥαρίσο τοι πμ 

παύου Ἱπίο χερεπίαποε: ὃῬαί [6 
ἴλαῦ οοπιθίῃ ἴδοι της, 15 πηὶρ]{]6τ 
παν 1, π]οβο 5Π065 1 απ πού 
ντοτ{Ἡγ {ο Ῥδας, Π6 β]ια]] Ῥαρίίσο τοι 
γι ὑπ6 Ἰοἱγ ἀΠοβί, απᾶ τ] ᾖτο. 
12 Πιοβο ἴδῃ 15 ἴῃ 15 Παπᾶ, δᾶ 

Ἡο Ὑ11 ιχοιρημ]σ Ῥατρο Ἠῖ5 οον, 
απᾶ ραΐπεγ ἩἨϊ5 π]ηθυῦ ΙΠίο {ΠπῸ 
ΡαΥΠο6Υ: Ὀαὺ ΜΠ Ῥατη πρ {16 Ομ ΔΗ 
γι ππααεπο]μαβ]ο Πτα, 
18 4 ἘΤ]ησου οοπιθί ἆοβας {τοτα 
α1]εο {ο ζοτάαπ, πηΐο 6ομπ, {ο Ὦα 
Ῥαρ[σαᾶ οἳ Ἠϊτα: 
14 Βεύὺ ζομπ Γοχραᾶο Ἠϊπα, δαγίηρ, 

1 Ἰανο ποεᾷ {ο 6 Ῥαρίπεᾶ οὗ {166, 
απᾶ «οπηθβύ ἔποα {ο πε 2 
16 Απάᾶ 9655 απαγεχίηρ, Βαϊ πηΐο 

Ἠϊπῃα, βαῇ ου 1{ {ο Ῥαο 50 ΠΟῪ : 1ου {μα 
10 Ῥεσοιπεί] ας {ο {1181 81] τ1ρ]έεοτξ- 
ὨΘ68Β. ΤΏΡ Π6 ϱαΠεγοᾶ Ὠΐτη. 
16 Απᾶ ἆορας, π]εη μ6 πας ὈΔ8}- 

Ἠπεᾶ, πεπί τρ βἰχαϊρηίπαν οτί οὗ 
{πο γγαίθΥγ: απᾶ Ἰο, πο Ἡεανεης 
Ἡύθγθ ορεπεᾷ ππ{ο Ἠϊτα, απ Ἡε δαν; 
ια ϑριυτῦ οὗ ἀοᾶ ἄεδοεπάῖηρ 1]ο ἃ 
ἄογο, απᾶ Πρ} θίηρ ΠΡΟ Ἠϊπη. 
17 Απᾶ Ίο, ἃ γοῖοθ ΕΓοπι Ἠθατοη, 

βαγῖηςσ, ΤΗϊ5 15 πιγ Ῥε]ογοᾶ Βοη, ἴῃ 
ψιοτα 1 απ. τγε]] ρ]εαδεᾶ. 

4 Τπεη πας Άσαβας ]οᾷ πρ οὗ 
16 Βρϊνϊ6 Ιπίο {π6 πή]άεΥπθβς, {ο θ6 
ἱεπιρίεᾶ οὗ {πο ἀεν]]. 
2 Απᾶ ὙΠοαη 1ο πᾶ ζαβίρα Τοτῦγ 

ἆασβ απ ΤΟΥ πΙρ]{β, Τε πγας αὔξοι- 
πγαχᾶ απ Παπργοαᾶ. 
8 Απᾶ π]εη {π6 ἔοπιρίου οᾶπιο ἴο 

Ἠϊπη, μ6 5814, Τῇ ἴ]οα Ὦο {1ο βοῃ οἱ 
αοᾶ, οοπηπιαπᾶ {λαῦ Ἴοβο βἴοηΠθΘΒ 
Ῥο τηαζο Ῥτοαᾶ, 

1881 
6 απᾶ {ποὺ τοῦθ Ῥαρίπεᾶ οἳ Ἠΐτα 

1ῃ {1ο 1χΊγεχ ο οτᾷαη, οοπ{εββῖης 
1 Οιαῖν βἴηβ. Βαῦ θη Το 5807 

ΤΩΔΗΥ͂ οἳ {π6 ῬἘΠαχῖδεθβ απά 5'΄δᾶ- 
ἄπᾳσθθβ οοπηῖηρ Το Ἠϊ5 Ῥαρίαπι, 
16 5Βαϊα πη{ο {πεπα, 8 ο βρτῖηρ 
οὗ νίρετβ, γ70 πγαγπεᾶ γοπ {ο Πεο 

8 ΠΌΤ {π6 γα {ο οοπιθ2 Ἑτῖηρ 
{οτι {πετείογο Στις ποτ οἵ 

9 1γερεπίαηοθ: απᾶ {πϊη]ς ποῦ {ο 
58. τ] ΐη γοπχβε]τοεΒ, 76 Ίαγο 
ἈΡγδμδτα {ο Οὐὐ ἔδύ ΠΥ : ΤΟΥ 1 βατ 
ππίο γοῦ, ὑπαὺ αοα ἵδ 8016 οἵ 
{1656 5Βύομϑϑβ {0 χ4ΐ596 πρ ομ]άγαι 

10 ππίο ΑΡτα]µατη. Απᾶ 6Υ6ΕΠ ΠΟῪ 
18 π6 αχο ]αϊά ππίο {πο τοοῦ οἵ 
Ώιο {γ865: 6Υ6ΥΥ ἴχγεο {μετοίογα 
Όιαῦ Ὀτιηρείαμ ποὺ {οτίῃ ροοᾷ 
{γαϊῦ 15 Ἠθυπι ἄοσπ, αηᾶ οαςί Ἱῃ- 

11 {ο {π6 Άτα. Τ Ιπᾷοεᾶ Ῥαρίπε τοι 
Απϊδι παίθονγ ππίο χερεπίβησε: 
Ῥαΐ πα ὑμαῦ οοπιθί]ι αξζεν 1ης 15 
γηἸρ 161 Ίνα 1, Ὕοβο 5Ἠοες Τ 
ΆΠῃ ποὺ ὃ του {ο Ῥεαχ: Π6 5181] 
Ῥαρβσεγοι 2γηζμ {πὸ Ἠο]γ αλοβί 
απά τοὐέ Άτα: ΥἨΟΡο Ταηπ 15 ἴῃ Ἠ]5 
Ἠαπᾶ, απᾶ πῃ ση] {Πτοπση]ψ 
οἶθαπςο 15 {ταβΗΙηρ-ΠοοΥ; απᾶ 
Ἰε γη] σαύμου Ἠ]5 γγ]ααί Ιπίο ἴ]α 
Ρ47Π6ΣΥ, Ότί {ιο ολα Ίο ση] Ῥατῃ 
τρ ἢ ππᾳπεπομαΡ]ε Άχο. 
ΤΊ θη οοπ]θίῃ “6815 ἔγοτα (α]]- 

166 {ο ἐμ6 Φογᾶδηῃ πη{ο ζοἩπ, {ο 
14 Ῥο Ῥαραπεᾶ οὗ Ἠϊῃ. Επί ἆομπ 

σου Ἠαγο Ππᾶεγεᾶ Ἠΐπα, βαΥ- 
Ἰηρ, 1 Ἠανο πεοᾷ {ο Ῥο Ῥαρίϊπαᾶ 
οἱ {μεο, απᾶ οοπηθς{ {ποπ {ο τηθ ὃ 

15 Βαὺ ζἆθ6βας απβγγογῖηρ Βαϊ πηΐο 
Ἠΐπῃ, βαῇᾷαχ 4 ἐξ που: ΤοΥ ενας 1 
Ῥεοοπιθί]α ας {ο {1141 81] τὶρ]ί- 
60151658. ΤΉΏΘΗ ο ϱαῇογα] Ἰ πα. 

16 Απᾶ ὀεβαβ, θη ο πας Ῥαρ- 
εσεᾶ, πεπῦ πρ βἰταϊρμίσγαγ ἔτοτα 
{186 παϊ[ετ: απᾶ 1ο, {πὸ Ἰθανοηβ 
ππεχθ ορεποᾶ ὅπηΐο Ὠΐτη, δα Ὦςα 
ΒΔ πο ορϊπΙ6 οἵ ἀοά ἀθβοεπᾶ- 
Ίηρ 38 ἃ ἆογο, απᾶ οοπήηρ ἩΡροη 

17 Ἠϊπαις απᾶ 1ο, ἃ τοῖσοε οαὐ οὗ {μα 
ἨΘαΥεΠΒ, βαγίηρ,, ὃ ΤΗϊ5 15 ΤΩΥ Ῥθ- 
Ἰογεᾶ ὅοῃ, ἴῃ ΠΟΙ 1 απι στα] 
Ῥ]εαβεᾶ. 

4 ΤΠαη πας ζαβας ]οᾷ πρ οὗ {116 
Βρϊπϊ6 Ἰπίο {πὸ νη]άθγηςαββ {ο Ῥα 

2 ἰοπιρίεᾶ οὗ {πο ἀθν]]. Απιᾶ πετ 
Ίο Ἰαᾶ ζαβίθα {οτί ἆαγς απᾶ 
1οχῦψ πΙρΗ{Β, Ἡο α[ἰουγγατᾶ Ἡ- 

8 Ρεγεᾶ. Απᾶ {π6 {απιρί6γ ϱ81ηθ 
απά βαϊᾶ ππίο ἴση, Τῇ ἐποια ατί 
{π6 ὅοῃ οὗ οὔ, οοπιπιαιᾶ ὑπαὶ 
686. βίοηπθ5 Ῥθοοπιο Τ)ργοαᾶ. 

18 

10, 
4010 16- 
Φφεπίαπιςε 

301, ἐπ 

δατς, 
διε(Π- 
εἴςπί. 

Ὁ ΟΥ̓́, πια 

5 ΒΟΠΊΟ 
δ Ποῖθηῦ 
Δα Ποσῖ- 
{165 οπηῖ6 
“ηΐο 
λῖηι. 

605, 
Της ἐκ 
1 501; 
μὰν ὃ6- 
Ἰουδαὶ ἦγε 
100πι 1 
απι εὐο 
»ίεαϑβεά. 
Βεο 6]. 
χι, 18. 

Τᾳ6γ. 
ἴραυες, 
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ΑΕ. , » ” 5» / 3 : ὁ 9 - 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ὑπ᾽ αὐτοῦ, 
3 / Ν « / 9. “ δὰ" 

7 ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ἰδὼν 

δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων 
3 - τ 

ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, εἶπεν 
3 - / 3 “ / ς ᾿ 

αὐτοῖς, Τεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν 
- ΄ ΄- » ζωὴ 

ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 
᾽ .᾿ 5 8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας 

9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα 
” ν 3 αν. , ᾿ «κε “ ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ᾽ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 

δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι 
᾿ ιν , 2 » 5 ε » ’ 

10 τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. ἤδη δὲ καὶδ ἡ ἀξίνη 
Αἰκρει, Εμ 

πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν 
δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται 

11 καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. ἐγὼ μὲν βαπτίζω 
ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν ὁ δὲ ὀπίσω μου 

ιν ἐρχόμενος ἰσχυρότερός µου ἐστίν, οὗ οὐκ 
εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι αὐτὸς 
ς « / » ᾿ « / Ν ΄ 

ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ καὶ πυρί. 
ΜΡΟΡῸΝ ας , » “ Ν Ε - λ 19 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθα- 

ριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον 
αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατα- 
καύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 

15 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Ταλι- 
λαίας ἐπὶ τὸν Ιορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, 

- “ α,β τὶ - ς Δ᾽. 9 / 

12 τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰωάννης 
ἴς » / , 3” δ, , ᾿» 

διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, ᾿Εγὼ χρείαν ἔχω 
ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχη πρός µε; 
3 Δ ΜῈ δὲ 5 “ 5 ν ν.μ 

15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν, 
η 3/ - ο Ν , 5» ν ες - Αφες ἄρτι οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν 
πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν 

᾽ , 4, Ν ἘΡῊΝ - πάψῃ, ᾽ 

10 αὐτόν. καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐ- 
᾿ νά - 6 Ἢ ο.) να / 

θὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος" καὶ ἰδού, ἀνεῴχθησαν 
2.6 ς 2 / κ᾿ ἶδ Δ “ - αὐτῷό οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ 

Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχό- 
ΑΝ ..5. 3. / Ἃ 5» ΄ 4 3 - 

17 μενον ἐπ᾿ αὐτόν. καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῶν 
» “ ΄ . αν ὦ » ε ἘΝ ς οὐρανῶν, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ 

ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. 
4 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον 

ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ 
9 διαβύλου. καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσα- 

“ ράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα, ὕστερον 
ς 

: ο πει- 8 ἐπείνασε. καὶ προσελθὼν αὐτῷ 
/ 3 9 τὴ ελ 3 - 3 5:5 ἐκ, ράζων εἶπεν", Ἠϊ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ 

ο 6 , αν ” ΄ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται, 

1-θ 

ὃ αἀὰ ποταμῷ 

4 καρπὸν ἄξιον 

δ ϱἨι, καὶ 

6 Μαγφ. οηι. αὐτῷ 

1 ρηι. αὐτῷ 

3 αά αὐτῷ 



5, ΜΑΤΤΉΒΡΥ ΤΥ. 4- 1δ. “ 

Ἔ Ῥου{, 
8. 3. 

ορ. οι, 
ΜΕ 

Ἔ Ῥοιι{, 
6, 10, 

{ο0ν, ἆοσ- 
ἐϊυθγεα 
πι. 

ΕΕ 0.1: 

ΣῈ Ματς 
1. 14. 

Ματς 
1.10, 

᾿ἰηΐο {πὸ ΒΟΙ͂Υ Ο10Ψ, απᾶ βοὐθεῖ]ι Ἠϊπα 

1611 

4 Βαΐ Ἡο απςγγεγεᾶ, δηα ρα1ᾶ, Τὸ 15 
ναἸμνοι, ἘΜαπ 5181] ποὺ νο ὮΥ 
Ῥγοαά αἶοπο, Ῥαῦυ Ὦγ ενετγ ποτά 
Ὠναί Ῥτοσθεᾶεί] οαὐ οὗ {πὸ πποα{] 
οὗ ἀοἀ. 
δ μον {πῸ ἄανι {αεί Ἠϊτα τρ 

οἩ ἃ Ῥίηπασ]ε οἵ {πο Ταπιρίο, . 
6 Απᾶ εαϊ] απ{ο Πάπα, [ὃ μοι Ῥο 

{μ6 ὅοῃ οὗ ἀοᾶ, εαβί {γβοα]{ ἄοννι : 
Έον 10 15 πεϊθίοπ, ἘῊ 6 αμα] ρῖνε 
815. Απισα]ς «Ἡαγρε οοποεγπίηρ [Π66, 
απᾶ 1 ὑπο ῖν Παπάς {αγ ϱΠαΠ Ῥεαν 
{886 πρ, Ἱαδῦ δὖ δὴν ππθ {]ιοτ 85} 
Ώιψ [οοῦ ασαἰπβί ἃ 5ἴοπθ. 
7 ὄεβι5 βαϊα τπίο Ἠϊτα, Τὸ 15 ντ1{- 
ἴθ αραῖῃ, ἜΤποι βλα]ί ποὺ {ετπρί 
ιο Τιοτᾶ απσ ἀοᾶ. 
8 Ασαΐη {ο Ώοεν]] {α]κο Ἠϊπη τρ 

ΙΠ{Ο Αη εχοεεᾶῖης Ἠϊρλ ππουπ{αϊη, 
Γ απᾶ Ελανγοί]ι ΐτω 811 {π6 Ἱάπράοπις 
οὗ {με που], απᾶ {Π6 σ]οτγ οὗ ππετη : 
9 Απά ραϊδι απίο ἴση, ΑΠ {Π656 

(μήηρβ {ΠῚ ρίνο ἴμεο, 1 {ποὺ ν]ή. 
811 ἄογπι δ Πα γγοτεΠῖρ τηθ. 
10 που δαῖτ ἆσοδας ππίο Ἠϊτη, 

(οί ορ Ἰεποοθ, ϑαίδῃ: Τον Ὁ 15 
να]ζίαενπ, Τποι βλα]ῦ νγογβΠΙρ {Π6-} 
1ιογά ὑμγ οὔ, απᾶ Πτα οΙγ 5810 
{ποῦ 8εχγο, 
11 ἜΤ]εν {ιο ἀανῃ Ἰοανείι Πϊτη,- 

απᾶ Ῥε]ο]ᾶ, Απροῖς 6απ1θ απᾶ τηϊηΙβ- 
τεγεᾷ ππ{ο Ἠϊπῃ, 
12 Ἡ "Νου γ]εη 1αδας δα Ἠεαγᾶ 

υμαί οὗ γγας Ἰ οαδύὺ Ἱπίο ΡΥΙΒΟΗ, ΒΘ 
ἀερατίαᾷᾶ Ιπίο ἄα11εο. 
15 Απάᾶ Ἰοανίπς Νασαγαί]ι, Ίο οβ1ηθ 

απᾶ ἆγγε]ί 1 Οαροενπαπτη, νη]ήσ]ι 15 
ἩΠΡΟΠ ἴμο ὅθ οοα»ί, ἴῃ {π0 Ῥογάςθτς 
οὗ Ζαβα]οη απᾶ ΝΡ 811: 
14 Τηδῦ 1τὖ τοϊρηὺ Ῥο ἐπ] Η]116 αὶ τυ 10 

Ίγα5 ΒΡΟΚΕΠ Ὦγ Εβαίας ιο Ῥνορ]οῦ, 
βαγΊηρ, 
15 ἘΤμο Ἰαπᾶ οὗ Ζαρα]οἨ, απ {πὸ 

Ἰαπά οὐ Νερμίμα], Ὦγ ιο ψ/αΥ οἵ 
Πιο Ῥεα Ῥεγοπά άοτάαη, 4α1]έο οὗ 
ἴπε ἀεπίϊ]ες: 
16 ΤῊΘ Ῥροορ]ο πἩΙοἩ βαὺ ἴῃ ἄατ]- 

ἨΘΡΒΒ, 5807 ρτοεαῦ ΠσΠί: απάἆ {ο ἔ]θπα 
ὙγΠῖο]ι βαΐ ἴῃ {1ο γεσίοη απᾶ 5Παάονγ 

᾿ οὗ ἀεαίῃ, Πσ]ί 15 βργαπρ πρ. 
17 4 ἜἘνοπι ἐμαῖῦ πιο ἆεβας Ῥο- 

68Ἠ {ο Ῥγοαοῇ, απᾶ {ο βαγ, Ώεροαιί, 
ἴον πο Ἰπσάοπι οὗ Ἠθατειπ 15 αἲ 
λαπᾶ. 
18 αἱ “Απᾶ {6515 παλάπο ΒΥ ἴ]ιο 

568, οἳ ἄα1]ᾳεςθ, βαν; {νο ῬγομγοὮ. 
ΡΙΠΠΟΠ, σα]]εᾶ ἘῬοΐθν, απᾶ Απάτον 
Ἠ5 Ῥτοίοαν, ομβάπς ἃ ποῦ ΙΠπίο {πο 
θα (1οΥ ΠΟΥ ν/ετο 511615.) 1 

1881 
4 Βαυΐ Βὸ απ.γγογεᾶ απᾶ ρα1ᾶ, Τῇ 15 

ψτ]ίεη, Μαπ 5881] ποῦ Ἠνο Ὦγ 
Ῥγοαᾶ αἶοπα, Ῥτα{ Ὦγ εΥετγ νονᾶ 
Ώιαῦ Ῥτοσεεά εί] οαὖ οἵ 11ο πποα{]α 
οὗ ἀἆοᾶ. ἘΤπεπ {ο ἀθνι] {α]κεῦ] 
τη Πίο πε Ἠο]γ οἷν ; απᾶ Ίο 
βεὺ Ἠϊη οἩ {πε 1ρίππασΙε οὗ ἔπ6 

6 ἱεπαρ]α, απᾶ βαϊδι πηΐο Πτα, Τῇ 
{πο αγί {πὸ Ῥοηπ οἳ ἄοᾶ, σαβί 
ΗΨΒΕΗ ἄονπι: ἴον 18 15. υγ] δίαη, 
Ἠεο 5181] σῖτε Ἠἱ5 Δ 615 οπαχρο 

οοποθτηίπσ [Π66: 
Απάᾶ οἩ αν απᾶς ἴπογ 58,81] 

Ῥεαγ {πεο τρ 
Τιεδί Παρί ἢ τὰ ἄαδ]ι (ῃγ {οο |. 

ασαϊηςδί α 5ἴοπο. 
7 1εβπβ βαϊᾷ ππ{ο Ἠϊπα, Αραΐτ 15 15 
να ρίοη, ΤΠοτ 5η810 ποὺ επαρί ἐπ 

8 Τιοτᾷ ἴΠγ ἀοᾶ. Αραϊπ, {π6 ἀενι] 
(εκ τη ππί{ο απ΄ εχοεθΊης 
μϊρΗ τποππ{αϊπ, απ Πενγεῦ Ὠΐτη 
411 ο Κἰηράοτηβ οὗ {πο πποτ]ᾶ, 

9 απᾶ ἴπερ]ονγ οὔπετη: απιᾷ Π6 βα1ᾶ 
ππ{ο Ἠϊπα, ΑΠ {Ππ6586 {ΠΗπισς ὙΠ 
6ἱνε 866, 1ἢ ἔποιι τὺ 1811] ἄοσητι 

10 απᾶ πογβμάρτηθ. ΤΉΘΗ 58 ῖ [ἢ ἆ19- 
5α5 πηΐο Ἠππ, δῦ ἴἶοο Ίεπος, 
Ραΐαη: Του 1Ὁ 18 πύθῃ, Τποα 
β]ια]{ υγουβῃῖρ πο Του ἴμγ ἄοᾶ, 

. απά τη. οπ]γ εἶα]ὲ οι 8εγγο. 
11 Ἔπεῃ {Π6 ἀενιῖ Ιθανοί] Ἠήπη; απᾶ 

Ῥεπο]ά, απσε]5 στης απά τηϊηῖ5- 
{εγοᾶ πί{ο Πΐτη. 
Νου πε Π6 πραγ ὑπ ᾳοἨπ 

πας ἀελνετεᾶ πρ, Το ΠΥ ον 
19 1πίο ἄα1Πεε; απᾶ Ἰεατίπσ Χαζα- 

τού, Ἡθ οἅτηθ απᾶ ἄνγοὶὺ ἴῃ Οδ- 
Ῥευγπαττη, ὙΠΟ 15 Ὦγ ἴμο 568, 
1η {π Ῥογᾶενς οἳ Ζερα]αιπ ἃπαᾶ 

14 Ναρμίαμ: ναί 1ὖ τη]σ]έ ο {π]- 
Ώ]οᾶ ὙΠΟ παβ Άβροκεα 3) 
1Ρ814Ώ {πο Ῥτορλοί, βαγίπᾳ, 
ΤῊ Ἰαπά οὗ Ζερα]ατ απᾶ {ο 

Ἰαπά οὐ Ναρλία1, 
ὃΤογγανγά 6 588, Ῥογοπᾶ ΣΦοτᾷα, 
ἄαμ]εο οὗ ἐπ6 4 ἄθπίςς, 
ΤῊ. Ῥεορ]ε ψΒΊΟῈ βαῦ 1π ἄατ]ς- 
655 

βαν ἃ στεαί Ἠρ]έ, 
Απά {ο οι ΒΘ βαὲ ἴῃ ἔιο 

χθρῖοη απᾶ 5ῃδᾶον οἵ ἀθδίῃ, 
Το ἴππεπι ἀῑᾶ Ἰρηέ βρυΐηρ πρ. 
Έτοτη {παίῦ τηε Ῥοραπι “6515 {ο 

ῬγδαςἩ, απ {οβαγ, Ώερεπίγο: Του 
[86 Κίηρᾷοτη οὗ Ώδανεη 15 αὖ λαπᾶ. 
Απά τνδκίηρ Ὦγ {Π6 568 οἵ (1411- 

106, Ίο βαν; ὕνγο Ῥτοίλγθι, ΒΙΠΠΟΠ 
νο 15 οα]]οᾶ Ῥεΐεν, απᾶ Απάγοτ 
118. Ῥγοίπεν, οαβΊπς ἃ ποὺ ἰπΐο 

12 

16 

16 

17 

18 

ο 508; 10Υ ὕΠ6Ὺ Ὕγετο ἤΒΠ615. |- 

1 αν. 
της. 

205, 
ἐμ Ὁ}. 

8 αν. 
ΤῊ υαᾶΐ 
ΟΥΓ {6 
86α. 

4 αν. 
παϊοη δὲ 
απᾶ 50 
6ἱ56- 
ΠΟΙ, 
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5 Ε] κά. -4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ 
” / / 8 ἡ 3 3 5] αὶ ὙΒΙ ααὰ ὁ 
ἄρτῳ μόνῳ ζήσεταιβ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος 

δ Θεοῦ. τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος 
4 εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ ἡ ἔστησεν 

Ν /΄ Κ᾿ ε - Ν ΄ 5 δ ” ἃ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, Εὶ 
3 α - ν 

υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω" γέ- 

γραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντε- 
- Ν - ΩΣ δν “ ΕῚ ἐν , λεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, 
, / μὴ / Ν / 

μήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα 
“ » 39. κα ἘΝ ο / ΄ Ἴ σοῦ. ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ἰησοῦς, Πάλιν γέγραπ- 

φ 3 » [2 , οὖ , 

ται, Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεὸν σου. 

8 πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς 
” « Ν / Ν / 5 “ , 

ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας 
Ν / κ “ / Ν ᾿ / 

τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν 

9 αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτώ, Ταῦ { οἱ ὅ εἶ 9 αὐτῶν, γ ὑτῴ, Ταῦτα πάντα σοι ὅ εἶπεν 
10 δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. τότε 

λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ἰησοῦς, Ὕπαγε, Σατανᾶ γέ- 

Ύραπται γάρ, Ἱκύριον τὸν Θεόν σου προσκυ- 

1] νήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. τότε 

ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος" καὶ ἰδού, ἄγγελοι 

προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 

190. ᾿Ακούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι Ἰωάννης πα- ὃ οπι, ὁ ̓ Τησοῦς 
Ε] 

13 ρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ 
Ν / 

καταλιπὼν τὴν ἈΝαζαρέθ, ἐλθὼν κατῴκησεν 
4 απ ᾿ ͵ » εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν, ἐν 

14 ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ ἵνα πλη- 
΄ - ΄ 

ρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου Ἅ τοῦ προφήτου, 

16 λέγοντος, Τῇ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, 
ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Ταλι- 

τ / κ »Δ. - ς ᾿ ε / » 
1ὃ λαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν 

/ 5 - ᾽ Ν “ ΄ σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις 
» / ᾿Ὶ - / “ 3 , ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν 

αὐτοῖς. 
17 ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ 

λέγειν, Μετανοεῖτε' ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν. 

18 Περιπατῶν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦςϊ παρὰ τὴν θά- Ἰ οηι. ὁ ᾿Ιησοῦς 

λασσαν τῆς Ταλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, 
Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβλη- 
3 ᾿ / ΓΑΕ Ν ς - 

στρον εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 



14 ο, ΜΑΤΤΗΕΥ 

ΣΧ Τλικο 
6. 20. 

ὁ Ρε δὲ. 
11. 

ἈΚ 159, 08. 
13. 

ἘΡΡΆΕ, 24, 
4. 

ἘῚ Ρος, 
8, 14, 

ΤΥ, 10---καἰ. 11. 

1611 
19 Απᾶ Το βαῖ. απίο ἐπεπα, Εο]]οτν 
ΤΩΣ απᾶ 1 Μ011] πιαΚκο τοι Ώβμετς οὗ 

ον ) πᾶ ἴπεγ βἰγαϊσλίνγαγ 166 ὑποὶν 
ηθ{Β, δα {ο]ογγοᾶ Ὠΐτη. 
21 ἀπά Ροΐπρ ΟἿ {σοπῃ ΠΘΠΟ6, ἢ 58} 

οἴμοαγ ὕνγο Ὀγθύμσ θη, 1.168 {π6 80} οὗ 
Ζοβρεᾶςο, απᾶ ἆομτπ 15 Ῥτοίμος, ἵπ ἃ 
βμΙρ γη Ζερεᾶεε {εἰ Τα ΠΟΥ τηεπιᾶ- 
πρ {Πεῖγ πείβ: απά Το οα]]οᾷ ἔλεπη. 
22 Απᾶ {λεγ ἹπππηθβιαΜεΙγ 16Η {]ια 

581} απᾶ ἠιεῖγ {αΐμετ, δια {ο]]ογγεά πὶ 
ἴτη. 
25 4 ἈΑπᾶ 76βὺ5 σϑηῦ αροαί 8]1 

ἀαῇ16ο, {θασμῖπσ Ἱπ {ποῦ Βγπα- 
6ορτθΒ, απᾶ Ῥτοαολῖηρ {16 (οβρο] 
οὗ πο Ἱάπράοπι, απᾶ ἸεαΗηςσ αἱ 
ΙΠΒΏΠΘΥ Οὗ ΒΙΟΚΏΘΡΡΒ, απᾶ 811] ΤΠ ΠΟΥ 
οὗ ἀϊβθαβθ αΠΙΟΠΡ {Π6 ῬεοΡρ]ο. 
24 Απᾶ 9 ἔδιηϑ νοῦ ὑμπγοῦρποῦῦ 

811 Βντῖα: απᾶ ποὺ Ῥγοιυρῃὺ ππίο 
Ἠίπη 81] 5101 ῬΘΟΡΙΘ ὑπδῦ πγεγο {α]επ 
τὶ αἴνουβ 4ἱδεββοβ απᾶ ἰουσηθηΐβ, 
απᾶ ὑπο86 0 Ὑθγο Ῥοββθββϑθᾶ 
τι ἀθγν]]5, απᾶ ἴ]οβο ΠΟ Ύγεγε 
Ἱαπαίῖο]ς, απᾶ {λοβο ἴλαῦ Ἠαᾶ {λα 
Ρ415Υ, απᾶ ο Ἠεα]εᾶ ἴΊεπη. 
25 Απᾶ {λαγο {οΠοπγεά Ἠϊπι ργοαῦ 
τη] πᾶθβ οἳ Ῥεορίε, ἔτοπι (1811166, 
απᾶ ἔγοτη Ώοεσαρο]ς, απᾶ ἔτοτη ο; εττ- 
881611, απᾶ ἔγοπι ο πᾶσδα, απἆ 1γοπι 
Ῥεγοπᾶ οοτάαη. 

5. Απᾶ φεοῖηρ {ιο τη] ὑπο, Ίιο 
επ ταρΙπ{ο διηοπηΐαϊη: απά επ Π6 
Υ88 βεῦ, Ἠἱ5 41βδοῖρ]6β ομπηθππ{ο Ὠΐτη. 
2 Απᾶ ο ορεπεᾷ Ἠϊ5 τηοα{], απᾶ 

ἱβαρηί {]λεπῃ, βαγίηᾳ, 
8 ἈΕΒ]εββεᾶ ατγε ἴλιο ῬοοΥ ἴῃ βρ σὺ: 

{ου {αῖτς 15 {86 Κἰηρᾷοτϊη οἳ Ίθανεῃ. 
4 Ἐ]εβεεᾶ αγο ἴ]εγ ἴλαῦ πιοπτη: 

{0Υ ἴπΠ6 Υ 5881] Ῥε οοπη{οτ{εά. 
δ ἘῬ]οββοᾶ αγε ἴλε τηθε]ς: ΤΟΥ ἴ]ιογ 

51811 ηποτῖ6 {πο εατ{]. 
0 ΕΒ]εβεεᾶ αγε ἴλεγ σ]ι]σ]ν ἄο Ίπ- 

ΠΟΥ απά {πἰγβὺ α[ίεν τρ] {εοπβΏΘΒΕ: 
ἘΤΟΥ {]εγ 5Ώα]] "6 Β]]εά. 
7 Β]εββδεᾷ αγο ἴ]ε ππενο ία]: {ον 
παν 5181] οὐδ! τΠΘΥΟΥ. 
8 «Ῥ]εββοᾶ αγε ἴλο ριαχο ἴῃ Ἠθαγί: 

{ου {1εγ 5}18}} 5866 (ο. 
9 Ἐ]εββεᾷ αγὸ {116 ΡεβοεπιαΚΘΥΡ: ΣΟΥ 

[Π6Υ 5118}1 ο οα]]εά ἴ]ιαο ο]άτεη οὗ 
ἀοᾶ. 
10 "Ῥ]εβδεᾶ αγε ἴλεγ π]ο ατα 

Ῥενβεοι{εᾶ {ου τ1σΠ{εοιβποβς’ βα]κα: 
{ο0Υ {πο ὶγ5 15 {11ο Κἰπσᾶοπι οὗ Ἠθδαγεη. 
11 ἘΕ]εβεεᾷ αγε ο, ὙΊεηΠ ΤΙΕΠ 

5818} τενῖθ τοι, αηπᾶἆ Ρ6ΙΓ86- 
οπίθ σοι, απᾶ 518] βαγ᾿ 

1881 

19 Απά Τε βα{Ἡ τππ{ο ἔἸιθπα, Ο0ΠΙΘΥΘ 
αῇἴ6Υ 1ης, απά 1 γη] τηακα τοα 

20 ΏΡΠΟΥΒ οἔτηθῃ. Απιᾶ {Πεγ βἰταϊρηί- 
πγαγ 16Η {π6 πείς, απᾶ 10] ονθᾶ 

21 Ἰϊπα,. Απᾶ σοῖηρ οἩ ἔτοπα {πθποῬ 
16 58. ΟΠ (πο Ῥτείμτεῃ, 
1141η85 {Π6 8οη οὗ ΖεῬρεᾶεο, δηᾷᾶ 
7ομπ Ἠϊ5 Ῥγοίμαχ, ἵπ {1ο Ῥοαῦ 
ση Ζεβρεᾶεο {πεῖ {αΐπ6χ, πιοηᾶ- 
ἴηρ [λμεῖν πείς; απᾶ ο οα]]εά 
ποι. Απιά {]ιεγ βύγαϊρ νῦν 16οὐ 
{Π6 Ῥοαί απᾶ {πρὶν {αΐμαυν, ἃπᾶ 
1οΟ]]οννϑαᾶ Πϊτη. 

Απᾶ ὥ2οβϑαβ ποπ αροπί ἴῃ 
811 ἄαἱῆ]ςε, {εαομίηρ ἴῃ {λεῖτν 
Α7ηαΡΟΡΊΙΘΒ, απά Ῥτοαολίπς {πο 
8 ΡΌΒΡΟΙ οὗ 6 Ἐἰπσᾶοτ, απά 
Ἠεαῆπσ 11 τλῆμον οἳ 418- 
6859 απᾶ 811 ππαηπεν οἳ 5101- 
ἨΘΒ8 ΑΙΠΟΠΡ ἴλο Ῥεορ]θ. Απᾶ 
ιο τοροτύ οὗ Ἠϊπι σοῦ Σογ{1 
1π{ο 811 Βγνία: απᾶ ἴπεγ Ὀτοιρ]ιό 
ππ{ο Ἠϊπη 811 ειαῦ ππογο 5101, 
Ἠο]άθη τ ἄἴνεις ἀἴδεαδαβ 
απᾶ {ογπεηίβ, 4ροββδββθά σι 
θυ 5, απᾶ εριαρίῖςα, απᾶ Ῥρα]- 
5ἱεά: απᾶ πὸ Ἰεα]εά ἔλεπι, 

οὔ Απᾶ {μου {ο]]οπγοᾶ Ἰήτα ρτεαῖ 
τη] πᾶθ5 ἔσομαι (α4Πἱεο απά 
Ῥεοαρο[ς απᾶ Φουτιβαίθη πᾶ 
ο πάσα απᾶ /γοπι Ῥεγοπά Φογᾶδῃ. 

5 ἍΑπᾶ βοεῖηρ {86 πι] πᾶςβ, Ὦθ 
πγεη{ πρ Ἰπ{ο {Π6 πποιπ{αῖἩ: απᾶ 
ὙΊλεη Π6 Ἰαᾶ δαΐ ἄοππι, Ἠ18 ἅ15- 

2 οἵρΙε5 οᾶτηθ πηΐο Ἠϊπη: απᾶ τε 
ορεπεᾷ 18 του ἀπ {παρα 
{λετη, Βα ΠΡ, 

8. ἈῬ]εβδεί δ16 {1 Ῥοος ἴῃ βρίυἱῦ: 
10Υ {Πεῖτς 15 {πο Ἰησᾶοπι οἵ 
Ἠθεανεῃ. 

4 ὕῬ]εδδεῖ δυο ὑπ6γ ὑπαῦ τηουτη : 
ΤΟΥ {ΠΟῪ 5118}1 6 οοτηξογίθα. 

ὕ  Ῥ]εβεεᾷ ατε {με τηθε]ς: ΤΟΥ {Π6Ὺ 
5Ώα]] ΙπηἉεγίό ὑπ εστί]. 

6 ΒιΙοββϑθᾶ αγθ λεν ἴλαί πηραν 
απᾶ ἠΙγβί αξίζει τιρΏ{θοιβΏΘΒς : 

ο ΤῸΥ εν 5πα]] Ῥο 41ο. 
7 ἈῬ]εβδοᾶ αγθ ἴ]θ τπργο][α]: ΐ0Υ 

{μεν 5181] οὐδ τΏΘΥΟΥ. 
8 Ῥ]εβρεά αγο ἐπ ρατο ἴῃ μϑαγὺ: 

{ου {πεγ 51|8}} 566 αοᾶ. 
9. ΒΙοββϑᾶ αγο {π6 Ῥϑδοθιηδκουβ: 
τς ἐν ον 5.181} θῸ οα]]εά 5οπ58 οὗ 

[ὩΣ [1] 

24 

οὔ. 
10 ΒΙοββθᾶ απο {αγ {λαί, Ἠανο 

Ῥεεπ Ῥεγβεοιίεᾶά 1ος τ]ρ]ίεοιις- 
ηθββ’ Β8Κ6: {ος {παῖνς 15. {π6 

11 ΙΙπρᾶοτη οὗ Ἡεατεπ. Β]εββεᾶ αγο 
πο ππεπ πιεπ 5181} ταρτοβο] 
γοα, πα Ρεγεεοπίθ τοι, απᾶ 58. 

3 ΒΟΠΙΘ 
Αποζοης 
βιιυοτ]- 
{165 τοπ. 
6. 

505, 
φορά 
ἐἰαϊη δ 
ἃ πα 50 
6156- 
ὙΠΘΓΘ, 

40Υ, ἄε- 
πιοπίαςς 

5 ΒΟΠῚΘ 
Αποϊεηέ 
βιθποτί- 
{165 
1ΥΑΠΒ- 
ῬΟΒΘ Υο5. 
4 δηᾷ δ 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 1 

Δ ο ολ 3 - “ ον ὁ Ν 

19 καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, Καὶ 
, ς “ ς “ 5 ε Ν » 

ο0 ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὖ- 
/ » , Ν / 2 ’ 3 “ 

θέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

91 καὶ προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελ- 
/ - 

φούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάν- 

νην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ ετὰ 
η 4 ο. Ξ ξ " 

[ο - “ / 

Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας 
ν , ης κ. εἷν » , ε 

ϱ τὰ δίκτυα αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς. οἱ 
Ν 347 3 , Ν - Ν λ , 

δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα 

αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

93. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Ταλιλαίανὃ ὁ Ἴη- 

σοῦςϑ, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 
» - 

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, 
’ “ ’ ΄“΄ 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μα- 
“ “ νε 8 

94 λακίαν ἐν τῷ λαφ. καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ 
- Ν " , 

αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν᾽ καὶ προσήνεγκαν 

αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις 
΄ 

νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, καὶ 9 
Ν 

δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ 
ΣΆ ΒΕ ῃ ᾽ , Ν 

95 παραλυτικούς καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. Καὶ 
κ ᾽ - 

ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς 
/ 

Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων 
Ἂν 9 / Νὴ 2 3 

καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 
ει 3 Ν ή 

5 ᾿δὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὕρος" 

καὶ καθίσαντος αὐτοῦ, προσῆλθον αὐτῷ οἱ 
«- ᾿ , » κα. 

9 μαθηταὶ αὐτοῦ" καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, 
7) 3 , , 

ἐδίδασκεν αὐτούς, λέγων, 
, ος ἃ ἴω ᾽ 

3. Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι' ὅτι αὐ- 

τῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
1 , ε ΄ ο -δ ον 

4. ἈΜακάριοι οἱ πενθοῦντες" ὅτι αὐτοὶ πα- 

ρακληθήσονται. 

5 Μακάριοι οἱ πραεῖς ὅτι αὐτοὶ Κληρονο- ριοι οἱ πρᾳεῖς" ὅτι αὐτοὶ Κληρον 

µήσουσι τὴν γῆν. 
δ. Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν 

. “5 

δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 

7 Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθή- 

σονται. 
8. Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ" ὅτι αὐτοὶ 

η κ . 

τὸν Θεὸν ὄψονται. 
, : ἐν λα τὴν δας εν 

9. Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ 

Θεοῦ κληθήσονται. 
/ ε ᾿ σ , 

᾿0 Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσυ- 
. 19 - - 

νης ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐ- 

ρανῶν. 
σ 

11 Μακάριί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσω- 
ε α 9 [ή 9 ” 

σι ὑμᾶς καὶ διώξωσι, καὶ εἴπωσι͵ 

8 ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ 
9 Ματς. οπι. ὁ Ἰησοῦς 

10 ϱπι. καὶ 

1 Ματᾳ. ἴγατδροβέΒ 
067865 4, ὅ 



5, ΜΑΤΤΗΒΝ Υ. 11---24, 

εοπία ἴτι- 
ἑης 
αϑοιΐ α 
Ῥύπέ [658 
ἑπαῆ ὦ 
Φοςκ. 

ἘΠ Ῥοι, 
2. 12. 

Σ Τπικο 
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Ἔ δ. 2. 
10. 

1.0, 
ιο (πετ. 

ΧἘσ, 20, 
18. 
Ὠραΐ, ὅ. 
ΤΣ 

1611 
ὉΠ ππαηπεν οὗ αγνή αραϊπςύ τοι 
1{α]5ε]γ {ου παγ βα]ο. 
12 Ἠε]οίςθ, απ Ῥο οκοροᾶΊηῃ ρ]αᾶ: 

{ου ργϑαῦ 15 σοῦ τογγατά ἴῃ Ἠθαγθη : 
ἘῸΥ 50 Ῥογβεστπ{οᾶ στ [Π6 ῬἘγορ]είβ 
ἜΠΙΕΝ ὙΘΥΘ Ῥοίοτο Υ 

4 ὙΎο 816 {πο ἘΠΕ οἳ ἐπὸ αν: 
ὃς αὶ 17 {π6 βα]ῦ πᾶν Ἰοϑὺ 815 βανοι, 
σ]ογουη(]ι ΒΠᾺΠ 1 Ὄο Βα] .6 4 ΤΆ {5 
ὑμοποθίου ἢ ροοᾶ ἴον πούμῖηρ, Ῥαὺ 
{ο "6 οαϑῦὺ ουαὖ, απᾶ {ο θ6 ἰτοαᾶθῃ 
ππζ6υΥ {οοῦ οἵ τηθῃ. 
14 Ύο απο ὑπὸ Ἰρῃὺ οὗ ἴμο ποτ]ᾶ. 

Α ΕΙΣ ὑπμπαῦ 15. δεί οη δὴ 11], οππποῦ 
Ῥο ἢ 
15 Νωδιος ἄορ 1ησΏ ἘΠρΡΗ ἃ οα- 

416, απά Ῥαό 16 ππᾶεν ἃ ἸῬαβ]ο]: 
Ῥαῦ οἩ ἃ οππᾷ]αβίῖο]ς, απά ἰὖ ρἰνεί]ι 
Ἡρλῦ τιηΐο 811 ὑπαῦ δῦ ἴῃ ἐπ Ἠοιβθ. 
16 Τιοῦ τοαν Ἰρηῦ 5ο 5ῃῖπθ Ῥοίογα 

ΤΊΘΗ, Ἐ{πᾶῦ {πετ τπαγ 566 σοῦ σοοά 
ὝΟΥΪΒ, απᾶ µρ]οτ!γψ τοις αίμα 
ψγηίοὮ 15. ἴῃ Ἠδανεῃ. 
17 41 ΤῊ ϊΗΙς ποὺ ἐπα Τ απ οοπηθ Το 

ἀεξίτογ {86 Ίαν ου {π6 Ἐνορ]ιοῦ5. 1 
ἃτὴ ποῦ 601Π6 {ο 4δβίτογ, Ῥαΐ {ο α1Π]. 
18 ἘῸΣ γογ!]γ 1 ΒΥ απίογοα, Ἐ ΤῚ] 

Ἠθαγεη απᾶ οαγζ] Ῥαβ5, οπθ Ἰοὺ ΟΥ̓ 
οπο {0616 Α]ια]] Ίπ πο 156 Ῥ858 ΤΤΌΤΩ 
{πε Ίαν, {111 811 θὲ {πιάΠαᾶ. 
19. Ἐγγμοβοετου 

Ῥτεα]ς οπο οὗ 1Ίιθβο Ἰοαδί οοπηπηαπᾶ- 
τηθηΐβ, απᾶ 5181] {εαο] ππθη 50, Π8 
5818] 06 σα]]οᾷ {π6 Ἰϑαβὺ ἴῃ {π6 Ἰ]ηρ- 
ἄοτη οἳ Ππιρᾶγθῃ: Ότο ὙὙΠΟΒΟΘΥΘΥ 
5881] ο, απᾶ ἔβα ἴλεπι, ο Β4Π1Θ 
5181] Ῥε οα]]εᾶ ρτεαῦ ἴῃ {πὸ Ιήπσᾶοτα 
οὗ Ἠδαγεῃ. 
90 Έον 1 58. ππφογοα, ΤῊ οὐ οχεορέ 
χοῦ τἱρΠύεοαξπθδΕ 5881} οχοθεᾷ {ια 
χἸσμίθοιβηθβς οὐ {πὸ Βοτίρες απᾶ 
Ῥμαγϊβοςς, το 5181] ἴῃ πο ο8δο δηΐου 
{π{ο {1ο Ἰάπράοτη οὗ Ἠθανοαι. 
21 51 Ὑο πανε Πεατᾶ, ναί 10 σνας βαϊᾷ 
ΙΤψ ἔΠετη οὗ οἷά ὧππο, Ἐ Τ]οα βα]{ 
ποὺ Κι]: απ, Ἠ/Ποβοετου 5181] ΚΠ], 
5841 6 ἴῃ ἆαπροαχ οὗ ἴμε Ἱπᾶρτασηῦ. 
22 Ῥαΐ 1 580 τιηΐο τοι, ὑπαὺ γν]ιο- 

ΒΟΘΥΘΙ 1β ΔΠΡΥΥ ΜΠ 5. Ῥτούῦμοτ 
νηζποαί ἃ οατι56, 51.811 06 ἴῃ ἄαπρογ 
οὗ πο οπάσπιοπῦ: απᾶ ΠΟΒΟΘΥΘΥ 
5181] βαγ {ο 5 Ῥτοί]ου, Ώασα, 5181] 
Ῥο ἴῃ ἄαησον οὗ {π6 οοππα]: τί 
ὙΠΟΒΟΘΥΘΥ Αα] βαν, ΊΤἼλοι ἴοοϊ, 
5181] θ6 ἴῃ ἄαηπρεν οἳ Πε]] ήτο. 
20 ΤΠετείογο 1 ποια Ὀτίπρ ἴἩγ 

σιν {ο ἐπ αἰζαχ, απᾶ {λογθ ΥΘΤΊΘΠΙ- 
Ῥοχοβύ ὑπαὺ ὑπ Ῥτοίμεν μὲ οαρ]έ 
αρα]ηβύ {Π66: 
24 Ίμεανε ποῦ ὑπ γ ϱΗ{ Ῥο[ουο ἔἶιε 

{Πιοτοίοιο 588]] |’ 

1881 
811 τη ΔΉΠΟΥ οἳ ον] ασαϊηδί τοι 
Τα]861Υ, {ου αγ βα]τα. Ἠε]οίσς, απᾶ 
Ῥο οχοθεᾶῖπα ρ]αά: Τον ρυϑδὺ 15 
σου γεινατά ἴῃ Ἠθδανεπ: {οΥ 50 
Ῥετεεσπίεᾶ ποὺ ἴπο Ῥτορ]μείβ 
νημΙοὮ Ὕετο Ῥεΐογο γοι. 

Ύο ατο ἴ]ο ρα]ί οἵ {πὸ εατίῃ: 
Ῥαΐ 1 πο ρα] πᾶνϑ Ἰοβῦ 105. 58- 
τοι, ΒΟΥ ΘΥ ἢ 51|8}} 1 ο 581}- 
ο 1Ὁ 15 ὑποποϑίου ἢ σοοᾷ {ον 
πούμῖηρ, Ῥαῦ {ο Ῥο οαξῦ οα{ απᾶ 
ἰγοάάθῃ ππάεγ Τοοῦ οὗ ππεηπ. Ὑ8 
4γθ {π6 Ἠρ]μί οὐ ἴμο ποτ]. Α 
ΟἿΤΥ βαεῦ ον ἃ ΜΙΠ οαηποί Ῥο Ἠά. 
Νείίμον ἄο πιο Ἠσαίι ἃ Ἱαπρ, 
πα ραῦ 16 ππᾶεχ {πε Ῥτιβ]ο], θαῦ 
οἩἳ ἴλμο βίαπά: απᾶ 10 βΗΙπεῦ]α 
ππίο 411 {πῶῦ ατα ἴῃ {μα Ἠοτβθ. 
Έπνεη 50 ἰθὺ γοαν Ἰρηῦ εἨϊπο 
Ῥεΐοτο πΊθη, ἴλαῦ ὑπ. 1παγ 5εθ 
που ροοᾷ Πο], απά Ρ]ΟΥ 
γοῦν Ἐαίμεν ν]ο] 15 ἴῃ Ἠθαγεῃ. 

17  Τηϊπ]ς ποὺ {λιαῦ Τ σατηθ {ο ἆ6θ- 
ΒἴΥογ ἴλο δ ος {11ο Ῥγορ]ιαίς: 1 
οαπηο ποῦ {ο ἀαβίνογ, Ρα0 {ο Τπ]- 

18 ἢ]. Τον τοετ]γ 1 580 ππίο τοι, 
ΤΗ] Ἱδανεη απά εατί] ΡῈ 55 ΔΎΩ, 
οπο οὖ ος οπο {{{{16 5181] ἴῃ πιο 
ὙΓ156 ρας58 δύγδν 1γοπη {με Ίαπγ, 111 

19 411] {ππασς ο αοσοπηρΗβ]εᾷ. Ἰλ/Ἡο- 
ΒΟΘΥΘΥ͂ {λεγείογο βΠα]1 Ῥγεα]ς οης 
οὗ ἴπαδο Ἰεαξί οοπητηαπζππθη{ς, 
απᾶ 5181] {εασοἩ Ίπεη 5ο, 518] "6 
οα]εά Ἰοαδὺ ἴῃ {πὸ κίηράοτη οὗ 
Πιθᾶυθῃ : Ὀτὺ ἡ ΠΟΒΟΘΥΘΥ 5881] ἄο 
απᾶ ἔθδοῖ {λΠοαπι, 119 5181] μ6 οα]]- 
δα στοαῦ ἴῃ με Ιήπσάοπι οἳ Ἠεα- 
γαη. Έου 1 580 ππίο τοι, Όλα 
οχοερῦ σοῦ τἸσμίαοαξδησδς 5881] 
οχοθοᾷ {με γη /ίεοιςηερς οἳ ὑπὸ 
βοτ]ρεβ απᾶ Ἐμαχϊδεο5, Υο 5881] 
ἴῃ ΠΟ πάβο 6Π{ΕΣ Ιπίο ἴμο Κἰηρ- 
ὅοπῃ οὗ Ἠδαγεῃ. 

Ὑε πᾶν πρδι ναί 16 νας βαϊᾷ 
{ο εστι οἵ οἹα ᾖἴππα, Τ]οιι 5] 
ποὺ ΚΙ; απᾷ ὙπποβοεΥεν εἶια]] 
ΚΠῚ Πα] Ῥο ἴῃ ἆαπσεν οὗ {ια 
Παᾶσαιπεπί: Ῥαί Τ 5αγ τπίο γοτ, 
{πϑὺ ΥοΥγ οπς ὙΠῸ 15 ΔΏΡΥΥ ση 
115 Ῥγοίποετ1 Ελα] ο ἴῃ ἄαπσαν 
οὗ ἴπο Ἱπάρεπιεηπί; απά ΊΥΟΒΟ- 
εσεν ελα]! 58 ἴο 15 Ῥνοίιου, 
2 δοδ, 5]1ια]] Ῥε ἴῃ ἄαηρονχ οὗ {πε 
οοιποῖ]; απᾶ γΠοβοεΥοχ 5118 158, 
ὃ Τμου Τοο], 5.811 Ῥο ἴῃ ἄαηπσεν 4 οἵ 
{86 δ Πο] οὗ τα. Τῇ ἠΠπεγεῖοτε ποι 
αγί οβετίηρ 6]1γ ρἹ Ὁ αὖ {πε αἰίαν, 
αηᾶ {λογο τεπιετηρετοδύ ἐπαὺ ὑπ ν 
Ῥτοίμευ Παζ] αασ]ᾗί αραἰτιδί [Π66, 

24 Ίεαγο ἴπετο ὑπ ην ρηῦ Ὀο[οτθ {πὸ 

1 [ο] 

15 

14 

μι σι 

μ- σ: 

20 

21 

2 2 

1 Μαπσ 
Αποζοηι 
ΔΙ{]0- 
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οἵ το. 
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1Τ ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

“ Αα ς - / 

πᾶν πονηρὸν ῥῆμα" καθ᾽ ὑμῶν ψευδόμενοι, 
-“ » “ ᾿ { Ν 3 λλ  κὶ 6 σ ἕνεκεν ἐμοῦ. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι 

“ “ 3 . ἐς ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
ιά Ν 5} Ν Ἁ Δ 

οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ 

ὑμών. 
ο αι ᾿ 

Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς ἐὰν δὲ τὸ 
ἅλας μωρανθῆ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς 

οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναιβ ἔξω καὶ 
- - 3 ς - 

καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ὑμεῖς 
5 Ν κ - ) " . ῃ ολ 
ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου" οὐ δύναται πόλις 

ἐξ ἐ 5 
κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη᾽ οὐδὲ καίουσι 

/ 4. Χ ΟΝ ς Ν Ἄ / λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς 
3 - 8 8) α / Ν - ε ΄“΄ 

ἐν τῇ οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν 
” “ 3 , σα ”/ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν 
« “ Ἑ Δ . Ν / ΔΝ 

ὑμῶν τὰ καλὰ έργα, καὶ δοξάσωσι τὸν πα- 

τέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν 
, Ἂ ΑΥ / . 2 53 νόμον ἢ τοὺς προφήτας" οὐκ ἦλθον κατα- 

λῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω 
ς - μή Ἂ ΄ ς 2 Ν σιος [ο ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, 
Κο ἀ ΩΝ , / 2 ἣν 5 Ν ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ 

“ Ἀ ὰ εἰ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν 

λύσῃ μίαν τῶν ἐντολὼν τούτων τῶν ἐλαχί- 
Ν / ο Ν ΕΣ / 

στων, καὶ διδάξη οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, 
ὧν / / Β - / κε 
ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 

56 κα ἐς ΠΑΝ, ἯΙ » Ἂ / ν / 5 
οὐρανῶν" ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος 
μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρα- 

νῶν. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ 
ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων 

Ν / 3 ᾿ πμ. 3 Ν καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
Ἢ / “ Ἀ 40 ΄σ 3, , [9] .} κούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ 

/ . ὃ 5» 4 / » ” 
φονεύσεις ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται 

- / 5 ε εκ 
τῇ κρίσει ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ 
5 / - » “ » ΄- ᾿ α΄ ια 

ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφφ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος 
” “ , 5 τὰ » ὮΝ ”/ ΄“ » “ 

έσται τῇ κρίσει ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ 
” ΄-“ ς / -” - »“" ᾿ β ς αὐτοῦ, Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ' 

ἃ δ᾽ Ἂ » Μ ΨῈ 5” ν᾿ 3 ν ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν 
γέενναν τοῦ πυρός. ἐὰν οὖν προσφέρῃς 

Ἅ, - / - 

τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ 
ον μή 3 

μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ 
- ” 3 - ΔΝ - / - - 

σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ 

3 οπι, ῥῆμα 

3. βληθὲν 8 οπι. καὶ 

δ οπι. εἰκῇ ἰεσῖ, ποὶ 
πια]. 
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1611 
αἰίατ, δηᾶ ρὸ ἴµγ παγ, ἢγϑὺ Ῥο τα- 
οοποῖ]θᾶᾷ {ο {πΠ 7 Ῥτοίπες, απᾶ {λα 
οοπηθ απᾶ ΟΥ̓́ΘΥ ἐγ σι. 
26 ἛΑρτεο ας. πο αἄγετβανγ 

συ] ΕΠ, πιμῖ]ος {ποτ ατί Ίπ [Π6 γα 
νε] Ἠήτα: Ἱαδῦ δὖ αηγ ἤτηο ἴμο α- 
ΥΘΙΡΑΥΥ ἀε]ῖνετ {ερ {ο ο ]πᾶσο, 
απᾶ {πο ]πᾶρο ἀε]ϊνει {περ {ο {πε 
ο/ἥσςχ, απᾶ μοι ΡῈ οαϑὺ ἰπίο Ῥχ]- 
50}. 
26 Ὑοτῖγ 1 βαγ τυὐΐο ἴ]αα, ὑποὰ 

5]α]{ Ὦγ πο ΠΙΘΑΠΒ οοτηθ Οὐὖ πεπος, 
{11 Όλοι μαϑὺ Ῥραϊά {πὸ ταὔθετιιοδί 
{ατμ]ηρ. 
27 4 Ὑο Ἰανο Ἱοατᾷ ἴ]αί 1Ὁ σγαβ 

Β8 14 Ὦγ {ποτ οὗ οἷά ὧππα, "ΤΟΙ 
β]α]{ ποῦ οοτητηῖὺ αἀπ]ζετγ. 
28 Βυύ 1 580 υπίο τοι, Τημδὺ ν/ο- 

ΒΟΘΥΘΥ ἸΟΟΪκοί ἢ οἩ ἃ γοπηᾶΏ {ο 1π8ὺ 
α1ΐ6χ ΠΟΥ, μὲ} σοτητηϊ θα Δα] ΥῪ 
νηἩ ΠΟΥ α]τειᾶγ ἴῃ Ἠϊ5 Ἠδαχθ. 
29 ἘΛπᾶ 1 {ψ τὶσ]{ ετο Ι οβεπᾶ 

166, Ῥ]αο]ς 1 οαΐ, απᾶ οαδὺ 10 ἔγοτα 
π66. Έοςσ 1ὖ 15 Ῥτοβίαβ]ο ἴον {μ68 
ὑμαῦὺ οηθ οὗ {ῃὺ τΙΘΠΙΡΕΥΒ 5Που]ᾶ 
Ροχ18Η, απᾶ πού ὑμδὺ ὑπ γ π]ο]ε Ῥοᾶγ 
580] Ὦο οαϑύ Ιπίο Ἰα]]. 
90 Απᾶ 1 (γ τὶρηύ Παπᾶ οβεπᾶ 

866, οαὐὖὐ 16 ο, απά οδϑὺ 1Ὁ ἔτοτα 
ἴπεῬ. Έοσ 1ὖ 15 Ῥτοβίαβ]ο Σο {π66 
ὑμαῦ οπθ οὗ {πγ πιαπιροις βποα]ά 
ῬοχϊδἩ, απᾶ ποὺ ἐπαῦ {ιν πγ]ηο]ο Ῥοᾶγ 
5ποτ]ά Ὦο οδϑύ Ἱπίο Ἠε]]. 
81 Τί αίμα Ῥαεν βαἷᾶ, Ξ ἨΠΠΟΒΟΘΥοΥ 

5181] ραί απαγ 15 πιο, ἰοῦ Ἠϊπα 
ρῖτο ΠΟΥ ἃ τυ ηρ' οὗ ἀϊνογοεππεηῦ, 
82 Βυύ 1 βαγ υπίο τοα, ὑμαῦ πγ]ο- 

80616: 51Π8}1] Ῥραύ απαγ [15 νη{θ, 
βανῖηρ {05 {ιο ο815ο οὗ ζογηϊοδ οι, 
οππβοίἩ ΠΟΥ {ο οοπητηῖς αἄπ]ίετγ: 
δα ν/ἩοβΒΟΘΤοΣ βΠα]] τηαΥΥΥ ΠΟΥ έλα 
15 ἀϊνοτοθᾶ, οοπιτηϊ{6{] αἀπ]{ενγ. 
88 4 Αραϊΐη, γο νῷ Ἠοατᾶ {λαί 10 
λα] Ῥδεπ βαϊα Ὦγ ἔπαπα οὗ οἱᾶ ππα, 
”Τπου ελα] ποῦ ἔουβυσθαυ {1γ5εΗ, 
Ῥας Βλα]ύ Ῥογ{οσπι ππίο {πο Τιοτᾶ 
{πο οδ{Ἡβ. 
94 Βυῦ 1 580 ππίο τοα, Βψεᾶχ ποὺ 

αὖ 811, ποθι πο Ὦγ Ἠθαγε, {ος 16 15 
Εοᾶ”ς Εχομο: 
96 ΝΟΥ͂ Ὦγ {πο οατ{Π, ἴῸΣ 1έ 15. Π15 

{οοΐβίοο]: ποι Ποὺ ὈῪ «εγαδα]θπι, ζ0Υ 
16 19 ἴμο οἱγ οὗ {9 ρτοαί ΚΙπρ. 
96 Νεϊίμογ β]λα]ί ἴποα 8Ίγεαν Ὦγ 

ΙἩΥ Ἰοαᾶ, Ῥεσαιδο ποια οαπδῦ ποῦ 
1ηΘΙΘ οηπ9 Ἠαΐτ γλῖ{θ οΥ Ῥ]αο]ς. 
857 "Ῥαΐ Ἰοὺ γοῦν Θοτητηπηϊοδίϊο 

Ρο θα, γϑᾶ: Ναγ, Π8Υ : ΕῸΥ πλαῦ- 
ΒΟΘΤΟΣ 18 πΙΟΥΘ {Παπ {π|656, οοπιθί] 
οὗ εν]. 

1881 
α]ίατ, απᾶἆ ρο {γ παγ, Ετεί 
Ῥο τεσοποῖ]εά ἰο {πγ Ῥτοίμετ, 
αηᾶ ἴπεη οοπιθ απᾶ οὔενχ ἴἩγ 

2ῦ κι. Αρτθο γη] (μπε αἄγετ- 
Β4ΥΥγ απίσοξΙγσ, 1165 ποια ατί 
ση Ἠϊπα ἴῃ {1ο παν; Ἱερδί Παρ]γ 
{πο αἄγοχβαχγ ἄε]ϊναοι ἴπεο {ο 
{πο Ιαάρο, απᾶ ο ]πᾶσο 1ᾷε- 
Ίναχ προ {ο {μ6 ο,ῇσετ, απᾶ 

20 ἴλοα Ῥο σαδί Ιπίο Ῥτίβοη. Ύ6- 
ΥΥ 1 5αγ ππίο {μεο, Τῆῃοι 
58} Ὦγ ΠΟ ΤΩΘΑΠΒ 60Π16 οτί 
{λοαπος, 611 ποὺ μὰν ραῖᾶᾷ Όλο 
1.5ἱ {ατίμῖτρ. 

Ὑε Ἠαγε Ἠεατᾶ ἴλαί 16 πας βδϊᾷ, 
Τλοι β]ια]{ ποῦ σοτητηϊύ ο π]{6ΥΥ: 

28 Ῥαΐ 1 580 ππίο τοι, ἴπαί ετειγ 
οπ6 {]αί Ἰοοκεί] οἩ ἃ ὙγοπιαΏη {ο 
118 ἰδοὺ ΠΟΥ δίῃ οοπιτηοᾶ 
Δ] ΟΥΎ ἢ ΠΟΥ αἰτεαᾶγ ἴῃ Ἠ1β 

29 Ἠθατῦ. Απά{ηγτὶσλίαγεσααβαείἩ 
1866 {ο βατ], Ῥ]αο]ς 15 οαὖ, απᾶ 
οαςῦ 1ὖ τοπ [Π66: Ε0Υ 16 15 Ρτοβί- 
5ρ]ο Το: ἴπεο {παῦ οπο οὗ ἐγ 
ΙΠΘΙΩΡΕΥΒ βλοπ]ᾶ Ῥετῖδῃ, δᾶ τοῦ 
ΠΥ γλο]ο Ῥοᾶγ 6: οαϑὺ Ιπίο 

90 2611. Απᾶ 1 {1 τὶσηί παπᾶ 
οβπβοί] {περ {ο βἰπτηρ]α, οαὐ 16 
ΟΥ̓, απᾶ οαϑῦ 1ὖ ἔγοπα {π66: {ογ 16 
15 Ῥτοβί{αΡ]ο {οχ ἴμεο {Παί οπο οὗ 
ΤΥ πΙδτηῬοτΒ βΠοτ]ᾶ Ῥετίδ], δηᾶ 
ποῦ ΤΥ ν]ο]ο Ῥοάᾶγ σο Ιπίο 

91 2611. Τι πας βαϊᾶ αἱδο, Ί/Πο- 
ΒΟΘΥΘΥ͂ 5181] ραί δυῶν 15 νο, 
Ἰοὺ τη ρῖτο ΠΟΥ ἃ τησ οὗ 
αἰνοτοοιηθηῦ: Ῥαὺ 1 Βασ πηΐο 
τοι, ὑμαῦ ϱΥετγ οπθῬ {παί ραί- 
16] δα 15 νήίθ, βατίησ ῸΣ 
{ο οι οὗ {ογηϊοβοἩῃ, τηθ]ς- 
οἴῃ Ποὺ απ αἀπ]ίετεββ: πα π]ο- 
8ο6γετ 518}} τπαττγ ΠΟΙ Ἠηεη 
5Ἡο 15 Ῥαό Αα οοπιπ οί 
αἀπ]ίουγ. 

Αραίη, 7ο Ἠατο Ἠεατᾶ ἐπδὺ 16 
γγὰβ βαϊά {ο ἴπεπι οὗ οἷᾶά ὤπποα, 
Τποι βΠα]6 ποῦ ἔοτβυγεατ ὑπ υ 56 1, 
Ραΐ 55] ροσίοστη πιηΐο {πὸ Τιοσᾷ 
{πη οδ{Ἡς: Ῥαΐ 1 580 ππ{ο τοι, 
Ῥπγθαχ πο αὖ 811; ποι ΠΥ Ὦγ {16 
Ἠθδανεη, ἴον 1ὖ 15 πο {τοηπθ οὗ 
ἄοᾶ; ποχ Ὦγ {πο οατί], ΤΟΥ 16 15 
{86 {οοΐβίοο! οὗ Ἠ18 {αεί; ποτ 5ργ 
Ζ6γαβα]οπα, 1οχ 16 18 ὑπ6 οἶίψ οὗ 
ἴπο ρτεαῦ Ἐϊπρ. ὙΝεϊίμεγ β]α]{ 
οι 8πθαχ Ὦγ υγ Ἠοαᾶ, ἔοχ {ποτ 
οδηδὺ ποῦ τη Κ6 οηθ Ἠαῖτ υλ]έθ 
ος ΌΙΔΟΚ. 4Βαὺ Ἰοὺ γοῦν 5ΏθεςἩ 
νο, Ὑεα, γϑᾶ; Ναγ, πᾶὺ: απᾶ 
πλαίβοθΥοτ 18 1ΠΟΤΘ {Παπ {1θβο 
18 οὗ δί19 ετ1] οπο. 

27 

9 τὸ 

99 

84 

96 

9 σ» 

8 -ᾱ 
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Ἀποῖϊοπε 
ΔῈ Ποτῖ- 
{165 οπή 6 
αεἰίυεγ 
ίπευ. 

26γ. 
σελεή» 
πα. 

505, 
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4 ΒΟΠΙ9 
διηοϊοηΐ 
Δα Ποτῖ- 
{165 τοδᾶ 
Βιιξ οι 
5ρεεο]ε 
σλαῖῖ 0ο. 
5ου, 
ευ]: 
ΑΒΙΠ ΥΟΓ. 
99: Υἱ, 
19. 



ΈΥΑΤΤΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

, Δ ασ “ / 

θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον διαλλά- 
“ - “ 

γηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσ- 
- ” -“ - 

96 φερε τὸ δῶρόν σου. ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντι- 
δι Εν “ ΨΨ - ὁδῶ ᾿ ίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ µετ 

Ε “6 ας , δὰ -{ε, 3 , -“ αὐτοῦῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ 
ε « 

κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷϊ τῷ ὑπηρέτῃ, 

90 καὶ εἰς φυλακὴν βληθήση. ἀμὴν λέγω σοι, 
» Ἀ 2) 3 “ ιά Ἀ ΕΣ “ ν 

οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν 

ἔσχατον κοδράντην. 

5 ἮἬκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις", Οὐ 
, Αι ΝΝ . ΄ ἘΠ όν σ - ς 98 μοιχεύσεις' ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ 

βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς 
3 3 / 3... 3; “ / ᾽ - 

ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 
κ 90 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει 

σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ συμ- 
, ’ σα 3 / 4 “ “- 

φέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν 
“ ᾿ “ ᾽ 

σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς 

80 γέενναν. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδα- 

λίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" 
, σ ΕΣ / 4 - συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν µε- 

λῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ 2 Ῥ 
ὰ 3 3 / 81 εἰς γέεννανθ, ἐρρέθη δὲ ὅτι 'Ος ἂν ἀπολύσῃ 

- - , κα , ἥ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον 

89 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ" τὴν 

γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου πορνείας, 
- φ 4 - θ 11- ν ἃ ΕΝ » 

ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι]]’ καὶ ὃς ἐὰν ἀπολε- 

λυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται. 

83 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, 
Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ 

. σ ἀν} 5. Ὡς Η͂ , ς - πμ ή 
34 τοὺς ὅρκους σου ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὁμό- 

ο ο [ή 3 - 3 - 4 ’ σαι ὅλως" μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος 
5 η ᾿ - Θ ος, , 3 - ον Ες ς , 85 ἐστὶ τοῦ Θεοῦ" μήτε ἐν τῇ γῆ; ὅτι ὑποπό- 
διόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ μήτε εἰς Ἵερο- 
σόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασι- 

, . ΄ 3 - - ᾿ βαλε αφ 
86 λέως" μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσης, ὅτι 

3 ’ ’ ’ Ἁ 4 ζά οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν 
81 ποιῆσαι. ἔστω]" δὲ ὁ λόγος ὑμῶν, ναὶ ναί, 

οὗ οὔ τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονη- 
ροῦ ἐστιν. 

6 μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ 

7 Μαγρ. οπι. σε παραδῷ 

8 οπι. τοῖς ἀρχαίοις 

9. εἰς γέενναν ἀπέλθῃ 

10 πᾷς ὁ ἀπολύων 

1 μοιχευθῆναι 

15 Παγῃ. ἔσται 



5, ΜΑΤΤΗΒΙΥ Υ. 96- ΥΙ. ὅ. 

κ Ἰμι]κα 
6. 82, 

ΠΟΥ, 
τοί, 

Χ Ἠοτῃ, 
12. 8. 

νου, 
οαιιβεἸιοί 
α ἐγιιπι- 
Ῥεῖ {ο δὲ 
φοιωιά(. 

1611 
98 7 Ὑο Ἰανο Ἰιοαγᾷ ἴ]ιαί 10 μαΐῃ 

Ῥεοπ βαϊά, ἘΔ ογο ΤΟΥ απ 676, απά 
ἃ. {οοίἩ {οΥ ἃ {οοίι. 
99 Βυΐ 1 βαγ πηΐο τοι, ἴλαῦ γο 

τοβῖβ6 ποὺ ον1]: Ῥτ{ πΥοβοθγοθΥ 518]] 
Απηϊ{ο {]ιεο οπ. ἐμ τὶσ]{ οἶιθε]ς, {αντι 
{ο Ἠϊτη {πΠ6 οἴ]ιοχ 4150. 
40 Απά 1 απγ τηαπ Ὑ}11] ϱπο {π66 αἲ 

{π6 Ίαν, δῃᾷ {ακο αναΥ ἴἨψ οοαῖ, 
1αἱ Ἠϊπι Ἠανο {ΠΥ εἶο]ε 8150. 
41 Απά πήοβοσγεν 5118}} οοπιροΙ 

ἴ]ιοο {ο ΡῸ ἃ πη]]ο, σο 1 Πῖτη {πναῖη. 
42 (νο {ο Ἠϊπι (μαῦ αβκοίἩ {Ππ66: 

απᾶ Ἐνοτα Ἠΐτη ὑμπαῦ νου] Ῥουχτου 
οὗ {π66, ἔπτη ποὺ {ποτὶ απγαγ. 
48 41 Ὑο Ἰανο πραγ, ὑπαῦ 16 μα 

Ῥοσν. 5814, Τποα 5|8]Ὁ Ίογο {ῃν 
ποϊσηῬοαν, απᾶ Ἰαΐο {ΠΠ]Π|6 6ΠΘΙΗΥ: 
44 Βευῦ 1 βαγ πίο τοι, ἜΤιογνο 

γοτγ οποπηῖθβ, 1655 {]ποπα πῶ ΘΟ Ἐ6 
γοιῖι, ἆο σοοᾷ {ο ἴπεπι ὑπαὖ Παίεγοι, 
απᾶ Ἐργαγ ἴον ποθι 10} ἀθεβΡίΐ6-, 
{π]]γ τι56 γοι, απᾶ Ῥογβεοτπίο τοι: 
46 Τμαῦ γα τπαγ Ῥο {με ομΙ]άται οἵ 

γοῦν {αΐμαν ΥΥΠΙοἩ 18 π Ἠδανοη: ΤΟΥ 
Ἡς ππα]καῖ]ι 15 σι {ο 1186 Οἢ πο 
ονΙ] δα οἩ {πὸ ροοᾷ, απᾶ βεπάείῃ 
γαῖη ΟΠ {π6 ]ᾳδί, ἀμ οἩ ὑπθ πιη]αβῦ. 
46 ἘἘογ 1 γο Ίογνο {παπι πο] Ίογα 

γοα, ν]αῦ τογατᾶ Ἠανο γοῦ Ῥο ποῦ 
6Υ6η {πὸ Ῥαρῆσαηβ {Π6 βατηο ὃ 
47 Απ [ἢ γο βα]πίο γοῦν Ῥγείμγεη 

οη]γ, πγ]ιαῦ ἆο τοι τηΟΥΘ έλαπι οίᾖιεγς ἕ 
Ὄο ποὺ 6Υοη {πὸ Ῥτμρῆσαπβ 80 ἢ 
48 Β6 το ὑπογυίου ρουΐθοῦ, 6ΥΕΠ 

α8 γον {αΐμον, πγῖσ]ι 15. 1 ΠΘΔΥΘΗ, 
15 Ῥοσίθού. 

6 ΤαΚΟ Ἰαεᾷ ἐμπαὺ γο ἄο ποὺ γοῦν 
δίτηβ Ὀϑίουθ 1Π6Π, {ο 6. 566 οἵ 
ἔποπα: οὐμουννῖβα το πᾶν πο τοπατᾷ 
Τ᾿ οὗ γοτν ἔμ 1 πν]ῖο]ι 15 ἴῃ Ἠθεαγεῃ. 
2 Τμογοείογα, ἔσθ ἴποι ἀοαξῦ 

{πῖπὸ τη, ᾿ ἄο ποὺ βοαπᾶ ἃ ἱτππῃ- 
ραῦ Ῥοίογθ ἴ]θα, 85. ἴμε Ἠγροον]{6β 
ἄο, ἴῃ {π6 ΒΥΠΒΡΟΡΊΟΒ, απιά ἴῃ ὑπο 
βύχϑοίβ, ὑπαῦὺ ἴπετ ας Πᾶν ρ]οτγ 
οὗ τη. ὙΦ, 1 βαγ ιπίο τοι, 
Π6Υ Ἰατο {ιαῖχ τογαγά. 
8 Βαυὺ π]ιοη ποια ἀοαξβί αἶπις, οί 

ποῦ ἴ1ψ 1ο Ἠαπά πουν πια ΠΥ 
τὶσηί ἀοοίῃ : 
4 ΤΠ μδὐ {Π||Π}6 ΔΙΠῚ5 ΊΊαΥ Ῥο ἴῃ βϑογοῦ: 

Απά την {αΐμεν πΥμῖο]ι βϑϑίῃ 1η βεοτοῖ, 
Ἠήπηβο]{ 5811 γουγαχἆ ἴ]ιθο ΟΡ6ΠΙΥ. 
δ 4 Απά ν]αονπ μοι Ῥταγεςί, 

Όλοι Α]ια]ί ποὺ Ὦο αβ {π0 Ίγρο- 
ογ1ζοβ 816: Τ0Υ {16γ Ίογο ἴο ταν 
εἰαπάῖηπς ἴῃ {ο ΦΥΠΔΡΟΡΙΘΒ, απ 
ἴῃ {6 οοΙηΠΘΙΒ οἳ {ἴμο βἰτοεῖβ, 

1881 

Ὑο Ἰαγο πραγ ὑπαΐ 1 νγὰβ βαϊᾷ, 
Απ ΘΥ6 Τ0Υ απ 676, απᾶ ἃ τοοίῃ 

99 1οχ ἃ {οοίμ: Ῥαή 1 βὰν απίο τοι, 
Ἠοβῖςί ποὺ 1ΐτη {]ιαῦ 15 εν1]: Ῥαΐ 
ὙΠΟΒΟΘΥ ΘΙ βπΙ {61 μες οἩ Τ1Υ 
χ]σ]ί οἹαεῖς, πνπ {ο ἴση ἴμα 
οὔ]6γ 8580. Απᾶ 1 ΠΥ ΤΙΒΗ 
σου] ρο {ο Ίαν τ ἢ {Π66, απᾶ 
1α]κο αἵγαγ {1γ οοδῦ, 166 Ἠϊπα ανα 
{Ἡγ ο]ο]κο 16ο. Απιᾶ πὙποβοθγοαΥ 
58.811 2οοπαρεΙ ποθ {ο Ρο οπθ 
πη]]ο, ϱο 1 Ἠϊπα ππαῖηπ. «ἶνο 
{ο Ἠϊπι ὑμπαῦ δικοί {π66, απᾶ 
{ποπ Ἠϊπι {λαῦ σου Ῥοττου; 
οἳ ἴπεο ἴπππ ποῦ ἴποι α- 

98 

40 

4 μι 

42 

παγ. 
Ύο ΊἨατο Ποαατᾶ ναί 1 πτας ρα1ᾶ, 

Τ]ιοα Πα] Ίογε {1ιγ ΠΟΙ ΤΉ ΡΟ", 
απά Ἰαίο ὑπ] οηεπΙγ: Ῥαή 1 αγ 
ππίο οι, Τιογο ΌΤΙ αποετηῖθς, 
δια Ῥταγ {οΥ παπα ἐλαῖ Ῥεγβεσπία 
γοι; ἴλαῦ το πιαγ Ῥο 5018 οἵ 
σοῦ Ἠαί]ιου πΥΏῖο] 15 ἴῃ Ἠθαγεη: 
ΤΟΥ Ίο πια]οῦἩ Π15 5. 0ο 1166 ΟἿ 
{Π6 601} απ {πε σοοᾷ, αππᾶ βοπᾶ- 
οἷ ταῖη ον {π6 7πϑὺ απά {Π6 ππ- 

46 Ἱαρδῦ. Έοτ 1 ο Ίογο {πεπα {λα 
Ίογο τοι, υ]αῖ τον/ατᾶ ΊἸαγο 
γαεῦ ἄο ποῦ ογεηπ {πὸ ἄραρμσαης 

41 ἴ]ιο Β4ΠΠ62 Απά Ἡ το βα]αίο 
γοιν Ῥτείητοπ οὐΙσ, πας ἆο 
γ78 1ΠΟΥΘ {λαπ οίμενς) ἆο ποῦ 
6Υ6η ἴἶιο («οαπίϊος πὸ β8106 ὃ 

48 Ὑ6 {[]ογοίοτο 5181} ο Ῥοτ[οοῦ, 
ΔΒ ὙΟΌΥ Πεαγεπ]γ Εαίπεν 16 Ῥοας- 

τὰ Ὄ- 

μ. σι 

1900. 
6 πα] Ἱεοᾷ ἐπα πο ἄο ποὺ γοῦν 

χἸσμίθοιβπΘΒΒ Ώοίοχθ 1ΠΕΠ, {ο ὍΘ 
566ῃ οὗ {Ἡετα: εἶδο το Ἠανθ πο 
χαγαγᾶ στ γοῦν Ῥ αλλοι πγπΙοἩ 
18 ἴῃ Ἠθαγοῃ. 

2 πει ἴμετείοιθ ἴποα ἄοθβι 
αἶπιςδ, βοππᾶ ποὺ ἃ ἰγππαρεί Ῥο- 
{ρτο {π66, 85. ἴπο Ἡγροοτίνεςβ ἆο 
ἴῃ {πο Ββυπδροόρτιοβ απᾶ ἴῃ ὑπὸ 
Βίχοοίβ, ὑμαῦ ἴλπαγ ππαγ Ἠαγε 
ΡΙΟΙΥ οὗ τηςΠ. Ὑοτῃγ 1 δαγ πῃ- 
{ο γοα, Τμαγ Ίατε τοσθ]γεᾶᾷ {]ιαῖν 
χοπατᾶ. Βαῦ πγπει {μοι ἀοεβύ 
αἶπαβ, ἰοὺ πο ἴγ Ιεῖ παπᾶ 
Ίου λα {πγ τὶρ]έ Ἰαπᾶ ἄο- 
ολα: ὑμαῦ ἐμίπο απ τᾶ ο 
η βοογθὲ: απᾶ {11γ Ἐαί]ιαυ ΟΠ 
βοαίἩ ἴῃ 5εοτοί 518] τεσοοτηροαηδο 
{π66. 
Απά ποπ γα τας, γ6 518]] 

ποῦ Ῥο ἃ5 ὅπ Ἡγροοπίίας: 10Υ 
[ΠΟῪ ἴον {ο βἰαπᾶᾷ απᾶ ταν 
Ἰπ ᾖἴλο Αγπαροραο απᾶ ἴπ 
[16 «ΟΥΠΕΙΘ οὐ {ο κἰχεοίς, | 

ὧν 

ρ»- 

σι 

ΤΟΥ, δυὶϊ 

2 α΄, 
ἔπιργσδς. 

8 ΤΗδί 15, 
οοἰϊοοῖ- 
ΟΥ̓́ ΟΥ̓ 
ΡΕΠΙΕΥδ 
ο 
Πίοπιαπι 
ἰαᾶοδ: 
δ Πα 50 
6ἱ56- . 
ΜΊΕΤΟ. 
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3 

88 Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ᾿Οφθαλμὸν ἀντὶ 
80 ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος ἐγὼ δὲ 

, ς - νά εκ - Ξ ἌΝ, ὡς 3 
λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ ἀλλ 
Φ ε ᾶ 25 ..͵1 ὃ / ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ" τὴν δεξιάν σου σια- 

0 / ψ » - η ι ΝΑ 2 ᾿ “ 40 γύνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην' καὶ τῷ 
θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου 

41 λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον' καὶ ὅστις 
» ο / ; Ὁ μα 3 » 

σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ 
/ - οι / / : ἘΝ ἐκῚ / 

45 δύο, τῷ αἰτοῦντί σε δίδου" καὶ τὸν θέλοντα 
ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῇς. 

3 / μή » ΄, 3 / Ν 

4. Ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ᾿Αγαπήσεις τὸν 

πλησίον σου, καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου" 
ἐγω δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 

ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, 
καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς", καὶ 

4 "- 

προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, 
15 , ρα ο , ς καὶ] διωκόντων ὑμᾶς" ὅπως γένησθε υἱοὶ μὲν. ιο 

- Δ - - - “ 
τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν 
ο ᾽ ἘΦ 1.8 ᾿ λος, ἵ Ἁ μάς] 

ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγα- 
/ Δ , Ὁ... Αἵ / Ν 3 / 

θούς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 
Ἁ - “ 

| ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
” - μὴ 

τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ 
αὐτὸ ποιοῦσι; καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς 

” / ΄“ ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; 
3 - - ” οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω 15 ποιοῦσιν ; ἔσεσθε 

οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ! ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς 15 τέλειός ἐστι. 

ΤΙ ’ Ν ἐλ. / η ς “ Α 

Θ ροσέχετε τὴν ελεημοσύνην ὑμῶν μὴ 
Ἐν Α 

ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ 
μ ἐδ 

θεαθῆναι αὐτοῖς" εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ 
", ᾿ κ κ ο γα « η Ἂς ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς 

ταν νΩΝ 
οὐρανοῖς. 

μ τῷ 

“ 5 - ’ Ν 

9. ὭὍΌταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλ- 
[χὰ ς 

πίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ 
ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς 
ς/ ο “ εκ “ 3 / 
ῥύμαις, ὅπως δοξασθώσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώ- 

τ δὴν Στὰ ᾽ Ἢ 
πων᾽ ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν 

.] ΄“ - ΄ 

ὃ αὐτῶν. σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην, μὴ 
΄ ς . / ΄σ 

γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, 
“ . 9 ε / 5 - κι. 4 ὅπως ἢ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ 

Ν 3 - ΄“ 

καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 

αὐτὸς” ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ", 
μ. λα / ᾽ ᾿ 4» 5 ες ὅ Καὶ ὅταν προσεύχη, οὐκ ἔσῃ  ὥσπερδοί ὑπο- 

/ 4 ξ Σ Ξ 
κριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ 
» - ᾽ δ ὸ ΡΥ κε 
ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσ- 

19 ῥαπίξει εἰς 

14 ρῃι. εὐλογεῖτε τοὺς 
καταρωμένους ὑμᾶς, κα- 
λῶς ποιεῖτε τοὺς μι- 
σοῦντας ὑμᾶς, 

15 οπι. ἐπηρεαζόντων 
ὑμᾶς, καὶ 

16 ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ 
σος 

13 οὐράνιος 

1 δικαιοσύνην 

3 Οπι. αὐτὸς 

ὃ οπι. ἐν τῷ φανερῷ 

4 προσεύχησθε, οὐκ 
ἔσεσθε 

ὅ ὡς 



5. ΜΑΤΤΗΕΥ ΥἹ. 6- 22, 

ἈΈκσο]ας, 
Τ. 14. 

Ὁ Τα 
1. 2, 

3” Ματς 
11. 25, 

1611 
ἐμαὺ ἴλογ πΙαγ Ὦο 5ο6η οὗ τηθῃ. 
ΨΟΥΠΥ 1 βαγ ππίο τοι, ἴμαγ Ἠατο 
Οιαῖχ τεπαχά. 
6 Βαὺ Όιοα π]οη ἴλοα Ῥταγοβί, 

δηΐου Ἱπίο {Ἡγ οἸοβεί, απά Ὕν]ε 
ἴποι παϑὺ ΕἨπό {ιν ἄοοχ, Ῥταγ ἴο 
{μπσ {αΐῑνογ μοι 15 ἴῃ βοοτεί, δηᾶ 
{ῃγ {αΐμογ πο βαεεί ἴῃ βεοτεῦ, 
β]ια]1 ταγγαχᾶ ἴλεε οροεπΠ]γ. 
7 Βαυΐ π]εη Υο ῬΥαΥ, 1156 ποῦ γαῖπ 

ἈχαραίΙΗοἨβΒ, 38 ἴμπο Ἰεαίμοη ἅο. 
Έον ἴμαγ Οπίπ]ς ὑμαὺ ἴπογ εἸα]] Ῥε 
Ἰοαγᾶ {οχ ἐλαῖγ τηπο] Βρθδκίηρ. 
8 Ῥο ποῦ το ἴλετείοτο Ἠκο ππίο 
μοι: ἘῸΥ γοῦν απο Ἰκποτγεί]ι 
πμδὺ ἐπΐηρβ γα πᾶν πεοᾷ οἳ, Ῥ6- 
{0το το 885}. τη. 
9 Αἴδου {1815 ΠΙΠΠΘΥ {Πθχοίογο τας 

σε: Ἔθπν ζύθου νλῖο] ατί ἴῃ Ἠε8- 
τοη, Ἱα]]ογτεᾶ Ῥο {Ἡγ παπηθ. 
10 ΤῊΥ ΙΙπσᾶοπα οοπιθ. ΤΗΣ Ψ1] 
δ ἄοπο, ἴπ δαΥ{1, ἃ5 16 15 ἴῃ ἨθδαΥεη. 
11 ἄἸνο τι ες ἄαγ ος ἀαῖ]σ Ῥτεαά. 
19 Απᾶ {οχρῖνο 5 ουχ ἀεδί5, α5 

να {ογρῖτο οἳχ ἀ4ερίοις. 
18 Απά ]εαᾶ 8 ποὺ Ιπίο Γεπηρία- 

Ποη, θαὺ ἀο]ϊνενγ 15 ἔτοπι οτσΙ]: ΕῸΣ 
{μῖπ 15 ὑπὸ ΚΙπρᾶοπῃ, απᾶ {πε Ῥοπεχ, 
απᾶ {Π6 ΡΊοΥΥ, {ΟΥ 6ΥοΥ, 6η. 
14 ΒΟΥ, 1 γο {ογρῖνθ 16η {λαῖχ 

ἰχ6βΡ8ΡΡ65, ὑοῦ Ἰεατοπ]γ {αΐ1εχ 
νη]] 8150 Σοτρῖτο τοι. 
15 Βαΐύ, 1 το {οχρῖνο ποῦ πΊοη ἐμοῖσ 

{χ6βραβ868, πθί (116 1011} γοῦν 14ΐ116Υ 
{οχρῖνο γοῦν {Υ8ΕΡΒΡΕΟΡ. 
16 4. Μοχθοτοχ, θη το 1α5ἱ, Ὀ6 

μοῦ 48 ο Ἡγυροουῖίοβ, οὗ ἃ 58 
σοπηΐθηδηοθ: 10Υ {ποὺ ἀϊδβρατο 
ἐλιαῖν 14665, ὑμαῦ {Π6Ὺ τπαγ αρροας 
πηΐο ΠΙΕΠ {ο Σα5ΐ: Ψοχῖ]ψ 1 58. ππίο 
χοῦ, {αγ Ἠατο {Ποῖ χοπατᾶ. 
17 Βαΐ ποια, μη οι {αβίαςῖ, 

αποϊπί {πῖπὸ θα, απά γγαδ] {Π γ ἴδ06: 
18 Τμαῦ που αρΏρθαχ ποὺ πο ΠΕΠ 

{ο ἔαβύ, θαῦ ππίο {1γ {αΐμεν πο] 
15 ἴη βοοχοῦ: απᾶ {γ Σαΐπευ νο 
βοοίἩ ἴῃ βαοχεί, εΏα]] χοπατᾶ ἴλεε 
οΡοπ]τ. 
19 «| Τιαγ ποὺ ἋΡ ΤΟΥ γοινβε]νες 

ἰχΘαΡΗΥΘΒ Ἱ1ροη θαχ{1, ΠΟΥ 6 πολι 
απᾶ ταδί ἀοί]λ οοτγαρὀ, απᾶ ΠΟΥ 
{ήουος Ῥχοα]ς {ἩτοἈρΗ, απᾶ β{εα]. 
20 ἘΒαῦ Ίαγ αρ 1ον γοπβε]νεΒ 

{ΥΘΑΡΊΙΥΘΒ ἴῃ Ἠθανοαη;: ΠΟΥ ΠΟΘΙ [ΠΟΥ 
τηοίῃ ΠΟΥ͂ χτιϑῦ οί} οογγτιρύ, απᾶ 
π/ηθγθ ἐΠΐθγοϑ 40 ποὺ Ῥχθα]ς {μτοιρῃ, 
ΠΟΥ͂ 5068], 
21] ἘῸΥ π]οχο στοῦ {γεαβατο 15, 

ἴλοτο γη] γοῦν Ἠεατί Ῥε 4150. 
2ο ΧΤ]ο Πσ]ί οὗ {πο Ῥοάγ 15 ἴμο 

1881 
Όιαῦ Ώιογ πΙαΥ 6 56 οὗ 
ΊηΘΠ. Ὑοτ]γ 1 Βασ ππίο το, 
ΤΉΘΥ Ἠανο τοσεϊνοᾶ ὑπο τθ- 
πια. Βαυῦ οι, ποπ ἴποα 
Ῥχαγοβί, δηΐου Πίο {μη 6 ΙπΠεΘΥ 
ΘΕΟΥ͂, απᾶ Ἱανίηςρ αλα ιν 
ἄοος, Ῥταγ {ο {μψ Ἐαΐιεν ΒΟ 
15. ἴῃ αοοχοῦ, απᾶ {ιψ Ἐαΐποετ 
π]ήο βοθἰἉ ἴῃ βοστεῦ 5181] 
ΥΘΟΟΙΙΡΘΠΒΘ πΠ66. Απά ἴῃ Ῥταγ- 
Ίπσ 186 ποὺ Υαίη τερεΗΙοπΒ, 
38 ἴμο οεπάΙος ἄο: 1ογ ἴπεγ 
ὑηπ]ς ια ἴλπεγ 51.411 Ὦο Ἠοαντά 

8 ΤΟΥ {πον τηπο] ρθη. ΒΘ 
ποῦ ὑμουθίοσθ {1 ἀπίο {ἔπαπι: 
{ον 1τοατ Ἐαΐμεν Κπουοί ναί 
ἠήπσς ο Ἠανο ποεᾶ οὗ, Ῥοΐογα 

9 γο 851. ἴω. Αίας {ῃ15 πιαη- 
ἨΘΥ {που θίουθ ῬΙΔΥ Τε: ΟΥΥ 
Ἐαίμογ πο] ατί ἵπ Ἠθατεη, 

10 Ἡαμογεᾶ Ῥο {7 Ἠηαπο. ΤΗΣ 
Ἰπρᾶοπα οοπ1θ. ΤΠΨ π]] ο 
ἄσοπθ, 45 ἴῃ Ἠθάγεῃ, 50 ϱ0ἨΠ 

11 φαγί. ἄἶπο ας {μ18 ἆαγ 2οὺγ 
12 ἀαἳ]γ Ώτεαᾶ. Απᾶ {ογρῖνο τι8 οἳσ 

4εΡίβ, ἃ5 πο 8150 Ἠπτο {ογρῖγεηῃ 
15 οἳχ ἀερίοτβ. Απάᾶ Ῥτίπρ τ8 ποῦ 

1Π{ο {επιρίαοπ, ας ἄε[νεν 5 
14 1τοπι 51ο 601} οπε Έοχ 1 το 

1οχρῖνθ ἩΙΕΠ {ποῖ ἴχ6βρββΡΕς, 
γοῦν ἨἩθαγεπ]γ Ἐπίπευ νη]] 8150 

16 1οχρίνο τοι. ἘῬαΐ 1ἢ γο {οχρῖτο 
ποῦ Ίπθη {ἐλεῖνγ {γθβρ8ΒΡΕΒ, ποὶ- 
ἴπες ση] τοις Ἐαἴμει {οτρῖνε 
ψοὮχ {ΥΘΕΡΒΒΡΕΒ. 

ΜΟΥΘΟΥΕΥ ΘῈ γα {αςί, Ὦο ποῦ, 
85 ἴ]ο Ἡγροσπί{θς, οὗ ἃ εαᾶ οοππ- 
{εηαπησε: ΣΟΥ ἴ]ιεγ ἀἰβῆρτιγο {]ιαῖτ 
{4065, ὑπαῦ ἴΠεγ τηαΥ Ὦο β6εη οὗ 
1ΠΕἨΏ {ο 450. ὙΨετῃσ 1 58. ππίο 
τοι, ΤΠα6γ Ἠανο χεοεϊγεᾶ {λεῖτ 

17 τοπαχᾶ. Βευῦ ἴλοα, θη {ποια 
Σαβ8ΐ686, αποϊηί {ῃγ Ἰοαᾶ, απᾶ 

18 848} {ΗΠγ ἴαοςε; ὑπαῦύ ἔποι ο ποὺ 
566. Οὗ πιεη {ο ζαϑύ, Ῥαί οἳ ἴπγ 
Ἐαί]ιον γη] 15 ἴῃ βεοτοῦ: απᾶ 
ἴγ Ἐαΐμος, 10 ἢ βοΐ ἴῃ 56- 
οτεί, Πα] τεοοπΙρεΏ5ε {Π66. 

Ίιαγ ποῦ τρ 10; 7οπγβε]γος 
{χααβατοβ προπ ὑπ εατί], ΠΟΥ 
Τοῦ απᾶ τας ἄοίλμ οοηπβαπηθ, 
απά γ]ογθ {μονος ὄρτοα] ἔμτοιρ] 

20 απᾶ είαεα]: θαύ Δ. πρ {ος Τοιί- 
5οἶνος ἐγθαδαγαβῖη Ἠθατεῃ, Ψ]θγθ 
ΠΟΙΟΥ͂ τοί ΠΟΥ τας ἀοίμ 
ΘΟΠΒΆΙΩΘ, απᾶ ὙΠ Υ6 {μΙεγες ἆο 
ποῦ ὄργοα]ς {Πτοαρ]ᾗ ΠΟΥ͂ βίθα]: 

21 Τον γηοτο ἴ]ιγ ἴγεαβιχε 15, [ΠΟΥ 
92 νι] ἴἩγ Ἠεατί Ῥο αἱδο. ΎΤμα 
Ια οἳ ιο ἸῬοᾶσ 18 {πὸ 

[οι] 

-ᾱ 

16 

19 

1 ΒΟΠΙΘ 
Ἀποϊοηί 
Δα ΠΟΥΪ- 
{168 τοδὰ 
σοὰ 
οι 
Μαίπεγ. 

267. οι. 
δγεαᾶ 
Τον {πὸ 
οοπιῖπόᾷ 
ἄαν. 

505, ου] 

4 ΜΑΠΥ 
Δα ΠΟΥ - 
{165, 
Β0Π16 3Π- 
οἶοηί, θαῦ 
ψη( να- 
Τἰ Δ 018, 

ῬοισεΥ, 
απᾶ {πε 

“ΙΟΥ͂Ψ, 
ΤΟΥ͂ ευθτ, 
πιει. 

5 αγ. αἷσ 
«πῃ γοισῆ. 



ΕΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. δὴ 

, “ Ἀ - - ᾽ / ς εύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις 
2 Δ ’ ε ἐσὲ 4 » , ΔΝ Ν 3 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐ- 
- Ν . ᾳ4 / τ 9 Ν 

0 τῶν. σὺ δέ, ὅταν προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ 
ταμιεῖὀν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, 

/ - , ο “5 ε σὴς 
πρόσευξαι Τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ 

΄. ” “ ΄“΄ 

καὶ Ὁ πατὴρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 
7 ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷὸ, προσευχό- 

ν Α ’ “ εὶ 9 

μενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε, ὥσπερ οἱ ἐθνι- 
. δὰ μή “ - κοί δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν 

3 - 

8 εἰσακουσθήσονται. μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐ- 
πος δι Ἢ ἘΣ ἐπὶ 

τοῖς οἶδε γὰρῖ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν 
- - - [2 

9 ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν, οὕτως 
3 ο... ία οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς" Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν 

10 τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου ἐλ- 
, ς / ο ᾿ ιν ᾿ » θέτω ἡ βασιλεία σου’ γενηθήτω τὸ θέλημα 

5 ΝΥ Μ αν ῃ 
1] σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς" τὸν 

” - - . 
ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον 

19 Ν ᾿, ὌΝ δὲ ἶ » λ , « - « Δ καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ 
κ τ τὰ 9 “ὦ ν 5 , ἘΣ κῶν αν . ν 

18 ἡμεῖς ἀφίεμενϑ τοῖς ὀφειλέταις ἡμών' καὶ μὴ 
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι 

- »» Δ - - - 

ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ 

βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
4 αἰῶνας. ἀμήν. ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀν- 

θρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ 
1 ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος" ἐὰν δὲ μὴ 

ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐ- 
΄ [4 - 3 4 αὐ 

τῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παρα- 
πτώματα ὑμῶν. 

Α , 

Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ] 
οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί" ἀφανίζουσι γὰρ τὰ 
πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώ- 

: ποτ. , ποις νηστεύοντες" ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέ- 
17 χουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων 

2" ἐς ΗΥ , Ν Α , / 

ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν, καὶ τὸ πρόσωπόν 
[ Ω͂ Ν “ ο » , 

18 σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις 
νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ 
κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ 
κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ", 

ΔΝ ᾿ ’ Εν ἣν φι 4 - 

Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς 
γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου 

99 κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι θησαυρί- 
ζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε 

ν 2 “ 3 ’ Ν ο' ΄ 
σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται 

2] οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν. ὅπου γάρ 
ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν 13, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρ- 

ἃ δία ος γε να ει παν μις ς 23 δία ὑμῶν13, ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ 

10 

19 

6 οἨι. ἐν τῷ φανερῷ 

7 ατα. αὖᾶς ὁ Θεὸς 

19 ΟΠι. ὅτι σοῦ ἐστιν ἰο 
ἐπα οἱ υεγ86, ἴεαί, ποῖ 
πια. 

1 ὡς 

15 ϱΠι. ἐν τῷ φανερῷ 

15 σου 
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οσο: Τῇ {πετείογε ἴμῖπο οσο Ῥο β' ῃρῖθ, 
[ΠΥ π]ο]ο Ῥοᾶγ επα]] "6 {π]] οὗ Ἠσ]ιή. 
28 Βα 1 ΠΗπεεγεῥε εν!], 1ιγ γ]ιο]ο 

Ῥοάγ 5811 "6 {11 οὗ ἄδυϊπιθβθ. Τῇ 
ἰπετείοτο {πο ΤΠρηῦ ὑμπαὺ 15 ἴῃ {Ππ66 Ῥθ᾽ 
ΑἸ 655, ΠΟῪ οτεαί 15. {λα ἀατ]ς- 
Π658 2 

24 4 ἘΝΟ τηςη ος ΒΘΡΎΘ το τηδ8- 
65: ΤΟΥ ἰοὺ Ἡςθ ντ] παΐθ {Π6 οπθ 
απᾷ]οτε {με ΟΥ̓ΠΘΥ, ΟἿ᾽ 6156 Β6 ὙΠ Π 0] 4 
ἴο {Πθ οπθ, 8π4 ἄεβρίβο {π6 οἴμογ. 
Υ6 οαπποῦ βεχνο αοα απᾶ Νίδιητηοῃ. 
26 ΤΠμεγείοτο Τ 580 πηΐο σοῦ, ἢ Τα]κο 

πο ὑπουρηῦ Του γοῦν 116, δῦ γα 
5881] εαῦ, οὐ τ μδαῦ γ6 5118] ἁτιηῖς, ΠΟΥ 
γοϑῦ ΤΟΥ γοῦν Ῥοάγ, ια! γε λα ρει 
ΟἹ : 15 ποῦ {Π6 11} 6 τπογο ὑπδ τηθϑδῦ ἢ 

| απᾶ {πε Ῥοάγ ἴ]ιατι ταϊτηθηῦ ὃ 
20 Βε]μο]ά ἴμο Τοπ] οἳ {1ο αἲτ: 

ΤΟΥ ἴΠεγ βοτ πού, ποίου 4ο ἴΠεγ 
γθαΡ, ΠΟΥ͂ ραΐμεν Ιπίο Ῥατπβ, γεῦ 
γοῦν Ἠθανοαπ]γ {αίμεν Το αεί] ἔἹιθτη. 
ΑΥ̓Θ το ποῦ το Ῥεΐίεν ἔ]απ πετ ὃ 
27 ΥΓΠΙο] οὗ οι Ὦγ ἰακίης ὑποιρη!, 
σα 844 οπο σαι πηπ{ο Ἠ15 βύαθαγο ἢ 
28 Απᾶ γι ἰα]ιο γο ὑποισ]ί Του 

ταϊτηθηῦ Οοηβιάστ {πῸ 1165 οὗ {πα 
Π6Ι4, μουν {Πεγ ΡΎΟΥ : ὕμ6 0 [01] ποῦ, 
ἨΘΙΓΠ6Υ ἆο {πετ 5Ρ11}. 
29 Απά εί 1 6αγ ππίο τοι, ια 

6ΥεΏ Ρο]οπποή ἴῃ 81] Ἠ]5 ϱΊοΥγ, ναξ 
ποῦ αχγαγεᾷ Ἠ]κο οπθ οἱ {Περβο. 
80 ὙΠιοτείογο, 1 ἀοᾶ 5ο οἸ]οί]α 
{6 ρταβς οἵ ο Πο]ᾶ, γΥΠΙε] {ο ἄαγ 
18, απᾶ ἴο ΤΠΟΥΤΟΥ͂ 15 σαδῦ Πίο ια 
ΟΥ̓́ΘΗ : 588} Π6 ποῦ τη 1πηοΤθ 
οἸοί]ο γοι, Ο γο οὗ 0016 {10} 
81 ἘΤΠενείογτο ἴακο πο {λποτπρ]ή, 
βαρ, αυ 5181 τὸ οαί2 ο), 
να 5181] πο αὐἱηκ} οὐ ΠΠΘΤ6- 
σθ]ια] 5118} νο Ῥο οἰοῦ]ιοᾶ 2 - 
82 (Έουν αἴίεοι 811 {π656 {πϊηπσς ἄο 

{μ6 ἄοπΙες 5661 :) Του γοῦν Ἠθα- 
ναπ]γ Ταῦ ΠΥ που {πῶὺ γε ΊἸαγε 
πθθᾷ οὗ 811] {Ππ656 ὑπίηρϑ. 
89 Βαΐ 566 κ ο ἤγβα ἴ]ιο κΚίηρσᾷοτη οἳ 

αοᾶ, απᾶᾷ 115 τἱρη θοῦ 655, απᾶ 811 
{π656 {μῖηρς 5181} ΡῈ αἀάεᾶ απίογοτ. 
94 Τα]κο ὑπουθίουθ πο ὑπουρῆῦ ΤῸΥ 

{πο ἸΠΟΥΥΟῪ : 10Υ {Π|6΄ ΙΠΟΥΤΟΥΥ 518] 
Ἴ (αἴ {Ποτρ]{ Τον {πα {πϊπρβ οἳ 1ὐ- 

5618 : βυβηοϊθηῦ πίο {πο αγ 15. 86 
601} εγεοἙ. 

“ δυᾶρο ἔποῦ, ὑμαὰὺ το Ῥο πού 
Ιπᾶροᾶ. 
2 Ῥον πλ π]ιαί Πιᾶσπιεηί το 

]αᾶρο, το 5181] Ῥο Ἰιᾶρεᾶ: Ἀαπᾶ 
Υψ ΓΗ νυ μα ππεββτο γε 1ηείθ, 10 5181] 
ΡῈ ππεαξατοαᾷ {ο τοι αραίη. 

1881 
οσο: 1 {πΠοεγείογο ἴἨίπο ογο Ῥεα 
εηρ]θ, {ΠΥ π]ο]ο Ῥοάᾶγ πα 6 

25 {01] οὗ Ἠσπί,. Ῥαῦ 1 {πο οτε 
μα ονΙ], ἴιψ πο]ο Ῥοᾶγ 5181] 
Ῥο ΕπΠ οὗ ἆατ]πιοβ. ΤΕ ἴπετο- 
ἴογθ ἴμαε Ἠρῃί {λα 15. ἵπ ἴμεε 
Ῥο ἄατ]σιεββ, μον ργοαῦ 15 {86 

24 ἄατ]αιεββ! Νο Τηδὴ δῇ 8β6εΥΥθ 
νο πηαβίθυς: Του οἴί]ιον Ίθ 
αν] Ἰαία {ᾖιο οπς, απᾶ Ίογο {π6 
οὔμετ; οὐ οἶδε Ίο νυν] ΠοΙα {ο 
016, απᾶ ἄεβρῖπο {πο οἴποεν. 
Ύο σαπποῦ βοῦν αοα απᾶ τηϑτη- 
πιο. ΤλΠετείοτο Ι 580 ππίο τον, 
Ῥο πο απχῖοις {ογγοιν Πρ, νυ μδὺ 
Ὑγ65}8}] οδ΄, ο” π]αῦγοαβ]ια]] αὐ] τ; 
ΠΟΥ γεῦ Τον γοῦῦ Ῥοᾶγ, ψμδῦ γα 
5181] Ῥρας οἳ. 15 ποῦ {πὸ 118 
ΊΠΟΥ6 λα ἐπ6 {οοᾷ, απᾶ {λα 

260 Ῥοᾶγ ἴπαπ {ιο γαϊταθην, Ῥθ]ιο]ᾶ 
{πο Ῥγᾶς5 οἳ ο ἨσαταηἨ, ἴλαῦ 

τῷ οι 

που δον ποῦ, πϑιύμου ἆο {που. 
ΤῸ 8}, ΠΟΥ ραύμου 1Π{ο Ῥατηβ; απά 
σοῦ Ἠεαγεπ]ψ Ἐαί]εν Τοθᾶςεί]ι 
ποτ. Ας ποῦ πο Οὗ τητιο] ΤΠΟΥΕ 

27 να]αο ἴπαπ που Ὁ Απᾶ π]]σ οὗ 
ποια ΡΥ Ῥεϊηςρ απχίοιβ σαι δαᾶ 
οπθ ΟΕ απίο 115 1βἰαπο 

28 Απᾶ ΨΥ 816 Το απχίοπβ 60Π- 
οργηῖπς γαϊππθη! 9 
1165 οὗ {πο Πο]ᾶ, πον {ΠΟΘ στου’; 
ΠΟΥ [011 πού, ποδϊίμεν ἆο {πετ 

29 5ρῖπ: γεῦ 1 βαΥ ππίο σοῦ, ἐπδΐ 
6Υεπ Ῥοοπιοπ ἴῃ 81] Ἠ]5 ρ]ουγ 
ἅν ποῦ αγταγεᾷ ΠΠ|τ6 οΏεοξ{µ6Ρο. 

80 Βαυὺ 1 ἄοά 4οῦ 5ο οἱοίμ ἴ]α 
Ρτα55 Οὗ {6 Ποιά, τυ] 0} {ο-άαγ 18, 
απᾶ {ο-πποττουγ 15 οαϑὺ 1Ππίο πο 
ΟΥ̓́ΘΏ, ο)αἰῖ ᾖε ποῦ τη ΤΙΟΥΘ 
οἴοίμε γοα, Ο το οὗ {{16 {αὐ} Ὁ 

81 Ῥοτοί {Παγείογε απχῖοΆΒ, βαγ116, 
ὙπαίβΠα! στο θοῦ οὐ, ὙΥ μα δα] 
πο ἀτίπ]ςρ ου, ὙΥ Πού υσ [Π8] 518} 

3. ππερο οἱούμῃϑα9 ἘῸΥ δἴξου 81] {Π658 
{πϊηρ5 ἄο ἴ]ιο θη 1165 566 τ; {οΥ 
ποιχ Πεατεη]γ Εαἴμει Ἰππουγοίῃ 
{πῶῦὺ Ὑο Ἠαγο ποθεά οὗ 81] {π686 
Ώήπρβ. Βεῦ Βαεἰς πο Ετεί ΗΒ 
Ἰπράοτη, απᾶ 15 τισ)/{θεοβηΘΒΒ; 

ε 8 Πα 811] ἴμαβο ἐμήηπσς αμα] ο 
αζάαεᾶ ππ{ο γοα. Β6 ποῦ {16Υ6- 
{019 ΒΗ ΧΊΟΤΙΒ ΤΟΥ {Π61ΠΟΙΤΟΥΙ: ΤΟΥ 
{Π6 τ ΟΥΥΟΥ Ὑ{Π]1 Ῥε δΔηχίοτιβ ΤοΥ 
1056 1, ΒιήΠοϊεπ{ πηΐο {πὸ ἆαγ 
15. ἴ]ιο ον1] ἐμουθοῦ. 

 δυᾶρο πού, ὑπαῦ τε Το ἰδ Παάρ- 
9 ο. ἘῸΥ σὰ γγμδῦ Ιαάρεπιεπῦ γο 

Ιαᾶᾷσε, Ὑο μα] Ῥο Ἰπάρεά: απιά 
αὶ σγ]ιαῦ πηΘαβτο Ὑο τπεῖο, 16 
5881 Το πιεαβιτοά ππίο τοι. 

9 ιν 

[Ὁ] [2 

9, μ» 

Οοπηβῖάςν {πὸ | 

10Υ, ασὲ 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΩΑΙΟΝ. 

ὀφθαλμός" ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς 
“ Ελ 

93 ᾗ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται ἐὰν δὲ 
- 8 ” ’ 

ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμα 
Ν » . 3 8 - Ν δ 

σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν 
Ν / » , ΔΝ / , ο) Δ 

94 σοι σκοτος εστι, το σκοτος ποσον; οὐδεὶς 
α. Ἃ ] δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύει ἢ γὰρ τὸν 

“ / Ν ΔΝ [ιά 3 ᾿ ος δν ἕνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς 
3 , Ἄ ΓΝ ΞΟ / » ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ 

οὔ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμμωνᾷ. διὰ 
“ ἴδ. (ον Ν - - - 

τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ 
ς “ / / 14 / ᾿ . Ν “ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ" τί πίητε' μηδὲ τῷ 

[ή ς » 89. , “ἃ ε Ν 

σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ 
[κω ἡ » “ “ 8 Δ - - 

πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ 
8 ΄“ 

90 ἐνδύματος; ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ 
ΕΣ -“ ο ” ’ γαλ ϱ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζου- 

σα) ᾿ 3 ᾽ / Ν ε σιν, οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ 
. ΕἾ ΓΑΙ ε ες , Π ρὲ 5 

πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά' οὐχ 

97 ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ ἐξ 
6 “ “ ΄“΄ 

ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν 
« / » - “ ο Ν Ν » ’ 48 ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύ- 

- ᾿ 

ματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα 
τοῦ ἀγροῦ, πῶς αὐξάνει᾽' οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ 

ῃ : ως ἐν 99 νήθει λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν 
/ ὰ / » -“ / « 4 ’ 

πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἐν τού- 
-»59 - 

30 των, εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον 
” ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ 

ν “ 3 - “ 

Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον 
ΓΟ ᾽ , ν 9 , , 

81 υμας, ὀλιγόπιστοι ; μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέ- 
/ , Ἅ , , Α ; γοντες, Τί φάγωμεν, ἢ τί πίωμεν, ἢ τί περι- 

’ - 

3 βαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπι- 
μα. εκ σ 

ζητεῖ' οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι 
, /; κ΄} Ἂς Ν - 

88 χρήζετε τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρώ- 
τον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! καὶ τὴν δι- 

καιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστε- 
/ ες ”- Ν “4 / » Ν 34 θήσεται ὑμῖν. μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν 

αὔριον' ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ έαυ- 
τῆς. ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 

"ο Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε ἐν ᾧ γὰ ἢ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆ ᾧ γὰρ 
, ῃ ῃ Λ ᾿ ᾽ - κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε' καὶ ἐν ᾧ 

- « ΄-΄ 

μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται: ὑμῖν. 

14 
οὖν 

16 ϱΠΙ. τοῦ Θεοῦ 

16 ϱπι. τὰ 

1 μετρηθήσεται 

υ9 απ 
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 Τμλκοθ, 
41. 

Ἴηπιος 1. 
6. 

ἁ Τμα]κο 6. 
81, 

Ἠ Τπι]κα 
.. 

. ὦ 

Γ0, 
οι, 

ΧΤικοθ, 
43. 

Αα ΜΑΊΤΤΗΕΥ ΥἹὯΙ. 8. 18. 

1611 
8 ἈΑπά νἩψ Ῥε]λο]άεδί ἔ]οι {ΠπῸ 

πηοίθ ὑμπαὺ 15. ἴῃ {1γ Ῥτοίμοτ’5 ογο, 
Ῥαΐ οοπβΙάετοβί ποῦ {π6 Ώοαπα ἐῑιαί 
15 ἴῃ {ΠΙηο ΟΥ ΘΥ6 ὃ 
4 Οὐ μον Ὁ ποῖ 58. {ο {ῃγ 

Ῥτοί]ιαυ, Τιοῦ τὴθ ῬᾺΠ οὐ {Π6 πποία 
ουὖὐ οἳ {πο γε, απᾶ Ῥε]ο]ᾶ, ἃ 
Ῥοεαπῃ 15 ἴῃ {ήπιο ού 67ο ὃ 
ὅ Τποι Ἡγροονίίθ, Πγβυ οὐδ οτί 

{πο Ῥοδαπῃ ουὖ οὗ {1πιθ ΟΥ 67ο: απιά 
Όλοι Βαϊ μοι 566 οἶδαχ]γ {ο οα5ἰ 
ού {Ποιποίε οὖ οὗ ἐμ Ὀγοί μου 5 ογο. 
6 4 ἄἴνο ποὺ ὑπαὺ πο] 15. Ἠοιγ 

πηΐο με ἄοσβ, ποϊπεν σαβὺ γ6 τον 
Ῥεατ]5 Ῥεΐοχε βφ/]πα: 1εβῦ ἐπ Ὺ ἱτατη- 
Ῥ]6 {ατα ππᾶσΥ {είν ἔθού, απᾶ αντι 
ασαϊη απ τοπ τοι. 
1 Ἡ ἘΑΒΙΚ, απ 1Ὁ 5181] Ῥο ρῖνοι 

σοι: 5661ς, απᾶ το β]ια]] Απᾷ: Ίσιου]ς, 
πα 10 5181] Ῥο οροεποᾷ τιπἰο τοι. 
8 ΤῸΣ ΘΥΘΙῪ οπςθ ἰ]ιαῦ αβ]κοῦἩ, Υο- 

ορἱνοίμ: πα Ίο {ναί βοε]κοί]ι, Επικ- 
οί]: απ {ο Πϊτα ἐπαὺ Ιαιοσκοῦ, 16 | 
5181] Ὦο οροπεί. 
9 Ον ν]ιαῦ ππαη ἵς ἴογο οἳ τοι, 

νἨοτη 1 Ἠ]8 βοη 8.51. Ῥχοας, γη] Ίιο 
δῖνθ Πτα ἃ βίοπο ὃ 
10 Οὐ 1 Π6 αξ]ς ἃ Β5]ι, γη] Ίο ρίνο 

Ἠΐτη ἃ βδυρϑῃῦ ὃ 
11 Τῇ γϑ ἔπθη Ῥεῖηρ ον]], Ίπιονυ ΠΟ 

ἴο οἷν ροοᾷ ϱΗ8β ππίο γοῦν ομΙ]άνο, 
ΠΟῪ ΤΟΝ 1ΠΟΥΘ 5181] γοῦν Ἐαί]ον 
ψ/μΙοἩ 15 ἵπ Ἠθαγεπ, σῖγα ᾳοοᾷ {μίπρβ 
{ο ἴπεπα ἐλαῦ αθ]ς Ὠΐτη ὃ 
12 ΤΠογοείοτο 811 ήπος Ἀππαίβδο- 

6Υ6Υ γε ποτ]ά ἰῑιαί τη βῃου]ᾶ ἄο 
{ο τοι, ἆο Ὑο 6νεπ 50 {ο {παπι {ον 
1 18 {π6 Ταν; απ {ο Ῥτορ]μοίς. 
15 4 "Επίεν γο ἴῃ αὖ ἴμο βἰχαῖί 

ραΐαο, ΤῸ γ]άο 15 {6 ραΐθ, δᾶ 
Ῥχοαᾶ 15 {Π6 Ἱναγ ἰλαῦ Ιοπᾶεί]ι {ο 
ἀδβίγιοίοἩ, απά πΙΕΠΥ ἴλεγο 6 
ψΠ]ο] σο ἴῃ ὑπουραῦ: 
14 |Ῥοαοατιβο βύγαϊ ἵς ἴ]ιο σαΐθ, απᾶ 

ΠΔΥΥΟΥ 18 {1ο τ πγημῖο] Ἰοαᾶσί]ι 
πηΐο Ἠΐο, ἃπα {6γύ ὑπο ΡῈ {λαί 
πα 16. 
16 4 Ῥσογαγο οἵ {αΐδο Ῥγορ]οίβ 

ψ/ηΙο] 60Π18 {ο γοι ἴῃ βἨθορ’5 ο]οί]ι- 
Ἰηρ, Ὀαὺ {πηγανά]γ ΠΟῪ 8.6 ταυοπίηρ 
ὙγΟΪγ 65. 
10 Ὑο 5181] Ίπποι Ίο Ὦγ ἐμποὶν 

ἔγαϊβ: 0 ππεη ρα ΠΟΥ ϱταρος οἳ 
{ΠοΥΠΒ, ΟΥ ἢρβ οὗ {μΙβί]6β 2 
17 Ἐναι Ρο, 6Υ6ΥΥ ροοᾷ {γ86 Ῥγϊπς- 

δία Του! ροοᾷ ἔγτιϊδ : Ῥαῦ ἃ οοτταρί 
ἴχϑθ Ὀυϊηρϑίῃ ἔου ἢ ονῖ] ταῖς. 
18 Α ροοᾷ ἴπθο οδηποῦ Ὀγῖπρ ἔοΥ ἐ] 

ον] τος, ποι ΠΥ ο8Ἠ ἃ οοιγγαρί 
ἴχερῬ Ῥχίηρ {οχίἩ ροοᾷ ἐπί, 

μι με 

1881 
89 Απᾶ πἩγ Ῥεμο]ᾶοΡί ποῖ {πὸ πιοῦθ 

{πῶ 15 αι {1 Ῥγοίμοετ εγο, Ραὺ 
οοηβ]άετεβί ποῦ ἴ]ιο Ῥομτα {πᾶ 15 

4 ἵπ {ιο οσπι θυ Οὐ μον σε 
ποια 580 {ο ὑπ γ Ῥτοί]μον, Τιοῦ πιο 
οαδὺ ού πα πποίο οαὺ οἵ πο 
οσο; 8η6 10, {π6 Ῥοδαπη 15 ἴῃ ἐπ|πὸ 

ὅ οππ ουθῦ Τ]οι Πυροουῖίθ, οαδὺ 
οτί ἤγϑὺ {π6 Ῥεατῃ -ουὐ οὗ {πῖπὸ 
ΟΠΠ ΘΥ6; απᾶᾷ οι 5881} ὑποὰ 
566 ΟἸΘΑΥ]Υ {ο οαϑὺ οα{ {Ππ6 πηοίθ 
οαὖ οἳ {1γ Ῥτοί]ιον)ς 6γο. 

0 - αἴν ποὺ μα ΠΟ 15 ΠΟΙ͂Υ 
ὑπηΐο {Π6 49Ρ8, πεϊίμεν οαδὺ σου |’ 
Ῥθατ]5 Ῥοΐογο {π6 ΑπΊπα, ᾿ϑϑὺ 
ἨαΡΙΥ᾽ Ώιογ {τατηρ]θ {επι ὉΠ Ω͂ΘΥ 
Πρὶν 466, απᾶ πππ απᾶ γεπᾷ 
τοι. 

Άσ]ς, απά 10 5181] Ῥο ρίνοπ οι: 
Βοεῖς, δ πα γο ελα]! ἄπιά: Ἰαπουῖς, 
απᾶ 10 5181] Ῥο ορεποᾷ ππ{ο γοα: 
10ΟΥ 6ΥοΙΥ οπο {]αί αβ]κοί]ι το- 
οαϊνείμ; απᾶ Π6 (αῦ βοε]κοί] 
Ἠπιάαεία; απ {ο Πΐτη ἐμδὺ Ἰαιος]ς- 
οἴ 16 5811 Ῥο οροπεᾶ.. Ον ναί 
ΙΠΑΠ 15 {ετο οὐ τοι, ὙΠΟ, 1 15 
8οἩ β]α1] αξ]ς Πτα {ου ἃ 1οα8, τν]. 

-Ἱ 

ἴσο) 

[1] 

10 οσἵνϑ Ἠῖη ἃ βΒίοῃβξ ; οΥ 1 11ο 5181] 
αδὶς 1ο ἃ 5Η, ση] ρῖνο Ἠϊπι ἃ 
βογρεηί» Ί γε ἴμεπ, Ρεῖπρ ον], 
Ίσιουύ μον {ο ρ]νο ροοᾶ ρ»᾽ 5 πη- 
{οποττ ομΠᾶται, ΠΟῪΣ τππσ]1πποχο 
588} γοιν Ἐαΐμεν πο] 18 ἴῃ 
Ἠθαγοπ ρῖτο ροοᾷ ἴΠΙΠΡΒ {ο ἔ]ιθτα 
{πῶ 451 Πίτη Ὁ ΑἹ] ὑμῖηρ5 {λοτο- 
10Υ6 Βδίβοθυου Ὑο γιοι] αι 
ΊΠ6Π βλοπ]ά ο απ{ο γοα, 6Υ6Π 
80 (Ὁ γ8 8150 τπίο επι: 19Υ 
{15 ἵ5δ πο ἰὰγγ απᾷ {π6 Ῥγο- 
ῬΠείβ, 

[ὩΣ] 

1. Ἐπίαευ το ἴῃ Ὦγ {πΠ6 ΠΔΙΤΟΥ 
ραΐε: ἴῸΥ νε 118 {Ππ6 ραΐθ, θᾶ 
Ῥτοας 15 ἐπ γαγ, ἴ]ιαί Ιεαά οί] ἐο 
ἀεβίτασίῖοἩ, απιά τπαΠΥ Ὦο πογ 

14 μαί επ{εν Πα {Π6γεῇγ. 2ΈοΥτα- 
ΤΟΥ ἵδ {Πο ραΐθα, απά βἰχαϊίεπει 
{πὸ τᾶν, ια! Ἰοαᾶσί]ι ππ{ο 1176, 
διη ἔδυ Ῥο {αγ ὑπῶὺ πα 1. 

15 Βονγᾶγ Οὗ [8156 ργορΠαίΒ,νἩῖο]ι 
60119 Το Το 1π ΒΠ66Ρ᾽ 5 ο]οί]μίπᾳ, 
Ῥή Πηγγατᾶ]σ ατεταγεμπησγγο]γες. 

16 ΒΥ {μον Επί γα 5881] πον 
ποτὰ. Το πιει Ρ8ἴΊΕΥ ϱΥαβοξ 
οἳ {ποτηπβ, ος ἢρβ οἳ {Η5[]ο5 2 

17 Ἠνεη 80 6Υ6ΥΥ σοοᾷ ἴποο Ὀτίηρ- 
οἴῃ Του σοοᾷ {παϊῦ; Ταῦ ιο οοἵ- 
ππρί ἔτοε Ρυϊηρεί] ἔου ἢ ον] ἔστι. 

18 Α ροοᾷ ἰτεο οαηποῦ Ῥγίηρ Του 
ον] Εππϊς, ποι ΠΥ δ ἃ ο0Υ- 
γαρύ ερ Ῥχϊηρ Του ροοᾶ ἐπαϊξ. 

1 8ΟΠ1ς 
αποζοη 
απ Ποσῖ - 
0165 Ομ 
ἐδ {ιο 
σαΐο. 

3 ΜαΠΥ 
Ἀποϊθηί 
δα ΠΟΥ ]- 
{165 τοοῦ 
Ποιυ 
πιαγγοιῦ 
ἐδ {λε 
σαίε, ὅ:. 
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΄“ ε “ 

8 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
- “ 5» »“"Ἥ -“" ΕΣ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλ- 
- - ΑΛ « μον - 

ἐμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ 
“ κ / 3 05 ἀδελφῷ σου, Ἂφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ” 

- - 2 ι » ΩΝ 
τοῦ ὀφθαλμοῦ σου᾿ καὶ ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τῷ 
3 - ς / - -“ 

ὅ ὀφθαλμῷ σου; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον 
“-“ “΄“ , 

τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε 
- ’ “ 5 

διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφ- 

θαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί μηδὲ βάλητε 

ς »“" -“ 

τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοί- 
ρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς 
ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

Ἴ Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε, καὶ 
. / ““ 

εὑρήσετε᾽ κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 
΄ Δ ε ώ “ ; ΔΝ ς - ς 

8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑ- 
/ Ν “ , ΕΣ ὃ Ἅ ἐς 

9 ρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. ἢ τίς 
» δ. ολα, δὼ θ ἃ ἘΝ Πα ἢ 4 - ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὁ 
«λ 3 “- 3 Ν / 3 / 81" “ὦ 

υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ ; 

10 καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει 
“ ἂν ς “ ", 

11 αὐτῷ; εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε 
/ 2 λ / - ᾿ ο ΄σ 

δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, 
, - ς ᾿ ο δε - 2 πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα- 
- / » Ν “ - 

νοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; 
/ 3 [τ ΓΝ ο “ “ ς - 

19 πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν 
“ - Ξ πεν 

οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς 
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. 

13. Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης" ὅτι πλα- 
” 4 ύλ 0 Δ » ’ [4 «ὧν ς 5 / 

τεῖα ἡ πύλη", καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπά- 
3 ἡ 3 / ΔΝ / 5 « 

γουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ 

4 εἰσερχόμενοι δι αὐτῆς" ὅτι! στενὴ ἡ πύλη, 
Ν ᾽, « ἐὰν ς » / 3 δὰ καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν 

ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. 
15 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητών, 

οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προ- 
’ ” ΄ » ΄ σ ΕΣ με 

19 βάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες. ἀπὸ 

τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς" 
/ ’ ΟῚ ΝΥ Ἂν ΄“ ’ 

μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν, 
Ἂ δ / - σ - ΄ 

17 ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; οὕτω πᾶν δένδρον 
ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ τὸ δὲ σαπρὸν 

18 δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. οὐ δύναται 
δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, 
οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 

2 ἐκ 

3. πι. ἐὰν ἆ αἰτήσει 

ὅ ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει 

6 Μαγᾳ. οπι. ἡ πύλη 

7 Μαγ. τί 

8 οπι. δὲ 



98 

Χο}. εν 
18, 

ἈΊμικο 
19, 21. 

“ΕΕ. 6. 
8, 

ΧΊμακοϐ, 
41, 

κ Ματὶς 
1. 22, 
1μακο 4. 
82. 

5, ΜΑΤΤΗΕΝ ΥΤΙ. 19--ΥΤΤΙ. ὅ. 

1611 

19 "Ἔτουγ ἴχεο {]ιαί Ὀνϊπροί]μ ποὺ 
Του ροοᾷ ἔγτῦ, 15 θύσῃ ἄοππι, απ 
οαβῦ Ἰπίο {πε Άχο. 
20 Ὑμεχγείοτο Ὦγ ἐμοῦ ἔγυϊίβ το 

5112}} Ίσιουγ Ίλιοπι, 
21 4 Νοῦ «γαι οπο ὑμπαὺ 5α1Ἡ 

πηΐο της, ἘΤιοτᾶ, ΤΟΥ, βα]] δηΐου 
ΙΠ{ο {π6 Ἰάηπσάοπῃ οὗ Ἠεατεῃ: θαῦ 6 
ἴπαῦ ἀοοθίῃ {πο γη] οὗ ΤΩ ζαύμου 
πυλῖο]ι 15 Ίη Ἠεαγεῃ. 
22. Μαπγ Ὑ11] αγ {ο τηο ἴῃ ἐ]ιαῦ δ, 

Τιοτᾶ, Τιοτᾶ, Ἰαγο πο ποὺ ρτορ]μοβῖεᾶ 
Τη {]1γ παπηθ2 απᾶ ἴῃ {ΠΥ παπῃθ Ἠαγε 
οαδῦ οὖ ἀεν]]ς2 απᾶ ἴῃ ἴ1ψ ηαπιθ 
016 πιαηγ πγοπάρτ{α] νο] 2 
28 Απᾶ Όποη πι 1 Ῥτοίοςς πηΐο 

ἴποπῃ, ΧΙ ηθγετγ Καπ; τοι: "Ῥερατῦ 
ΓΤΟΙΗ 118, ο {παῦ τοῦ ΙπΙᾳ1{γ. 
24 4] ΤΉ οἴου, "πἩοβοθτεχ Ἠδαχ- 
οι {π686 βαγίηρς οἳ τηΐηθ, αππᾶ ἆο- 
οὐ] μοι, 1 “111 ΚΘ ΠἨϊπη ππίο 8 
νήβο 1ΠςΠ, πλΙοαμ ῬταΠῦ Ἠϊ5 ἨἩοιβε 
προη ἃ του]: 
26 Απᾶ ἴο γαὶπ ἀοδοοπᾶςᾶ, απᾶ 

{86 Ποοᾶβ ο.Π16, απᾶ {πο νη]πᾶς 
Ῥ]απν, απᾶ Ῥοαῦ προη {ιαί Ἠοτβο: 
απᾶ 19 1611 πού, 1ο 10 πας {οαπᾶεά 
ὍΡΟΙ ἢ χου]ς. 
20 Απά ΘΥΘΥΥ οπο ὑμπαὺ Ποαγείῃ 

{π656 βαγῖησς οὗ πηῖπθ, απᾶ ἄοθί]ι 
{πο πού, 5811 Ὦο Π]κεπεά ππίο ἃ 
ΤΟΟΙΒῊ 1ΠΣΠ, πγηΙο]ι θα] 5 Ἡοιβο 
προἩ {116 βαπά; 
7 Απᾶ Όιο χαῖπ ἄοβοσπᾶεᾶ, απᾶ 

{86 Ποοᾶβ οατηθ, απᾶ [Π6 νήπᾶς Ῥ]6υν, 
απᾶ Ῥεαῦ προπ ὑπαὺ Ἠοτςδο, απᾶ 16 
611, απᾶ ρτεαῦ γγας ἴπο 141] οἳ 10. 
28 Απᾶ 10 ϱ8πηθ {0 Ῥ8585, ππεη 1” 6815 

λαά οπᾶαεᾶ ἴπεβο Β4ΥΙΠΡΒ, " {πο Ῥεο- 
Ρ]6 νοτο αβἰοπῖρ]μεᾶ αἲ ͵5 ἀοοίτῖπο. 
29 Ἐοιχ Π6 (ααρΏ{ (Ποπ πβοποελανῖης 

δα μου, απᾶ ποῦ 8ἃ5 ἴμο Βοχϊρθβ. 

8. Ἴδη ο ππαβ 01ης ἄοπη 1ΟΠι 
{π6 Μοαπίαϊη, στοαῦ τη] ὑπ4188 {ο]- 
Ἰονγϑᾶ Ἠϊτη. 
9 Απ Ῥε]ιο]ᾶ, ἴ]ιογο οΏτηθ ἃ Ί6ρογ, 

απά πποχβμηρρεᾶ Ἠϊπη, βαγΊπρ, Τιοτά, 
Τῇ μοι πό, ποια οαηςδύ τηθ]κθ πιο 
οἼθαη. 
8 Απᾶ ὀθραπς Ῥαὺ Του 115 Ἰαπᾶ, 

απᾶ {οπομοαά Πϊπα, βαγῖηρ, 1 συ], ϱα 
Όποια οἶεαῃ. Απά ἹπππιράΙαίαΙγ 115 
16ΡΥΟΒΥ 1/88 οἸοαπδε. 
4 Απά ζεβας βαϊθ]ι τπίο Ἠϊτηα, ος 

{μου 611 πο ππαη, Ῥταῦ ϱο ἴ1γ ναγ, 
5Π6ν {Ἠγβε] {ο ἴ]ιο Ῥτϊθβί, απᾶ οἴου 
ἴπο ϱΗ{ ὑπαῦ “Μοβεβ οοπιπιαπάεᾶ, 
ΤΟΥ ἃ {οβπιοηγ πηἴο {Παπῃ. 
ὃ  ΓΑμᾶ πΏεη 6518 πταβ οπ{εγοᾶ 

1881 
19 Ἐνοαιγ ἴχθοο ἴαῦ Ῥγϊησειἃ ποῦ 

Του σοοᾶ {γπιῦ 15 Ἠενη ἄοννη, 
20 απᾶ οαδύ Ἰπίο {πο Βτο. ἜΤΠοθγε- 

ἴογθ Ὦγ {μον Επι το β]α]] 
21 Ίπιονν ἴπεπι. Νοῦ εγενγ οπο μαι 
Βα ἢ πιηΐο τηθ, Τιοτᾶ, Τ,ιοτᾶ, 5881] 
δηΐου ἰηΐο {1ο Κἰηράοιη οὗ Ἠεα- 
γεης Ὀπί Π6 ὑμπαῦ ἀοθίῃ {πε 
ὙΠ] οὗ τσ ἘδίμοΥ πο] 15 

22 ἴῃ πρᾶγθῃ. ἹΜαηπγ ΜλλΠμ βαγ ἴο 
πιο ἴῃ {αι ἄαγ, Τιοτᾶ, Τιοτᾶ, 
Ια πο ποῦ ῬΤΟΡΠΕΕΡΥ Ὦγ ἴν 
ἨβΙΠθ, απᾶ Ὦγ {Ἡγ παπῃθ οαδῦ οαὖ 
1ᾷεν]]ς, απᾶ Ὦψ ὑπ παπι ἆο 

28 ΤΠΕ ὀπηϊσΗόγ πγοτ]κς) Απᾶ ἴπεπ 
Ὑ11 1 ῬτοίεΒΒ πιηΐο {Π 61,1 ηΘΥ6Υ 
ΚΗΘ τοι: ἀθραγὺ {ΤοιΠ 1η6, γα 

24 {πᾶῦ σου Ἰηϊαυϊέγ. Ἐνοιγ οπθ 
πουθίουθ τ ΒΟ. Ἠδαγεί]ι {Π6568 
πγοχᾷς οὗ πηῖης, απᾶ ἀοοϑίῃ ἔμοαπῃ, 
5881] Ῥε Π]κεπιοά πηΐο ἃ Ὑγῖβο 1ΠΒΗ, 
πυμΙοἩ 16 Ἠ]ς Ἠοταξβθ προπ ελα 
χοοῖς: απᾶ πο ταῖπ ἄεβοεπᾶεᾶ, 
Ἀπᾶ ἴλο Ποοᾶβ οαππθ, απᾶ ἴ]οα 
νηησᾶς Ῥ]ετν, απᾶ Ώθδαῦ προ {λαῖ 
Ἡοπβο; απᾶ 10 {ε]] ποῦ: {ο 15 ναβ 

26 {οαπᾶεᾶ προη {μ6 χοοῖς. Απᾶ 
ΕΥ6ΙΥ οης6 {λπαί Ἠθαγείαμ {λθβα 
ποτᾶς οὗ πιῖπο, απᾶ ἄορι ἔλπθτι 
ποῦ, 5881] Ῥο Πκοπϑᾶ πηΐο ἃ {οο]- 
15) τησ, ΒΟ ΡαΠὺ 5 μουδ6 
ὍΡΟΝ {16 βαπᾶ: απᾶ {με ταῖη ἆθ- 
Ξοεπᾶεᾶ, απᾶ ἴμο Ποοᾶβ οαπηθ, 
δα {πο πηπᾶς Ῥ]6υν, δα Βπαοίθ 
προη. ὑμεὺ πουβο; απᾶ 16 161]: 
δᾶ Ρτοαῦ τγβϑ ὑπὸ 1811 11ιθγθ- 
ο 

2 σι 

2 -Ἱ 

28 Απᾶ 16 «απο Το Ῥ888, θη 76- 
515 επζεᾷ {μεβο πγογᾶς, ἐλο τπ]- 
ὑπο πγεγο αβίοπϊβ]θᾶ αὖ Ε18 
{θαοβίηρ: [ΟΥ̓ Ἠο {ααρΏῖ {1ο 85 
οπε Ἠανίης δας που, απᾶ πού αξ 
Οπαῖγ ΒΟΥ 68. 

Ὁ Απά π]εη Π6 Ὑγἃ5 οοπιθ ἄονσῃι 
ἔγοτη 1ο πποππ{αίη, ϱτεαί τη] {]- 

2 υπᾷος {ο]ονγοά Ἠπ. Απά Ῥε]ο]ᾶ, 
ΠΟΘ ο8πης {ο Ὠΐτη  Ἱερεγ απᾶ 
πυογβΒΙρρεᾶ Πΐτη, καγΊπς, Τιοτᾶ, 1 
ποια Ὁ, ποια οαηςῦ πια] της 
οἶθαπ. Απᾶ Ἰο βἰγείο]ιεᾷ {ογί] 
115 Ἠαπᾶ, απᾶ {οπο]λαᾶ Ἠϊπι, 
εαγίης, 1 ση]; Ῥο ἴλοι πηαᾷθ 
οἶεαῃ. Απᾶ μέγαρα 15 
ΊΘΡΥΟΑΥ 85 οἸεαπδεί. Απᾶ ἆ6- 
815 Βα 1 {ἢ} ππ{ο Ἠϊπη, Θ6ο ἔ]λοτ {ε]] 
ὯῸ Τη8}} ; θαὺ σο {1 τναγ, ΕΊιθυΥ 
561 {ο πο Ῥτιθβί, απᾶ ο εΥ 
πο στ {ναί Μοβθς εοπππαπάρᾷ, 
ΤΟΥ ἃ ΙΘΒΙΙΠΙΟΠΥ τιπ{ο ἔ]θτη. 

δ Απά π]εη 8 γας οπἰογοᾶ 

29 

2 

μ»- 

1ᾳτ, 
ἄεΠιοΙΙδ. 

246Τ. 
Ῥοιυεγδ. 
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ἘΞ Σ ᾿ - κι κ᾿ η 
Ι9 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπ- 

- Ἢ “ 
90 τεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. ἄραγε ἀπὸ τῶν 
21 καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. οὐ πᾶς 

3 ὁ λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς 
᾿ / - 3 σὰ ὙΠ ,γ» ες κ 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν 

τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
ρῷ λλ ας) ” ἰ » 3 ’ ο. ,8 ὕ κύ 99 πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε, 

Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, 
καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ 

ον .. ῃ » “ ’ κ ν ἐν » 

τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσα- 
Ἁ / « / » ΄- σ΄“ ” ΄ 

35 μεν; και τοτε ὁμολογήσω ανυτοις, ὁτι οὐδέ- 

ποτε ἔγνων ὑμᾶς' ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ 
ο 3 84 ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. πᾶς οὖν ὅστις 

ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ 
3 

αὐτούς, ὁμοιώσω αὐτὸν) ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὃ ὁμοιωθήσεται 
ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 

. 53 95 πέτραν᾽ καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ 
ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ προσ- 
έπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε᾽ τεθε- 

90 μελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. καὶ πᾶς ὁ 
ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ 

“ ” Δ «ς ’ 5 ιν [ού 

ποιῶν αὐτούς; ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, 
Ἁ . τρ 5 - 3 ἢ 

ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 
” 9 97 ἄμμον" καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ 
ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ προσέ- 
κοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε' καὶ ἣν ἡ 
πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 

98 Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν) ὁ Ἰησοῦς 10 ἐτέλεσεν 
Η , , » / «ἡ τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι 

η κα - - 3 ο 38 Δ ῃ 3 
99 ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" ἦν γὰρ διδάσκων αὐ- 

τοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμ- 
ματεῖςἩ. Ἡ αζᾶ αὐτῶν 

8 Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκο- 
3 λούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ ἰδού, 
λεπρὸς ἐλθὼν! προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, 1 προσελθὼν 

Κύριε, ἐὰν θέλης, δύνασαί µε καθαρίσαι πε ος ΕΛ 3) κ ρισαιν 
Ὧν (ἢ η ᾿ - 4 ο κ ε 4 8 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ ὁ Τη- 

σοῦς”, λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὖὐ- 3 οπι. ὁ Τησοῦς 
΄ » ’ 3 ” ε ’ Ν ΄ 

4 θέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. καὶ λέγει 

ὑτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Ὅ δενὶ εἴπῃς" ἀλλ᾽ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς" ἆ 
ασ Ν - οι 6 εἰ Ν ΄ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσέ- 

“ ἃ “ 

νεγκε τὸ δῶρον ὃ προσέταξε Μωσῆς, εἰς 

μαρτύριον αὐτοῖς. 
ὃ ἘϊΪσελθόντει δὲ τῷ ᾿ἸἸησοῦβ εἰς Κα- ὃ Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ 
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Β ΜΑΤΤΗΗΥ ΥΙΤΙ. ὅ-- 90. 

1611 : 
Ἰπίο ΟαρθγπβΊτη, ὑΠπθ 6 σᾶτὴθ πηΐο 
Ἠΐτη ἃ δηίασίομ, Ῥδβεεοβίηρ Πΐτη, 
6 Απᾶ βεσίηρ, Τιογᾶ, ΤΥ βογναπ{ 

Ἠοείῃ αὖ Ἠοπιο 5ῖοῖς οἳ ἴπε Ῥα1ςΥ, 
ρτιεγοιβ]γ (ογπαεη{αᾶ. : 
1 Απᾶ ζεεας ϱα1] απο Πτα, 1 να] 

οοπηθ, απᾶ Ίιοα] Ὠΐτη. 
8 πο Οσπίατίοη απηβπγογοᾶ, απᾶ 

5814, Τιοτγᾶ, Τ ατα ποῦ γποτίἩγ Ὠναί 
μοι ΑβΠποπ]άθδῦ οοπἹθ τπᾶᾷθν ΤΗΥ͂ 
τοοῖ : Ῥαΐ βρεα]ς {]ιο νγοτγᾶ οἩ]γ, απά 
πιγ βατγαπ{ ΕΠα]1 θ6 Ἠεα]εί. 
9 Έον 1 απ ἃ τη8 ππᾶεν δαΐῃο- 

γΥἱύγ, Πανίηςσ βο]άϊ6ιβ τ] ΟΥ̓ τηθ: απά 
1 βαγ ἴο {118 τη, (ο, απᾶ 6 ρο- 
οἴ : απά {ο αποίµεχ, Οοππθ, απᾶ Ίο 
οοτπδίἩ: απᾶ {ο τηγ βεγναπί, Ὦο 
{118, δα Ίιο ἀοοί]ι 10. 
10 ποπ “6581 πραγ 16, Το τηαχ- 

γε]]αᾷ,απᾶ 5816 {οί]οτη {πῆ 10]]ονγϑᾶ, 
ΜΟΥ, 1 5. τπιηΐο τοι, 1 πᾶν ποὺ 
{οαπᾶ 50 ρτοα{ {410}, πὸ ποῦ ἴῃ Τ15γ86]. 
11 Απᾶ 1 580 τιηΐο τοι, {ναί τη 

518} οοπιο ἔγοπι {πο Ἐαξῦ δηα Ὑγαρί, 
απᾶ 5181] ος ἄονππα να ΑΡταµαπι, 
δια Ίδαας, απἆ 9600}, ἴῃ {πε Κἰῃρ- 

| ἄοτῃ οἵ μϑδυϑῃ: 
19 Βευῦ ιο οἰ] άγθη οἳ ὑπ Κίπρ- 

ἄοτα 5181] "6 οαδὺ οαῦ  ἴηἴο οπίεν 
48Ί(16βΒ: ἴἨπεχο 518} Ῥο γεερίης 

᾿ οπᾷ ρπαβηίηςσ οὗ {εείῃ. 
19 Απᾶ “6815 βαῖᾷ απίο ἴλο Οση- 

(ππΊοἨ, «ο {ΠΥ ππαγ, απᾶ 85 οι 
Ἠαβί Ῥο]ιοναᾶ, 5ο Ὀ6 165 ἄοπο πηΐο 
[Π66. Απᾶ 5 βοτναπ{ γγαξ Ἠθα]εᾶ 
1ῃ {116 ϱο]{βατπο οτι. 
14 41 ἘΑπα θη «6 5τ|5 πγαξ ο0πΊθ 

Ἰπ{ο Ῥεΐογ)5 Ἠοιβο, 6 βαση 115 τ 16 5 
πιοίΠοχ 1414, απἆ Εἶο]ς οἵ ἃ 16ΥοΥ: 
16 Απάᾶ πὸ {οπο]μοά ποὺ Παπά, δᾶ 

{λα ἴδνυϑυ 1ε[ί ποῦ: απᾶ 5816 81056, 
αι πηϊη]β{ογοᾷ ππ{ο ἔ]ιοπῃ, 
16 4 Ἀὖγῃαηπ ἴμο Ένοη γγαξ ο0ΊηΘ, 

ΓΠ1ογ Ῥτοτρ]ιό τππίο Πάπα τπαηγ Ελαί 
πγογθ Ῥοββοβδεᾷ τ ἢ θυ}: απἆ Ίο 
οαδῦ οὐἷὖ {ιο βρΙτΙ(β ἢ Ἠ15 νγονᾶ, 
απᾶ Ἠθα]οά 811 {Πϑὺ ννοτο β]οῖς, 
17 Τμαί 10 τασ]{ ο {α]βΠεά πο ἢ 

γγ8 5 ΑΡΟΚεΠ ὈΥ Ἡραῖας {πα Ἐτορ]μεί, 
βαγίπρ, ΞΗΠηρε]Ε {οο]ς οαχ 1ΠΗΥΤΗΙ- 
165, απιᾷ Ῥατο ο} ΒΙΟΊΠΊΘΒΡΟΡ. 
18 4 Νου π]εη αρα βαν ρτεαί 

παπα] ιᾶες αροταί Πΐτη, Ὦθ σατο οοπῃ- 
πηβηπηπεη{ {ο ἀερατί ππ{ο πο οί]ιθυ 
5166. 
19 ἘΛπᾶ α οογίαϊῃ βου. Οδτη6, 
Πα 5α1ᾷ πιηΐο Πτα, ΝΜ βίου, 1 τν] {ο]- 
Ίον; {π66 ΥΠ (Π6ΓβΟΘΥοΥ ἴλοα ροοβί. 
20 Απᾶ 66βαβ βαῖτ τη{ο Ἠϊπα, ΤἩο 

ἘΌΧΘΒ Ἠαγο Ἰο]εβ, απᾶ {πὸ Ῥϊτᾶς οἵ 

1881 
Ἰπίο Οαρεγηαττη, {θγθοβΠθ πη{ο 
Ἠϊπα ἃ θη το, Ῥεβοεοβμῖπρ Ηΐτη, 
απᾶ εαγΊπρ, ΠΟΙΩ͂, τὴν 1 βοσυδηῦ 11- 
αίἩ ἴῃ {πὸ Ἠοπςδε 510]ς οὗ {Π6 Ρα1βΥ, 
ΕτΙΘΥΟΠΒΙΥ ἰουτηθηἰθᾶ. ἀπᾶ Ίο 
ΒΘ πθΐο Ἠϊτα, Τ νη]] οοτηθ απᾶ 
Ἠοαὶ ἢ. Απά ο οεπίτιτίοη 
ΘΠ ΒΥΤΟΥΘΩ͂ απᾶ βαϊᾶ, Τιοτᾶ, 1 δὴ 
ποῦ Ξ τ γουΐην ὑπαύ οι 5που]αθϑῦ 
ΘΟΟΙΏΘ. ὉΠΩ͂ΘΥ ΤΥ του: Ῥαΐ οἩ]γ 
58. ϑ{Π6 ψοΥΩ͂, απᾶ τὴν ᾿βουυδηῦ 
5881] Ῥε Ἰεα]εᾶ. ἘῸΣ 1 4150 απι 
8 Τη8 Αππᾶεν Δα ΠΟΥ γ, Πανῖηρ 
τ} 61 ΤΥ 56} εο]άϊετς: απᾶ 1 58. 
{ο 118 οπθ, (ο, απᾶ Ἰο ροϑίῃ; 
απᾶ {ο αποίΠμοχ, 0οπιθ, απᾶ Τε 
οοππαί; απᾶ {ο πιγ ὄβετναπί, Ώο 
5, δ Το ἀοαί]ι 10. πᾶ τση 
9655. Ἠεατᾶ 16, Ἡε πιαγνε]]εᾷ, 
απᾶ βαϊᾷ {ο {παπι {λπαῦ {οΠοπγγεᾶ, 
ΘΙ 1 58. πηίο τοι, 6] Ίαγοα 
ποῦ {οππᾶ 5ο ργοαῦ {α151, πιο, ποὺ 
ἴῃ 5786]. Απιά Τ 580 πηΐο γοα, 
Ώιαῦ τηϑην ελα] οοτιθ {τοτα πα 
οαδῦ απᾶ πα πγαβί, απᾶ βλα]] Τ6ις 
ἄοππι γη ΑΆγαματη, απᾶ Τςααος, 
δι «αοοῦ, ἴῃ ἴ]ο Ἱήπσάοτη οὗ 
Ἠθαναή: αὐ {Π6 5015 οὗ {π6 Ιάπρ- 
οι 5881] Ῥο οαϑὺ {οχι ἰπΐο ἴ]ιο 
οπίοχ ἄατ]πιεβς: ἴ]ιεγο 5181] Ῥε 
ἴΠ6 Ὑεερῖησ απᾶ ρπαβ]ήηπσ οὗ 
{θείῃΠ. Απιᾶ ἆαβας βαϊᾷ ππ{ο ἴπο 
οσπίπτΊοἨ, (30 {117 γᾶν ; 85 ἴἶοι 
Ἠαρί ῬεΠενε, 5ο Ῥο 16 ἆοπο πηΐο 

«μεῬ. Απᾶ {Π6 1αεγναπῦ γγαβ Ἠοθα]- 
εἆ τὴ {πΠδὺ ποτ. 

14 Απᾶ γηεη ἆαβας γγαβ ο0ΤηΘ 1π- 
{ο Ῥοΐοτ)5 Ποπδοα, 1ο βαση 15 Ὑγ 16 5 
πποίμετ]γίιρ 510 οὗ ἃ ἔθυον. Απᾶ 
Π6 ἰοποηθᾶ Ποὺ Ἰαπᾶ, απά {Π6 
16ΥοΥ 166 ΠΟΥ; απᾶ 516 41086, 
απᾶ τηϊξίογεᾶ πηΐο Ἠϊτα,. Απᾶ 
ΨΗΘΠ ΟΥ̓́Θ Ία8 6οΠ16, αγ 
Ῥτοιρ]μό ππ{ο Ἠϊτα τηϑην 8Ρο8- 
βεββεᾶ σὰ ἄενῖ]ς: απἆ Τε οαςί 
ού {πὸ Βριτ15 γα ἃ πγοτᾶ, απιᾶ 
Ἠοα]οά 411 ναί πγετο βἶοῖς: ἐπαὺ 
10 τρ] Ῥο Γα]β]οᾶ τ ΠΟ τας 
βροκεπ 5Ώγ Τ6αῖα] ιο Ῥτορ]οῦ, 
ΒΘ Ηρ, Ἡ {ηςο]{ {οοῖς Οὐ ΠπΗντηῖ- 
165, ατιᾷ Ῥατο οὐ 4ἴβθαξος. 
ΝΟΥ γεη {6518 βαν ρτοαί 

πηπ]Ωιᾶςος αβοτθ ήτα, Ἡε ατα 
οοπιπηαπάτησπῦ {ο ἀαρατί πηΐο 

19 πο οἴμαν 5146. Απ {Ἰιογο 68πΠ]ο 
10, βογ1ρο, δια βαϊα πηΐο Ἠϊπι, 
1 Μαξίεν, 1 πι] {ο]οπ ἴλεο 

20 νΙἩΙΙΘΥΒΟΕΥΕΥ {λοα ρο6β6. Απά 
16518 αἱ απίο Ἠϊπα, ΤῊΘ ἔοχος 
Ἠαγο Ἰοίαβ, απᾶ ο Ἠϊτᾶς οἵ 

ϱ - οὉ, 

[10] 

10 

μ᾿ μι 

μι 9 

19 

δ σι 

16 

1 - 

18 

ΤΟΥ, δον 

ας ΠοΥῖ- 
[165 Ἱπ- 
βού δεί: 
8.5 ἴῃ 
νο πα, 

δᾳΓ. 
δοπά- 
ϑεγυαγΐ, 

6 Μαηγ 
αποϊεπί 
αιἰλοτ]- 
{165 τοδᾶ 
Ἰγί πὸ 
γιατι γι 
1γαεἶ 
παῦε Γ 
Τοιωιᾶ 80 
αγεαί 
“Ζαϊέῃ. 

Τ αγ. 
γοροϊίηο. 

8 Οὐ, ἄε- 
ηϊοπῖαοξ 

905, 
υσκη πα 

10 ὅτ. 
όπιο 
δογζδ6, 

1 ΟΥ, 
Ἴδα ἢ 67, 
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΄ ΄“΄ / 

περναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος 
εκ »-» Ν , ῃ ς - 

ὃ παρακαλῶν αὐτόν, καὶ λέγων, Κύριε, ὁ παῖς 

μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δει- 
-ι ΄ / Ν ὕ, ε) »“ αν 

τ νῶς βασανιζόμενος. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Τη 
- Ν / ΔΝ 

8 σοῦς!, ᾿Εγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. καὶ 
3 ν « ς / ” / 3 

ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ 
ο διξι γι. ἡ Ν᾿ 4 ς Δ Ἁ / » ᾿ . 

εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα µου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς 
2 λὰ / ϱ) Ν / δ ἌἍ “ / ς 

ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγον”, καὶ ἰαθήσεται ὁ 
- Ν Ν 5 Ν 3, / ε) ς ΔΝ 

9 παῖς µου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ 
/ 5 ον ἣν 

ἐξουσίανδ, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας 
᾿ς λέ ’ ΤΙ 46 δ / ο καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται 

» ; 5 3 τ 
καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται" καὶ τῷ δού- 

Ι0 λῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας 
ας 3 - ἣν / ΠῚ 5 - ε] 

δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε, καὶ εἶπε τοῖς ἀκολου- 
- ” ἣν ᾿ ς ”- 3 » α 5 Ν᾿ 

θοῦσιν, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἱσραὴλ 

11 τοσαύτην πίστιν εὗρον. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι 
3 Ν ΄ ΄ 

πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, 

καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ 
9 Α “ ΄ διὸ σοι 

15 καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν᾽ οἱ 

δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ 
/ να ΕΜ, ἘΝ αν ς ν᾿ 

σκότος τὸ ἐξώτερον᾽ ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
ἀνε δ Ν - Σο / Ν 9. ς 19 καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ 

9 “ ΄ 5 , ῃ. ν 8 ε 

Ίησους τῷ εκατοντάρχῳ, Ὕπαγε, καὶ" ὡς 
{ ς ” 

ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς 
ΕῚ 0 » ”- [ιά Ε] / 

αὐτοῦ” ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 

Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέ- 
5 κ 

τρου, εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην 
- ἢ 4” -- 

15 καὶ πυρέσσουσαν, καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς 

αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός καὶ 
ἐᾷ » 

10 ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτοῖς ἢ, ὀψίας δὲ 

γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομέ- 
, Δ / 

νους πολλούς" καὶ ἐξέβαλε τὰ πνεύματα 

λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθερά- 
- . 3 “ ς ον] ο 

17 πευσεν’ ὅπως πληρωθῃ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου 
- 3) ὴ 

τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς ἀσθε- 
/ ς - »» Ν Δ / 3 / 

νείας ἡμῶν ἔλαβε, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. 

18 ᾿Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶ 
5 , -ὐψν,, 5 - 5 Δ ἴς 

αὐτόν, ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. 
᾿ Ν 5 Ν - Ἀν σὰ 

19 και προσελθὼν εις γραμματεὺς είπεν αὐτῷ, 
/ 3 4 

Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρ- 

20 χῃ. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπε- 
Ν ο ν " Ι͂ - 

κες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 

4 ϱΠι. ὁ ̓ ]ησοῦς 

δ Μαγη. αζᾶδ τασσό- 
μενος 

7 Δαγᾳ. παρ᾽ οὐδενὶ 
τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ 

8 οπι. καὶ 

9. ο). αὐτοῦ 

10 αὐτῷ 
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5, ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΥΤΙΙ. 20---ΤΧ, 1. 

1611 
{86 δἷἱῦ πᾶν ποϑίβ:: θαὺ {π6 βοῃ οἵ 
τηϑη Ἠα{]Ἡ ποῦ ποτε {ο 14γ ΗἷΒ ποδᾶ. 
21 Απᾶ αποΐμεχ οὗ 8 Ὦ]ἱβοίρ]ες 

βαϊά πηΐο Ἠϊπη, ΤΟΥ, Βα 6 1 το Ἠτεί 
ἴο ρο, απά Ῥατγ Τὴγ {αΐΠεγ. 
2. Ῥαί 6585 βαἷᾷ απο Ἠΐτη, Το]]ου; 

1ης, απᾶ 1εῦ πο ἀεαᾶ Ῥατγ ἐλεῖτ ἀεαᾶ. 
28 4] Απᾶ γ]οη ο γΓας επ{ετεᾷ Ἰπίο 

ἃ 8Η1Ρ, 119 ]βοῖρ]ος {ο]ουγεά Ἠϊτη. 
24 ὙλΑπά ἸῬολ]μο]ᾶ, ἴ]λετο 8ΥΟ5Θ 8 

6τεαί {επηρεδί ἴῃ {πο 388, ΙΠΡΟΠΙΟΙ 
ἐμαῦ {86 ϱΗ1Ρ Υ/Β οογεχεᾷ πὰ {λε 
ἩΔΥ6Β: Ὀαὺ Ίο γγᾶβ 85160}. 
25 Απᾶ 15 ΤΊβοῖρ]65 οΏτηθ {ο Ἠϊτη, 

απιᾶ απγο]ο Ἠϊτη, βαγίηρς, 1ιοτᾶ, 6819 
5: το Ῥετίβῃ. 
26 Απᾶ 116 βαϊζ]ι ππίο μετα, ΊΗΥ 

ΔΥΘ Υο Γεαχ{α], 0 το οἳ 0016 1410} ἢ 
ΤΏΡ Ἡοδ 41ο0β8ο, απᾶ τερι]κοᾷ ἴ]εα 
τὶ απᾶ {ο 8368, δηα εχο ΤΡ 
8 στοβῦ ομ]πῃ. 
27 Βαὺύ {86 πιοη πιαχτε]]θᾶ, Βα ηρ, 

Ὑ/παῦ ΤΙΦΏΠΕΥ οἳ τηδη 15 1115, ἐλαῦ 
6Υοπ {πο νήπᾶβ δηα {11ο Βεα ΟΌΘΥ Πτα ὃ 
98 4 “Απᾶ πΊθη Ἡθ Ίγ8β 601ΙΠΘ {ο 

[86 οἴ]ογ βἱᾷ6, Ιπίο πο οοπΏ{χγ οἵ 
ἔλιο 6ἵσθβεΠΘΒ, ἔμ σο πού Ἠϊπα Έντο 
Ῥοββοββθᾶά πλ ἀθνί]β, οοπηῖης οἂὐ 
οὗ ἴλο {οπιῦα, εχκοθεᾶῖηρ Ἠεχοθ, 80 
{μδὖ πο της παὶρΗί Ρ855 ὈΥ ὑπδὺ αγ. 
29 Απᾷ Ῥε]μο]ά, {μον οτιοᾷ οτῦ, 

φαγῖηρ, ἡ μαῦὺ Ἠανο πο {ο ἆο πλ 
{μ66, ἆεβαβ ἔ]οι βοπ οὗ ἄοᾶδ Ατύ 
ἴλοα οοπιθ ΠΟΥ {ο {οτπιεηί τι8 
Ῥεαΐογο ὑπὸ της 2 
90 Απᾶ {ποῦ πγαβ ἃ ροοᾷ παγ οῦἳ 
χοπ ἔ]επῃ απ ΠΟΥ οἳ ΙΗΔΗΥ ΒΠΊΠ6, 
1οεἵηρ. 
81 Βο ἐμ ἄενις Ῥεβοαρηί Ἠϊπη, 

βαγΊπρ, Ἡ Όποια οαδύ τι8 οαί, Β46Υ 
τ {0 Ρο απγαγ 1Πίο {Π6 μετᾶ οὗ βπΊΠθ. 
82 Απᾶ ο βαῖά ππίο ἔπεπι, (ο. 

Απᾶ γ/ηεη ΤΠ6Υ Πσ6ιο ο0πΠθ οτί, 
ἴλου πγεηῦ ἱπίο ὑπὸ Ἠετᾶ οὗ ΑΠΊΠο: 
απᾶ Ῥε]ιο]ᾶ, [Π6 πγ]ο]θ που οὗ βπΙπε 
τα νιο]επ{]γ ἄονππ ἃ βἴεερ Ῥίαοο Ιπίο 
{86 ὅδ, απᾶ Ῥοτϊςηεᾶ ἴῃ {16 πγαίεΥΒ. 
95 Απᾶ {πε {μεὺ κερί {Ίεπι, Πεᾶ, 

απᾶ πγοηῦ ὑπ 6 17 πγαΥΒ Ιπίο ἴμο οἵζγ, 
δια {ο]ᾷ ετεσγ ἐμ]πς,απᾶ πγ]αί τας θ6- 
{16η {ο {ιο ροββοβδεᾶ οὗ {πὸ ἀενῖ]β. 
84 Απά Ῥε]λο]ά, ὑπὸ π]οῖο οἵυγ 

οαπιθ οαὐ Το τηθεῖ “6518: απᾶ ΘῈ 
ΠΟΥ βαν; τη, ἴπεγ Ὀδβοιρηὺ Ὠΐτη 
ἐμαὺ μΒ6 που ἄθραχσὺ ουὐ οἱ {μθὶν 
οοδϑδίβ. 

9 Απᾶ Ἱιο οη{εγεᾷ Ἱπίο ἃ 5Η1Ρ, απᾶ 
Ῥαββε( οΥ6Υ, απᾶ οππηθ Ιπίο Ἠ15 ΟΠ 
οφ. 

1881 
{86 Ἡδαγεπ Ίαυε 1Πθ68ί5; Ῥαΐ {π6 
Ῥοη οὗ πιαη Ἠαί]μ ποὺ Ὑ]πθγθ {ο 

1 αν, 
Ἰοασίησο 

91 Ίαν Ἠἱβ μοδᾶ. Απά δποίμον οἳ | 214009. 
ιο ἀἱδοῖριθβ βαῖᾶ ταπίο τη, 
Τιοτᾷ, βαΏεν πηθ βγβδί {ο ϱο απᾶ 

22 Ῥατγ ΤΥ 1α.1ιεν. Ῥτέ Ζ6β15 βατ 
ππί{ο Ἠϊπα, Ἐ ο]]ουν τηθ; απιᾶ Ίεαγε 
{16 ἀεαᾶ {ο θαυ ἐλμοαῖχ οὗ ἀθαᾶ. 

25  Απᾶ πε Π6 χὰ5 επ{εγθᾷ 1Ππῖο 
δι Ῥοαῦ, Ἠῖβ ἀῑβδοίρ]ες {ο]]ογγθά 

24 Ἠϊη. Απᾶ Ῥο]πο]ᾶ, {πετο 41089 8, 
Ρτεαί {επιρερῦ ἴῃ {16 568, 1Π8ο0- 
1ηπο]ι ὑἐμαὺ πο Ῥοαί γνας οογεγεᾷ 
σὰ {ο Ὑαγες: Ῥαΐ ο παβ 

20 αβ]εερ. Απᾶ {αγ οατηθ {ο Ἠϊπη, 
απᾶ αποκο Ὠΐτη, βαγίης, Ῥαχο, 

26 Τιοτᾶ; πε Ῥετῖδῃ. Απά Ίο βδῖθῃ 
πη{ο ἴπεπι, ΤΗΥ αγο το {οαγ{], 
Ο το οὗ 0016 ἔα} Τ]αεη Ἡοα 
8056, απᾶ τερτ]κοᾷ {ο πιᾶςβ 
δια {ο βρῶ; δῃᾷ {ποῦ γαδ ἃ 

27 συϑαῦὺ οϑϊη. Απᾶ ἴ]ο τηθη 1η87- 
γε]εᾶ, βαγίηρ, ὙΥ μδὺ πΙάΠΠΘΥ οὗ 
1ΗΘΏ 15 0118, {ποὺ ογαπ {1ο τ] πα 5 
δια {Π6 56ο ΟΌΘῪ τη ἢ 

25 Απᾶ γἩεΠ ΒΘ πας ΘΟ 6 {ο {Π6 
οὐμαεχ 5146 ἰηΐο {π6 οουπύυ οὗ 
{1ο αδάδγθηββ, ὑμπϑυῦθ τηϑὺ Πΐτη 
ὕνγο 2 ροββθϑβϑα γ(] ἀθν1]β, οοτη- 
Ἰηρ Του οι οἳ {π6 {οπββ, εχ- 
οεεᾷΊπρ Πσθχοςθ, 50 ἴ]λαῦ το της 

29 οοπ]ᾶᾷ ραβς Ὦγ ναί πναγ. Απᾶ 
Ῥε]λο]ᾶ, ἴ]ιαγ οτ]οᾷ ουὖ, βαγίηΡ, 
Ὑγπαί Ἠατο πο {ο ἆο πα] {Π66, 
Όλοι Θοπ οὗ ἀοᾶ ἢ αὐ ποῖ οοτηθ 
Δ Π6Υ {ο ὑοχππσηί 5 Ῥείογο {ια 

90 πιο Νου ἴπετο παδ δἴδυ 
ο Ίτοπι παπι ἃ Ἰογᾷ οἳ τΙΒΗΥ 

81 οπ]πο Μεεΐηρ. Απά {πε δᾷεν]]β 
ῬεδοαρΏί Ἠϊπαι, βαγίηρ, ΠῚ [οι 
σαδὲ τι5 οτί, βεπᾶ τι5 ἄγαν 1π{ο 

92. {μ6 Ἠετχᾶ οὗ Απῇπθ. Απά Ίο βαϊα 
τπιηΐο μοι, 4ο. Απ ἴλεγ ΘΔ] 
οαὖ, απᾶ νοῦ ΙΠπίο {πὸ ΒΠΊΠΘ: 
δια Ῥο]ο]ᾶ, {μ6 πγ]ο]ο που Υαβ]ι- 
εᾱ ἄοππι {1ο βἴεερ Ιπίο {19 568, 

88 απᾶ Ῥοτῖβ]εά ἴῃ {1ο γ/αίεγβ. Απᾶ 
{μετ ὑλλαί [θᾶ {πετ Παᾶ, απιᾶ ποτέ 
πΑΥ Ιπίο {π6 οἵω, απᾶ {οιᾶ 
ετοειγἰμ]πρ, απᾶ νηαί ἵγας ἨῬε- 
{8]16η {ο (παπι ὑμπαῦὺ ππεγο 2Ρ05- 

84 βοββεᾷ σι ἀἄενῖ]δ. Απιᾶ Ῥε]ιο]ά, 
811 ιο οἵυγ οπτηθ οτί ἴο τηθοῦ 
6βαβ: απᾶ ππεη {ΠΟΥ βατ 
Ἠΐτα, ἴπεγ Ῥεβοιρλύ ᾖῖπυ ἴλπαί 
Ἡο σπου ἀερατί ἔτοτι {λπεῖ 
Ῥοχάᾶςτβ. 

Ὁ Απά ἢ οπἰογρᾳ Ἰπίο ἃ 
Ῥοαύ, απᾶ οτοββθᾷ οὐδ, απᾶ 
οςπ1θ Ἰπίο 115 οὔ οἳγ. 

"ἢ 

305, ἄε- 
ππιοπιίαςξ 

8 τ. 
ἀΕπιο}1δ. 



ΏΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀν- 
/ ᾽ » “ ᾿ Ν / 

θρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 
μι μα “ “ ᾽ «11 Φ ο 

9] ἕτερος δὲ τῶν μαθητών αὐτοῦ): είπεν αὐτῷ, 

κύ ἐπίτρεψό Ὁ ἐπελθεῖν καὶ ύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν 
99 θάψαι τὸν πατέρα μου. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν |" 

ὑτῷ, ᾿Ακολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς αὐτῷ, μοι, καὶ ἄ ρ 
/ Ν σ΄» ’ 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. 
3. Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ 8 πλοῖον, ἠκο- 
54 λούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἰδού, 

σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε 
τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων" 

96 αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. καὶ προσελθόντες οἱ 
θ Ε “14 ”/ 53». ἢ λέ μαθηταὶ αὐτοῦ" ἤγειραν αὐτόν, λέγοντες, 

“0 Κύριε, σῶσον ἡμᾶς", ἀπολλύμεθα, καὶ 
λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; 
τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ 

271 θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. οἱ 
ν 3 » /΄ ΄ / δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, Ποταπός 

᾿ τ ΄ ἃ, ΓΕ λε / 
ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα 
ὑπακούουσιν αὐτῷ ; 

48 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν 
χώραν τῶν Τεργεσηνῶν "5, ὑπήντησαν αὐτῷ 
δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχό- 

4 
µενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ 

29 παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης' καὶ ἰδού, 
ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿ΙΤησοῦ ἴ, 

Ξ “" 9. - Ἔ: 
υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασα- 

- 9 ΡΞ 
30 νίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀγέλη 

/ [εὑ ” ε Δ / 

χοίρων πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες 

παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις 
ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν!8. εἰς τὴν 

- 3 ΄ 

ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπά- 
γετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν 
᾿ α [ 19. Ν ἰδ ον - 
ἀγέλην τῶν Χοίρων’"' καὶ ἰδοῦ, ὥρμησε πᾶσα 
ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων"Ὁ κατὰ τοῦ κρημνοῦ 

᾿ Ν / ΝΎ 9 ) ε ΄ ασ 

εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδα- 
38.σιν. οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόν- 

τες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ 
84 τῶν δαιµονιζοµένων. καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ 

/ Σα. ῃ / 3 ες ᾿ 
πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ καὶ 
ΕΓ ο / 4 ἘΝ 
ἰδόντες αὐτόν, παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ 

ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

Θ Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ! πλοῖον διεπέρασε 
λ 3 3 Α 54." / 

καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 

ο» -- 

5 τ 

φ - 

1 ϱΝι. αὐτοῦ 

13 λέγει 

19 ϱπι. τὸ 

ο/η. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

16 ϱπι. ἡμᾶς 

16 Ταδαρηνώ» 

17 ϱηι. Ἰησοῦ 

18 ἀπόστειλον ἡμᾶς 

19 τοὺς χοίρους 

30 οπι. τῶν χοίρων 

1 ϱἨηι. τὸ 
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αὐ 
οἰοίῆ, 

1611 
2  Απᾶ Ῥο]ιο]ᾶ, μου Ὀγοπρῆῦ {ο Ἡῖτη 

ἃ Τη8 5101}. οἵ ἴλμο Ῥαἱβγ, Ἰγίησ οη ἃ 
Ῥοᾷ: δα “6515 βϑοίηρ ὑμὶν ἔα}, 58] 
πηΐο {π6 5101 οἵ {Π6 Ῥᾷῖβυ, Φοπ, "6 οἵ 
ροοᾷ οἨθεχ, 6115 81ης Ῥε{οτρῖνεῃ {1εθ. 
8 Απᾶ Ῥε]μο]ᾶ, οδγ{αῖτι οὗ {πο ϑου 065 

5814 τ] ΓΠ6πήδε]νες, ΤΗϊ5 τηαη 
Ρ]αβρ]οπιδίἩ. 
4 Απά 6515] πον αρ ἐλεῖν ὑπουρ δ, 

Βδια, ὙΥουοίοσο ὑΠ 1} γο εν] ἴῃ γους 
ΠΕΡ Ἢ 
δ Ἐου ΒΟΥ 15. θα 516. ἴοραγ, ΤΗΥ 

5115 Ὀ6 {ογρίγεπ {Π66: ΟΥ {οβαγ, Α166, 
δια πγα]]ς2 
6 Βαύ ελαῖ γο τηαγ Ίπποι ἐπ {ΠῸ6 

8ΟΠ οὗ τηδὴ Πα Ῥοπγεν οη ΘΑ {ο 
{ογρίνο 51Π8, (ΤΠεπ βαῖ ἢ Ἠθ {ο ἐπ | 
β]ο]ς οἵ {π6 ραΙ5Υγ) Ατίςο, {α]οα αρ 1 
Ῥεᾶ, απά ρὸ απ{ο θμῖπα Ἰοτςο. 
7 Απᾶ πὸ 47056, απᾶ ἀθραγθα {ο 18 

Ἠοιβο. 
ΒΒαύνθα ἐποπιπ]ΗΗπιᾶες βαγ1{, ΠΟΥ 
παγγε]]ε, απᾶ σ]οτῖβεᾶ ἄοἄ, σν]ῖο]ι 
Ἰαςά ρῖνοπ 516] Ῥοπγεγ πη{ο ΠΕΠ. 
9 4 "Απᾶας 9655 Ραββα {οτγ{Ἡ {γοπα 

Ώπεπορ, ἢ 5807 ἂν ΤΙΔΠ παππεᾶ ΝΤαῦ- 
ἴπευν, αμ ήπσ αὖ ἴπο τεοεῖρί οὗ ο1δ- 
ίοπι: απᾶ ο βαϊ δι ππ{ο Ἠϊτα, Εο]]οτγ 
116. Απά 6 αγο5ο απᾶ {ο]]οπγεά Ὠΐτη. 
104 ΑπάΙ{σαππθ{οραδ5, 85 6515 5ῦ 

αὖ πηοαῦ ἵπ ἐμ Ἠοπβδο, Ῥα]ο]ά, τη ΠΥ 
Ῥαρῃσοατς απ ΒΙΠἨΘΥ5 οϑτηθ απά Ρα 
ἄονα απ Ἠϊπῃ απ Ἠῖ5 ἀἱδοῖιρίας. 
11 Απᾶ παπι {πὸ ῬΊ Δ. 5665 58 {, 

ΤΠ6ΥῪ 5εϊα απ{ο ΠΡ ἀἱδοῖρΙ6εβ, Αγ 
οα{θίμ γοιγ ππαδίεγ ναι Ῥαρ]ίσαης 
απιά ΒΙΠΏΘΥΒ. 
19 Βαῦ πγπεη 9 651τ5 Ἡοατά ἐλαΐ, Ὦο 

5814 πιπΐο ποι, ΤΟΥ ἴλαί Ῥο ΠΟ] 
ηθεᾷ ποῦ ἃ Ῥμυβιοῖδη, Ραῦ ἴπεγ ὑπαὶ 
αγο 5101. 
18 Βα ρὸ γϑ απᾶ ἵδαση γ]ιαῖ {πα 

τηθδηθίῃ, ἘΙ συ] Πὰν 6 τπΘτογ απᾶ ποὺ 
ΒΘΟΥΙΗ͂ΘΘ; ΤΟΥ Τ τη ποῦ οοτηθ {ο 0811 Π6 
χἸσμίοοας,ραβίππετβ{οτερεπίαπςθ. 
14 41 ΤΉ ἢ οαππθ {ο Ἠϊπα ἴμο ἀἆἱδοῖρ]θβ 

οὗ 6ομη, βαγίης, ΤΗΥ ἄο πο απἆ 
{16 Ῥμανίδεος {α5ύ οἱ, αὖ ἐπ γ ἀῑδο]- 
ΡΙ65 {α5ῦ ποῦ 2 
16 Απᾶ ἆ αραβ Βαϊ ππ{ο ἔμοαια, απ 

ἴπο οἸή]άτοιι οἳ ὑπὸ Ῥτιάροματηρεν 
ΙΠΟΊΥΗ, 48 ΟΠ σ᾽ ἃ5 ὑπ Ῥγιάρστοοτη 18 
ψήθι ἔλοπι ἢ Ἐ αἱ νο ἄασς ση] οοπιθ 
νησι {Π6 Ῥτίάεστοοσπα 5181] Ῥο {α]κοι 
{γοπα {Πετῃ, αι {ποπ 5Πα]] {μετ 1α50. 
16 Χοτπαῃ ραζ{είῃᾗ ἃ Ῥϊεσο οὗ ἵ πε 

ο]οῦίι απ{ο απ οἱ σαγππεη{: ἴον ολα 
ὙΠΟ 15 Ῥαῦ ἵπ {ο ΒΗ1 10 αρ, [κοί 
{τοπ {πὸ ραγππεπῦ, απ {1ο τοπί 15 
πηαάρ ΊγΟΙΡ9. 

1881 
2 Απᾶ Ῥεμο]ά, ἴπεγ Ῥτοποσ]ιέ {ο Ὠΐτη 

ἃ τηςΏ βἱο]ς οὗ {πο Ῥα15Υ, Ίγίπρ οτι 
δι 064: απᾶ “6515 5εείηρ {εί Τα 1} 
5814 απ{ο ο 510}. οὗ [Π6 Ῥα15Υ, 
19501, Β6 οὗ ροοᾷ οπεετ; [ΠΥ 5118 

8. αγο 1ογρίγεηι. Απά Ῥεμο]ά, ο6χ- 
ἰαΐπ οἵ {ο βουῖθθ5 βαϊᾷ 11 
ΏΠπεπηβο]γας, ΤΗϊ5 τηαπι Ῥ]αβρ]ιο- 

4 πηθίΠ. Απάᾶ ο οδας2κποντρ ὑπ οἷν 
ΠιοιρΗ{ς βαϊα, ἨΓΠπεγείοτε {πη γ 

ὅ 601} Ίπγοατ Πεατίς 2 ΕῸΥ ὙΠ ΠΟΥ 
18 Θδβι θυ, {ο 58 0, ΤῊΥ 5115 ΔΥΘ ἴΌΥ- 
Ρίνεη; ΟΥ {ο 58 07, ΑΥ156, απ πγα]]ς 3 

6 Ῥαἱ ὑμαῦ το τηαγ ποτ {λαί {π6 
ΡΟΠ οὗ τη Πα{]ι ὄροπγεΥ οἩ θαυ 
{ο 1ογρίνο 8ΙΠ8 (μον 5810} ΒΘ {ο 
{16 β]ο]ς οὗ {πΠ6 ρα1βγ), Ατίβο, απά 
{α]ο ἂρ ὑπ ν Ρεᾷ, δὰ ο τἀπὸ ιν 

π Ἠομδθ. Απᾶ ο 810506, απᾶ ἆ6θ- 
8 Ῥατζεᾶ {ο Ἠϊ5 Ἠοτδθ. Βαὺ ΘΗ 

{πὸ τα] ὑπᾶες βαὖγ 15, {Π6 ΤΟΥ͂Θ 
αἰταῖᾶ, απᾶ ρ]ουιῆθα αοα, υῖσ]ι 
Ἰαά ρίτεη 5ποἩ δῬοπγετ ππῦο τηθῃ. 

9  Απᾶ α5 96815 μεϑβϑᾶ Ὦγ ἔτοπα 
ἤπιαοπςς, Ἡο 5δγ ΑΠΟ, οα]1]εᾶ ΝΤαϊ- 
Όναιν, βι ὑ]πρ' αὖ {Π6 Ῥ]αςο οὗ {ο]]: 
απά Ίο Βαλ απ{ο Ἠϊπα, ΒΌΠΟΥ 
1ο. Απά Ἠθ 4γ056, ἃπα {ομουγεᾶ 
Ἠϊπῃ, 

10 Απά 165 οαπ1θ ἴο Ρ855, 85 Ἡο ἐβαῦ 
αὖ τηθαῦ 1π ἴπο Ἠοπβο, Ῥοα]ο]ᾶ, 
ΊΠΑΠΥ ΡαβΗσαης απά ΒΙΠΠΘΥΡ 6α11Θ 
απᾶ βαῦ ἄονγῃ γη] }εβαβ απ 18 

11 ἀἱδοίριθβ. Απᾶ π]σπι {πὸ Ῥματί- 
5665 ΒΒ 16, ὑΠ6Υ Βαϊ απίο Ἠ18 
4ἱβοῖρ]6», ΠΥ οα ζεί] τοι ὅ Ἠαβ- 
ἰοὺ σὰ 0Πη6 Ῥαρμοαις απᾶ βἴπ- 

19 ποθὴ Βαῦ θη Ίο πραγᾷ 16, Ίο 
Βα, ΤΠογ ὑπῶῦ αγο δγλο]ο Ἰαγο 
πο ηθοᾷ οὗ ἃ Ῥηγδίοῖαπ, ρα ἔεγ 

15 Όιαῦ αγο βίοκ. Βαυῦ ρο το απά 
Ίδαγτ γ]αῦ ἐλὲ8 πιοαηαί]ι, 1 ἄεβῖτα 
ΊΠΘΥΟΥ, απᾶ ποὺ βαοτ]ῃσοο: Τον 1 
6816 ποῦ {ο σα] Όπο τισμίαοι, 
Ῥαὺ ΡΙΠΠΘΥΒ, 

ΤΈ]απ οοπηθ {ο Ἠΐτη ἴμο ἀῑδεῖρ]θς 
οὗ ἆοἩπ, βαγίηρ, ἨΓΗΥ ἄο γγο απᾶ 
ἴιο Ῥ]μαχίσοος 1154 Τοῦί, Ῥαἱ ἴ]ιγ 
ἀἱβαίρ]ος{α5έποῦὸ Απᾶ Ίρις σαἰά 
αὐνίο {πεπῃ, 6η {ο 8οἩΒ οἳ {ιο 
Ῥνίᾶο-ο,λαπη ρου ΙΠΟΊΣΗ, 38 Ίοης ἃ 5 
Ώιοργιάεσχοοτη 15 ση] ἐμ τὰ ἢ αὐ 
ιο ἄδυβ πΠ] οοπθ, πει {λα 
Ῥνιάθρχοοπα Λα] Ὄο {αυ αγγ 
1γοπα {λμοτα, απᾶ {αι ν 11 ἴπεγ 

16 1α5{. Απά ποτιμη Ρας{εί] ἃ ρίθσθ 
οὗ ππάτοββεᾶ ο]οίλ ππροιπ απι οἱ 
ρατππεπό; {ον ἐλαῖ νγίσ]ι ϱ]ιοτ]ά 
Π 10 αρ ἰα]κεί]ι ἔγοτα {ιο ραγ- 
1ΏΘΗ6, ἃ ἃ ΊΥΟΥΡΟ τοπ 18 τηδᾶθ. 

14 

1 οι 

1 αγ. 
Οία. 

3 ΜΑΠΥ 
διηοϊοπῦ 
Δα Πουῖ- 
{165 τολμά. 
εεεῦιθ. 

505, αι- 
ου 

4 αν. 
γεοϊηθ : 
δ: Πα 850 
ΔΙ Υ 5. 

505, 
Τεασλιο 

σςγ. 
ϑίγ ον. 

Ἴ Βοπιο 
ΔΠΟΙΘΗ 
δα  ΠοΥ- 
{165 ο] 6 
οΓί. 



ΏΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΦΘΑΙΟΝ 

ΟΥ̓ / ΄ ᾽ -“ Ν κ 

2 καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ 
κλίνης βεβλημένον" καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν 
πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, 
τέκνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου”. 

/ “ 

3 καὶ ἰδού, τινὲς τῶν γραμματέων εἶπον ἐν 
4 ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασφημεῖ. καὶ ἰδὼν ὁ 

“ Ν - ἊΣ 

Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν, Ἵνατί 
ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις 

“ ,ὔ ” 

δ ὑμῶν; τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, 
5 -. 3 ᾽Αφϕέωνταί σοιὸ αἱ ἁμαρτίαι' ἢ εἰπεῖν, ᾿Έγει- 

/ ας - [ιά 

6 ραι καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξου- 
σίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς 
» , ς / , ,͵ “ ἀφιέναι ἁμαρτίας (τότε λέγει τῷ παραλυ- 
τικῷ), ᾿ἜἘγερθεὶς ἀρόν σου τὴν κλίνην, καὶ 

7 ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἐγερθεὶς 
8 ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἰδόντες δὲ οἱ 
ὄχλοι ἐθαύμασαν", καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεόν, 

/ ΄“ 

τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώ- 
ποις. 

; . “ “ 3. 3 
9. Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄν- 
θρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματ- 

ία / Ν , 3 - ’ θαῖον λεγόμενο», καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ακολούθει 
Ν ᾽ Ἅ' . ’ τ ᾿ ον μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

10 Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, 
καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 

’ , ο - ΄- 
ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ ἸΙησοῦ καὶ τοῖς 

΄“ .] “-“ Ν » / ς οι 

ΙΙ μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι 
3 .. - - - 

εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Διατί μετὰ τῶν 
τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος 
ς ως ς 4 5 “ ” , - ᾽ ο 8 19 ὑμῶν; ὁ δὲ ᾿Τησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς ὃ, 

7 ’ ” 

Θὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ 
13 οἱ κακῶς ἔχοντες. πορευθέντες δὲ μάθετε 

/ 2 . τί ἐστιν, Ἔλεον θέλω, καὶ οὐ θυσίαν οὐ 
λ 5 γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλ᾽ ἅμαρτω- 

λοὺς εἰς μετάνοιανϑ, 
’ ΄ 3 - ε Α 13 

Ἡ Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ιω- 
/ ΄ὕ / ς ” Δ ς 
άννου, λέγοντες, Διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρι- 

σαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου 
Ἢ ᾽ / ἘΣ - - 

15 οὐ νηστεύουσι; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς, 
᾿ ’ - “ - 

Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν, 
ΕῚ » - 

ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύ- 
, ας - “- 

σονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν 
ς 

16 ὁ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσι. οὐδεὶς 
ἐν «} Δ 

δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ 
ε , “ι» κ᾿ ᾿ / Ξ ἱματίῳ παλαιῷ" αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ 
» ΔΝ - / ΄ 

ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 

2--- 

3 σου αἱ ἁμαρτίαι (οπι. 
σοιὴ 

8. εἰδὼς ἐοπῖ, τοὶ πια}. 

4 οπι, ὑμεῖς 

ὅ σου 

6 ἐφοβήθησαν 

Τ οπι. ᾿Τησοῦς 

8 Οπι. αὐτοῖς 

9. οπι, εἰς μετάνοιαν 

19 Παγῃ. οπι, πολλά 



5. ΜΑΤΤΗΠΕΝΥ ΚΓ ΑΙ 5. 

ἢ Θν, εδ 
Ταμιο. 

χα Ίπικο 
11. 14. 

1611 
17 Νεϊιαεγ ἆοτπεπ Ραύπονυ πο Ιπ{ο 

οἷᾶ Ῥοΐέ]ος: 6156 [π6 Ῥούίες Ῥτοαῖς, 
δια {πο νπα ταηπείῃ οα{, απᾶ {Π6 
Ῥούέ]εβ Ῥεγ]εα: Ῥαὺ ἔπεγ Ῥιαῦ πον 
νήτιθ Ιπ{ο ΠΟῪ Ῥού{]65, απᾶ οί] ατα 
Ῥγοδβουνοά. 
18 4 μια Ἡο βρα]ε {π656 ἐλίτπρς 

πηί{ο {Πετη, Ῥο]ο]ά, ὤπογα στη ἃ 661- 
{αΐπ τ]εν απᾶ πγογβάρρεά Ἠήπη, βαγ- 
Ίπρ, Μγ ἄαιρλίεν 15 εγεη που ἀθαά : 
Ῥα{ οοπηθ, απ ]αγ {1 Παπᾶ προήἨεχ, 
απᾶ 586 518]] Ἠνο. 
19 Απά ζΖο6βαβ αχοβο, απᾶ {ο]]ογγοᾶ 

Ἠΐπα, απ 5ο αἱ Ἠ15 ἀϊδοιρ]ος. 
20 (4 Απᾶ Ῥο]μο]ά, ἃ ποπιαη γἩΙοἩ 

πας ἀἴδεαβεᾶ τις αη Ίδεπε οἵ Ῥ]οοά 
πε]νο ΤοαχΒ, οᾶτηθ Ῥεμ]πᾶ Ἠϊτη, απᾶ 
{οτο]ιθᾶ {]ιο Ἠσθτη οὗ 5 ραυτηθηῦ. 
21 ἘῸΥ 516 Βαϊ η μῖηπ μου βϑ ἢ, ΤΕ Τ 
ΤΥ Ὀαὺ ἰοῦ} Ἠἱβ σαγτηθηΐ, 1 5181] 
Ῥο π]ο]ο. 
2» Βαύ ᾖεβαδ ἰπχγηοᾶ Ἠϊπι αΡοτς, 

αηπᾶ ΜΘ Ἡο 58 ΠΟΥ, 6 ραῖᾶ, 
Ῥατπρ]λίοαν, Ῥο οὗ ροοα οοτηΐογχύ, {1γ 
Τα 0 μα πηαᾶθ π66 016. Απά 
{86 σσοπιδ π8β πιθάς Ο]6 τοπ 
ὑπαὺ Ἠοιτ.) 
28 Απᾶ ψΠ6η 7655 οαπ1θ Ίπ{ο ἴ]ιο 

ΤΌ ΪΘΥ 5. Ἠρτβο, απᾶ βατ; ἴἶιο τηπβίχο]β 
απᾶ {Πο ῬΘΟΡΙΘ τηα] τρ ἃ ποίςο, 
24 Ἠο ραϊᾷ απίο {πεπι, ἀἶνο Ρ]ασα, 

ΟΥ {Π τηα]ᾷ 15 ποὺ ἆθαᾶ, θαὺ εἹεερείμ. 
Απᾶ {πετ Ιατπρ]ιεᾶ Ἠήπα {ο βοοΥἩ. 
25 Βευὺ πο ο Ῥεορ]ο πετο Ρα 
Του, Ἠο ππεηῖ ἵπ, απᾶ {οο]ς εν ντ 
{86 παπᾶ : απᾶ {Π6 τηα]ᾷ 41956. 
26 Απᾶ {16 {ατπο Ἠετεοί πϑηὺ ἃ- 

Ῥτοαᾶ Ππίο αἱ ἐπαῦ ]απᾶ. 
2τ 41 Απᾶ πηεη 9655 ἀἄερατεοᾷ 

ἴπποποσο, Έντο ῬΗπιᾶ τπεη {ο]οπγεᾶ Ἠϊτη, 
ογΊης, δα ΒΨΙΠΡ, Τποι 50 οἳ 
Ῥανῖᾶ, Πᾶν ΤΊΘΥΟΥ ΟἹ 18. 
28 Απαᾶ π]αη ΗΘ πγαβ ΘΟΠ16 1Π{ο [λα 

Ἡοτβο, {86 Ῥ]πά πησπ οαπ1θ {ο Ἠϊπα : 
δια 9 6515 Βαζ] πο {Πατηα, Ῥο]σνο 
γο {πᾶ 1 δὶ 8016 {ο ἆο 152 ΤΠΘΥῪ 
βαϊᾶ ππί{ο η, δα, Τιογᾷ. 
29 Τπεη {οποπεᾶ Το [είν 6795, 

βαγίης, Λοοοτάῖηρ ο γοῦν {αμ ο 
10 ππί{ο τοι. 
80 Απ ἰ]ιαῖγ οσο5 ππογο ορεπεᾶ: απᾶ 

16βας βύγαι Πγ επανρεᾶ μοι, ΒαΥΙΗΡ, 
366 {]ιαῦ πο παπι Κποτν 15. 
81 Βαυΐ που, θη ὑπ Ὺ ππθγο ἆ6- 

Ῥρατ{αᾶ, βργθδαᾶ αρτοαᾶ Ἠ15 {απιο ἴῃ αἱ] 
ια οοππίγ. 
82 41 ἘΛΒ5Β ἴπαγ πεπὲ οὐ, Ῥα]ιο]ᾶ, 

{μου Ῥτοιρῃί {ο Ἠϊπη ἃ ἄστη τα 
Ῥοββοθββοᾶ νη(Ἡ ἃ ἀεν]]. 
99 Απά πετ {110 ἀατ]] τας οαδὺ οαῦ, 

1881 
17 Νεϊπεγ ἄο πιει Ῥαί ποστ ]Π6 

Ἰηΐο οἷᾶ 1ππο-είπβ: 6156. ἴε 
ρ]άπςβ Ῥτατδί, απᾶ {ο ππο 15 
5ΡΙΠεᾶ, απᾶ {ιο βκίηβ Ῥετῖδῃ: 
Ῥαὸ ἴπεγ ραό πὸ νήπθ ἰηΐο 
1γεβΗ πηΠΘ-ΒΙΙΠΒ, απᾶ μού ατα 
Ῥτερετγεᾶ. 

ἸηΙ]ε μθ΄ 6ραίκο {ποβο {ήησς 
ππίρ ἴΠεπα, Ῥεμο]ά, ἴΊεγθ ο.πιθ 
28. τα]ατ, απά πιογβμῖρροᾶ 11τη, 
ΒΑΨΙΠΡ, Μγ ἀἄαιρ]πίεγ 15 6υεη 
ΠΟΥ ἄεαᾶ: Ῥαῦ οοπιο απᾶ Ίαγ 
[γ παπᾶ προηπ ΒΟΥ, απᾶ 5886 

19 5811 Ἰπνο. Απᾶ Φ9εβϑὰβ 81ΌΞΘ, 
απᾶ {οἩΠογγοᾶᾷ Ἠϊτα, απᾶ 80 αἱ 

20 Ἠϊς ἀῑεοῖριες. Απᾶ ΤῬε]ο]ᾶ, ἃ 
ππΟΤΠΙΘΏ, ΠΟ Ἠαᾶ απ Ίββιο οἵ 
Ῥ]οοᾶ ἔγινα ΎθαΒ, οὔπιο Ὦο- 
Ἠϊπά Ἠϊπα, απά {οπολοᾷ {πο Ῥου- 

2] ΘΓ οὐ Ἠϊβ ραγπιεηέ: 1οτ 516 
8814 τι ῖη Πουβο], Τί 1 ἄο Ρυΐ 
{οποἩ 815. ραγπιοπί, 1 5181} 6 

22 ϑγηδᾶθ 016. Βαυὺ «αρα πτη- 
ἴηρ' απᾷ εοεῖησ Ποὺ βαϊᾷ, Ταπρ]ι- 
{6Υ, Ῥο οὗ ροοα οἨθαι; {1νγ {αϊεα 
Βα ἁπιαᾶο ἴἶιαρ πΠοῖθ. Απᾶ 
ἴμ6 πποτηβη πας Σπιαᾶο Ὑλο]ε 

25 χοπ {πὸ Ἠοττ. Απᾶ πΏεη ᾖ6- 
ΒΠ8 οϱα1Πθ ἰηΐο {πο τα]αχ’5 Ἰοτρο, 
δα 5απγ ὑμ6 Βαίε-ρΙαγοεΥβ, απᾶ 

24 {μ6 οτογᾷ πια]ῖης ἃ ἑππιπ]{, Ίο 
Βαϊ, ἄἴπο Ῥ]ασο: ἔου {πὸ ἄατπιςο] 
18 ποὺ ἀθαᾶ, θαὺ εἹεοροίπ. Απᾶ 

25 ἴπεν ]απρ]ιεᾶ Ἠΐτα {ο βοοτπ. Βαΐ 
ευ {πο οχοπᾶ παβ ραῦ {ογί]ι, 
Ἡθ οπθεγεᾶ ἴῃ, απᾶ {οοῖς Ἡεν Ὦπ 
{πο Παπά; απᾶ ἴμο 4ατηβε] ατοβθ. 

26 Απ ὅἴμο {απιο Ἠογθοί πγοηῦ {οτί 
1η{ο 811 ὑπαῦ ]απᾷ. 

27 Απᾶ 88 ἆαβαβ ραββεᾶ ὈΥῪ ἔτοτι 
«θησθ, {πο ἈΠ πα τηση {οοπγεᾶ 
Ἠΐπα, οτγῖηρ οαὖ, δι βαγΊηρ, αν 
ΤΩΘΥΟΥ ΟἹ 5, ποια 8οη οὗ Ώανίά. 

28 Απᾶ ππεη Ώο πγαβ οοππθ 1Π{ο {ια 
Ἠοτβο, ὑπ ὉΠ πα πιθη οςτηθ {ο ΗΊπα : 
απά οβαβ βαἰ{Ὦ ππίο μου, Β6- 
Ίσγνο το ἐπαίΤαπι 8016 {ο ἆο 199 
ΤηἩαγ 58. πιηΐο Ἠϊπῃ, Ύθα, Τιοτᾶ. 

29 Τῃεη {οπολμεᾶ Ὦο ἐμοὶ 676Β, 5αγ- 
Ἰπρ, Αοοοτᾶ(ηρ {ο τον Σαϊ6]ι Ῥε 10 

90 ἆοπο ππίο τοι. Απά {6}. ογοβ 
πεχθορεπεά. Απᾶ εβαςδαἰτίοῖγ 
ομαχρεᾶ {ηθτα, βαγίῃς, ὅδ {ἐλαῦ 

91. πο πηαη ποπ 10. Βαῦ μον πγεπῖ 

18 

1 Τη84 15, 
επ 
Ἰιδεά ας 
δοί(ϊε5. 

2 α΄. οπε 
γιό». 

5 αν. 
ἐπῖς 
Ταπις, 

60, 
δίον πεῖν 

Του, απᾶ ερτεαᾶ δρχοδαᾷ 15 {ατπο |. 
ἴῃ 811 ἴ]ιαί Ἰαπᾷ. 
Απά 885 {ματ πγοπ{ {ογ{Ἡ, Ῥο]ιο]ᾶ, 

{8 γὸ πας Ῥτοιρ]{ {ο Ηἴτη ἃ ἄστη 
89. τῇδ Ῥοβεβθββοά γη] δἿ θυ]. Απᾶ 
οι {πο ΤΟΥ] παβ οαςί οαὖ, 

82 

Τατ. 
ἄεΠΙΟΠ. 



ΕΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 

9. 

17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς πα- 
τὰ κ᾿ , ε/ : 3 , κ᾿ λαιούς" εἰ δὲ ε νυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ο ή ᾽ 

ο Ὦ 2 τρ Ν νὰ: ια) - 11- ὃ οἶνος ἐκχεῖται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται 
5 

ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς και- 

νούς, καὶ ἀμφότερα συντηροῦνται. 
“" 3 ” ” » ΄“΄ 5" ’ ” 

18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, ἄρ- 
τ “ χων εἷς Ἅ ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ, λέγων 

ΤΑ 9 ᾿ 
ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν' ἀλλὰ 

5 Ν 3 ” ᾿ - Ἕ μα] 1 ’ Δ 

ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ 
“-“ » ’ 

19 ζήσεται. καὶ ἐγερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἠκολούθη- 
Ε] φ- ἈΝ ε Ν -“ αν ’ 2) σεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἰδού, 

Α᾿ « “-“ ,ὔ ᾿» λθι - γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη, προσελθοῦσα 
ο - -“ 

ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου 
» “ Δ » ο “ Στιλ , 81 αὐτοῦ. ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, ᾿Εὰν μόνον 

τῷ ιϑ 
“ ων ο , - - , ς 

ἄψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. ὁ 
- ἌΣ ἢ] 

δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπιστραφεὶς 12 καὶ ἰδὼν αὐτὴν 
ο ἡ ’ Ξ 

εἶπε, Θάρσει, θύγατερ᾽ ἡ πίστις σου σέσωκέ 
“ / 

σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 
- ” / 

93 καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρ- 
Ἂ 5 κ , ᾽ Ν Ν Ν ”/ 

χοντος, καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον 
/ - τες . "4. θορυβούμενον, λέγει αὐτοῖς 13, ̓ Αναχωρεῖτε 

᾽ 3, ᾽ [2 Ἁ Ψ' 3 Ν , οὐ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον, ἀλλὰ καθεύδει. 

δι καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ 
”/ 2 ΔΝ » / -“" Δ 3 «“ 

ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς, 

9) καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον, καὶ ἐξῆλθεν ἡ 
ο “ 

φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην, 
Ξ Ἂς ’ " ” - 3 ” 3 [ή 

»τ Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ, ἠκολού- 
. 

2 “ / / ΄ 

θησαν αὐτῷ δύο τυφλοί, κράζοντες καὶ λέ- 
’Ἱ ΄ 

38 γοντες, ᾿Ελέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαβίδ. ἐλθόντι 
Ας κ᾿ ») - 4. δ δ. ε 

δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφ- 
, . ΄“ « ΄ 

λοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πιστεύετε 

ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ, 

599 Ναί, Κύριε. τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν 
αὐτῶν, λέγων, Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενη- 

’ ε ον . Ἂν , . - « 2 

80 θήτω ὑμῖν, καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφ- 

θαλμού καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦ αλμ ριμή ς ὁ Ἰησοῦς, 

31 λέγων, Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω, οἱ δὲ 

ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ 

ἐκείνῃ. 

88 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδού, προσή- 
᾽ ΄“ ΕΙΣ θ 14 ΔΝ 

γεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον: κωφὸν δαιμονι- 

32 ζύμενον. καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου, 

1 ἀπόλλυνται 

13 στραφεὶς 

19 ἔλεγεν (οηι. αὐτοῖς) 

1 ρηι. ἄνθρωπον 
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Χο]. 12, 
24. 
ΜατΚ 8. 
9 

Ί1ακο 11. 
15. 

Ἔ Ματ]ς 
6. 6. 
Ίμακο 19. 
22. 

Χ Ματκ 
6, 94. 

ΤΟΥ, 
106γς 
ἐϊγεα 
αμα ἰαν 
ἀοισῦη. 

ἜΑ 
18. 40. 

ἋΤαΪ6 

Ἔ Νατὶς 
᾿ς 8. 0. 8. 

Ίμικο 9, 
8, 
ἃ 99. 85. 
"ΟΥ, σεί. 

3 Ίμα]καο 
10, 7. 
1 ΤΠῃ. 6. 
18. 

ΞΊμικα 
10. δ. 

5. ΜΑΤΤΗΕΝΥ 

1611 
{πὸ ἄστη βραίκο, απᾶ {πὸ πια] πιᾶςς 
πιαγγο]]οᾷ, βαγίΠς, 10 πγββ ἨπθυθΥ 50 
β6οπ ἴῃ 15786], 
84 Βυὺ {πὸ Ἐ]αχίβοθβ βαϊᾶ, Ὴ 8 

οαδϑύθι οαὖ μα. ἄθν115 ἐβυοῦρῃ μα 
Ῥτίηπσθ οὗ {ο ἀενί]β. 
86 ἈΑπᾶ ἆθ6βαβ8 γγουῖ αδοτί 811 ἴλο 

οἵᾷθβ απᾶ γ!]]αρθβ, ὑθδοίηρ' ἴῃ {Π61Υ 
Βγπασορπςβ, απά ργοσσμῖηρ {πὸ (08- 
ρα] οἳ 16 ]απσάοπι, δα ΠεαΠπσονοτγ 
ΒΙΟἸ(1ΘΡΒ5, απᾶ ΘΥΘΙῪ ἆἱβεββθ ΑΠΠΟΠΡ 
[86 Ῥεορ]θ. 
86 41 ἘΒαῦ γιο Ίο 58 {86 τη] {]-, 

ἰπᾶςβ, πο πγαβτπογοᾶ πα οΟΠΙΡΕΒΒΙΟΠ 
οἩ. {1θπη, Ώδσατιβο {116γ {απο απ 
ὍΤΟΥ βοα[ίοτεά α,τοαᾶ, 85. βΠεερ 
Ἠανίησ πο ϱΠερ]ετά. 
87 ΈΠοπ βα1]ι ιο αηΐο 15 ἀῑδοῖρίος, 
ἘΠῚ 6 Ἠαγνοδί ἰγα]γ 15 Ῥ]επίεοτς, ρα 
{Ππ6 Ἰαβουτουβ ἃΥ6 ἴδνν. 
88 Ῥναγ γο ὑπουθίουθ ὑπὸ Τιοτά οἳ 

{1ο Ἰαχνοςί, ὑπαῦ 6 να] 5οπᾷ Γογ{]ι 
Ίαροττοτβ 1πύο Ηἱ8 Ἠαχνεξί. 

10 Απᾶ Ἀπ]αι μα Ἠαᾶ οα]]εᾶ ππ{ο 
ήτα 115 ὕπνο ἀἱβοῖρ]6β, 1ο ρατο 
{ποθὴ ῬογοΥ ᾿ αγαΐηϑὲ ππο]θαπι ΒΡΙΥΙ{8, 
{ο οαδί ἴ]σπι οὐ, απᾶ {ο Ἠεαὶ 81] 
ΤΙΑἨΠΘΥ ο ΒΟ 655, δη 811 ΠΠΏΤΠΕΥ 
οἳ ἀἴβθαβϑ. 
9 Νοῦν {π6 πάπιες οὗ {πὸ {ππε]γο 

ΑΡΟΡΙΙ6Β 816 {π656: Τε ἢγβύ, ᾷΙΠΟΠ, 
νο 15 οα]]εᾷ Ῥεΐου, απᾶ Απᾶγον Π15 
Ῥτού]οαυ, ᾖατηςβ πὸ βοη οὗ Ζερεᾷεο, 
δια ἆομη 15 Ώγοίῃμεγ: 
ΘΡΜΠΙΡ,απά Βατ[μιο]οππενν,ΤἩοπηας, 

απᾶ Μαίμον {πὸ Ῥπρησαι, 7 απιοβ 
ιο βοὴ οὗ ΑἸρῃατς, δια Τερρωιας, 
ΥἨΟΡΘ ΒΙΥΠαΙΠΘ γγὰ5 ΤΠαᾶᾶερας: 
4 ΒΙΠΟΠ {π|6 Οαπααηίΐο, απᾶ ο πάας 

Ἰϑοδυϊοῦ, πο 8150 Ῥοίταγεᾶ τη, 
6 Τῃορβο ἴνγο]νο ς εβις βθηὐ Του ίῃ, απᾶ 

οοτηππαπεά {πετη, βασΊηρ,αοποβΙπ{ο 
Όια γγαγ οἱ {πὸ ἀοΠΙΙ6Ρ, ατιά Ππίο απ 
οἵψ οὗ [π6 ΡαππαγΙ{αἩΒ 6Π{ΘΥ γο ποῦ: 
6 ἘΒαῦ σο ταί]οχ {ο ο Ἰοϑῦ βΏθερ 

οὗ {π6 Ἠοπβο οὗ [5086]. 
7 Απᾶ α5τορο,ΡρτοαοἩ, βυΐηρ, ΤῊ 6 

Κιηρσάοτχη οἳ πϑᾶνθῃ 15 δὖ παῃᾷ: 
8 Ἠοα] {Π6 5101, οἸοατδο {πο Ίερους, 

γαῖ5ο ὑπὸ ἀθαᾶ, οαϑῦ οα{ ἀθνῖ]ς: ἔγεοΙγ 
γε Ἠαγε τοσαϊγεᾶ, {νοε]γ ρίνο. 
9 ἘΠ Ῥτονιάο ποι ΠΥ ρο]ά, ΠΟΥ 51]- 

ΝΟΥ, ΠΟΥ Ῥγαδς ἴῃ γοαν Ράγβ6ς: 
10 ΝΟΥ βοτῖρ {ου γοιχ 101ΥΠ6Υ, Πθῖ- 

πιουν ὕνγο οοα{Β, ποεϊηαεν ΒΗΟΘΒ, ΠΟΥ 
γοῦ βίανος: (1ου ἴἶο γποτ]απα 15 
νου ΠΥ οἱ 15 παρα.) 
11 ἘΑπά Ἰπίο πΠαίβοσναυ ΟἿ ΟΥ̓ 

| Του γα 588}} Θῃ θυ, επᾳπῖτ γγ]λο ἴῃ 16 

κο κας 

1881 
{86 ἅἄπτῃ πιαπ βραίο: δηᾷᾶ {Π6 
τη] 1ὑπ65 ππανγε]]εᾷ, βασίηρ, 1 
Ὑγ85 ΠΘΥΘῚ 50 Β6ΟΠ ἴῃ [5786]. Βαῦ 
186 ῬΠΔΥβθοΒ βαϊᾶ, 18 5. {86 
Ῥτίησε οὗ {μ6 Σεν] οδβίθι ἢ 6 
ουὖ 246 γ115. 
Απά ὅοεας ποπ αροαπί αἲ 

86 οἴμίαο δι {6 νί]ασος, 
{οπολίης ἴῃ {Π6}} βΥπασοσιθΒ, 
Πα Ῥτεαολμίησ {πο ροβρεὶ οὗ 
ιο Ἰπσᾶοπα, απᾶ Ἠεατρ 81] 
ΙΠ8ΊΠΘΥ οἳ ἀἴδααδο ατιᾷ 81] τηα]- 
ΠΟΥ οἳ 510 Κπθβ5. Βυαὺ πε 6 
Ρα Ὁό τχηυχύτπθ65, 1ο γαβ 
1πογοά: ὙΠ  οοπαραββίοι ΤΟΥ 
Όποια, Ῥοσαπδο ὑπο ὑοῦ 48- 
ἰγοββϑᾶ απἆ εοα{ογε, α8 5Ίθερ 

87 ποὺ Πανίις ἃ Αλερ]οτᾶ. ματ 
Βα ἢ 6 π{ο 5 ἀβοῖρ]6β, Το 
Ἰαχγορί ἱτα]γ 15 Ῥ]επίοοαβ, Ὀτί 

98 ιο Ἰαροπτατβ αγο αγ. Ῥταν 
πο ΤἴἨΠεγείογο ἴ]ο Τιονᾷ οὗ ἴῑε 
Ἠαχγοβί, {λαῦ Π6 βοπά Τοτ{]ι Ἰα- 

107οπτειβ ἰηΐο 115 Ἠαχγνοδί. Απᾶ 
μι οα]]εᾷ πο Ἠϊτα 115 ἴπγε]να 
41δοῖρ]α», απά ρανο ἴπαπι απ- 
ΠΟΥ ΟΥ̓́Θ Ἰπο]θαπ βρΙπ{ς, 
{ο οαϑὺ ἔλαπι οὖ, απᾶ {ο 68] 
811 πάπας οἳ ἀἱδοαδε απᾶ αἲ 
1ΠΘΊἨΘΥ Οἱ ΒΙΟΊΠΙΟΡΒ. 

2 ΝοΟΝ ιο πασηος οὗ {1Π|Ὸ ἔπγε]τε 
ΑΡΟΡΏΙ6Β απο ἴ]μθρο: Τμο τει, 
ΒΙΤΠΟΠ, ὙΠῸ 15 οα]]οᾷ Ῥοΐεν, απᾶ 
Απάνγον 15 Ῥτοί]ογ: ᾖατπεβ ἴ]ιο 
δον οἱ Ζερεᾷσε, απᾶ ἆομπ ΠΒ 

ὃ Ῥχοίμον; ῬΗΙΗΡ, δα Ῥαγίλο]ο- 
1ηθῖ; ΤΠοτπας, δ] ΝΜ αὐ μουν ἴ]ια 
Ῥαρμσαη; ἆαπποβ {Ππ6 δοπ οὗ Α]- 

4 γῆφιιβ, απᾶ Τ]μαάάσας: ΒΙπποη 
{1ο δσαπαπσαπ, απά συᾶᾷας 15- 
οαγ]οῦ, ΠΟ 4150 ἀρείχαγοᾶ ἢΐτη. 

ὅ ΤΠ656 ὕμνον “6505 βοηὺ ΤΟΥ, 
δια «Πατρεᾶ {Π 61, βαγ1Πς, 

ἄο ποῦ Ιπίο απ 8 οἳ πο 
ἀεπίήςς, απά δηΐου ποὺ 1Π{ο ΔΗ͂ 

6 οἵίψ οὗ ιο Βαπιαγίίαπς: Ῥτς ο 
χ{16Υ Το {π6 Ἰοβῦ εἸθορ οἵ ἴ]ια 

Τ Ἠοτπβο οὗ Τδταε]. Απά α5 τε ρο, 
ΡΥ68ΕΠ, βασ!ηρ, Τ]ε Ἰαπσάοπι οὗ 

8 Ἠσδαταῃ 15 αἱ πη. σα] {16 β]ο]ς, 
χαΐδο {Π6 ἀαμᾶ, ο]εαςο {]ιο Ί6ροΥβ, 
οαδύ ουὖὺ 246 ν115: {γαεεΙγ γο 16- 

9 οαϊνοᾶ, ΤΟΙ ρίνο. (οὗ τοι πο 
Ρο]ἀ, που β11ναυ, που Όγαρδς ἴῃ ΣΟΙ 

10 6ραΥβο5; πο γγα]]αῖ Τοτ {οι} 1οτἵ- 
ΠΟΥ, ΠΟΙΓΠΘΥ ὑνγο 0818, ΠΟΥ ΒΗΟ6Β, 
ΠΟΥ Βία: ΙῸΥ {π6 ἸΔΟΌΤΟΥ 18 

11 πουΐην οὗ 1}15 1οοᾷ. Απᾶ ἰπΐο 
ὙΠΑΒΟΘΥΟΥ οί ΟΥ γῖ]ασο γο 
58.811 απ (6Υ, 5οςΥΟ] ού γιο ἴῃ 16 

84 

86 

105, Γη 

αγ. 
άεΙπΟΙΙ8. 

405, ἄε- 
τἱυογεί 
Μπα τρ 
8 Πᾷ 5ο 
ΒΙΝΑΥΒ. 

δαν. 
σίγαϊοδ. 
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ἐλάλησεν ὁ κωφός" καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, 
λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ 

84 Ἰσραήλ. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον, Ἔν τῷ 
ε 

΄ ΑΙ 

ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαι- 
μόνια. 

“- ᾿ - 5 α Π , , 
32 Καὶ περιῆγεν ὃ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας 

καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασι- 
λείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 

36 μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ, ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, 
3 , Ν 3 σ 5 Ελ 
ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐἔκλε- 

« 

λυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ 
37 ἔχοντα ποιμένα. τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς 

2 - Ὅ Ν 6 Ἂ λύ « δὲ » ή 

αὐτοῦ, Ὃ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται 
4 5 - / - - 

24 ὀλίγοι" δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, 
4 3 ϑ ει / ο] Ν νὴ 3 ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐ- 

” ΔΝ { 8 [ή 

1Ο τοῦ. καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα µα- 
θητὰς αὐτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευ- 
μάτων ἀκαθάρτων, ὥστε ἐκβάλλειν αὐτά, 
καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
μαλακίαν. 

9 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστι 
ταῦτα᾽ πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος, καὶ 
᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ" ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ 
Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ" 

8 Φίλιππος, καὶ Βαρθολομαῖος Θωμᾶς, καὶ 
σι ΤΊΣ τ 

Ματθαῖος ὁ τελώνης" ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλ- 
φαίου, καὶ «Δεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς 1 Θαδ- 

4 δαῖος' Σίμων ὁ ἸΚανανίτης 2, καὶ ᾿Ιούδας 

δ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. τούτους 
τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς, παραγ- 
γείλας αὐτοῖς, λέγων, 

ο 5 

Ἐϊς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν 
6 Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε" πορεύεσθε δὲ μᾶλ- 
λον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου 

7 Ἰσραήλ. πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε, λέγον- 
“ ” ε η κ 5 - 

τες ὅτι Ηγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, 

νεκροὺς ἐγείρετε”, δαιμόνια ἐκβάλλετε. δωρεὰν 

9 ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. μὴ κτήσησθ ἐλάβετε, δωρεὰ . μὴ κτήσησθε χρυσόν, 
Δι Δ Ν ο) Δ [ή ς - 

μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 
10 μὴ πήραν εἰς ὁδόν, μηδὲ δύο χιτῶνας, μηδὲ ὑπο- 

δήµατα, μηδὲ ῥάβδους δ" ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης 
- [ο 2 Ὥς 3. δὲν. 3 Α / 

11 τῆς τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν. εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν 
Α / 3 3 / / 3 ” 

ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ 

16 ρηιῖ, ἐν τῷ λαῷ 

16 ἐσκυλμένοι 

1 Οι. Λεββαῖος ὁ ἐπι- 
κληθεὶς 

3 Καναναῖος 

ὃ νεκροὺς ἐγείρετε, λε- 
προὺς καθαρίζετε 

4 ῥάβδον 
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κ Ματ]ς 
6: 1; 

κ Λοῖϑ 
15. αἱ. 

κ Τμαία 
10. ὅ, 

ον, 
δι ρίο. 

ΚΤ Θ 
21. 1ῦ. 

κ Ματ]ς 
10. 19. 

0, 
ον ΟΥ̓ 
«7 ν δ}. 

πμκοθ. 

5. ΜΑΤΤΗΕΥ Χ. 11-20. 

1611 

18 που ΠΥ, πα {πεχο αὐ1ᾷο {11 χο ρο 
λεποθ. 
12 Απᾶ ΘῈ Το οοππθ ΙΠ{ο απ Ποτι86, 

5α]τίο 1{. 
18 Απᾶ 1 {π6 Ἡοπβδο Ῥο ποτίιψ, 1εῦ 

γοταχ Ῥθ8οθ οοππθ προπ 165: Ῥαή 11 10 
Ῥο ποῦ ποσ{Ἡγ, 1οὐ γοῦν Ῥεαοο τεῦιχἩ 
{0 7ο. 
14 "Απᾶ πἩοβοθτου β]α]] ποὺ 6- 

οαοίνογοα, ΠΟΥ Πδεαγγοττ γοχάςβ: πε 
γο ἄερατί οαὖ οὗ {παὖ Ἠοτβε, ΟΥ̓ οἵοψ, 
Ἐβμα]κο οϐῦ ἴμο ἀπβὺ οὗ τος Μεεί. 
16 Ὑοτ!γ1 βαν ππί{οτοτ, 1{ 581] Ῥα 

ΤΠΘΥΘ {ο]θγαΡ]θ ἴον ὑπ ]απᾶ οὗ Βοᾶᾷοπι 
δια ἄοπιογτ]α ἴῃ ἴπο ἆαγ οὗ {πᾶρ- 
τηθηΐ, {ματ Του {ια οἰΐγ. 
16 4 “Βε]ο]ᾶ, 1 βεπᾶ γοα Σοτί]μ αξ 

8Πθθ6ῤρ 1π {πο τηϊάβί οἳ πποἶτεβ: ὃῬε 
γο {Πεγαίοτθ Ἱπγίδθ 5 βϑυρθηΐβ, 8η6 
᾿᾿ ΠΔΥΎΩ]655 8 ἆοτθς. 
17 Βαὺ Ῥεπαχο οὗ τησ: ἴον ἐ ΠΟΥ ση] 

ἄε]νεν γοα αρ {ο {ιο Οοαποῖ]ς, μα 
ειοτ υγ] βοοτχρο τοι ἴῃ Π1εῖν Βγτα- 
6οσα65, 
18 Απᾶ το 5881] Ῥο Ῥγοπση{ Ῥοΐογα 

(ογοειποΥβ απᾶ Ἐίπος ΤΟΥ ΤῊΥ βακο, 
ΙΟῸΥ ἃ ΜεβΗπποησ αραϊηβδί λεπῃ, απᾶ 
86 επΠ/Ι]6Β. 
19 "Ρα πε ἴποεγ ἄε[τοι τοι τρ, 

ἰακο πο {ποπρης πον οἳ π]αῦ τα 
5Ώα]] ΒΡ δὶς, {ου 15 588}} Ῥε ρίνϑῃ τοι 
ἴῃ ὑπαύβδιηθ μουν δῦ 5Π811 βρεα]ς. 
20 Ἐν ἴὖῦ 15 ποῦ το {]ιαί βρϑϑὶς, θαῦ 

ὑμ6 ϑριστιῦ οἳ τοις Ἐαίλμας, ἹγΙοΗ 
βροεαΚκοαί] Ίηπ Το. 
21 ἈΑπᾶ {πὸ Ῥγοίπευ ελα] ΟΠ ΟΣ 

πρ ὑπ Ῥγοίμευ {ο ἀθαΐῃ, απᾶ ἴμα 
{4ΐμου ιο ομΊ]ά: απᾶ ὑπὸ ομΙ]άτει 
5Μα]1 156 πρ αραίηςί {πον Ῥατεπίς, 
απᾶ οαπ5ο {μετα {ο Ῥο ραύ {ο ἀθαίῃ. 
22 Απά γο ϱ]α]] Ῥο Ἱαί[αεᾷ οἳ 1] 1ο] 

ΤΟΥ τησ Ναπηθ΄5 βακο: Ἐραῦ Ἡο {πα 
οπᾶτεἰ]ι {ο ἴ]ιο οπᾶ, 5181] "6 βατεᾶ. 
95 Βαύῦ πε {1167 ρεγβεσπίο τοι ἴπ 

{μ15 οἵ{ψ, Ώεο γο Ἰπίο αποΐἩεΥ: 10Υ 
γοτῇγ 1 βαγ ππίο τοι, Υθ 5181} πού 
ἤ]ανο σοπθ 0ΥεΥ {με οἶ]ε5 οὗ 15861, 
ΠΠ {π6 Βοη οὗ τηᾶἩ Ὦθ 60116. 
243 Τε ἀϊδοϊρ]αΙβποί αΏογοΠί5 Ώ]αβ- 

{6Υ, ΠΟΥ {π6 βογναπῦ δου Π15 ]ογᾶ. 
2ῦ Τῦ 15 ΘΠ ΟΡ ἴον {πο ἀϊδοῖρ]ο {λα 

Ἠο Ῥο α5 Ἠ]5 τηαβίθυ, απᾶ πο βουυδηΐ 
α5 15 Τιογτᾶ: Ἡ {ποτ ΊἸαγο σα]]ος {]ιο 
Μαβίοαχ οὗ {ο Ἡοιςο Ῥοε]σεραῦ, μον 
ΙΗ1Ο] ΤΟΥ͂Θ 51811 {11εγ 0811 επι οὗ 
15 Ποτβε]ιο]ά ἢ 
26 Έναν {]ιεπα ποὺ {]ιογεῖογο: ἘΪῸΥ 

ἴμογο 15 πολης οογοτεᾷ, {]ιαῦ β]ια]] 
ποῦ "6 τογεα]εᾶ: απᾶ Ἠ1ᾷ, ἐ]ιαῦ 5}8}} 
ποῦ Ῥο ΕΠΟΜ. 

1881 
15 σου ῃγ ; απᾶ ἔπογο αρίᾷο 611] γα 

12 ρο ἔοσίῃ. Απάᾶ 85 ο δῃΐεὺ ἰηΐο 
19 πο ποιβθ, βα]πίο 10. Απᾷ 1 {μ6 

Ίοτβθ Ῥο πουίῃυ, 1εῦ γοαχ Ρ6860 
οοπις Ἄροη 1: Ῥαό 17 10 Ῥ6 ποὺ 
νου ἢ, 1εί γοῦν Ῥεαοο τοίπτη {ο 

14 τοι. Απά π/Ἀοβοθγες 58}|8}} ποὺ 
χοοθῖγο οι, ΠΟΥ Ίθαχ γοτσ γγοχᾷς, 
38 Τε Ρο {οτί ουὖ οὗ ἐλαί Ἠοιβα 
ος ὑμαῦ οἳίψ, εΠα]κο ο πο ἀπ 

16 οὗ γοιχ {θει. Ὑενῖ]γ 1 βαγ ππῖο 
σοι, Τῦ λα] Ὦο το {ο]εταβ]ο 
ΤΟΥ {1ο Ἰαπά οὗ Βοᾶοπαι απᾶ (ἄο- 
ΙΠΟΙΤΘΙ 1π {πο ἆαγ οὗ Ιπάρεππεηί, 
Όλα {ου {μπαῦ ον. 

Ῥε]μο]ᾶ, 1 βοπᾶ στοὰ {οτι 48 
ΕΏθορ ἴῃ {Π6 τηϊᾶςί οὗ ππο]τες: ΒΘ 
ψο ἴΠογθ6ΙοΥθ Ἱπῖδο 48 56ΥΡΘΗΤ5, 

17 δια 1ἨΥτη]6β8 5 ἄοτοβ. Βαυΐ 
Ῥεψαχο οὗ ΊΠ6η: 10Υ ου π] 
ἀε]γεν τοι αρ {ο οοπποΙΙβ, θᾶ 
ἴῃ ὑπο Αγηαροριθς ποὺ τν] 

18 βοοῦσρο τοι; γϑᾶ απᾶ δου 
ΡΟΥΕΓΠΟΥΒ απά Ἰάπρς ε]α]] τε 6 
Ῥτοαρ]{ [ΟΥ̓ ΤῊ βαἷθ, {ο α {ορ{ῖ- 
ΙΠΟΠΥ {0ο ποῖα απᾶ {ο {π6 ἄεπ- 

19 ὧ]ερ. Βαῦ πετ {ου ἀε]γενχ γοα 
πρ, θ6 ποὺ απχῖοις ΒΟΥ οὐ σα 
γε 5881] ΒΡΘδΚ: {οτ 16 5181] 6 
Είνεη τοι ἴῃ {πϑὺ Ἠοαν ναί το 

20 51}8}} βροα]ς. Ἐου 10 15 ποὺ γε (λαί 
βρεα], Ὀαὺ ιο Βρε οἵ τοατ 
Ῥαἴῑπεν ἴπαῦ αρεθκείἩ ἴῃ τοι. 

21 Απά Ῥτοίπες 581|8}} ἄο]ϊνει τρ 
Ῥτοί]μαχ {ο ἆθαί], απᾶ {πὸ ἴα μου 
115 ΟΠ : απᾶ ΟΠ] ΘΙ. 5181] τῖδο 
τρ δραϊηβῦ Ῥατεπίς, απᾶ Άοαπβο 

22 ἴλεπῃ {ο Ῥο ραί {ο ἀθαίμ. Απᾶ 
Υθ 5881} Ῥο Ἱαίθᾶ οἵ 811 παθη {0Υ 
ΙΗΥ ΠΒΙΠΘ᾽ΡαΚο: μα Ἡο {λα εἩ- 
αυτού {ο {π6 οπᾷ, {Π6 βαπο 5181] 

28 ΡῈ βαυθρᾶ. Βαὺ ὑΠθη ἐΠ6 0 Ῥεχ- 
βεοπίθο τοι ἴῃ {115 οἰΐγ, Ώεο ἴπΐο 
Όλο ποχῦ: ῸΣ ὙΘΥΠΪΥ 1 58. απίο 
σοῦ, Υ 5181} ποῦ ΊἸαγθ ροπθ 
{πγοὰρη 1ο οἶδῖες οὗ 15γ86], {11 
ιο ὅοῃ οὗ ΤΠΒΊ 6 60116. 

24 Α ἀῑβδοῖίρ]ο 15. ποῦ ἃῦογθ ἢΪ5 
ϑχηδβίθυ, ΠΟΥ͂ ἃ 4βεγγαηῦ Άβονο 

25 ἷ5 Ἰογτᾶ. Τῷ 15. οποαρ] 1ο: {μα 
ἀἱδοῖριο {ἴλαῦ Το 6 αδ 5 
δτηαβίατ, απᾶ ο ἀρογταηπί 88 
Ἠ]8 Ιοτᾶ. Τί ἰεγ Ἠαγο οα]]οᾶ 
πο τηαβίεν οἵ {ο Ἰρτπβο ὅΒε- 
εἰσεραῦ, ΠΟΥ πο] πιοτθ θα] 
ἐλειί οαἰξ παπι οὗ 11β Ἰοτβοθ- 

20 Μο]ά! Ἐϊοαν ἴπεπι ποῦ {1θγο- 
40Υ6: ΤΟΥ {πογθ 15 ποἰ]ῖπσ 6ΟΥ6ΘΙ- 
δα, ἴπαί 5881] ποῦ Ῥο χαενοα]εᾶ: 
δια Ἠ1α, ια 5118}} ποὺ "6 Ισιογγη. 

16 

1ος, 
εἶπιρ]ε 

505, ριά 
έποηι {0 
ασαί 

5ος, 
{εασ]οΥ. 

6). 
θοπιᾶ- 
δεγυαγιῖ. 

5 τ. 
Βεεῖζο- 
διά: απᾶ 
80 6156- 
πηοτο, 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 

. ν Ἆ 585 7 ἄξιός ἐστι κἀκεῖ μείνατε, ἕως ἂν ἐξέλθητε. 
Ε] ι 

15 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, ἀσπάσασθε 
5 ᾽ 2 

13 αὐτήν. καὶ ἐὰν μὲν ἢ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω 
δὰ τ οι μι 41} 4 τος Ι͂ να Φορ ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν' ἐὰν δὲ μὴ ἢ ἀξία, 

΄- « ΄“΄ » , “ 

14 ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. καὶ 
- 3 ΄ ν) 

ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς 
- - ”/ Ἄ α 

λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοιδ τῆς οἰκίας ἢ τῆς 
ΔΝ - 

πόλεως ἐκείνης, ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν 
- - ; ΒΡ" Φι δὺ 5» / 

1ὅ ποδῶν ὑμῶν. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον 
»ν - Π κ , ᾽ εν 
ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Τομόρρων ἐν ἡμέρᾳ 

Ἅ “ / / 
κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

16. Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα 
» , , . / 5 / ς ε ἐν μέσῳ λύκων γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ 

» ΙΤ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. προσ- 
᾽ “ 9 Ἢ / 

έχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων) παραδώσουσι 
γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγω- 

- ος 
18 γαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς" καὶ ἐπὶ 

ς / Δ ΔΝ ” 3 / - ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν 
.“ / » ΄“΄ ΄σ 

ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 
[ιά “ δ᾽ ο 

19 ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε 
'΄᾿ν “Ὁ 4 / . / ΑἹ κ ον 3 

πῶς ἢ τί λαλήσητε δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν 
3 / ” 4 / / ο 3 Ων ε - 

20 ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε' οὐ γὰρ ὑμεῖς 

ἐστὲ οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ 
Ν ς “ Ν “ Ε Θ΄, ο 

5] πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. παρα- 
δώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ 

πατὴρ τέκνον᾽ καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ 

95 γονεῖς, καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. καὶ ἔσεσθε 
ε 

μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου" 
ς ο / 5 ᾿ βὺ / 
ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 
[ιά Δ ’ ε ΄σ » - / / 

98 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, 

φεύγετε εἰς τὴν ἄλληνδ᾽ ἀμὴν γὰρ λέγω 
Ἐν σιν 5 ΛΔ 7] Ν / 3 / 

ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραήλ, 
Ἅ κ 

ἕως ἂν ἔλθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

9. Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐ- 
-. δι εκ ΘΑ Ν / οι 5 π Ξ 

ϱὔ δὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. ἀρκετὸν τῷ 
“σου ’ «ς ς / 9 αἱ Ν 

μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ 

ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπό- 
Ν Ἃ ΕῚ ; τό / “ 

την Βεελζεβοὺβ ὅ ἐκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον 
βοὴν 3 Ά 

90 τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ; μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐ- 
δι ς 3 Ν / » Τὰ Δ 5 3 τούς" οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἄποκα- 

’ . Ν Ν ΟἹ 3 / 

λυφθήσεται' καὶ κρυπτὸν ὁ οὐ γνωσθήσεται. 

2--ὂ 

δ αὖᾶ ἔξω 

ὁ ἑτέραν 

7 «λ ἐπεκάλεσαν 

41 
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22 
.7α»"- 
1110, 
Τη ἐδὸ 
ον ἱρί- 
γαῖ: αν 
δοϊγ {πε 
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9. 41. 

δ. ΜΑΤΤΗΕΝΥ: Χο 21-49. 

1611 
27 ὙΥΠδ 1 {ο]]γοι ἴῃ ἄαχ]κποςς, {αί 

5ΒΡΘΔΚ 7ο ἴῃ Ηρηί: απᾶ δῦ γα Ἠεατ 
ἴῃ {πὸ δῦ, ὑπαῦ Ῥχοθασ] γο προῃ ἴλο 
Πποπβοίορβ. 
28 ΧΑ πιά ἔθαχ ποῦ ἔΊιαπη νΥἩῖοἩ ΕΙΙΙ ἐμ 6 

Ῥοᾶγ, Ὀτπί αγο ποὺ 8016 {ο Κὶ {πὸ 
5011: Ῥα{ γαίμογ ἔθδυ Ἠϊτα πγηῖο] 15 
8016 {ο ἀεβίτογ Ῥοί]ι βοα] απᾶ Ῥοᾶγ 
ἴῃ Πο]. 
29 Αὐὸ ποὺ ἔπγο ΒΡαΥτον5 5016 {οτα 

᾿ξαυ ΐηρ  Απᾶ οπο οὗ ἔμετη 58}8]] 
ποῦ 141] οἩ {π6 σγουπᾶ γη ζλοαῦ γοῦν 
Ἐα{]ογ. 
90 ἘΒαῦ ἴπο ουν Παῖγβ οὗ γοῦν ηεαᾶ 

ΔΥ͂Θ 811 παπηροεγοί. 
91 Ἐθαχ γο ποῦ []θγείογο, 7ο 816 οἵ 

1ΠΟΥΘ Υα]1θ {1αη ΤΙΔΠΥ ΒΡΒΥΤΟΝ/Β. 
93 ἈἨΓΠοβοσνετ {μογείοτο 5881] ο01Ι- 

{655 πιο Ῥθίογθ ΊΊΘΠ, Ὠΐτη ση] Τ οοἹ]- 
{658 4150 Ῥαΐογο τὴν Ἐαί]ιου ΒΟ 18 
ἴῃ Ἡθανοη. 
99 ἘΒαῦ γἩοβοοτογ 5881] ἄαπγ τηθ 

Ῥοαΐογθ 1ΠΕΠ, Ἠΐπα 011 Τ 8150 ἄεπγ 
Ῥαΐοχθ ΤΥ Ταίλλεν 101. 15 ἴῃ Ἠθᾶ- 
γε. 
94 ἉΤμΙπ]ς ποῦ ἴ]λαί Τ απι 90ΠΠΘ {ο 

5οπᾷ Ῥεαοθ ΟΠ δαγ{]: Τ οαπ1θ ποῦ {ο 
5οπά Ῥεασο, Ραύ ἃ 5υογᾷ. 
956 ΕῸΣ 1 811 «0πηθ {ο 5ϑῦ ἃ ΠΙΣΠ δὖ 

τατῖαπος ἐδραϊηϑὺ 15 4ἴΠ6Υ, δηα [Π6 
ἄαιρ]ίου αραϊηδί ΠΟΥ τποίμου, απᾶ 
Π6 ἀδαρθίου ἵπ Ίαν ασαϊηδε ΠΟΥ 
ΤΙΟΙΊΙ6Υ ἴῃ Ἰαγγ. 
86 Απᾶ ἃ πιαπ’ς Τοε65 ο]αζῖ ὂε ἴ]ιογ 

οἳ 8 οσπι Ποαβδολο]ά. 
97 ΒΗ ἰμαῖῦ Ιου ϑίἢ {α]ιθγ ΟΥ το 

ΊΠΟΥΘ {μαπ τηο, 15. ποῦ του γ οὗ τηθ: 
απᾶ Π6 ἐμπαὺ Ιογοεί]ι βοὴ ου ἄααρηίοι 
1ΠΟΥ6Θ {]ιαη Τη6, 15 ποῦ τ ΟΥ ΠΥ οἳ τηθ. 
98 ἘΑπᾶ Ίο {μαί {ακαείμ ποὺ Ἠ]5 

61988, απᾶᾷ {οἩοπγγοῦ]ι αξζαι της, 15 ποῦ 
ψοτίἩγ οἳ τηθ. 
99 ἘΗ6 ἐμεὺ Ππᾶαίῃα 5 1ΐα, 58.841] 

Ίο56 16: απᾶ 16 ὑπαὺ ]οδεί] 5 1ο 
ΤΟΥ ΤΗΥ βακα, β]ια]] πᾶ 11. 
40 4 "Ἠο {μαίῦ γϑοοϊγθ τοπ, 16- 

οαϊνοῦἩ τὴ: απἀ Ίο ἐπδὺ γοοθῖγεί] 
116, γδοθῖναί] Ἠϊπα ὑπδὺ βϑηΐ τηθ. 
41 Ἠο {ιαῦ τεσαϊτείμ ἃ Ῥγορ]οί ἴῃ |- 

{πο πδη16 οὗ ἃ Ῥτορ]οῦ, 5181} τοοθῖνο 
ἃ, ῬΙΌΡΠοὐ 5 γοπατά: απᾶ Ἡο ἐπδῦ τε- 
οοϊγεί] ἃ τἱρηύθοιιϑ σηϑῖι Τη {Π|6 πατηθ 
οὗ ἃ τυἱρηύθοιϑ πα, 5811 τοσεῖνο ἃ 
Υ] ΟΠ ὕΘΟτΒ ΤΉ 85 τουγατᾶ. 
42 ἘΑπᾶ ΠΟΒΟΘΥΘΥ 5}18}1} ρῖνο {ο 
αὐἼκ πη{ο οηπο οὗ ἐπ656 19116 91165, 
α ΟΡ Οἵ οοἷά πναίον οπΙγ, 1 {]ιο 
ΏΦΙΠΘ οἱ ἃ 41βοῖρ]ο, νοτῖ]γ 1 580 ππίο 
σοι, Π6 β]ια]] ἴῃ πο Ὑ158 1050 118 
γοπγαγά. 

1881 

27 Ὑγπαῦ 1 {611 τοα ἵπ {ο ἀατ]ς- 
Π655, ΑρθαΚ το ἵι ἴμο Ἠρ]ί: 
απᾶ τοῦ το Ἠεαν ἴῃ {πο «αχ, 
Ῥτου]αϊπα Ἱροπ {ο Ἠοτπβείοβρ. 
Απά Ῥο ποῦ αἲταιά οἵ οτι 
πηΙσ]ι 1 {πὸ Ῥοᾶγ, Ῥαί 8:16 
ποῦ 8016 {ο ΚΙ] {πὸ εοπ]: Ῥαῦ 
ΤΑΌΠΘΥ 16αΥ Ἠϊπα γγΙοἩ 15. 8016 {ο 
ἀοβίπογ Ῥοῦμ βοτπ] απᾶ Ῥοᾶγ ἴῃ 
16Η. Αὐὸ ποῦ πο ΒΡΕΥΥΟΥΒ 
ΒΟΙα Του ἃ {ατιμίηρ 2 απᾶ ποῦ οπθ 
οὗ (πετ 5181] 811] οτι {π6 ρτοππά. 
τι ποὰὺ γοῦν Ἐαίμοατ: Ῥαὺ {ιο 
ὙΘΙῪ ΠΔΪΥΒ οὗ γοῦν Ἠθαᾷ 876 81] 
σπου θᾶ. θαυ ποὺ {1θΥ8ίοΥε: 
γ6 41ο οὗ ΤΠΟΥΘ τα]αο {λατ ΤΙΑΠΥ 
ΒΡΥΥΟΥ/Β. Ἔτονγ οπο {πετγείοτε 
πο 5181] οοη{θ5ς 3ππο Ῥοϑίουθ 
ΊΠΘΗΏ, ϑηϊτη ὙΠ] 1 αἱδο ΘΟ 655 
Ῥϑίουθ τ Ἐαίμεγ πο 15. ἴῃ 
Ἠθανεῃ. 
ἄαπγψ πηθ Ῥοαίογο ππθη, Ἠϊΐπι 1] 
1 αἱξο θην Ῥείΐοτο πα Ἐαίλμεν 
γ/μΙοἩ 15 ἴῃ Ἡθατεῃ. 
ΤΉ ποῦ ἔλιαῖ 1 οΏπαθ {ο 4βεπιᾶ 

Ῥθασθ ΟΠ {πε δαγ{Ἡ: 1 οα1πθ ποῖ 
{ο 4βεπᾶᾷ Ῥεαος, Ὀπί ἃ Αποτᾶ. 
Έ ουχ 1 οαπ1θ {ο 5οὐ ἃ πια δὖ ναχ]- 
4106 αραῖηςί 15 ἔθου, απᾶ ια 
ἀααρἩίεν ασαϊηπδί ΠΟΙ τοίου, 
δια ὑπ ἀαασ]ίεν ἴῃ Ίαν ασαϊηρί 
ΠΟΥ τού υ ἴῃ Ίαπ: απ α ΠΒ 58 
1065 ε]λα[ῖ δὲ ἴλεγ οὗ 5 οππι 
λοιβε]ιο]ά. ἘἨο ἐαί Ἰουεί]ι {α- 
ὍΠΟΥ ΟΥ̓ 1ΠΟΙΊΘΥ ΤΟΥ͂Θ ια της 
15 ποὺ Ἱοτίμγ οὗ τη: απᾶ Ίο 
ὑμαῦ Ἰονεῦμ βοὴ ο ἄαπρηίθν 
ΙΠΟΥΘ Ίπαη 1ηθ 15 ποὺ γοτίμγ 
οἱ τη. Απᾶ πὸ ἴλαί ἆοῖλμ τοῦ 
{α]κε Ἠῖ5 ΟΥΟΒ5 απᾶ {ο ουγ α1ἴθ6γ της, 
15 ποῦ πποτίἩγ οὗ πιο. Ἐο {ιαί 
ὅβπάαί]ι Ἠϊς 61ο ολα] Ίοβαο 1; 
δια ο {λαῖ Τ]οβεί]ι 5 61116 {οχ 
ΤΗΥ 58Κ6 581} Απά 10. 
Ἠο ἐπδῦ τον γοα τοσθῖν- 

οὐ 1ηθ, απᾶ 6 {ια τοορϊγεί] 
1η9 γεσθῖγεί]ι Ἠϊπα {ια βθηὺ 1η9. 
Ἠο {Ὀιαί χοοεϊνείη ἃ Ῥγορ]θῦ ἴῃ 
{86 παπηθ οὗ ἃ Ῥτορ]οῦ β]ια]] 16- 
οεῖνο ἃ Ῥτορλμείϐ χοναγᾶ: απᾶ 
ιο ὑπᾶὺ τεοεϊνοίπ ἃ. χἸρ]λίεοιβ 
1η ἴῃ ιο Ἠβτηο οὗ ἃ τισ]η{αοιβ 
ΤηΠ ΑΠαΙΠ τεσοεῖνο ἃ τσῃ{έθοιβ 

43 πιαἩ’5 τοπγατᾶ. Απᾶ π]οβοσγον 
8118}1 ρῖτο {ο ἁτιπ]ς ππ{ο οπς οὗ 
Όιεςδο δ} ]6 οπεΒ ἃ οπρ οἳ οο]ᾶ 
ππαίετ ΟἨΙΣ, ἴῃ {ιο παΊηθ οὗ ἃ 
ΦΠβοῖρ]α, νετ 1 580 ππίο το, 
Ἰο Ελα 1π πο γ/ῖδο 1056 118 τ6- 
νιατί]. 

84 

40 

Βαὺ γ]οβοθγογ 5881. 
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πεπΊια. 

2 ἅτ. ὧν 
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10 τ, 
ἴοδί 



ἘΥΑΓΓΕΔΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

ϱ Δ λέ ε ον ε) - , ” » ὧν ἤν 57 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί 
ὰ 9 - καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν 
/ Ἀ Α “ 9 κὰ. ”- » 

98 δωμάτων. καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀπο- 
΄ -- 

κτεινόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυνα- 
» ” ο ΄ 

μένων ἀποκτεῖναι φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν 
Ὁ ’ Ν λ Ν “- Ε “ Ε 
δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν 

99 , ανν ὃ 4 θι ΕΣ / λ -. 59 γεέννῃ. οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖ- 
Ν 4 ” » Ἂς “ ΄ 

ται; καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν 
” - να ἡ - 3) ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν' ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες 

΄ ΄“ “ » ’ . ,ὔ ΔΝ 

δΙ τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί. μὴ 
3 μα. - 

οὖν φοβηθητε' πολλῶν στρουθίων διαφέρετε 
ε - “ Φ [ ς / » 5 Ν 

82 ὑμεῖς, πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ 
- - τὰ / « / » Ν 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ 
᾽ 2 σὰ ἂν “ / ΄ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 

᾽ » ασ » ἃ 3 / / » 88 οὐρανοῖς. ὅστις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσ- 
“ 5 

θεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ 

ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
Ἁ / μὴ δ “ ’ » 

8. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ 
᾿ Ἐπ πὶ 5 ΟΣ - 

τὴν γῆν οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ 
μ. 4 3 ΕΣ 8ὅ μάχαιραν. ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον 
κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ 

τῆς μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πεν- 
Ὰ κ δ αν ὦ ο τη ᾿ ἣν , ς 

20 θερᾶς αὐτῆς" καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ 
3 - ΄- 

81 οἰκιακοὶ αὐτοῦ. ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα 
ς » η - 
ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστι µου ἄξιος" καὶ ὁ φιλῶν 

[2 ΛΑ , ὑγασ ὦ ον 3 ” 
υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστι µου 
” . ν ἃ 3 , Ν Δ 5 “ 88. ἄξιος" καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 

45 ο) τα » ἐν ” 
καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω µου, οὐκ ἔστι µου ἄξιος. 
ς ς " ςἿ Ν » -“ » ’ ᾽ [ος 

3) ὁ εὑρὼν τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν 
ΟΡ ΤΣ. ” Ἁ αι 8 ”- 3 5 “ 

καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ 

εὑρήσει αὐτήν. 
- Ε δ 75 

42. ὯὋὉ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται᾽ καὶ ὁ ἐμὲ 
/ ΄ Δ Ε , ς 41 δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε. ὁ 
, / . ” , 

δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου 
. ς / 

μισθὸν προφήτου λήψεται" καὶ ὁ δεχόμενος 
᾿ » , ᾿ 

δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λή- 
Ξ ὰ ο θα 43 ψεται, καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρών 

- ὁ 

τούτων ποτήριον ψυχροῦ µόνον εἰς ὄνομα 
- ” Λ , ε σὺ » Α Ἂν , 

μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ 
ἊΝ ΔΝ » “- 

τὸν μισθὺν αὐτοῦ. 

2---0 
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1611 
11 Απᾶ 16 ὀᾶτηθ {ο Ρα458, ΘῈ {6515 
μα τηδᾶθ απ δπᾶ οἵ ὀοχωτηϑηίηρ' 
115 ὕνγοιγο ὨϊβοῖΙρ]65, Ἡε ἀερατίεᾶ 
(πεποθῬ {ο ἴεαοἩ απᾶ {ο Ῥχεαο] ἴῃ 
Ειαῖτ οἰ 168. 
ϱ ΧΝονυ θη ζΖομπ Ἠαᾶ Ἰθαγά ἴῃ 

{86 Ῥτίβου {μα το ΚΒ οὗ ΟἨτὶςί, μ6 
βοηῦ ὕνο οἳ 15 ἀἱδοῖρ]ας, 
8 Απάᾶ ραῖᾶά απίο Ἠϊπα, Αὐὖ ἴλοια Ίο 

Ελαξ εἹοπ]ά οοπιθῇ ΟΥ ἄο τγχ8 ]οο]ς 
{0Υ ΑΠΟΙΜΕΥ ἢ 
4 ὦοδας απβνεγοᾷ απ φαϊᾷ απίο 
μοι, ο απᾶ 5οὸν ἆομηπ ασαϊη 
Ώιοβο ὑμῖηρβ ΒΟ γα ἆο πρᾶν απᾶ 
566: 
ὅ ἜΤΠ6 Ῥ]Ηπά ταεσεῖνο ὑποὶν βισὐ, 

απᾶ {ο Ία1πο γγα]]ς, {Π|6 Ίεροβ ἃ16 
ο]εαπςδεᾶ, απά {πὸ ἄεαξ Ίθαγ, {πΠ6 ἀεαᾶ 
816 ταϊβαᾶ τρ, απᾶ Απλα Ῥοου Ἠαγο 
ιο ἀοβροἱ Ῥγοασ]λεᾶ {ο ἔμαπῃ. 
6 Απιά Ρ]οβεοαᾶ 15 118, π]οβοςθγοτ β]α]] 

ποὺ θὲ οβεπᾶαᾷ ἴῃ 1η6. 
7 4 Απά ας ὑπο ἀερατζεᾶ, 7658 

Ῥεραπ {ο 580 ππίο ὑπ πα] ὑπ 65 
60ΠΟΘΥΠΙΠΡ 3 οἩἨ, Υ Παῦ γγεηῖ γε οὐ 
ΙΠ{Ο {π6 πη]άθγπθβς {ο 5662 ἃ χορ 
βΏα]κο χα ἢ ὑπὸ πα ὃ 
8 Βαύ ψῇδῦ νγοηΐ γε οὐὖ {οΥ {ο 5668 ὃ 
Α ΤπςΠ οἱοί θα ἴῃ βούξ γαϊτηθηΐ 2 Β6- 
Ἠο]ά, {ποὺ ια πνοαχ βοΐύ οἱοίμϊηρ, 
αγθ ἴῃ πρβ’ ΠΟΙ568. 
9 Βαΐύ νηοῦ γγεπί το οαὖ ἴοΥ {ο 566 2 
Α Ῥτορμεί2 γϑῶ, 1 58. πηΐο το, 
απᾶ τΠΟΥΘ ἔ]απ ἃ Ῥτορ]μοῦ. 
10 Ἐον {Π15 15. Ἡο οὗ ποτ ἰὑ 15 

τυ θη, ἘΒΘΠΟΙα, Τ Βεπᾶ ΤΥ Τη68- 
ΒΘΏΡΟΥ Ῥεΐοτο {Πγ ἴδοθ, πγῖο] 5118] 
Ῥγθραγο {Πγ γᾶν Ῥεΐογο {Π66. 
11 Υοετ]γ 1 βαγ ππίο τοι, ΑΤΙΟΠσ 

ἴπατα {λαί απο Ῥογπ οὗ ὙΟΠΙΘΗ, 
μοῦ πίῃ ποῦ 1ῖδεη ἃ ρτθαίεγ 
μη «ομπ {ιο Βαρὺ: πούνι- 
βίδηιηρ, Ἡο ἴπαῦ 15 Ἰϑαϑὺ ἵπ {πο 
ας οὗ Ἡαανοῃ, 15 ϱγθαίθυ ἴ]ιαπ 
18. 
12 Απ ἴτοπι {πὸ ἄαγς οὗ {οτι {πο 

Ῥαρίδί, απ] πον, {π6 Ἰήησάοτηα οὗ 
Ἠθατει Ιβπογοί]ι γιο]θηςς, δα {86 
γιο] {α]κο 16 Ὦγ {οχοθ. 
19 ΤῸΣ αἲ {ιο Ῥτορλείβ απᾶ {πὸ 
ΤῊ Ῥτορμοβῖθᾶ απ] ζομη. 
14 Απά 1 γε “11 τοσσῖνο ἐέ, {Π15 15 
ΧΕμας ὙΏ1Ο0} γγας ΤΟΥ {ο ΘοΙη6. 
15 Ἠο ἴμαί δὲ οαχ5 {ο Ἠεαχ, ]αἱ 
τη Ἠθαν. 
16 4 ἘΡαί πεγοιππ{ο 5181] 1 Η]κθιι 

{Ππ|5 ρεποταδβίοι» Τί 15 Ἠ]κο απίο 
ΘΟΕ] ἄγη, βἰήτς ἵπ {1ο ππαχ]κοῦ», δᾶ 
οα]Ηπρ απ{ο ιοί {ο]]ουγς, 
17 Απάᾶ βαγίηρ, Ἡ/ε Ἠαγε ρίρϑᾶ ππ{ο 

1881 

11 Απᾶᾷ 16 ο8πιθ {ο Ῥᾶβ885, ΘΠ 
Ίοθρας δα πιαᾶε απ οπᾷ οὐ οοπι- 
απαπάἵπρ Ἠ]5 ἔνγε]γο ἀἱδοῖρΙ65, ε 
ἄερατίοά ἴπεπορ {ο ἴθαοὴ απά 
ῬΥΘΔΟΙ ἴῃ {1εῖγ ο1168. 

2. ΝοΥ νηαη ἆομπ πραγ ἴῃ ἐμ 6 
Ῥ1Ί80η. {Π6 πποΥκς οἳ μα Ομτιςί, 

8 Ίο βοπύ Ὦγ [15 4ἱδοῖρ]6β, απᾶ βαϊᾶ 
το ἴση, Αγ οι 6 λαῖ οοτη- 
ευ, οἳ Ἰοοἷς πο ΤῸ αΠΟΙΠΘΥ 2 

4 Απά ἔεβαςδ απβπεγεᾷ απᾶ βαϊᾶ 
ππ{ο ἴλαπι, (ο ὑοῦ γα απᾶ 
[611 «ομπ {πὸ ἔλήπσς ν/μ]ο] γα 
ἄο Ἠθαν απᾶ 5εο: {π6 Ῥ]πᾶ το- 
οσἵνο {ποῖ βἰσῃί, απ ἴ]ο Ίαππο 
γγα]]ς, πο Ίερειτς ατα ο]οαπβοᾶ, 
απᾶ ιο ἆθαί Ὠδαγ, απιᾷ {πὸ ἀεαᾶ 
αγο ταϊδεᾷ πρ, απᾶ {ο Ῥοου Ἠαγο 
1ροοᾷ πρβ Ῥτεασολμεᾶ {ο {]απι. 
Απιά Ῥ]ορςδοᾷ 15 Ἰθ, ἹΙἩοΒΟΘΥΟΥ 
5}8}1 πα ποπο οσσαβῖοπ οὗ βύυχη- 
Ῥῆηρ ἴῃ 1ης. Απά α5 {μεςο παπί 
{πο} αγ, 9655 Ῥεραη {ο 58 
τιηΐο πο τη] ἰπᾶες ΘΟ ΠΟΥ] ΠΡ 
Φομπ, ὙΥμαὺ ποπ ο οαὐὖ 1Π{ο 
6 ὙΠ] ΘΟ 655 {ο Ῥα]μο]ᾷ 2 ἃ τοθᾶ 
ΒΔ ΚΘ τ] {πα νηπᾶ» Βαΐ 
ψηλαῦ νγθηῦ γο οπ{ ΤΟΥ {ο 5662 ἃ 
1ΠΑΠ οἸοίμεά ἴῃ βδο γαϊηιοηέ ἢ 
Ῥελμο]ᾶ, ἴ]ιεγ ὑμπαῦ πγεαχ βοΐ γαἷ- 

9 πιοπέ ἆ1θ ἴῃ ΚΙπσςδ᾽ ἨοπβδοΡ. 2: Βαυΐῦ 
πυλογαίογο πεηί γο οαὖ  ἴο 566 ἃ 
ῬΥΟΡμοὺ Ὑρ8, 1 580. πηΐο γοα, 

. 8ΠΑΔ πηποἩ ΤΙΟΥΘ ἴ]αιπ ἃ Ῥ7Ὸ- 
10 γῃμού. ΤῊ1Β 15 Π6, οἳ σοι 10 15 

ση ϊθίοπι, 
Ῥε]μο]ά, 1 5βεπᾶ τη ΠΊΘΒΒΘΏΡΘΥ 

Ῥοα{οτο {1γ ἴδοο, 
πο 518} Ῥτορατο ιν ταν 

Ῥοαΐογο ἴμπεθ. 
11 γετῃγ 1 580 ππίο τοα, Απποης 

{πο {]ιαί 81ο Ῥουπ οἳ πΟΙΘΠ 
{ποῦ Ἠαίῃ ποῦ 8.156 ἃ βυθοῦ 
Ώπαη ἆομπ {π6 Ῥαρ[ίςδί: γεῖ ο 
ὑμαὺ 15 ὅραί Π0{16 ἴῃ {χε Ἰήπρᾶοτα 
Οἵ ἨἩδαναοη 15 ρυϑαΐθ {απ ο. 

19 Απᾷ ἔχοπι ο ἄαγς οὗ ἆομπ πα 
Ῥαραςδί πα] ποτ {Π6 Κἰηράοχη 
οἵ Ἠδανοαη βαῇθγείἩ ν]ο]οπος, απᾶ 
1ΠΘΊΏ Οὗ νίο]εποο [δα 16 Ὦγ έογοθ. 

19 ἘῸΣ 811 {π Ῥτορλείς ἃπᾶ Ώλε Ίαν; 
14 Ῥτορ]μοεβίαῦ τη] ο] 

γο 816 νη]]ησ {ο γοσρῖγο 474, 0815 
15 15 ἘΠ]α]ι, πΠΙοἩ 15 {ο οΘοτηθ. Ἠθ 

Όιαῦ αι οαΥ5 δίο Ίσθαγ, 1οὖ Ἠῖτα 
16 Ἠσαν. Βυὺ π]ετεαππίο 518} 1 

Ἰ]κεη {15 ρεπεναοη 2 Τῦ 15 ΠΙΚΘ 
πιηΐο ομ1]άγετι ϱ1άπισ ἴῃ {116 τηαγ- 
Καίρ]ασθς, ν]]οὮ 6411 απ{ο ὑπ 611 

17 16Ποπ{β, απᾶ ρα”, Υ 6 Ῥῖρεά ππ{ο 

σι 

«Ὶ. Ὁ 

ορ 
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ἘΥΑΓΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

11 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς δια- 
’ - / - » “ ” 

τάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη 
- - » - 

ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς 

πόλεσιν αὐτῶν. 
«ε ν 3 / ᾽ / 5 “ ΄ 

8 ὯὉ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 

τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας δύο] τῶν µα- 
“ “ 35 - ας 5 / 

3 θητῶν αὐτοῦ, εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἰ ὁ ἐρχόμενος, 
- Ἔ ς 

4 ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; καὶ ἀποκριθεὶς ὃ 
3 “ 3 Ε “ , 5» ιά 
Ίησους εἶπεν αυτοίς, Πορευθέντες ἀπαγγεί- 

Δ . ὅ λατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε τυφλοὶ 
» ’ Ν Ν ἴω Δ ἀναβλέπουσι, καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ 

’ Ἂς Ν ΕΣ {4 9 Ἁ 

καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, “νεκροὶ 
ο ῃ Ν ν » / ας π 

6 ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται' καὶ 
’ / » ὰ ᾽Ν Α ἰ 2 μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῆ ἐν 

» φ , Ν μα / ε 

ἐμοί. τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο ὁ 
” “- η) δν μὴ Ν ιο) ; 

Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου, 

Τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κά- 

Βλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον ; ἀλλὰ τί 
»“ / “ 

ἐξήλθετε ἰδεῖν ; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἵμα- 

τίοις 5 ἠμφιεσμένον ; ἰδού, οἱ τὰ μαλακὰ φο- 
-- - / - 

ροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 

9 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτηνΏ; ναί, 
, εἳ {αι Ν / / . κα 

10 λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου ου- 
» . "τος Ὑάρὸ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, Ιδού, ἐγὼ 

2 / Ν 3 / ον / 

ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου 
ἃ , Ἁ «ἃ / ” ΄ 

σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν 
11 3 Ν λέ « - 3 3 ’ » 

σου. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεν- 

νητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτισ- 
ἜΡΉ ῃ / 9 - , -- 

τοῦ" ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
» - , » - 9 » Ν Ν - 19 οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστι. ἀπὸ δὲ τῶν 

ε ος] , - - ο ο ς 
ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ 

’ - 3 - 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ 
ς / » / / Ν ς κι 

13 ἁρπάζουσιν αὐτήν. πάντες γὰρ οἱ προφῆται 
κ ἀξ ὦ “ 3 , ᾿ Ε 9 

Ἡ καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου προεφητευσαν καὶ 

εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστι Ηλίας ὃ 

16 μέλλων ἔρχεσθαι. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούεινῦ 
5 ’ / Ν { / Ν μὴ ’ 

16 ἀκουέτω. τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύ- 
- ” 3 Ν 7 » 2 ΄“΄ 

την; ὁμοία ἐστὶ παιδαρίοις ἐν ἀγοραῖς 

καθημένοις, καὶ προσφωνοῦσι τοῖς ἑταί- 

17 ροις αὐτῶν, καὶ λέγουσινϑ, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, 

ὧι 

3 ᾳἀᾷ καὶ 

5 ρῃι. ἱματίοις 

4 (ἐξήλθετε; ἰδεῖν προ- 
φήτην; ἰεπί, ιοί πιαγ/.) 

ὅ οπι. γάρ 

6 ἸΤαγσ. Οπι. ἀκούειν 

7 παιδίοις 

8 Δ - - 

ἆ προσφωνοῦντα τοῖς 
ἑταίροις λέγουσιν 



3 Τπι]κα 
10. 19. 

3 Ταικο 
10. 21. 

0, 

Μο 6. κ 
3). 

46 

Ἃ ΟΠ 8. ΓΗ 

ΕΑ ΕΓ ΧΙ. 17---ΧΤΙ. 1. 

1611 

τοι, απᾶ γα Ἠανο ποῦ ἀπποθᾶ: πα 
Ἠανο πιοπγπεᾷ ππίο γοτ, απᾶ γε Ἠαγο 
ποῦ Ιατιεη{εᾶ. 
18 ἘῸΣ ἆο]π οδτὴθ ΠΟΙ ΠΟΥ εαί πρ 

ΠΟΥ ἀτ]η]ίπς, απᾶ ἴποαγ 5αγ, Ἡε μα} 
ἃ ἀον]]. 
19 ΤῊ 501} οὗ πΊαη 64ΠΊΘ θαξῖηρ δᾶ 

ἀππ]άπρ, απᾶ ἴπεγ 580, Ῥε]μο]ᾶ ἃ 
ΤΙΘΗ ϱ]α{ίοποτβ, απᾶ ἃ ὙΠ ΟΊ ΡΟΣ, ἃ 
{γ]οπᾶ οὗ ραρ]ῖσαης απιᾶ βἴππονς: Ῥαῦ 
πράοπι 15 7 164 οὗ πεχ οἩϊ]άτεη. 
20 4 "Τῃῆεη Ώθσαπ μ6 {ο αρρταϊά 

{πὸ οἴθῖος τη]ιογαῖη τηοϑβῦ οὗ Ἠ15 τηϊρΗῦσ 
πΙοΥ«6 πν6υο ἄοπθ, Ῥεσπτδθ {167 16- 
Ῥεπ{εᾶ ποῦ. 
21 Ύγοο ππίο ἴ]ιοο ΟΠογασίη, ὙοῬ 

ππ{ο {πμ66 Ῥοαΐμηρα]άα: Τον 1 ιο 
πηϊρ]ιϐγ νγοτ]κς νο] Ἴπεχο ἆοπο ἴῃ 
τοι, Πδα Ῥ6σπ ἄοπο ἴῃ Ἔστο απᾶ Β]- 
ἄοπ, {Π6Υ ποπ] πᾶν τερεη{εᾷ 1οης 
ασο ἴῃ βαοκο]οίῃ απᾶ 851698. 
99 Ῥαΐ 1 580 πηΐο τοπ, Τὐ εΠα]] "06 

ΤΠΟΥΟ Το]εταβρ]α {ον Έγτο απᾶά Θάσο 
αὖ [8μ6 ἆαγ οὗ Ιπᾶρτισπέ, Παπ Τογ τοι. 
29 Απᾶ μου Οαροεγπατπτη, ΠΙΟ] ατί 
χα θά απο πάνθ, εΠα]{Ώε Ῥτοαρ]ί 
ἄοππ {ο Πο]: Έον 1 {ο ταϊρ]ίγ 
πγοτ]ςς πγἨ]Ιο]Ὦ Ίαγο Ῥαεη ἄοπε ἴῃ {Π66, 
Ἰαᾶ Ώθση ἄοπο 1π Βοᾷοτη, 16 ποτ]ᾶ 
Ώατο τεπηαϊποᾶ ππ/{1] {115 ἄαγ. 
24 Ῥτῖ 1 580 ππίο τοι, Όιαῦ 16 5118] 

Ὦ6 1ΠΟΥ6 {ο]εταῦ]ο Τον ὑπὸ Ἰαπᾶ οὗ 
ΒΟᾷο1Η, ἵπ [μ8 ἆαγ οἱ Ἱπᾶρπιαπί, 18 
ἴον {π66. 
Ὁ 41 ΑΑ{{]αί ἐΐτηθ 16515 Δ ΒΥ Υ θῶ, 

απᾶ βαϊᾷ, 1 ἐμδηῖκ ος, Ὁ Ἐαίμοτ, 
Τιοτᾶ οὗ Ἡδανγοι απᾶ εατ{Ἡ, Ῥεσστβα 
που Πας ΜΙά {περα {π]πρ8 1γοπῃ {πε 
νρο απᾶ ρυπάσπ{, απᾶᾷ Παβῖ τετεα]εᾶ 
{ποτὰ ππ{ο Ῥαβεβ. 
26 Ἐνεπ 50, ΒΔ ΠΟΥ, ΤΟΥ 50 15 Β66ΠΙ- 
ο ροοᾶ ἴῃ {πῃ βιρῃῦ. 
21 ΣΑΗ {π]ηρ5 ατα ἀεμγετεᾶ απίο 

τηθ Οἱ ΙΥ {α{11ΘΥ: απά πο τηαπ Κπον- 
οἵ] {π6 βοὴ Ῥαΐ {Π6 {αΐ]οΥ: Ἐπεϊίμοατ 
ΚπονοδίἩ αΠΥ τηβη {πο Ταΐ16Υ, β8γε 
Όλο ΒΟΠ, απᾶ Π6 {ο ΥΠΟΠΙΡΟΘΥΟΥ {16ο 
ΒΟ. 711 τενοα] Ἠϊπῃ. 
28 4 Οοπιο ππίο τηθ 81] τε ἴ]αί 

Ίαβροττ, απᾶ ατα Ίιοανγ ΙαάεἩ, απ 1 
ση] ρῖγο τοι τοΡί. 
29 Τα]κα πα γοκο προη τοα, απᾶ 

1681} Οὗ πηθ, Τον 1 απ πιαοὶὺς απιᾶ 
Ίοπ]γ ἴῃ Ἠεατί: ΆἙαπά ο 5}8}} Ετιᾶ 
χθβί ππίο γοαν εοπ]5. 
80 "Ἐον πιγ τοχκο 15 6857, απᾶ τασ 

Ῥατάσεη 15 Πρηῦ. 

192 Αὐ ἰμαῦ πιο, Ἀδθρας ποπ 
οἳ πο βαβραίι ἆαγ επποιρα Ώιο | 

1881 
τοι, απᾶ γο ἀἱᾷ ποὺ ἄαποο; πο 
πγα]]οᾶ, απᾶ το αἸα πο 1πποπτη. 

18 Ἐοχ ἆομπ τη ποαϊίῃοτ εαῖτπο 
ΠΟΥ ἀτίπ]τρ, απᾶ ἴ]ιογ βαγ, Ἡο 

19 80} ἃ Σάονι]. Τ]ο Ῥοη οἳ πα 
σα1ηςθ οαηπσ απᾶ ἀτιπ]απρ, απιᾶ 
αγ 580, Βε]ο]ά, ἃ ρ]απείοποτβ 
1ΠΦ1, απᾶ ἃ ὙποβρΙρΡον, ἃ Γτιοπᾶ 
οἳ ραρΗσαηΠΒ απᾶ ΑΙΠΠΕΙΒΙ Απά 
πηβάοτη 8155 01Π6α Ὦγ Πογάνγοτ]ςς. 

20 Ίπεηπ Ῥοραη Ἡο {ο πρυταϊᾶ 
ιο οᾷ6ς πγπεγαῖη πιοβῦ οἵ Ἠ18 
ὄπηϊσηίψ πποτκβ ππετο ἀοπε, Ῥθ- 

21 οαπβο {Ίιεγ τερεπ{εᾶ ποὺ. ο 
ππ{ο {π66, ΟΠοτασίι Ἱ πποῬθ πηῖο 
ἴπς6α, ἈῬοΐλμρβαϊάα! ἴου Ἡ {π6 
ὕπηϊσηίαπ νοτ]κς Ἰαᾶ Ώεοπ ἆοπθ 
ἴῃ Ἔγτο απᾶ Μ]άοη πγΙοἩ Ίγεγε 
ἄοπο ἴῃ τοι, ἴμαγ ποπ]ά Ίανε 
χεροπ{εᾷ Ίοηπρ ἃρῸ ἵπ βαοκο]οί] 

22 δα αβ165. Ἠονραϊῖε 1 βαγ ππίο 
τοι, 15 5181] Ῥο τποτο {ο]ογαβ]α 
ἴον Έντο απᾶ ΡΙάοπ ἴῃ {π6 ἄαγ οἵ 

25 Ἱαάρετιση{, {απ ον ποια. Απά 
ποια, Οαρεγπαπτη, 5410 ἔλοα θ6 
εχα]{εᾷ ππ{ο Ἱδαγεπ 2 οι β]α] 6 
6ρο ἄοππι ππίο Ἠαᾶαερ: ἴου 1 
πο ὄτηϊσΠίγ ποτ] Ἰαᾶ Όθεοεῃ 
ἆοπο ἴῃ Βοᾷοπα πυμΊο]ι πγετο ἄοπθ 
ἴῃ {π66, 16 του] Ἰαγο τεπηαϊπεᾶ 

24 πω] {π|9 ἄαγ. Ἠοπνρεῖς Τ ΕΥ 
πηίο χοῦ, ὑλαῦ 10 5}1811 ΒΘ τηοτθ 
{ο]εταβ]ε Τοχ {πΠ6 Ἰαχά οὗ ϑοάοτηῃ 
ἴῃ {πο ἆαγ οὗ Ἱπάρεπιεπί, {μ8ῃ 
ἴον {Π66. 

Αὐ ὑμαὺ βθϑβοι {6 5τ|5 απβπγογεᾷ 
απᾶ ραῖᾶ, 1 Τπαπ]ς ἴμαοο, Ο Έα- 
Όπου, Τιογ οὗ Ἠθδαγεη απᾶ θαυ, 
ναί ποια αῑᾶδί Ἠ]ᾷςε {Π656 {πῖησς 
ἔχου {πο πήδο απᾶ απάετείαπᾶ- 
ἴηρ, απᾶ ὅᾶξί τενεα] ἴπεπι ππίο 

260 Ῥαμβεβ: γοα, Τα μου, 8107 50 16 
πας πγε]]-ρ]εαβίηρ ἴῃ {πγ βρέ. 

27 ΑΠ ἠήπρβ πᾶν Ῥεεπ ἀε[μνογοᾶ 
ππ{ο της οὗ τὴν Ἐαίμεσγ: αππᾷ πο 
οηθ Ἐποπεί] {ιο ΏοηἨ, βαγο {ο 
Ἐαίμονγ; πο ΠΟΥ ἄοί]ι αἩγ Ίσιουν 
{11ο Ἠ'αἴμαχ, βατο {1ο ΡοΠ, απᾶ Τα 
{ο ὙΠαΠΙΡΟΘΥοΥ {πο ο νη]]εί 

28 {ο τετεα] ἠῖπι. Όοππθ πηΐο της, 
81] το ὑπαῦ Ίαροαχ απᾶ ατο Ἠθανγ 
Ἰαάεπ, απᾶ 1 γη] ρῖνο τοι τοβξ. 

29 Τα] ΤῊΥ Ὑο]ο προπ γοα, απᾶ 
Ίεαγη Οὗ τηθ; ΤΟΥ 1 ατα τηθοα]ς δᾶ 
1οπ1γ ἴῃ Ἠδατέ: απᾶ γο β]ια]] Απᾶ 

90 ταξί απί{ο τον βοτ]5. Του ΤΩ 
πο] 15 ϱ85Σ, απᾶ τὴν Ῥατᾶσι 15 
πρ], 

19 ΑΥὐ {πὲ 64ΒΟΠ 96 5115 ποπ{ ΟΠ. 
Ώιο ϱαυναῦι ἆαγ Ὡποιρ]ι {ιο 

26 

1ατ. 
δεαΐ (ια 
ὀγεαςί. 

2 ὅτ. 
άΕΠΙΟΠ. 

8 ΟΥ, τας 

4 ΜΆΠΥ 
δι ποϊοηῦ 
8. ΠοΥῖ- 
{165 τοδὰ 
ολιῖζ- 
ἄγεπ: 38 
1π Τα 
γἩ, 85. 

δ τ. 
Ῥοιυεης. 

6 ΜαπΠΥ 
Αποϊοηι 
βαθοτ]- 
{165 τον 

Τ 05, 
ργα δε 

805, 
ἰμαὶ 



ἘΥΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

κ᾿ ᾽ 3 / η, αν ῃ α κα Ὁ . 
καὶ οὐκ ὠρχήσασθε' ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν", καὶ 

3 5 3 18 οὐκ ἐκόψασθε. ἦλθε γὰρ Ἰωάννης μήτε 
9 ’ / , Ν , / 

ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσι, Δαιμόνιον 
τὰ “΄..5 19 ἔχει. ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων 

᾿ / Ν , 9 / “ 
καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, ᾿Ιδού, ἄνθρωπος 

/ ν 3 / - ἥ 
φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ 
« ” εἶ » τ ς ’ ε) Δ 

ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ 
- 95 α 

τῶν τέκνων Ὁ αὐτῆς. 
”/ τι Ν ἊΝ 

90 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς 
“ / - οὁ 

ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάµεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ 
/ 5 , / αν 

91 μετενόησαν. Οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, 
.. α [ο , Βηθσαϊδά, ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγέ- 

/ - 

νοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι 
Ἀ 3 , “ / 

29 ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν. πλὴν 

λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ᾿ς μοὶ ΠΩ " ρ 
” 3 « ’ ε “δι᾿ Δ , 23 ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ ὑμῖν. καὶ σύ, 
΄ / ε11 9 - » κει θ ΞΞ 19 
Καπερναούμ, ἡ Ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα 12, 

. Ὁ 

ἕως ἅδου καταβιβασθήσῃ 5᾽ ὅτι εἰ ἐν Σοδό- 
/ ἊΨ 

µοις ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἳ γενόμεναι ἐν 
Ἅ “ / Ν 

94 σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. πλὴν 

λέγω ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται εγω πυμιν, οτι γῇ μ ρ 
Ε / 

ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ σοί. 
- “ ΕΣ 8 ελ. “ 

5 Ἔν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς 
ΜΝ - / ’ - 

εἶπεν, Ἠξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, Κύριε τοῦ 
Η Ὄον Ὁ ἃ 

οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα 
” Ν ΄σ ΔΝ - Ν 9 » 

ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας 
4: ἐς , νι ε , ω 4 χι» 

30 αυτα νηπίοις, ναι οπατηρ, Οτι οὕτως εγένετο 
5» 2, 

27 εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. πάντα μοι παρε- 
, Εἰ 1 - / : ᾿ ο 9 η 

δόθη ὑπὸ τοῦ πατρός µου καὶ οὐδεὶς ἐπι- 
ν΄ Ν ε/ 3” Ὅν « δ ὁ » Ν ΟἿ γινώσκει τὸν υἱόν, εἰ μὴ ὁ πατήρ᾽ οὐδὲ τὸν 

3 ας 

πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ ᾧ 

28 ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. δεῦτε πρός 

µε πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, 
. 3 / ς ὅσα, ᾿, Ν / 

29 κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν µου 

ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰ ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ μάθε ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἶμι 

καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνά- 
΄ ΄σ ς σ΄ « Ν ΄ 

80 παυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. ὁ γὰρ ζυγός µου 
/ Ν Ν / / . 

χρηστός, καὶ τὸ φορτίον µου ἐλαφρόν ἐστιν. 
- - ε 

12 Ἔν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἶη- 
. . Ὀ 

σοῦς τοῖς σάββασι διὰ τῶν σπορί- 

9 ον, ὑμῖν 

19 ἔργων. ἰοπὶ, πιο 
ππαγή. 

1 μὴ 15 ὑψωδήσῃ; 
13 καταβήσῃ ἰεαί, πιοί 
πιατή. 
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“1 βαΠι, 
21, ὃ, 

κ Ἐχ. 29. 
89. 
11ον. 8. 
1, 

ᾧ 24. 9. 

κ Ναπι, 
28. 9. 

Χ Ἠ08, ὃ. 
6, 
οὔ, 9. 19. 

κ Ματς 
5.1 
Τμακο 6, 
0. 

ἣν", 'οο 
ὁομηδοί. 

5. ΜΑΤΤΗΕῪΝ ΧΙ] 1-17. 

1611 
οοτΏ, απά Ἠϊ5 ΤΊΒΟΙΡΙΘΒ. Ἴνθγο απ 
ἨἩπηργεᾶ, απᾶ Ῥεραη {ο Ῥ]αο]ς {86 
68Υ5 οὗ οοΏ, απᾶ {ο εα{. 
2 Βαυύ να {π6 Ῥματίδ6ςς βαπγ 16, 

ἴπευ βαϊα απίο Ἠϊπ, Βε]μο]ᾶ, ἴπψ 
Ῥϊβοῖρ]ες ἄο ναί πυ]ο] 15 ποῦ ]ῶ7γ- 
{π] {ο ἆο προπ ὧπο Βαβρα{]ι ΔΎ. 
8 Βαυῦ Ίο βαἷᾷ ππ{ο {Ίετη, Ἠανο το 

ποῦ τεαᾶ Άγιπαῦ Ῥατιά ἀῑά πετ πε 
85 απ Ἡηρτες, απᾶ πετ ὑπδῦ πγοχο 
νι Ὠΐτη, 
4 Ἠοπ 16 επ[εγοᾶ Ιπίο {11ο Ἡοτδοα 

οὗ αοᾶ, απᾶ ἀῑᾶ εαῦ {Π6 «παν ρτεαᾶ, 
ψλῖο]ι γγας οὐ αν τα] ΤΟΥ Ἠϊπῃ {ο δα, 
μι ΠΟΥ ἴον επι ΠΟ. Ὑνεγο γη 
Ἠΐτα, Ἐραῦ οπ]γ {ου {με Ῥυϊοβὺβ ἢ 
5. ΟΥ Ἰαγο γο ποῦ τοαά ἴῃ πο Ἔα, 

μον ὑμαῦ οηἨ {ιο βαρραῦμ ἄαγβ {6 
Ῥνιαβίς ἵι {πο Τεπιρ]ο Ῥτοίαπιο {πε 
ΡαβΡα{1, απά ατα Ῥ]αππθ]εβς 9 
6 Βα Τ 580 πηΐο γοα, ὑμπαῦ ἴῃ 015 

Ῥ]ασε 15 οπε ρυθαΐθυ {Παπ {με Τοπηρ]θ. 
π Ῥιαΐ 1 γο Ἠαά Ἐπονη πας {118 

πηθαποθί]ι, Ἠ τν] Παγθ6ΙΠΕΣΟΣ, απᾶ ποῦ 
βαο1Πσ6, Υο σου ποῦ Ἠανο οοἩ- 
ἄετηπες {Π6 ρα] 1688. 
8 ἘΌΥ {Π|6 501 οἳ 1η 15 Τιογᾷ 6Υεπ 

οὗ {με Βαὐβραί1ι ἄαγ. 
9 ἘΑπᾶ γ]επ Ἰο να ἄερατ[εᾶ 

ἴλαπορθ, Ἡθ πγεπύ Ιπίο {Πρὶν ΦΥηᾶ- 
οραθ. 
10 4 Απά Ῥο]ιο]ᾶ, ὕπο 6 πας ἃ τη8 

πυη]ο]ι Ἰαᾶ Ἠ1β παηα νι εγθᾶ, απᾶ 
{16γ αδ]κεᾶ Ἠϊπα, δατίης, 15 16 Ἰωνία] 
{ο 68] οἩ {πο βαρραι ἆαγ52 ναί 
{ΠΥ τϊρηὐ δοοτιβθ Ἠϊπῃ. 
11 Απά Ίο βαϊᾷ ππίο {μοαπι, ὙΥ πδὲ 

Τη8 5118} {πογο Ῥθ διηοηρ Τοιι, ὑπδ., 
51.811 Ίατο οηπθ βΠεεΡ: απά 1 10 {α]] 
1η{ο ἃ ΡΙ0 οἩ 1ο βαυραῦμ ἄαγ, ν]] 
Ἠο ποῦ Ίαγ Ἠο]ᾶ οἱ 16, απιά {Ὁ 1Ὁ οαὐ 
12 ον πππο] {παν 15 ἃ τᾶ Ῥε[{θΥ 

9 πα ἃ 5Ἡ6ερ2 ἸΠετείοχο 15 15 Ία1ν- 
7] {ο ἆο γγε]] οὐ {πὸ Βαβραι ἄαγς. 
19 Τετ βαϊζ]ι ο {ο πο τηδῃ, ϑύγθίο 

Σοτ{]ι Ολίπο Ἱαπά: απά Ίο βἰτείο]λαςα 
10 Του, απ 165 γγαβ τοβίογος πιο], 
Ἠ]ο ας π6 οἴμεν. 
14 41 ΤΉ θη {πο Ῥματίβορς γγοηῦ οαΐ, 
δι 'Πο]ά ἃ οοπηο]] αραἰπξί τη, ΠΟῪ 
{πετ τηϊρηῦ ἀεβίτογ Ἠϊπι. 
15 Βα πει «σοδας5 Ἐποι 16, Β6 

νηλάχανγ Πήτηβε]{ ἔγοπα {παπσς: απιᾶ 
στοῦ τη] Ηπιάες 1οονγεᾶ πα, απιά 
Ίο ἨἩαα]εᾶ ἔπετα 8]], 
16 Απᾶ οἸαχρεᾶ [επι {]ιαί Όιογ 
580. 14 ποῦ τηα]κο Ἠήτη πο : 
17 Τηδὺ 16 τηϊρηὺ Ῥο {π18116 πγ]ῖο]ι 
γα ΒΡΟΚΕΠ ΟΥ̓ Εβαῖας {16 Βτορ]μοῦ, 
βαγίἩᾳ, 

1851 
ΟΥ̓ 6145; απά 115. ἀδοῖρ]εβ 
ΊΥΘΙΘ απ ΠΠΏΡΤΘΩ͂, απᾶ Ῥορατ {ο 
ῬΙΌΟΙ εατβ οἵ οοτἩ, απᾶ {ο εαΏ. 

2 Βυὺ {π6 Ῥ]ατίδεεβ, θη ἴΠεγ 
βαν ἴδ, 5814 ππ{ο Ἠϊπη, Ῥεπο]ά, 
Ώιψ ἀἱβοίρ]ες ἄο ὑμαὺῦ μοὶ 10 15 
ποῦ Ἰανγτ] {ο ἄο προπ {ο 580- 

ὃ Ῥαΐμ. Βιῦ Ἡο βαῖᾷ πηΐο {λαπη, 
Ἔατο το ποὺ τοαᾶά π]αί αν 
αἷᾷ, πιει Το παξβ απ Ἡπηστεᾶ, 
απᾶ {αγ ἐλαί πετο πα Πΐτῃ; 

4 μον π επίογοᾶ Ἰπίο {πὸ Ἠοπβε 
οὗ αοᾶ, απᾶ 1414 οαὖ {π6 5πθν- 
Ῥτοαᾶ, πο 1 πας ποὺ Ιαπγ- 
10] ἴου Ἠϊπι {ο οαί, πθΙβθτ 
{οΥ {επι {]λαῦ σοῦ πι Ἠϊπη, 

ὅ Ῥαῦ οπΙγ 1ο0Υ ο Ῥρτιεδίβ» Ον 
Ἠαγο ο ποὺ τοαᾷ ἴῃ {πο Ιαν, 
που ἔλαῦ οἩἳ ὑπ βαβραΙ ἆαγ 
ἴπαο Ῥγίεδίβ ἵπ {ο {επιρίθ Ῥο- 
{απθ {μπα εαρραί], απᾶ 816 ρτ]]{- 

6 1095 Ῥταΐ 1 αγ ππίο τοι, ὑπαὺ 
Άρπθ ρτεβίεν {Παπ {πο ἴεπιρ]ε 

7 15 Ἠεχαο. Βαυὺύ 1 ο Ἠαᾶ Ίσπποπη 
νλαίῦ 05 πιθαπείΣ, 1 ἀεβῖε 
ἨΙΘΥΟΥ, απᾶἀ ποὺ βϑουϊῆοθ, Ὑο 
σου ποῦ πᾶν οοπζεπηπεᾶ ἴπεα 

8 συ !]θθ5. ΕῸΥ ὑπ Βοη οὗ ΤΙΝΠ 
18 Ἰογα οἳ {πε βαθθϑῇμι. 

9 Απᾶ Ἡο ἀἄερατίεᾶ ἴπαπος, απᾶ 
10 πετ Ιπίο {Πιεῖγ Αγηῃρορτθ: απά 

Ῥε]ο]ά, ἃ τῆι Ἠανίηρ ἃ πηλετοᾶ 
Ἰαπᾶ. Απᾶ {αγ αρκεᾶ Ἠϊπι, 
5αγίηρ, 15 16 Ἰαυν{α] {ο θα] οἱ 
ιο βαρεῖ ἄγ ἴλαί Όπεν 
τηϊρηῦ αοοπξθ ΠΠ. ἀπᾶ Ἰε 
Β814 απο πετ, αι πιαη 
5141 ἐμοῦ Ῥο οὗ τοι, αι 
5181 Ἠανο οπθ 5ΠεεΡ, απᾶ 1 
{Π15 1811 Ἱπίο ἃ Ῥῖς οἩ ἴ]ο 58Ὁ- 
Ῥαΐ]ι ἆαγ, “11 Π6 ποῦ Ίαγ λο]ᾶ 
οἱ 1ὲ, απᾶ 1ἶὺ τι οαπἳδ΄ Που 
χη ἴπεη 15 ἃ τη ΟὗὁὨ ΤΠΟΤΥΘ 
τα]αθ {Παη ἃ βΠεερ! ἨΠοεγείογο 
10 15 Ἱανηα] {ο ἆο ρσοοα οπ {μα 
βαμρραϊ]μ ἆαγ. ἜΤπεη Βαϊ Ἡε {ο 
{πΠ6 πια, Β{Υε{οἩ Του {11γ Ἠαπᾶ. 
Απάᾶ πὸ βἰγείο]εᾶ 165 Του ; απᾷ 
10 τῦῶᾶϑ τοβίοτεᾷ πηοῖςθ, 5 {86 
οίπεχγ. Βαῦ ἐμ Ῥματίδεες γγεηί 
οτί, απᾶ {ἰοοῖς εοπηςε] ασαἰηςί 
Ἠϊτη, ΠΟΥ 1εγ τηϊσ]η{ ἀοαβίτογ 
Ἠήπη. Απά ὁοεδαβ Ῥετοοϊνϊίης ἐΐ 
ὙΠ γον Ίτοπι ἴ]σησθ: απᾶ 
ΙΠΑΠΥ 1οΠογγεᾷ Πϊπη: δα 116 

16 Παεα]εᾷ επι 811, απᾶ οἨατσεᾶ 
έετα λα ῦ {μεν ϱΠοτ]ᾶ ποῦ τηα]κθ 

17 Ἠπα Ίποπη: ἰλμαί 10 τηὶρ]έ ὃα 

1 

[μὴ [ο] 

μ᾿ [3] 

14 

15 

1 Β0Π16 
Αποϊεηό 
δα Ποσῖ- 
(165 τοαά 
{ο ατὰ 
ειιύ. 

36τ. α 
σγεαΐεγ" 
πο. 

1α]1ῇΠεᾶ ὙΠ. τὰ βροκοὮ 5ἳγ | 505, 
154181 {11ο Ῥτορμεί, δασίηᾳ, ἐμτοι ἢ 



ἘΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

ρᾷ ς ν᾿ ν 2 ο ἢ / ᾿ μων᾽ οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ 

5 ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. οἱ 
Ν - σα / ἘΣ ο να , ς 

δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπον αὐτῷ, Ιδού, οἱ 
/ “ ὰ » ” ΄ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν 

« Φ. “ 
8 ἐν σαββάτῳ. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέ- 

9.015) / / μή ᾽ ’, ᾽ γνωτε τί ἐποίησε Δαβίδ, ὅτε ἐπείνασεν αὖ- 
πα - »- 

4 τὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ" πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
9 - - ” - 

οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προ- 
’ 2 ἃ 3 1: 3 » - θέσεως ἔφαγεν”, οὓς οὐκ ἐξὺν ἦν αὐτῷ 

φαγεῖν, οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς 
« α / Ἅ . ο τμ 3 -“" / ὅ ἱερεῦσι μόνοις ; ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ, 

ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ 
Ξ ρ « ρῷ 

/ - 3 

6 σάββατον βεβηλοῦσι, καὶ ἀναίτιοί εἰσι; λέγω 

1 δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μείζων" ἐστὶν ὧδε. εἰ 
’ 

δὲ ἐγνωκειτε τί ἐστι, Ἔλεον θέλω καὶ οὐ 
/ » Δ ή οἷ » , 

θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 
η » ἢ τι 

8 κύριος γάρ ἐστι καὶ! τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς 
ων 3 

τοῦ ἀνθρώπου. 
- ες ᾿ 

9. Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συνα- 

10 γωγὴν αὐτῶν. καὶ ἰδού, ἄνθρωπος ἦν τὴν» 

χεῖρα ἔχων ξηράν᾽ καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, 

λέγοντες, Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασι θερα- 
’ ιά , ΕΣ “-“ ε Δ 

1 πευειν; ινα κατηγορησωσιν αυτου. ο δὲ 
3 3 - , ” 3 ο να ” 

εἶπεν αὐτοῖς, Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, 
Δ ” / ΄“ " ελ » , - 

ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο 

τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει 
δι ΑΣ “ / ἊΨ , » 

13 αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρω- 

πος προβάτου. ὦστε ἔξεστι τοῖς σάββασι 
- ”- , -“ 5» 

18 καλῶς ποιεῖν, τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, 
” ἈΝ - ) 8 5) Δ Ἐκτεινον τὴν χεῖρά σου. καὶ ἐξέτεινε, καὶ 

4 ἀποκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. οἱ δὲ 

Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ 

16 ἐξελθόντες, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. ὁ δὲ 
3 - 3 » ’ » οι . ἢ, .5 , 

Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν᾽ καὶ ἠκολού- 

θησαν αὐτῷ Ὄχλοιϊ πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν 
Φ Ν - σ 

16 αὐτοὺς πάντας, καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μὴ 
Δ αλα ’ -σ πες 

11 φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν ὅπως πληρωθῇ τὸ 

ῥηθὲν διὰ Ἤσαϊζου ἢ τοῦ προφήτου, λέγοντος, 

1 ϱπι. αὐτὸς 

τῷ Μαγᾳ. ἔφαγον 

8. μεῖζον 

4 ρηι. καὶ 

ὅ πι. ἦν τὴν 

6 ἐξελθόντες δὲ οἱ 
Φαρισαῖοι συμβούλιο» 

νλ . - 

ἔλαβον κατ αὐτοῦ 

7 οπι. ὄχλοι 
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ο. ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΙΙ. 18- 59, 

1611 
18 ὙῬοαλμο]ᾶ, Τὴ βογγαπὲ ποπ 1 

Ἠανο 6ΠοβεΠ, τιγ Ῥε]ονεά ἴῃ νγ]οτα 
τισ 5011] 18 πε] Ῥ]εαδεᾶ: 1 ση] ριαέ 
ΤΩΥ͂ ΒΡ προη Ἠϊτα, απᾶ Ἰε 5]α]] 
586 Ἱπᾶρππεπίέ {ο {π6 ἄεπίϊ]ας. 
19 Ἠο 5881] ποῦ Βἰτῖτε, ΠΟΥ ΟΥ̓, 

ΠΟΙΟΥ͂ 5881] αἩπσ τιαη Ἠθας Ἠ18 
νοῖσθ ἴῃ {Π6 βἰγθϑίβ. 
20 Α Ριπιβδρα τερᾷ ολα] ἢ ποῖ 

Ῥτοαχ, απᾶ Απιοξῖπρ Πακ 5181] 116 
ποῦ απεποἩ, ΠΠ Ίε 5επᾷ {οτίῃ Ἱαάσ- 
τη πηΐο τιοίοτγ. 
21 Απᾶ ἴῃ Ἠ18 πατηο 5181] {π6 επ- 

{1165 ὑγτιβῦ. 
22 ΤΉ ΘΗ πας Ὀγοπρηῦ τιηΐο Ὠΐτη |" 

0η6 Ῥοβεβεββεᾶ πι ἃ ἄενῃ, ὈΠΠπᾶ, 
δια ἅππιρ: απά Ίο Ἰεα]οᾶ Ἠϊτη, 1τι- 
ΒΟΙΙΙΟἨ ὑπαὺ πε ὈΠΠΩ͂ απᾶ ἅππαρ 
ῬοίἩ βραΚε δηᾷ βαγγ. 
25 Απᾶ 81] ιο Ῥοορ]ο πγοτθ απιαΖαᾶ, 

απᾶ 58], 15 {118 Πιο βοῃ οἱ α- 
για» 
24 ἘΒαῦ γηαη ο Ῥμαχῖδαες Ἱοατᾶ 

10, ἴπεγ εαἷᾶ, ΤΗϊ5 γείϊοιυ ἀοῖ]ι ποῦ 
σα8ύ οαὐ ἄενῃς, Ῥαί Ὦγ Ῥοείσεραρ 
{86 Ῥπίτποο οὗ {πο ἄενῖ]β. 
26 Απᾶ ᾖο5δας που ἐπεῖτ ἐποπρη 5, 

δια βαϊα ππ{ο ἔμ θη, Ἐνετγ Κἰπράοπα 
αἰνιαθα αραϊπδί 1561}, 15. Ῥτοαρ]ιί {ο 
ἄεβο]αίίοη: απᾶ 6γΥετγ ΟἿΥ ΟΥ Ἠοπβθ 
ἀνιάεᾶ ασαἰπδί 1561, 514} ποὺ 
βίαπᾶ. 
20 Απιᾶ 1 Ραΐαπ οδϑὺ οπῦ Βαΐαπι, Ίο 

15 ἀἰπιᾶδεά αραϊηξί ἸἨϊπαβα; ΠΟῪ 
5881} ἔπεπ Ἠϊς Ἰπσᾶοτα βίαπᾶ ἢ 
2τ Απᾶ 11 Ὦγ Ῥοε]περαβ οαςδί οαὐ 

ἄεν]β, Ὦγ ποτ ἆο τοατ ΟΠ] θη 
οα5δῦ ἴπεπι ουὐδῇ ἘΤΠετείοτο {αγ 
5881] Ῥο χοῦ “πιᾶρσο5. 
28 Βα 181 οαδὺ ουὺ ἄετ]]ς Ὦγ {ια 
ϑρεῦ οὗ αοᾶ, ἔπεπ {μα Ἱάπρᾶοτα οἳ 
ἄοά 18 «οτε πηΐο τοπ. ; 
29 ΟΥ 6156, ΒΟ οδπ 956 δηΐου ΙΠίο 

8 ΒίΟἨΡ Τη8}) 5. Ἰοτςα, απᾶ Εεροῖ] ΗΪ5 
6οοᾶ5, εχοερί ἢ Βτςυ Ῥίπά {πὸ 
Βίτος τη, απᾶ ἴμπεη Ἡθ γη] 5Ρ01] 
[15 Ἠοπβο. 
90 ἘἨο Όαί 15 ποὺ νι πιο, 18 

αραϊηπδί τηθ: απᾶ Ἡο ὑπαὺ ρα{Πογ- 
οἶ]π πο τι πιθ, βοβεετοίἩ 
αὐτοβᾶ. 
81 41 Ἠ/μετείοτε 1 βαγ τιηΐο γοτ, 
ΣΑΊ τηαηπεγ οὗ Επ απά Ῥ]αβΡ]ΠεΙΙγ 
5881 Ὦο {οτρῖνεηῃ απίο ππεη: Ῥαί 
ἴπο Ῥ]αβρμεταγ αραϊἰπβι πο ο 
ἀποβῦ 5Πα] ποὺ Ῥο {οτρίγεη τππίο 
ΤΠΘΗ. 
92 Απᾶ πΥποβοετος ΒΡ δ οί ἃ που 

ασαϊηεί {ης βοη οΓΤΠΒ1Ι, 1{ 58] Ὀ6 ἔου- 
Είτεη ἴση: τό ποβοετεσ ΕΡεακεί] 

1881 
18 Ῥε]λο]ά, τὴν βεγταπί ὑπο 1 

Ἠαγο «Ἡοβεη: 
Μγ Ῥε]ογεᾶ ἴπ π]οτα τησ βοτ] 

15 πγε]] Ῥ]εαβεᾶ : 
Τ πι] ραξ τὴν ΒρϊτΙξ προτ Πϊτη, 
Απά Ίο 5}811 ἀἄεο]ατο Ἰαᾶᾷσε- 

τηθηῦ {ο {πο ἀαπίΙ]6Ρ. 
19 Ἡο 5181] ποὺ βἰτε, ΠΟΥ͂ οὐ 

α]οπᾶ: 
είπαν αλα]! απ οπο ΊθαΥ 

Ἠ]8 γοῖσο ἴῃ {ιο βέγϑοίβ. 
20 Α ἸἨταϊεεᾷ τοεᾷ 5881] π ποὺ 

Ῥγεα]ς, 
Απά απιο]ίηςσ Πας 5811 Ίο ποὺ 

απεποἩ, 
ΤῊ] Ἡο βεπᾶ {οτί Ιπᾶσοπιεπᾶ 

Ἱπ{ο υἱοίουυ. 
21 Απᾶ ἵη ΠἨῖδ παπιο 5181] ἴμο 

ἀαπϊες Ἠορο, 
Τπεη πας ῬτοασΏί απο Πῖπα 

10Π6 Ῥοββεββοᾷ πι ἃ ἀονῇ, 
Ῥμπᾶ απᾶ ἆππαρ: απᾶ Ἡθ Ἠεα]εᾷ 
Ἠϊπα, ΙΠΒΟΠΙΙΕΟἨ ἴλαῦ πο ἄπταρ 

25 τηᾶη ΑΡθΚΟ απᾶ ραπ. Απᾶ 8411 
[86 τη] πᾶθς πγατο απιασαᾶ, απᾶ 
ΒΩ, 15. {π15. ἐπ βοὴ οὗ Ῥατνίᾶ 

24 Βαὺ πηεη ἐπ6 Ἐ]αγίδεςβ . Ἠδατᾶ 
10, που βαϊᾷ, ΤΗΙβ πια ἀοι ποὺ 
σαδῦ ουαὖ 2ᾷενῇς, Ῥαί 5 Ὦγ Ῥεε]σο- 
ῬαῬ. ἐπὸ Ῥτῖπσο οὗ {λα 24ετῇς. 

26 Απιᾶ Ἰπιονήτς {λεῖγ ἐποπρηΐβ Ἡςα 
5814 πηί{ο (Ίπετη, Ἐγοιγ ΙΙπσᾶοτα 
ἀῑνιάεᾶ ασαἰπαδί 1{δε] 15 Ῥτοαρ]ιί 
{ο ἀεβο]αίίοἩπ»; απᾶ 6Υ6Υγ οἵιψ ΟΥ̓ 
Ίοπβο ἀνιᾶεᾶ ασαϊτδε 0561} 5}}811 

26 ποῦ βἰαπᾶ: απᾶ 1 Βαΐαπ οαβίοίἩ 
ουὖ Βαΐαπ, Ἡο 15 ἀῑνιᾶεᾶ ασαἰπςί 
ἨήτηβεΙ; Ἠουγ ἔπεῃ 5118] Ἠ]5 Κίηρ- 

27 ἄοτη βίδῃα 3 Απά 1 Τ 51,γ Ἐεε]- 
σεραΡ οαβί οαὐ 3 ἄαν[]β, 8 ΕΥ̓͂ σ Βοτη 
ο γοῦν βοπ8 οαδὺ {παπι οὐ 
Ππουθίουθ Αα] ἴιεγ 6 ὑοῦ 

28 ἡπᾶροβ. Βαΐὺ 4 1 8}γ ἐπ6 ϑρίσιῦ 
οὗ ἀοἂ οαδὺ οτί 3 46 υ115, ἔπεη 15 
Ώιε κίηράοτα οὗ Θοα οοπια προπ 

29 γοῖι. ΟΥ ΠΟΥ δ 0Π6 δηΐου ἰηΐο 
1π6 Ἡοτβο οὗ {πο βέγομῃρ ιαπ, απᾶ 
βροϊ] 8 σοοᾷς, εσοερέ Ἡο τει 
Ῥϊπᾶ ἐπ βίχοηςσ πιαπΣ απᾶ ει 

90 Το ὙΠ] «ροῖ Ἡ15 Ἡοτβδο. Ἠδ ἐμπαῦ 
15 ποῦ πμ τη 15 ασαϊπδίτης; απᾶ 
πὸ πα ραϊπεταίῃ ποὺ ὙΠ πιθ 

91 βοαὔίετείῃμ. Τηετοείοτο 1 βαγ πῃ- 
10 γοτι, Ἐγοιγ 51} απ Ῥ]αβρΠεταγ 
518}1] Ῥοε {οτρίτεπ ἁππίο τησ; Ότο 
Όλο Ῥ]αξρηεπασ ασαἰπδί {π6 ΒΡΙΣΙέ 

82. »α]] ποῦ Ῥο Σογσίτεηῃ. Απᾶ γπο- 
ΒΟΘΥΘΥ 5181] 6ρεα] ἃ του ασαϊπςδί 
{Π6 Ῥοπ οἴτηϑῃ, 5.811} 6 ζουρίνϑῃ 
Ἠϊπα; θα ἩΠΟΒΟΘΥΘΥ 5181] ερεα]ς 

22 
1Ο0τα ἡ 
ἄοπις- 
πίας 

2. 
ΕΠΙΟΙΙΝ. 

505, ἐπ 

480πΠς 
Ἀησοϊεπί 
ϑῈ ΠΟΥ ]- 
{165 τοι 
τώπί0 ψοῖι 
πιότι, 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 51 

ΡῈ / ε ΄- ων ον »ς 9 / 

18 Ἴδού, ὁ παῖς µου ὃν Πρέτισα ὁ ἀγαπητός 
9 ἃ σα) ς , τ Π Ν 

µου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ Ψυχή µου θήσω τὸ 

πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνε- 
η - ᾽ 19 σιν ἀπαγγελεῖ. οὐκ ἐρίσει, οὐδὲ κραυγάσει 

ιν δ. ν κ» . ΄σ / Ν οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φω- 
ΕῚ - ΄ 5» 

90 νὴν αὐτοῦ. κάλαμον συντετριμμένον οὐ 
, ᾿ - ῃ η ΄ Β κατεάξει, καὶ λῖνον τυφύµενον οὐ σβέσει 

“ Λ - 9 
91] ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. καὶ ἐνῇ 8 οπι. ἐν 

ΚΙ: “ “ 

τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι. 
ΕῚ “ / 

83 Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόµενος, 
. / 3 τυφλὸς καὶ κωφός" καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, 

Ν «Ὁ. " ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ) κωφὸν καὶ λαλεῖν ὃ οπι. τυφλὸν καὶ 
ῃ ΓΙ 10 ) 

93 καὶ βλέπειν. καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι “ 07ὲ. καὶ 
/ ϱ1 πρ ς Δ 

καὶ ἔλεγον, Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαβίδ; 
Ξ 5 5 

94 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, Οὗτος οὐκ 
” / ΔΝ / 3 οἱ ΕΣ ΄ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζε- 

” ΄“΄ Ν 

95 βοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. εἰδὼς δὲ ὁ 
, τν 53 3 ι ἮΝ 

᾿Ιησοῦς "! τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὖὐ- 11 οπι. ὁ Ἰησοῦς 
- - - » - 

τοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς 
» “ Ξ λαο ον / Α ἀνα - ἐρημοῦται καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖ- 

4 - 2 / Δ » ς 20 σα καθ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. καὶ εἰ ὁ 

Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
᾽ β - 5 
ἐμερίσθη" πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία 

᾽ “ 

27 αὐτοῦ; καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω 
Ν , « ελ ες εν 3 / 2 ΄ τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλ- 

λουσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταί. 
δ / ” / 58 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ 

/ ” - 

δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία 
“ - ΕΝ “ / 3 - 

9 τοῦ Θεοῦ. ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς 

τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ 
/ ΣΑ Ν - 

διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήση τὸν ἰσχυρόν; 
μὰ / Ν ΦΈΕ, ᾽ - / « Ν΄ Ἅ 

89 και τοτε την οικιαν αὐτου διαρπάσει. οµη ὧν 
» -“ “ 

μετ᾽ ἐμοῦ, κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων 
Ξ μα νι , ᾿ - , ς - 
31 μετ᾽ ἐμοῦ, σκορπίζει. διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 

- ς [ - Πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται" 13 Ματῃ. ααᾶς ὑμῖν 
- Ύ / ες - 

τοῖς ἀνθρώποις" ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασ- 
, ᾽ ᾽ , Ξ 5: ᾿ 

φημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις 3, 15. οπι. τοῖς ἀνθρώποις 
ιν ὁ Ἄ ”/ / Ν - ς - ἘΞ 

35 καὶ ὃς ἂν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ΕῚ ’ . ’ 5: δια 3ὲ Α ” 

ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ" ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ 
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1611 
αραϊηςδί ἴλιο ΠΟῪ αποβί, 16 5411 ποῖ 
Ῥο ζουρίνθῃ Ἠϊπα, ποι ΠΥ ἴῃ {8185 
ποτ], πεϊζ]θΥ ἴῃ {Π6 πγοχ]ᾷ {ο οοπιο. 
85 Ἐπίλεν τᾶ κα {1ο ἔσθ ροοᾶ, απά 

Ἠΐ5 Γπιῦ ροοᾶ: ΟΥ 6150 τηαΚο ἴ]ια 
ἴχθο οοτταρί, απᾶ Ἠϊς {ταῖς οοιταρί: 
Έογ {πο {τεο 15 Κπονι ὈΥ Π15 {ντῦ. 
84 Ο ρεπεχαῖοη οὗ υὙἱρϑῦβ, ΠΟῪ 
δ σε, Ῥεϊπρ ΟΥ]], βΡρεα]ς ροοᾶ 
(πρβ ἘΒῸΥ ουὖ οὗ {π0 Δραπᾶδποθ 
οὗ {πε πϑαγὺ {π6 πποα(]ι βρθακθϑίῃ. 
96 Α σοοᾷ ππαπ ουῦ οὗ {π6 ροοᾷ 

{685 αχο οὗ {με Ἠεασί, Ῥτιαιρεί]ι {οτ{]ι 
ροοά πρβ: απά απ ενῖ] τηαη οτί 
οὗ {π6 ον!] {χεββατο, Ῥηϊηρεί]ι {οχ{] 
ονΙ] ὠήπσα. 
86 Ῥπί 1 580 ππί{ο τοι, Ταῦ εγετγ 

1416 ποτά ἴπαῦ τηοῃ 81] ΒΡεαΚ, 
ἔπαγ 5181] ρῖτο δοοοπῃηῦ ὑμουθοῖῦ ἴῃ 
{ο ἄαγ οὗ ὁπᾶστιεηῦ. 
57 ἘῸΣ Ὦγ ἴ1νγ πογαβ ἔποιι 5]α]{ Ῥοα 

Παββεᾶ, απᾶ Ὦγ Απ ποτά ποια 
5810 Ῥο οοπᾷειηπαᾶ. 
98 4 Α Τ]απ οργίαῖη οὗ {π6 Βοσϊρ6β, 

δια οἳ ἴ]ο Ῥματίβεθβ, απβιγθγες, 
βαΥΙΠΡ, ἩΜαβίαευ, νο σου 566 ἃ 
βἶση 1Τοπῃ μεθ. 
99 ἘῬπαί Π6 απρπγεγαᾶ, απᾶ βαιᾷ {ο 

πλοτη, ΑΙ εν1] δα αὀπ]ίετοτβ Ρεηε- 
ταίοη βεε]εί]λ αἲίον α ίση, απᾶ 
ἴπετο 5181] πο Βἶσηπ Ῥο ρίνϑῃ ἴο 1ΐ, 
Ῥαῇ ἴ]ο βῖρτι οὗ {π6 Ῥτορ]εί ἆοπ8β. 
40 ΧΕου ἃ5 ζοπαβ γαβ ἴηχεο ἀἆαγβ 

απᾶ ἴμτερ πῖρμίβ ἴῃ {π6 Ὑ]816᾽ 5 
Ῥε]]γ: 5ο 5881] {π6 βοὴ οὗ πιαη "6 
{ητεοῬ ἄδγβ απά ἐπγθθ πΙρΗί5 ἴῃ ἴπο 
Πεατί οἳ {ο εατίἩ. 
41 ΤῊ πιεηπ οἵ ΝπογεἩ 5181] τῖδο 

ἵπ Ἱπάρτπεηῦ γη] {115 σεπετα[Ίο, 
Δ 588} οοπάαπαπ 10, Ἀβρεσοβαβα 
{αγ τερεπ{εᾶᾷ αἲ {π6 Ῥτεαολμῖτρ οὗ 
19οἨΠ88, απᾶ Ῥεμο]ᾶ, ἃ ρτεαίετ {απ 
4οπ8β8 18 9γ6. 
42 ἜΤΙ ῷπεεπ οὗ ἔπ βου} 5}8}1 

τῖβο αρ ἴπ ὑπ6 Ἰπαρτηθηῦὺ ση] {115 
ΡεπεταίίοΏ, απᾶ 588}1} οσοπάθιημῃ 18: 
ΤΟΥ 516 οδτηθ Ίτοπι {πο αὐξουτηοϑῦ 
ΡῬατίβ οἳ {πο οαγ{] {ο πᾶν {16 νβ- 
ἄοπι οὗ Ῥοϊοπιοτπ, απᾶ Ῥελμο]ᾶ, ἃ 
Ρτοαί{ετ {απ Ῥο]οτποπ 15 Ἠετο. 
45 Ἐγ/μεπ {Πο ππο]θανπ βρϊπ ἰ5 

Ροπο οιῦ οὗ ἃ 1ήΠ, 6 πγα]]κοί]ι 
{μτοιρ] ΟὟ Ῥ]αοςς5, βθϑκίηρ τεςδί, 
απά ΑπάείΠ ποηθ, 
44 Τ]ετι Ίο βαἩ, 1 ση] τοίπγτ 

Ἰηὔο τηΥγ Ἠοιβο ἔγοπα π]θησο Τ οατηθ 
οαῦ: Απ πιμαεη Ἠθ 16 90116, 1ο ἢπᾶ- 
οὐ 16 οπαρίγ, βυσαρύ, δια σατηϊβ]ες. 
45 ΤΠοεπ ροεί] Ἰο, απά {α]κοί]ι 1} 

ἨΠηδε]! Β6ΥεΠ οἶλει ΑΡΙΙΙ5 1ποτο 

1881 
δθαϊηβῦ {πῸ Ἠο]γ ϑρὶντῦ, 10 5181] 
ποῦ Ῥο ἴουρίνθῃ ἢΐτη, πεϊ]ιθΥ 
Ἰη {π|5 ποτ], ΠΟΥ͂ ἵπ ια 

99 συμΙοἩ 15 {ο 60116. ἘΙίΙα6Υ τηθ]κα 
{ο ἔγθθ ροοᾶ, απᾶ [105 ἐς 
Ρ6οοᾶ; ΟΥ̓ πιαΚκο {Π6 ἴγεε οοιταρέ, 
απά 15 ἔγυῦ οοτταρὺ: {οχ ἴῑα 

84 ἴχοο 15 ΚποπΏω Ὦγ 15 {ταῖς ὙΎε 
οββρτίηρ οὗ ΥίρετΒ, ΠΟΥ «απ τε, 
Ῥοΐπας αγ], βρεα]ς ροοᾶ πας) 
ἴον ουΐ οὗ {π6 αραπάαπςο οὗ ἴμα 

96 προαγὺ {π6 τποπ{]ι Βρθακθίῃ. ΈΤ]α 
6οοᾶ τπαπ ουὖ οὗ 1ν1ῖ5 σοοᾶ ἐγθᾶ- 
ΒΌΓ6 Ῥγϊπρεί]ι {οτί] σοοά {πἴηρδ: 
δια ιο 6Υ1] τηϑη ουὖῦ οἵ [15 εν]1] 
ἰγθᾶϑασθ τηρεί ἔου ον 

896 ἐμπίησβ. Απά 1 βαν ππίο το, 
Ώιαί ενενγ 1416 ποσὰ ἴιαῖ πιθῃ 
Αια]1 βρεα]ς, ἔλεγ ια] σῖνο 80- 
οοπηΐ {που θοῦ ἴῃ {πὸ ἆαγ οὗ ]πάσοε- 

91 τηθηῦ. ἘῸΣ ὈΥ ὑῃγ πποτᾷς ποῖ 
5810 Ῥο 7π51Πρἅ, απᾶ Ὦγ ἴἩπσ 
πνοτᾷς {ποια ϱ]α]{ "6 οοπᾶεπηπεά. 
Τεν οετίαϊπι οἳ {1ο 5οτῖρθς απᾶ 

Ἐλαγίβεες απβγγεγεᾷ Πΐτη, ΒΔ] Πρ’, 
2 Μαβίϑσ, νο ποπ]ά 566 ἃ βἶση 

89 ἴτοπι ἴπεθο. Βυῦ Ἰθ δηβυγουθᾶ 
απᾶ 5βϊα απ{ο ἔ]οπα, Απ ον1] απᾶ 
αζπ]ίεγοαξ ρεπεταβοηπ ΒΘ Κ ἢ 
Ἀ{ίογ ἃ βίρτι ; απᾶ {λογο β]ια]] πὸ 
βίρτι Ῥο ρίνθῃ {ο 1 Ῥαέ {Π6 βίστ 

40 οἵ Φομδὴ {πο Ῥτορλεί: ΤῸ 88 
1 οπαἩ πας {ηταεο ἆαγς απᾶ ἴητεε 
πρ]Ώ{β ἴῃ {16 Ῥε]]γ οἳ {π6 ὃ πγ]α]ο; 
5ο 588}1} {πα ὅοῃ οἵ τηαπ Ῥο {μγεε 
ἄαγ5 δηα ἴἨτερ πΙϱΗίβ ἴῃ πο 

41 Ἰεατί οἵ {π6 οτί]. Τε τη οὗ 
ΝΊΠΘΥΘἢ 518}} βίδηα ἀρ ἵπ {π6 
ἠπάρεππεηί τυ (1115 σοποεγα[Ιοη, 
αηᾶ 51.811] οοπάθτηπ 16: ΟΥ̓ {πετ 
γερεηί{εά αὖ {πο Ῥτοασλμῖηρ οἵ 40- 
8} ; απᾶ Ῥε]ο]ᾶ, 6 ἃ σγϑαῖθσ ἔἶλατ 
2 οπαἩ 15 Ἠετο. Το 4πθεπ οἳ {πε 
βοτ/{]ι β]ια]] τῖδο πρ πὶ {πὸ ]πᾶρσο- 
τηθηῦ γη] {15 ροποεταίΙοτ, απά 
βΠαΠ οοπάστηἩ 16: Τον 516 ο«Άτηθ 
{χοπα {1ο οπἆβ οἳ {πὸ εατίῃ {ο 
Ἠθαν {πο πηβάοτα οἵ Βο]οτποἨ; 
δια Ῥε]ο]ᾶ, {α ρτεα{εχ ἴπαπ Ῥο]ο- 
1ΠΟΠ 15 Ἠθγθ. “Βαὺῦ ο ππο]θεατ 
αρϊτΙξ, πει ὅ 6 15 ροπα οτί οἵ 
{16 της, Ῥαββδεί]} {μτοταρ]ῃ πναἴετ- 
1655 Ῥ]αοθ»5, βοεεκῖῃςσ τοδ, απά 
Ἠπασθί] 16 ποὺ. Τ]ηοαι ὅ]ο ρα1{]ι, 
1 ΜΠ] τού Ἰπίο ΤΥ Ἠοιβο 
πἩθπσῬ 1 οαπηθ οὐὖ: απᾶ π]θη 
ὅ]μο 15 οοππο, ὅ Πα βπᾶε{Ἡ 16 ετηρίγ, 
ΒΙερί, απᾶ ρατπϊδμεᾶα. ἘΤ]ηοπ 
δορί ὅθ, Δ {α]κοίἩ γη Ἡ 6 Ἠ]πι- 
5ο] ΒΕεΥεη οἶλες βΡΙπ{5 τοτε 

98 

42 

48 

44 

10ΟΥ, ασε 

305, 
Τεας]εγ 

δν. 56α- 
ηιοη δέον. 

4 ατ. 
ΠΧ. 
ἐμάν. 

505, ἐέ 

505, 
ἐξδοί Γ 
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κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ᾿Αγίου, οὐκ ἀφεθή- 
σεται αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν 

88 τῷ μέλλοντι. ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν, 
καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ 
δένδρον σαπρόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σα- 
πρόν᾽ ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώ- 

8, σκεται. γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε 
ἀγαθὰ λαλεῖν, πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ 

περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 
85 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

τῆς καρδίας: ἐκβάλλει τὰ" ἀγαθά" καὶ ὁ 1 οπι. τῆς καρδίας 
πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ 15 οπι, τὰ 

86 ἐκβάλλει πονηρά. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πᾶν 
ῥῆμα ἀργόν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, 
ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρί- 

31 σεως. ἐκ γὰρ τῶν λύγων σου δικαιωθήσῃ, 
καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ. 

88 Τότε ἀπεκρίθησαν" τινες τῶν γραμματέων 16 (-σαν) αἀᾷ αὐτῷ 
καὶ Φαρισαίων, λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλο- 

89 μεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς ση- 
μεῖον ἐπιζητεῖ' καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται 

αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 

40 ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ 

κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως 
ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ 

41 τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. ἄν- - 

δρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει 

μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν 

αὐτήν ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰω- 
45 να’ καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾷ ὧδε. βασίλισσα 

νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς 

γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν ὅτι 

ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν 

σοφίαν Σολομώντος καὶ ἰδού, πλεῖον Σο- 

48 λομῶντος ὧδε. ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦ- 

μα ἐξέλθη ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται 
δι ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ 

4 οὐχ εὑρίσκει. τότε λέγει, Ἐπιστρέψω εἰς 

τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξηλθον' καὶ ἐλθὸν εὑ- 

ρίσκει σχολάζοντα, σεσαρωμένον, καὶ κε- 

45 κοσμημένον. τότε πορεύεται καὶ παραλαμ- 
βάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα 
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δ, 

ἢ, ας. 
20. 
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ν]οκοᾷ ἴἶναπι Ἠήτηβα]{, απᾶ λεν οΠ{6Υ 
ἴῃ απᾶ ἄπγε]ὶ που: ἘΑπά ἴ]ιο ]αδῦ 
βίαΐε οὗ ὑμαῦ ππαη 15 ΥΤΟΥΕΟ {]ια {Π6 
ἤχϑῦ. Ένεη 50 5881] 165 ϱο αἱξο πη{ο 
{1158 πη]ο]κοᾶ σεποτα(Ιοῃ. 
40 4 116 πὸ γεῖ (α]]κοᾶ {ο {ιο 

ῬοοΡ]ο, ἘΡε]ιο]ᾶ, 15 πιοῦμγ αι 15 
Ῥχοίμτεπ βίοοῦ σι πηοαῦ, ἄεβίτίης ἴο 
βρθα]ς πο Ηΐτη. 
47 ΤΉ ΘΙ οπς βαἷᾷ πηΐο Ἡϊπα, Ῥε]μο]ᾶ, 

{1νψ πποί]μοεχ απ {1γ Ὀτείμτεη βίαπᾶ 
νηζποτ{, ἀεβιγίηρ {ο βΡαα]ς ψ 0 μεθ. 
48 Βευΐ ΒΘ απβγγογεᾶ, δηα βαϊᾷ πηΐο 

Ἠϊπῃ ὑμαὺ {ο]ᾶ Ἠϊπα, ὝΠΟ 15. ΤΗΥ 1ΠΟ- 
μου} Απᾶ νο 816 τὴν Ῥγείμτεη 2 
49 Απᾶ πο βἰσείο]λεᾶ [οχι Ἠΐ5 Παπά 

{οπγατά Ἠ15 ἄἱδοῖΙρΙ6β, απᾶ βαϊᾶ, Β6- 
λο]ᾶ, τη αποί]ιογ απά τὴν Ῥτοίητεῃ. 
50 ΠῸΣ ΠΟΒΟΘΥΘΥ͂ 5181] ἆο {π6 π] 

οὗ Ττὴῦ Ἐαίΐμεν ΜΟΙ 15 ἴῃ Ἠθατεη, 
{6 Β4Π1ο 15 ΤῊΥ ὮῬχοί]μεχ, απᾶ βἰ βίου, 
απά ΤΙΟΙΠΕΘΥ. 

19 Τ]6 βαπιο ἄαγ ποπύ «6515 οτιὺ οἳ 
{88 Ἀοπβο, Ἑαπᾶ βαῦ Ὦγ ἴ]ιε 5εα 51ᾷ6. 
2 Απᾶ ρτοαί πιπ]Πἰαᾶες ππετο ρα8- 

ἔλατεά {ορεί]θν πηΐο Πτα, 80 Όλαῦ 
Ίο υγϑηὖ Πίο ἃ 5810, πᾶ φαΐ, απᾶ {Π6 
ν/ηο]ε τη] 1π6 5Βἰοοῦ οἩ {Π6 ΒΠΟΥΘ. 
8 Απᾶ ο 5Ρραἷθ τήϑῃν ὑμπίπρβ πηΐο 

ἔλαπι ἴῃ ΡαγαΡΙ65, βασίηρ, "Βεμο]ά, 
ὃ ΒΟΊΥΘΥ Ὑγεηῇ Του {ο ΒΟΥ. 
4 Απᾶ θη Ίο βου, 50ΙΠ6 5ερᾶς 

611 Ὦγ {π6 γγαγ 5146, απᾶ πο {οπ]5 
6.116, απᾶ ἄεγοπτεᾶ ποια πρ. 
ὅ Βοππο 161] προηπ 5ἴοΟΠΥ Ῥίασθς, 
ΠΟΥ {λμαεγ Ἰαᾶ ποῦ τηαοἩ οατί] : 
απᾶ Του νιν {μαεγ βρταηρ πρ, Ῥθ- 
68196 {]ιογ πᾶ πο ἀθερηθβς οὗ δατίἩ. 
6 Απᾶ πλεπ ἐπ ὅπη πας πρ, ἴΠεγ 

ὙΓΘΙΘ ΒΟΟΥΌΠΘΩ͂ : απᾶ Ῥοσααδο 1ο 
Πα ποῦ τοοῦ, {αγ γη ]λετγεᾷ αππαγ. 
7 Απᾶ 5οπιο 161 απποηπσ Ποτηβ: 

απᾶ ἐπ ἴποτης βρταηρ πρ, απά 
ο]ο]εᾷ ἔποαπῃ. 
8 Βαΐ οὔ]ιατ 1611 Ιπίο ροοᾶ ρτοτπᾶ, 

απᾶ Ῥτοισαί Γον] ἔντιϊδ, 580Π16 8 
Ἠπιπᾶνοᾶ[ο]ᾶ, 8οπηθ βΙκίγ{ο]ᾶ, 8οπ1θ 
ἠητιγ{ο]ᾶ. 
9 ΊγΠιο Βαίῃ θαΥ5 {ο Ἠθατ, ἰοὺ Ἠϊπα 

Ἠθαγ. 
10 Απά ιο ἄδοῖριας σαππθ, απᾶ 

βαϊᾷ τπ{ο Ἠϊτα, ΥΗΥ βρθακοϑῦ ἴποια 
τηπ{ο {ποτ ἴῃ ραταβ]ας ὃ 
11 Ἠο απηβγογοᾶ, απᾶ βαϊᾷ ππίο 

ἔμοαπα, Ῥοασαιδο 10 15 ρίγοη ππίογοα ἴο 
Ίσπιονν ὑπὸ τηγεί{ετῖαος οὗ {πὸ Εἰπράοπα 
Οὗ Ώθατεπ, Ῥαΐ {ο ἔΠεπη 15 15 ποὺ ρίγϑῃ. 
12 ον γπΊοβοθγετ Ἰαίμ, {ο Πῖτα 

ΓΒΠαΠ Ῥο σἵνεῃ, αηᾶ Ἡο 8181 Ἠαγο 

46 

1881 
6Υ]] παν 11}Ἰτη5617, απᾶ ἴ]παγ 
επίαογ ἴῃ απᾶ ἆπγγο! ἴπετο: απᾶ 
Όπο 1αβῦ βἰαίο οὗ ναί τηϑῃ Ῥο- 
οοπιθΏἩ Ὑοχδο ἴλαπ ἐπ 50. 
Έπεηπ 50 βΠαΠ Ὁ ὈῸ 8180 ππίο 
{115 ον] σεπογα{ΙοἩ. 
Ἠη]ο Ίο γγας γεῦ εροαζῖπσ {ο 

ιο τηαΠΙιᾶθΒ, Ῥε]ιο]ᾶ, Ἠ1β ππο- 
{Π6 1} δια Ἠ15 Ῥγοίητεπ 5υοοᾷ ψ]}- 
οὐὖ, βθο]!ίπρ {ο βροα]ς ἰο Ἠΐτη. 
3Απᾶ οπο 58ϊα ππ{ο Πΐτη, Βε]ο]ᾶ, 
10 πποίμεν απᾶ {πγ Ὀτείμτεη 
πίαπᾶ η πούύ, 5εε]ίπρ {ο βροα]ς 
{ο {π600θ. Βαὺ πὸ απηβηγεγθοᾷ απά 
5814 απίο Ἠΐτα {ιαί {ο]ιά Ἠϊπα, 
Ύ/ῃο 18 τὴ γ τη που 2 απιᾷ ὙΠῸ 8.6 

49 τὴ Ὀγθίμγθη ἢ Απᾶ Ίο βγοίο]ιεᾶ 
{οτῦ]μ 5 μπαμᾷᾶ {ογατάς 5 415- 
οἱρίε5, απᾶ βαϊᾶ, ἘῬε]μο]ᾶ, τησ 

50 πιοῖ]ιογ απᾶ τιν Ῥτείμγου! Ἐοχ 
ὙΥΠΟΒΟΘΥΘΙ Αα] ἄο ἴ]ιο π]] οἵ 
1ΙΥ Εαΐμαν ΒΊΟΝ 15 ἵπ Ἠθαγεῃη, 
16 15 τὴ Ῥγοίλεχ, απᾷ βἱβίετ, απᾶ 
ΙΠΟΠΊΕΥ. 

15 Οπ ἐμεῦ αγ ποπ ἆοθφπς οτί 
οὗ {π6 Ἠοπδο, απᾶ βαῦ Ὦγ ἴ]ιο 56α 

2 5146. Απᾶ ἴπετο πγετο ραζμεγεᾷ 
απο Ἠϊπη στγοαῦ πητ]{πᾶες, 5ο 
{λαῦ Ἡο οπίογοᾷ Ιπίο α Ῥοαί, απᾶ 
βαΐ: απᾶ 811 ἐπ6 τυ] ὑπ βἐοοᾶ 

8. οἩ ἴ]ιο Ῥεασμ. Απᾶ Ἡο αρα]ο ἴο 
Ώιοτη τη ηΥ {λμ]ηρςα 1π ῬαταβΙ6Β, 
ΡαγΙΩΏΡ, Ῥομο]ά, {πὸ βουνοῦ ππεπῦ 

4 οτί] ο 8Ο; απᾶ 458 Ἡθ βοπεᾶ, 
ΒΟΠΠΘ εεεᾷς 16] Ὦγ ο σῶν 5166, 
απᾶ {π6 Ῥ]γᾶς οππθ απᾷ ἀεγοιτεά 

ὅ λεπτα: απᾶ οἴλονς Τε] απροη {πα 
ΥΟΟΚΥ Ῥ]ασςς, ΠΟΥ {πετ Ἠαᾶ ποὺ 
ΤΠ} φᾶν: απᾶ αἰγαϊσμίταγ 
ἔλαογ 5ΡΥαηρ πρ, Ῥεσατιδε {πετ Ἠαά 

6 πο ἆθεερπαβς οὗ οατί]: απᾶ ΘῈ 
ιο β γγδὰβ ΤΊδεἩ, ἴμαγ Πεγε 
βοοτο]θᾶ; απά Ῥεσααξο {πετ Ἰαά 
ηο τοοῦ, [που πα εγεά ἅν. 

7 Απᾶ οὔθ 1611 προπ {πὸ {πογηβ; 
απᾶ {πο {πονπςδ ΡΟΥΘ πρ, απά 

8 οἸο]κεά παπι: απᾶ οἴπενς 161] 
ΡΟΝ {πο ροοᾶᾷ ρτοιπᾶ, απᾶ 
γὶα]ᾶεᾶ Εππάῦ, 5οπηθ ἃ ἨἩππάτες- 
Σο]ά, 5οπιο βΙσίγ, βοῖὴθ {ΕΠΙτίγ. 

9 ο ἰ]ιαῦ πίῃ οατβὸ, Ἰοὺ Ἠῖτα Ἠθαν. 
10 Απᾶ {ο ἀἱβδοῖρ]ος σα1πθ, απᾶ 

βαἱᾷ πίο Ἠϊπῃα, ὙΠ βρεοκεξί 
11 ποια πη{ο ἐπ {π Ῥαταβ]ες 2 Απᾶ 

Ίο διηβυγο θα απᾶ βαϊά πιηΐο ]ιθπη, 
Ὅπίο τοα ἰὐ 15 ρἵνε {ο πον {1ο 
χηγβίοτίες οὗ {πα ΚΙπσάοτα οὗ Ἠθα- 
ταη, τό {ο ἔμαπη 16 15 ποὺ σΊνει. 

19 ἘῸΥ ὙΠΊΟΒΟΘΥ6Σ Ἱαίμ, {ο ΐτη 
51.811 Ῥο ρίνεη, απά 6 βΠα]1 ἤϑυθ 
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105, 
ἐἰδος 

3 ΒΟΠῚΘ 
διποϊοηῦ 
δα Ποσῖ- 
{168 οπι 6 
χθς, 47. 

8 βότηθ 
αποϊθης 
Αιιῤμοτῖ- 
{165 αἆά 
Ἡογς, απά 
1Π Υογ. 
48, {0 
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1η Ματὶς 
ὧν 9” 
Τακο 
γη, δ. 



ὧι ὧι ΡΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ 

ἐκεῖ" καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου 
- ασ 

ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται 
ΕΥ - ΄“ / - ΄“ 

καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 
“ - “ ελ 

4 Ἔτι δὲ" αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, 17 οπι. δὲ 

ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 8 εἰστή- 15 οι. αὐτοῦ 
41 κεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. ᾿ϑεῖπε 15. Δ7]αγ. οπι. 09. 41 

- 3 [ ε 

δέ τις αὐτῷ, ᾿Ιδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ 

ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασι, ζητοῦντές σοι 

48 λαλῆσαι, ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ εἰ- 
/ » ” ’ » ε / Ν 

πόντι αὐτῷ, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου; καὶ 
ιά 3 Ν 5 - / Ν ” ’ ΕῚ 

40 τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί µου; καὶ ἐκτείνας τὴν 
“-“ - 3 - - 53 

χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, 
Ἴδ / ς / κ Ν ς 1ὃ λφ / 

οὐ, ἡ μήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί µου. 
σ Ν Ἆ Ἕ Ν ΄ “- , 

δὺ ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός 
ο 9 ” ΄“΄ - / ᾿ οὖ ν 

μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ 
Ε] Α Ἂν ’ .. ’ 

ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἐστίν. 
΄“΄ [ - 

18 Ἐν δὲ] τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς 1 οπ. δὲ 
33 Α -“ 9 ἐῚ / Ἂν Ν /΄ 

ἀπὸ τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν. 
ΔΝ / Ν ΞῪΝ / ,ὔ 

9 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, 

ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα κα- “ ΟἨι, τὸ 
θῃ 6, ο Δ ο) ς ο λ δον, ἊΝ . λ 
ῆσθαι καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν 

8 εἱστήκει. Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν 
- ’ » ’ 5 ΄ ε / 

παραβολαῖς, λέγων, Ιδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων 
- - [η] 

4 τοῦ σπείρειν. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ἃ 
κ ν Η͂ ν τοσα, ν 9 Ν 

μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν' καὶ ἦλθε τὰ πε- 

ὅ τεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτά. ἄλλα δὲ ἔπεσεν 
ΦΙΆΛΑΙ Ν / 4 ΕΣ μὰ - / ο 
ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν 

καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος 
6 πο 1 “λίι δὲ ΕΣ ίλ 3 ’ 6 

γῆς' ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, 
ΛΑ ὁ ε 2 

7 καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν, ἐξηράνθη. ἄλλα 

δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ 

8 ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. ἄλλα δὲ ἔπε- 
3 .Ν ΔΝ - 3 λ ̓  Ων ὃ (δ 

σεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρ- 
/ ἃ ν ς / Δ δὲ ος / ὰ δὲ 

πόν, ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ 
/ 3 

9 τριάκοντα. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 83 οῃι, ἀκούειν ἰοχὶ, 
ο . 

10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον αὐ- οί πιατῇ. 

τῷ, Διατί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς ; 
δ " ᾽ Ν 5 3 - σα ς κ 

11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Ὑμῖν 

δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασι- 

λείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδο- ᾽ 

13 ται. ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ . γάρ εχει ή! ὃ αι | 



Ἃ ΤΑ 
10. 24. 

ο, ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΙΙΙ. 12- 295, 

1611 
ΠΊΟΥΘ αρππᾶαπσθ: τας ἹΙΠΟΒΟΘΥΟΥ 
πῃ ποῦ, ἔτοπη Ἠϊπα ολα] Ῥο {α]κοι 
ΥΓ, 6Υεη ἴ]λαί ηο Πα. 
15 ΤἘ]οαγθίογο βροαα]ς 1 {ο λατ ἴῃ 

Ῥαχαβ]ες: ῬΏοδσβαβο {ευ βεεῖηςσ 566 
ποῦ: απᾶ Ἠεατίπρ ΠΟῪ ΠΥ ποῦ, 
πθ](]ετ ἄο που πηδογβίδη. 
14 Απά ἴῃ παπι 15. ἔπ181164 ἐπ 

ῬΙΌΡΠΘΟΥ οὗ Ἐβαΐαβ, 10} βαϊδα, 
"Ἐν Ἠοατίησ γ6 5118} Ίσα, απᾶ 
5.411 ποῦ ππᾶογείαπᾶά: απᾶ ποεῖηρ 
Ψο ΒΠαΙ 566, απᾶ 5181} ποὺ Ῥεγ- 
οα1νο. 
15 ἘῸΥ {115 Ῥοορ]ε΄5 μϑαγὺ 15 ναχ- 
ο ϱτοββ, δπα {]αῖγ ΘΔ Υ5 αγθ 41] οὗ 
Ἠθατίηρ, απᾶ {αῖγ εγος ΠΘΥ Πᾶνα 
ο]ορεᾶ, Ἱαρί δὖ απγ ὤππο ἴπεγ 5ῃπου]ᾶ 
566 γι {πον 6768, απᾶ θα πα 
ΘΙ ϱαΥ5, απᾶ βΠοτπ]ά τπάογείαπᾶ 
τ {ποῦ Ἰοατί, απᾶ βλοπ]ᾶ ὃῬο 
οοηγοτ{αᾶ, απᾶ 1 5Ποτα]ᾶᾷ ἢ 64] παπι. 
16 Ῥπαί Ῥ]εβδεᾶ αἲο γοΆτ 6768, Τ0Υ 
ΠΟΥ 566: απᾶ γοι 6815, ΤΟΥ {μετ 
ΠΟΔΥ. 
17 ἘΟοΥ τετῖ]γ 1 580 ππίο τοπ, Ἐ Πα 

ΤΊ ΠΥ Ῥτορπείβ, απᾶ τιρηίεοτς Τὴ 
Ἠαγο ἄεβῖτεᾶ {ο 590 ἴποβο {ήπρβ 
ψημΙοἩ γ6 566, απᾶ Ἠβνο ποῦ 566} 
{ποῖ : απᾶ Το Ίθατ ἴλποβο {μίπρα 
ψη]ΙοἩ Το Ἠθαχ, απᾶ πᾶν ποὺ Ἠεατά 
{ῃοτη. 
18 4 Ἠοθαγ το ἰ]οατείοτο {πΠ6 Ῥαχ8- 

Ῥ]ε οἳ {πο βουγϑυ. 
19 Ἠ/ῃαεη Δ ΠΥ οπο Ἡθαγοί] {π6 ποτ 

οἳ {πὸ Κἰπρᾶοπα, απᾶ ππάετείαπάδίἩ 
15 ποῦ, ἴπεπ οοπια{] {Π6 πγ]οκεᾶ οπο, 
να οα{οπείἩ αγΓαΥ ἴλμαί νγπ]οἩ ναβ 
βοππη 1η 15 Ἠδατί: {μ}5 15 Ἡο πγηῖο] 
γασθϊνοᾷ βοοᾶ Ὦγ {ο γαγ 5146. 
20 Ῥτί Ἰιο {]ιαῦ τοοθῖγεᾶ {π6 5οοᾶ 

ΙΠ{Ο ΒἴΟΠΥ Ῥ]αςθΒ, {π6 βᾶτηθ 15. Π6 
ὑπᾶῦ ἨἩδατεί] {πΠ6 πγοτᾶ, δα ΠΟΠ 
ὙΠ Ίο τοσαϊγοί]ι ἴὖ: 
21 Ὑεῦ μα μ6 πού τοοί ἴῃ Ὠΐτη- 
5ο, ας ἀστοί 1ου ἃ Ὑ116: ΤοΥ 
νηοη {για ]α 0. ΟΥ Ῥογβδσπ{Ιοι 
ΔΥΊΒΘ ἢ Ῥεσατςδο οὐ {πΠ6 πγοτᾶ, Ὁ. απᾶ 
Ὦγ Π6 15 οβοπᾶσᾶ. 
22 Ἠθ 8150 ὑμπαὺ γεοθϊνοᾶ ποοᾷ 

ΑΠΠΟΏΡ {1ο {1ογΗΡ, 19 Π6 {]ιαί Ἠσαγ- 
ο {π6 που, απἆ {ιο οαχο οὗ {115 
ποτ], απιᾶ {πὸ ἀεσαιίαῖπεςς οὗ 
ΤΙ6ἨΘΒ ποθ ἴ]ιο γγοτᾶ, απά Ίο Ῥο- 
οοπιθεί] απ [γαϊ[α]. 
25 Βευὺ Πα ἐπαὺ τοσοθ]νοᾶ 5οοᾷ Ἰπίο 
πο ροοά ρτοαπᾶ, 15 πὸ {παὺ ἹιοαταῦὮ 
ἴλο πγοτᾶ, απά απάθγβαπᾶείι 16, 
ν/ηῖοἩ 4150 Ῥεαγεί]ι Γγαϊτ, απᾶ Ῥτϊίηρ- 
αμ 1οτίῃ, Βοπηθ απ ἨἩππᾷτεάί[ο]ά, 
ΒΟΠ1Θ Βἰχίγ, ΒΟΠ16 ἠΠΙΤ{γ. 

18681 

αραπάαησε: θα γ/ἩοβοσγοΥ μα 
ποῦ, 1τοπι Ἠϊπι 5118} Ῥο {α]κεπ 
απταγ 6Υεη {παὺ πνΙο] Ίο δ. 

15 ἘΠοτείοτο Βροαῖς 1 {ο ἴλοαπα 1π 
Ῥ4χαβ]68; Ῥασατςδο ςοαῖηρ {1167 566 
πού, απά Ἠεατίηπρ {ΠΟῪ Ἠθαν ποῦ, 

14 πο Ποὺ ἆο ὑπ νυ ππᾶεγβαπᾶ. Απᾶ 
ππίο Παπ 15 {π1Η]16 {1ιο Ῥτο- 
Ῥ]εογ οἳ βίῃ, νγλῖοἩ βα1{Ἡ, 
ΒΥ Πεατῖπρ γο 5811] Ίθαχ, απᾶ 
ΒΕΠ ἴῃ πο ψ|586 ππάεγβαπᾶ: 

Απᾶ βεεῖπρ γ 5181] 866, αηᾶ 
5818] 1η πο γδο Ῥεγοθῖτο: 

15 Ἐοχ {815 ρθορ]θ’5 Ἡθαγί {5 πγακαᾶ 
Ρτος5, 

Άπά {Π61} ΘδΥ5 αγο ἆπ]] οὗ Ἠθαχ- 
πα, 

Απᾶ ὑλμαῖγ ογθς {]αογ]ανο οἱοβοᾶ; 
1ιοβῦ Ἱιαρ]ψ ιο ελοπ]ά Ῥεγ- 

οεῖνο 1 ἐ]λαῖγ 668, 
Απά Ἠθαν στ] ἐ]ιαῖγ δα, 
Απάνηάστβίαιᾶ σι Πιεῖγπεαχῦ, 
Απάᾶ αΠοπ]ά η αραἴη, 
Απᾶ 1 λοτπ]ά 64] {]ιαπι. 

10 Ῥα{ Ῥ]εβεοᾷ αγο γοῦν 6765, ΣΟΥ 
ἔπαγ 566: απᾶᾷ γοἩγ 688, {οΥ {116Υ 

17 Ἰσαν. ἘῸΥ ὙΘΥΠΥ 1 580 πηΐο γοτ, 
ὑπαίππαπγ Ρτορ]μαίβ απά υἱρμίθουβ 
2260 ἀεβῖγεᾶ {ο 566 ἴμο {ῃϊηρ5 
ὙυΠΙΟἩ γα 566, απάᾶ 58 ἔπετα ποῦ; 
απᾶ {ο Πϑᾶὺ {16 {π]ηρ5 ὙΠ]. γα 

18 687, δᾶ πραγὰ ἔ]οπα ποῖ. Ἠθαν 
Όλεπ το {ο ραταΡ]α οὗ {Π6 ΒΟΥΓΟΣ. 

19 ἨγΠεῃΠ αΠγ ος Πεαγεί]ι {1ο γγογᾶ 
οἳ ια Κἰπσᾶοπα, απά ππάεγρ{απᾶ- 
οὐ τύ πού, ἐλεη οοπαθ ἔμενΙ]οπο, 
απά 5ηδίομϑί γᾶν ὑπαῦ πο ἢ 
Βα Ῥθθὴ βονη ἴῃ Ἠῖδ πραγ. 
Ἐμ18 15 Ίο ια! πας 5ονγΏ Ὦγ {86 
ψΙΑΥ 5146. Απᾶ πο {παῦ γγαβ Βου 
ὍΡΟΙ {πο ΥΟΟΘΚῪΥ Ῥ]αςθβ, 15. 15 
Ίο {λαί Ἰδαγοαί] {πὸ πγογᾶ, απᾶ 
αἰγαἰρ]λιίνγαγ νι 70 γθοοίγϑί 1; 
γοὺ Πα] ἢ6 ποῦ τοοῦ ἴῃ ΗΪΤηΒ6Ι, 
Ῥαΐ6 επᾶαχεί] Τον ἃ 16: απά 
πει ρα] 61ο ΟΥ Ῥεγβεσι[Ιο 
δυϊβοίῃ Ῥεσααξο οἵ {π6 πποτᾶ, 
βίγαρη να μ6 βύπτη ] θύῃ. Απᾶ 
ο {μαῦ γγὰβ βοῦῃ διηοηρ {Π 6 
ΏΊ1οΥΠΒ, {1115 15 6 ὑπαῦ πϑαυϑίῃ ἔ]ο 
ψοΥᾶ; απᾶ {πε οατο οἵ [Π6 1πνοτ]ᾶ, 
απᾶ {πΠ6 ἀοοειμα]ποςς οἳ 1Ί6]6β, 
ο]ιο]κο {πὸ πγοτᾶ, απιᾶ Ίο Ῥασοπιεί]ι 
πηγα μα]. Απά ηο Πας πγας Βου 
ὍΡΟΝ {1ο σοοᾷ ρτοππᾶ, 018 15 Π6 
{πᾶῦ Πεατοί]ι {π6 πγογᾶ, πα ππᾶθΥ- 
βίδη θη 16: ο Ὑ ΡΥ θαυ θη 
ἔγαϊί, απᾶ Ὀτίηρείι Του, βοπ1θ ἃ 
ΒυπαγθαἿ014, ΒΟΠ18 ΒΙΣίγ, ΒΟΠῚΘ 
ΜΗτίφ. 

20 

2 μι 

2 τῷ 

2 [0] 

ΤΟΥ, ασὲ 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

/ ο» Κα Ν ] -΄ κ πα 

περισσευθήσεται ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ 
3 / ᾿΄ Ἂν 9, τοι Δ τα » 

13 ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. διὰ τοῦτο ἐν 
- 5 - »“"»Ἢ σ , » 

παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ 
᾽ Ἀ Ἃ ’ 3 ” / δὲ βλέπουσι, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ 

" συνιοῦσι. καὶ ἀναπληροῦται ἐπ᾽ αὐτοῖς ἡ Ἰ ηροῦται ἐπ᾿ αὐτοῖς ἡ 
/ » "᾿ ε ΄ 3 - ε ’ 

προφητεία Ἡσαϊου, ἡ λέγουσα, ᾿Ακοῇ ἀκου- 
ϑι “ Αἵ ͵ ΄ 

σετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέ- 
- 3 / 3 / Ἁ ς 1 ψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε. ἐπαχύνθη γὰρ ἡ 

- ” Ν - 3 

καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βα- 
” 3 Ν 39 3 ρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν 

6 2’ - 5 - 
ἐκάμμυσαν' μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, 

- Ψ » ,, Ν “ , καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συν- 
“ Δὲ. Ὁ ΄ κιν 5 » ’ ὦσι, καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσωμαιὸ αὐτούς. 
ς “ / 1 σ ᾽ 16 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοί, ὅτι βλέπου- 

. λ ὃν ρα « “σ᾿ 9 3 / δὲ ν 
17 σι και τὰ ὦτα ὕμων, ὁτι ἀκούει, ἀμὴν γὰρ 

, ς ο ο - 

λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι 
» / -. ἃ τ . ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον 

Ν ” - 8 α] / Ν 5 ΒΩ καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 
ς “ 3 ΕῚ / Ἁ ὃν με 

18 ὑμεις οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν του 

/ Ν 5» ’ Δ / Ι σπείροντος. παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον 
- η) ΟΥ̓ 8 , 2” ε 

τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὁ 
/ 8 « / Δ 3 , 3 σι πονηρός, καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ 

, » αν ἜΤ γ ” ς Ν εν) ελ καρδίᾳ αὐτοῦ) οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν 
/ ε 9 Φε Δ / / 

50 σπαρεις. ο δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, 
ΝΣ » ε Δ 3 / Δ ηλ οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ εὐθὺς 

Ν - , ἀν Ὁ ᾽ 9] μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν οὐκ ἔχει δὲ 
«, 3 ” 3 Ν 9 ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστι 

»» ᾿ , ΩΝ - 8 γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν 
/ Σ 1) 

29 λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται. ὁ δὲ εἰς τὰς 
αγ , ΝῊ 
ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον 
. / . κ ς ΄ - - 

ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτουό 
Α ε 3 ’ “ / / - Α καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν 

/ ν ἊΨ Σ 33 λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. ὁ δὲ ἐπὶ τὴν 
- κ αλλ η ο , ᾽ ε Ν γῆν τὴν καλὴν σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν 
, . Ν . ἊΝ - 

λόγον ἀκούων καὶ συνιών' ὃς δὴ καρποφορεῖ, 
-ε 

καὶ ποιεῖ ὁ μὲν ἑκατόν, ὁ δὲ ἑξήκοντα, ὁ δὲ 
4 

τριακογτα. 

4 ϱπι. ἐπ᾽ 

ὅ ἰάσομαι 

6 ΟΠι,. τούτου 

» ὧτ 



αν ΜΑΤΤἾΗΕΝΥ ΧΙΙ. 24:.- 7, 

κ Τμα]κο 
19. 20. 

Τ Το 
«ὑογα γι 
{πε ΟὝ ΟΝ 
15 α πιεα- 
ΑΊ1Υ6 607ι- 
1αϊγῖηᾳ 
αὐοιί α 
εκ απᾶ 
αι παι, 
1οαπίϊγιφ 
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ΤΟΥ 
παῖ α 
γὶηϊ, 

ἜΜΑ 
4. 88. 
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2 

1611 
24 41 Αποζμογ ῬαταΡ]α ραΐ Ίο Του 

απ{ο {λεπι, βαγπις; ΤΠ Ἱάπρᾶοπι οὗ 
Ἠθεβγεπ 15 Π]κοπεςᾶ πηΐο ἃ ππαΏ ΒΟ ἢ 
βον/εᾷ ροοᾷ 566 ἴῃ "5 614: 
25 Βυῦ πγηῖ]α τηε β]ερί, 15 ΘΠΘΙΗΥ. 

68Π16 απά βογοᾷ {ατοβ απποΠΡ {Π6 
νηθαῦ, απᾶ πνεπῦ Ἠ]5 ταν. 
26 Βαῤ γΊιοη {λο Ῥ]αᾶο πνας ΒΡΥΙΗΡ 

πρ, δα Ῥτοιρῆαί {οτι ἔγαϊύ, {μ 6 
αρροαχεᾷ {πο {ατεβ 8150. 
27 80 {Π6 βογναη{β οἵ {π6 Ίοιβο- 

Ἠο]ᾶςεν οαπιθ, 86 5814 τιηΐο Ἠπα, Β11, 
αἰᾷβί πού {ποια βου ροοᾷ βοθᾶ πὶ ἔ]γ 
Πο]ά2 ἔτοπι πλεπσορ ἔλειπ Παῖ]ι 1ΐ 
ἰαγοβ ἢ 
28 Ἠδ ϱαϊᾷ πη{ο ἴΠαπι, Απ΄ ΘΠΘΙΑΥ 

Ἠαί] ἆοπο Οδ. ΤΠο βεγγαπ{β βαῖά 
ππίο πα, Ἠ/Π{ ποια πει {μα Ὕγε 
6ο απᾶ ραΐμεν {]ιθτη τρ) 
29 Βαυΐύ πο βαϊᾶ, Ναγ: 1ϑϑὺ 116 ο 

ραΐ]εν πρ {πα ἔαγος, γο τοοῦ ΠΡ 8180 
{π6 π]θαί τ ἢ Ώποπη. 
90 Τιοῦ Ῥού] σγον ἰορϑύμου απ] {π6 

Ἠαχγοςί: απᾶ ἴῃ {Π6 ᾖππο οὗ Παννοςί, 
1 ὙΠ] αγ {ο {πὸ 1θαρθΥ5, δίπουν 
γα {ορείμον Ετεί {με {ίατθς, απᾶ Ῥπά 
μοι ἴῃ Ῥαπά]ες {ο Ῥανη {λλατα: Ῥαή 
Ραΐμοεν {πο πγηοααῦ πο τὴν Ῥατη. 
91 4 Αποζμεν ῬαταΡ]ε ρα πο [οτί] 

ππ{ο ἔπη, βαγίπρ, "Τηο Ἰπράοπι 
οὗ Ώθδανοαπ 15 Ἠ]κε {ο ἃ ρταῖη οὗ τητιδ- 
ἰατᾷ κοαᾶ, ἹγΠΙοἩ ἃ ππαη {οο]ς, απᾶ 
βοπγοᾶ ἴῃ Ἠ]5 Πε]ᾶ. 
82 ΠΙΟΣ Ππᾷθεά 16 ἐπ Ἱεαςί οἵ 811 

φοοᾶς: Ῥαΐ θη 16 15 ρτουῃ, 16 15 
{86 ρτοαίοΡί απποης Ἠς6γββ, απᾶ Ῥε- 
οοπιθίἩ ἃ ἰχθε: 50 ἴλαῦ ἴῑο Ῥιτᾶς 
Οὗ {1ο αἲγ οοπ1θ απ Ἰοᾶρϑ ἴῃ ἴμο 
Ῥταπσ]ες {]ογθοῦ. 
99 4 ἘΑποίμον ραταρ]ο ϱρα]ο Ίο 

πηΐο {Πθιῃ, Το Κἰηράοτα οὗ Ἠεανεπ 
15. Ἠ]κο ππ{ο Ίοανοαπ, ὙμΙοὮ ἃ. Ὑγοση δ 
ἰοο]ς, απᾶ 1Ηᾷ ἴῃ {Ίωνες Ἱππθαδαγθς οὗ 
χηθα], {11 πο 016 γγας ]εαγεπεᾷ. 
84 ΑΗ πορα {ήπρς βραΚκο εδ 

πη{ο {π6 τη] Η{πιᾶς η ῬΑ 8165, απᾶ 
νηλιοαῦ ἃ ῬαχαῬίο βραΚο 16 πού 
ππ{ο (παπι: 
85 Τ]αί 10 τη]σ]{ Ῥο Γα]β11οᾷ τυ] ἢ 

πναβ βΡοΚκαι Ὦγ {πο ῬνορΠεί, βαγσΊηρ, 
ΣΤ γη] οροπ 1ΙΥ τηοτ ἴῃ Ῥαγαβ]ες, 
Τ νι] αὐΐον πρβ πγῖο]ι Ίανο ῬΏθθιι 
καρῦ 5εοτεῦ {γοπι {πὸ {ουπάαίοι οἱ 
Όιο ποτ]. 
80 Έμαπ ἆ αραβ βοπῦ ὑπὸ πω] ὑπιᾶο 
γῶν, 8 πνοπί Ιπίο {π6 ἸοἈβδο: 
δα Ἠϊδ ἀἰδοῖρ]εβ οαπηθ Πίο Πΐτη, 
ϱαγίηρ, Ὥοσ]αγο πιηΐο τι {1ο ραταβ]α 
οἱ πα {αγες οἳ ἴ]ιο Πο]ᾶ. 
9τἩΠοαηβΥογαεᾷ,απᾷ βαϊᾷ τιαΐο ἔποπῃ, 

1881 
Αποΐμοχ ῬαχαΡ]ο βοὺ ο Ῥεΐοχο 

λοπι, βαγΙΠΡ, Έμο Ἰπρᾶοπι οἳ 
Ἡρθαγεη 15 Ἰκοποᾶ ππίο ἃ Τηδη 
ἐπαὺ βοπγεᾷ ροοά βοαᾷ ἴῃ "15 Πε]ᾶ: 

26 Ῥαΐ ψΠ116 Ἱποπ βἹερί, Ἠ15 ΘΠΘΠΙΥ 
οαἵης απά βοναοᾶᾷ 1ίαχος αἶδο ἃ- 
ΊΠΟἨΡ {πὸ γ]θα{, απᾶ γγοηῦ απγαΥ. 
Ῥαϐ π]εη {1ο Ῥ]αᾶο βρταης παρ, 
απᾶ Ῥτοαραί {οτι {ππί, πε 
αρρεαγεᾶ {1ο {ἴατθβ αἱδο. Απᾶ 
186 2βειταπίς οὗ {πο Ποπιβε]ο]άςατ 
σ8ΊΠἸς ΠΩ Βα] τπιηΐο Πΐα, Βῇγ, 
αἰαδύ ποια ποῦ βον ροοᾷ 5εθᾶ ἴῃ 
1 Ποιά ποιος {πο πα 16 
ἰαχοβ2 Απᾶ Ίο βδἱα πηΐο ἔπτη, 
ΣΑ 6ΠσΙΙΥ Πα ἆοπο {π|5. Απᾶ 
ἴπο Ἀβατναπίβ βαγ τπίο Ἠϊπη, 
Ὑγ10 ποια ιαπ ὑμαὺ γγο ϱο απᾶ 

29 ρδίπου {πο πρ2 Βαΐῦ Ίο βα1ί]ι, 
ΝΥ; Ἱαδῦ Παρί 116 γα ραΐ]οαν 
πρ ιο {αχ6β, το τοουῦ τρ {πὸ 

80 ν]θαῦ ση ποια. Τιεί οί ϱΥοΥ; 
{ορεί]ιαεχ τπ] {μα Ἱαχνεδί: δᾶ 
ἴῃ ὑπ πιο οἵ ἴἶο Ἰαγγοδί 1 
πι] 580 ἰο {π6 16εαΡ6Υ5, αδίπου 
πρ ἢγϑύ {ιο ἴαχθς, δῃηᾷ Ῥπᾶ μαι 
ἴῃ Ῥαπά]ες {ο Ῥανη μοι: Ῥτῦ 

ο τῳ φὴς ἰμο ψιμθαῦ Ιπίο τηγ Ῥαχῃ. 
Αποῦζμετ ΡαταΡ]ο 5εῖ Ίο Ῥε[ογα 

δη βαγίης, Έμο ἸΠηβᾶοπι οἳ 
Ίδαγεη 15 Ίο ππίο ἃ ρταῖη οὗ 
χηππρίαγά 5οαᾶ, τ Π10}} ἃ παπα {οοῖς, 

95 απᾷ βουγϑᾶ ἴῃ ἷβ Πο]ά: πν]ῖο]ι Ἱπ- 
ἄοεά 15 1655 ιαπ 811 εοεᾶς; Ῥαΐ 
που 16 15 τοπ, ἰὖ 15 ργοβίθτ 
ἴλαπ ὑπ6 ἨθΥβς, απ Ῥοσοπιθί] ἃ 
1γοθ, 580 ἐμαὺ {πὸ Ῥτάς οὗ ἐπὸ 
Ἰιθαγαη οοπιο δα Ἰοᾷρο ἴῃ ἐμθ 
Ῥταπε]ες ὑμουθοῖ. 

Αποζμοτ ραταΡ]ο 6ρα]κο Ίο πιηΐο 
που ; Τ]ο ΚΙπράοπη οὗ Ἠεαγοεη 18 
Ί]κο πηΐο Ίδαγαι, σνμῖο]ι ἃ Ὑγου 8 ἢ. 
{οο]ς, απά ΠΗ] ἴῃ [Πγ66 ὁ ΘΑ ΒΌΣΘΒ5 
οἵ πιθα], {111 10 τας 811 Ιοαυαποαᾷ. 

84 ΑΙ {π656 ὑβίηρβ βρακε “6518 
ἴῃ Ῥαχαβ]αες ππζο {π6 τυ] εϊ{π|465 : 
απιά ση υιοαξ α Ῥαταβ]ε βρα]α Π6 

8ῦ πιοῦµίηρ τιηΐο {]λοπα: ὑμδὺ 10 τηῖρ 
νο. {1164 ὙΠΟ πγαβ Εροκεῃ 
5ΡΥ {μα ρτορ]οῦ, βαγίπα, 
1 “11 ορεῦ τσ τοίη ἴῃ Ῥαγ8- 

165 
1 1 αὐΐου ἐ]ήπος Ἰήᾷἄεπ ΤΥΌτη 

{πὸ Τουπαεαίοῃ θ οἵ {π6 πνοτ]ά. 
ΤΠ θη Π6 Ιου {πο τυ] ὐαᾶςς, 

απᾶ σποηὺ Ἰπίο {πὸ Ἠοπβε: δηᾶ 
115 ἄἱδοῖρ]εβ οππ1θ τπηΐο Ἠϊπη, 
βαγίηρ, Ἡσρ]αϊῃπ ππίο τι {μα 
Ῥαχαβίο οὗ ἴπο ἴαπες οἱ {μ6 

857 Άσθ]ά, Απᾶ ο απβγγοτες δι ραϊᾷ, 

24 

26 

2 -Ἱ 

28 

99 

96 

10Υ, 
ἀαγιιοῖ 

αγ. 
δοπιζ- 
δεγυαπές, 

5ο, 4 
πιαπι παῖ 
15 αι 
οπιΕΠΙΝ. 

ΠΙΘΒΡΙΤΕ 
οοπία!η- 
Της ΠθΘαΓ- 
1γ ἃ ρεςκ 
απά ἃ 
μι], 

δουν, 
ἐμ γοισῆι 

6 Μαπγ 
αποϊοηι 
ααμοτῖ- 
{165 οπηῖς 
ο) μα 
αὐογία. 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

ει. λλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέ- 
«ς / ς ’ »“ » ΄ 

γων, Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
2 /{ / ο. Ν ’ » - 

ἀνθρώπῳ σπείραντι ἡ καλὸν σπέρμα ἐν τῷ 
Ἵν - ανα, ο ἀμ ν ῃ Γὶ 3 / 

95 ἀγρῷ αὐτοῦ" ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώ- 
5 -“ 

πους, ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρεῖ 
πὰς ,’ ” / Ν 3 - 

ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλθεν. 
Ν 

90 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν 
91 ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. προσ- 

ελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου 
ἫΝ » “ σ᾿ » ΔΝ Ν , εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα 

- 5 “-“ “ . “ -” ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει 
΄ 4 

ϱ τὰ ὃ ζιζάνια; ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, ᾿Εχθρὸς ἄν- 
θρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον 
αὐτῷ), Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν 

9 αὐτά; ὁ δὲ ἔφη, Οὔ μήποτε, συλλέγοντες 

τὰ ζιζάνια, ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 
ΒΩ ἱὴ 5 , ’ “ 

80 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ 
τει κκ. κ Ἢ - » 

θερισμοῦ" καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ θερισμοῦ 
5» - - ο ΄ - ΕἾ 

ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ 
ζιζάνια, καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ 

- ον δεν Ν - 
κατακαῦσαι αὐτά; τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε 
εἰς τὴν ἀποθήκην μου. 

81 -Άλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέ- 
« / ᾽ Ἄ ς / -- 3 ΄σ 

γων, Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
ἃ “ 

κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπει- 
ολ δη 5 ΤΡ 4 

88 ρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ" ὃ μικρότερον μέν 
᾽ / - / 4 9 
ἐστι πάντων τῶν σπερµάτων ὅταν δὲ αὖὐ- 
ἔηθῃ, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστί, καὶ γίνεται 
δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 

88. Αλλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς, Ὁ- 
μοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, 
ὰ “ ᾿ 3, Ἐ 3 ΕΣ / 
ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου 

, / μή ΓΝ.) / 
σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

8 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παρα- 
ὰ - ”/ κ᾿ κ᾿ 4 

βολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς 

85 οὐκ " ἐλάλει αὐτοῖς' ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
᾿ - , ΄ 2 / ᾽ 

διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, ᾿Ανοίξω ἐν πα- 
ραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμ- 

μένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου”. 

86 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν 
παν ε τὴ ΐ -“ 19. Ν “ 5 ΄σ΄ 

οἰκίαν ὁ ᾿Τησοῦς 1 καὶ προσῆλθον αὐτῷ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, Φράσον 15 
ε ον δ Ν «9 / “ 

ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ 

ὃ: ἀγροῦ. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 15, 

7 ἐπέσπειρε 

8 ρηϊ. τὰ 

9. αὐτῷ λέγουσι 

10 φησίν 

15 

οὐδὲν 

αγ. οπι, κόσμου 

οπι. ὁ ̓ Τησοῦς 

Διασάφησον 

ΟΠι, αὐτοῖς 

σ9 



[0υ, 
δύαπ- 
σα». 

Ῥαῃ. 
15. ὃ. 

ο. ΜΑΤΤΗΙΥ ΧΙΠῚ, ὁ7- 69. - 

1611 
Ἠο {αί βοποἰι {πο ροοᾶ ϱβεεᾶ 
18 {πο ΒΟΠ οἵ τση. 
98 Τμο Πε]ά 15 ἐπ ποτ]. Τ]ηο 

ροοᾶ βοεᾷ ατα {πο ομι]άταπ οὗ {πῸ 
Ἰππρᾶοπι: Ῥαΐ ἴμο ἴαχερ ατα {86 
ομ]άτετ οὗ πο πγῖοκεᾶ οηθ. 
99 Ἔϊο οποπιγ {]λαῦ βογθᾷ ἴἶαπα 

18 ἴμο ἀενῖ. ἈΤ1ο Ἠαννεςί 15 {86 
επᾶ οὗ ο σου]. Απᾶ {ιο ΤΘΑΡΘΙΒ 
41ο {πο Αηρε]β. 
40 Α5. ἐμογοΐίουθ ἴ]ο {αγοβ δἃγ6 ρᾶ- 

ἔπετεᾶ απᾶ Ῥταγπί ἴῃ ὑπ Ἀχο: 5ο 
5181] 16 Ῥο ἴῃ {πο επᾷ οἳ {15 που]. 
41 Πο Ῥοη οὗ παν 5181] βοπᾷ 

{οτι 115. Απροῖς, απά ἴπεγ 5181] 
ραΐμον οι οἳ Πῖβ Ἰπσάοπ 81] 
Γήπρς ἐπαῦ οὔοπᾶ, απᾶ ὕλποτα τη]ο]ι 
ἆο ΙπΙαπΙζ: 
42 Απᾶ 5881] οαϑὺ {ποτ ἱπίο ἃ ἴαχ- 
806 οὗ Άτα: {στο 5181] Ῥε τ ]Π]ηρ 
8.4 σπαςµῖτηρ οὗ {εεί]. 
48 ἙΤΠοη 588}] {πο γἱσηύθοτιβ 5Πῖπο 
Του 5 πο Βαῃ, ἴῃ {π6 Κἰπράοτη οἳ 
πον 11ου. ὙΠῸ μαῦμ εατβ {ο 
Πιθ8γ, ἰοὺ Ἠϊπα Ἰρατ. 
44 4] Ασαΐπ, {πὸ Κίηράογη οὗ Ἦθ8- 

γαοη 15 Πκὸ απίο ἔγϑαβισο Ηϊα ἴῃ α 
Πε]ᾶ: {π6 τ ΠΟ ΘΠ ἃ πια μα ἢ 
1οαπᾶ, μ6 ΙΔ εἴἩ, ἃ μα 1οτ 107 ἴ]αγο- 
Οὗ ροείἩ απᾶ κε]]είπ 811 {λαί 6 
Βα, απά Ῥαψσεί] ὑπαὺ Πε]ᾶ. 
45 4 Αραϊη, {116 ]άπσᾷοτα οὗ Ἰθα- 

γ6Π 18 Π|τ πηΐο ἃ πιετομαπί της, 
βθεξῖησ ροοᾷ1γ Ροασ!ς: 
40 ΠΟ π]οη Π6 πᾶ {οππᾶ οης 

Ῥθατ] οὗ ρτοαῦ Ῥτϊσοθ, Ίο σοῦ απᾶ 
5014 81] ὑπαῦ μα "δᾶ, απά Ῥοταρῆέ 10. 
417 41 Αραΐπ, {π6 ΚΙπράοτη οἵ πϑᾶυϑῃ 

15 Πκ ππ{ο ἃ ποῦ ὑπδὺ γτας οαβὺ Ἰπίο 
{86 568, απᾶ ρσαὐπουθα οὗ οτετγ Κἰπᾷ, 
48 ἨΠΙΟΠ, θη Τὸ πνας Τα], ἴμαγ 

ἄγον {ο 5ῃοῦθ, απᾶ βαὺ ἄονη, απᾶ 
σαζμεγεᾶ {ιο σοοᾷ Ιπίο ΥεΡΒΕΙΒ, θαΐ 
σας ἴ]ο δᾶ απναγ. 
49 8ο β]ια]! 10 Ῥο αὖ ἴπο επᾶ οὗ {π6 

πποτ]ᾶ: {μα Απροϊβ ε]ια]] οοπιθ {ΟΥ/{11, 
απᾶ ΒΕΥ6Υ ο π]ο]κοά 1τοπ1 4π1οης 
{Π6 11βί, 
50 Απᾶ αλα] οαϑὺ ἴ]ιοτι Ἰπίο {Π|6 

{αχπασθ οὗ Ἀγοα: {Πθγο β]ια]] Ὀο υγαϊ]- 
1ης, απ ρηαρηῖηρ οἳ {εοαίμ. 
51 ἆοβαβ Βαϊ ππ{ο ἔλοπι, Ἡαγο 

γο απάαγρίοοᾶ αἲ {ιαοβο {λππρβρ 
Που 580 υπίο Ἠϊπα, θα, Τιοτᾶ. 
6 μαι Βαϊ Το ππ{ο {]πετη, ΤΠΘΥ6- 

{0χθ 6Υο6ΥΥ Ῥοχΐρο ΒΟ 15 Ἱπβίχποῦ- 
δᾶ απίο ιο ἸΙπσάοπαι οὗ θανεῃ, 15 
Ἠ]κο ππίο ἃ παν ὑπαὺ 15 8) Ποιβ6- 
λο]ᾶστ, τυ οι Ῥγϊπρεί]ι {ογι οα{ οἵ 

Γ 115 ὑγθδβασο 0ήπρβ πον πιά ο]ᾶ. 

1881 
Ἠο ἰλαί βοποαί]ι ἐπ ροοᾷ βοεᾶ 

98 15. {86 Ῥοηπ οἳ ππαῃ; απά ἴλο 
Πε]ᾶ 15 {8606 σου; απᾶ Ίο 
δοοά 5664, ἴἨεβο απο {1ο 5018 
οὗ ο ἸΙησᾶοπα; απᾶ {π6 ἴαγεβ 
416 ἴῃ 5018 οὗ {πο ον] οπε; 

99 απᾶ ἰμο επεπηγ {λαί βουγϑᾶ παπα 
5 ἴπο θυ]: απᾶ [ιο Ἰανγοβί 15 
11ο επᾶ οἳ {π6 πγοτ]ᾶ; απᾶ {πὸ 

40 ΤΘΒΡΟΥΒ 419 αηροίδ. ΑΦ 11σθγθ- 
1016 Πο ἴαχθβ 87ο ραἴμεγθᾷ αρ 
απᾶ θυ θα γη Άτα; 5ο 5181] 16 
Ῥο ἵπ 1{π0 επά οἳ {πμ6 πγοτ]ά. 

41 Τ]1ο Βοπ οἵτηαη 5Πα]] βοπᾶ {οτί]ι 
18 86.615, απιᾶ ἴ]ιαγ ε]α]] ραΐ]εν 
οι οὗ [18 ἸΠησᾶᾷοπι 811 {πρβ 
{μαῖ οπᾳ56 βπηΡΗτρ, απᾶ θα 

42 ὑπὰὺ ἆο ΠπίαπΙσψ, απᾶ 58.811 οαβὺ 
ποτὰ Πίο ὑπὸ Γαπγηπαςο οὗ τε: 
ἴλεχο β]ια]] Ὦο {Πο ποερῖης απἆ 

48 συδϑηΐηρ οὗ θοῦ. ΤΉ ΘΗ 5181] [ῃ6 
τἱρηύθουϑβ μπε ΣοτίἩῃ ας {Π6 511 
ἴῃ {πὸ Κἰπρσάοτη οὗ {πεῖν Ἐαίμου, 
Ἠε {μαί λαίΠ 6αΥΒ, 1οῦ ἴση Π68 7. 

44 ΤΠ ΙΠηρᾶοπια οὗ πεαγεῃ 15 ΠΚ6 
τιηΐο ἃ ἰγθαβαγο ἨΙάάεη ἴῃ {πὸ 
Πε]ά: νο] ἃ της {οππᾶ, απᾶ 
Πα; απᾶ 31ἵπ 115. 1ογ 6 ροοῖ]ι 
δια 561]16 0} 811 ἐ]ιαί ο Ἠαἴ, απᾶ 
Ῥτψεί]ι ἐπαὺ Πε]ά. 

46 Αραϊη, ἴπο Ιήπσᾷοτη οὗ Ἡδαται 
15 Η]κο πη{ο ἃ ΠΙΕΙ {]αῦ 15 ἃ ΤΙΘΓ- 

46 οἸιαπῦ Βεε]ῖπρ ροοᾷ1γ Ῥεατ]ς: απᾶ 
Μανῖης {οππᾶ οπθ Ῥεατ] οὗ στεαῖ 
Ῥτϊος, Ἡθ Ἱγοπί απᾶ βο]α 811 λα 
Ἠο Ἠαᾶ, απᾶ Ῥοαρ]ῦ 10. 

47 Αραϊπ, πο Ιήηπσᾶᾷοια οὗ Ἡθαγεπ 
15. Πκ τπ{ο ἃ δηποῦ, ὑπαὲ ντας οδϑὺ 
Ἰηΐο ἴμο βοα8, απά ρδίπουθᾶ οἳ 

48 ετοτγ Ἰάπᾶ: πΥΠΙοΠ, τ μΘὴ 15 πγας 
ΏΠεᾶ, {πον ἄγου πρ οἩ {πὸ Ῥθασ]: 
απᾶ {μοαγ βαὺ ἄοσνπ, απᾶ σαϊ]ιογθᾷ 
πο ροοᾷ Ιπίο νθββεῖβ, Ὀτπί ἐπῃ6 

49 Ῥαά {πετ οαβύ ἃνγᾶγ. Ῥο 5181] 10 
Ῥο ἴῃ 186 επᾷ οὗ {πο που: {π6 
8ησε]β 8518} σοπηο ἤογίμ, απᾶ 
ΒΘΥΘΥ͂ ἴπο πη]οκεᾶ ΤΌΤ 4πποΠς 

50 ἰπατιρ]ίθοαβ, απᾶ 5881] οαδύ ἱΠθτὰ 
ἰηΐο ὑπ {πΥπασθ οὗ χο: ἴλεγθ 
81.811 Ῥο ὑπ πεερίηρ απᾶ ρπαξ]- 
Ίηρ οὗ {οεί]. 

5] Ἠανο το πηδογβίοοα 81] {Ππ656 
ἠμηρβ2 ΤΉΘΥ βαγ πηΐο Ἠϊπη, 

62 θα. Απᾶ Πα φαῖᾷ απίο ἔλαπι, 
ΤΈΠοαγεί[οχθ 6Υ6ΥΥ βογῖρο 0 1 ἢ 
Ῥεοη τηϑᾶθ α ἀβοῖρ]ο {ο {π6 ]άπς- 
ὅἄοπα οὐ Ἡθδαγεη 15 Πὸ ππίο ἃ 
ΤΙΘΠ {]ιαῦ 15 ἃ ΠοἈβε]ο]ᾶςτ, ΒΟ ἢ 
Ῥγϊησοαί} ΤΟΥ ἢ οτιῦ οἳ ΗΪ5 ὑγθαϑαῦθ 
ηΡΡ ηθυγ απά ο]α, 

105, {πε 
οΟγιδιΙι- 
ηια(ἶοτε 
ο) {6 
ασε 

305, 
οΥ209 
ἀπο γε0 

8 ατ. 
ἄγας- 
ιεύ. 



ἘΥΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

Ὃ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς 
88 τοῦ ἀνθρώπου" ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος" 

τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς 
βασιλείας" τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ 

89 πονηροῦ" ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν 
ὁ διάβολος" ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια τοῦ 1 
αἰῶνός ἐστιν οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 

40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ 
κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 

4 τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέ- 
ἔουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ 
σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 

45 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ 
πυρός" ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς 

43 τῶν ὀδόντων. τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν 
ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐ- 
τῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν 3 ἀκουέτω. 

“Ἄἦ}Ὸ΄ Πάλιν" ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐ- 
ρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν 
εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψε" καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς 
αὐτοῦ ὑπάγει, καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ, καὶ 
ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 

45. Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρα- 
νῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαρ- 

46 γαρίτας' ὃς εὑρὼν Ὁ ἕνα πολύτιμον μαργαρί- 
την, ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε, καὶ 
ἠγόρασεν αὐτόν. 

41 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρα- 
νῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν, 

48 καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ᾽ ἣν, ὅτε 
ἐπληρώθη, ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, 
καὶ καθίσαντες, συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγ- 

49 γεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. οὕτως ἔσται 
ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" ἐξελεύσονται 
οἱ ἄγγελοι, καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς πονηροὺς ἐκ 

ὅ0 μέσου τῶν δικαίων, καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς 
τὴν κάμινον τοῦ πυρός" ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθ- 
μὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

δ «Λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς "2, Συνήκατε ταῦτα 
δρ πάντα; λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, Κύριε. ὁ δὲ 

εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς µα- 
θητευθεὶς εἰς 3 τὴν βασιλείαν”! τῶν οὐρανῶν 
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις 
ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ 
παλαιά, 

61 

16 

17 

18 0πι. ἀκούειν {εί 

ΟΠΙ. τοῦ 

Οπι. τούτου 

ποὺ πιαγς. 

19 

31 οπιυ. Λέγει αὐτοῖς ὁ 

οπι. Πάλιν 

᾿]ησοῦς, 
9 ο] -- 

29 

24 

οπι. Κύριε 

οπι. εἰς 

τῇ βασιλείᾳ 



5. ΜΑΤΤΗΕΗΝ ΧΙΙ. ὔὸ-- ΧΤΥ. 12. 

3 1οἨπ 6, 
45, 

ΠΟΥ, αγὰ 
1υγοιιΦ)ιέ 
ὃν Ποπ. 

Χ Τμιχε ὃ. 
19, 

ἋΤ, ον, 
18, 16. 
ὃς 20. 21. 

Ἃ οἢ, 21. 
26. 

1611 
δ8 4 Απά Ὁ «απο {ο ῥρα55, ὑμαῦ 

νεηπ 9655 Ἰαά Ἀπίβμεᾶ Ίιορο 
ῬαχαΡΙ6Β, ιο ἀερατίεά {επσο. 
δ4 Απά γ/]ιθι Ίθ τγᾶβ ο0π1θ 1Πῇο 

115 οὐαὶ οοιΠίΣΥ, ο {ααρ]ί {ποτη 
ἴῃ ᾖλοῖν Ῥγπασορπθ, ΙΠΒΟΤΗΠΟΙ ιαί 
{ποὺ ππετο αβἰοπϊσπεᾶ, απᾶ κραῖᾶ, 
Ὕποηος Ἱαί]ι {Π||5 τα 015 γηδάοτη, 
απᾶ {Π656 ππϊρ]{γ νους ἢ 
ὕσ ἘΠ5 ποὺ {π15 {πο Οατρεπίετ)5 

50Π2 18 ποῦ 1158. τηούμου οα]]οᾷ 
Μαιγ2 ἃμπᾷ πὶβ Ῥτείμτεῃ, “81Πη68, 
δι 19865, απά ΒΙΠΟΠΣ, πα ο πᾶαρ ὃ 
56 Απιά Π15 ΒΙ5{6ΥΒ, α1θ {11εΥ ποὺ 81 
νη( 1859 Ὑπησπσοο ἴμεπ Πα {115 
τήδη 811 {πΠ656 (μήησς 2 
δ7 Απᾷ {πον σου οὔθηϑα ἵπ Πϊτη. 

Ῥπαῦ 6515 β8ια απο ἔπετα, ἘΔ Ῥτο- 
ρ]οαῦ 15 ποὺ πα ποαῦ Ἡοποτχ, 6476 ἴπ 
μΐ5 οἵπι οοαΠγ, απά ἴῃ 15. ΟΕ 
Ἠοπςβθ. 
68 Απᾶ πὸ 414 ποῦ τηαησ τηϊρ ἐν 

ψ/ΟΥΙ«5 ὕμοσθ, θθοόδαβθ οἳ {πρὶν ἀπ- 
Ρεξ, 

14 Αὐ ποὺ πιο ἘΝ τοῦ ιο Τε- 
{γαΥΟ] Ἰθατᾶᾷ οὗ ο {αππο οἳ “6518, 
2 Απᾶ βαϊᾷ ππ{ο Ἠ]5 εεγγαη{ς, Τ]5 

15. ζοὗη {πὸ Ῥαρίϊδί, Π6 15 τίδ6π ΓΓΟΠΙ 
Ώιο ἀθαά, απιά ὑμεγείογε πρέγ γγοτ]β 
Ιᾷο βἴπουν ἔοσί]ι {]ιοπαςε]γος {πι Ἠήπα. 
8 41 που ἩἨστοά μα ]αϊῖᾷ Πο]α οἩ 

ἆομπ, απ Ῥοτπᾶ Πτα, πα ρα Ὠΐτη 1 
Ρίδοη Τον Ἠετοςβίαβ᾽ βακο, 115 Ὀτο- 
{μου ῬΗΙΠρ’5 νή1α. 
4 Του οἱ βαῖά παΐο Ἠϊπαι, Τί 15 

ποῦ Ἱαν{] ἴον {]ιεο {ο Ἠατο Ἰου, 
δ Απᾶ Ὑηεπ ο ποπ]ά Ἠαγο ρα 

Ἠϊπα {ο ἄθαί]μ, Ίο Γεατοᾶ ἐπ6 τητ]{]- 
ἰπάοθ, "Ῥασατιβο {μεγ οουπ{εᾷ Ἠΐπα 45 
8 Ῥγορ]οῦ. 
6 Βαὺ πο Ἠοετοᾶ”5 Οἱ Πα. γγαβ 

κοαρί, ὑπ6 ἀααρηίεχ οἵ Ἠετοαίας ἄαπ- 
οοᾷ Ῥαΐογο {πεπῃ, απᾶ ρ]εαδεᾶ Ηετοᾶ. 
7 Ἡ/πογεαροπ ἢ6 Ῥγοπιίδεά σι 8 

οδῦμ, ἰο σίγθ Ποὺ ψμδύβοθυθυ. 516 
σγουἹα 851. 
8 Απά 5Π6, Ῥαΐπσ Ῥο[ογο Ιπβίγασο[εᾶ 

οὗ ΠΟΥ πποίµαχ, Βαϊ, ἀἴνο τηθ Ίετο 
ζομπ Ῥαρίςί 5 Ἰοας ἴῃ ἃ 6ἨαΥΡΕΥ. 
9 Απᾷ {16 πρ πγαβ ΒΟΥΤῪ : ΠΘΥΘΥ- 

{πο θα ΤοΥ {ο οδὐμβ᾽ βακο, απᾶ 
{ποιὰ νλ]ο βαὺ τι πα οὖ τηεαῦ, 
Ίο οοπηππαπιάθᾷ 16 {ο ο ρίνθῃ Ποὺ: 
10 Απά πὸ βοη{, δια Ῥο]μεαᾶοᾶ 

7οΏη 1π ἴπο ΡΥΙΡΟΠ. 
11 Απᾶ Ἠ15 ποδᾶ πνας Ῥτοπρ]ῆΏί {πα 

6ἨαΥροΥ, απᾶ ρῖνεπ {ο {πο Ώαπηδε]: 
απᾶ 586 Ὀχγοτρ]ιί 10 {ο Ἠεχ τηούμου. 
19 Απά 15 Ἠἱεοῖριες οϑιηθ, απιά 

1881 
Απᾶ 15 οΔΊΏΟ {ο Ῥ8585, ἈἨεΠ. 

Ἴοβαβ Ἰαά Επιβμεᾶ ερο Ῥαγ8- 
δά Ῥ]6Β, Ἡο ἀερανίεά ἔπεπσα. Απᾶ 

οοπηίής ΙΠίο Ἠϊ5 οὐ ΟΟΠΠ ΤΥ 
19 δασὺ λατ ἴῃ 018; ΑΥΗΔ- 
Ροσπο, 1ΠΒΟΠΙΠΟΙ {μαῦ {ΠΟῪ Ὕγετο 
βίοι βη θα, δα ραῖᾶ, πεπσε 
αν Ες πα ἐπ|8 νηδάσπα, 
δα ἴμαβο ΙπηϊσμίΨ πγοτ]κ5» Τ6 
τοῦ {5 ο οαγρεπ{ετ’5 5οἩ2 
15 ποῦ 115 πποίπεν οα]εᾷ ανν» 
Δα 115 Ῥγοίμτεῃ, «41168, απᾶ 
οΡεΡΗ, απᾶ ΒΙπΙΟΣ, απά ο πᾷας ὃ 
Απ 18 ΒΙΡί6Υ5, 419 {ποὺ ποῦ 
ὉΠ νι τ59ῷ9 Ὕλεπεο {ἴλεπ 
λα 0115 της 811 ὑπ656 (μ]πρβὃ 

7 Απά ἴ]λογ Ίενο Σ2οβοπᾶςά ἴῃ 
Ἠϊπα, Ῥταῦ 1 οβας β8]4 πη{ο ἔλμετη, 
Α. Ῥτορμεί 15 ποὺ πηλοαῦ Ίο- 
ΏΟΙΣ, Β4Υο ἴῃ 15. οσπι οοπΏ(τγ, 

58 απᾶ ἴῃ Ἠῖ5 οππΙ Ἠοπβο. 
αἰά ποῦ τπαἩγ ἸπηϊσΗίγ πγοτκβ 
ον Ῥεοσπδο οἳ {ια ππρε- 
168, 

14) Αὐ ἴλαῦ Βθ6αδοπ Ἠογοά ἴλο 
{είχατο] Ἠδατᾶ {πὸ τεροτύ οοἩ- 

9 οοτπῖηρ «ὦθβαβ, απά Βαϊ ππίο 
1185 βουυδηΐβ, Τ]15 18 ομτπ ἴ]α 
Ῥαρίιδί; ΒΘ 15 1ίβεη Τοπ [86 
ἀἄεαᾶ; απά ἴμετείοτο ἆο ἴπεδο 

8 Ῥοποατβ πουις ἴῃ Ἠπῃ, ΒῸΥ 
Ἠοτοᾶ δα Ἰαῖᾷ ποῖ οι {ομπ, 
απᾶ Ῥοππά Ἰήπα, απᾶ Ῥαῦ ήτα 
πῃ ΌῬτίδοα ἴον Τλπο βακο οὗ 
Ἠστοάίαβ, 5 Ῥτοίμονς ῬΗΙΗΡ)8 

4 πῖΐο. Έον «ομπ δαῖ Πίο Ἠΐπῃ, 
Τὸ 15. ποὺ Ιαν] Του ἴλεο {ο 

ὅ Ἠαγο ποῦ. Απάᾶ γ]εη πὸ που] 
Ἰαγο ραὺ Ἠϊπα {ο ἄθαΐα, Ἡθ ἔθδυ- 
δα ιο τη] πιᾶο, Ῥεοαταςδο πετ 

6 οοαπ{εά Ἠϊπι ἃ5 ἃ Ῥτορμεί. Βαΐ 
απ Ἠσοτος”ς ῬγΠιάαγ σαπῃθ, 
{π6 ἄααρ]ᾗίεν οὗ Ἠετοᾶῖας ἆαπορα 
1π {π6 τηϊαβύ, απᾶ ρ]εαξεᾷ Ἠετοά. 

7 Ὑπεγεαροι Ίο Ῥτοπηϊδεά ὙΠ} 
απ οί! {ο ρίνο ΠΟΥ π]ιαβίβοετον 

8 516 5Πποι]4 αξ]ς. Απᾶ 516, Ῥεῖηρ 
Ῥαύτουνγαγα Ὦγ Ποὺ τποί[εΣ, βα1{11, 
ἀἴνο πὸ Ἠστο ἴπ ἃ 6ΠΔΥΡΕΥ ἐπὸ 

9 προδᾶ οὗ ἆομπ {πὸ Ῥαρίςδί. Απᾶ 
{86 Κίηρ γγὰϑ συίθυθα; Ραῦ Τον 
{πο βᾶκθ οὗ Ἠϊ5 οαίμβ, δῃᾷ οἵ 
ποπ 101} βαὺ αἲ τηθαῦ γη 
Ἠϊπα, Ἰδ οοπππαπᾶθᾶ 165 {ο ο 

10 ρίνοι; απά "6 5οη{, απᾶ Ῥεμεαᾶεά 
11 ὅομπ ἵπ ο Ῥγίδοῦ. 

Ἠοαά τγὰβ Ῥτοιρ]ιῦ ἴῃ ἃ 6ΊΙ8ΥΡ6Υ, 
Δ ρίνεηπ {ο ἴπο ἄαπιδε]: απά 
5Ἡθ Ῥτοιρλί Ὁ {ο ΠΟΥ τποίμεγ. 

19 Απᾶ Ἠϊβ ἀἱβοῖρίος οἄτηθ, απᾶ 

ὅ9 

Απά Το | 

Απᾶ Ἠ15 |. 

19. 
Φοι0Ε)8. 

3 αν. 
οαιδει] {ο 
δύιώπιθίον 



ἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

α ᾽ [η Δ 

δ Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς 
κ ε δ Ἂν 5 

δι παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν' καὶ ἐλ- 
- Φ 3 

θὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς 
- “ - σα 3 

ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι 
Ἁ 2 / 

αὐτοὺς καὶ λέγειν, Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία 
“ Δ ς / ” μ αὶ 4 » ς - δῦ αὕτη καὶ αἱ δυνάµεις; οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ 

τέκτονος υἱός; οὐχὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται 
Μαριάμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος καὶ 

δ0 ]ωσῆς” καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας ; καὶ αἱ ἀδελ- 
φαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσί; πό- 

ε / “ / Ν᾿ 9 / δ] θεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα; καὶ ἐσκανδαλί- 
ζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
Οὐ ” / ΒΩ ο) Ἁ ” “ ὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ 

’ - Α ΠῚ - α .αὶ 3 - ἢ ὄ8 πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ 
» » ’ 9 - / / Δ Δ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάµεις πολλάς, διὰ τὴν 

» “ 

ἀπιστίαν αὐτῶν. 
Ε] » / - - ον « / ς 14 Ἔν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρώδης ὁ 

/ - 3 - 

 τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, καὶ εἶπε τοῖς 
Ν ΕΣ - τε Ε] ” ’ ς 

παισὶν αὐτοῦ, Οὑτὸς ἐστιν Ἰωάννης ὁ Βαπ- 
ασ. αμ ϑ(γ 6 κ᾿ ε . 

τιστής᾽ αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ 

διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 
ε Α « , 8, Ν 3 / » 8 ὁ γὰρ Ἡρώδης κρατήσας τὸν ᾿Ιωάννην ἔδη- 
σεν αὐτὸν! καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ, διὰ Ἡρω- 
διάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ 

4 3 ” ελ Δ 3 -“ ς π ’ [Ὁ] 3” αὐτοῦ. ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης, Οὐκ 
»᾿» ” ο 5 ’ Ν , 3 ν 6 ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν. καὶ θέλων αὐτὸν 
ΕΣ “ 3 » Ν μὴ “ Ἐπ 

ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προ- 

ὁ φήτην αὐτὸν εἶχον. γενεσίων δὲ ἀγομένων" 
“-“ « / 3” [ή ς / - 

τοῦ Ἡρώδου, ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς 
Ἡρωδιάδος ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤ, Ὁ ρ ς ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤρεσε τῷ 
« ’ “ » δα 

7 Ἡρωδῃ. ὅθεν μεθ᾽ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐ- 
“ “- αν ται 3 ς 

8 τῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. ἡ δέ, προβι- 
- ΕΥ̓ κα - ι ος , βασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός µοι, 

, 9 φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάν- 

ϑνου τοῦ Βαπτιστοῦ. καὶ ἐλυπήθη ὁ βασι- 
/ λεύς, διὰ δὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανα- 

10 κειμένους ἐκέλευσε δοθῆναι" καὶ πέμψας 
᾿ ᾿ ΔΝ “ - 

ἀπεκεφάλισε τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. 
᾽ - 

11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ 
ἐδ γθη τῷ Ὁ κας δι. Ἅ ον Ν 2 ἐδόθη τῷ κορασίῳ' καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐ- 

13 τῆς, καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

2 ᾿]ωσὴφ 

1 ρηϊ. αὐτὸν 

3 γενεσίοις δὲ Ύενο- 
μένοις 



5. ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΙΥ. 12- 97. 

1611 
ἐοο]ς ἂρ ἐπ Ῥοάγ, απᾶ Ῥατιοά ἰδ, 
απᾶ ποὺ απιᾶᾷ {ο]ᾷ 5 εβας. 
18 4 Ποπ 9655 Ἱεατᾶ οὗ 18, ης 

ἄερατίεά ἴπεπορο Ὦγ ΑΠΡ, Ιπίο ἃ 
ἄοβετί Ῥ]ασο αρατί: απᾶ πει ἴμο 
Ῥθεορ]θ πδᾶ Πεαγᾶ {]οτεοξ, {ευ 10]- 
Ίοτγοᾶ Πίστη οἱ {οοἑ, οτί οἵ {π6 οἰ{165. 
14 Απᾶ Φ6515 νγουῦ {ογ{], 8) 587 

8 ργοαῦ τη] ἡπιᾶς, δα πναδ ππογθαᾶ 
τ οοπιραβδίοπ {οπατᾷ {λλετα, απ 
1ο Ἰοα]οᾷ {πϑὶν βἶο]ς. 
15 41 ἙΑπά λε 16 γας οτεπῖπᾳ, 

Ἡϊς Ὦ]εοῖρ]ες «απο {ο 1Ητῃ, βαγίἩς, 
ΤΜΙ8 15 ἃ ἀοβοτί Ῥ]ασθ, απιᾷ {86 πιο 
5 ΠΟῪ Ῥαδίς βεπᾷ ο πια] πᾶ6 
αγ, ναί ἴμεγ τηαγ ρο 1πίο ἐπ ν]]- 
Ίασ6, απᾶ Ῥαγ {μειηρε]νες νἰοίαα]ς. 
16 Βευὺ 6515 βαϊᾷ απ{ο ἔπι, Τε 

ηθθᾷ πού ἀθραγῦ; Ρρίγοτο ἴμεπῃ {ο βϑῦ. 
17 Απᾶ ἴλογ βαγ ππίο Ἠϊππ, 8 

Ἠατο μοῦ Ὀαὺ Άτο Ίοβγεβ, πᾶ ἴπτο 
Πβ]ΙΘΒ. 
18 Ἠο εα1ᾷ, Ἐτίηρ ἴ]οτη Π1{Πευ {οτηο. 
19 Απάᾶ Ἰα οοπηππαπζοᾶ {ΠῸ6 τητ]{]- 

ἐπᾷς {ο 50 ἄοπιι ο {π6 Ρταδς, απά 
{οο]ς {π6 Άγο Ίοαγοβ, απᾶ {πὸ πο 
ΆΦ165, απά Ἰοο]ᾶτρ τρ ο Ἠθδατεῃ, 
Ίο Ῥ]ορβαᾶ, απᾶ Ῥτακα, απᾶ ρατο ἴ]ιε 
Ίοαγοβ {ο 8 Ὠϊβδοῖιρ]ες, απᾶ {μ6 
ῬιβοΙρ]ες {ο {π6 πια] Η{πᾶς. 
20 Απᾶ ἴλογ ἄῑᾷ 811 φαΐ, απᾶᾷ πετο 

Π]]οᾷ: απᾶ ἴπεγ {οοῖς πρ οὗ {π6 ἔταρ- 
ταν {λαί τοπιαϊπθᾶ {πγε]νε Ῥαβ]είβ 

21 Απᾶ ἴλοτ ἴλαί Ἰαᾶ οαἴεη, Ίγετο 
αὐοαπί Άγο {Πλοιβαπά ΊπεΠ, Ῥεβίάα 
ΥΙΟΙΠΕΏ απιᾶ οΗ]ἄτεῃ. 
22 41 Απά βἰταϊσ]ίπαυ “6515. οοἩ- 

βἰχαϊποᾷ 5 Ὠϊεοῖρ]ες {ο σοὺ Ιπίο ἃ 
ΒΗΙΡ, απ {ο ρο Ῥεΐογο Ἠϊῖτα ππί{ο ἴπα 
οἴ]αν βἰᾶς, 8116 μ6 βοπύ {1ο τη]{1- 
{πᾶθβ γᾶν. 
25 ὙΑπᾶ νπεη Το Ἠαᾶ βοῃῦ {16 

πππ]Ωπᾶες α αγ, Ἡε πεηί πρ Ἰπίο ἃ 
πιοπη{αῖπ αρατῖ ἴο ῬΥΔΥ : Ἑαπᾶ πε 
{πο ετεπίηρ Ίγ88 60116, Ἠθ ΤΡ ἴπετα 
8Ίοης: 
24 Βυὺ Όιο Πρ πας που 1η ο 

τηϊᾶβὺ οὗ {π6 ὅδ, {οββαᾶ τ ἢ π/αγες: 
{0Σ {πὸ ψ]Πα γγαςδ οΟΠ{ΥΕΥΥ.. 
25 Απᾶ ἴῃ {ο ζοῦν πγα{ίοἩ οἳ {πο 

πρΗ6, 655 πεηῦ ππ{ο {Ποτη, γὰ]]ς- 
Ἰηρ ΟΠ {π0 368. 
26 Απᾶ π]ιθη {πο Τϊποῖρ]ες βατ; 

Ἠΐτη ταὶ κίηρ οη {πὸ Ῥ6α, ἴ1εγ Ίγοτο 
{που ]64, βαγίπς, Τὐ 15 ἃ βρὶ υἱῦ : απᾶ 
Ώου οτ]εᾷ οαὖ ΤοΥ 687. 
21 Ῥαί αἰταϊσηίπαγ {96 5τ|8 βρακο 

τιηΐο {ποαπη, βαγΊηρ, ΒΘ οὗ ϱοοᾷ «Ἠεεν: 
15 18 1, Ῥο πού αἰταῖά. 

1881 
{οοΚκ αρ {μ6 «ο1/56, απᾶ Ῥττίιεᾶ 
Ἠϊπη; απᾶ {ἴπεγ πεηπί απᾶ {ο]ά 
9 6518. 

Νοῦν θη ἆεβαπβ Ἠεατᾶ ἐέ, ο 
ππιᾶτουν ἔτοπα {π6η66 ἴῃ ἃ Ῥοαῦ, 
{ο ἃ ἀοβοσὺ Ῥ]ασοο αρατί: απά 
πε {Π6 πια] {πᾶ65 Ἰιοατᾶ {Ἴεγε- 

47, ἴπεγ {ο]οπγεᾶ ἴσα 1οπ Τοοῦ 
14 ἴγοτη {π6 οἴ[θβ. Απᾶ ο οαπιθ 

{οτ{]ι, απᾶ δαν; α  στοαῦ τη] πιᾶς, 
Ἀπᾶ Π6 Πα οοπηραββίοπ οἩ {παπα 

16 απᾶ Ἡοα]εᾷ {Πεῖτ β]ο]ς. Απᾶ νετ 
ΟΥ̓́Θ Ὑἃ5 60116, {ο ἀῑδοῖρ]εβ 
οαπηθ {ο Πϊτη, βαγΙΠΡ, ΤἩ9 Ῥίασα 
18 ἀοβοσύ, απ {16 τη 15 α]γεαᾶγ 
Ῥαβίέ; ποπ {πὸ του ὑπ 65 απγαγ, 
Όιαί Ώπαγ πηαΥγ 5ο Ἰπίο {π6 τ]]- 
Ίαρ6β, απά Ῥαγ {Πεπιδε]νεβ {οοᾶ. 

16 Βαυΐ 6αδας εαϊά ππ{ο {πεπα, ΤΟΥ 
Πᾶν πο πθεᾷ ἴο ο απα”; σῖγα 

17 γο ἴλεπι {ο θαὺ. Απᾶ {πεγ βατ 
ππ{ο Ἠϊπα, ο πᾶν μοῦ Ῥαί 

18 Ώτο Ίοατθβ, απᾶ ὕπνο Ώβ]αβ. Απᾶ 
μ6 βαϊᾷ, Ἐτίπρ μετα Ἠϊ]εχ {ο 

19 τηθ. Απάᾶ Ἡε οοπιπιαπάες {ιο πιπ]- 
Πᾶςς {ο 2510 ἄοσνη οἩ {Π6 ρταδς; 
απᾶ Πα {οο]ς ἴο Άτο 198Υ6Β, απά 
{πὸ ὑπο β16Β, απᾶ Ἰοοκίτις τρ 
{ο Ἡθατεῃ, μ6 Ῥ]εβδεᾶ, απᾶ Ῥχαἷκα 
δια ϱ8γο {π6 Ίο8γαβ ἴο ο 6ἱδ- 
οἵρ]6β, απᾶ {π6 ἀἰδοῖριες {ο ἴπε 

20 πια] πιᾶςΒ. Απᾶ {ἴλογ ἀῑᾶ 81] εαῦ, 
απᾶ ποτ Π]]οᾶ: απἆ ἴπεγ {ἴοο]ς 
πρ ὑμαῦ σηλ]οὮ τεπιαϊπθᾶ ογεν οὗ 
{186 ΤΌ ΘΗ Ῥϊ6665, ἴπε]γε Ῥαεκοίς 

21 11. Απᾶ πετ ὑμαὺ ἀῑά οαί ετε 
αροταῖ ἤν ἠιοπξαπᾶ παθΏ, 6 5146 
ΤΥΟΙΠΕΏ απᾶ ομΙ]άτεῃ. 
Απᾶ εἰταϊσΏ ίνα μ6 οοηβἰταἹη- 

ο {86 ἀῑδοῖρ]εβ {ο επ{εχ Ἰπίο {86 
Τοαῦ, απᾶ {ο ρο Ῥαΐοτο Ἠϊπα πη{ο 
ιο οἴποαχ βἰάθ, 1111] ἢ βποπ]ά 

25. βοπᾶᾷ {Π6 τιπ]Ωἑαᾶςς σὰν. Απᾶ 
α1{6Υ ιο Ἰαᾶ βοπῦ ἐπὸ πα] 1πιᾶεβ 
8παγ, πε πεπῦ πρ Ιπίο {π τποπη- 
ἰαῖη αραχῦ {ο ταν: Επᾶ π]εη 
ΟΥ̓́Θ π88 60Π16, Ἠθ πας ὑπο 8 

24 αἶοπο. Ῥαὺ ἴπο Ῥοαῦ ὅταν ΠΟῪ 
ἴῃ {π6 πα ϑὐ οἵ {πο 568, ἀδίτοςδδες 
ὮΥ {πὸ πάγος; ἴου {11ο νηπά τγὰ8 

2ῦ οοπίχαχγ. Απᾶ Ίπ {ο {οπγί] 
παἴο]ι οὗ {π6 π]σηί Ἡδ οαπ1θ ὑπ- 
το {]οτω, πγα]]πρ προη {ο 868. 

26 Απᾶ πΊεη {πο ἀἱδοῖρ]ες δ.σ’ Ἠῖτα 
πβ]κίῃπσ οἩη ἴ]ο 868, {16γ Ἱπετθ 
οπρ]εᾶ, βαγίηρ, 10 5 απ 8}- 
Ῥαχίάοη; δη4 {ποὺ οτἷοᾷ οτί ἴον 

2π 1θαχ. Βα βἰίταΙσαίγγαγ 6βας5ΡραΚκε 
ππ{ο ἴπετα, βαγίης, ΒΘ οὗ σοοᾷ 
οπεοτ; 1ὖ 15 1; Ῥο ποὺ αἴναια. 
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) περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης 15, καὶ ἰδόν- 

ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΟΘΔΙΟΝ. 05 

σα. Ἢ κ . 8 2 ο . 
ἦραν τὸ σῶμαϑ, καὶ ἔθαψαν αὐτό“ καὶ ἐλ- ὃ πτῶμα 4 αὐτόν 

”- 3 - 

θόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. 
- 3 ” ᾽ / 

Καὶ ἀκούσας ὁ ̓ Ιησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖ- 5 ᾿ Ακούσας δὲ 
» / ή ” [ή Ε] ἰδί . θεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τύπον κατ᾽ ἰδίαν 

" - 

καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ 
- - ξ ᾿ ωστε 

πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων. καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾽Ιη- 
“5 ’ 6 ἢ 9 ” 

σοῦςῦ εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη Ὁ οπι. ὁ Ἰησοῦς 
3 / 

ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους 
αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενομένης, προσῆλθον 

. “" » Γ' Αα 
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦῖ, λέγοντες, ΓἘρημός Ἰ οπι. αὐτοῦ 

" Α Ἢ ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν 
Ὁ νι 3” 

ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς 
΄“΄ ιά 

τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ 
“ 5 3 “ ΕΣ ” δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν 

ας - ” - « 9 

ἀπελθεῖν" δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ 
΄ εἶ 5 9 9, ιά λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε 

/ ς Ν ἫΝ ΄ ΄ 
ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε, Φέρετέ 

κ ᾿, μοι αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους 
ΕΣ “ Ξ.,Ὁν, εν / Ν λ Ν ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, καὶ λαβὼν 

’ 3 

τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀνα- 
᾽ ΑΛ , 

βλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησε, καὶ κλά- 
- - Ἀν » η 

σας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ 
κ κε " ο» / 

μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες, 
. - κι καὶ ἐχορτάσθησαν" καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον 

“ ϑ 

τῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 
ς ΟΡ. / “5 5 ς Δ οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντα- 

κισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Ν 
’ - { ” 

Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὃ. οΠι. ὁ Τησοῦς 
- - .ς αι δν 

μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, ὃ οηῖ, αὐτοῦ 

καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ 
” /΄ Ν ”/ Ν Ε ’ ( 

ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. καὶ ἀπολύσας τοὺς 
2, » , ῴώ Ν 39. 394» 

ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσ- 

εὐξασθαι' ὀψίας δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐκεῖ. 
-- " -“ τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν), 10 Ματῃ. σταδίους πολ- 

λοὺς ἀπὸ τῆς γῆς , « “ 11 
βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων ἦν γὰρ νο. 

ἀπεῖχε . / ς 5” / δὴ “ “ 

ἐναντίος ὁ ἄνεμος. τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς 
ΝΣ αι ας “- νυκτὸς ἀπῆλθε!! πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς 12, 1 ἦλθε 

οι. ὁ Ἰησοῦς 
ΕἸ / 

τες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν “ τὴν θάλασσαν 
ΩΝ / 

περιπατοῦντα ἐταράχθησαν, λέγοντες ὅτι 77) θαλάσσης 
/ ΓΝ “' κ ον ὧν - , - Φάντασμά ἐστι καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκρα- 

ΕΣ / - ΄“ 

ξαν. εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 

λέγων, Θαρσεῖτε ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε. 

9 



66 5, ΜΑΤΤΗΗΥ ΧΙΝΥ. 28. ΧΥ, ὃ. 

ΠΟΥ, 
κύρος. 

ἈΚ Ματ]ς 
6. 68, 

ατ]ς 
ἘΞ 

κ Ματ]ς 
τ. Ἡ 1ο, 

ΤΕ, 99, 
18, 

1611 
98 Απᾶ Ῥοεΐον Ὡιηβυγουθᾶ Ἰήπα, δη 

βοᾷ, Τιοτᾶ, ἢ 15 Ῥο μοι, ὈϊΑ τε 
60116 ππ{ο {16ο οἱ {π6 νγαύθυ. 
99 Απᾶ πο βαϊᾷ, ὅοπιθ. Απιά πετ 

Ῥοίογ γγαβ οοπᾳθ ἄοτνῃ οὖ οί {λε ϱΠ1Ρ, 
Ἰουγα]]κοᾷ οἩ {πα γα (εν, {ο ρο ἴο 168118. 
80 Βα ν]οη Π6 βαν {π6 γγῖπᾶ Ι Ῥοῖς- 

{θτοτΒ, Ίος Ίγας αἰγαῖά: απᾶ Ῥορϊηπίηρ 
{ο β1η]ς 1ο ογ]ος,δαγίης, Πιογᾷβατοτπθ. 
81 Απά Ἱπππθάα{ε]γα1 εεαςβἰτείο]εά 

Του τη 18 παπᾶ, απ οαπρηῦ Ἠϊπα, απᾶ 
Βαϊ απο πα, Ο ποῖ οἵ Π{]ο {α1{Η, 
πιπογοείουθ ἀϊάδί ὑπο ἀοτπρίὃ 
82 Απ θη αγ ππετο 60Π16 ἰηἴο 

ἴλπο 55ῖ}, {πὸ πηπιᾷ οεαδεᾶ. 
58 Τ]οἨ {ἶνεγ ὑπῶὖ νγεχο ΤΠ {Π|6 51}, 

σαΊηθ απᾶ πιογβρμαρρεᾶ 1ήτη, βαρ, 
Οὐ ἃ απ ιο τὺ {πὸ βοη οὗ ἄοά. 
94 4 ἘΑΛπᾶ νηθη ὑΠπῸῪ Ίείε ΡΌΠΘ 

οταν, ποὺ απο Πίο {π6 Ἰαπᾷ οἳ 
ἀαππθδατεῦ, 
96 Απᾶ ποπ {πὸ πιθη οἱ {]ιαί ρ]ασο 
πᾶ Ιαιουν]οᾶρο οἵ Ἠΐτη, ὑπ νυ εοπέ οτί 
Πίο 411] {πᾶῦ οοππίαγ τοιπᾶᾷ αβοτῦ, 
απιᾶ ῬτοιρΏ{ απ{ο Πτι 811 {πῶ 618 
ἄἱδοαδαᾶ, 
86 Απάᾶ Ῥοδοαρᾗί Ἠϊπα, ἐπαὺ ια 

πηϊσλξ οπ]γ {οτε]ι ια επι οἱ 115 
σατπιθη!; απᾶ α5 ΙΠΑΠΥ ας {οτοσ]ας, 
πνοχο τη 6 Ῥοτ{εσί]γ νη]ο]ο. 

15 Τ]απ Ἑσαππα {ο 6 5τ5 Βογίρθβ 
απᾶ ῬΠΔΥΊΒΘ65, ὙΠΟ. γγεχε οὗ σετι- 
βαΐσπι, ΒαγΊΠΡ, 
2 ιν ἆο {πῃ γ ἄϊδοιρ]ες ἔγαπβρτθββ 

{π6 ἐνδαι οι οὗ {ΠῸ Ἐ]άενβ» {ον ὑπο 
τνα5}} ποῦ {πον Παπάς ΤΠ θη πετ εαί 
Ῥτοαᾶ. 
8 Βαὺ Ἰό αβγγογοᾶ, δα βαϊᾷ απο 

ἔλοτα, ΥΗΥ ἆο γοα 8150 {ΥΑΠΒΡΕΤΕΒΒ 
{πὸ Οοπππαπάπηθη οὗ αοα Ὦγ γοῦν 
(πα 10} 2 
4 ῬῸΣ ἀοᾶ οοπηπιαπζαεᾷ, βαρ, 
Ἠοποιν. {ΠΥ {αΐμον απᾶ πιοῦΠετ: 
Απά ἘΠ6 ἐμαῦ οαγβείἩ ἔα ΠΟΥ ΟΥ ΤΙΟ- 
{που Ἰοὺ ἴση ἄἱο {πὸ ἀεαίη. 
ὅ Βαΐ γο 58.07, Υ ΠΟΒΟΘΥΘΥ 5118] δα 

{ο ἰδ Ταῦ ΠΟΥ Οὐ [15 τηούμπου, ἘΤὺ 18 ἃ 
οἵ Ὦγ πν]αϊβοσγοαν ποὺ τηϊρ ἰοὺ 
ϱο Ῥτοβίαά Ὦγ απο, 
ὁ Άπά ποποῖιν ποῦ Ηἰβ ΤΕ ΠΟΥ οὗ Ἠ]ς 

πΙΟίΊ1θΥ, ο 8]αϊ ν6 7)ε6. Τπας Ἱανο 
γο τηϑᾶθ {π6 Οοπηπηαιάπποπ{ οἵ ἄοᾶ 
οὗ ποπο οἴου Ὦγ τον γα τοι. 
7 Ὑο πυροουίίθβ, πγαῖ] 414 Ἐβαΐδβ 

ΡΥΟΡΗΘΕΥ ΟὗἩ τοι, Βα Πρ, 
8 ΣΤ] Ῥοορ]ο ἄγαπγεί] πρ] πη{ο 

πο νη{]ι {αῖν τποα{Η, απᾶ Ἱοπουγοί]ι 
1ο ση ῃ {πον Πρ: Ραὺ {πεῖν Ἠοατῇ 
15 ΤαΥ ΤΥοΤΗ 1168. 

1881 
28 Απά Ῥεΐον δηβυγουϑᾶ Ἠππ απᾶ 

βαΐά, Τιογᾶ, 1 165 Ῥο ποι, Ῥιᾶ ταθ 
οοππθ πηΐο περ προπ {16 νγαύθυβ. 

29 Απᾶ Πρ βαϊᾶ, Οὅοπιο. Απᾶ Ῥεΐον 
σοῦ ἄονπα τοι {πὸ Ῥοαί, απᾶ 
πγα]]κοᾶ προη. ἐπ πγαίθειΒ, 100 

90 οοπηθ {ο ἆ6εβαβ. Βαῦ θη Π6 βαν; 
{π6 πιά 3, μΠ6 5 αἰγαῖα; απᾶ 
Ῥορίππϊης {ο 511, Βα ογ]εά οτί, 

91 βαγῖπς, ΠΟΥ͂, 8αΥ6 116. ΑΠπά Ίπῃ- 
πηθζΙα{εΙψ ἆεβας βἰγαίε]ποεᾷ ἔοι 
1458 Ἰαπά, δα {οο]ς Ποιά οἵ πα, 
απᾶ ρα απο η, Ὁ {ποια οἳ 
Ἠτί]ο αὶ ἢ, πογείοτο αἰαϑὺ ιοα 

92 ἀοαρῦ Απά πει ἴΠεγ πετα 
6οπθ πρ 1πίο {πὸ Ῥοαῦ, ὑπ6 πηπιά 

99 οραςδεᾶ. Απάᾶ ἴπεγ ὑπαῦ πγεγο ἴῃ 
ιο Ῥοαῦ πποτβμῖρρεᾶ Ἠϊτα, βαγ- 
Ἰπρ, ΟΕ ἃ πα] ὑπο αὐῦ πα Ρο 
οὗ ἄοᾶ. 
Απά π]ει {ποὺ λα ονοββοᾷ 

0Υ6Υ, ἴ]ιεγ οαπιθ {ο ἴπαο Ἰαπᾶ, 
85 απί{ο ἀεππεβαγεῦ. πᾶ γηεπ {]ιο 

116 οἵ ἴλπαῦ Ῥ]ασο Ίπποι Ἠῖτη, 
ιαγ εοπῦ ἱπίο αἲ ναί τεσῖοτ 
χοιπᾷ αβοταί, ατιά Ῥτοισ]ί απί{ο 

96 Ἰήπα αἲ Όιαῦ πνουο βῖοις; απᾶ 
{πον Ῥεβοιρῦ Ἠϊτη λαῦ {ποὺ 
τηϊρηῦ ΟἿ ἴοποι ο Ῥου- 
ον οἳ 5 ραχιποπό: απᾶ 85 
ΙΠΑΊΥ 8 {οπομεᾷ ποθ χηϑᾶθ 
π]ο]θ. 

15 παν στο «οππο {ο ἆ6βπβ 
{γοπι ὦεγαβαίαιη Ῥμαχίβοθς απᾶά 

9 ΒΟΥ1Ρ6Β, βίην, ΤΗΥ ἆο τη γ ᾱἷδ- 
οἴρ]αβ ἴγαηΕΡΥΕΣΒ ὑπὸ γα τοι οὗ 
ιο εἰάενς» Τον ὑπο πγαδῃ τοῦ 
Ειαῖγ Ἠαπᾶς θη {11εγ οαί Ῥγεαᾶ. 

8 Απάᾶ Π6 απςπγεγοᾷ απᾶ εαϊᾷ ππ{ο 
Όποια, ὙΠ ἄο γε 8150 {γαηβΡτΘΡΒ 
ιο οοπηππαπζπαεπῦ οἳ ἄοά Ἰο- 
οβ15ο οὗ τοις (ναάιποπδ Έον 
αοᾶ βαἴᾶ, Ἡοποιν ὑπ ν ἔρον δᾶ 
Ώ11ψ τοίου: απᾶ, Ἠο ὑπαὺ βροα]ς- 
ο] ον1] οὐ {αΐ]ιον οὐ πποίΠον, 16ἱ 
ἨΙη 8 416 {μα ἆθαίμ. Βαὺ γοραγ, 
ὙΥΠΟΒΟΘΥ ΟΣ β]ια]] βαγ {ο 15 {α- 
1116Υ ΟΥ Ἠ1β πιοίµοχ, Ταῦ πΥ]θΥ6- 
πι ποια τηϊρ θοῦ πᾶν Ώθαι 
Ῥτοβίεά Ὦγ τηε 15 ρῖνει {ο ἆοᾶ; 
Ί1ο 5181] ποὺ Ποποαν 15 {αί]λογά. 
Απά γο Ἰατο τηδϑᾶθ γοῖά Όπα 
ὄπγοτᾷ οὗ ἀοᾶ Ῥεσατβο οὗ γοῦν 
ἰγαᾶιάοιπ. Ὑα Ἠγροστίζ6β, να] 
Ια ΤβαϊαἩ Ῥγορ]μεβγ οὗ τοι, βαγ- 
ης 

8 δις Ῥοορ]θ Ἠοποτγαε{] τη ση ]α 
Οιοῖν Ἡρε; 

Ῥαέ ἐπεὶ: πρᾶν 5 [αν ἔγοια 
1ηΘ. 

94 

Ημ» 

δι 

συ 

-α 

1 Βοπιο 
Ἀποϊοπιί 
ααθλιοτ]- 
{165 τοδὰ 
απιά 
σαγιθ. 

5 ΜαΠΤ 
Ἀποϊοπς 
Δα Ποτῖ- 
{165 αάά 
δίγΟΉΩ. 

50, 
δι) 010) 
αἲθ 

4 Βοπις 
αποϊοεης 
απιθιοτῖ- 
{165 δα 
ΟΥ̓ εἷς 
“πο ον. 

5 ΒΟπηθ 
αποϊοηι 
αιιθοτ]- 
{165 τοπά 
ἴαια, 



ΕἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ. ΜΑΤΟΘΑΙΟΝ. 

» ΄“΄ - 

98 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε, Κύριε, εἰ 
Ν 3 , , 3 ΄- 9 ὦ Ν σὺ εἰ, κέλευσόν µε πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ν Ξ 

29 ὕδατα. ὁ δὲ εἶπεν, Ἔλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ 
-“ ε 

τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ 
α - ο 

80 ὕδατα, ἐλθεῖν]ὅ πρὸς τὸν Ἰησοῦν. βλέπων 
τον ᾿ 

δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν 15 ἐφοβήθη" καὶ ἀρξά- 
, - ’ ν 

μενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε, λέγων, Κύριε, 
“ / ΕΣ ’ " ς 3. ” 5 / 

8] σῶσόν µε. εὐθέως δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκτείνας 
ὴν - αυ ελ 1β Ὧν ἴον Κ ἐὴ λ ̓ Ε] - τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, 

89 Ολιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; καὶ ἐμβάν- 
17 ” - » Α - 3 / ς 2/ 

των αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ὁ ἄνε- 

33 µος' οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες]ὸ προσεκύ- 
2” - ει - ΄“ 

νησαν αὐτῷ, λέγοντες, ᾿Αληθῶς Θεοῦ υἱὸς 
5 

εἶ 
, 53 “- 

8ι Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς 19 τὴν γῆν Ὁ 
΄ Δ ΄ ΣΕ ΣΑ ς 8ὅ Γεννησαρέτ. καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες 

- / 3 ή 3 , 5 αι 4 

τοῦ τόπου εκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν 
/ 3 ΄ ἀν / 3 “ 

περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν. αὐτῷ 
/ ἈῊΡ Ψ δι ᾿ / 

3ῦ πάντας τοὺς κακῶς έχοντας καὶ παρεκάλουν 
ο - , 

αὐτόν, ἵνα µόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου 
τι ἐς , αν αι Ὁ 4 / 

τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώ- 

θησαν. 
/ ΄ - 3 [οἱ ΕἸ » Α 

15 Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ οἱὶ ἀπὸ 

Ἱεροσολύμων γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι", 

8 λέγοντες, Διατί οἱ μαθηταί σου παραβαίνου- 
΄ ᾿ 3 

σι τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ 
“ ο “ ” 

γίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν», ὅταν ἄρτον 
» ΄ ε Ἂν .) Ν 4 5» ΄“ 

3 ἐσθίωσιν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, 
/ Δ « - / ΕΥ̓ 5 Ν 

Διατί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν 
΄ “ Ἂ { ς “ ς 9 

4 τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; ὁ γὰρ 
Ν ΄ 

Θεὸς ἐνετείλατο, λέγων1, Τίμα τὸν πατέρα 
- ’ . ς “ 

σοῦῦ, καὶ τὴν μητέρα καί, Ὁ κακολογῶν 
΄ 4 , / ἊΣ: Π . -ς - 

δ πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω" ὑμεῖς 
ὰ Ἅ 5” - αλ - 

δὲ λέγετε, Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ µη- 
“ ἃ » “ 3 - 

ὃ τρί, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, καὶ 
οὐ μὴ τιμήσῃ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν 

υπ 5 

μητέρα αὐτοῦϑ' καὶ ἠκυρώσατε τὴν ἐντολὴν ϑ 
- - ες δν ς 

7 τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. ὑπο- 
“ ’ Ν { - 5 

κριταί, καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν Ἢ- 
5 ς ω - 

8 σαΐας, λέγων, ᾿Εἰγγίζει μοιῖῦ ὁ λαὸς οὗτος τῷ 
-"- »“ , -ι 

στόματι αὐτῶν, καὶ" τοῖς χείλεσί µε τιμᾷ 
“- / 2 , γα - 

ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

9- 

ΟἿ 

15 ΔΙαγσ. καὶ ἦλθε 

16 οπι. ἰσχυρὸν ἐοαὶ, τοὶ 
πιατθ. 

17 ἀναβάντων 

18 οῃι, ἐλθόντες 

19 ἐπὶ 30 απ εἰς 

1 οπι. οἱ 

3 Φαρισαῖοι καὶ Ύραμ- 
ματεῖς 

ὅ ϱΠι. αὐτῶν 

4 εἶπε 

ὅ ρῃι. σοῦ 

6 οπι. καὶ 

7 τιμήσει 
8 ΚΙ οπι. ἢ τὴν μητέρα 
αὐτοῦ εί, ποὶ πιαγ/. 

9 τὸν λόγον ἐπὶ, τὸν 
νόμον Ἡαγο. 

19 οῃι. ᾿Βγγίζει μοι 

Ἡ ϱΠι. τῷ στόματι 
αὐτῶν, καὶ 
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9 Βαΐ ἴῃ γαΐῃ {μογ ο ποτβΒῖρτηθ,ι 9 Βαὺ ἴῃ νϑίη ἄο {αυ πνονβΒῖρ 
ἰοασ]ήησς 10ΟΥ ἀοοίγίηοθβ {ιο «ϱοπῃ- 18, 
πηαπάπηθηί5 οὗ ΙΠΕΠ. ΤοαςΠΊηρ αξ {λεῖν ἀοοίαΊπθἙ ὑπ6 

ΣΧ Ματ]ς 10 1 «Απᾶ ο οα]]εᾷ {Π6 πα] Ωαιᾶς, Ῥγεσθρῦβ οἵ Ίπεῃ. 
Τε 14. απιᾶ βαἱά απίο ἔποτα, Ἠσαν απᾶ ππ- | 10 Απά Ίο οαπ]]θᾶ {ο Ἠϊπη {πὸ παα]{]- 

ἀαιςδίαπᾶ. πα6, απᾶ 5αϊᾷ αππ{ο ἔποπα, Ἠσθατ, 
11 Νοὺ ναί πο] σοδίἩ ἰηΐο ἴπο | 11 απᾶ απάετείαπά: Νού Οναῖ νο] 
ποια ἀρ] ἃ Ίπαν: Ῥαυ λαῦ Ἐπίονγθί] Πίο {πο πποπ{ῃ θη] θα 

ΠΥ ΒΟ. οοπηθῦ] οαὖὐ οὗ {πὸ πποπ{]ι, {π6 δα; Ῥταῦ {πῶὺ ὙΠΟ Ῥτο- 
᾿ἐΠ15 ἀαβ]εί] ἃ τηϑῃ. οροᾷσαί]ι οτί οἳ ἐπ πιοπ{Π, {π|5 

19 ]λοη οαπηο Ἠΐς5 ἀῑδοῖρίες, απᾶ | 12 ἀεβΙεῦι {Πο ππαη. ἜΤπεη ο.πιθ 
Βαϊ απίο η, Ἐπογγεδύ οι ὑμαῦ {16 ἀἱδοῖρ]ες, δα εαϊᾷ ππίο Ἠϊπῃ, 
ιο Ἐμαχίδοθβ Ἴν6γο οεπᾶεά αξίετ Ἐποπεςδῦ ἴλσα ὑπαῦ πο Ῥπατί- 
Ώιαογ πραγ {15 βαγίαρ ἢ 5665 Ὑ618 1οβεπᾶεᾶ, πιει ἔ]ατ | 1 αν, 

5 Φο]α 19Βα{1ε απβπγετας,απᾶ Βαϊ, νου | 19 Ἰιοατά ή βαγαισὸ Βευῦ Ἰε ορ. 
16. 3, Ῥρ]απί τ] ο] παν πουν οπ]γ{α{μο Παζ] απγγογοᾶ ἈΠ 581, ΕἸ ΥΘΥῪ Σρ]απέ ο 

ποῦ ρ]αμ θα, 5118}} Ὃε τοοίεᾷ πρ. 16}. την ΠδαΥεπ]γ Εαἴ]ιοχ Ρ]αΠῦ- ᾿ς ἘΣ 
ΣἨπκοθ, |. 14 Τιοῦ ἴλμοιη αἶοπε: Σίλα ο ὈΠπᾶ | 14 οὗ ποῦ, 518}} Ῥο τοοῦεᾷ αρ. Τεῦ κα, 
ὃν, Ἰοαᾶεις οἵ {πὸ Ῥ]πά. Απᾶ Ἡ {π6 Ώνοπῃ α1οπθ: ἔΠ6Υ αγε ὈΠΠα σι] ἀο5. | τρ. 

ἈΠ ]ομᾶ ἐμ6 ΡΠ πα, οί 5})8}1 181] Απά 1 {πὸ Ὀ]ππᾶ στά ἐπ6 ΡΠ, 
τηΐο {πὸ ά1ΐο]. 15 Ῥοῦμ 5181] 1811 Ππίο ἃ ρὶὺύ. Απά 

᾿ Ματίς 16 ΧΤΠον δηβυγουϑᾶ Ῥοΐεχ, δα βαϊα Ῥοΐον δηβυγουθᾷ απᾶ βαῖᾷ τπίο 
τ. 11. παΐο εἴπη, Ώοο]αγα ππ{ο πι5 18 Ῥα- 1Ηπα, Ώεο]ατο πιηΐο τι5 {με ραταΡ]ο. 

γαδρ]ο. 10. Απᾶ 6 ρα, Απο το αἶδο 
᾿ 16 Απᾶ σΦερας βαϊᾶ, Αγο ο αἱδο γεῦ ογεη τείνη(λοτπί ππᾷενςίαπάϊπρ» 
Γπνισιοαῦ ππᾶεγβίαπα πρ 17 Ῥετοεῖϊγο γο ποὺ, {μαῦ τ]ιαίβο- 

17 Ώο ποὺ γο γεῖ ππάατείαπᾶ, ναί ουου ροείλι Ιπίο {π6 τποα{] ραββ- 
| να ίβοσνογ θη θυ θέ] ἴῃ αὖ (ιο τα ἢ, οἴ ᾿πΐο {μ6 ῬεΙγ, απά 15 οαςδῦ 
|. σοεί]ι Ἰπίο ἴμο Ῥοα]11γψ, απᾶ 15 οαϑῦ οαὖ 18 οαὐ Ἰπίο ιο ἀταισαίδ Βαΐ 
Γππίο ολο ἀνααρηί ἢ ο πϊηρθ νπΙοἩ Ῥρτοσεεᾶ οτῦ 

18 Βευὺ ἐοβο {πρὶ πο Ῥγοσεεᾶ οὗ {πὸ πποπ{]ι οοπ1θ Τοτί]ι οαῦ οὗ 
οαὖ οὗ ιο πποτ{Ἡ, 6οπ1θ Σογί]ι ἴτοπα ιο Ἠοατῦ; απᾶ {πεγ ἄεβιε {μα 
{πὸ πραγ, απ {π6ν ἀεβ]α {πὸ τηαῃ. | 19 τπαπ. ΒῸΣ οας οὗ πο οστό 

ἡ ὅθι, δ. 19 Χου ουὐ οὗ {πε Ἠοανί Ῥχοσεεά οοπιο {οτί ον] ὑπουρ δ, τητ- 
δα σι ον] ὑλοτιρ]ίβ, τη θυ 5, αἀπ]ζεγίθς, ἄ6υβ, αἀπ]ίσοιῖο5, {οτπίσαίΙοΏΒ, 
τομ ἡρτη]σαίίοῦς, λες, {αΐ5ο νίπεΒς, {ποῖίς, {αἱ5ο6 ὙΠίηθΡΕ, Ὑϑ Πρ: 

Ῥ]αβρ]ιαιηῖθβ. 20 ἴλαρο αγα ὅπ {πΐπρβ π]]ο]ι 46- | 
20 Τ]οςο ἆγθ {πὸ ἐήπσς 101} ἆο- Π]ο {πο τῇδ: Ῥαῦ ἴο οαῦ σι 
Πο ἃ Ἰπαη: Ῥαΐ {ο οαῦ σι ἀπ- η πγαβ]ιοη Παπάς ἀαβ]αεί] ποῦ πο 
ὙΆΒ θη Ἱαπᾶς ἀεβ]είῃ τοῦ ἃ 1παῃ. ΤηΘΗ. 

ὃ Ματίς ϱἱ 4 Τῆοη 9655 πγεηῦ λμσποο, 2] Απᾶ ἆοδας ποπὺ οαπί ἔπαποο, 
ολ απᾶ ἀερατίεά 1πῖο {116 οοβδῦ5 οἱ Έστο απᾶ τὶ πάγον Ἰπίο ὑπὸ Ῥαγῦς οὗ 

δηα Βιάοῃ. 90 ΤΥ απᾶ Βἰᾷοπ. Απᾶ Ῥε]ο]ά, 
25 Απιᾶ Ῥε]ο]ά, ἃ Ἱτοιπαη οὗ οαπαςΠ α Οδηδδ 1015} ποια οαπηθ οαὖ 

Γ.οαπηο Οαὖ Οὗ {1ο βαπηθ οοαδί5,απᾶ ογ]οᾷ {γοιη ἴποδο Ῥοτάςθτβ, απᾶ οτιεᾷ, 
ππ{ο ἨΊΤῃ, βαγΊΠΡ, ΗαΥΘ6ΙΠΘΤΟΨΥΟΊ1ΗΘ, Β4ΥΙΠΡ, Ἠαγο ΙΠΘΤΟΥ ΟἹ τη6, Ὁ 

᾿ ΟΤιοτᾶ, μοῦ βοὴ ο  Ώαν1ᾶ,τηγ ἆααρῃ- Τιονᾶ, Όποια 5οη οἵ ὨΏανίά; τάΥ 
| 0ου 15 ϱτἰενοιβ]γ γεχεᾷ νη(]ι ἃ ἀενί]. ἀδαρη ον 15 σγ]ογοτβ]γγεσεά ψ ἢ 

25 Βυαῦ Π6 διηβιγευθα Ἠεν ποῦ α | 25 αδᾳοτ]. Ῥπί ο απβιοετοᾶ ΠΟΥ ποῦ δαν, 
νγογᾶ. Απ 115 ἀϊβοῖρΙεβ σαπηθ, δ ἃ ποτᾶ. Απάᾶ Π15 ἄῑδοῖρίας σαππο | ἄεπιοι, 
Ῥοβοπσ]έ Ἠϊπη, βαγίηρ, Ῥεπᾶ ΠΟΥ απᾶ ῬοροισΏίῦ Ἠϊπα, βαγίης, Ῥαοπᾶ 
ΥΩ, ΤΟΥ 516 οτ1εἰ]ι αὐ ο 8. ΠΘΥ απγαγ; ἴῸΥ 5116 οτ]αίἩ αξίζει τι8. 

Χ ρῃ, 10, 94 Βαυὺῦ Π6 δΔηβυ θα, απᾶ Βα], ἘῚ} 24 Ῥαῦ Ἰο διηβυγευθᾶ δηᾷ βαϊᾶ, 1 
θ. . 41η ποῦ 5οη{, Ότ{ απ{ο {16 Ἰοδῦ 5660 γγας ποὺ βοπὺ πο απο ἴ]ιε 1οβῦ 

οὗ {π6 Ἠοτςδο οἵ Ίδταε]. ΒΏΘΟΡ οὗ {ο ποῦβθ οἳ [5786]. 
25 Τ]ιθη ϱα1πα 516, απᾶ νγΟΥΒΠΙρΡϑα 2ὅ Ὠπί 5Ἡο ὀᾶπηθ απᾶ συ υβῃϊρρθαᾶ 

ἴλη, βαγ!πρ, ΠΟΥ, Π1ε]ρ τηθ. τη, δαγίπσ, Τιοτᾶ, Π6ΙΡ απλο. 
26 Ῥαΐ Ίο απβγγεγθᾶ, απᾶ ραϊᾶ, Τὸ | 20 Απᾶ Ίο αηςγγεγοᾶ απά βδϊα, Τὸ 15 
6 ποὺ πηθοῦ {ο {α]κο 1ο ομι]άτοτ)Β τοῦ πηεεί ἴο ἔδῖκθ ἐπ οΠ]άτεπ)ς | 4Ο5, 
Ῥτοαά, απά {ο οαξί 16 {ο ἄορς. Αρχγοας απἆ οαςύ 1ὖ {ο ιο ἄορς. | ἴοαι 
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9 μάτην δὲ σέβονταί µε, διδάσκοντες διδασκα- 
10 λίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. καὶ προσκαλε- 

” 3 - 3 / 
σάμενος τὸν ὄχλον, εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Ακούετε 

Ε] ΔΝ / τ Α 

11 καὶ συνίετε. οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ 
/ αὐτὸν " ἐμ, “Ὁ ἴκεε στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπο- 

ρευόµενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο κοινοῖ τὸν 
” ᾿ 

19 ἄνθρωπον. τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 
᾽ αὐ. 8: δὰ 5 μὴ ς “ 

αὐτοῦ!” εἶπον αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι 
3 , Ἁ ς 

19 ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν: ὁ 
να » οἰ 5 - { Δ 3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε, Πᾶσα φυτεία, ἣν οὐκ 

5 / ς / ς 5 / 3 ἐφύτευσεν ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος, ἐκριζω- 
/ ή . 1 θήσεται, ἄφετε αὐτούς" ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ 

τυφλῶν" τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ; 
5» [ ᾿] / ΄ 53 15 ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. ἀποκρι- 

θεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν εὶς έτρος εἶπεν αὐτῷ, ᾧρ ἡμῖ 
16 τὴν παραβολὴν ταύτην ἢ, ὁ δὲ ᾿Τησοῦς 15 
17 εἶπεν, ᾿Ακμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὔ- 

“ “ “ / 4; 

πω! νοεῖτε, ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς 

τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς 
ο] ” ΕΣ / 18 ἀφεδρώνα ἐκβάλλεται; τὰ δὲ ἐκπορευόμενα 
Ε ΄“ / ΄ ΄ ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, 

3 ” - -- 

19 κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. ἐκ γὰρ τῆς 
/ σσ) ἈΝ / καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, 

/ - - Τὰ 

φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδο- 

20 μαρτυρίαι, βλασφημίαι ταῦτά ἐστι τὰ κοι-. 
- ΓΙ " ὡ ᾿ δε Ν 

νοῦντα τὸν ἄνθρωπον' τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ 

φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

2] Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώ- 
25 ρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ 

ο) / ΔΝ / 3 Δ - ο ορ 3 / ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκεί- 
ἐξ λθ - 3 / 3 αἸγ λ ’, 

νων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ", λέγουσα, 
9 , / ’ ελ ΤᾺ. ς / 

Ἐλέησόν µε, Κύριε, υἱὲ Δαβίδ' ἡ θυγάτηρ 
΄ / ς Δ » » / 

35 µου κακῶς δαιµονίζεται. ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη 
να / 

αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 
3 -“ » / 3 / ΄ 5 , 

αὐτοῦ ἠρώτων αὐτόν, λέγοντες, ᾿Απόλυσον 
” “ “ 

34 αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. ὁ δὲ 
2 ΕἾ 58 5 3 /' ᾽ ᾿ 3 
ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς 

τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ἰσραήλ. 

95 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ, λέγου- 

2 σα, Κύριε, βοήθει μοι. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
5 3 5” Δ “ Δ Ελ 

εἶπεν, Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον 

τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις, 

13 ρῃι. αὐτοῦ 

15 ρῃι. τυφλῶν 

14 ρῃι. ταύτην 

16 ϱπι.᾿]ησοῦς 
16 οὐ 

17 ϱπι. αὐτῷ 



κ Ματίς 
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8. 11. 
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ο,  ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΝ. 27- ΧΝΙ. 1. 

1611 
27 Απᾶ εἶο εαϊᾶ, Τταί] Τιογᾶ: τεῖ 

{πὸ ἄοσβ οαὺ οὗ ἴπο ογαπΏΒ ΒΊΟΝ 
[811 ἔτοτα {116 17 τηδβύθυβ᾽ ἐ8.}016. 
28 ΤΠεη ;6βας δηβυγουθα, απά βαϊᾶ 

πηΐο ΠΟΥ, Ὁ ποπιαπ, ρτεαί 15 [ΠΥ 
Τα: Ῥο 16 ἀπο {Ππ866 εγαη ἃ5 ὑποὰ 
νη]ό. Απᾶ ΠΟΥ ἄαπρ]μίεγ πγαβ τη 8 
π'λο]ο Ττοπα {]αί γετγ Ίο. 
29 ἈΑπᾶ εμας ἀαερατίοᾷ {τοπα 

ὤἈθπσα, απᾶ 681η6 η]σ] πη{ο {Π6 βοα 
οἳ ἄαμ]εο, απᾶ ποπ ἀρ Ιπίο ἃ 
πηοπη{αῖἩ, απᾶ δαῦ ἄοννπ {ποτο. 
50 ὙΑπᾶ ρτοαῦ τηπ]ΩΠ(αᾷθβ στης 
απο Ἠϊπα, Ἠαγίτσ ἢ ἔπθτη {]οβο 
ἴπαῦ νγετο Ίαππς, Ὦ]πιᾶ, ἅππαλ, παῖπῃ- 
ο, απᾶ τη ΠΥ ο{16Υ5, ἃ οαδβὺ ὕΠ τὴ 
ἄοσπι αὖ «1 ερας’ θοῦ, δα μ6 πθαϊθᾶ 
{Ποῖ : 
91 ΤηπβδοπιπςἩ ἐπα {π6 τυ] πα 6 

πγοπᾶεγεᾶ, ΤΠ Θη ὕΠ6Ὺ 5απν ἴμο ἄππαρ 
{ο Αβρθα]ς, πο τηαίπιεά {ο Ῥο γ]ιοο, 
{ο Ἰατπς {ο γγα]]ς, απᾶ {π6 Ῥ]πᾶ {ο 
866: απᾶ {Πεγ ρ]οτίβεά {πὸ ἄοᾶ οὗ 
Ίβταε]. 
92 Ἵ ἘΤμεῃ «6515 σα]]οᾶ 5. ἅ15- 

οἵρΙθβ απίο Ἠϊπα, απᾶ Βαϊ, 1 ἢδγθ 
οοπαραββδίοἩπ Ο {πο τη] ὑπᾶε, Ῥε- 
68156 ἴπεγ οοπ(ίηπα ση της ΠΟῪ 
{ητοεο ἆαγβ, απᾷ Ἠαγο ποίλΊπρ {ο οαῦ: 
απᾶ Τ ση] ποὺ 5επᾷ ἔπεπα αγγαγ {αδί- 
ἴηρ, Ιοδύ ἴ]εγ {αϊπί ἴῃ {Π|6 τ γᾶ. 
99 Απᾶ Ἠ]8 ἀϊδαῖίρ]εβ βαγ πηΐο Πΐτη, 

Ὕμ/μεποῬ βΠοπ]ᾶ να Ίανο 50 1510} 
Ῥγοαᾶ ἴῃ {]ιο τ] 6.655, α5 {ο 8Η 50 
Ρτεαῦ ἃ τα] Π/πιᾶς 2 
84 Απᾶ “6515 βα1{]ι ππ{ο {πεπα, ον 

ΙΙΔΗΥ 108Υ6Β Ἠαγο γθ 2 Απάᾶ {1ογ 
5814, Βεγεπ, απᾶ ἃ {ον Π{{16 Ώβ]1οΡ. 
96 Απά Ἡθ οοπηππαιάεᾷ {πὸ τητ]{1- 

{πάς {ο 510 ἄοννηι ο {Π6 στοιπᾷ. 
96 Απᾶ Ἠο {οο]ς {με βενεη Ίοαγος 

απᾶ ο ἤβηθβ, απᾶ σανο {λαπ]ς, 
δια Ῥταἷο {λοπα, απᾶ ραγο ἴο 15 
4ἱβοίΡΙ6Β, απᾶ {πο ἀἱδοῖριοβ {ο {ια 
τητ] πιᾷς. 
57 Απά {πογ Ια 811] οαῦ, απ πγογο 

ῃΗεᾶ: απἀ ἴιαγ ἴοοῖἷς ἀρ οἳ ιο 
Ῥτοκεη τηθαῦ ὑμαὺ πγας Ια[ῦ, Β6ΥΘΙ 
Ῥαβκείςβ Γ]]. 
98 Απιᾶ {που {λαῦ ἄῑᾶ δα πγεχο ἔοαν 

(ποαβαπᾶ πια, Ὀεβίᾶᾷθ Ὑγοπιθή ἀπ 
ομΙ]άτεη. 
99 Απᾶ Πε βεηί απγαγ {Π6 τη] ὑπ, 

απᾶ {οο]ς 510, απᾶ οαπηθ ΙΠίο {πὸ 
οοδϑίβ οὗ Μαράσ]α, 

16 Τῇ “Ῥμαχγίβοες αἶδο, ση] πὸ 
Βαάάποςθς, οαπΏ6, απᾶ ἑαπιρ[ίπρ, ἅ6- 
βἶγοᾶ Ἠϊτα {λαί Ίο πνου]ά 5ου; {λατ 
ἃ, βἱρη ἔτοση ἨεΒτεη. 

1881 
27 Βυῦ 516 ραῖᾷ, Χαεα, Τιοτᾶ: 1οτ 

εγεΠ {µε ἄοσς ϑαῦ οὗ {ιο ογπταββ 
ψυΙοἩ 1811 ἔτοπα ἐλαῖν τηδβίθυβ᾽ 

28 ἰαμΙο. Ἴπεπ ἆθβαιβδ απβπετεᾷ 
απ βαἱᾷ απίο Ἰ6γ, Ὁ πγοτηαῃ, 
βτεαί 15 {]ιψ Τα: Ῥο 16 ἄοπε 
ππίο περ 6Υεπ ὃἃ5 ἴλοι ση]. 
Απ Ποὺ ἄαπσμίον γα Ἡοα]εᾷ 
{τοτη {πα΄ Ίοττ.. 

29  Απά ᾖαβας ἀερατίοᾶ {πθπσο, 
δ οπ1ΠΘ Πρ τπίο {16 86α οὗ 
άα1]εο; απᾶ Ίο τγϑηῦ τρ {πίο 
Ώιο πποπηίαία, απᾶ εαξ {πενο. 

80 Απᾷ {πεγο 6811θ πηΐο Ἠϊπα ρτθαέ 
πηπ]Ω{πιάες, Ἱανίῃσ ἢ ἔλοπι 
[86 Ίασης, Ὀμπιᾶ, ἆππαῦ, παατηεᾶ, 
8η ΙΠΑΠΥ οἴμεγς, απᾶ {παγ οδδὺ 
{λοτη ἄοππι αὖ 1.15 {αθῦ: απᾶ Ίιο 

51 Ἠεα]εᾷ πιστα: ΙΠβοτπαο] {παῦ ἐπ 6 
τη] λ{π|46 πγοπᾶστεᾶ, θη 11ι6Υ 
ΒΔ ἴμο ἄπππρ βρθακίῃησ, μα 
1ηΙπηΘἘᾶ γ]ο]ςθ, απά {ο Ίαπιο 
πας, δ ο Ῥ]ὴπᾶ βορῖηρ : 
οπά Ώιαγ ρ]ογιβεᾷ ιο ἄοά οἵ 
15786]. 
Απά ᾗεεας σα]]οᾷ πηΐο Ἠϊπι Ἠ]5 

4ἱβοίρ]6ς, απιᾷ βαϊᾶ, Τ Ἠανο οοτη- 
Ῥαβδίοη ΟἹ {1ο πι] μαᾶς, Ῥε- 
σ8τ5ο {μασ Θοπέϊητιθ τυ] ἢ παθ ΠΟΥ. 
{ηπγεο ἄδυβ δια Ἠανο ποί]ήτπρ {ο 
οαῦ: απᾶ 1 που] ποῦ βοτᾶ {παπα 
θπγαΥ [αβίϊηρ, Ἱερ Ἱαρὶγ ιο 
1αϊπῦ ἴῃ {Π6 Ἱναγ. Απᾶ {πὸ ᾱἵδ- 
οἵρ]εβ βαγ απίο Ἠϊππ, Ί/Πεποςθ 
Β]οτ]ά πγο Ἠαγθ 50 ΤΗΣ Ίοατες 
ἴῃ ἃ ἀεεετί Ῥίαοσς, ἃ5 {ο β1 5ο ρτεαέ 
ο τη] (αᾶε2 Απᾶ ἕερας βαϊζ] 
ππ{ο ἴΠαπι, Ἠοιν ΙΠΑΠΥ Ίομβγες 
Ἠαγο γθ Απᾶ {αγ βαϊα, βϑυβῃ, 

96 απᾶ ἃ 167 ϱππα]] Π8ἨΘβΒ. Απᾶ Ίο 
οοπηπηαπᾶε {Π6 τη] πιᾶςε {ο βἰέ 

96 ἄοππι οἩ {π6 ρτοππᾶ:; απᾶ Π6 
ἰοο]ς ἴ]ιο βεναι Ίομγος απᾶ {ια 
5165; απᾶ Ίο ραγο {Παπ]ςς απᾶ 
Ῥχαχκε, απ σαγο {ο ἴ]ιο ἀβοῖρ]ος, 
απ {πὸ ἄἱβοῖρ]θςβ {ο πο τη]1- 

587 465. Απά ἴπογ ἀἱᾷ αἲ οαῦ, 
δα Ὕπεχο Π]]οᾶ: απᾶ {]ιογ ἰοο]ς 
τρ {μαῦ πλῖσ]ι γοπηκΙπεᾷ ΟΥ̓ οἵ 
ια Ῥτο]κεπ Ῥί6σθς, βθύθῃ Ῥαδ]κοίς 

98 1111. Απιᾶ Ώπεγ ἐμαὺ ἀῑᾷ οαί πτετα 
1οὰγ (ποαβαπᾶ τη, Ῥοβίάς πο- 

89 ΠΕΠ απά οἩ]]άτεπ. Απα Ἰο 5δεπ{ 
ΑΠΑΥ Πο τα] {πᾶςθς, απᾶ επ{θι- 
οἆ 1π{ο {λε Ῥοαῦ, απᾶ οαπηθ ἰπΐο 
{89 Ῥοτάενς οἵ Μασαάαη. 

Απά 6 Ἐλμαγίβεες απᾶ 
Βαᾷάποθθβ «63116, απᾶ {επιρί- 
ἴῃρ Ἠϊπι ας]κοᾶᾷ Ἰήπι {ο βθνγ 
επι ἃ βἶσῃ Τοπ Ἡθανοεῃ. 

899 

94 

16 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 

3 . 97 ἡ δὲ εἶπε, Ναί, Κύριε καὶ γὰρ τὰ κυνάρια 

ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ 
98 τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. τότε ἀπο- 

9 ς 5 “ δ, »α Φ , 

κριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ, ἾΩ γύναι, με- 
, ε η ὡ , Π , 

γάλη σου ἡ πίστις" γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. 
αν) ς , »- 4 4 “- “ 

καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας 

ἐκείνης. 
- ὡς 9 

9). Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἦλθε παρὰ 
τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας" καὶ ἀναβὰς εἰς 

δ 3 Ἂν γῇ 3 ΄“ ΔΝ - 8. τ σὰ, 

8) τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. καὶ προσῆλθον αὐτῷ 

ὄχλοι πολλοί, ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, 
τυφλούς, κωφούς, κυλλούς, καὶ ἑτέρους πολ- 

λούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας 
81 τοῦ ᾿Ιησοῦ 18 καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς" ὥστε 

τοὺς ὄχλου: θαυμάσαι, βλέποντας κωφοὺς 

λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς," χωλοὺς περι- 

πατοῦντας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας" καὶ ἐδό- 
κ. Ν ΕΣ / 

ξασαν τὸν Θεὸν Ἰσραήλ. 

3 Ὃ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς µα- 
η 3 “ 4. / μμ] Ν 

θητὰς αὐτοῦ εἶπε, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν 
3 δ᾿ “ ἠδ δὲ 91 ” ΄ / 

ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέρας" τρεῖς προσµένουσί 
μοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι' καὶ ἀπολῦ- 

3 ΔΝ , » ᾿ / 3 

σαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυ- 

3 θώσιν ἐν τῇ ὁδῷ. καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ”, Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι 
΄ σα - 

τοσοῦτοι, ὧστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 
κ᾿ , ο πες - , 2/ 

54 και λέγει αὐτοῖς ο Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους 
” ς Ν 5 ς , στον Ὁ 3 ΄ 
ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον, Ἕπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύ- 

85 δια. 

80 ἐπὶ τὴν γῆν᾽ καὶ λαβὼν" τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 

καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις“ ἀναπεσεῖν 

καὶ τοὺς ἰχθύας," εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ 

ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ”;, οἱ δὲ μαθηταὶ 

87 τῷ ὄχλῳ “5, καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορ- 
τάσθησαν᾽ καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν 

88 κλασμάτων, ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. οἱ δὲ 

ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς 

8) γυναικῶν καὶ παιδίων. καὶ ἀπολύσας τοὺς 
ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ 

ὅρια Μαγδαλά”, 

16 Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδὃ- 
αὐτὸν δουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν 

γε σι “- “ » - σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

στ -- 

αὐτοῦ 

τὸν ὄχλον 

αἄᾶ καὶ 

τῷ μα ἡμέραι 

τὸ 2 ΟΠι. αὐτοῦ 

3 παραγγείλας τῷ 
ὄχλῳ Ἢ ἔλαβε 

25 ᾳαά καὶ 

26 ἐδίδου 

27 οπι. αὐτοῦ 

35 τοῖς ὄχλοις 

3 Μαγαδάν 
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1611 
2 Ἠο απβιγογεᾷ, απᾶ βα1ᾷ ππ{ο ἔ]απῃ, 
μοι 16 15 ογεηῖηρ, Υο βαγ, Ιέ τοζί 
06 {αϊΥ θα Υ : ΤΟΥ {Π6 5 15 τε. 
8 Απᾷ ἴῃ ὑπ ππονπῖηρ, Γέποιζί θε ἴοα] 

γγθαύμου ἴο αγ: 1ο {ΠῸ 5ΚΥ 15 σᾶ απά 
Ἰονυΐησ, 07ο ἨγΡροοτΙ{θΒ, τε οδὴ α15- 
66Υη {Π6 ἴδοθ οὗ {πὸ βκυ, θαὺ οδῃ το | 
ποῦ 4ἱδοεγη {ο βἴσης οἳ {Πο {ππεβ 2 
4 Α πσ]κεᾷ απᾶ αἀπ]ίετοις5 ΡεΠθ- 

χαζῖοη 5θε]κείἩ α[ύεγ ἃ βίρτι, απ [Ὁ ΤῸ 
5181] πο βἶσῃπ ο ρῖνει ππ{ο ἴὖ, Ῥταῦ 
{868 ΕΊρῃ οὗ {π6 ῬἘτορ]μεί ἆοπαβ. Απᾶ 
Π6 Ἰοὺ {πστη, απᾶ ἀερατίεά. 

δ᾽ Απά πηεπι 15 ἀῑδοῖρ]ες γγ6γθ οΟΊΠ6 
{ο {πο οὐπευγ 8146, [ποὺ μαᾷ {ογροίῦύειι 
{ο ἴα]ζο Ῥτεαά. 
64 Τ16η 1 6βι5 βαϊα ππ{ο ἔθ, Τα]κο 

Ἠοεεᾷ απᾶ Ώαύγαχο οὗ {Πε Ίεαναη οἵ ιο 
Ἐμαχϊβοος, δηα οὗ ὑπὸ Βαάάπσαες. 
7 Απᾶ {Πεγ τεαδοπεά απποπρ {Π61η- 

5εἶτνος, βαυίηρ, {/έ {6 Ώεσοβαδο πο Πᾶνα 
{ακεη πο γεαά. 
8 Πίο θη ;6ρας Ῥετοσϊνεᾶ, Ἡο 

5814 απ{ο {πετα, Ο γο οὗ 110{16 Τα 1}, 
ΤΙἩΥ ΤΘΒΡΒΟἨΠ Ὑθ 4ΑΠΠΟΠΡ ΤΟΙΥΕΕΙΥΕΡ, 
Ῥεσατδο το Ἠαγο Ῥγοπρ]ύ πο Ῥγοας 2 
9 ἘῬο το ποῦ τει ππάενείαπᾶ, 

ηΘΙ{ΘΥ ΥΘΙΠΘΙΙΡΘΥ {1ο Ώτο Ίοαγες οἵ 
{μ6 νο {Ποαβαπᾶ, απά ΠΟῪ ΙΠΑΠΥ 
Ῥαβ]αείᾳ το {οο]ς πρ» 
10 ἈΝοαΙίλαγ {π6 βου Ίοαγες οὗ {1ο 

{οαχ ὑπουβαηᾷ, απά Που πιαἩγ Ῥα8- 
Κοίβ τε {οο]ἷ πρ 
11 ον 15 16 ὑπ το ἆο ποὺ ππᾶο1- 

αίαπᾶ, {πᾶὺ Τ 6ρα]κο 1 ποῦ ἴο τοι 
οοποεχπίηπρ Ῥτοαᾶ, {παῦ γο βΒῃουμᾶ 
Ῥαυαχο οἳ {πο Ίεατεπ οὗ {16 Ῥματ- 
5665, 8η4 οὗ {π6 Ραάάπαοθθβ 2 
19 Τπεη ππάεγβίοοᾶ {Πεγ πον ἐπα 

Ἠο Ῥαάο ὑπϑ ποῦ Ῥεπγατο οὗ {με ]εα- 
γεν οὗ Ῥτοαά: Ῥτα{ οὗ {μ6 ἀοοίτίπο οἳ 
{π6 ἘΠαχίβοςβ, δηα οὗ {π6 Ραᾶάπσεςβ. 
18 αἱ θη ᾖο6βιβ σαπἹο ΙΠίο {πὸ 

οοαβί5 οὗ 0.,βατεα ΡΗΙΗΡΡϊ, η αξ]κεά 
Ἠή5 41βοῖρ]α», αγῖηρ, " ἨΠοπα 4ο της 
58, ὑπαὖ 1, {π6 ΒοἩ οὗ τηϑῃ, 81 ὃ 
14 Απᾶ {Πεγ βαϊα, Ῥοπιθ δα ἐλαί 

ἔλοι αγ ἆο]π πο Ῥαρίςί, βοπιθ 
ἘΠ145, απᾶ οὐ 5 οφ εγειηῖας, ΟΥ 0Π6 
οὗ {μα Ῥτορλείβ. 
15 Ἠο βαϊζ ππ{ο {παπα, Βαὺ ποτα 

ΒΔ. το {μαί Τ απι 2 
16 Απά ΒΠπΠΟΠ Ἐείθυ ΔΒ ΥΩ, απᾶ 
ρα, "Τποι ατί ΟΠτὶςθῦ πο 5οη οἵ 
ιο Ηνίιρ ἀοἀ. 
17 Απά 9655 ΔΒ ΘΩ͂, απᾶ παϊῖᾷ 

πη{ο Ἠϊτα, Β]εβροᾶ ατί ποὺ ΒΡΙΠΠΟΠ 
Ῥαγ-]οπα: ἴον Πα6βἩ απᾶ Ῥ]ουᾶ παῖ 
ποῦ χογοα]εᾶ 16 τιπ{ο ἴμεαθ, Ῥαϐ τησ 
Ἐαίμογ πνΙο]ι 15 ἴῃ Ἡεαγεῃ. 

1981 
2 Βαυὺ ΒΘ διβυοσθαᾶ απᾶ βαϊᾶ τπῦο 

έλατα, 1 Ποπ 1ὑ 15 εγοπίηρ, γ6 
βαγ, 14 ιοῖ ΡῈ Μαΐν Υγεαί]εν: ΤΟΥ 

8 ιο Ἠεανεπ 15 γε. Απά 1 ο 
ππογηίης, {έ οί δε Το] θα ῦμ  Ὺ 
{ο-άαγ: Τον πο Ἠδεανεηπ 15 γοᾷ 
απᾶ Ἰονπίηπσ. Ὑθ ΚΠΟῪ ΠΟΥ {ο 
6ἱδοθγη {πὸ ἴασς οὗ πο Ἠεαγεῃ: 
υπό γο οαηποῦ Οΐδοενπ πα ΒΙΡΎΙΒ 
οὐ Όιο Ἴππθα. Απ΄ ον απᾶ 
ππ]ίογοας ροποταίοι βεε]κεί]ῃ 
ἴον ἃ βῖρτι ; απᾶ ἴπετο 5Πα]Π πο 
ρ]σπ 6 ρῖνοπ πηΐο 16, ας Ίο 
βῖστι οὗ ἆοπαᾗ. Απᾶ ο [οἱ ἔπεπη, 
απ ἀερατίες. 
Απ {Ππ6 ἀῑδοῖρ]ος σαπἹο {ο {πὸ 

οἴ]ιον βἰᾷο απᾶ ᾖοτροῦ {ο ἴακα 
3ργοαᾶ. Απᾶ 9655 βαϊῖᾷ πηΐο 
{Ἴνοτα, Τα]κο θε απ Ῥοεπαγαο οἵ 
{86 Ίεαγοτ οὗ {π6 Ῥματίδεες απά 
Ραᾶάποθθβϐ. Απάᾶ {Πογ χοαβοποᾷ 
ΑΠΙΟΠΡ {Ποτηδε]νας, καγ1Ἡᾳ, ὃ γ8 
ἰοο]ς πο Ἄρτοεαϐ. Απά ἆεδας 
Ῥετοθῖνίηρ 16 Βαϊ, Ὁ το οἵ 
Πίο 1410}, ΥΊΥ τθαβδοη Ὑο 
ΑΠΠΟΠΡ ΥΟΠΥΡΕ]ΙνΟ6Β, Ῥοέααδε γ6 
Ἠαγο πο Ξῦγρε 2 ο το ποῦ γεί 
Ῥεχσαίνθε, ΠΟΙ ΠΟΥ ΤΕΙΠΕΙΠΡΕΥ {πὸ 
Έγε Ίοαγνοβ οὗ {π6 ἔνε ἐποιυβϑηᾷῇ, 
Ἀπά ΠΟῪ πια 4 θα βκοίβ γο ἴοοκ 
πΡ ἨΝοϊμθν {ο Β6ΥεηΠ ]ο8γθβ 
οὗ {π6 ἔοαν {ποιδαπᾶ, απᾶ Ίου 
ΙΠΑΠΥ {ραςκείβ το {οο]ς πρ2 Ἠον 
18 15 ὑπαῦ γο 4ο ποὺ ρετοεῖνε {μαί 
1 6ρακθ ποὺ {ο τοι οοποθτηΙης 
Άρτεαά 2 Βυῦ Ῥειπατο οἳ {πὸ 
Ίεαγοι οὗ {ο Ῥμαγίδεες απᾶ 5δᾶ- 
ἄπσθθβ. ΤΠεηπ ππάετβίοοᾶά {πετ 
μον ὑμπαῦ π6 Ῥαᾶς ἔ]οπα ποὺ Ὦ6- 
ὙγΆ7γ6 οὗ {116 Ίεανεπ οἵ 2ργααᾶ, θαΐ 
οἳ {πο ἰθδομῖηρ οἳ {πο ῬΠΑΥ 5665 
δια Ῥαᾷάποεςβ. 
Νου π]εη «6515 σαπιο 1Π{ο {ΠῸ 

Ῥαγίβ οὗ Οὔῶβατεα ΕΠΜΙΗΡρΡΙ, Π6 
αδ]κεᾷ Π15 ἀ4ϊδοίρ]ες, βαυίηρ, Πο 
ἆο ππεη βαγ ὅἶ]αί {πὸ Ῥοητ οἵ 
τηδ 152 Απᾶ μον ραϊᾷ, Ῥοπιο 
86} ἆοἨμπ {πὸ Ῥαρίβθίς 8οπιθ, 
ΈΠ]αἩ: απ οί]θγς, Σογθιηῖα], ΟΥ 
οπο6 οὗ {μα Ῥτορ]μαίς5. Ἠο βαϊθ]ι 
ππ{ο μοι, Βιυῦ ο βαγ το 
ναί Τ απ. Απά Βπηοπ Ῥοΐαγ 
αηβυγεγοά απᾶ ραῖᾶ, Τποι ατί 
{π6 ΟἨγ]βί, ὑπ Ῥοηπ οὗ {πε Ἱϊν- 
Ἰπρ ἀοᾶά. Απά ἆθβιβ ΑΠΒΥΓΕΥ- 
ο απᾶ βαϊῖᾶᾷ απίο Ἰϊπι, Β]685- 
εἆ αὐ ποι, Ῥπποα Ῥαγ-οπα] : 
1ου Πεβ]Ἡ απ Ῥ]ουᾶ μα πού 
χανοα]εᾷ 16 απίο {μορ, Ραΐ τὴν 
Ἐαίμοις ΤΟ 18 ἴῃ ἨΘαγεῃ. 

µ- 

Ὁ) σι 

ο τὺ 58 

φ 

10 

μι μι 

μ᾿ τῷ 

19 

1 ΤΊΙΘ [01- 
Ἰονῖπρ 
ποτά, {ο 
{1ο επ. 
οἵ νου. ὃ, 
ΓΘ οπιζ- 
{ρα ὮΥ. 
ΒΟΠῚΘ οὗ 
{Π6 τηοεῦ 
Ἀποϊεπί 
απά 
οίποσ ἵπι- 
Ῥοτίαηί, 
ααμοχ]- 
{168. 

βατ. 
{οαυςδ. 

8 ΟΥ, Τὸ 
15 δ6- 
εαιδε ισε 
ἑοοῖκ πο 
υγεας. 

4 Βαςκοὶ 
1η νου. 9 
ἃ πὰ 10 
ΣΘΡΤΘ- 
56Πί8 
ἀϊπογεπέ 
ατθοὶς 
Νοτᾶς. 

ὃ. Μαπν 
αποίϊοηε 
δα Πουῖ- 
{165 του 
ἐπαΐ 1 {ιο 
5οπι ο 
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8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, 1 Οψίας γε- 
, , 29/ , Ν ς 5 νοµένης λέγετε, Ἠὐδία' πυρράζει γὰρ ὁ οὐ- 

ΔΝ . 8 ρανός. καὶ πρωῖ, Σήμερον χειμών᾽ πυρράζει 
γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. ὑποκριταί, τὸ 

/ -“" - 

μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρί- 
Ν “ -“ “ 

νειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε; 

4 γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ" 
καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ 

- ᾽ - 
σημεῖον ᾿Ιωνᾷ τοῦ προφήτου, καὶ κατα- 

λιπὼν αὐτούς, ἀπῆλθε. 
ὅ Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ: εἰς τὸ 

5 2 ΄- 
ὃ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. ὁ δὲ Ἱη- 

“ 3 Ε “ ο 
σοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε 
” Ν “ ὰ “ 

ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδου- 

7 καίων. οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς, λέ- 

8 γοντες ὅτι ΓΛρτους οὐκ ἐλάβομεν. γνοὺς δὲ 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖςῦ, Τί διαλογίζεσθε ἐν 
ε - 3 / 9 κά ” »ἃ ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλά- 

0 ” ΄“΄ ” 4 ’ 3 

9 βετεῦ; οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς 

πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων, καὶ πόσους 
--- - κοφίνους ἐλάβετε; οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους 

τῶν τετρακισχιλίων, καὶ πόσας σπυρίδας 
ἌΝ Σ ο ” “ μή 2 ως ον νι, 

11 ἐλάβετε; πῶς οὐ νοεῖτε, ὅτι οὐ περὶ ἄρτου 
5. ΓΗ͂Ν ΟἹ 3. ν “ “ 

εἶπον ὑμῖν προσέχεινϑ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν 

"- ιο Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ;9 τότε συνῆκαν 
ὅτι οὐκ εἶπε προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ 
ἄρτου 19, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρι- 

,ὔ Ν / 

σαίων καὶ Σαδδουκαίων, 

13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ µέρη Καισα- 
/ “ / 3” / Ν ἧς 

ρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς 

αὐτοῦ, λέγων, Τίνα μεῖ' λέγουσιν οἱ ἄνθρω- 
πὰ Δ Ἄν ὩΣ. ΄ ς Ν Ἡ ποι εἶναι, τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; οἱ δὲ 

εἶπον, Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν Βαπτιστήν' ἄλλοι 
ν . Ἂ “ δὲ ᾿Ἠλίαν' ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν 

1 προφητῶν. λέγει αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα µε 

16 λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος 

εἶπε, Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ 

17 τοῦ ζῶντος. καὶ ἀποκριθεὶς 5 ὁ Ἰησοῦς 
5 3” “ / ολ / Ν 3 - 

εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος εἰ, Σίμων Βὰρ Ίωνα, 

ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, 
ΕΣ » ε / 5 3 ο ΕΣ ” 

ἀλλ ὁ πατήρ µου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

9---ὅ 

1 Μανφ. οπι. )Οπι 
᾿Οψίας ἰο ὁπ οἱ νον. ὃ 

3 οπι. ὑποκριταί, 

3 οπι. τοῦ προφήτου 

4 0η. αὐτοῦ : 

ὅ ο. (ν) αὐτοῖς 

6 ἔχετε 

Τ᾿ ἄρτων 

8, προσέχετε δὲ 

ο 10))) 

10 τῶν ἄρτων 

1 ϱἨι. µε ἱοαΐ, ποὶ 
πιαγη. 

13 ἀποκριθεὶς δὲ 



5, ΜΑΤΤΗΕΥ ΧΥΙ. 18---ΧΎΤΙ. 2. 

Χομ. 10. 
98. 
Ματς 8. 
98, 

1611 
18 Απᾶ 1 58. 8150 ππ{ο ἴ1ςρ, ἐπα 

Ἁθποα ατί Ῥεΐογ, απᾶ προπ {1185 
τοοκ 1 Μ1Π Ῥαᾶ τὴν ΟΠατοἩ: απᾶ 
{π6 ραΐες οἳ Ἠε]] 5181} ποὺ ργοτα] 
ασαϊπδί 10. 
19 ἘΑπά Τ γη] ρῖνο πη{ο {π66 ἴ]ιο 

Κεγβ οὗ ιο Ἰἰπρᾶοπι οἱ Ἰδανει : 
απ πγαίβοσνοεν οι εΠα]{ Ῥϊπᾶ οἹ 
οατίἩ, 5181} θ6 Ῥοιπᾶ ἴῃ Ἰδαγοα: 
ψ/αίβοευεν ὑπο εἶα]ς 1οοβο οἩ 
θαυ ἢ, εηα]] ο Ἰοοβϑᾶ ἴῃ Ἡδαγεῃ. 
20 ΤΠεπ οἸανρεά 6 5 ἀἱβδοῖρ]οβ 

ἰπαῦ {ΠΟῪ ϱλοπ]ά {ε]] το τπαπ. {πα 
Ἠο πας 9655 {π6 Ομτ]εῦ. 
21 4 Έτοτι ιαῦ πιο Γογ] Ῥοσαη 

ἆθβιβ {ο 5ΒΠ6 7 Πίο 15 ἀῑδοίρίος, 
μον (αῦ Π6 πιαβῦ σο ππίο ἆθτι- 
58,161, απᾶ ϱα{ἴογ τπαΥ μῖπσς οὗ {πὸ 
Ἐ]άεγς απᾷ ομϊοῦ Ῥνιοξβίβ δα Βογίρθβ. 
απᾶ Ῥο ἸάΠεᾶ, απᾶ Ῥε ταὶςοᾷ ασαίπ 
ιο ἐμϊγᾷ ἄαγ. 
22 Τπεηυ Ῥεΐεν {οοῖς Ἠϊπα, απᾶ Ἰο- 

σαΏ {ο τερι]κο Ἠ]πι, βατίπᾳ, Ῥο 1{ {αν 
ἔχουσα ἴ]οο Τιουά: Τη15 ε]α]] ποὺ ΡῈ 
ππ{ο {Π66. 
25 Ῥταί πα ἰαγπεῖ, απᾶ βαῖᾷ ππίο 

Ῥεΐουχ, («ε{ ἴπεε Ῥομ]ηᾶ της, βαΐαη, 
μοι ατί απ΄ οὔἤθπσρ πηΐο Ίηθ: 10Υ 
ἴποα βαγοπτερί ποὺ ιο (μϊπσς {ναί 
θε οἱ ἀοἀ, Ῥαῇ ἴιοβο ἐπα δὲ οὗ ππθη. 
24 4 "πει βαϊῖᾷ ἆαδας ππίο 5 

ἀἱδοίρ]α», ΤΕ αγ τα γη] οοπ1θ δέου 
πηθ, ἰοὺ Ἠϊτη θην ΠήπηβοΙΕ, πα {α]κο 
τρ 18 οτο5β5, απᾶ {ο]ουγ πιο. 
26 Βου ὙὙΠΟΒΟΘΥΘΥ Ὑ711] βαγο Η]5 116, 

5181] Ίοβο 16: απᾶ Ἰγ]οβοθγον 1 
Ίοβ6 15 116 ΤΟΥ τὴν 586, 5181] Πα 10. 
20 ΒῸΣΥ π]αῦ 15. ἃ τπαπ Ῥτοβίεᾶ, 1ἢ 

Ίο αλα] σαίη {π6 πγ]ιο]ε σου], απᾶ 
1986 Ἠ5 ο 5012 ΟΥ πια 5881] 
ἃ Τηδὴ ῥϱἶγο ἴῃ εκομαησο {ον 118 
5011] ὃ 
217 ἘῸΥ ἴ]ιο 50ῃ οὗ ται 588] ΘΟ 6 

ἴῃ {Π6 ρΊουυ οὗ Πῖς {αΐμοτ, σης 5 
Αηρο]ς: Ἐδπᾷ ἔπθη 1ο 5181] τουγατᾶ 
ΘΥΘΥῪ π]αΠ ΔΟΟΟΥΙΠρ' {ο Ἠ15 γγοτ]ςΒ. 
28 Ὑοτῖγ 1 βαγ ππίο τοι, Ἐ Τῃογθ 

Ῥο βοπ1θ βἰαπᾶΐπρ Ἰθγα, τηίο]ι 5181] 
ποῦ ἰαβίθ οἵ ἀθαίῃ, 0111 Ώιεγ 566 ἴ]ιο 
ΞΟΠ. οὗ πα οοτηίης ἴῃ ἷ5. Κίηρ- 
ἄοτη. 

17 Απᾶ Ἀαἲιεν βἷχ ἄδυβ, 96815 
ἰα]κεί]ι Ῥεΐεν, ᾖατης68, απᾶ ο οἶπ Ἠ18 
Ῥτοί]αν, απᾶ Ῥγησεί]ι ἔαιι ἀρ ἴπίο 
8.1. Ἠ]σ] ποπ ζαϊι αρατῦ, 
2 Απᾶά ναβ ἰαπββσιτοᾷ Ῥοαΐοτο 

ἴλοτα, δια Ἠϊ5 {πος 414 ϱἨ]πο ας ὑπ 
ὅπ, απᾶ Ἠ1β ταἰπιοηῦ πνας σηϊέο ἃΒ 
{86 Ἡρ]ιζ. 

1881 
18 Απᾶ 1 4150 βαγ ππίο ἔπθο, ἐπα 

ἴποι υύ 1 ῬΡοίθυ, απᾶ Ἡπροη ἐπ15 
Ἀχοο]ς 1 πι] Ῥαᾶ ταγ ΟΠυγ ἢ : 
απᾶ {πὸ ραΐες οἵ Ἠαᾶος 5881] πού 

19 Ῥγεταί! αραϊηεί 0. Τ 11 ρῖνε 
πη{ο ες {πε ]κεγς οὐ ἐπ6 Ἱάπράοτα 
οὗ Ἠθαγεπ: απᾶ πγαίβοεγθες οι 
Β]λα]ὐ ῬΙπᾶ οη οαγ{]ι β]ια]] ρε θουπᾶ 
ἴῃ Ἠδαναπ: απιᾶ γΥ]αίβοσγοτ {μοι 
βμα]ί Ίοοξο ΟἹ Θϑυ 5881] ΡῈ 

20 ]οοβεᾷ ἴῃ Ἠδαγεπ. Τ]οπ οπδνρϑᾶ 
ο {π6 ἄϊβοῖριθβ ὑπαὖ αγ ποι] 
[611 ποτηϑη ἔμπα μΘ γγαβ ὑπὸ Οτῖςῦ. 

1: Έτοπι {πῶ ὑϊτη6 Ώεραη 8 6585 
{ο ϱἩοαυ πηΐο Ἠϊ5 4ἱδοῖρΙ6β, ΠΟῪ 
ὑμαί Ἠο τηπβῦ ρο απο ογαβα]απῃ, 
απᾶ ϱαῇεν ππαἩπγ (ήπρα οὗ {88 
εἰάετβ απᾶ ολμιεῖ Ῥτϊθρί απά 
ΒΟΥΙΡΘΒ, απᾶ Ἆε Ἰ]θοᾷ, απιᾶ {μα 
μνᾷ ἆαγ Ῥο ταϊβοᾶ πρ. Απᾶ 
Ῥεΐεν {οοῖς Ἠϊππ, απᾶ ΈΏσοσαπ {ο 
περα]κα Ἠήτη, βαγίπςσ, 4 Β6 ἰὖ {αν 
1γοπ πθο, Τιοτά: {μπὶ8 5181] 

25 ἨΕΥΕΥ θ6 ππίο {μερθ. Βεῦ [6 
{ατηθᾶ, απᾶ φαϊῖᾷ τπίο Ῥείΐαχ, 
αοὺ ου Ῥολιπᾶ 1ηθ, ϑαίδῃ: 
ποια ατί ἃ εαπιρΗπρρ]οσ]ς ππ{ο 
Ίηθ: 10Υ {μοι πππᾶαβύ ποὺ {πο 
ἐπίηρβ οἳ ἄοᾶ, Ῥαί Πιο ἐπίπρβ 

24 οὗ ππεη. ΤΠοαη Βαϊ 9655 πηΐο 
115. ἄΠεοῖρ]ες, Τῇ δὴν πιαπ σοῦ] 
60Π16 αξίζει πιθ, Ἰοὺ Ἠϊπι ἄεπγ 
τη 561}, απᾶ {αΐκο αρ Ἠ15 9088, 

25 δια ΤΌΠΟΥ τηθ. ἘΌΥ Ὁ ΠΟΒΟΘΥΘΥ 
σοῦ] βαγο Ἠϊ5 51ο β]α]] 1056 
10: ἃ Ἱποβοθγον 5181] 1056 
[15 [ο Γον τηγ 586 5181] Επᾶ 

20 1. ἘῸΣ π]αῦ 5181] ἃ τη Ῥο 
Ῥτοβί{εᾶ, 1 Ίο 5811 ρσαῖπ {1μ6 
νπο]ο πποτ]ᾶ, αιπιᾶ {οτί Ἠϊς 
5116 οὐ π]ιαῦ 5811 ἃ ππαη ρῖγο 

27 ἴῃ εχοµαηρο {ον ης ὅ1116) ἘῸΣ 
ἴπο οι οὗ τηϑὴ 5181] οοἵηθ ἴπ 
Ώια ρ]ουγ οὗ "15 Ἐαίμου ἢ Ἠ]8 
απΏρθ]δ; απᾶ {πο 511811 ἢ τϑ θυ 
Πίο ΘΥΘΙῪ 1η8 αεοοτᾶῖηρ {ο 

38 8 θᾳεοᾷβ. ΨΥ 1 βὰν ππίο 
σοι, Τ]6χο Ὦο βοῖὴθ οἳ ἔτι 
{μαῦ βἰαπᾷ Ἠσγα, τ ΠΟ 5181] ἴπ 
ΠΟ Ὑ{156. {αδίο οἱ ἀθαίῃ, {11 ἐμϑὺ 
866 {ιο Ῥοπ οὗ τηδῃ οοϊηΐηρ ἴῃ 
Ἠ18 Κἰηράοτη. 

117 ἍΑπᾶ δἵξου βὶχ ἄδυϑβ.}658τι5 {α]κοίἩ 
ψηζ]ι Ἠϊπη Ῥοΐθυ, απᾷ 9 81η65, απᾶ 
ζομτπ 8 Ῥνοίμαν, δα Ῥγϊπσοί]ι 
{πη τρ Ἰπίο ἃ Ἠ]σ]ι τποπη{αῖπι 

2 αρατῖ: απᾶ Ἡο γγας ἰγαπςβσατοᾷ 
Ῥοαΐοτο ἔλαπα: απιᾷ 15 {αςο ἀϊᾶ 
βμήπο 5 {Π6 5απ, απᾶ 15 ραχ- 
πηθηΐ5 Ῥεσσαππε γγμ]{ο ας ὑπὸ ΠΡ. 

τῷ ιο 

1ᾳγ. 
Ρείγο». 

365. 
»Ῥείγα. 

8 Β0πηθ 
Αποϊοπί 
ϑα ΠΟΥ - 
{165 τουά 
«]68ιι5 
Ογίσί. 

40Υ, αοα 
πανε 
ΤΙΕΥΕΟΦ Ο1ὲ 
]ιεθ 

505, 
δοιὰ 

6 αν. 
άοὗισ. 
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αν 9 18 κἀγὼ δέ σοι λέγω, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ 
/ ”- 

ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω µου τὴν ἐκ- 
/ Ὁ 

κλησίαν, καὶ πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν 
39 «᾿ , - - 

19 αὐτῆς. καὶ 3 δώσω σοὶ τὰς κλεῖς τῆς βασι- 
/ - 3 να ἃ “ 

λείας τῶν οὐρανῶν" καὶ Ὁ ἐὰν δήσης ἐπὶ τῆς 
- - δ τὶ Δ 

γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς" καὶ ὃ 
Ελ. [ή εαν ΄ - ε , 3 

ἐὰν λύσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν 
- 3 - ΄ 

20 τοῖς οὐρανοῖς. τότε διεστείλατο τοῖς μαθη- 
“ ᾽ “14 ἡ ὃ Ν ” “ ΣΤ, 

ταῖς αὐτοῦ ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός 
ἐστιν ᾿Τησοῦς 1 ὁ Χριστός. 

3 Ν / ” - 

2Ι ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς δεικνύειν 
- - 3 σις ἡ αν, ου ἐ Νἱ εἰ ” 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν 
3 ε / Ν Ν - ο ος “ 

εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν 

πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, 
ο) ἴω 9 “-“ ΄ ς , » καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερ- 

- / ᾿ ς 

95 θῆναι. καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος 
κι ΣΙ - » “ ᾿ σα , 

ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων, Ἵλεως σοι, 
ἐξ 3 Α΄ κα - 

38 Κύριε οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο, ὁ δὲ στρα- 
φ Ν 5 ώ πέ κο μι 

εἲς εἶπε τῷ Πέτρῳ, Ὕπαγε ὀπίσω µου, 
- ͵ ,17. σ - 

Σατανᾶ, σκάνδαλόν μον εἶ" ὅτι οὐ φρονεῖς 
- “ ΕΣ Ν ΄“΄ 

94 τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. τότε 
3 “ 3 - - - ή 

ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἘΠ τις 
᾽ 3 / 2’ ” 3 / ε θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω έαυ- 

3 / Ν - 

τόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκο- 
ΓῚ 9 Ἅ ᾽ 

85 λουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν 
3 - - ΕΣ , ΒΦ τ δ » ἃ ᾽ 

αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν' ὃς δ᾽ ἂν ἀπο- 
, Ν Α 3 - ο » - ἘΣ Δ 

λέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει 
αν. , Η ᾽ κ τν 185 ΠῚ 4 90 αὐτήν τί γὰρ ὠφελεῖται 3 ἄνθρωπος ἐὰν τὸν 

.- ἢ σα “ Ν Δ λ ” - 
κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ 

- Α ΄ , ΕΖ Ἂν { 

ζημιωθῇ ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα 
“ “ 3 Α » . ς «κι “- 

2] τῆς Ψυχῆς αὐτοῦ; μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
᾽ Π - ᾽ - / - 4 
ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξη τοῦ πατρὺς 
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε 

/ Δ Ἁ “-“ ΄ 

ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 

28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστη- 

κότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως 
Α 3 4 ΠῚ ΠΕ Ὁ , ᾽ / ἂν ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον 

- 9 “-“- 

ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 
4 - 

17 Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς 
τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελ- 

Δ 5 - δ 9 ὕ 5» Ν ἊΨ} ὧν. ε λὸ 

φὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν 
τν ’ Α / » 9 

9 κατ᾽ ἰδίαν. καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐ- 
΄“ Α ἔλ ν᾿ / » - ε { ηλ 

τῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁἥλιος, 
Ν κ ες / Ἂ ο Ν᾽ ν Ν { ΔΝ ” 

τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φώς. 

9-6 

19 ϱΠπι. καὶ 

14 ϱπι. αὐτοῦ 

15 οπι. Ἰησοῦς 

16 Μαγῃ. ᾿]ησοῦς 
Χριστὸς 

17 εἷ ἐμοῦ 

18 ὠφεληθήσεται 



τό 

ἘΔ Ρεί, 
1. 11]. 

Σα ΜΑΙ 
ΠΗ 
Τα]κο 9. 
88, 

ο, ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΥΤΙ. ὁ--19. 

1611 
8 Απᾶ Ῥο]ιο]ᾶ, ἔπεγο αρρεαγοᾷ απίο 

ἔλλθπη ΜΟΡΟΡ, απιᾷ Ἐίας, {αμςΐπς πὰ 
Ὠΐτη. 
4 Ἐ]οη απρπγοτεᾷ Ῥοΐοχ, απᾶ βαϊα 

ππ{ο 9655, Τιοτᾶ, 10 15 ροοᾷ ΤοΥ 8 
{ο Ώο Ἠοτο: Τῇ ποτ νι] ὲ, 1εῦ τι τηα]κε 
Ίογο {μταο (1Ώογηαοῖθς: οηθ ΟΥ {]οο, 
δι οΏθ{ογ ΜΟΒΘΡ, απᾶ οπο {ου Ε]ίας. 
6 ἘΠ πὸ γεῦ βρϑῖζθ, Ῥε]ο]ά, ἃ 

Ὀτϊρηί οἹουι ογθυβῃδαονοα ἴπεπῃ : 
απᾶ Ῥε]ο]ά α, νοῖοε οαὖ οὗ {πὸ ε]οπᾶ, 
νησι βα1ᾶ, ΤῊΪ5 15 τὴν Ῥε]ογοά βοἩ, 1 
ΥΊΟΠΙ Τ 81 πε] Ρ]Θ 56 : ΠΟ γ6 Πΐτη. 
6 Απᾶ πετ {ιο ἀῑδαῖρ]ες Ἰδανᾶ 1, 

ἔλαου 1611 οὐ ἐλμοαῖν ᾳασοαο, απά ππθτο 
5οτο αἰγαῖα. 
ΤΑ 6515 οβτηθ απᾶ {οπο]ιθᾷ {ποτῃ, 
δα ϱα1ᾷ, Α1ΙΡο6, απ θ6 ποὺ αἰταῖά. 
8 Απᾶ νΊεπ {λεν πᾶ 1 ἀρ {Παῖγ 

ΘΥΟ5, ΠΟΥ βδυσμοτηδη, ΒΥ 6 ή 6β5οΠ]γ. 
9 Απᾶᾷ α5 {Π6 0 σαπιο ἄονγῃ {τότ {λε 

πιουπ{α!π, [65τ|5 ολανρεᾶ {πεπα, 5 γ- 
ἴηρ, 1611 {π6 νἱβίοιι {ο πο ΠΠ, τ} 1] 
{π6 5οπ οὗ πα "6 τΊδεη αραῖη {τοτη 
{π6 ἀεαᾶ. 
10 Απά 5 ἄΠδοῖρ]ος αρ]κοᾷ Ἠϊπι, 

βαγΊης, ἘΠ ἐπει βαγ {μο Ῥοτῖρος 
ναί Έπας τητιϑὺ Άτεαί οοτθ 2 
11 Απᾶ ἆθδαςβ αηβπεγαᾶ, απά παϊά 

ππί{ο {λοδτῃ, Ἠλας {ταῖγ 5181] τει 
ΘΟΙΏ6, απά τ βίου 811] (ήπσς: 
19 Βα 1 580 ππίο γοα, ὑπαὺ ἘΠΠ|85 

18 οοπηθ α]γθιᾶγ, δηα {Πατ ευ Ὠΐτη 
ποῦ, θαὺ Ἠαγο ἆοπα απίο Ἠϊπα σ]ιαῦ- 
βοθνοΥ {μεγ Πςβίεᾶ: Τήκοανδεο 5181] 
α1δο {ιο ὅοῃ οἵ πια β 61 οὗ {Ίετη. 
18 Τμεπ {π6 ΤΊΒΟΙΡΙ65. ππᾶετείοοᾶ 

Όιαῦ Ἡο βρακο ππίο ποιὰ οὗ Φόο μη 
{π6 Ῥαρίςί. 
14 4 "Απᾶ γοη ὑπο Ὺ Ὑ'6Υθ «0πΠιθ 

{ο πα τη] ὑπᾶ6, {Π6 16 οδπιθ {ο Ἠ]τα 
ἃ οοτζαϊπ τπαπ, Ἰαιεε!ησ ἄοππ {ο 
Ἠϊπι, απᾶ δατῖηρ, 
15 Τιογᾶ, Ἠαγο ΤΠΘΥΟΥ ΟἹ ΤΗΥ 501), 

{οχ ο 15 Παπαθίο]ς, απ ΒΟΥ ναχοαᾶ: 
Του οΕήμππος 6 18116 0} 1πίο ἴ]ιο Άτα, 
οι οἵ ἴπίο {Π6 γγαίου. 
16 Απᾶ 1 Ῥτοαρσ]Πῦ ἴση {ο ἐπ γ α15- 

οἴρίεα, απᾶ {Ποὺ οου]α ποὺ οπγο Ὠΐτη. 
17 ΤΉ θη «6515 απβπγεγθαᾷ, απᾶ 58], 
Ο 1 0}16585 απᾶ ῬΘΥΎΘΥΒΘ ϱεπογα{ΙοἩ, 
μουν Ίοπς λα] Τ ΡῸ 1 γοι2 πον 
Ίοπρ 518} 1 εαβεν τοι» ὑυϊηρ Πΐτη 
ΕΙ ΠΟΥ {ο τηθ. 
18 Απά «6515 το {Π6 ἀαν]], απᾶ 

πο ἄερατ{εᾶ οα{ ο πα: απ {πὸ ο] 
γγῶ8 οπγαᾷ ἔγοτη {παί γετγ ον, 
19 ΤΠμαηπ οιπιθ {ἴμο ὮὨϊδοῖρίοβ {ο 

1θβιβ αρατί, απᾶ βαϊᾶ, ΥΓΗΨ οου]ᾶ 
ποῦ νε οαϑὺ Πῖπα οπή ἢ 

1881 
8 Απᾶ Ῥομο]ᾶ, ἴποτο αρροαγεᾶ ππίο 

βοτὰ Μοβθβ δα Ἐλ]αι {αΗάτπς 
4 νι Ἠππ. Απιᾶ Ῥεΐεν δηβυγουθ, 
δι Βαϊ απ{ο ἆσβας, Τιογά, 1 15 
ροοᾷ 1οΥ τιβ {ο Ῥο πουϑ: 1 ἴλοια 
ππης, Σ ΜΠ] πηα]ίο Ίεχο ἴμτεο 
1{αρβεγπαοίθς; οπο ΤοΥ {π66, απᾶ 
οπθ ἴοῦ ἨΜοβ6β, απᾶά οποθ 10Υ 
Ἐλμ]αἩ. ὙἨπμῆο Ἰο πας γεί 
Βρϑδκίηρ, Ῥε]μο]ᾶ, ἃ. Ῥτϊσηί οἱοπᾶ 
ΟΥ̓ΘΥΒΗΔαονθα ἔπεπα: απιά Ῥε]ο]ά, 
α νοῖσοο οτὖ οἵ {ιο ο]οπᾶ, βαγίηρ, 
Τίς 15 τὴν Ῥε]ογοά Ῥομ, 1η ποπ 
1 ατα πε] ρ]εαδεᾶ; Ἠθαγ ο Βΐτη. 

σι 

6 Απᾷ νετ {Π6 ἄἱδοῖρ]ες Ἠεατά 10,1 
{ἘΠ 60 1611 οἩ ὑμῖν {ασᾳ, απιᾷ Ίεγε 

7 8οτο αἰναϊᾶ. Απᾶ ἆεβαςβ οατ]α 
απᾶ ὑοπο]μοά {λατ απᾶ ραῖᾶ, 

8 Ατίδο, απᾶ ΡῈ ποὺ αἰταῖᾶ. Απᾶ 
{ήτο τρ ἐΠεῖν 665, {1εγ ΒΔ 
ΠΟ 0Π6, 88 768 {6515 οἩ1γ. 

9 Απα ας ἴΠεγπογο οοπηῖπς ἆοσγη 
Ίποπα πο πιοπι{αϊἩ, 9 655 ο0π- 
τηϑη ρα {ιαπι, βαγῖης, 1611 ια 
νΙβίοἩ {ο πο τπαἩ, απ] πο ὅ0 
οὗ πηαπ ἢ6 τῖδεπ Τοπ {11ο ἆθαά. 

10 Απάᾶ Ἠ15 ἀῑξοῖριοες αβ]τοᾶ Ἠϊτῃ, 
εαγῖησ, ὙΠ {πετ 580 {π6 5οτῖρες 
ια ΕλΙαν τας Ἠνβί οοπιθ» 

11 Απᾶ 6 απβιογοᾷ απᾶ ραϊᾶ, 
ἘΠ]αΕ Ἱπᾶεεά σοπιεί], απιᾶ 5181] 

192 τεδίοτο 811 (ήησα: θαὺ 1 βαγ τπιηΐο 
τοι, ἴποῦ ΕΙαϊι 15 οοπιο αἰνεαάᾶγ, 
απᾶ {παεγ Ίπιενυ ἴσῃ πού, Ότι τά 
τιηΐο Ἠϊτη τυ μδύβοθυθυ {αγ Ηβεᾶ. 
Ἔνοι 5ο α]α] {π6 ὅοπ οὗ τηδῃ 
8150 5167 οὗ {πετῃπ. Τον ππᾷετ- 
πίοοᾷ {]ιο ἀῑδοῖρ]ας {πῶῦ Π6 βρα]το 
τιηΐο {πετη οἵ ο ομπ {πὸ ῬαρίΙβί. 

14 Απᾶ πιει {αγ ππεγθ 9010 {ο 
πο τη] πιᾶς, {ποῦ οαππθ Το 
Ἠϊπη ἃ τηαἩ, Ἐποο]πσ {ο Ἠ]πι, 

15 απᾶᾷ εαγῖπς, Του, Ἠαγο ΠΊΘΙΟΥ 
ΟἿ ΤΗΥ 8οἩ: 0Υ 16 15 ερἹορίϊς, 
δια Βα θυ ἢ ϱγ]ενοτβ]σ: Του ο{{- 
{ππθβ ἢ Τα]]εἴ]α Ἰμΐο ἔ]ιο Άτα, δᾶ 

16 ο{{-άπιες Ἰπίο {π6 Ἱναίεν. Απά Τ 
Ῥτοιρ]ί Ἠϊπι {ο {1 «ἁδοαῖρ]ας, 
απᾶ ἴμεγ εοαπ]ά ποὺ οπγο Πήτῃ. 

17 Απά “6815 απβγγογεᾷ απᾶ ϱβα1ᾶ, 
Ο 11011688 απιᾶ Τ6ΥΥΘΥΕΘ ῥε1θ- 
Του, ΠΟΥ Ίος 5181] 1 Το 
νη(Ἡ γοα ΠΟΥ Ίος 5181} 1 ρεαν 
πι τοι» τίς τη Ἠον 

18 {ο 1ο. Απά εεβαβ τγερτα]κοᾷ 
Ἠϊπης απᾶ ιο 361] ναπί οτιῦ 
{γοπῃ Πίτη : απιᾶ ἴ]ιο Ώου τας οαγϑᾶ 

19 {τοτα {πα ποτ. ΤΉ ΘΗ σαπιθ ἴ]ια 
4ἱβοῖρ]εβ {ο 5εξας αρατῖ, δη βα1ᾶ, 
ΊΝΙΨ εου]ά πού νο οδϑὺ 16 οαῦ 2 

1 ο» 

1ος, 
θοοί]ιδ 

165. 
αεπιοῃ. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. ΤΤ 

“ιν - ᾿Ξ 5 / 
3 καὶ ἰδού, ὤφθησαν αὐτοῖς Μωσῆς καὶ Ἠλίας, 

. 3 [ο “ εν) 6 Δ δὲ ς 
4 μετ᾽ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. ἀποκριθεὶς δὲ ο 

3 “ - / 
Πέτρος εἶπε τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν 

δεν Ἂς δὲ 5 ο 3 θέλ ᾿ 1 δὸ ἡμᾶς ὧδε εἶναι εἰ θέλεις, ποιήσωμεν: ὧδε 
τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσῇ μίαν, καὶ 

ὅ μίαν ᾿Ἢλίᾳ, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, 
ᾺᾺ ν᾿» η ᾽ φῇ ὦ κ᾽ ΄ 

νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς" καὶ ἰδού, 
ΧΡ σι η , ὁ γα ἡ » φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν 

ς ς/ «ς ” / 5 4ι . / . ” ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα᾽ αὐ- 
” Ν ᾿ς 

ὃ τοῦ ἀκούετε. καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ 
” κ / ᾿ - Ν » 

ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ ἐφοβή- 
ορ. 

7 θησαν σφόδρα. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς 
ως ΝΣ ον Ν Ἐ᾿ 3 ΄ Ν , ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν, ᾿Εγέρθητε καὶ μὴ 

“ Ν ᾿ 

8 φοβεῖσθε. ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὖ- 
ο στο, 5. 3 ΔΝ ΔΝ . “ / τῶν, οὐδένα εἶδον, εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον. 

- 5 
9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, 

“ “-“ Ν 

ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων, Μηδενὶ 
" -π ΄σ ΡῚ 

εἴπητε τὸ ὅραμα, ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
- - 5 / 

Οπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. καὶ ἐπηρώτησαν 
ΟΝ, ε Ν 2 ον , / 3 ς 

αὐτὸν οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Τί οὖν οἱ 
΄ ή ὭΣ; - 

γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι ᾿Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν 
“ ς δὲ 'Τ α. 4 ὁ 60. Ν τ 3 πρῶτον; ὁ δὲ Τησοῦς: ἀποκριθεὶς εἶπεν αὖ- 

- 5 3 / ν -” - 6 ἈΝ .) τοῖςῦ, Ἠλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον, καὶ ἀπο- 
ῃ , ς , δὲ ΓΆΨ ΠΕΥΓ ἊΣ: νά 

3 καταστήσει πάντα λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας 
ἂν ᾽ ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ 

-- 

νε » » 4 247 τ ο ἈΠΕ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν" οὕτω καὶ ὁ 
ελ -,» , ΄ς / κ δὲ 5 “ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ αὐτῶν. 
-- /΄ 

8 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ ᾿Ιωάννου 
πὶ στ -. 3 - 

τοῦ Βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 
4 Καὶ ἐλθόντων αὐτῶνῖ πρὸς τὸν ὄχλον, 

- οι κ α 
προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτῷϑ 

Ν ἂν / 3 ΄ / ἈΝ ον, “ ὅ καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι 
, κι - ῃ μ / ῃ 

σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει πολλάκις γὰρ 
“ “ 

πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 
νΝ ΄ ” 

ὃ καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ 
2 - 

7 οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. ἀποκρι- 
Ν 3 “ 5 3 Ἀ 3 ἈΝ 

θεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ 
διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι μεθ ὑμῶν; 
- » - » 

ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν ; φέρετέ μοι αὐτὸν 
8 ὅδε κ ἃ «3 / ” - ε« ιτ “- ἈΝ ἐξ ὧδε. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξ- 

- 3. τῷ . ” . ἰὼ ἘΟ ’ 

ἦλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, καὶ ἐθεραπεύθη 
ς - κ “ “ 9 ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. τότε προσελ- 

/ ς 9 .] - 3 ὸ9/ 3 
θόντες οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον, 

, « ΄“ ΄ 

Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό ; 

1 ποιήσω 

3 Ἡλίᾳ μίαν 

ὃ ἐκ 

4 0Πι. ]ησοῦς 

5 οπι. αὐτοῖς 

6 οπι, πρῶτον 

Τ οπι. αὐτῶν 

8 αὐτὸν 



5. ΜΑΤΤΗΕΝ ΧΥΤΙ. 20- -ΧΎΤΙ͂Ι. 6. 

ἈΤΜΚΘ 
17. 6. 

Χ ΟἩ. 20. 
11. 
Ματ 9. 
91. 
Ταῦϊτο 9, 
44. 

Ι σατίοᾶ 
τι ἐπα 
ογσίηαϊ 
Ρ- 
αγας]ι- 
ια, 
ρεῦις ἢ 
υαἴτια 
οι) 
Ῥοπεο. 

ον, α 
δίαΐεγ. 
1158 καὶ 
αι οιώι6ς 
ο) οἴζυον, 
ἦην υαζιο 
{προ α)εζ]- 
1ἶπρα δὶχ 
Ἄσπςς, 
αΓίεγ 
να 5η11- 
Ἰύπρς ἐμὲ 
οιωιοο. 

ΠΟ 1ο. 
14. 
1 6ος. 14. 
20. 

κ Ματ]ς 
9. 4». 
απο 17. 

1611 
20 Απᾶ ἆοραβ βαϊᾷ ππίο {ἶοπα, Β6- 

οα"βο οὗ τον απρε]µεί: Τον νετί]γ Τ 
ΒΥ απίο τοι, ἘΠῚ γε Ἠαγε ἴα ἃ5 α 
Ρταϊῖη οὗ πηαδίατᾶ βεεᾷ, γε 588] βατ 
ππ{ο ἐπῖς πποη{αῖπ; Ἠεπιογο Ώθπος 
ἴο γοπά6Υ Ῥίασθϱ: απά 165 β]ια]] τα- 
Ίηογθ, απᾶ ποίμϊηρ ελα] Ῥο ἱπρος- 
51016 αππ{ο τοι. 
91 Ἠοπραίξ, {5 ΚΙιᾶ ροείἩ ποὺ 
πος Ῥαί Ὀγ Ῥτασεν απ [αβίϊπρ. 

2 4 ὙΑπά νηή]ο {ποὺ αροᾶε ἴῃ 
ΠΝ 7 6βας5 βαϊα απ{ο {αοπῃ, ΤῊ 6 
805. οἱ Τη8) 5181] Ὀ6 Ῥοίταγοα 1πΐο 
{μ6 Παπάς οὗ τηθη : 
25 Απ {πιεγ 5Πα]] 11 Ἠϊπα, απἆ ἴ]ιο 

ὑΠιτᾶ ἆαγ Ίο βΊια]] Ῥο ταῖβεᾷ αραίη: 
Απάᾶ {Πεγ πετο οχοθεᾶῖπρ 80117. 
24 4 Απᾶ τ θη {]ιογ ναχθ 601ΠΘ {ο 

Οαρεγπαίτη, {πετ {πῶ τοσεϊνοαᾶ | ἐτῖ- 
Ῥαΐθ ΠΊΟΠΘΥ, 6.1Π6 {ο Ῥοίεν, απ βα1ᾶ, 
Τοῦ ποῦ τοτχ τηαβίεγ ραγ ϊρπίο ὃ 
20 Ἠο βα1ζ], 865. Απᾶ θη Ίο πγαβ 

οοπης 1πίο {πο Ἠοτβο, «θδιςβ 6- 
νοπίοᾷ Ἠϊπα, βαγίησ, ΝΥ Βαὺ ἐπ! ηκοϑὺ 
ἴμοτα, ΡπΠο 2 οὗ σγυῃοτη ἄο {πΠ6 Κίηρβ 
οἱ πα θαυ δα οπιβίοτη οὐ ὑσϊθαΐθ ὃ 
οὗ ὑΠπείγονπι ομΠ]άτεπι, οΥ οΕΒίΥΒΠΡΕΥΡ2 
96 Ῥοΐεν βα1{]ι ππίο ήτα, Οὐ βίγαπ- 

6618. 66 515 φαΐ] πιηΐο Ἠπη, ΤΉΘΗ 
806 {πὸ ΟΠ] τθη ἔγ86. 
27 Νοὐύνι ηβίδηα!ηρ, Ἱεβῦ πο Βῃου τα 

οβεπᾶ {πετη, σο ποι {ο {π6 368, 
απᾶ «αβύ απ Ἠοοῖς, απᾶ {α]κο τρ {116 
ἤδη ναί τοῦ σοπιεί] ἀρ: δα πε 
Όποια Ἠαβί ορεπεᾶ Ἠῖ5 πποα{ΜΗ, Όποια 
5810 Επ ἵνα Ῥίεσο οὗ ΠΙΟΠΕΥ: ελαί 
ἰακα, απᾶ ρῖνο Πίο {επι ΤῸ 116, 
απᾶ ορ. 

18 Αὐ Χἤνορατηο {ἴπηςῬ ο8ΊΩΘ {π᾿ Τ)15- 
οἴρ]ες αππ{ο 9 6518, βαυίηρ, Πο 18 {μα 
ρτοαίθδί ἴῃ {π6 Κἰηπσάοπη οὗ Ἠεατεῃ ὃ 
2 Απᾶ ἆορας οα]εᾶ α 0016 ο]]ᾶ 
πο Ἠϊπα, απᾶ βοῦ ἴση ἴῃ {ιο πι]ᾷςί 
οὗ {μαπῃ, 
5 Απᾶ 5814, Ὑετῖ]γ 1 58. ππίο το, 
ἈἩχοερί γο "ὈῈ οοηγετίεᾶ, απιά Ῥο- 
οοπιθ 5 {0{16 ομ]]άτειι, το 5881] ποῦ 
οπη{οΥ ἰηΐο ἴ]ο Ἐἰπράοπι οὗ Ἡδαγεῃ. 
4 Ύ/οβοενοΥ ὑπο ἴου 6 581] Ἠππηρ]ε 

ἨΙΠΙΒΕΙ ας {115 0016 ο], {πὸ βΒα1ηθ 
15 σγτϑαίθϑ᾽ πῃ {1ο ΓΠπρᾶοτη οὐ Ἡδαγεῃ. 
ὅ Απᾷ ψΠΟ50 518] τοσοεῖνο οπ6 8110] 

Π0016 ΘΠ] ἴῃ τὴν παπηθ,τορεϊγείῃτηθ. 
6 Βυῦ π]οδο 5181] οβεπᾷ οπο οἵ 

{]χοβο 416 οπ68 πΥΠΙο]ι Ῥο]ενο ἵππηο, 
10 νγογο Ῥε[ίεν ΤΟΥ τη ὑπαὺ α τω]]]- 
Βίοπθ Ί6γο Ἠαηπσεᾶ αβοαί 5 ΠΟΙ, 
δια {]αί Π6 σοῦ ἀτοππθᾶ ἴῃ {μα 
ἄερί]ι οἳ {π6 Ῥεα. 

1881 
20 Απᾶ Το βα1ζ]ι π{ο ποτὰ, Ῥδοατιδα 

οὗ γοῦν ΠἨ{ίο αὶ : Του νοτῖ]γ 
1 580 πηΐο τοι, Τἴ γα Ἠατο ζα ἢ 
88 ἃ σταῖπ οἳ πωπβίαγᾶ βοεᾶ, ο 
5181] αγ “πηΐο {Π18 τηοπηΐαΐῃ, 
Ἄεπιογο Ἠεπσς {ο γοπᾷογ Ῥ]ασε; 
δ 10 Πα] τοπηογεα; απᾶ ποῦμῖηρ 
8181] Ῥο Ἱππροββῖρ]ο ππ{ο σοι. 
Απά ψ 1116 {πον 2αμοᾶο ἵπ α]- 

166, ἆεβαβ βϊα τπ{ο {μοαια, Τηο 
ΞΟΠ. οὗ τηϑ 5181] Ῥο ἀε]γετες 
τρ 1Π{Ο ἐπ Ἠαπάς οἳ τηθῃ; 8 
ἴμαγ ε]α]] Ι11] τη, απᾶ {16 να 
ὅἄαγ Π6 5181} Ῥε ταῖςθᾶ αρ. Απά 
Ώιεγ ππετο οχοθεᾶΊης ΒΟΥΤΥ. 

Απάᾶ θη {16γ Ίπεγο 60118 {ο 
Οαραιπαιπῃ, {μεν ἐ]αί χεορϊνοᾶ 
ἀπ 881-56] οαπηθ {ο Ῥεῖεγ, 
απᾶ 5814, Ὀοί]ι ποὺ γοῦν ἁπιαδίθν 

25 Ῥαγ ἴἶο 881{-5}6 1.617 Ἠο 5α1{]ι, 
Χθα. Απά επ Π6 61ης 1ΙΠίο 
Όλο Ἡοπςδο, 655 βρα]α Πτεδι {ο 
Ἠπη, βαγίπς, πα ἐπ] πἸκοϑῦ οι, 
Βπποπ 2 πο Ἰήπσς οἳ {πὸ δατ{]ι, 
{ΤΟΠ ποτὰ ἄο {αγ τοσσῖτε [01] 
ΟΥ̓ πρπία» Ίγοπι {εῖγ ΒΟΠΒ, ΟΥ̓ 

26 τοπ ΒίΥαΠσ6ΥΑ2 Απᾶ γηεη Ίθ 
5814, Ἐτοπα Φ{Υ4ἨΡΟΥΡ, 96 51|5 Βα 
τπηΐο Ἠϊτα, Τ]οεγοίοτο {16 5018 
81ο 1169. Βαῖΐ, Ιοδῦ πο οαπδο 
ΏΠπαπῃ {ο βἰππαρ]ε, σο ἔλοτ {ο ἐπ 
568, αηᾶ οαςδίῦ ἃ Ἰοοῖς, δα {α]κο 
τρ {πὸ Πε] {πῶ ἢγβὺ οοππείἩ αρ: 
απιᾶ πο οι Ἰαδῦ οραπεᾷ 115 
αποπζῃ, ποια 5810 Πα ἃ ὅ βΠεκε]: 
{παὺ {α]κα, απᾶ ρίτο απο {πο 
ΤοΥ τὴ6 86 {Π66. 

18 Τὴ Ὠιαί οταν οατηθ ἐπ ἀῑδοί- 
ΡΙ65 ππ{ο “6515, βαγίπσ, πο 
Όπεη 15 θργεα[εδί ἵπ {πο Κίηρ- 

9 ἄοπι οὗ Ἡθανόοηδ Απάᾶ Ίο ὁ8116 
{ο Ἠϊτι α Πο ΟΠ], απᾶ βεί 

8 Ἠϊπι ἵπ {ο π]ᾶςί οἵ {ματα, απᾶ 
5814, ΟΠ 1 βαγ πηΐο τοα, 
Ἡχοορὺ γα {πτῃ, απᾶ Ῥδσσππς ἃ5 
1016 ολ]άγεπ, γο 518}} ἴῃ πο 
156. ϑηΐου Ιπίο {π6 Ἰεϊηράοτχη 

4 οἵ Ἠθανεῃπ. ὝἩποβοστογ {116Υ6- 
10τθ ελα! Ἠιπηρ]ο Ἰήπηςε] ας 
{815 Ἠτί]ο ο]]]ά, {π6 βάση 15 {π6 
ὀρτοαίεξδί ἴῃ πμ6 Ἱάπράοπι οὗ 

5 Ἠθαγεπ. ἀπᾶ ὙΊοβο 5881] τ6- 
οεἵνο οπς 5πο}} 0016 ΟΠ] ἴῃ ΤΥ 

Θ πϑῖηθ τοσεϊγεί[] της: θαὺ πΊοΒΟ 
βΠα]]σατδε οπθ οὗ {πΠ6568 0018 ΟΠ 65 
πγΏΙοὮ Ῥο]ίενο οπ πο {ο βἰππηρ]θ, 
15 16 Ῥγοβίαβ]α Τον Ἠϊπα ὑπαὺ Τα 
6τεαί πη]βίοπο 5Ποτ]ᾷ Ῥο Ἠαπρεά 
διροαῦ ΗΒ ηθε]ς, απᾶ {λαέ Ίο 5Ποτ]ᾶ 
Ῥο 50:1: ἴῃ ὑπ ἀερί]μ οὗ {μ6 5εα. 
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Τακίὑιρ. 
566 
ΜΑτΙΚ ἷχ. 
29. 

3 Β0πῃο 
αποιοης 
ααμοτί- 
[165 τουά 
106Υ6 σα- 
{λεν Ὅιρ 
ἑμοηι- 
ϑεῖυδ5 {0- 
σείπεν. 

8 ατ. 
αἰᾶγαεᾖ- 
πια. 

405, 
ἐξα ς εν" 

δᾳαγ. 
φίαίεν. 

6ςγ. 
σγεαίεν. 

Τοατ.α 
ποζζϊδίοπα 
{ιο εεα 
ὃν απ 
α88. 



 ἘΕΥΛΔΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. πὸ 

90 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦςϑ9 εἶπεν 10 αὐτοῖς, Διὰ τὴν ἀπισ- 
11 ς - » Ν » εδ Ελ) »Ἄ 

τίαν"! ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε 
- .,“΄΄ὺνὺν 

πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει 
, , 3 - » -” Ν τούτῳ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μετα- 

/ Δ. α σος κα , : - 19... 
91 βήσεται' καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. Ἰτοῦτο 

Ε » ΄ 3 ω 

δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ 

καὶ νηστείᾳ. 

99 ᾿Αναστρεφομένων]ὸ δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Ταλι- 

λαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μέλλει ὁ υἱὸς 
“ 3 ” 

τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀν- 
’ - - 

93 θρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ 
» 

τρίτη ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν 
σφόδρα. 

3 / “ 

9. Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, 
ας « ΔΝ / / »" 

προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ 
΄ ᾿ 3 « , ς - ᾽ 

Πέτρῳ καὶ εἶπον, Ὃ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ 
“ ως 

96 τελεῖ τὰ δίδραχμα; λέγει, Ναί. καὶ ὅτε 
λεν » ἣ κεν "2 πὸ δὰ 

εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν 
ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίμων ; οἱ 
βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι 

ο το κε - - ΔΑ 
τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τών υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ 

90 τῶν ἀλλοτρίων; λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος ΠΒ, Απὸ 
- 5 ” - - 

τῶν ἀλλοτρίων. ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Δραγε 
᾽ , / Ὁ ς | μμ - Ν Ν 

97 ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. ἵνα δὲ μὴ σκανδα- 
λίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν 

” - 
βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον 
ΕῚ Ν 5 δ Ν ΕΣ / Ν / . - 

ἰχθὺν ἆρον' καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, 
να ο γε 

εὑρήσεις στατῆρα' ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς 
ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 

18 Ἔν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ 
“ Ἶ σὰ λέ πι ”/ ζι 3 Ν » τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες, Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν 
-- - » “ 

9 τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ; καὶ προσκαλεσά- 
ε "ἢ δι.. ἢ / ” δια 4 5» μενος ὁ ᾿]ησοῦς! παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν 

΄ πετ. Φα ο Α ν λέ ας 2Α 
3 μέσῳ αὐτῶν, καὶ εἶπεν, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν 

8 [ου Ν ΄ « ΔΝ / ” Ἁ 

μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ 
᾽ / ᾿ Ν / “ ΕΣ - 

εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
3 4 ὅστις οὖν ταπεινώσῃ ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον 

τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ 
- - [ο 

5 τῶν οὐρανῶν. καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοι- 
6 - 4 δν ο ΜΕΜΙό / » ἐ δέ . δ δ᾽ 
οὔτον ἕν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται" ὃς 

’ -“ - ΄σ ’ ΄“ 

ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πι- 
/ ο) 3 ’ , κ νι ὙΠ». 

στευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμα- 
΄“σ Ψ » Ν » 2 Δ / λ ᾽ - ΔΝ 

σθῇ μύλος ὀνικὸς ἐπὶ” τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ 
΄“΄ τὸ ΄“ / - / 

καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 

9. οι. 1ησοῦς 19 λέγει 

1 ὀλιγοπιστίαν 

13 ϱπι. 06Υ, 91 ἰοαί. 
πιοί πιαγςϱ. 

19 Μαγσ. Συστρεφομέ- 
νων 

1 εἰπόντος δὲ (ἀλλο- 
τρίων,) 

1 ρηι. ὁ ̓ Τησοὺς 

3 περὶ 
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3 Τπικο 
19, 10. 

ἅ Ίπικο 
15. 4. 

"Τιεν. 

Β ΝΑΤΤΗΕΗΥ ΧΥΙΠΙΙ. 7.19, 

1611 
7 4 Ὢ[ου ππ{ο {πΠ6 πγοτ]ᾶ Ῥεσαπςο οὗ 

οὔεποες: ἴον αὖ τητιϑῦ πεεᾷς Ῥο ὑπαὺ 
ο σποθς ΘΟ: θαῦ ποθ {ο ἐλαῦ τηδῃ 
Ὦγ π]οπα {ο οὔθπορ οοππεί. 
8 ἘἸγπεγοείοτο 1 {πγ παπᾶ οὐ {πῃ γ 

{οοῦ οβσπᾷ {π66, οαὐ ἴπαπι οἱ, απᾶ 
᾿ σαβῦ ἔπιθι {γοτη {]οο: 10 15 Ῥείίαυ Του 
ἴπεε {ο οπ{ετ ἴπ{ο 116 ]α]{ ου ππατπθς, 
ΤΑἴΠΘΥ {λατ Πανίπρ {πο Παπάς οΥ ἔνγο 
{αε{, {ο Ῥε οαϑῦ Ἰπίο εγετ]αςῖτρ το. 
9 Απά 1 {Π1π6 ογο οὔ επά {Π66, ρίασ]ς 

15 οαὖ, απᾶ οας5ῦ ἰῦ Ίγοπι {π66: 1ὖ 15 
| Ῥοΐΐέεν {ου {π66 {ο δηΐου ᾿ηἴο 1116 τ ζ]ι 
οἩθ 6786, 1ΑἴΠεΥ ἴπαιπ Πανίηςρ ἴππο 
67ΕΒ {ο 6 οαβῦ 1Π{ο [6]] ἤτο. 
10 Ταχκο μοοᾶ ἰ]ιαῦ το ἀθρερῖδε ποὺ 

οπθ οὗ {μθβο Π{ί]ο οπ6ς: {ου 1 ασ 
Ἱππίο τοπ, ὑμαὺ ἴῃ Ἠεανεη ἐμεῖν Απι- 
5615 ἆο αἵπναγς Ῥο]ιο]ά {πὸ {αοο οὗ 
ΤΩΥ͂ Ταΐπ6ν ἡ Π10}} 15 ἴῃ Ώδατεῃ. 
11 ἘΞῸΥ πο βοὴ οἳ τηϑῃ 15. 60Π16 Το 

5.το ὑπαῦ Ισ] πας ]οβῦ. 
19 "Ἠου εΗπ]ς γα Ἡ ἃ πιαη Ἠαγο 

απ πηγαὶ 5Πεερ, απᾶ οπς οἱ {ποτὰ 
Ῥθ ροπθ αβίταγ, ἀοΐῦλ Ἡα ποὺ Ίεαγε 
ἔπο πΙπείγ απᾶ πΊπο, δα ροε{] 1πζο 
[π6 ποπη{αίης, απᾶ βοοκεί]Ὦ ἴΌπιαῦ 
πυμῖο] 15. ροπο αδίταγ ἢ 
18 Απάᾶ 1 5ο Ῥο ἬΝ 86 πᾶ 1, 
γεγγ 1 580 πηΐο τοιι, μ6 το]οϊσσί]ι 
ΙΠΟΥΘ οἵ {πῶὖ εΠθαρ, {παπι οἳ {π6 ΠΙΠθ- 
{ψ απάᾶ πῖπθ νυμΙοἩ πγεηπί ποῦ αβίταγ. 
14 Ἐνοι 80, 16 16 ποὺ {π6 τν] οὗ 

γοιχ {Δ ΠΟΥ ΠΟ 18 Ίπ Ἠδανεη, {λα ῦ 
οπθ οὗ {Π686 ΠΗ{ί]εοπθς ϱΠοπ]ά Ῥοτίβ]. 
15 41 Μοχθοτεχ, ἘΠ ιν Ῥτοῦπαευ 

5881 ἰγαβραββ ασαἰηπβῦ ἴ]θο, δο απά 
[611 τη 15 ἔδυ! Ῥείπγεαεη {π66 απᾶ 
Ἠϊπη αοπεα: 1 ΠΘ μα] Ἠεαν {Π66, 
Όποια Ἠαςδῦ σαϊποᾶ {1πγ Ὀτοίμου. 
16 Ῥταΐ 1 Ίο ὙΠ ποὺ Ίθαχ ἴπμοο, 

ἔπαπ κα η περ οἩπθ ΟΥ ἔνγο 
ΙΠΟΥΘ, ὑπ ἴῃ Ἔ πα του οὗ ὕνγο οὐ 
τες ἹνΙΠΙΘΕΡΘΒ, 6Υ6ΥΥ ποτᾶ τα 
ΡῈ εβίαρ]Ηβ]ιαά. 
17 Απιᾶ 1 ο ε]α]] ποσ]οσοῦ {ο Ἠθαν 

{Π θη, {611 1 αππ{ο ἐπα Οματοα: Βα 
1{ Ἠο.περ]εοῖ {ο Ίσα ἐπ ΟΠ τ ΙΗ, 1οὐ 
Ἠϊπη Ῥο τιπ{ο ἴπεο ἃ58. απ Ἐμθαίμθη 
τηϑ, απᾶ α Ῥαρῆσαι. 
18 γενν Τ ϱαγ πηΐο τοι, η Παϊ- 

8Ο6ΥΟΥ το ϱ]α]] Ῥϊπᾶ οπ εατίἩ, 5181] 
ῬοῬοπιπά ἴπἩδανενπ: απᾶ νλαίβοετοεν 
γθ ελα] Ίοοβο οἳ εασ{], β]ια]] Ῥο 
Ἰοοβϑᾷ ἴῃ Ἠθανεῃ. 
19 Αρδίῃ Τ βαν πηΐο τοι, ναι 1 

ἴντο οἵ τοι βΠαΠ αρτεο οη εατί] ἃ5 
{οπολμῖηπρ Δ ΠΥ ὑΠΐηρ ὑπᾶὖ ἴπεγ 5181] 
θεῖς, 10 518] Ὀ6 ἄοπε ἴον ἔπετα οὗ ΤΥ 
{αβ]λος ση]ής] 15 ἴῃ Ἡθατεῃ. 

1881 
7 ὙΜοοῬ ππ{ο {π6 πγοτ]ά Ῥεσατβο οἳ 

οσσαβίοπς οὗ βαπρΗησ! {ον 1 
ππαςδ{ πθεᾶς Ῥο {]αί {]ιο οοσβΒΙΟΠΒ 
οοπιθ; Ὀαὺῦ που {ο πα ππαη 
{πγοασ] γΥοτα ἴ]ιο οσσαβίοἩ 60Π]- 
απ! Απά 1ὖ ἴΠγ Ἰαπά οὐ ἴ]γ 
{οοῦ οαιβδαῖ]λ ἴἶεο {ο βἰαπηρ]θ, 
οαὖ 16 ο, απᾶ οὐδ 10 χοπ {Π66 : 
16 15. ροοᾷ ἴου {μεε {ο επίεν ἰηΐο 
116 ππαἰπιοᾶ οὐ πα], ταί]αθΥ απ 
Ἠανίης Ίππο Ἠαπᾶς ΟΥ̓ ἔνο Τεεί 
{ο Ῥο οαςῦ ἰηΐο {ιο εἴετπαΙ το. 

9 Απᾶ Ἰ {μπα οσο οαιδείῃ περ 
{ο Βἐπτηβ]α, Ῥ]αο]ς 10 οαΐ, ἀπ σας 
10 ἔχοτη {π66: 16 15 ροοᾷ Το ἴ]ιεο 
{ο οπίου ἴπίο 116 τυ οπο 6πο, 
ΥΑΤΠΘΥ {παν Ἠανίης ἴπτο 6γες {ο 
Ῥο οαβί Ιπίο {πο 1161} οὗ ήτο. 
566 ἰ]ιαί γο ἀεβρῖεο ποὺ οπο οἵ 
Ώιθβο {616 οπθς; Σου 1 580 ππίο 
τοι, {παῦ ἴῃ Ἠδαγει {λεῖν αΠρε]β 
(ὁ απ αγε Ὀε]ιο]ά 1ο {ασε οἵ τὴν 
Ἐαἴμεχ πγἩΙς] 15 {η Πδανεη.Σ ον 
ήπ]ς γοῦ ἴ ΑΠ τη Ἠατο ἃ 
Ἠπαπάτθα 5Π6 6}, απιᾶ οπο οὗ ἔτι 
Ῥα ροπο αβίταγ, ἀοίῃ ε πού ]εατο 
{π6 πΙπείγ απᾶ πῖπα, απᾶ ο πηπζο 
{86 πποππίαῖης, ἅμα βοε]ς [ιαῦ 
ὙΠΟ σοε(] αβίταγ2 ΑπάΙβο Ῥοα 
{μαῦ Ίο ἢπᾷ 10, νονῖ]γ 1 5αγ απ{ο 
ποια, Ἡο τα]οϊοείαῃ οὐδοῦ 165 ΊΠΟΤΘ 
ιαπ ΟΥΕΥ {πο πἰπείγψ απᾶᾷ πῖπο 
ὙΠΟ Ἠαγο ποῦ ροηπθ αβίταγ. 

14 Τγοη 850 16 15 ποὺ δί1ο ψ1} οἵ 
ἄγοι ΕΠ ΟΥ ΠΟΙ 15 ἴῃ Ἡθδατεῃ, 
ἴλμαί οπο οἳ {π680 11{{1Π0 οΠΘΒ 
βΠοτ]ά Ῥοτίδῃ. 
Απά 1 ἐπ γ Ὀγοίμεγ αἶπ ὅ αραϊπςί 

Όλοο, σο, Βῃ6ν Ἠϊπα ϊ5 {ατπ]{ Ῥοε- 
ἴππθση {Π66 απά Ἠϊτη αἶοηε: 1 Π6 
Ίεαν {π66, μου μαϑὺ σαϊπεᾶ {πΥ 

16 Ῥτοίμαν. Ῥταί 1 πο Ἠθαν ἐδ ποῦ, 
ἰα]κο νη{Ἡ ἴλθο οἩς6 ΟΥ {πγο ΤΟΥ͂Θ, 
ΌὨιαῦ αὖ {π6 τηουτ οὗ πο νζ- 
ἨΘΒΒΘΕ ΟΥ ΠΥ66 ΘΥΘΥῪ ΜΟΥ τηαΥ 

17 6 δϑίδ5ηθᾶ. Απιᾶ 1 ο γείαςδα 
{ο πρᾶν {]πατη, {α6]] 16 ππίο ο 
6οΠΆΥΟἩ: απᾶ 1 Π6 τείαςε ο Ἠεαν 
πο 6οππτο]} 4150, 1εῦ Πίτα Ὦο πθΐο 
{Π66 ας ὑπ6 ἀαπίϊ]ο απᾶ {πο ραῦ- 

18 Ἠσαπ. Ὑεντῆσ 1 βαγ πηΐο το, 
ἨΠαϊ ἐπίηρσβ ΒΟ6ΥεΥ 7ο ϱα]] Ὀϊπα 
ΟἹ θα {Ἡ 5181] Ώο Ῥουπιά ἢ ἩθαΥ6: 
απά δῦ ἠΙπρς Βο6ΥεΥ το β]α]] 
Ίοοβο οἱ εαν{Ἡ 5118} νο Ἰοοβαᾶ ἴῃ 
Ἠθαγεπ. Ασαϊπ]εαγαπίογοα, ναί 
1 Ίππο ο{γοα 5Βα]] ασγεε οἩ εατ{]ι 
8.5. ἰοπομίηπρ απγμῖηπρ ἐπαί ἴμεγ 
518] 851, 10 5Π8}] θ6 ἄοπο Γοχ {τη 
οἴ τὴν Εαΐ]ιετ ΟΝ 18 ἴῃ Ππϑᾶυϑῃ. 

ο 

10 

19 

15 

1 «9 

1 αν. 
άσπεπια 
ον. 

3 Μαπν 
ααὐμοτί- 
:Άρς, 
50Π16 
αποϊοηό, 
Ἰηδοτέ 
γος, 11 
ἘρΥ {]ισ 
Φοπι ΟΥ̓ 
γιατι 
σαπιε ίο 
δατ)ε ἰ]ιαέ 
ΓΤ 
1ρας Ἰοδΐ. 
ΞθοαΚα 
χὶχ. 10, 

8 αν. 
α ἱμησ 
[1711] 
ΦεΤΟγε 
οι 
Ψαίΐϊεν. 

4 Β0πηο 
Ὡποϊθηῦ 
Δα Πουῖ- 
{165 το 
11). 

5 ΒΟΠΙ6 
αποϊοης 
Δα Ποῖ - 
{165 οπή 
ασαϊηξ 
ΤᾺ 

605, 
οτι γέ- 
φαίϊον, 



ἘΥΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 

τς - , ἜΣ ἃ δ , ΡΣ ἜΝ) Ἰ οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων" ἀνάγκη 
, η 2 εκ η , ΐ ᾿ 5 

γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα πλὴν οὐαὶ 
ο 4 / Ας, Φα ος / 

τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι οὗ τὸ σκάνδαλον 
ς ΤΊ ΄ 

8 ἔρχεται. εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου 
σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ ὃ καὶ βάλε 
πῊΝ κι / ον χὰ 3 - 3 
ἀπὸ σοῦ" καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

Ἀ , - Λ ῃ 

ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν΄, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο 
/ » κ 3 ΝῊ “ ΔΝ “Α' 

πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 
9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε 

ο) Ν / ] Ν ας / 3 Ν 

αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" καλόν σοι ἐστὶ 
μμ μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο 

ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν 
10 τοῦ πυρός, ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς 

τῶν μικρῶν τούτων, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ 
”/ 4. "δι ᾽ ᾽ - Ν κ᾿ , 
ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέ- 
πουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν 

11 οὐρανοῖς, 5ῆλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
19 σῶσαι τὸ ἀπολωλός, τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν 

γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ 
λ θῃ ἐ ἐξ ὐτῶν' οὐχὶ ἀφεὶ ἁ«ἐννενη- πλανηθῇ ἕν ἐξ αὐτῶν" οὐχὶ ἀφεὶς τὰ.«έννενη 

3 Αν ὌΝ Ν “ ν 

κονταεννέα, ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶς ζητεῖ τὸ 
/ ΔΝ « ” ’ 

14 πλανώμενον ; καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, 
5 Α / ς με / δν ΕῚ “ “ 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον, 
Ἅ - - 

ἢ ἐπὶ τοῖς ἐννενηκονταεννέα τοῖς μὴ πεπλα- 
, ο .». » » - 

14 νημένοις, οὕτως ουκ εστι θέλημα ἔμπροσθεν 

τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ἵνα ἀπό- 
ληται εἷς τῶν μικρῶν τούτων, 

ΕῚ / 3 1 ᾿Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲΐ ὁ ἀδελφός σου, 
ιά 8 2 ια Ν - Ν ὕπαγε καὶβδ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ 
αὐτοῦ μόνου, ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν 

/ 9 
16 ἀδελφόν σου" ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε 

Ν -. ὁ - ἃ / α προς / 

μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος 
ΑΛ “ ΡΝ - » 

δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 

17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ" 
ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω 

. ἜΣΟΝΝ Δ Ἂς Ε / » Ἁ 

18 σοὶ ὥσπερ ο ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, 
ο , 5 ἐπ » να Να γν ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ" καὶ ὅσα ἐὰν 

“ - ε » ού 

λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ 
- εαν Φα / εκ ος 

19 οὐρανῷ. πάλιν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν 
΄“ “ Δ εὖ 

συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς 
πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐ- 

τοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

5 αὐτὸν 

4 κυλλὸν ἢ χωλόν 

5 οπι. 06. 11 ἰουί, ιοί 
Ἠναῦᾳ. 

6 Μαγ. μου 

7 Μαγᾳ. οπι. εἰς σὲ 

8 οπι. καὶ 

81 



ἈΤΜΚΟ 

17. 4. 

"μ“ 
ἑαϊογί 
ἐ5 160 
οι 
ο) δἰϊυον", 
ΟΠ το ἢ, 
αΓίεγ 7806 
δ᾽ ἰὴ 5 
ἴλε 
οιὔιος, 15 
1871. 105. 

1.0, ὖε- 
δοιςί 
11111, 

Ἰ 7716 
Ποια}. 
ο 
ἐδ ια 
εἰσλίτι 
ρατί 
ο απι 
οισισς, 
αμ] ο]ι 
αΠον ἤνυε 
ΕΣ 
ἐπ οἰ 6 
75 δουδη 
Φ0ισε 
1ια/- 
Ίο). 

5. ΜΑΡΤΗ ΧΥΤΙΤΙ. 20-- 85, 

1611 
20 Του ψθγο Ίππο οὗ {766 876 

ραλιεγεᾶ {ἰορεί]αον 1 πι Ναπο, 
{λογο απῃ 1 ἴῃ {με τηϊαϑὺ οὗ ἔπτη. 
21 4 Τ]οι σαπηθ Ῥοΐθγ {ο Ἠπτη, απᾶ 

5αἱᾶ, Τιογᾶ, Ίου οὐ 5}}81}1 ταγ ὮῬχο- 
{Πεν βίη ασαἰηδί 116, απᾶ 1 {ογσίνο 
ήτα 2 Ἐ{Ι] βονοπ ππερ 2 
92 «Τοδις βϑ {ἢ ππ{ο Ἠπη, Τ 580 ποῦ 

πη{ο Ἴθο, Ὁπθ] βονοη {ἴπιος: Ραΐ, 
Τ}11 βενεπίγ 6Ἴππθβ Β6ΥΘῃ. 
25 41 Τ]μογαίογο 15 {πο Κἰηράοτη οἵ 

Ἠδαγοι Ἠκαεπα πηΐο ἃ οργίαϊη Ἰπρ, 
1101} που ἴακαο δοοουσηὺ οὗ 118 
βουυδῃΐβ. 
24 Απᾶ νηεη Τε Πϑα Ῥεστπ {ο γθοῖ- 

οἩ, οπ6 γγᾶϑ Ῥγοτρ]ιῦ πο Ἠΐτη πν]σ]ι 
οπγεᾶ ἴση {6η ὑποτιβϑηᾷ | {α]επίς. 
25 Ῥαἱ ΤοταβδπποἩ ἃ5 Ἡο πᾶ ποῦ {ο 

Ῥαγ. 815. Ἰογᾷ οοπηππαπᾶθᾶ Ἠϊπη {ο Ῥο 
5014, απᾶ Ἠ15 πα, απά ομ]άναι, αππά 
411 ναί πο Ἰιαᾶ, απᾶ ραγιπεηπῦ {ο Ῥο 
τηα(ο. 
960 ΤῊ βουγαηΐ ὑ]εγαίογο [611] ἄοππ, 
ΔΗ Ἱπνογβμρρεᾶ Επι, βαγίτηρ, Τιοτς, 
Ἰαγο Ῥαίίοεπσς τ ἢ 1ο, απά 1 νυν] 
Ῥαγ ἴμοο α]]. 
27 Τ]ιοη {ιο Τιογᾷ οἳ ναί βογναπ{ 

γγ885 πιονγθοᾶ τ οοπηραβδίοἩ, δηᾷ 
Ἰοοβϑᾶ ήτα, δα {ογσανο Πϊτη {πῸ ἀθθέ. 
28 Βεΐ {Π6 Βᾶτηθ βουυδηῦ νγοπῦ οἱ, 

απᾶ {οππᾶ οπο οὗ 115 {εΠουγδεγναπ{Β, 
ψυμῖο]ι οπγοᾶ Ἠΐτη απ Ἠαπᾶτεά Ἰραεποο: 
απᾶ Π6 ]α1ά Παπάς οη ἨΙη, απιά {οο]ς 
Ἠϊπα Ὦγ πο ἐπγοδύ, βαγΊηρ, Ῥαγ τηο 
ὑπαῦύ ιο ονγοϑί. 
29 Απᾶ Ἠῖ5 {εΠονγδεγταη{ [611] ἄονσῃι 

αὖ ἷβ {εεί, δηα Ῥεεοπσ]ηί Πΐτη,. β4Υ- 
Ἰπσ, Ἡαγο Ῥαύίθηοθ πι 118, απᾶ 1 
νη] ραγ {Π66 α]]. 
90 Απᾶ ο γγοτ]ά ποῦ : τὺ νυοπῇ ατιᾶ 

οαϑῦ Ἠπα Ίπίο ΡΥΙΡΟΠ, {11 Ἡε 5ῃοι]ᾶ 
ραπ {ο ἀερί. 
91 Ρο θη Ἠ]5 Σε]]οπγ5δεγγαπίς βαν; 

ψηλα ῦ γγας ἄοπο, αγ ΥΥΘΓΘ ΥΕΥΥ ΒΟΥΥΎ, 
απᾶ οδτη6, απᾶ {ο]ά τπίο {αῖν ]οτά 
811 ὑπαῦ Ὕνας ἆοπο. 
950 Τηεη [15 ]ογᾷ, αξίαον ἴ]ιαί Ίο ]αᾶ 

οα]]εᾶ Ἠϊτη, Βα] απίο Ἠϊτα, Ο. {ποια 
στα βογγαηῦ, 1 {ογχρανο {π866 αἲὶ 
Όναί ἄερί Ῥεσατιδε {]λοι ἀεβιγοᾶρί τηθ: 
95. Βποπ]ᾶεεί ποῦ ποῦ 4150 Πᾶνα 

Ἰαᾶ οοπηραβββῖοη οἩ {ΠΥ 16] Ουγ561- 
γϑηΐ, οτεη 8ἃ5 1 "δᾶ ΡΙ{γ οη {Π66 2 
84 Απιᾶ Ἠ15 ]ογᾷ γγας σοί, αππᾶ ἆο- 

Ἠγετεᾷ Ἠϊτη {ο {π6 {οττπθΏ{οΥς, 11] Το 
ΒΟΥ ραγ α]] ἐμπαῦ νγὰβ ἆπο τιηΐο Ὠΐτη. 
96 Ρο Ἰκογγῖδο 5181] ταγ Ἠεαγεπ]γ 

Ἐα{]ιογ ἆο 8150 πηΐο τοπ, 1 γο Τοπ 
γοτχ Ἠθατίβ {οχρίνο ποῦ ΘΥΟΥΥ 916 
Ἠ18 Ῥτοίμοεχ {λιαῖν ἴχεβρΒΒΒΕΒ. 

1881 
20 Ἐου ΡΥ Ίππο οὐ ἴλμπερ 8.6 

ραΐμετεά ἰοσεί]ιον 1π ΤΥ πάτο, 
ΏἼπεγο πὶ 1 πι {Π6 τηϊᾶδί οἵ ἔποτα. 

Τμοαπ οαπιο ἘῬοΐσν, απά ββδια 
{ο Ἠϊπα Τιοτᾶ, Ίου οὐδ᾽ βλα]] τὴν 
Ῥτοί]ιου απ ασαϊηπδί τη6, απᾶ Τ 
{οχσῖνο Ἠήπη 2 τπ1] βογοπ 61παθς 5 
16β1β βα1{Ἡ πιηΐο ἸΗτη, 1 580 ποὺ 
τπιηΐο ]οο, 111] βϑυθῃ πῃθβ; 
Ῥαΐ, Ὁ πα] 1βονοπίγ ὤπηθβ Β6ΥΟΠ. 
ΤἘ]ογείοτο 15 ὑπ Κἰηράοτη οὗ 
Ἠδαγεπ ἸἨ]κεποᾶ τιηΐο ἃ ορτίαῖῃ 
Ίᾳπα, γπΙσ]ι του] ππα]κο ἃ γδο]ς. 
οπίησ πι 5 Βογναιίβ. Απᾶ 
πηρη Το Ἠαᾶ Ῥοραπ {ο τθς]οἩ, 
οπ6 παβ Ῥγοπρηί απίο Ἠϊπ, 
ὙΠΟ οπγεᾶά Ἠΐτα {οι ἐποιιβδηᾶ 
Σ[α]οπίς. Βεῦ {ογαβτηπο] α5 6 
Ἰαᾶ ποῦ τυΠεγειυἰέ] ἴο Ῥαγ, Ἠ]8 
Ἰογα οοπηππαπᾶαᾷ Ἠϊτη {ο Ῥο βο]ᾶ, 
δα εἶ τ ΐθ, απά οή]άχει, απά 
411 {πῶῦ π Ἰαᾶ, απᾶ Ῥαγπιεπί 

20 Το Ῥο πιαᾶθ. Τ]ιο ἐβουνϑηῦ ὑπο υο- 
ἴοΥ6 1611 ἄοννα απά πνογβμΙηρροᾶ 
Ἠππ, βαγ!ηρ, Τιοτᾷ, πᾶν ραβίεπος 
ὙΠ της, απᾶ 1 ν]] ραγ {Π66 α]]. 

2τ Απᾶ Ίο Ἰοτᾶᾷ οὗ {πῶ 4βογυυδηῦ, 
Ῥοΐπρ τηογεᾶ γη οοπαραβΒΙΟΠ, 
γο]εαβεά ἴση, απά {ογραγο Ἠϊτη 

28 {π6 ὅᾷερίι. ἘἙτπί ναί ἀβενγαπί 
πγεηί οτί, απᾶ {οαπά ος οὗ 15 
{ο]]ουγ-βαυναι{ς, τ Ίο ουγε Ἠήτη 
α Ἠππάγεα ὄρεπσθ: απᾶ Π6 ]αϊά 
ΠΟΙ οἱ Ἠϊπη, απᾶ {οο]ς λΐηι Ὦγ 
Όλο {Ἠτοαί, ΒΑΨΙΠΡ, Ῥαγ ν]αῖ 

29 Όποια οὐγοϑῦ. Ρο [15 Τ6]1ου/-Β6Υ- 
παηῦ 1611 ἆοππ απᾶ Ῥοβοαπσ]ί 
Βίτη, βαγίησ, Ἠανο ραεποῬ τ 

80 1ης, απά 1 1] Ῥαγ {ορ Απιά 
Ίο που] ποῦ: Ῥαὺ πγεπ{ απιᾷ οὐδὲ 
Βΐτη ἰηΐο Ῥυίβομ, {11 Ἰο 5ῃουμᾶ 
Ῥαγ ὑμαῦ ΠΟ πα πο. 80 
πει 15 {ε]]οπγ-δογναπίς ΒΘ 
ὙΠδὺ πγας ἄθπο, 116γ γε 6 ϱκ- 
ορθ(ΐπρ ΒΟΥΤΥ, απᾶ οαππθ απᾶ {ο]ᾶ 
τιηΐο {1αῖγ ]ογά 811] {πῶ γγας ἆοπο. 
ΤΈ]ιοη 115 Ἰοτά οα]]οᾶ Πίστη ππ{ο 
Ἠϊπα, απά βαϊζμ {ο Ἰήτα, Τποα 
πηιοκεᾶ 4βογναπῦ, 1 {ογρατο {Π|66 
αἲ] Ὠναί ἀἄερί, Ῥεσααβο οι Ῥ6- 
βοαρΏ{εξῦ Ίπε: βλοπ]ᾶεξδί ποῦ 
Όλοι 8150 Ἠαγο Ἰαᾶ ΤΠΘΥΟΥ ΟΠ 
ΤΠ {ε]]ογγ-βεγγαπί, εσεην ας 1 
Ἰαᾶ ΤΠΘτοΥγ οἩπ ἴιεο Απᾶ Ἠ1β 
Ίοτά ππαβ Ἱνοία, απᾶ ἀο]ινεγοᾶ 
Ἠϊπα {ο {π6 {οΥππθΏ{οΥΒ, {11 Ἡο 
βλοτ]ά Ῥαγ 811 {παὺ πας ἄπ. 50 
Β118}1 4150 ΤΥ Ἱεανοη]γ Εαί]ιογ ἄο 
πηΐο γοιι, 1 χο ἔουρῖνϑ ποῦ θυ θυ Ὺ 
οπ6 Ἠ18 Ῥχοίμεν ἔτοπι γοῦν Ἠθαχῖβ. 

21 

99 

ὡϑ τῷ 

9 Η- 

9 σι 

105, 
φευσιίγ 
Μπεν 
α 
δευετι 

3465, 
θοπιᾶ- 
ϑδεγυαηΐς. 

ὃ ΤΙ|ἱ5 
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Ῥαβ]γ. 
οτί] 
αροαί 
3240. 

4ϱγ. 
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δᾳγ. 
ἴοαπ. 

6 Τηο 
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οἶσηί 
οπςσο 
81 - 
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ΕΥ̓ΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

Έ / » , Ἅ κε ΄ 3 Ν 

20 οὐ γὰρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ 
Απ Ν ” - τα. , » - 
ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

8] Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, " ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ 
ὕ ς 3 / 

Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός 
99 μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; λέγει 3 μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ; 5 ; γ 

πλ κ εἰ - ᾽ ᾿ “ ς / αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, 
᾿ Ἁ - 93 ἀλλ᾽ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. διὰ τοῦτο 

έ ’ ς ’ » ᾽ - ” ’ 

ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 
” ὰ » ή - / ν 

βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ 
- ’ 3 - 3 / Ἂν 3 ΄“- 3 τῶν δούλων αὐτοῦ. ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ 

παρῆν. ΄ 
συναίρειν, προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης 

9 . ΄ 

9ὔ μυρίων ταλάντων. μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ 
» - ΄ 3 { ΄ 3 - 

ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ 
“-“ σ - Ν 

πραθῆναι, καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ 
/ σ 5 κ “ 

τέκνα, καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. 
Α 3 ε “ , ο , 

90 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ, λέ- 
ο) γων, Κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ 

, 3 ’ κ Ὶ « 

27 πάντα σοι ἀποδώσω. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ 
΄ - / ’ 

κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν, 
38 καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. ἐξελθὼν δὲ 

ς ” » - 45 ο “ / 
ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων 

᾽ “ ὰ 3, 3. δγῆς ε ᾿ , 
αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, 

᾿ / πα, ΄, ᾽ , 
καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε, λέγων, ᾿Απόδος 

δες, ος , 
99 μοι ὅ τι! ὀφείλεις. πεσὼν οὖν ὁ σύνδου- 

- / 

λος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ!” παρεκάλει 
᾽ / , ’ 3.6 3 ’ Ν αὐτόν, λέγων, Μακροθύμησον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ 

" 80 πάντα 15 ἀποδώσω σοι. ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, 
᾿' ιο) 3 ἀλλ᾽ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν, 

- - δ. / 
8Ι ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. ἰδόντες δὲ14 

ε ή 3 - Ν ΄ ,ὔ 

οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν 
, . ν᾿ / / - Π 

σφόδρα καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ 
᾽ - / ΝΣ / ’ 

82 αὐτῶν πάντα τὰ γενόμενα. τότε προσκα- 
λεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, 

- - » Δ 

Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην 
ον , 3 9 

253 ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με οὐκ ἔδει 
Δ ᾿ - Λ ’ [ ε ΓΙ 

καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύὐνδουλόν σου, ὡς καὶ 
» [ή 5 ’ ψφ.νΝ Ν « , 3 

84 εγω σε ἠλέησα: και ὀργισθεὶς ο κυριος αυ- 

τοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς, ἕως 
9 5 ”.υ-- α “ 85 οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ 5, οὕτω 

« “ δι να 

καὶ ὁ πατήρ µου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, 
5" ἣν » “ ΄ - 3 - » - 

ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 

10 ϱΠΙ. μοι 

13 Οπι. εἷς τοὺς 
αὐτοῦ 

15 ρῃι. πάντα 

14 οὖν 

16 ϱπι. αὐτῷ 

“-“ 

1 εἴτι 

πόδας 

᾿ς ἐξ “ “ - ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα 16 ρῃι. τὰ παραπτώματα 

αὐτῶν, αὐτῶν 

85 



84 

κ Ματσ]ς 
10, 1. 

Χ {αρῃ, 1. 
21. 

Χαθη, 2. 
4 24, 

Ἠρῃ. ὅ. 
51. 

«σος 
6, 16. 

Ἔ Ῥοιί, 
24.1 

Σο, ὅ. 
7 92. 

Ματ]ς 10. 
11. 
Ίμικο 10, 
18 
1 (ον. 
τ. 11. 

κ Ματς 
10. 18. 
Ίμα]κο 18, 
15. 

1611 
19 Απᾶ ἰδ ϱἈπιθ {ο ρα55, Ἐμοῦ 

ὍΠΘῊ {6515 ηαά πϊβμοᾶ {]ιοςο βαΥ- 
πρβ, Ίο ἀερατ[εᾷ Ίνοπι (1811166, απιά 
οατηθ ΙΠίο {1ο οοαβίς οὗ «πάσα, Ὀε- 
γοπά Ψοτγάδῃ : 
2 Απά ρτοαῦ πω] (αᾷος Σο]]οπγοᾶ 

Ἠϊπα, απᾶ Π6 Ἠδα]εᾶ ἔπετη {]οτο. 
8 αἱ Το Ῥματίβεσς 4150 οςΊηοθ πηΐο 

Ἠϊτη, {οπηράπρ Ἠϊπα, απιά βαγ!ίης αη{ο 
Ἠϊπα, 15 16 ανα] ΤῸ ἃ ππαπ {ο ραΐ 
Άπγαγ Π15 Ὑ16 ΤΟΥ 6τ6ιγ ομ1156 2 
4 Απᾶ Ίο απβπγογαᾶ, απά βαϊά πηΐο 
μοι, Ἠαγο το ποὺ τοαᾶ, ἘΓηδὺ Ίο 
ὙΠΟ} τπαάο {Πειη αὖ ἴἶιο Ῥοσϊηπίης, 
τηϑθ {αι πια] απ ἔεπια]ο 2 
δ Απά ρα1ᾷ, ἘἜου {16 ο8ι15ο 5118] 

α τη Ίοαγο {αΐζμον απᾶ πιοίῃοι, απά 
5181] οἶεαγο ἴο [15 τ]: απᾶ 3 ἴ]λαγ 
ὑνγαϊη 5181} Ῥο οπο Πθρῃ. 
6 Ἰμοαγείοτο {16γ 86 πο ΊΠΟΥΘ 

ὑγαϊη, θαῦ οπο ἤρθη. ὙγΠαὺ 1Πθιε- 
{οτο ἄοά πίῃ ]οϊπεᾷ {ορείμον, 1αῦ 
ποὺ τπαἩ ραῦ αβιπᾶθι. 
ΤΤΠεγ 580 τιηΐο Πἴτη, Ἐν ἀϊα Μο- 

565 ὕπθῃ) οοπηπιαπᾷ {ο ρἶγε ἃ τυ! ]ηρ' 
οἵ αἰνογοθιηθηῦ, δα {ο ραί ΠΟΥ απγαγ ἢ 
8 Ἠο βαϊζῃ ππίο ἔ]απα, Μοβοϑ, μ6- 

ο 189 οἳ {Π6 Πδυ πη 685 ο{τοτχ μθαυΐβ, 
βιογοᾷ γοτι {ο Ῥτὺ απγαγ ΣΟΙ ΪΥ65: 
Ὀαὺ ἔχοπαι ὑπὸ Ῥερίηπίηρ 10 τπγὰβ ποὺ 
80. 
9 ἘΑΠΩ͂ Τ 58. ππίοτοτα, Ί/Πποβοθγου 

ΒΠ811 Ῥαῦ αὐγὰ Ἠϊ5 πὶ, οχοαρύ 10 
Ῥο Του {οτπ]σοαῖοἨ, απᾶ 5118] πιαΥΥΥ 
απούμοαν, οοτηπη δεί] αἀπ]ίοιγ: απά 
ΨΠΟΒΟ ππαγχΙαίἩΗ ΠΟΥ γηλῖοἩ 18 Ῥριαί 
δῦσα, ἀοἵ]ι οοτητη{ αἀπ]ίαυγ. 
10 41 Ἠ5 ἀϊδοῖρίες αγ πθΐο Πτα, Τῇ 

Όλο σα5ο οὗ 1ο της 6 850 πα 18 
νη{ο, 1 15 ποὺ ροοᾷ ἴο ΤΥ. 
11 Βευΐύ πο βαϊᾷ πηΐο {ἶπεπα, Α1] τη θη 

οαηποί τεοσίῖνο {Π|15 βΕΥΙΗΡ, Βᾶγ 6 ΠΟῪ 
{ο πγποιῃ 18 15 σίνθῃ. 
19 ῬῸΣ ἴπιογο αγθ βοῖὴθ Ἐπππε]μς, 

ὙγΠ10}} 616 50 Ῥοττ ἔγοπα {πρὶν τηο- 
ὑπο }5 ΤΟΙ: απά {ποῦ αγο ΒΟ0Π1Θ 
Ἐππαςὴς, νυ 10} νγθγοτηαᾶο Ἐπηπο]ις 
οἳ ππθη: απᾶ λογο Ῥο Ὥππας]μς, 
ψη]ο]ι Ἠαγο χηαᾶο {πΠεπιρε]νος Εἰπ- 
ΠΟΘΙ 5 ΤΟΥ {Π6 Κἰηράοτη οἳ Ἠθαναι)5 
5816, Ἠο {Πδὖ 15 8016 {ο τεσαῖνο τέ, 
1οἱ ήτα χαοσῖνο ἐέ, 
19 4 "ΤΠ θη γοτο ἴ]ιθγο Ῥγοιασ]Ε{ πη- 

{ο Ἠϊπα 110016 οἹι]άτοπ, ὑπαῦ ης Εποτ]ά 
Ῥαὺ 18 Ἱαπάβ ον ἔπαπα, απᾶ Ῥγαγ: 
απᾶ πο ἀἱδοῖρ]ας τερτ]κοᾷ ἔπτη. 
14 Βαὺ ἆεβας βαϊᾶ, Βα8ον {16 

ομι]άνοτ, απᾶ {οτρῖᾶ ἔποτι ποὺ {ο 
6ΟΠ16 ἀηΐο Ίηο: Του οὗ ϱπο] 15 {λα 
ἹΙπρᾶοπι οὗ Ἠθαγομ. 

1881 
19 Απᾷ 16 οατηο {0 Ῥ888 ἨΊθη 96- 

5115 Παᾶ Ππὶςμοᾶ {π656 πγογᾷβ, μ6 
ἄερατίοᾶ ἔτοπα ἄαΗ]6α, απιᾶ οὔ1πθ 
Ἰπίο ὑπὸ Ῥοτάεις οἵ ἑπᾶφα Τε- 

2 γοπά «οτᾶαση; απᾶ ρτοαῦ τα] ϊ- 
ἰπᾶσς {ο]]οπγεᾶ Ἠϊπα; απᾶ Τε Ἠεα]- 
οα παπα ατα. 

85 Απᾶ ἐμοῦ 6ΑΠ1θ6 πηΐο Ἠϊπα 
ΡΠ Αγ βθοβ, επιράπς Ἠϊπη, απᾶ 
φαγίπς, 15. 1 Ια] Γον α πια 
το ραῦ απαγ [5 νηῖο [ΟΥ̓ οτε 
οςπ8θ62 Απᾶ Ίο απβπετεᾷ απά 
5814, Ὥατο γο ποὺ τοαᾶ, ὑπαῦ ο 
νήσο] 2πηαᾶο έἔἶεπι ἔτοπα {Π6 Ῥε- 
ρίπηῖηρ ππαζο ἴμοπι πηα]ο απᾶά 
1οππα]α, απά βαϊᾶ, Ἐ ου 015 οα5α 
5881] α τη Ίδανε 15 {αΐμεν απά 
1ΠΟἴΊΘΥ, απᾶᾷ 5181] οἶοανο {ο 11β 
να; απᾶ πὸ παῖι 5118}} Ῥε- 
60116 0ηΠ6 Πθβ]μ2 ο {λαί ἴΠεγ 
ατ6 πο ποτθ ἰπναῖη, θαὖ οπςθ ἤθβῃ. 
Ἠ]μαξ (πεγαίογο αοα πα ]οϊπες 
ἰοσοαί]οαχ, 1εῦ ποῦ τιαπ Ῥαή αβπῃ- 
εν. ΤΉΘΥ 58. πηΐο Ἠϊπαι, αγ 
Ώιεη αἰ Μοβος οοπηπηαπᾷ {ο ρίνο 
α ὈΠῚ οὗ ἀϊνοτοσππεη{, απᾶ {ο Ῥαῦ 
Πεν πΤαγ ἢ Ηδ βαβαῖ ππ{ζο ἴ]απα, 
ΜοβαΕ ΤΟΥ γοῦν Πατάπαβς οὗ Ἠεατί 
ϱιῇοτοᾶ γοα {ο ραῦ απαγ τοαν 
γγίγοθ θα ἔγοπι {πο Ῥεριηπίπρ 
10 πα ποῦ δει βο. Απά Τ βατ 
πηΐο τοι, ὙΥΠΟΒΟΘΥΘΥ 5181] Ῥραῦ 
ΔΥΤΔΥ ΠΒ πιο, δοχοερύ Του ἴου- 
πϊσαΙοἩ, απᾶ 5181} τααΙΥΥ ΑΠο- 
Όπου, οοτητηϊ θῦῃ αάπα]θενγ: 4 πᾶ 
Ίο ὑμαὺ πιαντ]εῦ] ΠΟΙ ΘΠ 5186 
15. Ῥαῦ διὰ Οοτητηϊ οί 86 ]- 

10 ἴουυ. ΤΠπὸ αἰβοῖρ]ο5 βαγ παπίο 
Ἠπη, Τῇ ὧπο οα5ο οὗ {πῸ τπαἩ 15 
80 σι [15 π[α, 16 15 ποῦ οςκ- 

11 ροᾷ1επί {ο τπαΥΥγ. Βαῦ ΒΘ βαϊᾶ 
τιηΐο {]ποτα, ΑΠ ππςηπ οαηποῦ 16- 
οεἵνο {Π185 βατίπα, Ὀπῦὺ {αγ {ο 

19 ν/ποπι 16 15. ρῖτει. Έοτ ἴπεγα 
ΔΥΘ ΘΠ ΙΘΉ 5, ὙγΠ]ΟῊ πγεχθ 50 ΒΟΥ 
Ίγοτη {π6 11 τοῦ ΠΥ 5. πποπαὮ: απᾶ 
11θγο 8.6. ΘΠ 05, 0 Ὑαυα 
τηα(1ο θα ΠΟ ΗΒ Ώγτηαε: απ {Π6 76 
Άγο ΘΌΠΠΟΠ 5, ὙγπΙοἩ τηδαθ ἔ]απι- 
5ο]νοβ ΘΠ ΠΟΙ 5 ΤΟΥ πο Ἰάπσᾶοπι 
οὗ Ὠθᾶυθῃ 5 βα]θ. Ἠθ {Πϑὺ 15 8016 
{ο τοσσθῖνο 18, 1ϑῦ Ἠϊπα τοσεῖγε 10. 

Τ]αη πγοτο που Ῥγοαρ]ί ππ{ο 
Ἠϊπα 1016 ΟΠ] αν θη, ὑπαὺ ιο β]λοτ]ᾶ 
Ίαγ 15 βαπᾶβ οἩ {Π61}}, απᾶ Ῥταγ: 
απᾶ {πὸ ἀϊδοῖρ]ες τερτ]καᾶ πετη. 

14 Βαυὺ 9655 βεϊᾶ, βαῇΠεν {1ο 110016 
ΟΠ] ἄγη, απᾶ Του θα ἴ]οπι πού, 
{ο οοπιθ πηΐο τηθ: Του οὗ 50} 
ἴθ πο Ἱπράοπτ οἳ Ἡθατεῃ. 
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5. ΜΑΤΤΗΕΝ ΧΙΣΧ. 1-14. 
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ὔιο. 

3 ΒΟΠῚΘ 
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δα Ποτῖ- 
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8 ΒΟΠΙΘ 
δ ποϊθηῦ 
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{165 τοδα 
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ΤΟΥ ια 
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85. 
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διηοϊοηῦ 
ααμοτί- 
65. 



ΈΥΑΤΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

19 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς 
λό , “ 5. Ψ “-“ Τ' λ λ ’ 

ύγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, 
καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ιουδαίας πέραν 

“9 , δν» / 3 ία, 3 λ 9 τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ Οχλοι 
/ ο] ΄ 3 ΙΑ 3 [ος πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 

8 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ" Φαρισαῖοι πειρά- 1 οην. οἱ ἐοσὲ, πο 
πιαχῇ. 
3 οπη, αὐτῷ 

5 οπι. ἀνθρώπῳ 

4 ρῃι. αὐτοῖς 

ὅδ Μαγῳ. κτίσας 

Ὁ. τὸ 
ζοντες αὐτόν, καὶ λέγοντες αὐτῷ", Εἰ ἔξεστιν 

“ - 3 9) Ν 

ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ 
“ 3 “- 

4 πᾶσαν αἰτίαν ; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς“, 
3” Ἐν) μή ς ΄ δ δας ] ” “ 

Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας" ἀπ᾿ ἀρχῆς 
”/ π - 2 / 3 / Δ - ὅ ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς, καὶ εἶπεν, 
σ 3” Ν Ένεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν 

πατέρα καὶ τὴν µητέρα, καὶ προσκολλη- 

θήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ 
/ ο) / , ΄ Σρι επ. / 6 δύο εἰς σάρκα μίαν; ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, 

ἀλλὰ σὰρξ µία ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, 
, Σ το δὰ Ἰ ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. λέγουσιν αὐτῷ, 

’ Ψ  “ -“ ᾿ 

Τί οὖν Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι. βιβλίον 
3 / Ν 5 - 3 , , 8 ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; λέγει 
ΕΣ “ “ “ ΔΝ τ / αὐτοῖς ὅτι Μωσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν 

ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖ- 
ο κ - ο 

κας ὑμῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτω. 
᾿ ενα α ἃ ἃ 3 / εν) - 9 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 
3 σι 3 , " ᾿ 

αὐτοῦ, εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλ- 6 Π7χγ0. παρεκτὸς λόγου 
[ο ΄ [ 

λην, μοιχᾶταιϊ᾽ καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμή- πορνείας 
10 σας μοιχᾶταιβ, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 7 Μαγυ. ποιεῖ αὐτὴν 

μοιχευθῆναι 

πα ᾿ : ζ . 8 Μαγῦ. οπι. καὶ ὁ 
που μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆ- ἀπολελυμένην γαμήσας 

ς Δ ολ ΄“΄ ΄“ ο 

1] σαι. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσι μοιχᾶται 
ἕ εὐ τῇ Α 

19 τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται. εἰσὶ Ὁ οι. αὐτοῦ 

3 [ο τ ασ ” 5 / 

αὐτοῦ", Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρω- 

μὴ 3 “ α΄ 

γὰρ εὐνοῦχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς 
3 / 2 ο »“" 

ἐγεννήθησαν οὕτω' καί εἶσιν εὐνοῦχοι, οἵ- 
5» / ς κε . τινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καί 

3 3 ΄“ ο εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς 
Δ ΔΝ - “ 

διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος 

χωρεῖν χωρείτω. 
15 Τότε ἔχθη αὐτῷ δία, ἵ ὰ προσηνέχθη αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς 

κ 3 τς - . 
χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται οἱ 

Ν ΔΝ » / 3 “ ς Ν 5 

4: δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. ὁ δὲ Ἰη- 
“ 53 ” 

σοῦς εἶπεν, ΓΑφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ 
/ αλ - , Ξ “ Ν 

κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με τῶν γὰρ 
᾽ , 3 Ν κ -- 
τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 



ο, ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΙΣ. 1ὅ---29. 

1611 
15 Απᾶ Ίο ]α1ᾷ 15 Παπᾶβ οη ἔπ 61, 

δια ἄερατίεᾶ {πεπορ. 
16 4 3 Απᾶ Ῥε]μο]ᾶ, οης σαπηθ απᾶ 

Β8 14 απίο Ἠϊτα, ἀοοᾶ τηαβίεν, παί 
σοοα ὑπϊηρ 5181 1 ἆο, ἐλαί 1 πιαγ 
Ἰανο εἴεγτια] 11ο 2 
17 Απά Π6 βαϊᾷ ππίο Ἰϊπα, Ίησ 

οα]]οδύ ποια τηο ροοᾷ2 Ίποετο 15 
ΠΟῸΠ6 ροοᾷ Ῥαΐς οπς, ἐμαὶ ἐ8 ἄοᾶ: 
Ῥαΐ 1{ χο τ δηΐου Ἱπίο Η[ε, κεερ 
ιο δοτητηδηατηθηΐβ, 
18 Ἠο βίῃ πη{ο Πτα, ΓΗΙΟἨ 2 ἆο- 

515 5816, Ἐ Τηοτ Βα] ἄο πο τηπτᾷςΥ, 
Έποια Εἶλα]έ ποὺ οοτηταῖὁ Δα] θυ, 
Έποα 51π810 ποὺ βίοαΙ, Τποι μα] 
ποῦ Ῥεαν [8156 ΥΥΙσιθΒΒ, 
19 Ἠοποας {ἴμγ {αΐπεν απᾶ ἴἩγ 

πιοί]μαΥ: απᾶ, Τοῦ εα]ί Ίογο ὑπ ν 
ποϊρΏροτατ ἃ5 ὑπ 56], 
20 ΤΊ τοιτιρ τα βα1δ] πιηΐο Ἠήτῃ, 

ΑἿΙ π688 ὑμπίηρβ πᾶν 1 Κερί ἔτοπι 
ΤΩΥ γοα{Ἡ πρ: π]λαῦ ]αοἷ 1 γοὺ 2 
21 αραβ βαϊα πίο Ἰήπα, Ἡ Όποια 
τ] Ῥο Ῥεγ{αοῦ, 6ο απιά 5611] ἐπα ἴλοιι 
λαβί, απᾶ ρῖνο Το ἐπ Ῥοοχ, απά ὑπο 
5Ώα]{ Ἠανο ἴγεαξατο ἴῃ Ἡθαγει: απᾶ 
ΘΟΙη6 απάᾶ Το]1οπγ τηθ. 
22 Βαΐ πγ]ιοη {π6 γοπηρ τᾶ Ἠεαγᾶ 

πναῦ βαυίηρ, Ἡα πγεπ{ απΤαΥ ΒΟΙΤΥΟΤΓ- 
10]: ΤΟΥ Π6 δᾶ στεαῦ ῬοββΘΒΒΙΟΠΒ. 
28 4 ΤΊ Θη 5βεϊα 6815 ππ{ο Η15 α15- 

οἴρίες, Ὑανγῖ]γ 1 580 ππ{ο τοι, ἐπαΐ 
α το τη 5181] ΠατᾶΙψ επ{εχ 1πίο 
{π6 Ἰάπσάοτα οἵ Ἱεαγεῃ. 
24 Απᾶ αραῖτῃ 1 58. πιηΐο τοι, Τὖ 15 

ΘΑ ΒΊΟΥ ΤΟΥ ἃ οαπηε] {ο ο {πτοιρῃ {ο 
οσε οἳ ἃ πεεά]ε, ἴ]ναη {0Υ ἃ τ16Ἡ τη 
{ο δηΐου 1πίο {π6 ΚΙπσᾶοτη οὗ ἀοᾶ. 
25 πετ Ἠ15 4ϊδαιρ]εβ Ἱαανᾶ 10, ἴπετ 

ππεγο οχοροᾶ πρ] απιασεᾶ, βαγῖτς, 
πο ἔπεῃπ απ Ῥο βαγος 2 
26 Ῥτί ;εβας Ῥε]με]ά {Ίιεπα, δ 5α1ᾶ 

Ἠπ{ο {]ιαπα, ὙΠ ΊΠΕΠ Ες 15. Ππη- 
Ῥοββ1β]ο, Ῥαέ πι ἄοᾶ 811 ΟΕ ππιρς 
816 ῬΟΒΒΙΡΙ6. 
ϱπ 4 "Τπεη απβγγογοᾷ Ῥεΐαν, απᾶ 

5814 ππδο πα, Ῥοα]ο]ά, νο πᾶν ἴου- 
βα]κοι 811, απά {ομΠοσνεᾶ {π66, ναί 
5181] πα Ἠανο {πετοί[οτο 3 
28 Απᾶ «οδαβδ βαϊᾶ πηΐο ἔπατα, Ὑ6- 

γῇγ 1 580 τιηΐο τοι, {πῶῦ ο πΥΠΙσἩ 
Πᾶν ΤοἩοπνγεᾶ της, ἵπ {Π6 ΤοβεπΠετᾶ- 
[ἴοι θη {11ο Φοη οὗ τπαη 5118]] 51 
ἴῃ {πο {ΠτῸΠπ6 οὗ 15 ρου, Ἔγο 8150 
ια] 516 προπ ἔπγε]νο {Πτοπ6β, ]πᾶρ- 
Ίηρ {π6 ἴγγε]νο ὑγ]065 οἳ 15Υ86]. 
29 Απᾶ ονετγ οπαο αι Πα 

Ι0ΥβΩΚ6η ἍἨοιβθβ, ΟΥ̓ Ῥτοίμτεῃ, 
ΟΥ̓ ΒΙ8{61Α, ΟΥ̓ {αἴπαυ, οἵ πιοίΠοτ, 
ΟΥ̓́ ΜΠ, ΟΥ οπ]]άτει, οἳ ἸΙαπᾷ5, 

21 τει» 

1881 
15 Απᾶ Ίο ]α1ᾷ 18 Παπᾶς οἱ {]απι, 

δια ἀερατίαᾶ ἴπεπσθ. 
16 Απᾶ Ῥε]μο]ᾶ, οιπο οΆπιθ {ο Ἠϊπα 

δια Βαϊ, 12 Μαβίοσ, πιπαῦ σοοᾶ 
{πϊηρ 5181] 1 ἄο, μαι Τ τιαγ 

17 Ἠαγο εἴετηα] 1162 Απᾶ δ βαϊᾶ 
τπαΐο Ἠΐτη, ὃ ἨΓΗγ δβικοϑῦ ἴ]οα τη6 
οοποενπῖπρ {ναί γηΙοἩ 18 ροοᾶ 2 
ὍΟπο ἔμετο 15 ο ἵρ ροοᾶ: Ῥαΐ 
1 ποὺ πγοπ]ᾶάεβῦ επίαν 1πίο 16, 
χθαερ {π6 οοτηπιαπάπηθηί5. ο 
Βαζ] ἀπο Ἠϊτα, ΓΙ Απᾶ 
Ἴθβας βαϊᾶ, Τηοα ολα] ποὺ ΚΠ], 
Τ]ιοια β]ια]{ τοῦ οοτητηϊ{ αἄπ]{εχγ, 
Τποι βλα]{ ποὺ βἰοα], Τηοα 58} 

19 ποῦ Ῥοεαν Ταΐδο πίπεβς, Ἡοποιν 
{1 {αίμον απιά {11γ τποίπετ: απᾶ, 
Ἔ]μοι 5810 Ίογο {Ἡψ πεϊσηροιχ 
88 {πγ861. ὙΠῸ τοπηςρ τηϑῇ 
βϑῖ ἢ πηΐο Ἠϊπηα, Α1ἱ {Ππ656 προ 
Ἠανο 1 οὐβουυβᾶ: π]ιαῦ Ι4οἷς 1 

Ίοραβ βαῖά πίο Ἠϊτα, Τῇ 
Όλοι ππου]ᾶαεξί Ῥα Ῥρετ[εοῦ, ο, 
5611 ναί ποια Ἰαρί, δια σ]νο {ο 
Όλα Ῥοου, απᾶ ἴποα 5Π81ῦ Πᾶνα 
ΘΕΡΠΥ6 ἴῃ ἨθαγεἩ: απᾶ οοτηθ, 

18 

322. 1οΗον; πιο. Βαΐῦ π]ση {μα τοιπς 
τηϑ Ἠεαγᾶ [ια βαγίης, ε ππεηί 
αγγαγ βογτον{α]: ΤΟΥ ΠΘ πγαδ οπθ 
Όιαί πᾶ ρυθαῦ Ῥοββοβδίοης. 

2ὸ Απᾶ ὧοβαις β8ϊα ππίο 18 ᾱἱδ- 
οἵρ]αεβ, Ὑοχ!γ 1 βαγ ππίο το, 
Τὸ 15 Ἠατᾷ {ον ἃ τίοἩ τπἙη 1ο 
δηΐου Πίο {π6 Ἰἰπσάοτα οὗ Ἠθα- 
ναι. Απᾶ αραῖη 1 βαγ ππίο το, 
Τὸ 15 οαβίθ; ΤοΥ ἃ οατηεὶ {ο ρο 
{μτοπσῃ ἃ ποεᾷ]ε᾿5 ογο, ἴπαπ ΤΟΥ 
8. το τη {ο επί6ς Πίο {λε 

26 Ἰιπσᾷοια οἳ ἄοᾶ. Απά νλεἩ 
Όλο 4ἱδοῖρ]ες πραγ 10, [ΠΥ γετε 
αβοπϊςπεᾶ ΘΧΟΘΘΑΙΠΡΙΣ, ΒΆΣΙΠΡ, 

20 πο ἴΠεη ὁδηῃ Ῥο βαγοᾷ 2 ἆ 
Ἱοδρας ]οο]ίτπσ προπ έλεπι βϑϊα {ο 
ποτὰ, τηε {Π|5 15. ΙΠΙΡΟΡ- 
αρα; Ῥαὺ σι ἀοᾶ 811 πρ 
αγ ῬοββϊρΙθ. Ἔ]οη απαπετεᾷ 
Ῥροίου δηᾷ βδϊᾶ αππίο Ἠϊτη, Τιο, πα 
Ἠαγο 1ο[ζ 411, απᾶ ΤΟ] ον ἔ]ιεο; 
τιλαῦ ἔποη 5181] ντο πᾶν  ἀπᾶ 
Ί6δα5 Βαϊ πηΐο Έμαπι, εγ]γ Τ 
βαΥ πηΐο σοι, {μα σα γη] 
Ίανο 1οΠογγοᾶ τη, ἴῃ {Π6 τθ- 
Ρεπογαξίοη θη {ο Βοη οἳ Τη8 
5181] βἱῦ οὐ {π6 {Ίγοπε οἳ ΠΒ 
ΡΙΟΥΥ, γ6. 8180 5181] αν ὍΡΟΙ 
{πγεῖνοα ΤἨτοπθ6β, Ἱπᾶριιρ λε 
ἔππεῖνο ἐχῖρος οἳ 5786]. Απᾶ 
6ΥοΥγ οης ὑμαὺ Ἠαΐ]ι 1ε[ζ Ἡοπβθβ, 
ΟΥ̓ Ῥγοίμτθ, ΟΥ 8Ι5{6Υ8, ΟΥ̓ ΓΔ ΠΟΥ, 
ΟΥ̓́ΤΟΙ ΠΟΥ,’ οΥ ΘΠ] ΔΎΘΗ, ΟΥ̓ ἸΔ 15, 

1 ΟΣ, 
Τεασλεγ 

2 ΒΟΠΊΘ 
Ἁποῖθηΐ 

δα Ποτῖ- 

8αυς 0πἱ6, 
6νοΠ 
ᾳοᾶ. 
566 
ΜατΤΙΚ κ. 
18: [κακὸ 
ΥΠ, 19. 

4 ΜαπΥ 
διηοϊοηῦ 
Βαθοτ]- 
{165 αάά 
ΟΥ̓ τοἴ[ε: 
88 ἴῃ 
ΊἸμικο 
χγ, 29, 
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Ν » Δ » ” Ν ” » / 

16 καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς τὰς χεῖρας, ἐπορεύθη 
ἐκεῖθεν. 

ο ἣν »" 

16. Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ", 
ιό 

Διδάσκαλε ἀγαθέ", τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα 
/ κ. - 

17 ἔχω ζωὴν αἰώνιον ; ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί µε 
λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, 

᾿ ” ΙΝ 

ὁ Θεός "3, εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
/ / ἈΝ » / ᾿ εἶ ΄σ 

18 ζωήν, τηρησον τας ἐντολάς. λέγει αὐτῷ, 
- ἫΝ . Ποίας; ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπε, Τὸ οὐ φονεύσεις 

οὐ μοιχεύσεις" οὐ κλέψεις" οὐ ψευδοµαρτυ- 
Δ 19, Η ᾿ ος 

19 ρήσεις τίµα τὸν πατερα σου καὶ τὴν μητέρα 

καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
5 ιο Ἢ , ͵ - ᾽ 

50 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, Πάντα ταῦτα ἐφυ- 

λαξάμην ἐκ νεότητός μου 5" τί ἔτι ὑστερῶ; 
- - / Ὁ 

51 ἔφη αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς, Βὶ θέλεις τέλειος εἶναι, 
“ / / 3 «ς 2 Ν δὸ 14 

ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς 
΄“΄ Ν ” 

πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ' καὶ 
- 3 ’ » , Ὁ: , 

9 δεῦρο, ἀκολούθει μοι. ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος 
Ν / .- , . 3 τ ὦ 

τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος" ἦν γὰρ ἔχων 

κτήματα πολλά, 
« “ 53 “ - - 

3: Ὅ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
ΕΣ ἣν εν 

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος 
3. , ” Δ ’ - 3 εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρα- 

5 νῶν. πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι 
Ν ΄ 

κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν, ἢ 
/ Α ΄“ - 

πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἶσελ- 

95 θεῖν. ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ οὐτοῦ 15 
ἐξεπλήσσοντο σφόδρα, λέγοντες. Τίς ἄρα 

90 δύναται σωθῆναι; ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς 
απ 3 - Δ 3 / - δα / 
εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύ- 

/ Φ Δ ν “ / , νατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά 
» ΄ 3 ΔΝ ε ΄ 9 3 

2] ἐστι. τότε ἀποκριθεὶς ο Πέτρος είπεν αὖ- 
“ τὸ / ς ” 3 { ’ Ν 3 

τῷ, Ιδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκο- 
8 λουθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ 

3 “ ΜΡ 5 - 3 Ν , ς - α 

ι τοι ε πυμι ο Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Αμην λέγω ν ὅτι 
ς - ς 3 Μι , 3 - 

ὑμεῖς οἳ ἀκολουθήσαντές µοι, ἐν τῇ παλιγ- 

γενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ο η / / 3 “ ’ Ν ς ῴδα 

ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς 
δι / / ’ ΔΝ / 

ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα 

9) φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν 
/ Ε 5 Ἀ ΄ οἰκίας, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, 

ο , Ἀ - 16 , Ἄ 3 / 
η μητέρα, η γυναῖκα“, ἢ τέκνα, ἢ ἄγρους, 

10 αὐτῷ εἶπε 

Ἡ οπι. ἀγαθέ ἱεραὶ, πιοί 
πιαγή. 

13 πὶ µε ἐρωτᾷς περὶ τοῦ 
ἀγαθοῦ ; εἷς ἐστὶν ὁ 
ἀγαθός" ἱοαΐϊ, ποὶ πια. 

19 πι. ἐκ νεότητός μου 

14. αᾷ τοῖς 

16 ΟΠι. αὐτοῦ 

16 ϱηι. ἢ γυναῖκα ἰοτί, 
πιοί πιαγη. 
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οοπ(ζ- 
τ μ 66] 06 
01 
οἩ ἴῃ. 

1611 

ῸΥ ΤΩΥ ΝΆΤΙΘ᾽ 5 βαἷθ, 518] γϑοϑῖνθ 
απ΄ Ἠππάνγεςα[ο]ᾶ, δηα 5181} Ἰππουὶῦ 
ογεγ]αράτπρ 116. 
90 ἘΒαῦ τιαπγ ὑμπαὺ ἃγ6 Ἠτεί, 5181] 

Ῥο Ιαδύ, απά πε Ἰαβϑῦ 5181] "9 βγεί, 

0 Ἐου {π6 Ιάπρᾶοτα οὗ Ἡθανοη 15 
Ἠ]κο απίο ἃ τηδῃ ἐπαὺ 15 απ Ἠοτβο- 
Ἠο]άσυ, ΒΟ. πγεπέ οαὐ θαγ]γ ἴῃ {μα 
τποτγηίης {ο Ἰήτο Ί4ροττεγς Ιπίο Ἠ18 
πἰπεγατά. 
2 Απάᾶ θη μ6 δᾶ ασγεαᾷ στ ἴμο 

Ἰαβοπταγβ Του ἃ ΙῬεπησ ἃ ἆαγ, Π6 
βεπ{ {]ιοπα 1π{ο 5 νιπεγατᾶ. 
8 Απ Ίο νγοπῦ οτξ α οτί πὸ ενα 

Ἠοτν, ἃ Πα βαν οἴμενς βἰαπάϊπρ 1416 
ἴῃ {Π|0 τηατ]κοίρ]ασθ, 
4 Απᾷ παϊᾶ πηΐο ἔπτη, ο γα αἱβο 

ΠΡΟ {πὸ γιπεγατᾶ, απᾶ τ μδύβοθυυ 
15 τσ, Τ 111] ρῖτο τοι. Απᾶ {μετ 
τγϑηῦ {ΠῚ} γᾶν. 
ὅ Ἀραΐῃ παυϑηῦ οὐὖ αροτα{ ἐπ βἰκί]ι 

απᾶ πη }}) Ἠοτχ, απᾷ ατα Ἠ]κονγῖςο. 
6 Απᾶ αροπύ {π6 εἰετεπ{ί] Ἠοτγ, Τε 

ποπῦ οὖ, ἃ: {οππᾶ οἴπενς β{απάῖης 
1616, απ 561 πιο ἔπτη, μγβἰαπά 
γ8 Ἠεγο 811 {με ἄαγ 1616 3 
7 Τηεγ βαγ πηΐο Ἠϊπα, Ώεσαιδο πο 

πιαη Πα} Ἠ]γεα τι6ὸ. Ἠο ραϊζῃ τιηΐο 
Ώιθτη, (9 το 8150 1πίο {πο γιπεγατά: 
δι νηαίδοενεν 15 τὶσηζ, ἐλαί 5881] 
γο τορθῖτο. 
8 50 ὙΠΘΗ 6Υο6η πγας σοτθ, πο ]οτᾷ 

οἳ {πο νἰπογατᾷ βαϊ απίο 15 
Ῥίαγγατᾶ, . Οα]1 ο ἸαβοττατΒ, απᾶ 
Ρῖνο {πετη {]ιαῖν Ἠϊτα, Ῥεριηπίπρ ἔτοτα 
{86 Ἰα56, τη{ο ἐπ ἄτεί, 
9 Απᾶ π/ηαη ἴΠογ οαππθ {]λαῦ 10εγε 

]ήγεᾶ αροταί {ο εἰεγοπί] ποι, {ΠΥ 
γαοθ]γεᾷ 6ΥΘΥΥ 1ΠπαΠ ἃ Ρ6ΠΠΥ. 
10 Βυῦ πν]ιο {π6 Ἠτβῦ σπππθ, {αγ 

ΒΙΡΡΟΒΘΩ͂ {πῶὺ Ώπεγ βΠοτπ]ά Ἠανο τα- 
οεἱνεᾷ 1ΠΟΥ6, απ {παεγ Ἠκεπήβο 16- 
οοϊνοᾶ ΘΥΘΥΎ ΙΠ8Ἠ ἃ Ῥεπηγ. 
11 Απά νο {που Πα τεοαϊγεᾶ 15, 

{μεν πππττηπτγεά αραἰπβδῦ πο ροο- 
ΤΘ οὗ {16 Ἠοτβο, 
12 βαγίηρ, Τμορε]αςί! Πανοπυτοτπσ]έ 

δὲ οπθ μουν, απᾶ οι Ππαβῦ τηαᾶο 
παπα θαι] απίο τι8, πο] Ἠανο 
Ῥουποἰμερτατᾶεπ, απ ΠεαίοΓ(πεσαγ. 
18 Ῥπ{ ο απςγγεγοᾷ οπο οὗ {ετη δ 

5814, Ἐγ]οπς, Τζο 66 πὸ τοις: αἸα 50 
ποῦ ἴ]οα αργοο πξ] τηο ΤΟΥ ἃ Ῥ6ΠΥ 2 
14 Ταχο {πᾶῦ Οτο 15, απᾶ ρο {ΠΥ 

ν/αγ, Τ ση] ρίνο απ{ο {Π|15 ]α5ΐ, 6Υει 
45 ππ{ο {Π66. 
15 15 1{ τοῦ Ἱανν[α] ἴον πηο {ο ἆο 
ναί 1 111 τ 1Π} ταῖς οσα) 15 {Π|16 
οσο ον!], Ῥϑοδιβο 1 81 ροοᾷ 2 

1881 
ΤΟΥ ΤῊΥ͂ ΠΆΤΗΘ᾽5. 56, 518}1 168- 
ορῖνο 18. παπᾶν ο], απᾶ αἸια]] 

80 1 που εἴογπα] Ἠ{6, Βα ΙΠΘΗΥ 
5.811 Ῥο Ἰαβί ἐμαέ ατε ται: 

ΑΟ απᾶ Ἀχδί ἰλαί αγε Ἰα5. Έου 
Ώιο Ἰάηράοτα οὗ Ἠεανθα 1Β 
κο Ἱπίο ἃ ππαπ {μαι 15 8 
Ἱοπβο]ο]άστ, ὙΠῸ ποῦ οτί 
ΘΑΥΪΥ ἴῃ πο ππογπίης (ὁ ΠΤ 
Ίαβοτπετβ ἰπΐο [ἰ8 νἰπετατά. 

2 Απά γγ]ιθη ο μδᾶ δργθοᾶ σι 
Όιο Ἰαβοαταογςβ ού ἃ ΖΡΕΠΗΥΣ ἃ 
ᾷαγ, Ἡ6 βοπ{ ἔπτη ΙΠπίο Ἠ15 γῖπθ- 

8 γατᾶ. Απά π πεπί οαὖ αροτπῦ 
πιο {π|γα Πού, απᾶ βατ οἴπενς 
βίη ἀὴρ ἴῃ ἴλπο ππατ]καῦρ]ασε 

4 1416; απᾶ {ἴο ἔποῖὰ πὸ βαϊᾷ, 
«ο γο αἷβο 1Πίο {Π6 νιπετατᾶ, 
απᾶ νγαίβοεγον 15 τὶσηέ 1 ὙΠ 
ρῖνο τοι. Απᾶ ἴλογ σοὺ ιείν 

ὕ Ἱγαγ. Αραΐπ ηο πεπῖ οὐ αροταῦ 
ιο βἰχίῃ απά {π6 πΙπ{] Ἠοτν, 

ϐ απἆ ἀἷᾶά Ἠ]κεπήίξο. Απᾶ αροαί 
{86 εἰονοπί]ι λοι Ἡο που οαΐ, 
απᾶ Του οἴπετς βίαπάΐπσ; απᾶ 
Ίο βαϊζ] τππ{ο ἴπατη, ΠΥ βἰαπᾶ 

7 το Ίστο 81] {1ο ἄαγ 1416) Τπετ 
ΒΔ. πηΐο Πίτη, ῬΏεσαπβο ΠῸ ΤΠΔΊ 
Πα Ἠϊγεά πδ. Ἠθ βδῖῃ ππ{ο 
ἔ]ιοτη, (ο το δἷϑξο ΙΠπίο {πὸ νῖπθ- 

8 τατᾶ. Απά ππεη θτεη Ὑ788 
60116, ἔπ Ιου οἱ {π6 νιπεγανγᾶ 
ΒΔ απ{ο Ἠϊ5 βἰοπατᾶ, 0α]1 
{ο Ί4βοπταις, απᾶ Ῥαγ ἴλμετα 
Οναῖν Ἰήτα, Ῥερϊίηπῖηρ Έτοτη {Π6 
Ἰα5ί πηΐο {π6 ἢγβὺῦ. Απᾶ γη 
Ώπιογ οαππθ ὑπδῦ τωεγε Πϊγεα αΏοτξ 
{Π6 εἸεναπί] Ποῖ, {αγ τοσοεϊνοᾷ 
6Υ6ΥΥ Τη8 ἃ 2Ρ6ΠΠΥ. Απά ποπ 
πιο Ἠτδί οατπθ, {ποὺ ααρροβοά 
ὑμαὺ ἴπιογ σοι] χασεῖνθ ΙΠΟΥΘ: 
απᾶ {πον Πκοενήςε τοοεϊνοᾷ 6ΥενΥγ 
ΤΠΔΏ ἃ ἌΡ6ΠΠΨΥ. Απά γ/ηεπ {1ιοΥ 
χεοεϊνεᾶ 10, ἴπεγ τπππηπγεᾷ ἃ- 
σαϊηβῦ ἴ]ο ΠΟΙ ΒΘ ΠΟΙΟῚ, ΒΆΣΙΠΡ', 
Ύμεςο Ἰα5ί πᾶν βρϑῃῦ διιέ οηθ 
Ποῦ", απᾶ ἴλοα Ἠαδί τπαᾶς {]θτα 
εηπαί ππίο τδ, πο ΊἨαγοα 
Ῥογπε {ιο Ῥπνάεπ οὗ ἴο (δύ 
απᾶ {πὸ ὃεοοτομίηῃσ Ἰθαί. Βυΐ 
Ίο διηβυγουρᾶ απᾶ καϊὶᾷ {ο οπε 
οἵ Ἴιετα, Ἐτιοπᾶ, 1 ἆο {π66 πο 
Ὑποηςρ: αἰαθύ ποῦ ποια αστεεθ 
ὙΠ Της ΤΟΥ ἃ 3ΡΟΠΠΨΥ2 ἜΤα]κε πρ 
Όιαί πο 15. πα, απᾶ ρο ἴ1γ 
παν; ἰὖ 15 ταν γη] {ο σῖνο ππίο 
{π15 ]αβ86, οΥοη 85 πηΐο ἔ]μορ. 15 
16 ποὺ Ἱανν{α] Τον τηθ {ο ἄο π]ιαῖ 
1 ν] [ἢ τηῖπο οὖν 2 ΟΥ 15 ἐμῖπο 
οσο οτί], Ῥεσαπβδο 1 απι ροοᾷ» 

[10] 

10 

11 

19 

14 

μ᾿ σι 

1 ΒΟΠῚΘ 
ϑποϊοηῦ 
απἰ]ιοτ]- 
[165 τοδαᾶ 
ηιαηῖ- 
Τοίά. 

3 8366 
πιαχρἰπα] 
ποῖε οΠ 
οἳ. χγ ή, 
25. 

507, πο 
το ιοί 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

- -- ὃν εΨ / ε λ, ί 17 ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός µου, ἑκατονταπλασίονα 
Δ / 

λήψεται, καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 
- Ν 

80 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ 

ΘΟΌέσχατοι πρῶτοι. ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασι- 

λεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, 
- α΄ Αν » ΄ 

ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωϊ μισθώσασθαι ἐργά- 
᾿ ᾽ - ΄ 

5 τας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ, συμφωνήσας 
Α ΄ ΄- « ΄ 

δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, 

ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 
Ν Σ 5 »» 8 καὶ ἐξελθὼν περὶ τὴν τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλ- 

ἐπὶ - -» " ᾽ 
4 λους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς" κἀκείνοις 

3. « , Ν ς “ » ᾿Ὶ 3 - εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, 
ἂν τὰς 6 Σὲ - 

ὃ καὶ Ὁ ἐὰν ἢ δίκαιον δώσω ὑμῖν, οἱ δὲ ἀπῆλ- 
Ἁ 

θον. πάλιν ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐννάτην 
α΄ » , « / Δ Ν . ς 6 ὧραν, ἐποίησεν ὡσαύτως. περὶ δὲ τὴν ἑν- 

Φ - 
δεκάτην ὥραν] ἐξελθών, εὗρεν ἄλλους ἑστώ- 

τας ἀργούς", καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστή- 
Ἵ ὅλ ν Ἁ 4 Ξ ’ » ϑ ξ λ / 3 ΄“ 

κατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; λέγουσιν αὐτῷ, 
“ » να - 
Ότι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς, 

{ / Ν ε - ” Ν 5 “ 

Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ 

8 ἐὰν ἢ δίκαιον λήψεσθε. ὀψίας δὲ γενο- 
, ΄ ς / ἘΝ... “- ον 9 μένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπι- 

’ 3 -“ / Δ ” δ Ν 

τρόπῳ αὐτοῦ, Ἰάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ 
3 / 3 ΄“σ ΔΝ / 3 / ᾽ Δ 

ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ 
“-- » / ο - / Ν / 

9 τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. καὶ ἐλθόντες 
« ν 3, ς “ α 3 δὲν ἣν / 

οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνά- 

10 ριον. ἐλθόντες δὲ οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι 

πλείονα λήψονται" καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ ἀνὰ 

11 δηνάριον. λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ 

15 οἰκοδεσπότου, λέγοντες ὅτι Οὗτοι οἱ ἔσχατοι 

μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς 
5 / - / Ν 2 “ 

ἐποίησας, τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς 
« ᾿ ν Δ / { Δ Ψ 

15 ἡμέρας και τὸν καύσωνα. 0 δὲ ἀποκρι- 
5 “ “ - 

θεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν, Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ 
Ἢ Δ Ἂς ; / ’ 5 14 σε οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; ἄρον 

η Ν νο " Η͂ , - δ / 
τὸ σὸν καὶ ὑπαγε' θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ 

- [ ΄“ 

16 δοῦναι ὡς καὶ σοί. ἢδ οὐκ ἔξεστί μοι ποιῆ- 
ὰ - - 

σαι ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς ; εἰ ὁ ὀφθαλμός 
, » σ“ ΑΕ .5 , Ἡ 

σου πογηρος εστιν, Οτι εγω α αθός ειμι; ) Ε 

17 Ματῃ. πολλα- 
πλασίονα 

1 ϱ3π. ὥραν 
η ορ Αρα, οπι. ἀργούς 

2 Γ 1 ' “-“ 

οπι. καὶ ὃ ἐὰν ἢ 
δίκαιον λήψεσθε 

3 καὶ ἐλθόντες 

89 
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ο), 19. 
90. 

τὼ τς 

τν 1001 
19. δ8. 

ΣΤου]κα 
22. 36, 

ΡΜ. 2, 
- 

1611 
1603890 {πο Ἰαϑῦὺ 5181] Ῥο Ἀνςδί, απ 

ἴπο Ετεί Ἰα5ί: {οΥ τηϑηγ Ῥο σα]εᾶ, 
Ῥαΐ {αν οἩοΡβεῃ. 
17 4 Ξ Απᾶ Σεεας σοΐπς πρ {ο 1 εγτ- 

βα]οτη, {οο] {λε ἴπγε]νε ἄἲδαῖρ]εξ αρατί 
1η {1ο 87, αππᾶ βαϊᾷ ππ{ο {Π| 610, 
18 Ἐε]ο]ά, πο 6ο πρ {0 «εγαδα]απι, 

απᾶ ιο Ῥοπ οἱ τη8 5181] Ὦο Ῥο- 
ἰγαγϑᾶ πηΐο {πὸ ομ1εῖ Ῥνιοδί5, απᾶ 
απο {πὸ Βοχϊρεβ, απᾶ [ΠΟΥ 5881] 
οοπᾶθιαπ ἨΙτη {ο ἀεαί1, 
19 ΞΑπᾶ ελα] ἄε]νεν Τη {ο ἴμα 

ἀοαπίΙαες {ο τηοοῖς, απᾶ {ο βοοπχρο, 
απιά {ο ογπο!γ πα: απᾶ {πὸ {πϊνᾷ 
ἄαγ 6 518}] τῖδε αραῖη. 
0 4 3 Τ]οι οαηθ {ο ἩἨϊπι λα 

πιοίἩογ οὐ Ζερεᾶεε᾿5 ομι]άτεπι, τηϊ]ι 
ΠΟΥ͂ 5015, πγονςμΙρρίησ Ἠϊπα, απᾶ ἆ6- 
αἰτησ ἃ. ορτίαῖτι {Πϊπρ' οὗ Ἠϊπα. 
ΦΙ Απά Ἡο βαϊᾶ αππίο ποὺ, ια 
η] οι 516 βαϊίῃ πίο Ἠϊπῃ, 
ἄταπ{, ιαῖ ἴ]ιοδο ΤΥ (στο ΒΟΠΒ ΤηΣΥ 
ϱ1ΐ, {ιο οΏθ οἩ {1ιγ τ]ρ]έ Παπᾶ, δα 
Όλο οἴμεν οπ {πε 1ε{{ 1π ἐγ ΚΙπσᾶοτῃ. 
22 Βαύ ἆοραβ απαπεγθᾷ, δα 58], 

Ὑο Κηοτ ποῦ δῦ γε 8581. ΑΥ̓Θ Το 
ΔΌ16 {ο ἁτ]π]ς οὗ {Π6 οαρ {πδῦ 1 5181] 
αὐἸηῖ οὗ, απιά {ο "6 Ῥαρίάσεᾶ πη {πὸ 
Ῥαρίσπι ὑπῶῦ 1 ἂπὶ Ῥαρίάποᾶ πὶ ἢ 
ΤΉΘΥ βαγ πηΐο Ἠϊτη, ὟΥ 6 8.6 8016. 
25 Απᾶ Ίο βαΐϊξπι ππί{ο ποτὰ, Τε 

5181] ἄτίπ]ς Ἰπᾶεεᾶ οἳ τα οπρ, απά 
ΡῈ Ῥαράσεᾶ νι ἐπ Ῥαρίίρτη {πὸ 
Τ απι Ῥαρίσαᾶ γα: Ῥτας {ο βΕἰδ οἱ 
ΤΙΥ χ]σ]ᾗῖ Ἰαπᾶ, απᾶ οἩἳ ΤΩΥ 1αΓ1, 15 
ποὺ τηῖΠΘ {ο ρῖνο, μαῦ {έ ε]αῖῖ δὲ 
οἴνετ ἴο ἔπιθι ΤΟΥ Ὕποπι 16 18 Ρ16- 
Ῥαγεᾶ οἵ ΤΗΥ Τ4116}. 
24 Απάᾶ πει {πὸ {επ ραν 1, 
{αγ πγεγο πιογαᾶ {λα Ἰπαϊρσπδίοη 
ασαϊηςῦ {πὸ (πο Ὀγ θυ θη. 
ὡῦ Βαυΐ Φοβιβ οα]εᾷ {που πρΐο 

Ἠϊπη, απᾶ βαϊᾷ, ἘΥ 6 πον ἐπαῦ {Π6 
Ῥτϊπσθς8 οὗ ἴιο απ] οχοχεῖκο 
ἀοπηήπίοι ΟΥΕΥ {πεπι, απᾶ μου Όναῦ 
αγο στοαί, οχοτοῖδο Δα ΠΟΥ αροἩ 
Ώπετῃ. 
20 Βαὺ 1 5181] ποὺ Ῥο 50 απποης 

γοα: Βαῦ π/ηοβοετοχ νΙ] Ῥο ρτεαῦ ἃ- 
πιοησ τοπ, 1εί Ἠϊτη Ῥο γοττ ΤῊ] 506}. 
2π Απά ποβοεγεΥ γη] Ῥο μοῦ 

ΑΊΠΟΠσ τοι, Ἰοὺ Ἠϊτη Ῥε οι} βουυδηῦ. 
28 Ἐνεπ ας ὑπ Ξβοπ οἳ ΤΠ ο8τηθ 

ποὺ {ο Ῥο παϊπϊβίογεᾶ ππίο, Ῥαΐ {ο 
πηΙπΙ5{6Υ, απᾶ {ο ϱῖτο 815 Ηΐο ἃ ταή- 
ΒΟΤΗ ΤΟΥ ΤΠΑΠΥ. 
99 Ἐ Απιᾶ ΔΒ {πο Υ ἄεραγίεᾶ ἔτοτη 1 ετ]- 

ολο, ἃ ργϑαῦ τα] ἐπα {ο]]ουγεᾷ Ηΐτη. 
90 «| Απᾶ Ῥε]ιο]ᾶ, ὑνγο Ῥ]Ητιᾶ τησ 510- 

Επσολγ {πὸ υγαγ 5146, ππεη που Πεατά 

1881 
16 Βο {π6 Ἰαδί 5881} "8 Πτεί, απά 

{86 Ἀτγεί 1450. 
17 Απ 48 “6518 πνας ροῖης πρ ἴο 

Πεγηβα]στα, Ίο {οο]ς {πὸ ἔπγε]νγο 
61δεῖρ]ες αρατί, απᾶ ἴῃ ιο τᾶν 

18 Ίιο βαῖᾷ πηΐο έπεται, Ῥελ]μο]ᾶ, πγο 
6ο πρ {ο «οαγαβα]θτα; απᾶ Ίλια 
ΞΟΠ οἳ τηϑ) 5881] Ῥο ἀε]μνετεᾶ 
πη{ο {πε ομΙεΕρτ]ος{ς απιᾷ βοτῖρθς: 
απιᾷ ΠΟῪ 5Πα]] οοπάστητι Ἠϊπα {ο 
ἀθαία, απᾶ 5181] (οἴνου Ἠϊπη 
ππ{ο {πὸ «οσοπί]ος {ο πηοσῖς, δᾶ 
{ο Βοοῦσρθ, απᾶ {ο ογπο γσ: απᾶ 
ἴιο ὑμῖν ἆαγ Ίο 5881] θὲ γαϊβϑᾶ 
πρ. 

ΈἩοτ «απηθ {ο Ἠϊπῃ ἐπ πποίῃεν 
οὗ ιο βοη5 οὗ Ζεροᾶεο τί] 
ΠΘΥ 5015, νονββϊρρίηρ λΐηι, δα 
ΔΒ ηρ ἃ. οογίαϊη ἐπϊηρ οὐ Ἠπτη. 
Απά ΠΒ βαιά ππίο ποὺ, πια 
πγοπ]ᾶεβί ὑπο 510 βίῃ πηΐο 
ππ, Οοτητπαπᾶ ἐμπαῦ {Π656. ΤΥ 

ὕνγο ΒΟῚΒ πα 510, ὁη6 οἩ ἐπ Ὺ 
π]ρηί Ἠαπᾶ, απᾶ οπο ον ΤΗΥ 

9 1αβς Ἠατᾶ, ἴῃ {1 Εἰηράοτη. Ῥαΐ 
6 51τ|5. απβγογοᾶ απά ραϊᾶ, πο 
Έπονγ πού πΠαῦ το αξ]ς. Ατο το 
8.016 {ο ἄτίπ]ς {πε οπρ ἐμπαὺ 1 απ 
αἈοτπό {ο ἆτιπ]κν ΤΉΘΥ 580 πη- 

28 {ο Πΐτη, Ίο αγο 8016. ο βδαϊίῃ 
ππ{ίο παπι, ΜΥ οαρ Ιπᾷεεά γα 
ε]ια] ἅτιπ]ς: Ἐτς {ο αν ΟἿ. ΤΙΥ 
τσ παπᾶ, απᾶ οἩἳ σι [οἵ 
Ἠαπᾶ, 15 ποῦ τηῖπο {ο σῖνε, μαΐ 
ἐξ 8. Τον έλεπι 1ου πλοτι 1 
ἨαίἩ Ῥεεπ Ῥτεραγεᾶ οὗ πιγ Έα- 

24 ου. Απᾶ ππεηπ {μα {επ πραγ 
10, ἴἩεγ τοῦθ ππονσᾶ νι Ἱῃ- 
ἄἰσπαίοτῃ οοποενπίηπᾳ ἴ]πο {πο 

ὅ Ῥχοίμτει. Ῥαΐῦ “6515 οα]Πεᾷ 
{ποῖ πηΐο ήτα, απᾶ βαῖᾶ, Ὑο 
Ίπποι παῦ πο τπ]εγ οὐ {πὸ 
ἀεπ]ες ]ογᾷ 16 οταν {πετα, απᾶ 
Ὠπεῖτ ρτεαξ οΟΠ65 εχετοῖδε απ{]ο- 
ΥἹΥ οταν {μετι. Νοῦ 5ο 5881] 
15 Ῥο διηοπρ τοι: μαὺ τ/Ἡοβο- 
ΟΥ̓́Θ οι] Ῥεσοοτπο τεαί απηοπς 
τοι 5ΠαΠ Ῥε Τον Ἰτηϊπϊβίευ: 
δα ἹνποβοθΥθΥ ποπ] ΡῈ Ενεί 
8Ίποης τοι ελα] Ῥο τον 2βεΥ- 
παπί: οτεη ἃβ 6 Ῥοη οὗ 
ΙΠΑἨ «ϱ8ΊΠ6 ποῦ {ο Ῥο πηϊπϊς- 
τεγοᾷ ππίο, Ῥταέ {ο τηϊπ]ςίθυ, δ 
{ο ρίτο Ἠΐς Ηΐδ ἃ Ὑϑηβοπὶ {09 
1ΠΑΠΥ. 

19 

9 τῷ 

9 σι 

29 Απᾷ 85 {ποὺ πτεπί οὖ ἴτοπη 
Ἰογίσμο, ἃ ργθὰῦ την πᾶ 

80 {ο]]οπγεᾶ . Απᾶ Ῥεπο]ᾶ, 
Ίππο Ῥ]Ηπᾶ τηεπ Επ Ὦγ ιο 
ὙΔΥ 5146, Ὑ επ Πε Πεατᾶ 

10ς, 
δεγυαπέ 

3 τ. 
ϑοπα- 
δεγυαηΐί. 
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α ” « »ἭἌ [ω ΔΝ «ς 10 οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ 
πρῶτοι ἔσχατοι' πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, 

ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί, 
1 Καὶ ἀναβαίνων ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα 

᾿Ὶ ΔΝ 3 

παρέλαβε τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν 
κ α 3 - δε, 

18 ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ» εἶπεν αὐτοῖς, Ιδού, ἀναβαί- 
Ν “ 3 

νοµεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
΄ 3 ΄ 

θρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 
ο ες - ᾿ 

γραμματεῦσι" καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανά- 
; ν , 5 3 -. 3 19 τῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς 
αφ - κα κ 4 

τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι 

καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστήσεται”. 
2) Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν ροσῆ ἢ ἡ μήτηρ τῶν υ 

, Δ “ εα » - 

Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυ- 
ὁ δὲ 

Ἣν 3 - / , 3 Ὡς 
εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ 

[οι Ν 9 -“ , » Ε “ 

21 νουσα καὶ αιτουσα τι παρ αὑτου. 

ο / Έ ς , ετφ Ὁ 2 ἵνα καθίσωσιω οὗτοι οἱ δύο υἱοί µου, εἷς ἐκ 
ὃ “» ᾿ εν Ε] 3 / 10 5 “ εξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων, ἐν τῇ 

“ 5 
29 βασιλείᾳ σου. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἷ- 

/ “ - 

πεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν 
Ἁ , ἃ 1 ἮΝ /΄ / Ἁ τὸ ποτήριον Ὁ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ 

βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι! ; 
98 λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα. καὶ" λέγει αὐ- 

τοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, καὶ τὸ 
3 1 / βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθή- 

ο Ν ῃ 2 κ 
σεσθεῖϑ᾽ τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου καὶ 
3 » ’ 14 ᾽ ” -  Ἀ - 

ἐξ εὐωνύμων μουϊξ, οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, 
3 3 5 ς , εαν “ ; 
ἀλλ᾽ οἷς ἠτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός µου. 

94 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ 
96 τῶν δύο ἀδελφῶν. ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλε- 

/ 3 εἶ τ: ”/ “ ς 3 
σάμενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες 
τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ 

/ / 3 ” 3 α 

90 μεγάλοι κατεξουσιάζουσω αὐτῶν. οὐχ οὗ- 

τως δὲϊ!δ ἔσται ἐν ὑμῖν ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ 
3 ε- ΄ / ᾿" 6 σας / ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔστω1ὃ ὑμῶν διά- 

ο ν ἃ Ελ] , ” ΓΤ 3 - 

27 κονος και ος εαν θέλῃ εν υμιν ειναι πρωτος 

88 ἔστω ὑμῶν δοῦλος' ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
9 “- 

θρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ δια- 
- - Δ - 

κονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον 
ἀντὶ πολλών. 

ΑΣ ΄ 3 ο ε} κ. / 3 

59 Και ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχω, ηΚο- 

80 λούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. καὶ ἰδού, δύο 
εἶ / Δ Ν { / 3” , 

τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες 

7 ρῃῖ. " πολλοὶ γάρ εἰσι 
κλητοί, ὀλίγοι δὲ 
ἐκλεκτοί 

8 καὶ ἐν τῇ ὁδῷ 

9. ἐγερθήσεται 

10 ᾳαἀὰ σου 

Ἡ ϱπι. , καὶ τὸ βάπτισμα 
ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπ- 
τισθῆναι 

13 0πι, καὶ 

19 οπι. καὶ τὸ βάπτισμα 
ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπ- 
τισθήσεσθε 

13 ρῃι. µου 

16 ϱΟπι. δὲ 

16 ἔσται 
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1611 
Όλα 9685 Ῥραβδεά Ὦγ, οτἷεᾶ οτῦ, 
βαγίης, Ἠαγο ΤΠεΤΟΥ ΟἹ 5, Ὁ Τιοτᾶ, 
Όποια βοη οὗ Ῥανιά. 
81 Απά {86 πι] (αάε τερτ]κεά 

Ώιστα, Ῥεσααβο {ποὺ βλοτα]ά Ἰοιά 
{ποῖ θασε: μαῦ {πε οπεᾷ {ο 
ΙΠΟΥΘ, Β4ΥΙΠΡ, Ἠαγοε ΤΙΘΤΟΥ ΟἿ Ἐ8, 
Ο Τιοτᾶ, {ποια 5οπ οὗ Ώατιᾶ. 
80 Απᾶ “6585 βίοοῦ 5011, απᾶ οα]]εᾶ 

ΏΊοπα, απᾶ βαϊα, Ἠπαῦ πν] το μα 1 
5Πα]] ἆο ππ{ο τοι 2 
88 ΤΉΏΘΥ 580 ππίο Ἠϊπα, Τιοτᾷ, ἐπαῦ 

οἳσ 67ΕΡ πιαΥ Ῥο ορεπεᾶ. 
84 80 9655 Ἠαά οοπιραβείοΏη ΟΝ 

{λθπα, απᾶ {οπολμεά {πον ογες: απά 
ἹπηπηράϊαΜεΙγ {ποῖ ϱγεβ τεσοαϊνοά 
βίρῃῦ, απᾶ {Π6Υ {ομουγεᾶ Πΐτη 

ΟἹ Απᾶ ἔνθ. {ΠΟῪ ἄταιν πῖσ]ι 
παθΐο «6γἩβα]ετη, 8η4 Ἴσθχο 6ΟπΠΙθ 
ἰο Βείιρμαρο, ππίο {Πο τπουπό οἳ 
0Ηνοβ, πει βεπό 9685 ἴπο )18- 
ΟἾΡΙ685, 
2 ϑβαγίῃρ απίο ἴπετι, (ο ἰηΐο 

{π6 νί]]αρο ΟΥΟΥ δραϊηβῦ σοῦ, απᾶ 
αἰχαϊρηίναγ γε 518}} πα δὴ Α88 
{164, απᾶ ἃ οοἱῦ τι ΠΟΥ: ΙΟΟΒ6 
Ενοπα, απά Ῥτίηρ ἔπατα ππ{ο τηθ. 
8 Απά 1 ΔΥ Τη8 580 Οπρθὺ πη{ο 

τοα, γε βἩα]] βαγ, ΤΗθ Τιονά Ἠαίμ 
ηθες οὗ οτι, απᾶ ἰχαϊρηίνγαγ 116 
ν]] 5επᾶ {πετῃη. 
4 ΑΙΙ ΠΡ πγας ἄοπο, ἴ]ιαί 16 τηϊσ]{ 

Ῥο {π1βΠοᾶ πο πας βροκεῃ Ὦγ 
ο Ῥτορ]λεί, βαγΙΏΡ, 
6 ΤΟΙ] το 1π0 αλπσ]ιέου οὗ Βί9Ἠ, 

Ῥο]ο]ά, ῑιψ Κῑπρ οοτπείῃ πηΐο [Π66, 
τηθο]ς, απᾶ βΙμάπς αροπ απ ΑΡΑ, θὰ 
8 οοΙύ, {π6 ἴοδ] οἵ δὴ 455. 
6 ἘΛπᾷ {μ6 Ώϊβοῖρ]ας πγεη{, απᾶ αἸα 

88 “6518 οοπιππαπᾶεᾶ {παπι, 
7 Απά Ὀγοιρημῦ ο Α.8, απ {π6 

οο]έ, απᾶ ραῦ οἩ {παπα {Πεῖτ ο]οίλεβ, 
δᾶ Ἔιοτ ποΐ Ἠϊτη {Πετεοῃ. 
8 Απά ἃ νουγ ρτεαῦ πα] (πᾶᾷς 

βργθαά {πον σατιπεηίς ἴῃ {1ο πναγ, 
οὔπετβ σαὺ ἄοππι Ώγαποβεβ ἔχοπα {116 
{γ6685, απά βἰγαπγεᾶ {πη ἴῃ {πὸ γᾶν. 
9 Απᾷ {π6 τυ] πᾶθβ ἐπαῦ επί 

Ῥαΐοχθ, απᾶ ὑμπαὺ 1}ῺῸ]Πονθα, οΥἹθά, 
βαγίηρ, Ἡοβαηπα {ο ἴπο 505 οἳ 
Πανὶ: Ῥ]ορββοῖ 15 π6 {πὲ οοπιθί]ι 
ἴῃ {πο Ναπιθ οὗ πὸ Τιοτὰ, Ἡοβαππα 
ἴῃ {16 Ἠϊσ]ορί, 
10 ἈΑπά γα Ἡς γγαβ οοπιθ 1Πίο 

16Υ1βα]6ΤΗ, 811 {πὸ οἵσ πταςδ ππογες, 
βαγίηπρ, πο 15 018 9 
11 Απᾶ πο τη] ιᾶς πα], ΤΗ15 15 

1οβτβ {ιο Ῥχορμεῦ οὗ Ναδζαγϑίῃ οἵ 
α]11εθ. 

1881 
ἐμαῦ Περας πας Ῥαβείης τσ, 
οτιοεᾷ οτί, βαγίπρ, Τιοτᾷ, Ἠαγε 
ΤΊΘΥΟΥ ΟἹ τι8, ποι 500 οὗ Ἐανίᾶ, 
Απᾶ πο τα] ξαᾶο χοτι]κοᾶ Ώππετη, 
Πιαῦ ἴπαγ αποα]ά Ἰοιά {πεῖν 
Ὄθ8σε: θαὺ {που οτιοεᾷ οταί ἴ]α 
1ΠΟΥΘ, ςαγίπᾳ, ΤΟΥ͂, Ίαγθ ΤΠΕΥΟΥ 
οἩ 8, ἴποα 6ου οὗ ὨΏανιᾶ. Απᾶ 
Ίεβας βίοοα 511], απά οα]αᾶ 
ποτὰ, απᾶ ραΐίᾶ, μαῦ γη] γε 
Οιαῦ 1 Αποα]ά ἄο παπίο τοι» 
ΤΊεγ 580 απίο 1ήτη, Τιοτᾶ, {πδ. 
οἳχ 6768 πια Ῥο ορεπεᾶ. Απᾶ 
Ίοβας, Ῥοϊηςρ πιογαά ση οοπι- 

φαβρδῖοτ, {οτπο]μεᾶ []ιαίν ογαες: απᾶ 
εἰταϊρηίπναγ {εν τεσαϊγεᾶ {αι 
βἱρ]ῃί, απ {οἩουγεᾶ τη. 

21 Απᾶ γαι ἴμπογ ἆτεν πῖρ]ι 
ππ{ίο ᾖεταξα]στα, Δα οαππθ πη{ο 
Ῥείηρμαρο, ππ{ο {1ο πποππέ οὗ 
0Ἠγοβ, {ποπ 9685 βοηπί (νο ᾱἷς- 

2 οἴρ]6Β, βαγίηρ πηΐο {]επι, ο 1π- 
{ο πο νί]]ασο ὑπαὖ 15 ογετ ἀραϊπβὺ 
ποα, απᾶ βἰταϊσηίνγαγ γε 5881 
Ἠπᾶ δὴ 885 1εᾶ, απά ἃ οοἷ νε] 
Ἠ6Υ: 19086 έλεπι, απιᾶ Ῥγῖπςρ ἔἶεπι 

8 πηίο τη6. Απᾶ 1 ΔῺΥ οἩθ 58 
δαρηῦ πηΐο τοα, γ6 βμα]] 580, 
Ἐ]ο Τιογᾷ μαίῃ πρϑᾶ οὗ ἔλεπι: 
Δα βἰταϊρμίνγγταγ ιο ΜΠ βεπᾶ 

4 {πετα. Νοῦν {Π]5 15 οοππε {0 Ρ885, 
{μαῦ 16 τιϊρῃῦ Ῥο {π]β]11οά νο] 
88 ΒΡοΚεη 1ΡΥ {πο Ῥτορβεί, 
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ΒΑΥΊΠΠ, 
Το] γε πο ἁααρλμίεν οὗ ΖΙοἩ, 
Ῥελο]ά, ἐμ Κίηρ οοπιείἩ απίο 

{Π66, 
ΜΈ 6, απᾶ τ]άΐησ προη αἩ 8.58, 
Απᾶ προη ἃ οο]ό {πε ἔοα] οὗ 8 

σι 

885. 
Απᾷ {πο ἀἱδοῖρ]θς νγοπό, απᾶ ἄῑᾶ 
6Υεη 45 9655 δρροϊηΐθα ἔλαπι, 
δια Ῥτοαρ]μό {ιο 855, απᾶ {πὸ 
οο]6, απᾶ Ῥαύ οἩ {επ ἐμοὶ σαγ- 
τηρη{ς; απᾶ ο βαῦ {Ἡεγεοῃπ. ἀπᾶ 
πιο τηοβῦ Ῥατό οἵ {π6 πππ]Ηίαᾶς 
βρτοεαά ἠλαῖν ραντηεπ{β {η {Π6 γγατ: 
δια οἴπετβ οπί Ῥταπο]θβ ΓΟΠ1 {πὸ 
11668, απᾶά βργοπά ἴπθπα 1π {ο 

9 ναγ. Απά {πα τιπ]Ππιᾶςς πὲ 
πγαη{ Ῥαΐογε Ἠϊπα, πα ἐπαῦ {ο]]οτ- 
ο, οτε, βαγίης, Ἡοβαηπια {ο λα 
βοπ οὗ Ώανιά: Ῥ]οβςεᾷ {ε Ἡε ἐπδΐ 
οοπισίἩ ἴπ {λα παπηο ΟΕ {11ο Τιογᾷ: 

10 Ἡοβαππα ἴῃ {πο Ἠϊρ]αρ. Απᾶ 
δη ΗΘ γγἃ8 6ΟΠ1θ ΙΠπίο ὦ6υτςα- 
Ίσπα, 811 ἐπ οἵσ σας βΗγτες, 5ατ- 

11 1ης, Ίο 15 {Π]52 Απά {16 τπ]{]- 
{πᾶ65 εαἷᾶ, ΤΗ18 15. {πε Ῥτορ]οξ, 
ὅσ 6585, ἔσο Νασατοαί] οὗ (1811166. 

ο «ἢ Ὁ 

107, 
οι 



ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν, λέγοντες, ᾿Εἰλέ- 

ΔΙ σὸν ἡμᾶς, Κύριε", υἱὸς Δαβίδ. ὁ δὲ ὄχ- 
λος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν. οἱ 

δὲ μεῖζον ἔκραζον, λέγοντες, ᾿Εἰλέησον ἡμᾶς, 

85 Κύριε, υἱὸς Δαβίδ. καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς 
5᾿ / 3 / 4 αφ. / ᾿ / ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπε, Τί θέλετε ποιήσω 
ο ΄ 3 - ’ “ 3 ΄“΄ 

88 ὑμῖν; λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιχθῶσιν 
ς - 

δι ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ 

Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν καὶ 
εὐθέως ἀνέβλεψαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί", καὶ 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

. 

Ω1 Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλ- 

] 

θον εἰς Βηθφαγῆ πρὸς] τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, 
/ ε9 “ 3 ΄ / ’ , 

3 τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητάς, λέγων 
οι ” , ἘΠ ᾿ [ή 3 3 ΄ 

αὐτοῖς, Πορεύθητε εἰς τὴν κώμην την ἄπέ- 
δι ὃν Ν 3Δ δν ”/ / 

ναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεµέ- 
ε ἘΝ δ. “ὁ ἢ 

γην, καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς" λύσαντες ἀγάγετε 
- / ιό ο 

ὃ μοι. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι 
Ὃ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει εὐθέως δὲ 
᾽ “ Ε “ το 9 ΄ 4 ἀποστελεῖ αὐτούς. τοῦτο δὲ ὅλον" γέγονεν, 

κ᾽ “ Ν - Τ᾿ 

ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, 
’ ” ΄ 

, 

ὅ λέγοντος, Εϊπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, Ιδού, ὁ 
/ ” / λ. Δ 3 βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, πραῦς καὶ ἐπιβε- 

Ἂ ΄ " ’ὔ 

βηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 

[οι] 
, Ά « ,ὔ ΔΝ ΄ 

πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταί, καὶ ποιήσαντες 
ο. ’ 4 » ΄σ κα. “ 2 

καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, ἤγαγον 
κ, Ὁ ἐν, ᾿ς - ο κ᾽: ἢ τὸν 

τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω 
» κα Ν « ᾖῥ Φέεῖνν Ν 3 ’ δ 

αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισαν 
. / .] “ { Ν ” ”/ - 

8 ἐπάνω αὐτῶν. ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρω- 
κ " κ ὩΣ 

σαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ' ἄλλοι 
Ν ” / 3 Δ ΄“ ΄ ΔΝ 

δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων, καὶ 
"τας “- 9 / 

9 ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. οἱ δὲ ὄχλοι οἱ 
κ. / 6 Ν ς 3 λ θ “ ” 

προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, 
, ε ο μο. σας, τῷ , 

λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ" εὐλογημέ- 
Τα ῃ . 3 » - , ἜΣ ᾿ 

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου Ὥσαννα 

- 
5 - ς / ΔΝ ” / 3 ον 5 
ἐν τοῖς ὑψίστοις. καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς 

Ἱεροσόλυμα, ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις, λέγουσα, 

--- Τίς ἐστιν οὗτος; οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, Οὗτός 

ἐστιν Ἰησοῦς ὁ προφήτης], ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ 

τῆς Γαλιλαίας. 
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11 Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς 

18. 0πι, αὐτῶν οἱ ὀφθαλ- 
μοί 

1 εἰς 

3 ΟΠι. ὅλον 

3 αἴᾶ ἐπὶ 

4 συνέταξεν 

ὅ ἐπεκάθισεν 

6 ας αὐτὸν 

7 ὁ προφήτης Ἰησοῦς 
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ΤΕ. δθ, 
: 

ΤΟΥ. τ. 
11, 
Ματ]ς 11. 

γ11. 
Ίμα]κε 19. 
46. 

ἜΒΑ, θα. 

ἃ Ματ]ς 
"Π.. 15, 

 Ματ]ς 
11. 27 
Τλικο 90, 
1. 

1611 
12 4 Απᾶ ἆεβας ποπ Ιπίο Ίο 

ἵοππρ]ο οὗ ἀοἆ, απᾶ οαξύ οτί 81] 
ἴπεπα ὑπαὺ 5014 απά Ῥοτπρ]ί ἴῃ {16 
Τεπηρ]α, απᾶ ονου γον {με {αρ]ας οἵ 
Π6 ΙΠΟΠΕΥΟΠΕΠΡΟΥΒ, απᾶ ἴ]ιο βοα{β 
οὗ {παπα ἴ]ιαξ βο]ά ἄογνας, 
19 Απ βαϊα πη{ο Έτη, Τὸ 15 νντ]{- 

θη, Ἐ ΜΥ Ἰοπβδο 5181} Ῥο οα]]οᾷ ἴ]ιο 
Ἠοπβθ οὗ Ῥγαγεν, Ἐραῦ γε Ἠατο τηϑᾶθ 
10 ἃ επ οἵ {16νεβ. 
14 Απᾷ {π6 "Πα απᾶ {ο Ίαπια 

οαπης {0 Ὠΐτη ἴῃ {πὸ Τεπαρ]ε, απᾶ Ίε 
Ἠοα]οᾷ ἔ]παπα. 
15 Απᾶ θη {πὸ ομῖο[ Ῥν]ορίς απά 

ΒΟ11Ρ65 βαν; ια ν/οπᾶεντ{αὶ Οήπρβ 
ὑπαὺ ο ἄἶᾷ, απἆ πα ομΙ]άτει οΥγίηρ 
1 {πο ἔεπιρ]ε, δα βαγίης, Ἡοβαπτα 
{ο ἐπθ βοὴ οἱ Ώαν]ᾷ, {αγ πγεγο 8ο0το 
6Π1βρ]εαξοᾶ, 
16 Απιᾶ 5814 πηΐο Ἠϊπα, Ἡοαγορί ποιὰ 

γημαῦ {Π656 βὰν Απά ἆθραρ ραϊδ]ι 
ππ{ο ὑπ θη, Υθα, Πᾶν 6 Τε ἨΘΥΟΥ τος, 
ἘΘαὺ οὗ πο πποπ{] οὗ Ῥαμαβ απιά 
βπο]ἵπσς ὕποτι ΠαδίῬεν{εσίεά ργαῖςο 2 
17 4 Απᾶ ο 1εβ πετ, απ γοπῦ 

οαῦ οἵ [πΠ6 οἷν Ἱπίο Ῥείμαπγ, απᾶ 
Ίο ]οάρεα ἴ]ογο. 
18 Νον ἵηπ {Π6 ΤΙΟΥΠΙΠΡ, α5 Π6 16- 

ἰπγποες Ἰπίο ὑπ οἱ, ο Ππηρεγοί. 
19 Ἐ Απά πΊςη Π6 δαπγ ἃ Πρ {766 ἴῃ 

{Π6 Ἱγαγ, μ6 οατηο {ο 10, απ Τοτπᾶ πο- 
εμησ ἔΠετεοι Ῥτῦ Ίεαναες οἩ]σ, απᾶ 
Βα πηΐο 16, Τιοῦ το ἔναϊῦ ΟΡ ΟΥ ΟἹ 
[π66 Πποποθίου αν ΤῸΥ εναν. Απᾶ 
Ῥγοδβοπ/{1γ {πὸ Πρ ὑγ66 νηζπεγες απγαγ. 
20 Απιᾶ πε {ιο Ώϊδαῖρ]ες βαν; 11, 
ΠΟΥ ππαγγε]]εᾶ, βαγΊπς, ΗΟ βοοπ 
18 π6 Ἡρ ἴχεο ποτε απγαγ 2 
21 «6515 απβγετα, απᾶ ραῖᾷ τπ{ο 
Ώοπη, Ὑ ον] 1 580 πιηΐο τοι, 1 γο 
Πᾶν αι, απᾶ ἀοτρῦ ποῦ, γο 5181] 
ποῦ οΠΙΥ ἆο {Π|5 τοσο] 15 ἄοπο ἴο 
{πὸ Ἡρ ἴτοο, Ῥαΐ 8150, 1 γο β]ια]] βαν 
πη{ο 05 πποπηζαϊἩπ, Ῥο Ίἴλοα 16- 
ππογοαᾷ, απᾶ 6 ποια οαδῦ Ιπίο {16 
Ῥοα, 16 5881] Ῥο ἆοπο. 
22 Απά 811 πῆρα ψ/Παίβοθγογ γο 

β]α]] αξ]ς ἵπ Ῥταγονυ, Ῥεμονίπρ, γο 
βµα]1 γεσεῖνο. 
25 3] Ἐ Απά πΏση Ίο πγας οοτηθ ἰηΐο 

{π6 {εταρ]ς, {πο οη]αξ Βτϊεβίβ απ {με 
Ἐ]άσνς οἳ {Π6 Ῥεορ]θ «α1ηθ πηΐο 1 ΙΤ 
8.5 Ώαπγας θασΠίηρ, απ 5814, ὮΥ σ]ιαῖ 
απόῃογΙΨ ἄοεξβῦ ποια {μαβο {ήπσβ ἢ 
απᾶ ΠΟ σατο {Π|66 {5 απΠονΙγ» 
24 Απᾶ «6515 απβιγογαᾶ, απᾶ βαϊᾷ 

αὐΐο {]οτη, 1 4150 η] αξ]ς τοι οπθ 
πα, πΥἩΊοἩ 1ξ γα {α]] πιο, 1 ἴῃ 11 
Ὑ156 0011] [611 τοι Ὦγ ση]ιαῦ δα που 
1 ἆο {π656 ἐμίηρβ. 

1881 
12 Απᾶ ἆαεδας οπἰογθοᾷ ΙΠίο {πο 

{επαρ]ο 1οἱ ἀοᾶ, απᾶ σαδί οτί 81] 
ποῖ ἐπδὺ 5ο]ᾶ απᾶ Ῥοαρ]{ ἴῃ ἔπο 
{αηρ]α, απ ονθυ τον {ο {αρ]θς 
οὗ {Πο ΤΙΟΠΘΥ-6ΠΔΠΡΘΥΒ, απᾶ ἴμο 
5οαΐβ οὐ παπι {ἴλαῦ βοὶᾷ {πὸ 

19 4ονθδβ; απᾶ 16 βαϊθ]ι πιηΐο ἔπεπι, 
10 15 πετ, ΜΥ Ἰοτδο 5181] Ῥο 
οα]εᾷ ἃ Ἠοτςε οἵ ρταγον: Ὀπῦ το 

14 τηα]χο 1 ἃ ἄεπ οὗ τοββατβ. Απᾶ 
{π6 ῬΗτᾶ απά ο Ίατπο οςππο ἴο 
τη ἴῃ ἐπ {ατηρ]α: αππᾷ πὸ Ἠθα]θᾶ 

16 Ώπαια. Ῥτή πει πο οἱ ρτ]θβίβ 
απᾶ {Π6 βοτῖρες βανγ {Π6 πγοπζευ- 
101 {Πππσς {μαῦ ο ἀῑᾷ, απᾷ ἴ]ια 
ο Πάντει {πδὺ ποτε ουγίηρ ἴῃ ἐπ6 
{6πηρ]ο απᾶ βαγίηρ, Ἡοβαπηα, ἴο 
πε βοὴ οἳ Ὠανίά; ἴ]εγ ὍΤΕΥ 

16 πηογεά πα Ππάϊσπαοη, απᾶ 
βαῖά πηΐο Ἠϊπι, Ἡσατεβί ἴ]οι 
ας ποθ ἃγ6 βαγίησ Απᾶ 
“6815 βαϊζῃ απο ἔμοτα, θα: αῑᾶ 
το Ἠ6γογ τααᾶ, Οπὖ οὗ {π6 πιοτ{]ι 
οἱ Ῥαβοας απᾶ βιο]«Ππρς ποια Ἠαςί 

17 νου θοϊθα Ῥγαίβο» Απᾶ π 16ῦ 
Ώλαπα, απᾶ πτεπῦ {οτί οαὐὖ οὗ ἐπ6 
οἵυψίο Βείπαπγψ, απᾷ]οᾶρεα ἴ]ιοτο. 

18 Νοῦν ἴῃ {Π6 τηογηῖπσ 35 Π6 16- 
{αγπος {ο ἐπ οἱ ὔγ, "6 μαπρουθᾶ. 

19 Απᾶ 5εείηρ 38 Βρ ἴχου Ὀγ ἴ]ιο πα 
5146, Τ6 σαπηθ Το 16, απᾶ {οππᾶ 
ποῦμίηρ ΠεΥΘοΠ, Ῥα{ Ίεανες οπ]γ: 
Ὁ Πα 6 βαϊζ]ῃ πηΐο 16, Τιοῦ εγα 
Ῥα πο ἔντὐῦ ἔχοπα λαο Ἠδποθίου- 
ὙΡΔΥΩ͂ {ουχ 6γεν. Απ ἰτητηθα δέον 

20 ἴπο Βρ ἔγθθ τι πουθᾶ ἀναγ. Απ 
νηιει πο ἀἱδοῖρ]ες βαν; 16, ΠΥ 
ππαχγε]]αᾶ, βαγίηρ, Ηον ἀἱᾷ {π6 
Ἐρ ἔγ 86 ΠηπηρζΤαξεἰγ γη ]ιου απγαν ἢ 
Απά ὦεεας5 απβγγεγο απᾶ βαϊᾷ 
πηΐο ἔθη, Υεγ]ψ Τ καγ ππίοτοπ, 
17ο Ἰαγο 110, απ ἀοαθὺ πού, 
σε 5181] ποὺ οπ]γ ἆο γ]αῖ 15 ἄοποα 
{ο ιο Άς ἰπεαο, θαῦ οτε 1 το 
5}118}} βαγ πη{ο {Ες πποππίαίη, ΒΘ 
μοι {ακοαπ τρ απἆ σας. 1η{ο ἴῑιο 

2 568, 16 5181] ΡῈ ἄοπο. Απᾶ 81] 
{μίηρβ, τ παύβοθυθυ γε 5181] 51 1η 
ΡΥα4ΨοΥ, ρεΠενίπσ, γ68 5181] γθοοῖγϑ. 

225. Απᾶ πει Ἠαγγας οοτηθ Ιπ{ο ἴ]ιθ 
{επαρ]ο, {μα ομῖαξ Ῥτ]εβύβ απᾶ ἴ]ο 
ε]άενβοξ{]ια ρεορ]θ οαπαθπτιξο Ἠϊτα 
8.5 Π6 Ίνας {οασβίπα, απ βαϊᾶ, ΒῪ 
ταῦ δα που ἀοαεδίέ που ἐΠΠ6 56 
Ώμηρς 2 απᾶ ὙΠῸ σαγο {π66 {15 
αὐ πουϊν ὃ Απά 1 ορτβ απβπγογοᾶ 
απᾶ Βαϊ τπιηΐο ἔ]οτη, 1 8150 τσ] 

21 

τῷ τ 

2 μ- 

1 ΜαπΠΥ 
αποϊθης 
Δα Ποσῖ- 
{165 οπηϊῦ 
ο) αοὰ. 

30χ,α 
δίησία 

αδ]ςγοι οποΣᾳπεβοτ, νηϊσ]ι1{πο | 5 αν. 
[611 της, Τ Πκετνίςο τν] [611 τοπ Ὁγ | τοογά. 
νηιαῦ Δα ΠοΥν 1 4ο {περε ὑπ] ηρ8. 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 

΄ “ Ἁ Ἀ “ 

1) Καὶ εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ 
“»ἍνὝ ΄ὕ ΔΝ - 

Θεοῦ», καὶ ἐξέβαλε πάντας τοὺς πωλοῦντας 
"“ ” Ν 

καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέ- 
- “ ᾿ Ν Ν 

ζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψε, καὶ τὰς 
- Ν 

καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς. 
Ν , 3 “ ΄ ς να 

13 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ῥέγραπται, Ὃ οἰκός µου 
3 “ ὃ “ ν 

οἶκος προσευχῆς κληθήσεται" ὑμεῖς δὲ αὐτὸν 

4 ἐποιήσατεϑ σπήλαιον λῃστῶν. καὶ προσῆλ- 

θον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ' καὶ ἔ χ τ μα 
3 / 3 ῤ κι Ψ' Ν ει» ον 

15 ἐθεράπευσεν αὐτούς. ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς 
“ Ν ἃ 

καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησε, 
Δ ΄ - “ 

καὶ τοὺς παῖδας 1 κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ 
” ς Ν “ “- ’ 3” / 

λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ, ἠγανάκτη- 
ἈΝ ἊΝ » δα Ψ ΄ / ο » 16 σαν, καὶ εἶπον αὐτῷ, ᾿Ακούεις τί οὗτοι λέγου- 

σιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί" οὐδέ- 

ποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἔκ στόματος νηπίων καὶ 

17 θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον; καὶ καταλι- 
ΔΝ 3 ΄“ ΕΣ - 

πὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς 
Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ, 

- 

ΙΒ Πρωΐας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν, ἐπεί- 
ό Ν σον - ῃ ἀκ κ ε - 

19 νασε' καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, 
5 αν 3 λ δολ ον 3 3 α 3 
ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ 

. ᾿ , “ , 
μὴ φύλλα μόνον" καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ 

σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξη- 

90 ράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. καὶ ἰδόντες οἱ 
“ἢ 5 , . ἊΝ 

μαθηταὶ ἐθαύμασαν, λέγοντες, Πῶς παρα- 
” » Ι ς “ 3 Ν Δ ς 

χρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
3 “ ες ” - 3 Ν , ς “ 5" 

Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν 
2 - 

᾿»ὔ͵ δ ΑἹ Ὑ - ” » λ 

ἔχητε πίστιν, καὶ μὴ διακριθητε, οὐ µόνον τὸ 
- - Ἅ ο 5 

τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ 
, / ᾿ 

εἴπητε, Αρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασ- 
ἢ 4 

23 σαν, γενήσεται. καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε 
5 ΄- - ’ / 

ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, λήψεσθε. 

98. Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ] εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλ- 

θον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἆ ῖ ὶ. οἱ ά άσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες, Ἐν ποίᾳ 
» ’ “ ο) Ν ,ὔ 8 ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκε 

Δ 

84 την ἐξουσίαν ταύτην; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ὦ “ ἊΨ » “ Ἔ / ε - ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ρωτήσω ὑμᾶς 

9 Ν ᾿. μά 9 5" ”/ ’ 3 Ν κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ 

ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

9ὅ 

8 Δαν. οπι. τοῦ Θεοῦ 

9 ποιεῖτε 

10 αζᾶ τοὺς 

1 ἐλθόντος αὐτοῦ 



96 5. ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΧΙ. 25. 88. 

Ἔ 61". 14. 
6, 

παα Ἱ. 

Ματς 19. 
1, 
1μι]κο 90. 
Ἢ 

ΧΙ, 20. 

Ίο]η 11, 
58, 

1611 
25 Πο Ῥαρίϊρπι οὗ ἆομπ, πλεποθ 

σας 102 1γοπῃ ἨθανθΠ, ΟΥ οἱ ΤΠΘΗ ὃ 
απᾶ αγ τοαβοπεᾷ γη] ἴΠεπηρε]νοῬ 
Βασ{ΠΡ, Τ11γο 5181] βαγ, Έγοπη Ἡθαγεη, 
Ίο νη]] 58. ππίο τι8, ΠΥ ΑἸ γε ποὺ 
{μ θη Ῥε]ενο Ἠήτῃ 3 
20 Βαυΐύ 1 γγο 5181] βᾶγ, ΟΥ̓ πησπ, γγ8 

θαυ {πο Ῥεορ]α, "ΟΣ 211 Ἰιο]ᾶ Φομη 
ἃ5 ἃ ῬΥοΡΠ οί. 
27 Απᾶ {αγ διηβυουθαᾶ ᾖοφτ5, απᾶ 

᾿ βαῖᾶ, 78 οαπποί (611. Απά Ίο βαϊᾶ 
πη{ο ἴπεπι, ΝΟ ΠΟΥ [611 Τ τοα Ὦτ 
να Δα Πουν Τ ἆο {π656 ἐλήπσς. 
28 “ Βευὺ ψηδῦ {11 σου} Α ο6γ- 

{αΐη τηαη Πδα Έντο ΒΟΠ8, απᾶ Ίο οβΊΠο 
᾿ἴο {πὸ Πνβῦ, απᾶ βαϊᾶ, Βοπ, 6ο πγοτ]ς 
ἰο ἄαγ ἴῃ τὴ γιπαγατᾶ. 
29 Ἡο δηβϑνυγουοῦ, απᾶ βδϊᾶ, Τ νι] 

ποῦ: Ῥαί α[ίογινανά Ίο ταραπίθᾶ, απᾶ 
γγοηΐῦ. 
90 Απ Ίιο «ατπο {ο ἐπ βθοοῃῶ, απᾶ 

5814 Ἠ]κογνῖδο: απιᾷ Ίο απβυγογοᾶ, απᾶ 
5814, Τ σο 510, απᾷ νγοπῦ πού. 
51 Ἠιείπεν οὗ {λοπι ἐπναῖη ἄῑᾷ ἰ]ιο 

Ὑ11 οὗ 115 ζα που 2 ΤἨογ 58. ππί{ο 
Ἠϊτα, Ἔ]ο Πταί, αἆσθδας και ππίο 
Ώποτη, Ὑ ΘΙ Τ βαγ ππίο τοι, ἐ]ιαῦ 
Πιο Ῥπρ]σαπς απᾶ ιο Ἰατ]οί ρο 
Ἰπ{ο {π6 Ἱάπρύοτα οὗ ἄοᾶ Ῥείοτοτοπι. 
82 ἘῸΣ Ἐ ο] «απο πηΐο οι ἴῃ 

ἴπο τὰν οἵ τ]σ]ίδοτβηςςς, απᾶ το Ῥο- 
Ἠογοᾶ Πτα ποῦ: Ῥτπὸ {π6 Ῥαρμῆοαης 
απ {Π6 Πατ]οίς Ῥοε]ανοᾶ πη. Απᾶ 
Ψο πα γο Ἠαᾶ βθθὴ 18, τοροπίας ποὺ 
α{{ογνγανᾶ, {Πα γαπηϊρ]έ ΒΘ] ον Ἠϊπη. 
89 “1 Ἠοαγ αποίῃεν ραταβρ]ο. Τ]ιογο 

γγἃ5  ορτίαϊῖηπ Ποπβεμο]άσΥ, Ἐ τν]λΙο] 
Ῥ]απίοῦ ἃ Ὑϊπεγατᾶ, απᾶ Ἰεᾶρεᾶ 1 
τουπᾷ αροπί, Δα ἄἱσσεα α νηίπερτοςς 
1η 1ΐ, απιά τ] ἃ ἴον, απᾶ ἰθὺ 1ὲ 
οτί {ο Ἠπεραπάππσῃ, ἃ] υνοπῦ {Πίο 

᾿ ἃ Ταχ οοιΠ{Υ. 
84 Απᾶ θη ο Έτπο οὗ ἴ]ιο ἔνα 

| ἄγου πθαχ, Ίο βοπί 5 βογναπῖς {ο 
{16 Ἡπςραπάππε, ας ιο πηῖσ]έ 
γοσθῖνο {]ιο ἔνι 5 οἳ 10. 
96 Απᾶ 11ο ἸἩπαςδραπάπιση {οοῖς 15 

ΒΟΥΥΑΠ{Β, απ Ῥοαῦ οπο, απᾶ ]ά]]οᾶ 
αΠΟΙΠΟΥ, δ είοπεᾶ ποίου. 
96 Αραΐπ Ίο βοπί οἴμαν βογγαπ{ς, 

ΊἨΟΥΟ {Παπ μα ἢγβύ, απᾶ {Πιογ αἰ 
τπιηΐο {οτη Π]κογγ]ςο. 
91 Ῥαΐ Ἰαεί οὗ 811, Ίο βρη πηΐο 

ἔπαπι Ἠ]5 βοη, βασγίηρ, ΤΉΘΥ ΜΠ 
ΥΟΥΘΥΕΏΟΘ 1ΙΠΥ 501. 
98 Βεῦ νγ]ιο {1ο Ἡπιβραπάπαση δαν; 
6 800, {ποὺ φαϊῖᾷ απποπσ {Ἠαπι- 
Β61γ 65, ΤἨϊ5 {5 {π6 Ἰαίν, Ἔσοππο, 16 
τι8 1411 Ἠήτη, απ Ἰοὺ τις 5εῖπο οἩ [15 
Ἰη]λογ]ίαπισο. 

1881 
2ὔ Τμο Ῥαρίρπι οἳ ομπ, π]εηπσθ 

γγὰ8 102 Ίγοπι Ἠθανοι οὗ 1Τοπι 
ΊΠΘΏ2 Απᾶ {Π6Υ γεαβοποᾶ να 
{Πιοπδε]νες, βαγΊπς, Τ ντο 5881] 
Ρα, Έτοπι Ἠθαγεπ; Π6 υγ] βατ 
ππ{ο τι8, ΤΗΥ επ ἀἷᾷ το ποῦ 

260 Ῥεμενο τ Βα 1 πο 5881] 
ΒΔ, Έτοτη τηθη; γγο [θα ἐπ τηπ]- 
ὠὐπᾶο; 1ου 811 Ἰο]ᾶ ἆομτπ ἃ5 ἃ 

21 Ῥτορμεῦ. Απᾶ {πιογ απηβνγγετοᾶ 
6 6βᾳ5, απ βαἷᾶ, Ὑο Ίσιου ποῦ. 
Ἠο 4150 βαϊᾷ πηΐο ἔ]ατηα, Μοϊίμότ 
[6111 γοα Ὦγ γη]ιαῦ αὐ που 1 ἄο 

28 ἴμαβο ἐμπίηρβ. Βαὺ ταῦ {πϊηῖς 
γ6 2 Ατὴδῃ Ἠαά ἔτγο 5018 ; απᾶ Ἡο 
641η8 ἴο πο ἢγβύ, απᾷ βα]α, 1 οη, 
6ο ποτ] {ο-ᾶαγ ἴῃ {Π6 νιπεγατᾶ. 

29 Απᾶ 6 αηβγγεγεᾷ απά βαϊᾶ, 1 1] 
ποῦ: Ῥαὺ α[ιογγγατᾶ μ6 τορεπ{εᾶ 

90. ἨἩπηβο]{Ε, απ νοῦ. Απᾶ Ίο οαπια 
{ο ]ο βεοοπᾷ, απᾶ βεϊᾶ Π]ςονγίςο. 
Απάᾶ Ἠο αηβπγεγθᾶ απᾶ Βαϊ, Τσο, 
ΒΥ: απᾶ ποῦ τοῦ. ὙΠ μου οἵ 
[π6 ὑναῖη ἀἱᾷ πο ΠῚ οἳ Ἠϊς 
{α11εΥ2 ΤΠΘΥ ρα”, ΤἨο Βτει. 
1οβαβ Βα πο στα, Ὑοτῖγ 
1 ΒαΥ ππίο τοι, λα {π6 Ῥαυ- 
Ἰσαης απᾶ ἴλπο Παχ]οῦ ϱο Ιπίο 
Όλο ἸΙπρᾶοπι οὗ ἄοᾶ Ῥοαΐοχο τοι. 
Του 1 ο]η οπ1ηθ ππίο τοα ἴῃ ἐπ 6 
γ/αγ οἳ τΙρΒίθοπβηθΘΕΕ, απᾶ γο Ῥο- 
Ἠονεᾶ πα ποῦ: Ῥαῦ {πὸ ρταῇ- 
Ἠσβηβ ἃ Πα πιο Ἰατ]οίβ Ῥε]ιονοᾶ 
1ήπα: ἃ Πα γο, ποπ γο βανν 14, ἄῑᾶ 
ποῦ εΥεη τερεπ{ γοπγβε]νεβ αἴξου- 
αγ, ]λαῦ γε τηῖσΗ{ Ῥα]αγο Ππὴ, 
ΘΑ αποίµεν ραταβ]ε: Τηογο 

15 ἃ πιαη ἴΠαῦ πας ἃ Ἠοπβο- 
Ἰο]ᾶσε, τυ Β]Ο ἢ ρ]απίας α νιπογανᾶ, 
απᾶ βδεῦ α Ἰεάσο αροαί 16, ἀπῇ 
ἀἱρσαᾶ ἃ πήπερτεβς ἴῃ 1, απᾶ 
Ῥιπ]{ α {ογγογ, απ ]αῦ Ὁ οαὲ {ο 
Ἠπδραπάπηαεῃ, απᾶ τοῦ 1Ππίο ϱἩ- 
Οἴου οοπηίσγ. Απᾶ π/πεπ μα 
ΒΟ6ΔΡΟἨΠ οἳ {μα {γι ἄτεν ποαχ, 
86 βοπί Ἠϊ5 Ἀβεγναπίς {ο {πὸ 
Ἡπαδραπάπαση, {ο τεσεῖνο 81:18 
{γιάζ. Απά ἴπο Ἱπεραπᾶπιοι 
{οο]κ 15 2βογγαπίβ, απᾶ Ῥοαί{ ὁπ, 
δα Ἰ:]εᾶ αποί]ατ, απᾶ βἰοποᾶ 
απούἩἈςσνγ. Αραΐη, Ίο βϑηῦ οἴ]οτ 
3β6γγαπίβ πποτο ἴλμαπ {ο Άτεί: 
πη {αγ ἄᾶ απ{ο ἴ]ιαπα ἵπ Ἠ]κο 
ΙΠΠΏἨΠΘΥ. αὖ α[ογγγατᾷ ο 5οπ{ 
πη{ο {]θτη 15 50}, δαγΊπσ, Τ]ογ 
Ὑ11] ΥΘΥΘΥΘΠΟΘ ΤΥ βοι. Επί {1ο 
Ἱπβραπάππεπ, ΘΠ {Ἠ16Υ βὰν {1ο 
801, 5814 απποηρ {Πεπηρε]νος, ΤΗ18 
18 πο ΠΟΙ͂; οοπιθ, ἰοὺ ας ΚΙ] 
ήτα, απᾶ ἴα]κο ἢ. Ππ]εγίίαπος. 

91 

8 εν 

99 

9 μη». 

9 σοι 

56 

145, 
Ομ ὰ. 

39 αγ. 
Ῥογιεῖ- 
δεγυασηΐϑ, 

50ΟΥ, {με 
οι. ο 
[ 
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Ν / Β 3 “- 
25 τὸ βάπτισμα Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ 

ΛΑ 3 6 / ς λ / 3 ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο παρ 
ς [ο ΄ 5. Δ ” 2 » - 

ἑαυτοῖς, λέγοντες, Εὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ» 
- - 3 - 

ἐρεῖ ἡμῖν, Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ ; 
Ν ” 

20 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα 
κ᾿ ” ἑ κ᾿ 

τὸν ὄχλον' πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν ᾿Ιωάννην 
ς ΄ “ - 21 ὡς προφήτην. καὶ ἀποκριθέντες τῷ ᾿Ιησοῦ 
3 3 » ” 3 “ Ν π.μ 

εἶπον, Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, 
Ἁ ,ὕ ΄ ΄ 

Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
. . 

- / λε - 3/ ΑΦ 
48 ποιῶ, τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχε 

, Ν “ - τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπε, 
᾿ οφ , 2 / » ΄“ » Τέκνον, ὕπαγε, σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπε- 
΄ Ν / . 

99 λῶνί μου], ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐ θέλω" 13 οὐι. µου 
α - 

30 ὕστερον δὲ µεταµεληθείς, ἀπῆλθε. καὶ προσ- 
Ν “ , “ 

ελθὼν τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ 
32 Ν ν » / / " Ν ” ο 
ἀποκριθεὶς εἶπεν, Εγώ, κύριε' καὶ οὐκ ἀπῆλ- 

/ » τὰ /΄ Ε) β, ΔΝ ΄ »" 31.θε. τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ 
/ . λέ ᾽ τῳ Β] « ον λέ 19 ᾿ - 

πατρός; λέγουσιν αὐτῷ 3, Ὁ πρῶτος. λέγει 15 οηι. αὐτῷ 
” “ « 5 - ΕῚ 3 ΄ «ς - σ΄ ς αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ 

τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς 
, - - Φ' Ν 

39 τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. ἦλθε γὰρ πρὸς 
“ ΕῚ » « - 

ὑμᾶς Ἰωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ 
» “Ὁ ΄ 

ἐπιστεύσατε αὐτῷ᾽ οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ 
πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ ὑμεῖς δὲ ἰδόντες. 

“ ΄ ΄“ 4 

οὐ] μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι 13 οὐδὲ 
αὐτῷ. 

” Ν ” / 

88 Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός 
1 5 ε) ὃ / “ » , ἈΕΣ το τις 1 ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμ’ (-πος) οι. τις 

- Ν Ν ΕῚ “ ΄ὕ, Ν 

πελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε, καὶ 

ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ ῳκοδόμησε πύρ- ρυ ῷ ληνόν, καὶ ᾠκοδόμησε πύρ 
αν... ἊΨ , φον Φφυ Ν 5 / 

γον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδή- 
3: µησεν. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, 

, ᾿ “ Ν Ν 
ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς 

- Ν ὧν 
36 γεωργούς, λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ" καὶ 

Δ . ΄σ 

λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, 
ΟῚ ᾿ ” 8 Ν ΞΡ ᾿ν ὰ ΕἾ 
ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ 

, 5 
36 ἐλιθοβόλησαν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους 

δούλους πλείονας τῶν πρώτων καὶ ἐποίη- 
΄“΄ ο) Ω 

31 σαν αὐτοῖς ὡσαύτως. ὕστερον δὲ ἀπέστειλε 
Ν 2 Δ Ν «Αλ ᾽ “ ᾿ 3. πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, λέγων, Ἔντρα- 

ΔΝ Ν ’ 

38 πήσονται τὸν υἱόν µου. οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόν- 
ΔΝ 5 ΄ Ὡἱ / 9 

τες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν 
σ΄ . , 

ὁ κληρονόμος" δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, 
᾽ ΄-» οι 

καὶ κατάσχωμεν]ὸ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 15 σχῶμεν 

4 
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«2 Τ]ο Ἐπράοτα οὗ Ἡεανεπ 15 ]κα 

1611 
99 Απᾷ {μεν οαπρηῦ Ἠϊπα, απ οαβί 

Ἠίπη οαὖ οὗ {ιο Ὑππεγατα, ἃπα Β1ευ; 
τη. 
40 Ὑ/οη {ΠπῸ Τιογᾷ ἐπουθίουο οἳ {ΠῸ 

Ὑππεγατά οοπηθί, να γη] Ὦο ἆο 
ππ{ο {μοδα Ἠπβραπάππεη 2 
41 Τ]εγ βαγ ππίο Ἰΐπι, Ἠο νι] 

τηϊρογαΡ]γ ἀθβίτογ ἴποβο τυ] θα τηε, 
απᾶ η] 1εί οι μ158 Ὑππεγατά Ἱ- 
{ο οἴμον Ἡπςραπάτπθη, σμΙο]ι 5118] 
γοπᾶςν πι ἴμο ἔγαϊβ πὰ {Π|6 1} 
Β68ΒΟΠ. 
42 6885 βδὶ ἐπ ππ{ο {λοπα, ἘΠ γε 

ΏΘΥΟΘΥ τεαᾶ 1η {πο ΒογίρίαχθΒ, Το 
βίοπθ γΙο {ο Ῥαϊ]άετς τε]εσῦεᾶ, 
[16 βα1ηθ 15 Ώ6οστηθ {16 ποϑδᾶ οὗ {πὸ 
ΟΟΥΠΘΥ2 ΤΠ 18 {11ο Τιοτᾷ” ἀοἵπρ, 
απ 10 15 πΙΥΥΕΊΊοἩς ἴῃ οἱ} 67εΡΒ. 
48 ΤΠογοίοτο ΒΔ. 1 ππ{ο το, ἴ]ια 
Ἰπσᾷοτη οἱ ἀοᾶ 5881] Ῥε {α]ζεη ΤΟΠ 
σοῦ, απᾶ ρῖνεπ {ο ἃ παῖοι Ῥγπαιρίης 
{οτί ιο ἔγυ8 ἔπετεοἙ. 
44 Απᾶ ἘΝ ΠΟΒΟΘΥΘΥ β]λα] [811 οἱ 
{15 βίοῃθ, 5881} νο Ῥτοικαι: Ὀταῦ οἨ 
ὙΠΟΙΏΒΟΘΥΘΙ 1 518} 1811, 15 τν] 
στῖπᾶ Ἠϊπα {ο Ρουθ. 
45 Απάᾶ θη πε ομ1εῖ Ῥτϊοςίς δᾶ 

Ῥμαγίδεθς Ἰαᾶ Ἰιεατά 15 ῬαταΡ]α», 
ἔπεγ Ῥετοεϊνεά {ας ΒΘ βρακο οἵ 
Ώενη. 
46 Βυὺ π]αη ἴΠεγ βοασΏί {ο Ίαγ 

Ἰαπάς οἩ Ἠϊτα, ἔμεγ {εαγεᾶ 116 τατ]- 
ΦΠπᾶο, Ῥεσααδε {1ιεγ {οο]ς Ἠπη {ον ἃ 
Ῥτορ]λεῦ. 

ΩΏ. Απᾶ ὦεβαδ απβπετθᾶ, Ἐαπᾶ 
βΡρα]ζο απ{ο {επ αραἴη Ὦγ ΡαΓαΡΙ6Ρ, 
Δα 5814, 

πηΐο ἃ οετίαϊη Κϊηρ, Ὑ ΒΟ. τηϑαθ ἃ 
ΠΙΒΥΥΊάρο Τ0Υ Ἠ15 5οἩ, 
8 Απάᾶ βοπῦ {οτῇ]ι 5 5εγναηίς {ο 

6811 {ποτὰ {πῶ νγογο Ῥϊιάᾶειπ {ο {]ια 
γγθᾶᾶίπσς, απά {πετ γγοπ]ά τοῦ οοπ]θ. 
4 Αραϊΐπ, 6 ποιό {οτί]ι οἴμειν 561- 

ναΏ{Β, βαγίηςσ, Τοα]] {πο ΤΟ αγα 
Ῥιάάεπ, Ῥε]ο]ά, Τ μὰν Ῥτερατας τησ 
4ἱΠΠο6Υ; ΤΗΥ ΟΧΕΗ, απ ΤΥ {αἴῆπσς 
αγ εᾶ, απᾶ 811 ἠ1ηρβ 8. τεβᾶγ: 
6οπ1θ πηΐο {Π6 Ἰπαχτίαρο. 
5 Ῥαί ἴπεγ ππαάο Ἰρηὺ οὗ 10, απᾶ 

γγθηῦ ἰ]ιαῖγ ΊναΥ5, 006 ἴο [15 {αχ 
απΠοΙΠοΥ {ο Ἠ15 ππεγομαπά1δο: 
0 Απά ια τϑιηηϑηῦ {οο]ς Ἠ15 561- 

ΥαΠ{Β, δια επἰχοαεᾷ ἴλετι βρί{α- 
{πΗγ, δα 5] ον {λοετη. 
1 Βυῦ γπεῃ {με Κίηρ πραγ {ᾖεγοοςῇ, 

Ίο γγαβ τοί, δα Π6 δεπ{ Του ἢ Ἠ15 
ΑΥΤΩΙΘ5, απᾶ ἀαβίτογεά Ώποβο τητῦ- | 
46Υ6ΥΡ, πα Ῥατηί αρ {ποῖ} οἳίγ. 

ἱ 

. 1881 
89 Απά {ποὺ {οοῖς Ἠϊπα, δηᾶ οδϑὺ 

πα {ον οὐὖ οἳ {πε νἰπεγατᾶ, 
40 απᾶ ἸαΠεά Ἰΐτη. ποπ ἔπεγεῖοχο 

πο Ἰογᾷ οὗ {πὸ νιπεγατᾶ 588]] 
οοπ16, σας υγ] Ἰιο ἄο ππίο 
{λοβδα Ἱαςραπάπιει 2 ΤΉΘΥ 580 
πη{ο τη, ΗΘ 111 τηϊβεγαβ]γ ἄε- 
ΒἴΥΟΥ Ώποβο πηϊδεταΡ]θα 1ηθἩ, απᾶά 
Ὑ11 Ιοῦ οι ἐπ νιπαγαγά τπ{ο 
οἴλεν Ἡπιβραπάτηστ, νυ 10} 5881] 
γοηᾶεν τη {π6 ἔγι5 ἴῃ {Π6} 
ΒΘΆΒΟΙΒ., “6515 510} απ{ο ἔλμεπῃ, 

4 μι 

42 
Ῥιᾷ γο Ἠετεχ τοι ἴῃ [Π6 5071}- 
{πΥ68, 
1ο βίοπο πίοι {ο Ῥ]άενς 

ο]εοίεᾷ, 
ΤἘ]ιο βαπηθ πας τπαζο {Π6 ενα 

οἱ [Π6 ΟΟΥΏΘΥ: 
ΤΠ15 ας {γοπῃ {1ο Τιονά, 
Απά 15 15 ΤΥ Θ]]ΟΤΙΒ 11} ουχ ΘΥ65 ἢ 

ΤΠΘΥΘΙΟΥΘ 580 1 ππίο τοι, Τηε 
Ἰἰπράοπι οὗ (ἀοᾶ ελα] Ῥο {α]κει 
αΑΥ Ίτοπι γοα, απᾶ 5881} Ῥο 
σίνϑη ἴο ἃ παδῖον Ὀγήπρίπρ Του ἢ 
{86 ἔγτι5 ἐμουθοῖ. 1Απά μ6 ια 
1416 1} ον {λίβ βίοπο 5181] ΡῈ 
Ῥχοίκεπ {ο Ῥίθοοϑ : Ῥαῦ οἷ Βοτη- 
ΒΟ6ΥΟΥ 10 5181] 7811, 10 ν]] βοα ζει 
Ἠπα 85 ἄαπδι Απά νΊεπ {ιο 
ο]αξ Ῥν]εβίς απᾶ {πο Ἐμαγίβεες 
Ἰοαγᾶ 115. ῬαταβΙ65, {πον Ῥει- 
οεϊνεᾷ ἰλαί Ίο 6ρακο οἵ ἔλετῃ. 
Απά πει {16Υ βοαρΏί {ο δ. 
ΠΟΙ ον. Ἠήτη, ὍΠΟΥ 1δαγεᾷ {πὸ 

48 

4, μ» 

46 

αππα]Η{πιᾶθς, Ῥεοαιβδο [ΠΟῪ {ἴοο]ς: 
Ἰήτη {ου ἃ Ῥτορ]εῦ. 

20. Απ ἆεβας απβπγεγεᾷ απ ΒΡ ΚΘ 
αραίῃπ ἴῃ Ῥαγαβ]ε ππίο Ίλαπι, 

9 ΒΑΥΊΠΡ, ΤῊΘ Εἰπράοτα οὗ Ἠεαγεπ 
15 Ἠκεπεά ππίο ἃ οεγίαῖη Κίηρ, 
πγμΙοἩ πιαζο ἃ πιαγγίασο θαβύ 

8 ἴον 18 500, απά βοηῦ {οτι Ἠ18 
Ἀοετγαηί5 {ο 68}1 ἔπετη {παῦ νγεγα 
Ῥιάάσι {ο ιο ππαχτίαρο {εαβί: 
απ πον που] ποῦ σοτᾳα. Ασαϊη 
Ίο 5οπῦ {οτι οἴμεν 3β6ΥγΥ8Π{5, 
βαγίης, Τα]! (επι {πᾶὺ ἃν Ῥ]ά- 
46, Ῥε]μο]ᾶ, Τ πᾶν τιαᾷο τοαᾶγ 
1ΠΥ 64ΊΠΠΘΥ: ΤΥ οχεπ απᾶ τησ Τα{- 
Ίπσβ αγο Κε, απά 811 ὠήησς 
49 16: 60Ἠ1Θ {0 {Π6 τπαΥτ]ασθ 
1οα50. Ῥτα{ {ευ πιαζο Ἠσ]ιί οἳ 16, 
δα ναού ἐ]ιαῖν γ/αγΕ, οπθ {ο Ἠ18 
οι Τ4Υ1Η, αποΐιεν {ο 116 1ΠΘΙ- 
ολαπά1βο: απ ποτερδε]αϊᾷ ΠΟ] οτι 
115 Ξβϑυυδηΐβ, απᾶ επἰτοα {ο παπα 
βΠαππε/ΓΠΙγ, απιᾷ 1116 επποτηα. Ῥτῦ 
{ιο τις γγας ντοί]; απᾶ Ίο βεΠ{ 
15. αΥ1ΠΙ65, οι ἀθείχογεᾶ Ώπορβα 
1ΩΊΥ4ΘΣΟΣΥΡ, Πα Ῥαχποεά {λεῖν οἵψ. 

µ- 

σι 

ο» 

-ἲ 

1 βοπιο 
Ἀποϊθηί, 
αηοτί- 
{165 οπξ 
γε. 44, 

2ατ. 
θοπιά- 
ΠΕΝ 



ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 

Μη ΄ “ » 

30 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπε- 
- 3 ο. « ’ 

40 λῶνος καὶ ἀπέκτειναν. ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύ- 
΄“΄ 3 ο / ” 

ρίος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωρ- 
΄“΄ ᾿ ΄“ - , - 

41 γοῖς ἐκείνοις ; λέγουσιν αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς 
.} ΄ ” , Ν Δ » “-“ » / 

ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδόσεται 
κά “ ιά » / ». ον 
ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ 

᾿ ᾽ - εκ ο Ἄ 
45 τοὺς καρποὺς εν τοις καιροις αὐτῶν. λέγει 

εἰ - 419. -“ 35.» Ἂ , » ΄σ 

αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταις 
΄ Δ 

γραφαῖς, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδο- 
“ αν ᾽ / ” Ν ’ ο 

μοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας 
Ν / 3 ’ [ὦ ν ᾿, 

παρα Κυρίου ἐγένετο αὑτὴ, καὶ εστι θαυ- 
- ε “ Δ “ ο 

45 μαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; διὰ τοῦτο λέγω 
μ ο 4 5 / » 9-6 “ ς / “ 

ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ 
΄ - Δ 

Θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρ- 

4{ ποὺς αὐτῆς. καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον 

τοῦτον συγθλασθήσεται ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, 
5 , ον. ον ο ο ῷ επ 

45 λικμήσει αὐτόν. καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιε- 
“ Ν ς σι Ν Ν 2 “- 

ρεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ 
. “ . » κα ΄ ᾿ - 

4ὖ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει. καὶ ζητοῦντες 
η “ » λ / 

αὐτὸν κρατῆσαι, ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, 
» κ με τ 8 / ΣΑ Ἔ 
ἐπειδὴ ὡς 15 προφήτην αὐτὸν εἶχον. 

- αν - 3 
23 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς πάλιν εἶπεν αὖ- 

3 τοῖς ἐν παραβολαῖς, λέγων, Ὡμοιώθη ἡ 
“ . - ΄σ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, 
᾿ , - τὶ ἘΠῚ 

3 ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ" καὶ 
Π ͵ 

3 ΄ Δ ’ . “-“ ,᾿͵ὔ " 

ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς 
, Ψ' / Ἂν » ει ὰ 

κεκληµένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον 
“ » 

4 ἐλθεῖν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, 
’ ” ΄ Ν 

λέγων, Ἐἴπατε τοῖς κεκληµένοις, ᾿Ιδού, τὸ 
» τ ᾿ 
ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ 

ν Ἃ Ε - 
σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἔτοιμα' δεῦτε 
5» Ἁ ’ » ον 

ὅ εἰς τοὺς γάμους. οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, 
ς Ν 5 ΔΝ 5 2 , ς Αθ) λ » 
ὁ μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὁ δὲ εἰς τὴν ἐμπο- 

η ᾽ κε ς ν 9 / Π 
ὃ ρίαν αὐτοῦ" οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς 
Ὁ, » “ φῳ , 

1 δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. ἀκού- 
τι ,ὔ , 

σας δὲ ὁ βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέμψας 
Ν ͵ 2 - ᾿ / Δ ΄σ 

τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς 
να ᾿ ο. ᾿ 
ἐκείνους, καὶ τὴν πύλιν αὐτῶν ἐνέπρησε. 

49 

17 Μαγφ. οὓι, τ}. 44 

13 εἰς 

1 ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς 

3 ὁ δὲ βασιλεὺς (0πε, 
3 / 

ακούσας) 



5. ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΧΤΙ. 8. 24. 

1611 1881 
8 μον εα1{1΄ Π6 {ο Ἠϊ5 βοτναπίς, | 8 μαι βαἲ{Ἡ 116 {ο Ἠϊ5 1βογναπ{Β, | 1 αγ. 

ΤῈ γε πρ Ιβτεαᾶγ, αὐ 11ογ ΒΟ Τ]ιο γγεάςἵηρ 15 τεαᾶγ, Ῥαύ ια ΡΑΣ] 
6 γ6 Ρ]άάσπι, ποτε ποῦ πνοτίαγ. 
9 ἄο γο (αγείοτο Πίο {πὸ Ἠϊρῃ- 

Ίναγς, απᾶ α8 ΤΠ ΠΥ ας Υε 5μα]] Πτιά, 
Ῥιᾷ {ο Όπε ππαττίαρο. 
10 Ρο ἴποβο βογγαπίς γγεπ{ οαὖ Ἰπῦο 

Πιο Ἡϊρμνναγσ», απᾶ ραὐμεγοᾷ {ορε- 
{ΠΟΥ 811 ἃ5 ΤΙΑΠΥ ας Γογ {οππιᾶ, Ρο] 
μνᾶ απιά σοοᾷ, απᾶ λαο γγοᾶῖις γγαβ 
{αγπήςηδς 1 σαθ5ίς. 

ιαῦ οτε Ῥιάᾶεπ σοῦ ποῦ ΥΓΟΙ- 
{γ. ἄο το {μογϑίοσ ππ{ο {πε 
Ῥαγπσς οὗ {πὸ Πρ ΊναγΒ, απᾶ 38 
1ΠΦΠΣ α5 Υο 5]ια]] Ἠπιά, Ρ1ᾷ {ο ει 
τηδυγϊαρθ Τθ850. Απά {1οβοθ 186Υ- 
ναη{β ννοπέ οαὖὺ ἰπίο πο Ἠϊρῃ- 
γα 5, απά ραϊμογεᾶ {οσείμετ 81] 
α5 ΠΙΑΠΥ 85 ὑπ 0 {οαπᾶ, Ροῦ] Ῥαᾶ 
απά ροοά: δᾶ {πῸ γε ἵιρ γγαβ 

[ο] 

10 

11 4 Απά θη πο Εῑπρ σαπιο ἴῃ {ο | 11 {164 πι σαοβίΕ. Βαῦ πνοή π6 
[868 {168 ᾳαθβίβ, 6 βαν’ ὑΠπ6γ6 ἃ Τη8, Ίεΐρ οαππθ ἴῃ {ο Ῥε]ιο]ά {πὸ ραθβίβ, 
πνΠΙόἩ λα ποῦ οι ἃ πγεάἵπρ ραυτηθηΐ, 116 ΒΝ πετο ἃ 1η πυμῖο Ἠαά 
19 Απά ο ραϊθ]ι απο Ἠππη, Ἐπίοπᾶ, | 19 ποῦ οἩ ἃ πεάαιπρ-ραγπιεπῦ: απᾶ 
ον οαπηθδῦ πο ἴῃ Ἰήή]αον, ποῦ 116 βίῃ πππ{ο Ἠϊπα, Ἐγιοπά, μον 
λανίηρ ἃ γοααϊηρ ραγπηεπ{» Αιπιᾶ Ἡο σαππθςί ἴποι ἴῃ ΕΠ Π6ὺ ποῦ Πανίηρ 
Ὑγ88 ΒΡΘΘΟΉΪ68Β. ὃι ΘαἀαἸπρ-ραγτηθηῦ  Απαᾶ Πο γγαβ 
158 ΤΏΉΘη Βαϊ {πὸ Ἰεϊηρ {ο ιο βϑὺ- | 19 βρβθοῦϊθββ. Ἔπετ {πῸ6 Κῑπρ βαϊα 

ναΏ{β, ΒΙπα Πΐτη Ἠαπιά απιᾷ Τοοῦ, ἀπά {ο ο 2βογναπίς, Βϊπά Πτα Παπά 
ἰακο Ἠϊπα αγναγ, απᾶ οαδί ἴση πο απιά 1οοῦ, απά οαδὺ πίστη οαὖ Ιπίο 
οπ{θυ ἀδυκ 658, {Ίιογε 5181] Ῥο Ίγεερ- ιο ουΐου ἄατκπεββ; ὕμπθυ 5881] 
ἴηρ απά ρῃδβηΐηρ οἵ {θείἩ. Ῥο {πὸ πγεερίηρ απᾶά ρυιαβηϊηρ' οἳ 
14 ΒΟΥ τπαἩγ ατα σα]εᾶ, Ὀαί {εν | 14 ἰθείμ. ἘῸΣ πιαΠγ 16 σα]]εᾶ, Ρα 

419 6ἨΟΡΕΗΠ. {6ν/ «ΠΟΡΕΗ. 
κ Ματ]ς 15 4 ἙΤ]ποη ποῦ {πὸ ἘῬματίβαοςρ, | 15 πε ν/οπῦ ἴ]ο ῬΠαχίδοςβ, απᾶ 
12. 10. απᾶ {οοῖς οοαηβα], ον ΠΟΥ ταὶσ]ό {οο]ς οοπηςο] μουν ἴμεγ πάρα, 6πι- 
ον επίαιρ]ο Πάτα {π 9 (811. 16 απαγο Ἠϊπα ἴῃ Πές {α]ῑς. Απᾶ ἴ]ογ 
ον: 16 Απά αγ εεπύ οαυὖύ ππίο Πΐτη εεπᾷ {ο Ἠϊπα ἐποὶν 4ἱδοίρ]6ες, τ ἢ 

Ὅ πεῖν 415οΙρ]6β, 10} {πὸ Ἠοτοάίαης, {πη6 Ἠετοάίαπς, βαγίηρ, ὃ Μαβίοχ, 
Γβαγίηπρ, Μαβίου, νο Ίσιου {μαῦ ὑποὰ πο πον ὑλαῖ μοι ἀτύ ἰγαε, απᾶ 
ταῦ πο, απᾶ {εασλμεβί {πε πγαΥ οἵ {οασ]ιθρί {ιο τὰν οὗ ἀοά ἴῃ {χαίἩ, 
ἄοά ἴῃ ἐταζμ, πθΙ(αθΥ όατοβυ ἴλοια δια οαγεβῖ ποῦ Του αΠΥ Ο9Π6: {07 
ΤΟΥ αἩγ τπαἩ; ΤοΥ {ποια τερατάεΡί ποῦ που τερατᾶςςί ποῦ ἴ]ιο Ῥογβδοπ οἵ 

᾿ [6 Ῥϑύβοι οὗ 1Π6Η. 17 τηϑῃ. Τε] τι ὑμογοίονυθ, γ8δΐ 
17 Το] π ὑπουϑίουθ, ν]αξ ἐμϊοϑὺ {1 ηκοϑὺ {πο} 15 ἰὖ Ἰαν[α] {ο 

Πιοα [5 Ὁ Ἰανγία! {ο ρίνο ϊραίο εἶν ὑσρθαΐθ ππ{ο Ο8Εαχ, οὐ ποῦ» 
᾿ πηΐο Οωραν, ΟΥ ποῦ 3 18 Βαῦ 9655 ρεγοεϊνεᾶ ὠπεῖτ γγῖο]κ- 

18 Ῥαύὺ ἆεβας ρετοεϊνεᾶ {πρὶ} νο]κ- εἄπαββ, ἃπα βαϊα, ΤΗΣ {οπιρί γε 
᾿ εάποβς, απ Βαϊ, ὙΠ ἐεπαρύ γα τηε, | 19 πια, Ὑε Ἠγροσγ{θβῦ ΠΟΥ τη 
γθ Βυροουίθβ ἢ {π6 ὑραΐθ ΠΙΟΠΘΥ. ἀπᾶ {ποὺ 
19 μον τὸ ἐπ ἐγὶθαΐθ ΙΠΟΠΕΥ. | 30 Ὀγοπρηῦ πηΐο Πα α4Ρ6ΠΗΥ. Απᾶ | 3 566. 

ὩΣ ΠΑ Απάίμου Ῥγοιρ]{ ππι{ο Ηἴτη ἃ ΙῬοπηγ. 11 βίῃ ππίο ἔ]ιοπι, λος 15 0118. ΤΙΔΡΡΊΠΔΙ 
τος 20 Απά Ἠο βδῖ{} πηΐο ἔ]ετη, Ί/Ποςβε | 21 Ίππαρο απά βαρεγδοτΙροι2 ΤΟΥ ο. 
Ῥοιος 18 0115 ἵπαρο απ "βαρεγεοχίρ οι ἢ ΒΔ. πίο 1, Οαβατ”. ΤΗαπ | 58, 
μαϊ- 21 Τ]εγ 58. πηΐο Πΐτη, Ο884Υ)8. Β8 10} Πο απίο {ηαεπα, μου Γ]1ογθ- 
11ούο | Τπου βαἶδ]ι Ίο ππίο ἔποπα, "Ἠομᾶοτ {οτο ἀπίο θοῦ {πὸ ἐπίπρβ ελα 
ΟΣ ΠῚ Δπογοίοσθ ἀπίο Ο.ρας πε Ὀήηρς 46 0508818: απᾶ ππίο ἄἀοᾶ ἐπ6 
ἘΣ ο πΙσ] ἃγ6 Οἰθβαυ δ: απᾶά ππίο ἄοά 22 ἐΠπρβ ὑπαῦ απο ο. Απάισαγ, 
η. {86 πρβ {παὖ ατα ἀος”ς. ὙΠ6η ποὺ πραγ ἰδ, ιο 1ΠΘΥ- | δαψίη. 
κ Τοπ 22 ὙΠ {ιο Ἰαᾶ Ἰαεατᾶ (ᾖεδε νε]εᾶ, απά 1ου Ἠϊπα, απά πνεηῦ ] ο αν. 
4.1. τρογ 8, {ΠΥ τηϑυν 6 1164, πα οἴ Ἠάτη, {πΠ|6 1} τνᾶγ. α]ιαζῖ 

κ Μαη απᾶ πγεη{ (είν γᾶν. 28. Οὐκ ἴλαί ἆαγ ἴλετο οαπιο {ο | ῬόΓ/ογΛι 
15. 18; 28. 4 3" ΤΗο βαπ1θ δ. οαπιθ {ο Ἠπη Ἠπη Βαάάποςθα, ὅ γ]ΙοἩ Βα  ὑπδύ βώτς 
1λικ {π6 βαάάποροβ, Ἀπγμίο] βὰν {πα ἔπ 6 (λεγθ 18. πο χεβαττοσοίοἩ: απᾶ | αμα” 
20. 91. 18 ΠῸ ΥΘΡΙΥΥΕΟΙΟΗ, απᾶ Δ5Ἰ ρα τη, | 94 {Π60 αβ]εᾶ Ἰήπη, βαγίης, ὃ. Μ88- | ὑγοί]μο 
κ Αοίβ 24 ϑαγίηρ, Μαβίετ, ΞΜοβεβ βαϊᾷ, ἰεχ, Μο568 βαϊᾷ, Τῇ α πιαπ ἄϊθ, ἴο δὶ 
99, 8, Τῇ ἃ τηδη 46, Ἠανίπρ πο ομΙ]άγεη, Ἱανίηρ πο ολΙ]άτετπ, Ἠϊ8 Ῥτοί]εν ος ΕἾΤ 
κῬεπαέ, [18 Ὀγούμου 5181] τατΥγ Πῖ8 π{ο, ρα] ΠΙΔΙΥΥῪ πὶ να, απᾶ πμ, 
30. 8. ᾿ 88 χαῖβο πρ 5664 ππίο 15 Ῥτοί]ιεν. Υ956 τὸ βοεά πηΐο 118 Ῥτοί]ιαγ.  χχν. ὅ, 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΦΘΑΙΟΝ. 101 

8 τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ μὲν γάμος 
᾿ Φ ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν 

” - 
9 ἄξιοι. πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν 

εῷ σε ν΄ Ἀ [2 ΄, 5 Ν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἂν εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς 
10 γάμους. καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς 

Ν Ν Φ 

τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους εὗρον, 
/ αλ ν γι" ΧᾺ οὖν / ς 

πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς' καὶ ἐπλήσθη ὁ 

11 γάμος ἀνακειμένων. εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς 

θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄν- 

13 θρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου" καὶ 

λέγει αὐτῷ, Ἕταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ 

ι3 ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. τότε 

εἶπεν ὁ βασιλεὺς" τοῖς διακόνοις, Δήσαντες 
» - / Ν ” ΕΣ λος] 0 αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας, ἄρατε αὐτὸν καὶ 

ἐκβάλετεῖ εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον᾽ ἐκεῖ 
» « Δ ΔΝ ς Ν “ ϑ / 

ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόν- 

“των. πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ 

ἐκλεκτοί. : 
Ι5 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον 

ἔλαβον ὕπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 

- [- 
Ν 25 ; 3 “ Α Δ » - 

καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν 

μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν, λέγοντες, Διδάσκαλε, 
” “ Ν 3 Δ Ν “ - 

οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ 
1 2’ / / Ν ΕΣ Ν 

ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ 
] , ᾽ λ ’ α) ’ » οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀν- 

» 9 3 ε ἐς / “ »᾿»,» 

17 θρώπων. εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξε- 
- “ / Ἃ » ὃν Ν 

Ι8 στι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ; γνοὺς δὲ 
"δον “ Ν ᾽ -- 5 ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπε, Τί µε 

/ ς / » , ΄ 4 ’ 

Ι9 πειράζετε, ὑποκριταί; ἐπιδείξατέ μοι τὸ γύ- 

µισµα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ 
ῃ . 7 δι ἃ / αἱ ὅλων 

32) δηνάριον. και λέγει αὐτοῖς, Τινος ἢ εἰκὼν 

91 αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; λέ ὑτῷ, Καί- 9 η καὶ ἡ ἐπιγραφή; λέγουσιν αὐτῷ, Καί 
, , ΕΣ) ͵ 5 3 . 

σαρος. τότε λέγει αὐτοῖς, ᾿Απόδοτε οὖν τὰ 
Ἂ κ᾿ - νας -. 

Καίσαρος Καίσαρι" καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. 
᾿ “9 , 3 / ὁ νο » 

99 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν' καὶ ἀφέντες αὐ- 
. Ξ 

τὸν ἀπῆλθον. 
3. » / - κ.» “ , - 

983. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ 
δὲ ε9 λέ ν 3 ερ λ 

Σαδδουκαῖοι, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνά- 
/ ,΄᾿ὕ 

ϑεστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγον- 
“ 3 5 . ᾿ 

τες, Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν Εάν τις 
Ν ᾿ { 

ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ 
Δ - 8 - » - 

ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ 

ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 

ὅ ὁ βασιλεὺς εἶπε 
6 ΩΣ ᾽ Ἁ ᾿ 

Οπι. ἄρατε αὐτὸν καὶ 
2 ᾽ 

7 αἆᾶ αὐτὸν 

8 λέγοντας 

9. ρηι. οἱ 
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” Αἴανκ 
12. 25, 

ἌΡΑ. 
1. 

1611 
20 ΝΟΥ ὕΠΟΥ6 Ἵνθυαο ΥΠ 8 ΒΟΥ 

Ῥγείλναπ, δηα {π6 Ἀτβί νησι Ίο Ἰια 
ππαγτ]θᾷ α νη{ο, ἀθοθαδοαᾶ, απᾶ Ἱανίςσ 
ἨΟΊββιθ,]6Εί 15 νη{ο ππ{ο Π18 Ρτοί]ον. 
20 Τη]κευνῖδο {πὸ 5εοοπᾶ 8180, απά 

{86 Ον, πΐο λε βονοαπ{]. 
27 Απ Ἰαϑὺ οὗ 811 {π6 νοπηαπ ἀῑεα 

αἱδο. 
28 Τλογοίονα, [ἢ {116 τοβατγοοίίοῃ. 

ΥΥΟβ6 ο 518} 586 Ρ6 οἳ ιο 
βενοι 2 ἴοι πον αἲ] πδᾷ Ίου. 
29 1οβαβ διηβυνο θα, απᾶ βαῖᾷ ππίο 

ΏΏπετα, 8 ἆο 61Υ, ποὺ Κπονῖηρ {ιο 
ΒΟΥΙΡΙΊΥΘΒ, 11ΟΥ {πο ρον οὗ ἀοα. 
80 ἘῸν πι {πα τοβαιγοσοη ὑμ6 0 

ἨθΙ{116Υ 1ΠΑΥΥΥ, ΠΟΥ͂ 8.6 ῥίνοι 1π 
απαχγασε, υαῦ ατο 5 ἴ]ιο Αηρο]5 οἵ 
ἀοᾷ ἴῃ Ἠδανοθῃ. 
51 Βαΐ ας {οπ6λ]]πισ {]ο γθβδΙχγεσοΙο 

οὗ {μ6 ἀεαᾶ, Ίιανε γο ποὺ τεαᾷ {πδὺ 
ψ/ΠΙΟἩ Ὕγας ΕΡΟΚΟΠ Πίο τοι Ὦγ ἀοᾶ, 
καγίπρ, 
93 ΣΤ απη {πὸ (ἀοᾶ οὗ ΑΡταµαπα, απ 

{πο ἀοά οὗ Ίδαας, απἀ {πΠ6 ἀαοᾶ οἵ 
1αοοῦ2 «ἀοᾶ 15 ποὺ πο ἄοά οἱ {ια 
4εαᾶ, Ὀτα{ οἳ {π6 Ἠνίησ. 
99 Απ θη {π6 τα] εϊπᾶθ πραγ 

{μ15, Όιαγ σοῦ αβἰοπίςηοᾶ αὖ 118 
ζάοσμ]πο, 
94 4 "Βαΐ νγ]ιοη ὑπὸ ῬΠ Δ 5665 ]ιαᾶ 

Ἠοαγά ὑπαὺ Ίο πῇ ραί ἴπα 'ασάαι- 
6665 {ο 5116 η66, {αγ Ίεγο ραλλογοά 
{ορείμον. 
96 ΤΡ οη6 οὗ ἐ]σπι, ὙΠ] ἢ γνας 
 ΤΑΝΥΕΝ, αρκοᾷ Λἶπι ἃ 4πθβίίοη, 
(οτηρίπρ πα, αππᾶ βαγίηρ, 
86 ΜαΡίογ, υν]]ο]ι 15 ὑπὸ στοῦ Οοπῃ- 

ππαπιάτηθη{ ἴῃ {1ο Τιᾶνν ἢ 
57 ὅἆοραβ βαϊα τπ{ο ἶσα, ἘΤΠοτι 

5Π4}0 Ίουο {π6 Τιογᾷ ἐῃν ἀοᾶ νυ] 
411 {11γ ποαγύ, δια γην αἩ {1 5ο], 
παπά 1 811 ὑπ ν πα]πᾶ. 
88 ΤῊΪΒ 15 ὑπὸ Πνεί αι ρυθαῦ Οοπι- 

ππαπτηθ{. 
89 Απά {πὸ βοοοῃᾷ 15 1ο τιπ{ο 15, 
ἜἜλοα ϱ]ια]0 Ίογνο {ΠΥ παϊσηροασ 88 
{Ἡγεο]. 
40 Οπ ἴ]εβο ντο Οοπιππαπάπηση{Β 

Ἰατρ ὉΠ {6 Ταν απά {π6 Ῥτορ]λείς. 
41 4 ἜΤ Ι6 {πὸ Ῥμανίδεςς ΤῸ 6 

σαΐλμοτεᾷ ἰορείμεν, {685 αβκαᾷ λατ, 
42Ραγῖης, ια ῦ ἠπ]ς γο οὐ Οµτ]ς 

ΝΥἨΟΒΘ 50. 15 Ἡε2 ΤΠΘΥ 580 τιηΐο 
μπα, Τ]ο βοὴ οἵ Ώαντά. 
48 δ βα1θ]ι απο {ποθτη, ον ]ιθιι 

ἀοίμ Ῥανιά ἴῃ βαριές σα]] πηι Τιοτς, 
Ρασίπᾳ, 
44 ἘΠῊ 6 Τιοτᾷ βαϊᾷ ππ{ο τὴν Τιοτᾷ, 

516 ἴλοα οι τὴν υἱοῦ παπά, {111 
πηβ]κο {ΐπο οποπ]θ8 {11γ Τοοίβίοο! ἢ 

5. ΜΑΤΤΗΕΥΝΥ ΧΧτΙ. 25. 44, 

1881 
25 Νοῦν {εγα πο Ὸ ὙΠ τις Β6ΥεΠ 

Ῥχθίμσθη: απά ἴ]ιο Ἠνδί τηδυυϊϑᾶ 
Πα ἄεσεαςεᾶ, δα Πανίπσ πο 5οεᾶ 

20 ]αβί 15 πι [ε τπ{ο 115 Ἠνοί]ιθυ ἴῃ 
11 τη ΠΟΥ ὑπ 6 βοσοπᾶ 8150, απᾶ 
ο {π|τᾶ, τπΐο {ο 1Ἰβουοηίῃ. 

27 Απᾶ αἵξου. ἔ]οπι αἲ] {ιο πγοπιαη 
28 ἄἱαα. Τὰ ιο τοαβαχγγδοΙοἩ {116γθ- 

{ρχο γήιοβς ο Ε]α]] 5116 νο οὗ 
{ιο βενΥοπ 2 Τ0Υ {Π6ΥῪ αἲ] Ἰιαᾶ Ίου. 
Ῥτί «σοβαβ αηβηποεχοᾷ απᾶ ραῖᾷ 
ππ{ο Όποτα, 6 ἆο οὐ, ποῦ Ἰσπον- 
Ίηπσ {Π6 βουρύθτοβ, ΠΟΥ [Π6 ῬΟΥ͂ΤΟΥ 
οἳ ἀοα. Ἐον ἴῃ {Π6 τεβαΥγοςΙοπ 
ΠΟῪ απθϊ]εν 1ΠΑΥΥΥ, ΠΟΥ 816 
βῖνεη ἴῃ τηδυυϊᾶσο, Ῥαῦ 4αγο α8 
ΏΏΡΘΙς 211 Ἠοανεῃπ. Βαῦ ας {οπς]]- 
Ἰπςσ {]ιο τϑϑτιυυθούϊοι οἵ {ιο ἀθαά, 
Ἠαγο γο ποῦ γοιᾷ {πᾶ γΥ]ο]ι γγαβ 
ΕΡοΚεπ ππίο τοι Ὦγ ἄοά, βαγίπῃ, 

2 1 τὴ {π6 αοᾶ οὗ Αβναµατη, απᾶ 
{μ6 αοἂ οὗ 5880, απᾶά ἐπ ἀοά 
οἳ Φδοοῦ" «ἄοά 15 ποὺ έλα οὐ 
οἳ {πὸ ἀεαᾶ, Ῥταί οἵ {π6 Ἠνίπα, 
Απά πει 6 πα] πάς Ἠθανᾶ 
10, ΠΟῪ ππεγο αβἰοπϊξλεᾶ αὖ 118 
{οασμίπᾳ. 

Βεῦ ιο Ῥμανϊδαςσς, θη ΠΟΥ 
Ἠοθατᾶ {πᾶὺ Ίο πᾷ γμεὺ {μ6 βαᾶ- 
ἄποεθς {ο 5116Ππ66, ρα μο θα {ποτη- 

ὅ βε]ναβ{οσείμον. Απιᾶ οπο οὗ ἔπτη, 
ὃ ἸΔΊΟΥ, αβοᾷ Ἠϊπα ἃ απθδίίοπι, 
ἰοπιράης ἸΗπα, ὃ Μαβίαυ, γν]ῖο]ι 
15. ἴπο ρτοαῦ οοπππαπζππθαῦ ἴῃ 
ιο Ίαν Απά 16 βαῖᾷ τιπ{ο 

29 

90 

Ἰήπα, Τλποα 51} Ίουο {πὸ Τιοτᾶ 
{πγ ἄοά νι 21] ἐγ Ίαν, 
απά γη] 811 Όπσ βοα], απᾶ γης] 

58 αἩ Ὁ πάπα. ΤΠη15 1 {π6 
Ρρτοαί απά τοῦ οοππαπππεη{. 

99 4Απᾶ ἃ βεοοπά Ἰ]κα «πίο τέ 15 
μς, Τηοι Βα] Ίονο {1ιγ πιαίρ]ι- 

40 Ῥο 5 {0λπγδεβ. Οπ ΆΌιοβο 
ὕνγο οοπηππαπζιησπ{5 Ἠαπρεί]ι 
[86 πηο]ο ασ, αππά ο Ῥτο- 
Ῥ]ιαίβ. 

41 Νον ψ 116 {πὸ Ῥμαχίδ6ςσς Ίνουο 
ραμογοᾷ {οραίμεν, “655 αβ]εοᾷ 

42 ἴποτα ἃ 4ποβίίοἩῃ, βαγῖῃπςσ, ια 
Ὀπ]ς πο οὗ {πὸ ΟἨτῖδέ γ]οβο 
βοη 15 Β6ὸ ΈΤ]αγσ 580 τιηΐο Πΐτη, 

48 716 8οη οἵ Ώανῖά. Ἠδ ρα! πη- 
{ο παπι, Ἠον ἐμὴ ἀοίῃ Ῥανιᾶ 
ἴῃ Όλο ΡΡΙ6 6811 εἴτι Τιοχᾷ, βᾶγ- 
118, 

44 ο Τιονᾷ πα τπίο ΣῪ ̓ 
Τιοτᾷ, 

δῦ ποῖ οἳ 1άγ χ1ρλί μη, 
ΤΙ] Ἰ ραί {Ἠϊπο οπαπ]θβ τ]- 

ἄειηθαἰ] {ή 1οεί ἢ 

1 (ιτ. 
δου οι. 

3 Μαπγ 
Ἀποϊθηί, 
ααμοτί- 
{165 αάά 
ὁ} σοᾶ. 

50υ, 
Τσα ιο. 

505, 
Απάα 
Φεζοπαᾶ ἐκ 
{κε ιώιίο 
ἐξ, Τ]οιι 
ελαζί 
1ουε 8:0, 
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. - κ᾿ " - 
9 ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί" καὶ ὁ πρώ- 

ο Δ 

τος γαµήσας ἐτελεύτησε' καὶ μὴ ἔχων σπέρ- 
» “ 3 ΄σ ᾽ ΄σ ΄σ ΕῚ - 

μα, ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ 
ο ΨΥ ει ὰ κ.ε / κά / οὐ αὐτοῦ. ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ τρίτος, 

” - ς / Ὡ“ Δ / 3 ΄΄ 

97 ἕως τῶν ἑπτά. ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε 
ς / » - ο 

28 καὶ 10 ἡ γυνή. ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει", τίνος 
“ Δ 9, 

τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον 
8 ἢ 3 Ν λιν» “ 5 3 - 

50 αὐτήν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
- Ν σα Ν Ι; Ν 

Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν 
“ -“ 3 Δ “ » / 

80 δύναμιν τοῦ Θεοῦ. ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει 
" ᾿ " ῃ / 9 νε 

οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾽ ὡς 
- “10 . ΄ 

31 ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ!” ἐν οὐρανῷ εἰσι. περὶ δὲ 
- - ΄ . 201» 

τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, οὐκ ἀνέγνωτε 
Ν “ « ΔΝ ΄σ ΄“ 5 [ 

88 τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, λέγοντος, ᾿Εγώ 
Ν Ν 

εἰμι ὁ Θεὸς ᾿Λβραάμ, καὶ ὃ Θεὸς Ἰσαάκ, καὶ 
Ν » δ 

ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς 19 
΄σ 3 Ν 

33 νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. καὶ ἀκούσαντες οἱ 
" ΄σ - ΄ 

ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

δὲ Οἱ δὲ Φαρισαῖοι, ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε 
᾿ , / κ. Δ 5 ’ 

τοὺς Σαδδουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 

35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νοµικός, πειρά- 

36 ζων αὐτόν, καὶ λέγων, Διδάσκαλε, ποία 
᾿ - δον ΤΕ 

3τ ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; ὁ δὲ ᾿]ησοῦς "Ὁ 
5. 9:5 ὁ 3 / -/ Ν / 

εἶπεν αὐτῷ, ᾿Αγαπήσεις Κύριον τον Θεὸν 
” ο’ - , ἈΝ 3 ο ΄σ΄ 

σου, ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
» 1 - κ 5» ιο, -- ,ὕ [ὦ 

38 ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. αὕτη 

30 ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἢ ἐντολή. δευτέρα 
ΔΝ « ,ὔ ᾽ «17 3 / Ν / 

δὲ ὁμοία αὐτῇ", ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον 
« / 5 ἢ ΄σ Ν 5 4) σου ὡς σεαυτόν. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐν- 

τολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέ- 
μανται 13, 

41. Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων, ἐπηρώ- 
“ Ν ς 39 “-“ » / ε ο 

40 τησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Τί ὑμῖν 
΄ “ ΄σ ’ 

δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; 

43 λέγουσιν αὐτῷ, Τοῦ Δαβίδ. λέγει αὐτοῖς, 

Πῶς οὖν Δαβὶδ ἐν πνεύματι Κύριον αὐτὸν 
κ , 5 « Ξ κ 

44 καλεῖ, λέγων, Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ 
ι ε 

’ὔ - πὶ “ -΄ ΕῚ - Ν 

µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν µου, ἕως ἂν θῶ τοὺς 
νο) 6 ’ « όδ 19 ὤν δώ ἐχθμούς σου ὑποπόδιον." τῶν ποδῶν σου; 

19 οπι. καὶ 

11 

12 

᾽ / 4 
αναστασει ουν 

Οπι. τοῦ Θεοῦ ἐοα!, 
ποῦ πατή. 

19 

10 

Οπι. Θεὸς 

οπι. καὶ λέγων, 

ὅ ρηι. ᾿Τησοῦς 

ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ 
πρώτη 

17 αὕτη ἱοαΐ, πιοί πιατή. 

18 κρέμαται, καὶ οἱ προ- 
φηται 

19 ὑποκάτω 



104 5, ΜΑΤΤΗΕΝ ΧΧΤΙ. 4ὔ ΧΧΙΠΙ. 15. 

κ Το] 
11. 46, 

3 Ίπης5 
οἳς 

κ ΜΑΙ. 1. 
6. 

1611 

45 Τῇ Ώανιᾶ οι 0811 Ἠϊπαι Τιοτᾶ, 
μον 15 Ἡο 15 850} 2 
46 Απᾶ πο ΤΠ γγας α]ο {ο ΑΠΡΥΥΘΥ 

Ἠϊπα ἃ πνοτᾶ, πο ΠΥ ἀατεδί αππγ Τη8 
(τοπ ὑπαὺ αγ {οτί1) 851. Ἠῖπι ΔΩ 
1ΏΟΥΘ ΑΘ 5 1018. 

253. Ἴλοαη 5Ρ8ῖκ6 {οαδαβ {ο ὑπὸ τητ]- 
Πιᾶο, πα {ο Ἠ15 ἄἱδοῖρ]ες, 
2 Βηγίηςσ, Τη Βογϊρθβ απᾶ λα 

Ἐματϊβδεες 510 ἴῃ Μοβοβ᾽ βϑαῦ: 
5.ΑΤ'] ὑμπογοίουθ ψπμδίβοθυου [ΠΟΥ 

Ῥιᾷ γοα ΟΡΒοῦνθ, {]ιαῦ οΏβεγνο απιά 
ἆο, Ὀαύὺ ἆο πού το α[ίεν {αῖχ γγοτ]ςς: 
ΤΟΥ ἴλεγ βαγ, πᾶ ἄο πού. 
4 ΑἘου ἴλεγ Ῥιπᾶ Ἠθανγ Ῥαγάεης, 
Δα ρτίανοἩΒβ ἴο Ῥο Ῥογπο, απά Ίαγ 
{λθτη ΟΠ 1ηΘΠ᾽5 5Ποα]άσδΥς, θα {δει 
ἔλεπιδεί[υος υγ] ποῦ 1ηουθ ἔπτη τ ἢ 
οπε οἵ ὑπ6Ὶ} ΠΉΡΘΥΒ. 
δ Βαΐύ 411 Ὠιαῖγ πνοτ]κς ὑΠ6 0 ἄο, ΤΟΥ 

{ο ὈΘ6 566ῃ οὗ τηϑῃ: Ἀ{λαογ πηα]θ 
Ῥτοαά {ἐμεῖν Ῥ]γ]ασίετί6ϐ, απᾶ επ- 
Ίαχρο {πο Ῥονάςνβ οἱ {πρὶν ϱαγππαη{ς, 
6 ΞΑπᾶ Ίοτο {πὸ πρραγτηοβί τοΟπΙΒ 

αὖ {οαδί5, δα ἴλο ο]]α[ βοαἲ5 ἴῃ ἴλπο 
ΒγηαρορτθΕ, 
7 Απά ρτεαίίηρς ἴῃ ὑπὸ πηατ]καίς, απιᾶ 

{ο Ῥο σα]]εᾶ οὗ 1ηθἩ, Ἠαββί, Βαδυι. 
8 ἘΒαὺ ΡῈ ποὺ γο σα]εά Ἠαῦβι: 

ΤΟΥ ΟἿ 15 γοῦν Μαρβίοχ, ευεπι ΟητΙεί, 
διηα 81} γο ατο Ὀγείμτεῃ. 
9 Απᾶ οσα] πο πηαπ τοτγ Ταἴμοτ 

ὌΡΟΣ {ο θαυ: Ἐΐου οπθ 15. Τον 
{αΐ16Υ νΏ]ο]ι 15 ἴῃ Ἠθαγεῃ. 
10 Νοϊίμεγ Ῥο το οα]]εᾶᾷ πιαβίους: 

ΤΟΥ οπθ 15 τοιγ Μαβίετ, ευει ΟΗτίδ{. 
11 Βαῦ πο {μδὺῦ 15 ρτεαίεΒύ δὴν 

τοι, 5811] Ῥε τον βετναπ{. 
19 ἙΑπᾶ ὙΟΡΟΘΥ6Υ 5181] οχα]ί 

Ἠπηδε]{, 5181] Ὦο αραβοά: απά Ίιο 
πιαῦ ελα στη} 16 Ἠϊτηβα!Ε, 5]λα]] Ὦο 
εχα]{αᾷ. 
18 4 Βαὺ ἔποθ ππίο τοι, ΦοΥΙΡ6ΡΒ 

απᾶ ῬΠατίβεθβ, Πυροουϊίθβ; Τ0Υ γ6 
βΏτπύ τρ {πὸ Ἱαηπράοπι οὗ Ίθαγει 
αρο]ηπδί τηθη: ΕῸΥ 7ο πεϊΙίμεγ ρο ἴῃ 
ΥΟΠΥΒΕΙΥ6ΕΒ, Πϑ ΠΟΥ ΒΟΥ γο ἴλθιπ 
{λα[ τὸ οη{θτῖηΡ, {ο ρο 1η. 
14 Ίου ππίογοα βου 65 δα Ῥλματ]- 

56658, Ἡγροσνϊίαςβ; 3{ο0Υ το ἄθνοιν 
ὙΠ] ονγβ᾽ ΠΟΠΡΘΒ, απᾶ Του α ῬγείεποἙ 
τηα]κο Ίοηρ ΡΥάΥ6ΘΥ; {πεγείοτο γ6 β11α]] 
χθοθῖτο {1ο ρτεα{ε ἀαπιπαίΙοη. 
15 Ύγοο πηΐο τοι βογ1ρ6ς δα Ἐ]α- 

18665, Ἠγροοχ]ζθεβ; {ου 7ο οοπραᾶΒΒ 
568 απᾶ Ἰαπᾶ {ο πια] 9Π6 ἨΤ0βθ- 
Ἰψία, απᾶ θη Ἠθ 18 τηαάο, γ8 τηα]κο 
Ἠϊπῃ ἐπνοξο]ά ποτε {π6 ο]]]ᾷ οὗ Ἰ1ο]] 
ἴλαη γοἈχβε]τεβ. 

1881 
45 Τῇ Ῥανιᾷ ἴ]οπ οα]]οί]ι Ἠϊπα Τιοτᾶ, 
46 πον 15 ο Ἠϊ5 Β0η 2 Απᾶ πο 0Πο 

πας 8016 {ο αΏβπγοΥ Ἠϊπα ἃ πγοτᾶ, 
ΠΟΙΟΥ͂ ἀπτοδῦ ΑΠΥ Ἠιαηπ 1ΓΟ0ΤΙ 
Όιαί αγ Τογι αξίς Ἠϊπι ΠΥ 
1ΠΟΥΘ ΘΒ ΟΠ. 

29 ΤΠθη βρα]κο 765885 {ο ἔμ τα] {1 - 
2 ὑπᾶθβ απᾶ {ο 5 ἄἱβοῖρίθ5, ΒαΥ- 

Ίπςδ, Τηο 5οτίρθβ απᾶ {π6 Ἐπμαν]- 
5065 510 οἩπ Μοβοβ᾽ βοαί: 8}} 
πηρα Ἅλογοίοτο ὙΠλαββδοετον 
μου ῬΙᾷ οι, ἐλ686 ο απᾶ οἳ- 
Β6τνο: Ῥαΐῦ ἆο ποῦ γο δου {Π6 11 
ὙΟΥΚΒ ; ΤΟΥ ΠΟΥ 580, δα ἄο ποῦ. 

4 Ὑαεα, ποὺ Ῥϊπᾶ Ἠεανσ Ῥατᾶεπβ 
1ωπά ρτίενοιιβ {ο ΡῈ Ῥογπθ, απᾶ 
1 ἴπιαπι ΟἹ. πηθη)5 β]λοπ]άθΥς; 
Ῥαῦ ἴμαογ {Πιοπιβεϊνος ΨΠ1 ποὺ 
ΙΠΟΥΘ πετ να {λπεῖν Ώπρεν. 
Βαῦὺ αἩ {Π6 1} πγοχ]ςς {116Υ ἄο ἴου 
ἴο Ῥο 5θθὴ οὗ τηθῃ: ἴον {Πεγ 
1ηακο Ῥγοαᾶ ἐλπαῖνγ Ῥ]ιγ]ασίοτίες, 
αηά εη]αγρο {πο Ῥονάςτς οὗ ἐλεῖν 

6 φαγπιεπίςδ, Ἀπᾶ Ίογο ἴ]λο ομΙεῖ 
Ῥ]ασο αὖ ζθαβίβ, απᾶ ἴιο ο]]οξ 
Βθα5 ἴῃ {πο Βυπδρόρτιθβ, απᾶ {πὸ 
Βα] αὐ ϊοη5 ἴπ {πο τηαγ]κείρ]ασθβ, 
δια {ο Ῥο οα]]αά οὗ τηεῃ, Ἠαβρι. 

8 Βαύ ΡῈ ποὺ ο οα]]εά ΠΑΡ : {ον 
ΟἿΘ 15. γοῦν ἔθδομου, απά 81] γο 

9. αγο Ὀχείμχεη. Απά 6811] το της 
ποαχ {αΐΠετ οἩη {πο οατί]α: 1οΥ 
οπ6 15 στοιχ Ἐαΐμον, 3 Π10}} 15. ἵπ 

10 Ἠδαγεῃ. ἨΝεϊῖιθ; Ῥο ο οα]]εᾷ 
ΙΠΑΡΒΙΕΥΕ: ΤΟΥ Πο 15 γοτν πηαβίου, 
συεπ ἴπε ΟἨτὶδί. Βα Ἠε αι 18 
ὁρτεαίοξί απποηπρ τοι λα] ο 
γοῦν 4βεγναηί. Απᾶ Ἡ/ΊΟΒΟΘΥΕΥ 
5181]. οχα]ί ΠπηβαΙ 5881 ο 
Ἠπηρ]εᾶ:; απᾶ Ὑηοβοσγον β]α]] 
Ἠπηρ]ο Ἠϊπηβα]{ 5181] Ῥο οχα]{εά. 

Βαῦ που ππίο γοπα, βοτῖρος απᾶ 
Ῥματίαεςς, Πγροοτ1{εβ! Ῥεοαπβαγο 
βμαῦ {Πο Ἰπράοπι οὗ Ἠδανει ὅα- 
ραϊηδί πιαἩ: ΤΟΥ γο δηΐου ποῦ ἴῃ 
γοιπβεΙτθΒ, ποϊίμεν ΒΕ γο 
Ώπεπι {Πα {αχθ επ{εγῖπρ 1η ζοθπ/εγ.6 

Ὑ]οοππίογοτ, βοτῖραος απᾶ Ῥ]μα- 
118665, Ἠγροογ!{θΒ ΤΟΥ ΎΘ ΟΟΠΙΡΗΡ5 
56. απᾶ ]απά {ο τηδκθ Ο0ΠΘ ῬΥ0β6- 
Ἰγία; απᾶ π]ση Ίο 18 Ῥεσοτηο 5ο, 
ο τηακο Ἠϊπα {γγοῖο]ᾷ τοῦθ ἃ 
5οη οὗ 1611 ἐμῃδὴ γοπνβε]γες. 

ο» 

φι 

-1 

11 

12 

1ὅ 

1 Μαν 
αποϊοπί 
βδαζοτ]- 
[165 οπή, 

26. {πε 
πεαυθιι- ἡ 
ἐψ. 

8 ατ. 
φγεαΐογ, 

«05, 
ηιϊγυϊδί ον" 

5 ἀν. 
δεήονγο. 

6 ΚΌΠΟ 
Δα ΠοΥϊ- 
{165 1Π- 
βοσύ 
ΠΘΡΘ, οὗ 
ῇἴ6ΓΥΕΓ. 
12, γεν. 
14 Ίος 
χωιίο οι, 
δΕΥ 1268 
απᾶ 
Ῥλαγί- 
8665, 
ἢψρο- 
ογτίες / 
Τον νε 
αευοιη; 
εὐϊαουυΣ" 
Ποιιδ68, 

ίπεγεΓογε 
46 ια] 
γεσεῖνς 
σγεαίε}; 
οτι - 
γιαζϊοτι. 
566 
Ματ]ς 
ΧΙ, 40: 
Ἰλκο κκ. 
41, 

Τατ. σσ- 
θα. 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 
φ δι ᾿ - Ι 

45 εἰ οὖν Δαβὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς 
ο ολα ὁ 9 Ν γα ν αι 7 » - 9 40 αὐτοῦ ἐστι; καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀπο- 

- / ο ” » ἣμ 1 ὑῇ ϱ ΄ . -ᾱ . / 

κριθῆναι λόγον οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ᾽ ἐκεί- 
΄ ΄ - Δ 

νης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 
/ εν “- ΄ 

39 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ 
5 τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, λέγων, ᾿Ἐπὶ τῆς Μω- 
σέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ 

μα 5 ὦ Λ ” ὃς 
3 οἱ Φαρισαῖοι πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑμῖν 
τηρεῖν!, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε κατὰ δὲ τὰ 

΄ Ν “ ᾿ 

ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε, λέγουσι γὰρ καὶ οὐ 

4 ποιοῦσι. δεσμεύουσι γὰρ᾽ φορτία βαρέα 
΄ 4 ΔΝ » ΄ λεν Ν 

καὶ δυσβάστακτα΄, καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς 
” - ᾽ 6 / κ ὃ 5 ὃ / » - 
ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ" δακτύλῳ αὐτῶν 

΄ 5» 

οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. πάντα δὲ τὰ ἔργα 
“ “ δ) ἣν - -- 

αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρω- 
οι 

ποις πλατύνουσι δὲ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν, 
καὶ µεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων 

6 αὐτῶν!" φιλοῦσί τεῦ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν 
τοῖς δείπνοις, καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς 

-α 
- Δ - 

συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 
ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, 
« / ε 9. « “ ᾿ Δ “ « /. 

ῥαββί, ῥαββίϑ' ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί 
ς ” ς 

εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ καθηγητής "Ὁ, ὁ Χρι- 
ος / δὲ αμ αι ὃ ΓΙ 9 

ϱ στόςἩ πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. καὶ 

ορ 

Λ ΄ εκ αι » - πᾶσι 9 
πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς' εἷς 

Ν 4 Ὁ ών ς - 
γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρα- 

.- . κ. ΝΔ μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί εἷς γὰρ 
ς “ » « / ς 7 /{ «ε Ν 

ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός. ὁ δὲ 
/ ς - » ς ΄σν / ο δ 

μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. ὅστις δὲ 
4 . ὑψώσει ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται" καὶ ὅστις 

10 νοῖς 1”. 

11 

15 

΄ ς /{ ς / 

ταπεινώσει ἑαυτόν, ὑψωθήσεται. 
13. Οὐαὶ δὲ ὑμῖ τς καὶ ᾧ ῖ ὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 

Ν ΄ 

ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων" ὑμεῖς 

, . Ν ΄ 

γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους 
3 / ΕῚ ΄ 

ἀφίετε εἰσελθεῖν. 
190ναἱ. ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 

ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν 
χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι" 

διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα. 
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑπο- 

14 

1ὅ 

κριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν 
ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν 
γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότε- 
ρον ὑμῶν. 

4 ὅ 

ΟΠι. τηρεῖν 

3 ποιήσατε καὶ τηρεῖτε 

3. δὲ 

4 ΠΙαγᾳ. οπι. καὶ δυσ- 
βάστακτα 
ς . “ 
5 αὐτοὶ δὲ τῷ 

6 γὰρ 

7 οπι. τῶν ἱματίων 
αὐτῶν 

8 δὲ 

5. οπι. ῥαββί 

10 διδάσκαλος 

11 οπι. ὁ Χριστός 

ο ο ρα οὐράνιος 

19 ϱπι. 06. 14 {οί 
ιοί Ίπατῇ. 
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8 0», α 
αεοϑίοΥ, 
ΟΥ̓ 
Ροιπᾶ, 

κ Τωι]κο 
11. 42, 

κ Τμα]κα 
11. 89. 

Ῥ, ΜΑΤΤΗΕΥΝ 

1611 
16 Ίου ππ{ο γοτ, 7ο Ῥ]πᾶ ριϊᾷθς, 

ψηΊο] αγ, ΊΠοβοευδΥ 5}Π8}] 5ύγθδ 
Ὦψ ιο Τετηρ]ε, Ὁ 15 πούμϊηρ: τή 
ὙΥΠΟΒΟΘΥΘΥ βα]] βγεαΥ Ὦγ πο ρο]ᾶ 
οὗ πὸ Τοεπιρ]ο, Ίο 15 ἃ ἀερίοτ. 
17 Ὑε ἴοο1]5 απᾶ ὈΠΠπα: Του τ μϑῦμου 

15. ρτοβ{αχ, ἴ]ιο ρο]ἀ, οὐ {ιο Τεπηρ]ο 
ια βαποΙβείἩ {πε ρο]ᾷ» 
18 Απᾶ ὙὙΠΟΒΟΘΥΘΥ 5]ια]] ϱύγοατ Ὦγ 
πο Αἰίαν, Ὁ 15. ποὐμῖηςσ: Ῥαΐ Ὑ]ο- 
806Υ6Υ ΑΥεατείἩ Ὦγ {με οἸὺ ὑπαὺ 18 
Ἡροπ 10, ηε 15 "στην. 
19 Ὑὁ {οοΙβ δια ὈΠΠη4: {ον τ μοί ΠΥ 

18. ργυθαίϑυ, {π6 ος, οὐ {π6 Αἰίατ 
{μπαὺ βαποΙΠεί ὑπ ρπ} 
20 ΤΥ οΒῸ {που θίου 5118] βύγθδυ Ὁ 

{πο Αἰίαν, Απεατεί]ι Ὦγ 10, απᾶ Ὦγ 
811 ὑπῖηρ8 {Π6τθεοη. 
21 Απά Ὑηοβο 5181] βπγοαΥ Ὦγ {ο 

ΤἘοπαρ]ο, απγεαγείἩ Ὦγ 16, απᾶ Ὦγ Πτα 
Όπιαῦ ἀνθ] ἐπαγεῖη. 
22 Απᾶ Ίο [ναί 5181] βπγθατ Ὦγ Πιθᾶ- 

Υεῃ, ΒΥΘΑΥΕΙΗ Ὦγ {πε {πτοπε οὗ ἀοά, 
απά Ὦγ Ἠϊπα ἐλαῖ βΙ6{εἴ] .ΠΘτεοῃ. 
25 Ίο Ἱπίο τοι ΒῬογίρθςβ απᾶ 

Ῥμαγίδεςβ, Ἡγροοχ]ζες; Ἔ{ογ τε Ῥαγ 
Πο οὗ πηϊη{, απᾶ απῖςδο, απά οτῃ- 
ΩΙ, ἃ Πα Ώαγο οτηϊ θα {Π6 πγεϊρηεν 
τηδύϊουβ οἳ {πΠ6 Ταν, Ἱαάρταηῦ, 
ΊΊΘΥΟΥ απᾶ Τα: {π680 οπρῃύ τα 
ἰο πᾶν ἄοπο, απά ποῦ {ο Ίθανο ἴ]ε 
οἴμοαν ππᾶοπο. Ξ 
24 Ὑο Ῥ]πιᾶ ρυθβ, τ 10} βἴναῖη 

αὖ ἃ σπα{, δ ΒυγΆ ΠΟῪ ἃ 681Π6Ι. 
2ὔ Ὢοο ππίο γοῖ Βοτίρος δηᾶ 

Ἔμαχίβεθς, Ἡγροογ]{θς; ἘΪΟΥ 76 τησ] 
οἶθαη {ο οπ{ριᾶε οἵ {ιο οπρ, απᾶ 
οὗ ὑπὸ ρ]αζίεν, θαὺ πνὑΙη {16γ ατα 
1.1] οὗ οχ{ογίῖοπ απιᾶ οχςθΡΒ. 
20 Τ]οια Ῥ]πᾶ Ῥματίρδεε, οἶσαπβα 

ηχαί λαῦ ΠΟ 186 νι] {1ο ορ 
απᾶ Ῥ]αξίετ, ὑμπαὺ ια οπἰβδιάο οἱ 
επ τη Ῥο οἶεαπ 8150. 
27 Ὢοου ππίο τοι Ῥοπρθςθ απᾶ 

Ῥ]αχίβθοςβ, Ἰγροοσγί{ες, Του Το ατα 
Ἠ]κο ἀπο θα 5ερα]σἩτες, σ]ῖο]ι 
Ἰπᾷοθᾶᾷ αρροαχ θα ἃ] οππνατᾶ, 
Ῥαῦ αγο σημ Τα] οἳ ἀθαά τασ’Β 
Ῥοπς6β, δα οὗ 81] ππο]θαΏπεβς. 
28 Ἓνεπ 50, Υθ αἱδο οαύνατζ]γ 

Άρρεαν τἸρῃίθοις πο 1ΠΘΗ, Ῥαῦ 
πλ! Ὑο 816 {11 οἵ ΠΥΡΟΟΥΒΥ απά 
ΙΙ {γ. 
29 ου απίο σοὶ βου απά 

ἘῬμαχίδαεςβ, Ἡγροοχϊ{θς, Ῥθεσεααξβο γο 
Ῥτ]]ᾶ ιο {οπιρς οἳ {πὸ Ῥτορλοίς, 
απᾶ ραγη]β] {ιο βερα]σμταος οἳ {Π6 
χἸρ]Ώίθοις, 
90 Απά βαγ, Τὸ νο δᾶ Ῥθθι ἴῃ 
86 ἆαγς οὗ οἷν {αΐμ6νβ, γγο πγοιυ]ά 

ΧΧΊΤΙΙ. 16---80. ᾿ 

.1881 
Ύγου υπΐο γοα, γο ὉΠ πᾶ ρυ]θ8, 

ὙΠΟ 5807, ὙΥΒΟΒΟΘΥΟΥ 5881] 
8πθαχ Ὦγ {πο 1{6πιρ]α, 16 18 πο- 
ἠµπρ; Ῥαῦ γ/οβοεγτοΥ 5181] βΥΓΘαΣ 
Ὦγ ἴ]ο ρο]ά οὗ {πο 1{οτηρ]θ, μ6 

17 18 38. ἀερίοτ. Ὑε ἴοοὶβ απᾶ 
Ῥηπά: ἴον γηείπεν 15 ρτοαΐοτ, 
Όλο ρο]ᾶ, ου {πε 1{επιρ]ο {ια 

18 ἸιαίἩ βαποΙβεᾶ {π6 σο]ἀδ Απᾶ, 
ὙΥΒΟΒΟΘΥΘΥ λα] βΊγθαν Ὦγ ἴἶα 
α]ίαχ, 16 15. ποίµῖης; Ῥαΐ ν/ποβο- 
676Υ 5181] 6Ίγεαχ Ὦγ με 6 ἐπα 
18 ὌΡΟΣ 18, ηθ 15 38 ἀερίουγ. Ὑοα 
Ῥηπά: ΤΟΥ π]αί]αχ 15 σγθαίος, ἴ]ιο 
ρΐ, οὐ {πο αἰίατ ὑπαῦ βαποΙβεί]ι 
πο οἷ Ἡο ἴπεγείοτο {λαῦ 
βυεαχοεί] Ὦγ ὑπὸ αἰίατ, βΥγθαΥΘἴἩ 
Ὦγ 16, απᾶ Ὦγ 411 επρς {Παεχεοῃ. 
Απᾶ πὸ {λαῦ Απθαγείι Ὦγ ἴ]ο 
1Μοπηρ]α, Αεατεί} Ὦγ 10, απἆ ὮΥ 
πα {μαῦ ἄν βίῃ ἐλαγαῖηπ. Απά 
Ίο {μαι ϱπγεατεἰ]ι Ὦγ {πα Ίθαναη, 
ΒΘ ἢ Ὦγ ὑπ {Ἡτοπο οἵ ἀοἄ, 
“Πα Ὦγ τη ἐμαῦ βΙζζείἩ {1ιοΥθοῃ. 
ορ τππίο τοι, βογρεθ θᾶ 

Ῥμλαχϊδαθβ, Πγροοπί{θεβ! {ον το 
ελα τηϊηῦ απᾶ 8 Δ η156 απᾶ οππ]- 
Τηΐη, απᾶά Ἠαγο οἵδ ππᾶοπο {πὸ 
πγοϊρηΏ{Ιεν τηδύζουβ οὗ ο αν, 
ἠπάρετηση{, ἃ μα ΤΉ ΥΟΥ, δηα ΤᾺ}: 
Ῥταῇ Π686 το ουρῃῦύ {ο Ἠαγο ἆοπο, 
δια ποῦ {ο Ἰαγο Ἰα[ί {ιο οἴλον 
ππάοπο. ο Ῥ]πᾶ σα]ᾶςς, σνῖο]ι 
βἰχαῖπ ού {πο μπα, απᾶ γα ΠΟΥ, 
{11ο οαππε]. 
ορ απίο τοι, βοπἱβ65β απᾶ 

Ἐμαχίβεςθςβ, ἨἩγροοστίίθβ! Τον το 
οἸοεηδθ {1ο οπίβιᾶε οἳ {π6 οτρ 
απᾶ οἱ Πιο ρ]αξίετ, Ῥαἳ νι τη αγ 
ΔΥΘ {81} τόση οχ{οτ{ῖοπ απ εκοθβΒ. 
Ἔποι ἸῬ]πιᾶ Ῥμαχίςσεο, οἴδαπβδο 
Ἠγβῦ {με Ἰηβιᾶο οὐ {πμ6 ορ απᾶ 
οὗ {π6 Ῥ]αΐίζετ, ἐλιαῦ {π6 οπίρ]ιᾶς 
ὑπουθοῦ τηαγ Ῥδσσππο οἶεαπ 4150. 

Ὕ]οο απΐο γοα, 5ογἱροβ απᾶ 
Ῥ]μαγτίςεἙς, ΒΥ ροου6 5: {οΥ 76 816 
Ἠ]κοτππ{ο ν ϊ θα ΒΘΡρ ΘΟ ἢ 65, Β]Ο ἢ 
οαππατά]σ αρρθαν Ῥοαα[α], Ῥαί 
ἠηπνατᾶ]γ απο {π]] οὗ ἀθαά ταρη5 
ῬοπςΒ, απᾶά οἱ 81] ππο]θαπηθβς. 

28. Ἐϊνοη 80 γ6 8150 οππαγᾶ]γαρροααγ 
πρῃίθοτβ τπη{ο τη θη, Ὀαῦ Ἱπνγανα]γ 
Ὑο 816 {411 οὗ Ἡγροοσγίβγ απᾷ 1π]- 
ααἰΐγ. 
Ὑ/οατπίογοα, ΒΟΥ 65 απᾶ Ῥμα- 

11866ΑΒ, Ἡγροοστ]{ας! {ογγο Ῥι1]ᾷ 11ο 
5ερα]ομγες οὗ {ιο Ῥτορ]ιοί», απᾶ 
ΡατηΙδη {πὸ {οπηβεδοξ(πεχἸσῃ{εοις, 

90 απᾶ βαγ, 1 ντο Ἰαᾶ Ώεεπ ἴῃ ἴ]ιο 
ἄασς οὗ οἳν ΤαΐΠ6ΥβΒ, γγο 5Ποτ]ά. 

16 

26 

29 

105, 
δαπις- 
ἴπαγη: 
38 ἴῃ ΥοΓ. 
95. 

205, 
υοιωιά 
Ὦγ 118 
οδίμι 

5.0Σ, αἱ 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

ι6 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες, 
ὰ Ἄ »» ᾽ - « ᾽ ᾽ ἂν ἰδ 
Ος ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν᾽ ὃς 

ΛΑ τ “ - - - . 
δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 

᾿ " , το ον 
17 μωροὶ καὶ τυφλοί τίς γὰρ μείζων ἐστίν, 

ς / “Δ «ς Δ εκ ε η 14 Δ / ὁ χρυσός, ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων" τὸν χρυσόν ; 
“ὃ ᾽ν" ΕΣ [ » - ’ 3 ,ὕ 18 καί, ος ἐὰν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν 

᾽ .ὰ δ᾽ Α ΕΣ / » - ὃ ΄ - ἑ ά ω 

ἐστι ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάν 
ΝΑ, 5 ΤΣ το 

19 αὐτοῦ, ὀφείλει. μωροὶ καὶ} τυφλοί τί γὰρ 
- ᾿ ο ΑΔ Ν / η 

μεῖζον, τὸ δῶρον, ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ 
ς / κ᾿ - ς Αα 8 ἢ ᾽ “ 9 9 - 20 ἁγιάζον τὸ δῶρον; ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυ 

/ 5» / ᾿ . ” Δ 3 “" - 

σιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς 
αν 96. κά εν. Ἡ η α Ἔτι 

1] ἐπάνω αὐτοῦ" καὶ ὁ οµοσας εν τῷ ναῳ ομ- 
, 3 Φε το κ μα 

νύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν' 
Ν ς » / ” “ » “ Ε , ᾽ “ 

99 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ 
« ͵ ε 

, - - νο - , ὅδ... «ἢ 
θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω 

ε . . 
» ΄ 

αὐτοῦ. 
 ἃ ο τα - Ν ο) ς 

88 Όναι υμιν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑπο- 
3 “ " ΔῈ 

κριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ 
” ἈΝ Ν ᾿ 8. 4 / Δ ΄ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύ- 

΄- Δ 

τερα τοῦ νόµου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ 
Ν 3 α κ φ ἵν εἰ . 

τὴν πίστιν ταῦτα Ὁ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ 

94. ἀφιέναι", ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες 
ΔΝ Ν 

τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες. 
΄ ΄σ ΄ «ε 

95. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑπο- 
ἔν... / Χ - 

κριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτη- 
.» ΔΝ -“ / ” Ν ᾿ 

βίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν 
5 ς - νο , - . 

90 ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. Φαρισαῖε τυφλέ, 

καθάρισον πρὠτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ 
[ο] / “ ΄ Ν ΔΝ ) Ν 

τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς 

αὐτῶν 18 καθαρόν. 
τῷ -ὰ 

Ἡ, Ἡ Ὁ τ “ Ν ο) « 

Όναι υμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, υπο- 
σ / / 

κριταί, ὅτι παροµοιάζετε τάφοις κεκονιαµέ- 
“ ᾿᾿ Ν / ε ΄ 

νοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, 

ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πά- 
2 / {4 ἊΝ ΒΒ ρα εν, Ν 

98 σης ἀκαθαρσίας. οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν 

φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ 

εστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. μ 
ὁ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 

ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους 
- - - Δ Α 

τῶν προφητών, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα 
“- / Ν ΄ ανα » “ 

80 τῶν δικαίων, καὶ λέγετε, Εἰ ἦμεν ἐν ταῖς 

4--6 

14 ἁγιάσας 

16 ΟΠΙ, μωροὶ καὶ 

16 αᾶᾶ δὲ 

17 ἀφεῖναι 

18 αὐτοῦ 
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5 ἄρῃ. 
4. δ. 

} Ίλια 
19. 64. 

τ ΟἿΣ: 
21, 21. 

:9 [8- 
ἀνας 1. 
90. 

ἣν Ματ]κ 

Τα]κο 91. 
δ. 

"ικα 
19. 44, 

1611 
ποῦ ανα Ὄθει ραγίαἰκοτβ τυ} αι 
11 {11ο ν]οοᾶ οἵ {π6 Ῥτορλείς. 
81 ἨΓπεγείογο γα 6 τ] 5565 τιπ{ο 

ψοτχβο]νθβ, ὑπαῦ γο 816 {π6 Ομ] τ θη 
οὗ ὕμϑῖὴ ΜΠ 10} ΚΙΠ]6α {π6 Ῥτορπείς. 
82 ΕΠΙ το πρ {πο {μ6 τηθᾶβισα οὗ 
σοῦ Γα Π6 185. 
88 Ὑο βουρϑηΐβ, γ6 ροηθγαξίου οἳ | 

νῖροΥς, Ἡον 68 γο Θβοᾶρθ {1:6 ἆαπι- 
πα οι οὗ Πε]] 2 
844] ὙΥπουοίουθ Ῥε]ιο]ᾶ, Τ βομα ππῦο 

γοα Ῥτορ]μθῦβ, απᾶ νήδ6 1πθΠ, δηᾷ 
Ῥοχίβθβ, απιᾶ 6οτπθ οὗ ἔλμεπα ο 5Ηα]1 
111] απᾶ ονιοῖΓγ, απᾶ 8οπ1θ οὗ {]λεπα 
5188] γε 5οοἈχρο ἴῃ τον ΒΥΠΒΡΟΡΊΘΡ, 
πᾶ ρογροσα{ο ἔπεπι {γοπα οΙ{Ψ {ο οἳὔγ: 
95 Τ]ιαί προπ γοα τη 60Π16 α]] {Π|6 

γἱρπέθουβ Ῥ]οοᾶ ελεᾶ προπ {λα θαυ, 
Ἀ{τοπα: {μα Ῥ]ουᾶ οὗ τἸσμίεοας ΑΡε], 
τιπ{ο {πο Ῥ]οοά οἱ Ζαοαγί8Β, 8οη. οὗ 
Ῥαχασ]ίαβ, ΠΟΙ γ6 516 Ῥούῦνεεα 
[86 {οπαρ]ο δῃηᾷ {πε α]ίαν. 
86 Υουϊ]γ 1 58. τιπ{ο οι, ΑΠ {Π658 

Ολήηρς β]ια]] 60118 ΠΡΟΣ {119 Ρεηθ- 
Τα οι. 
57 ἘῸ ζαγαβα]οπα, Ζ6Υ1βα]επη, μοι 

ἐμαὺ Ἰ]οβί {ο Ῥχορμοίβ, ἔἘδηὰ 
βίοποϑδῦ παπι ὙΠΟ ἅ16 βθηῦ πηΐο 
έμοο, ποὺ ο{ίοη πουἹα ἘΙ Ἰαγο ρα- 
ὑλοτας ιν οή]άτει {ορεί]αχ, ϱΥΕΏ α5 
α 6η ρα που ϑί ΠΟΥ οἩΙο]ζεΠβΒ ὉΠΑ͂ΘΙ' 
16 πΊησς, πα γε γγοπ]ᾶ πού ὃ 
88 Ῥε]ιο]ά, γοῦν Ἰοιβο 15 1ε[ὲ πηΐο 

γοι ἀεβο]αίο. 
89 ἘῸΥ 1 580 ππίο γοι, γ6 518}] ποὺ 

866 πιο Ποηϑίουθῃ, 11 γα 5118}} κα”, 
Ῥ]οβςοᾶ 15 6 Όιαῦ οοπιε ἴῃ {Π6 
Ναπιο οὗ {π6 Τιογᾶ. 

4 Απᾶ Χζοδας πνοπί οὖ, απ 46- 
ραχγίθᾷ χοπ πε ζεπαρ]θ, απᾶ ΐ5 1)15- 
οἵρ]οβ οαπιθ {ο λΐηι, ΣΟΥ {ο 5Ἠ6υγ }ηΐτη 
{π6 Ῥα]άἴπρς οὗ {ο {ετηρ]ο. 
9 Απᾶ “6515 ραῖά ππ{ο ἔματη, 566 τα 

ποῦ 811] {π656 (Ιήπρς» Ὑετῃγ 1 βατ 
ππίο σοῦ, Ἀίπογο 5118] ποὺ ΡῈ Ἰοΐύ 
Ἰθγο 016 βύομθ ΊΡΟΠ 8πούμου, ὑπᾶΐ 
5411] ποῦ "6 ὑπγόνσαι ἆουγη. 
8 41 Απά 85 Ίο βδῦ προπ {π6 τηοτιηῦ 

οὗ ΟἸῖνθϑ, ὑπὸ ΤΊΒΟΙ 165. οππηθ πηΐο 
μπα ργϊγα{δ]γ, βασίηρ, 61] πι8, νε 
58.811 {πόθ (Ππίπσς 6 απά πη]αί 
αλαζῖ δὰ {π6 βῖστι οὗ {πν οοπήπς, απιά 
οὗ {πὸ δηᾷ οἳ {πα νου] 2 
4 Απά {6515 δηϑνν ΟΥ̓ ΘΩ, απᾶ Βαϊ ππ{ο 

ἔποτα, Τακο Ππρορα ὑπαῦ πο τᾶ 46- 
οοῖνο τοι. 
5 ἘΟΥ ΤΙΦΗΥ 5112] οοτης 11 ΤΥ ΒΤ, 

ραγίηρ, Τ απι Ομτὶδς: απᾶ μα] ἆε- 
οεἶγο ΠΙΒΠΥ. 

] 
1881 

ποῦ Ἠανο Ὄεεη Ῥραχίαιτετς τ 
ποιὰ ἴῃ ο Ῥ]οοά οὗ {π6 Ῥτο- 
Ῥμείβ. πογείοτθ πο ψ]ῦη655 ἴο 
γοιαβε]νες, ὑμαῦ γε γα Β0η8 οὗ 

9 {παπι ἐ]ιαῦ 5]ουν {π6 Ῥγορ]ιείς. ΕΠΙ 
πο πρ οι {6 παθαδγο οὗ τος 
1481618. Ὑδ βουρϑηΐβ, Το οἳ- 
βρτῖηρ οἳ νροιβ, ΠΟῪ 518}1] γα 
οβ6αΡο {1ο ἡπᾶροιηθηῦ οὗ 116115 
Τμογαίογθ, Ῥε]ιο]ᾶ, 1 βοπᾶ απίο 
γοα ΡγορΙείΒ, απᾶ πγῖδθ 1ΘΠ, δι 
ΒΟΥΡ6Β: ΒΟΙη6 οἱ {παπα 5}}8}} τε 
1111 απᾶ οὐ; απᾶ 8οππο οὗ 
ἔλαπα 5181} γα 5οοχρο ἴῃ γος 
ΒΥΙαΡΟΡΊΘΡ, απᾶ Ῥογβεσπίε {τοπη 
οἰδγ {ο οἵγ: ὑπαὖ προπ τοι 1παγ 
οοπιο 81] ἐπ τἰρμίοοα5 Ῥ]ουά 
Εμοεά οὐ {πὸ θαγζ], Ίχοπι {μα 
Ῥ]οοᾶ οὗ Αγαἱ {16 τἸρΠίεοτβ αηίο 
Όναο Ῥ]ουά οἳ ΖαολματίαἩὮ βοὴ οἳ 
Βαγοι, Ομ γ βἶεν Ὦ6- 
ἴνοσπ {ο βαποιατγ απᾶ Όλα 
αἰίαγ. Ὑεν]γ 1 Ραγ ππίο οι, 
ΑΠ {π656 (πρβ 5}18}} οοπηε ὌΡΟΣ 
5 σοπογαίοῃ. 

9 Ε- 

ὧϑ ιῷ 

ῳϑ Ψ- 

ο” σι 

ὃ σο 

Ι]]οί]ι ιο ῬτορμείΒ, απᾶ βἰοποί]ι 
παπα {λαῦ ἃγθ βοηὺ ππίο που! 
πον ο{{οη που 1 ανα ραἴλετοᾶ 
{πῃ γ ομ/]ἄνειι {ορείπεν, ΕΥεΏ ἃ8 8 
Ίδη σα(λεναίἩ Π6. οἩΙο]κοηΒ ὉΠ Ω͂ΘΥ 
ΠΟΥ πίπρς, δα Το ποπ]ά ποῦ! 

88 Ῥο]ο]ά, γοῦν Ἠοπςδο 15 16βί τπίο 
89 γοα 2άεβο]αίο. ἘῸΣ 1 βαγ πηΐο 

γοι, 8 ΑΠα]] ποῦ 566 1ὴη6 Ἠθηος- 
Του, {11 γο 518}} βᾶῦ, Ῥ]οββεᾶ 
ἐς. 6 ὑμαῦ οοπιαί]1 ἴῃ {6 παπηο οὗ 
πο Τιοτά. 

24. Απᾶ 96815 νηΐ οὐὖ γοπα {μ6 
{δπαρ]ε, απά νγὰ8 ροίηρ ΟΝ ΐΒ ὙΔΥ ; 
δη4 Πῖς ἀἱδοῖρ]ες ὀδπιθ {ο Ἠϊπα Το 
βαν πη ὑπὸ Ῥαά πρβ οἵ λε 
ἰοπωρ]θ. Βαυῦ πὸ απβιγογοά απά 
514 απ{ο μη, 6ο ο ποῦ αἲ 
Όμορφα ἐμ]ηραὃ γετῖ]γ 1 βαγ πηΐο 
σοῦ, Τη6γο β]ια]] ποὺ Ῥε 1ε[ί Ἠθγο 
0Π6 ΑἴΟΠΘ ΠΡΟ απιοί]μον, {ἴλπαί 
588}} ποῦ 6 ἐπγοπη ἄονη. 
ΑΠ α5 Ίο βαῦ οἩ ὑπὸ τηοπηῦ οὗ 

0Ἠνος, ὕπ6 4ἱβδοῖρ]εβ οαπῃο πηΐο 
μάπα Ῥγϊναί[αΙγ, εατῖπρ, Τε] τβ, 
Ἄγ Π6 5181] {Ππ656 ἐμίηρς Ῥα2 απᾶ 
νλαῦ λα] δὰ ὑμ6 βῖρτι οὐ {ῃν 
8 ροτηΐηρ, Δ: οὗ 4{Π6 οπᾶ οὐ ἴ]ια 
γα) Απᾶ ἆᾖοθδαιβ δηβνουοᾶ 
απᾶ Βαϊ τπ{ίο ποια, Τα]κο Πρ 
{πὰ} πὸ πωαπ ]οαά γοι αβίταγ. 
Έον ΙΠΑΠΥ 5118}} οοππο ἴῃ ΤῊ 
ΔΘ, βαγίηρ, ΙΤ απ ια Οµ]δί; 
απᾶ 5181] ]οιά ὙΠ αδίταγ. 

τῷ 

ο 

σι 

1 αν. σε- 
λειλια. 

Ο «εγαβα]στῃ, Σεγαβα]στῃ, νηῖο] | 

3 ΒΟΠΙΘ 
Ἀηοϊθηί 
ααζμοσί- 
{165 ΟΠ 
ἀεδοίαίε, 

865, 
Ῥγεδελςθ. 

405, ἐπα 
ΟΦ 
πια {οτι 
οΓ {1 
αὐ 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

ο ᾿ “ Ἀ 8 ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν 
αι ον “- - π᾿ 

κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 

81 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν 
Ν “ - 

3 φονευσάντων τοὺς προφήτας καὶ ὑμεῖς 

πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 
” ΄ » -” ΄“ / » Ν 

88 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ 
- “ “ Γ᾿ 

8ι τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; διὰ τοῦτο, ἰδού, 
"ἢ ᾷ 8. ΄ Α : - ΄ . 

ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ 
η 9 λα 19 . » - 

σοφοὺς καὶ γραμματεῖς" καὶ ἐξ αὐτῶν 
᾽ - - 

ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν 

µαστιγώσετε ἐν ταῖς συιαγωγαῖς ὑμῶν καὶ 
/ ᾿ : . 3ὔ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν ὅπως ἔλθῃ 

» δι ΄“ - - [ή 5» ’ 3 Δ 

ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ 
“ - 34 μοι τῇ ” - 

τῆς γῆς, ἀπὸ τοῦ αἵματος ᾿Λβελ τοῦ δικαίου, 
σ - 2 “ 

ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, 
8 » ΄ “- “ “ 
ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ 

26 θ / 2 . Ν ̓ ἘΠῚ ὃν ἥξ - υσιαστηρίου. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα 
΄ 

πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 
ε / ε , ΕὙἍ , 

81 Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα 
να) / ” ᾽ 

τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπε- 
ν 3 , » »" 

σταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα 
“ Ν , ΩΣ 

ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον 
} ” - 

ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς 
΄ Ν » Ἂν / α) , ᾽ , 

88 πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. ἰδού, ἀφίεται 
ς ” ς 3 ς “ 3 90 , Δ 

9 ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος”. λέγω γὰρ 
ς εκ ο / ” δν 3 -“ ΕΥ̓ " 
ὑμῖν, Οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι, ἕως ἂν εἴ- 

΄ - 

πητε, Ἐὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 

Κυρίου. 
Ν 5." - - 

24 Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ 
ε “1- Ν ἢλθ « 6 ᾿Ξ . ο) ἱεροῦ! καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

΄ ΄“΄ Ν Ν - - 

9 ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. ὁ 
- 9 “ ΄ 

δὲ ᾿]ησοῦς” εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε πάντα 
- 3 "ἢ ’ « ων Ε ἊΝ » - Φ 

ταῦτα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε 
ἃ Γ᾿ 

λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ μὴ» καταλυθήσεται. 
΄ Ν » “- ιν - “ 

8 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Όρους τῶν 
- . - Ἕ 3. δι ς λ . 

ἐλαιῶν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ 
σο/ , » Ν νο. ’ ΄ 

ἰδίαν, λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα 
Ν - - - 

έσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρου- 

4 σίας, καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; καὶ 
» Ν ε,9 - 5 » - ΄ 

ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Βλέπετε, 
, ΄“΄ ’ , 

ὅ μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. πολλοὶ γὰρ ἐλεύ- 
΄“ ΜΝ ΕῚ ΄ 

σονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, ᾿Εγώ 
3 ε η” . ᾿ , 

εἶμι ὁ Χριστός" καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 

19 ρηι. καὶ 

3 ΛΙαγῇ. Οµι. ἔρημος 

1 μη. ατα ον 
απὸ του ἱερου ἐπο- 

ρεύετο 

ΟῚ 
3 ἀποκριθεὶς 

3 οπι. μὴ 
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Χομ, 10. 
17. 
Ίλκο 51. 

12. 
ΤΉ 16, 
9 

” Ματ]ς 
19. 14. 

κΏλῃ, 9. 
ΠΣ 
4. 

1611 
6 Απᾶ γο μα]! Πᾶν οὗ παγΒ, απᾶ 

ΥΙΠΙΟΆΥΡ οἳ Ίναχς: 566 ὑπαῦ γϑ Ῥο πού 
(ουρ]οᾶ: ΤΟΥ 811 {λεδε ἐλμίπος πηαβῦ 
60π16 {ο Ρα85, Ῥα{ {πὸ οι 15 ποί γεῦ. 
7 ἘῸΥ παδίοη 5181] τ]δο αραἰπδί πᾶ- 

Ποπ, απᾶ Κἰπσᾶοτα αραἰπδί Κἰηράοτῃ, 
απᾶ ἔλπθγο β]ια]] Ὀ6 {αΠΙΙΠΘΒ, ἃ Πα Ρ68- 
Π]σοποςθς, δα εαγύλαπα]κες ἴῃ ἄἴγεγβ 
Ῥ]8665. 
8 ΑΠ ἴ]ορο αγο {π6 Ῥερίηπῖηρ οὗ 

ΒΟΥΤΟΥΒ. 
9 ΧΤπεη 5881] {ποὺ ἀρ] νου τοι ΠΡ 

ἰο 6 «ἰϊοίθα, απᾶ 51.811 111] τοι: 
απᾶ γ6 5881] Ῥο μαίβᾶ οἳ 811 παίοπς 
ΤΟΥ ΤΗΥ ηβΙηΘ)ΡΒ 586. 
10 Απάᾶ ἔμεπ 5118}} τηϑὴν Ῥο οὔοπᾶ- 

ο, δι 5181] Ῥοίταγ οὔθ ΑΠΟίΠΕΥ, 
απᾶ 588}} Ἰαία οπθ Δ πού 6 υ. 
11 Απά γηϑηγν ἴα]586 Ῥτορ]μοῦς 5181] 

1166, απᾶ ε]ια]] ἄθοθῖνϑ 1ΠΒΗΥ. 
12 Απ Ῥεσαιδο Ἱπ]απΙ μα] α- 

Γπουμᾶ, ἐπ Ίονο οἳ 1ΏΝΗΥ 588} τῦὰχ 
σο]ά. 
19 Βαυὺ Βα ὑμπαὺ 5181] επάαγο απηζο 

ιο οπᾶ, {πὸ Β4ΠΠο 51811 "6 βαυϑᾶ. 
14 Απά Ες (ἆοβΡε] οὗ {πο Ἰάπράσπα 

58.811 6 Ῥγθας]ιθᾶ ἴῃ αἲ] {π6 πγοτ], 
ΤΟΥ ἃ πΙίΠΘΒΡ πη{ο αἲ] παὔΙοηΏΒ, δη 
{Π6ὴ ]α]] {π6 επτά οοἵηΘ. 
15 ἈὙιοη γο ὑπουθίουθ 5181] 566 

{πὸ αροπαϊπαδίοη. οὗ ἀεβο]αίίοἩ, 5Ρο- 
Ί(οι οὗ Ὁγ ἈΡαπίε] {ιο Ῥτορμεί, 
βίαπᾶ ἴῃ ἴ]α ΠΟΙ͂ Ῥ]ασθ, (050 
τας], 1οὺ Πτα ππάουρ{απ.) 
16 Τ]ον Ἰοὺ νο νοι Ῥο ἴῃ οτ- 

ἄθα, δα 1Πῇο πὸ πποπη/{αΙης. 
17 Τιοῦ Ἠϊπι νήσο] 15 οἩ {6 ἨοἈβ6- 

ἴον, ποῦ 90Π1Ά6 ἄοππ, {ο {αΚκο ΔΗ͂ 
θπς οαὖ οἳ Ἠῖ5 Ποτιδ6: 
18 Νοεϊσποαν 1οὺ ἴση συμ]οἩ 18 ἴῃ {Π6᾿ 

Π 614, τείατη Ῥαο]ς {ο {α]κε 5 ο]οῦἩεβ. 
19 Απᾶ πο ππίο {λσοπι {Παί αγα 
τ ομ1]ᾶ, απᾶ {ο ποπ ὑμαὺ σἶνο 
580}ς τη {Ποβο ἆαπς. 
20 Ῥτί Ῥγαγ το ἐιαί γοῦν Π1ρΗί ο 

ποῦ ἴῃ {πὸ πνΙΙΘΘΥ, πϑι μου ἢ ο 
Ρραρρα{Ἡ ἆατ: 
21 ἘῸΥ {ευ 5181] Ῥο στεαῦ ἰῖρι- 

Ια01οπ, β16Ἡ ἃ5. γα ποὺ βίῃοθ {16 
Ῥοριπηΐηρ' οὗ {1ο πνοτ]ᾶ {ο {15 πα, 
ἩΟ, ΠΟΙ͂ 6ΥΟΥ β]ια]] Ῥο. 
22 Απᾶ εχοερί ἴποβο ἆαγς βποα]ά 

Ῥο Ελογίθπθᾶ, ἔπεγο 5ῃου]α πο Πθδβ] 
ΡῈ βανοαᾶ: θυΐύ [ον {πΠ6 εἰεοίβ βαΚκο 
Ώλοβο ἄαγε 588}1 "6 βΠοτ{επεᾶ. 
25 "Τμευ 1 ΑΠΥ πηαν 5118}} 58 

πηίο τοι, Το, Ἠθτο 1 ΟἨτὶςῦ, Οὐ 
Ώιογαε: Ῥο]ανε Ὁ πού. 
24 ἘῸΣ ἐμοῖο Β]ια]] αγῖδο {α]βο 

ΟΗ1Δ{Α, απ 18ΐδο Ῥτορμείβ, απά 

Ὁ ΒδΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΧΤΥ, 6-- 24, 

1881 
6 Απά το 5881] Πθδὺ οἳ σδγβ8 δπᾶ 

ΤΌΤΠΟΤΙΥΒ Οἱ ΨΥΒ: 566 ὑπαῦ γε Ῥο 
ποὺ {χοιρ]θᾶ: ἴον {ᾖεβο λίπος 
1ηιιδῦ ηθοθᾶβ οοτηθ {ο Ῥραβ5; ια 
ιο οηᾶ 15 πού οί. ἘῸΣ παΙοπ 
5881} χο αραϊηςυ παδίοπ, απᾶ 
Ἰἠπρᾶοπι αραϊπςδί Ἱάπράοπα: απᾶ 
λογο 5184} ἘῬο {απήπος απά 
ομγ{Πᾳπακεβ ἴῃ «ἆνετβ Ῥ]αςθΒ. 
Ῥαΐς 811 {πο56 {πίπρβ ἃγθ ὑπ 
Ῥερίππῖηρ οὗ ἐγαναῖ]. Τπετ 5181] 
ΏΊπεγ ἀε]νεν οι ΠΡ ππίζο ἐτ]- 
Ῥαϊαίίοηῦ, απ ελα 141 τοι: 
απᾶά Ὑο 5181 Ῥο μαεαίρα οἳ αἲὶ 
{86 παίοτς ΤΟΥ ΤῊ παπθ’5 586. 
Απάᾶ ὑπο 5181] Ἱπαπγ βὐαπηρ]ο, 
απιᾶ ολα] ΘΙ νου ΠΡ 9ΠθΘ ΑΠΟ- 
λεν, απά Πα] Ἰαίο ο0Π6 αΠο- 
Όπου. Απάᾶ πιαπγ 1Ἃ41586 Ῥγοραείβ 
β]α]] ατίδε, απᾶ Πα] Ίθαά ππαΠΥ 
αβίταγ. Απᾶ Όοεσπιςο Ιπίαπϊυσ 
58.811 6 παπ]ρ]αᾶ, {πε Ίονο οὗ 
{Π6 τηαΙΥ 518] γγὰχ οο]ά. Βαΐ Ἡο 
{παὺ οπαστοίμ {ο {π6 οπᾷ, {π6 
βα1ηθ 5881] ο βωνρᾶ. Απᾶ 1015 
ΡοβΡοΙ οὗ {πὸ Ἰάπσάοπα 5181} 6 
Ῥγεασμεᾶ ἵπ ὑπ νηο]ἰο 2 νου 
10Υ ἃ ΤΘβΙππΟΠΥ πο 811] ἐμ6 
ἨαΙΟΠΒ: απᾶ ὕπθη 588}} {π6 οπιᾷ 
ΘΟΠΊΘ. 
αι ὑπουθίουθ Ὑο βθὸ {πὸ 

ΔΡοτηϊπδἐΐοη οὗ ἀθβοϊαύοιι, 16} 
πναξδ 8ῬΡοκεπ οἱ ὅ0γ Ῥαπία] {ο 
Ῥτορλοῦ, βἰαπάίης ἴῃ 4ἰλο Ἠοίγ 
Ῥ]ασς (Ἰοὺ Ἠϊπα ὑπαὺ τεαᾶεί]ι τπτι- 
ἀθιβίαπά), ὑπο Ἰοὺ ἔπεπι ἴπαῖ 
ἃΥ6 ἴῃ πιάτα ᾖθο ππ{ο ἐπ πποΠ- 
ἰαΐπς: Ιοῦ Ἠϊη ὑπαῦ 15 οηπ ἴ]μο 
Ἱοπβείορ ποὺ ρὸ ἄονπ {ο {α]κα 
οὐῦ ὑπ ὑμπϊηρβ ὑπαῦ ατο ἴῃ 118 

18 μουβθ: δηᾷ Ἰοὺ Ἠϊπι ἐπαί 185. ἴῃ 
{πὸ Πο]ά ποῦ τεύανη Ῥαο]ς {ο {α]κθ 

19 Ἰ]5 οοίθ. Βαῦ νου ππίο {πατα 
ὑμπαῦ αγθ ης οΏΙ]ᾳ απᾶ {ο ἔλμεπι 
ὑπαῦ ρῖνο βιιο]ς ἴῃ {ποθ ἄασαι 
Απᾶ Ῥνγας το ἰλαῦ τοαν ΒϊσΜί Ῥο 
ποῦ ἴῃ ο πΙπ{ίαΥ, ποθι που ΟΠ ἃ 
παρβα(]: Του {πετ 5881] Ώο στοαί 
ή ρα]α{άοἩ, ΒΟ ἃ5 Πα] ποῦ Ώθσιι 
{γοπα {86 Ῥεριππίης οὗ ἐμ6 που 
τι} 01] ΠΟΥ, Πο, ΠΟΥ 6Υ6Υ 5881} ο. 
Απιᾶ εχοερῦ ἴμοβε ἄδυβ Ἠαᾶᾷ Ῥθθῃ 
5Ποτίεπεᾶ, πο ΏθβἩ σπου] Ἠανο 
Ῥαει βατεᾶ: Ῥαΐ ἴον {πε ε]εοί5 
βα]κο ἴ]οδο ἆαγβ 5181] Ὦο β]ιοτῦ- 
επαᾶ. Τπει 1 ΒΥ την 5881] 
ΒΕ. απίο τοι, Τιο, Πού 18 {16 
ΟἨ1ςί, οὐ, Ἠσχε; ᾖὈο]ίετο ὅ ἐέ 

24 ποῦ. ἘῸΥ ἴπογα ε]ια]] ατῖρο ζ8158 
Οπείς, απ {αΐδο Ῥτορ]ιείβ, απά 

-π 
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10Υ, 
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5 αν. ἴι- 
λπαὐτίεά 
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γία!σε 

8 Οὐ, πα 
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3 Ν ΕῚ Δ 

6 µελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς 
αλ κ . - 2 μας 

πολέμων! ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε' δεῖ γὰρ πάντα! 
. 2 ἢ ΄ 

7 γενέσθαι ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. ἐγερθή- 
Ν 

σεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ 

βασιλείαν" καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶῦ καὶ 
Α “ 

8 σεισμοὶ κατὰ τόπους. πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ 
, / “ 

9 ὠδίνων. τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλί- 
3 - ΠΡ 

ψω, καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς" καὶ ἔσεσθε μισού- 
« ν / “ » ”- Δ ἈΝ ΤΑ͂Ν. , 

μενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά 
/ 

10 µου. καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί, 

αἱ ἀλλήλο δώ ὶ κ ἥλους παραδώσουσι, καὶ μισήσουσιν 
3 ΄σ΄ 

11 ἀλλήλους. καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερ- 

15 θήσονται, καὶ πλανήσουσι πολλούς. καὶ διὰ 
Ἂν -“ Ν 

τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται ἡ 
ΓΙ ΟῚ ᾿ς γε ε , 

13 ἀγάπη τῶν πολλῶν' ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, 
τ / ο / “ 

"4 οὗτος σωθήσεται. καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο 
Δ 5 ᾿΄ “ “ 

τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκου- 
΄ / - “ οι 

μένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι καὶ τότε 
ῳ Ν ΄ 

ἥξει τὸ τέλος. 
΄“ 5 " Ν , - 

1 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώ- 
ἢ « 8 9 - 

σεως, τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου, 

ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ (ὁ ἀναγινώ ἴτω) ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω), 
/ « 3 πα, , ΔΝ 9 

16 τότε οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ 
νι ΠΥ ὁ ὰ - / . » 9 , 

11 ὄρη' ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραί 
δ 2 “ γε {η ας νο Νες - ε ᾿ 18 τιῦ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ" καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ 

» / 8... ΚΑ 3 κε μα 7 3 “ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἄραι τὰ ἱμάτιαῖ αὐτοῦ. 
33 Ἂ “ 5 ᾿ 3 , Ἁ - 19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θη- 

; » 9 / - « ᾿΄ὕ , 

20 λαζούσαις εν εκειναις ταις ἡμεραις. προσευ- 
λ ο λ ν ς ΔΎ Ὁ νόσον 

χεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χει- 

21 μῶνος, μηδὲ ἐν) σαββάτῳ. ἔσται γὰρ τότε 
ιά , “ 

θλίψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
/ Φ - Ξ ᾿ 

κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. 
ε 8 , - 

33 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, 
3 Ἀ ἄγ τς ε 2) αν 3 ᾿ . 

οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάἀρξ διὰ δὲ τοὺς 
Ε οὗ , «ε ε ΄ 3 ΄“ 

ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 
- / 3 9 

23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ιδού, ὧδε ὁ Χρι- 
Α Έ "4 στός, ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε. ἐγερθήσονται 

/ μ 
γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ 

4 ϱΠι. πάντα, 

ὅ ΟΠ. καὶ λοιμοὶ 

6 (ἄραι) τὰ 

Τ τὸ ἱμάτιον 

8 οπι. ἐν 
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1611 
58.811] Ίου; σγοα{ βἶριις απιᾷ γ/οπᾶσΥς: 
ΙΠΒΟΙΩΠΟὮ ὑπαὺ (1 10 πγογε ῬΟΒΒ1016,) 
ΠΘῪ 5181} ἀεσεῖνε {6 ναιγ οἱθοῦ. 
20 Βε]ιο]ᾶ, ΙΤ Ἠανο {ο]ᾶ γοι Ῥείογα. 
20 Ὑπετείοτα, 1 111εγ 5118}] βαγ τπ- 

{ο γοα, Ῥο]ο]ά, Ίιε 15 ἴῃ {Πο ἀἆθβοτί, 
Ρο ποῦ {οτίι: Βε]ο]ᾶ, Ίο 15 ἴῃ {πὸ 
βοογεῦ οαπΏοΥς, Ὀε]ίονο 1 πού. 
21 Ἐου α8 πο Πρ]ήαήπρ οοιπεί]ι οτῦ 

οὗ {πΠ6 Ταδέ, απά β]ηπδθί] 6νθη τιηΐο 
{πὸ Ἰαρῦ: 5ο 5181] αἱδο {πο οοτηίς 
οὗ {π6 ὅοῃ οἵ 1παΠ "6. 
28 ἘΞῸΥ ὙΠΘΥΘΒΟΘΥΘΙ {πο «αγοαδο 

15, ποεγο υπ] {πο ἘΣ Ρ165 νε σαῦπμουθα 
{οσεί]εχ. 
99 47 Τωηπηρ(1α{ε]γ α[ίαν {πὸ (ή υα]α- 

Ποπ οὗ {1οβο ἆαγ5, Ἐ 5πα]] π6 ὅπη Ῥο 
ζἀαγκοποαᾶ, απᾶ ἔ]λο Μουοι 5181] πού 
ρῖνο ΠΟΥ Πσ]ί, δα λαο δίατβ β]ια]] 
1811 ἔτοπα Ἠθαγθῃ, απἆ ἴ]ο Ῥοπγθτς οἵ 
{ο Ἠδεατεις 5181] Ῥο βα]κεπ. 
80 Απά {μεν 5118}} αρρεαχ πο βῖρτι 

οὗ ἴἶιο ὅϑοῃ οὗ 1η8Ώ ἴῃ Ἠθαγθμ: απᾶ 
{πο αλα] 811 ο Ττρες οἳ {πὸ 
δύ ταῦ, ατα 1]λεγ ελα] 5866 
{16 Ῥοπ οὗ 1παπ οοπηῖηρ ἴῃ {ο οἸοαάς 
οὗ θάνῃ, η Ῥοπ6ς απ ρτευί 
Ρ]ουγ. 
81 ἘΑπᾶ 116 51.811 φοπιᾷ 15 Αποοῖς 

Τ᾿ γι} ἃ στθαῦ 5οαπᾶ οὗ ἃ ἐγιπηρεί, 
απᾶ ον λα] σαΐ]εν {ορεί]αν ἷ5 
Ἠ]αοι 1χοπι {ο οταν γΙηᾶς, 1τοτη 
οπθ οπᾷ οὗ Ἠεανεπ {ο {πὸ ο{]θγ. 
92 Νοῦν Ίεασ ἃ Ῥαχαβ]ε οὗ {πο {ρ 

ἴχοο: πει Ἠ]5 Ὀγατιο] 18 γοῦ {σιι- 
ἅδον, δηᾷ γμυΐοι ον Ίδαγναβ, Υο 
Ἰηονν ὑπαῦ ΒΠΠΙΠΙΘΥ 18 ΠΡ: 
88 80 Ἠ]κονβο γθ, ΘΠ γ6 5181] 

866 α]] {π6586 {Πϊπρβ, Ίου; ὑμαὺ 10 15 
ΠΘΔΥ, 6υεπ αὖ {16 ἆοοίβ. 
84 Ὑονγῇγ Ι δαγ πηΐοὸ τοι, {Πὶ5 

Ρεποταίοη 518}1 ποῦ ραβ», {111 81] 
{π686 ὑπίηρβ Ῥο {π1Π116ἅ. 
85 ἘἨεαγεπ απᾶ οατ] 5181] Ῥαςς 

Άπαγ, αὖ ΤΥ γγοχᾶς 8181] ποῦ ραδ8 
ΑΥΑΥ 
80 δ Ῥαΐ οὗ {μὺ ἄαγ απᾶ Ἠοιγ 

Ἰσιογγαῦ]ᾗ Πο τηϑῃ, πο, ποὺ {πὸ Απ- 
8618 οὗ ἸδαναΠι, τς ΤῊΥ Ἠαΐμεν οἩ]γ. 
97 Βυῤ 88 Όλο ἆαγς οὗ Νοθ πετε, 

80 518}] 4150 ὑπ οοπαῖπσ οὗ ἴμο Βου 
οὗ τηδῃ Ῥο. 
88 ἘΠΡΟΥ ας ἴῃ {π6 ἄαγς ὑμαῦ τσ 

Ῥοίοσθ {πὸ Ἐ]οοᾶ, {Π6Υ πετο εαὐῖηᾳ, 
απᾶ ἀτιηάπρ, ππατΥΥΙΗς, απᾶ ρἰνίηρ 
ἴῃ πιαγτίασο, 1] ο ἀν ἐ]ιαῦ Νου 
επ{ετεςᾶ 1πίο ἔ]ιο Ατ]ς, 
99 Απᾶ Χπον ποὺ απ] ἐπ Ἐ]οοᾶ 
οαΤηθ, πιά {οο]ςἔΠετη α1]1Άγγαγ: 80 5881] 
4150 {ο οοπαῖηρ οἵ {116 οι ο{σηαη Ῥο, 

8 [ας] 

8 Γκνή 

98 

99 

1981 
εια]] εἶιουγ σγοαί 5ἶσης απᾶ ποἩ- 
ἄενβ; 5ο ἂ5 {ο 1684 αβίταγ, 1 ροβ- 
81016, οΥοιι ἴ]ιο εἰεσί. Ῥε]μο]ά, 1 
Ίαγο [014 τοι Ῥε[ίογεμαπά. Τῇ 
Πιετείοτο {1ιογ 5112] βαγαπίογοα, 
Ῥε]ο]ά, 16 15 ἵπ {1ο νή]άδγπθβς: 
6ο ποῦ {οτία: ὈῬε]ο]ά, ἢ 15 1π {πο 
1ἨΤΙΘΥ Ο6ἨΑΙΠΏ6ΥΕ: Ῥομεγνο 11έ πού. 
Έοχ 85 πὸ Ησλαιίησ σοοτηε{] Σογ{]ι 
{ΥΟΤΗ {πο δαϑύ, απᾶ 158661 6ΥΕΗ 111Ι- 
{ο ὑπ πνεβί; 50 β]ια]] ϱο ὑπ 2οοτῃ- 
Ίης οὗ {ιο ὅοῃ οἵ τπαὴ. Ίμετε- 
ΒΟΘΥΟΥ {1ο οΆγοαβο 15, ἴἶπετο σι]. 
ιο ὃεασ]ες Ῥο ραὐμετεά {οσε- 
νου. 

Ῥαῦ Ππηπηθ(Πα{α]γ, αἴξου {πῸ {]- 
Ῥπ]αίίοι οἵ Όλοβο ἄαγβ, ὑπ βατ 
5141] 6 ἀατ]ειιαᾶ, απά ο τηοοτΙ 
5181] ποὺ ρῖνε Ποὺ Ηρ]ί, απιᾷ ἴ]ιο 
βίας 5181] [411] ἴσοι Ἡθανεῃ, απᾶ 
{πὸ ροπγου5 οὐ {πε ηθαναηβ 5181] 08 
βΠα]κεη: Δα {λε πα] αργρθα [6 
βἶση οὗ {π6 βοπ οἵ τηδῃ ΤΠ ἨεαΥοή: 
απά {επ 518] 811 {π6 ἐγῖρος οὗ {π6 
ὩΣ πποπτΏ, δι) {16ου 5181} 56ο 
1π6 Ῥοπ οὗ ππαΠ οοπηῖηπσ οἩ {πε 
ο]οιᾶς οἳ Ίεανοι πι ΡΟΥΘ 
απᾶ ρτεαῖ σ]οτγ. Απᾶ Ίο 5181] 
βεπᾶᾷ Του 5 απρο]ς 4 τι ὅ ἃ 
στθαῦ ποππᾷ οἳ ἃ ὑγυτηροί, απᾷ 
πε 5181} ραύπου {οσεί]πον 118 
οἷεοῦ χοπ {πο Το νυπᾶς, 1γοπη 
οπθ 6Π64 οὗ Ἡθαγεπ {0 ἴ]ιο οὔμον. 
Νου {τοτη {μα ἢρ' {γεςε θη ΠΟΥ 

ῬαγαΡ]α: ΘῈ δν Ῥγαπο] 15 ΠΟῪ 
Ῥεεοππο {επᾷςν, απᾶ ρα{εῦ] ἔου 
105 Ίθανθ», το πον {πα {ΠΗ βτιτη- 
ὨΊΘΥ 15. ΠΙΡῚ ; 6Υ6η 80 Τε 8,150, 
ΦΘη γο 566 81] ἴλοβδο ὑμίηρβ, 
Κπον ο {]αί 616 15 πΐρ]ι, ευεπι δῖ 
{Π6 ἄοοτβ. Ὑοετγ1 βὰν ππίοτοτ, 
Τη{5 ρεπεταίίοη β]α]] ποῦ ραβς ἃ- 
ναγ, {111 α11 0656 (μῖπρς Ὦο αοσοπῃ- 
ῬΗβ]μεᾶ. Ἡεανεπ δη θαυ 5881] 
Ῥαββαγαγ, θαῦ ΤΥ πογᾶς 5881] ποῦ 
Ρ385 ἄνγαγ. Βαὺ οὗ ἐμαί ἄαγ απιᾶ 
Ποῦ Ἰπιοπγεί] πο 916, ποῦ 6Υ6Ι 
Όλο αηΏρο]βοΓ Ίιθαγεῃ, Τ1ιεἰίαχ {116 
ΡΟΗ, θαὺ ὑπὸ Ἐαίμοεχ οπ]γ. Απᾶ ἃ5 
Ίῦ0ογε ἴπο ἄαγβ οὗ Νοαμ, 850 5181] 
Ῥο {πὸ 2οοπηΐησ οὗ {π6 Βοπ οὗ 
1Π8Η. ῸΥ 8 ἴῃ {Π056 ἆασς 10 }} 
γγ 6 Ῥα[οτθ {πὸ ἢοοα ἴλΠεγ πγεχα 
οαὔηρ απᾶ ἀτίπ]άπα, πιαχχγίης 
Δ ρἰνίησ ἴῃ ππαχτῖασθ, τπδ] 
{86 αγ ὑλλαί Νοα] οπίογθᾷ 1Πίο 
πο ατίς απᾶά {πεγ Καθ πού 
τη] {ο Ποοᾶ οϱἈτης, απᾶ {οοῖς 
{πετ αἲ απ; 5ο 518} ὃῬε 
{6 2οουηΐηρ οὗ ἴ]ιο Βοη οὗ τηϑῃ. 

105, 
υπο 

2 αν. 
Ὢγεδοπος. 

505, 
υζ ἐς 

4 ΜΑΠΥ 
αποϊοηε 
δα Πουῖ- 
{165 τοδὰ 
χο α 
σγεαί 
ἐγιηρεΐ, 
απιᾷ {πει 
δλαζζ 
σαίλιεγ 
50. 

5δοτα 
ἐγ ρεῖ 
οΓ σγσαί 
δοιι) νεῖ 

505, {ΐ 

Ἰ ΜαΠΥ 
ααὐλοτ]- 
1165, 
ΒΟΠΙΘ 8- 
οἶθηί, 
οπαΙ{ πιεῖ- 
ἐμὸν {ο 
5Ο. 



“ΏΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΔΙΟΝ. 

/ - / Δ ιά 

δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε 
ο / Ν Ν . / 

πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 
ω - 5 ” ς “ 

20 9ἱδού, προείρηκα ὑμῖν. ἐὰν οὖν εἴπωσιν υμιν. 
᾽ , » “ . , » / δ. » Ω .ο9 ’ 

Ιδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε Ἰδού, 
» - ΄ Δ ’ “ 97 ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε. ὥσπερ γὰρ 
- 7 3 Ὶ ,᾿, » Δ 3 “ ΔΝ / 

ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαί- 
“ ο ς 

νεται ἕως δυσμῶν, οὕτως έσται καὶὺ ἡ πα- 
Ἐ: ᾿ - : - κι᾿ θ / 9 ἁ 10 
ε8 ρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. ὅπου γὰρ 

κ 3 . “- . 
ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ 
᾽ 

ἀετοί. 
, Ἁ, “ ς ΄ 

9. Εὐθέως δὲ μετα τὴν θλίψιν των Ίμερων 
.] 5. Ὁ / Ν ς / 

ἐκείνων, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη 
᾽ Δ } ἐνὸς Ν ο , 

οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες 
- δὶ - . - Δ 

πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάµεις 
- 5» - ’ 

20 τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. καὶ τότε φα- 
η γι - δὰ αν τὰ 

νήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου 
. πα Ν , / Ξ 

ἐν τῷ οὐρανῷ" καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ 
“ [ο] δὴ / Ν δ “- 

φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 
2 ᾽ / . - ΄ - 

ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ 
᾽ “ Ν / Ν / ” 

οὐρανοῦ μετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολλῆς. 
» ” Δ » τὶ “ Δ 

καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ 
/' / κ » , 

σάλπιγγος φωνῆς Ἡ μεγάλης, καὶ ἐπισυνά- 
" εἶ Ἂ “ “ / 

ξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσά- 

5 |-ω 

» , 4}. 9 ἵν ᾽ κ “ ” 
ρων ἀνέμων, ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων 

ΕΣ ΄ 

αὐτῶν. 
᾽ ᾿ - - ᾿ Ἂ 
Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν 

ο ” ς / » κα , ς / Ν 
ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλός, καὶ 

Δ ᾿ εἰ ’ , “ » δὴ Ν 

τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ 
΄ ο τι « - σα / 

38 θέρος οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα 
ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύ- 

9 ιϑ 

” Ν ᾿ ἘΣ τν ΕῚ Ν /΄ ς 

31 ραις. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ 
Ν Ἀ - ΄ 

γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 
ο - 
: ὃ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ 
88 λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι. περὶ δὲ τῆς 

λιν 3 ’ Ν α 19) ο Ε Ν 3 ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς" ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, 
" 

1εὶ μὴ ὁ 
- / 14 , “ μέ. τε ἢ 

δ πατήρ μουἷξ μόνος. ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι 

γΨν ε ” - ᾽ - 
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, 

- - α ” 15 « / 

τοῦ Νώε, οὕτως ἔσται καὶ] ἡ παρουσία 
- “-“ - 5" 4 Ν᾿ 4 

«8 τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. ὥσπερ γὰρ ἦσαν 
΄ Ν ΄ ΄΄ 

ὃ ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ 
” ε ΄ 

ἐν ταῖς ἡμέραις 
/ Δ “ 

τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγα- 
/ 5 ς ἘΣ αὶ γὼ σ᾿ ᾽ 

μίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς 
30 ᾿ β / Ν ἊΝ »ὔ ιό ἦλθ ς 

30 τὴν κιβωτόν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν, ἕως ἦλθεν ὁ 
Ν 3 ο ο ε) 

κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται 
7 ς , “ ΄“ -- 

καὶ]! ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

ὃ οηπ. καὶ 
19 οπι. γὰρ 

1 ΛΙαΥΠ. οπι. φωνῆς 

12 

15 αᾶ οὐδὲ ὁ υἱός, ἰο-, 

Οπι. τῆς 

ηοΐ πιατη. 
1: 

15 

μα ου 

Οπι. µου 

ΟΠι. καὶ 

αἀᾶ ἐκείναις 

Τ πι. καὶ 



1ου, σι 
Μπι ο{]. 

"ον, 
σοϊης 
οιΗ. 

1611 

403” ΤΊι6η ϱ]ια]] ντο ο ἴῃ {πὸ Π 614, ἴ]ιο 
οης βΠα]] Ῥε {ακκεη, απᾶ {πο οὐμπου ] οὔ. 
41 Το ποτπεη 518] Ῥο ρυϊπαϊηρ αὖ 
πα τη]: {πο 916 5181] "6 {α]κετ, αππᾶ 
ιο οἴ]ιοχ Ἰοζί. 
42 41 " ὙΓαίο] {Πεταῖογθ, ΤΟΥ γ 6 ΠΟΥ, 

ποῦ γ]αῦ Ίοαν οι Τιογᾷ ἀοί οοπᾳθ. 
45 Ἐ Ῥα{ ον (1115, ναί 1 {π6 σοοᾶ- 
γηϑ οὗ {116 ποῖιβ8 Ἠαά που 1η νηλαΐ 
ν/αζο]ι ὑπὸ ὑπ] νο] οοπηθ, 116 που] 
πᾶν γγαἰομαᾶ, απᾶ που] ποὺ Ἠαγο 
ει εγοεᾷ Ἠῖ5 Ἠοπβο {ο Ῥο Ῥγο]κου πρ. 
44 ΤΠ οἴου ο το 8180 γεαᾶτ: Τον 

ἴῃ Α1ΟἨ απ ΠΟΙ 8.5 γοα ὑπ 1ηὶς ποῦ, 
{Π6 50} οἳ τηδ οοχηθίῃ. 
40 Χο {πει 15 ἃ ζαϊ 1] αιιᾶ 
156 Βούνϑηΐ, Πότ Ἠϊ5 Τιογα μα 
τηϑι δ τη]αΥ ΟΥΘΙ 5. Ποπβε]ο]ά, {ο 
ρῖνο ὑμποῖὴ τηθαῦ ἴῃ ἄπ Β68ΡΟΠ 2 
40 Ῥ]οββεᾶ 15 ὑπαῦ βογγαΏ{, ΠΟΥ 
8 Τιοτᾷ γης Ίο σοχηθίῃ, 5181] Ετιᾶ 
80 ἀοΐηρ. 
41 Ὑετι]ν 1 βαγ ππῖο τοι, ὑπαῦ Ἠο 

| 5881] πηα]κο Ἰήπη χα]θΥ ουδ 811] 115 
σοοᾷβς. 
48 Βαυΐ απᾶ 1 {παὖ ον1] 5εγναπ{ 518] 
αγ ἴῃ Π15 Ἠοανί, ΜΥ Τιονὰ ἀε]αγεί] 

ΙΓ Π18 οοπ]ηᾳ, 
49 Απᾶ ελα] Ῥοσίῃ {ο απἠ{ο Ἠϊς 

| {ο]]οιγδεγναΠίΒ, δα ἰο οα6 απᾶ ἄτιη]ς 
νι η {πὸ ἀταπ]κει: 
50 ΤΠ Τιονᾷ οὗ ἐπαῦ βετναπί ε]λα]] 

60πηθ ἴῃ ἃ ἆαγ πηεπ Ίο ]οοκοί] πο 
{ον Ἠϊπα, απᾶ ἴῃ απ Ἠοιγ ἴμαί Το 15 
χοῦ παχθ οἵἁ: 
51 Απᾶ 58}8]] οαὖ Ὠΐτη Ἰ αβαπᾶσχ, απᾶ 

αρροϊπό Ἠϊτα Ἠϊ5 Ῥοτίίοι τ] {μα 
Ἠγροοχ]νθς: {πεγα 5181] ΡῈ γγεερῖπρ 
δια σπαΡµΙηρ οὗ {αείἩ. 

35 Τη6ηυ 5181} {πα Ἱάπράοτα οὗ 
|; Ἡεανεπ Ῥο Π]κεποῦ απ{ο {ει Ὑϊγρίης, 
ΒΟ} {οο]ς ὑπεῖν ]απ1ῤ6, απᾶ υγεηῦ 
Του {ο τηθθῦ {1ο Ὀτιάερτοοτη. 

2 Απᾶ Ώγο οἳ {λθπα Ἱγογθ πῖδθ, απᾶ 
Άνο πνοχο {οο]ΙςΗη. 
8 ΤΟΥ ἐμαί πεγό Γοο]ῖθἩ {οο]ς ἐ]χαῖν 

ἸατηΡΕ, απᾶ {οο]ς πο ΟἹ] τὰ ἢ {τη : 
4 Βαυῦ ἐπ Ὑῖδο {οοἷκ οἳ] ἴῃ {πρὶν 

νθββο]β η {]ιαῖχ ἸαπΠ1ῤ8. 
5 ὝΠΟ {αε Ῥτιάρστοοπι ἐδυυϊϑ, 
ἔπ  Ὺ 81] εἰππηροεγεῦ απᾶ βἹερύ. 
6 Απᾶ αἲ πιάπϊσηῦ {πετο νγας ἃ ΟΥΥ 

ππαᾶς, Ῥε]ο]ᾶ, ὑμ6 Ῥχίιάερτγοοτη οοτή- 
| οἴ, σο τε οαὖ {ο τηθεῦ τη. 

1 Τπεη 811 {11οβο υγρίηΏς ἈΥΟΒΘ, απιᾶ 
{χπηπιαᾶ {116 17 1ά11)6. 
8 Απᾶ ἴπο ΤοοΗδι βαϊᾶ πηΐο λα 

νἼβθ, (το τι8 οὗ γοῦν 01], Τοχ ος 
1814Ρ8 ἆγε Ίροπο οὐ. 

5. ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΣΙνΝ, 40. ΧΧΥ. 8. 

1881 
40 Τ]ποη ελα] ἴννο ππεη Ῥο ἴπ {π6 

Πε]ά; οπθ 16 ἴα]κη, απᾶ ο9ΠΘ 18 
41 ]αξι: ὕνγο πποπιεη ε]ιαῖῖ δε ρτϊπᾶ- 

Ίπς αὖ πο 111}: οπς 15 {αΚ6Π, 
Δ οπθ 15 1ο. ἸἨλαΐελ 11εγο- 
{οτο: ΤΟΥ ο που ποὺ οἳ πα 
ἄαγ γοῦν Τιοτᾶ οοππείῃ. 1Βαΐ 
Ίσιοιν 15, {ναι 1 {πὸ πιββίεΥ 
οἳ [86 Ἰοιςδο Ἰαᾶ Ίπιοππι ἴῃ 
Ὑγπαῦ πίοι {π6 {Π1εξ πγας οΟπ]- 
ἴησ, Ἡο ποπ]ά Ίανο απαϊοπεᾶ, 
απιᾶ σου ποὺ πᾶν ϱπΏογοᾶ 
18 Ἠοιδο {ο "ΡῈ 2 γοκϑῃ ἐμγ οι. 
ΤΠεχοίοχθ Ῥο γ6 4150 γϑδᾶγ : 1ος 
1 ΑΠ ΠΟΥ {παῦ γο ἐπίηῖς ποὺ 
ελα Θοη οἵ τηδῃ οοτηθίῃ. Ίο 
ἴμθὴ 18 {π6 {δι} π] απᾶ νῖδα 
Σᾳουναπί, Ὕοπι Πΐβ Ἰ]οτᾶ Πδίῃ 
5ούὐ οΥεΥ Ἠ]8 Ποπβε]μο]ᾶ, {ο ρῖνο 
{παπα {παῖν Γοοᾷ ἴῃ ἄπο βΘ6αδοἩ ἢ 

46 Ῥ]εβεεᾷ 15 {λαί ὃβογναπ{, βοτὰ 
115. Ἰογά γαι Ἶς οοτηθί]α 5181] 

47 Ἀπᾶ 80 ἀοῖηρ. Ὑετῖγ 1 βαν 
πηΐο το, ἴ]ιαί Ἡα “1111 βοὺ Ἠΐπι 

48 09ΥεΥ 811 ἐπαῦ Ἡο παῖ. Βαΐ 1 
ὑλαῦ εν] ὃδετναπύ ελα] 580 ἴπ 
115 Ἠεανί, Μγ Ἰοτᾶ {αντίο : 

49 απᾶ 5881] Ῥορίι {ο Ὀδαῦ Ἠϊβ 
1611ουγ-βεγναπίςΒ, απᾶά 5881] οαί 
απᾶ ἀἄνιπ]ς πι {πο ἁταπ]ς- 

50 απ: {μ6 Ἰογᾷ οὗ ἐμπαῦ Σβουναπέ 
5141] «οπιο ἴῃ ἃ αγ π]επ ΒΘ 
οχρεοῦείαῃ ποῦ, απᾶ Ἱ ΑΏ 
μουν Ὕπει 6 Ἰαιογγθίμ πού, 

61 απᾶ 518}} 4 οπί Ὠΐτη αβππᾷον, 
απᾶ αρροϊης 15. Ῥογάοι ἢ 
{ιο Ἰγροσπΐθς: ἴμανο 5881] 6 
[86 πγεερῖηρ απᾶ ρπαδµῖηρ οὗ 
{εεί1. 

25. Ἔλεη εα]] ἴλο Ἱαπρᾶοπι οἳ 
Ἠσθαγεπ Ῥο Ἰ]κοποᾶ ταπίο ἰθῃ 
ὙἹΓΡΊΏΒ, ΒΊΟΝ {οοῖς ἐ]ιεῖν ὅ]απΏρβ, 
απᾶ πποπί {οτί {ο παθες {λα 

2 Ῥτιάθρτοοπι. Απάᾶ Άνο οἳ ἴ]λαιι 
Ἠπ6γο 1{οο]βἩ, απᾶ ἔνθ Ὕποθγθ 

8 νήβθ. ΕῸΥ {ἴπο {0οΠβδἩ, σὴ 
πον {οο]ς {είν ὄ]αππρς, ἰοοῖς 

4 πο οἳ πμ {πο : μὰν {πο 
Ὑγ156. {οοἷς ΟἹ ἴῃ {πον Ὑ655618 

ὅ ψὺἢ {ποῖν ὄ]απιρα. Νου πμ] 
{πο Ῥτιάεργοοτα ἰδυυϊθᾶ, {ποὺ 

Ὁ 1] εαπιρεγεά απᾶ β]ορύ. Βαΐ 
αὖ τηϊδηϊρσηῦ ἔμπουθ 18 ἃ ΟΥ̓, 
Ῥο]ο]ᾶ, πο Ὀτιάεσχοοπι! Οοπιθ 

Ἴ γα ἴουίῃ {ο πηθεί ἴση. ΊΤΠεη 
8}1 {ποθ ὙΙτρΙΠπβ 31056, απᾶ 

8 ἰππηπιεά {ποῦ ὄ]απιρ. Απᾶ 
11ο ΤΟΟΗΒΗ Βαϊ τπ{ο {1ο προ, 
ἄἴνο τ18 οἳ τοις οἱ; [ΟΥ̓ 
ουχ ὅ]απαρβ απο ροῖηρ οα΄. 

42 

48 

44 

4 οι 

105, Βιώ 
ἐμὶδ γε 
λοιυ 

265. 
αἰφφεᾶ 
ἐμγοιοσῆ. 

8 ατΥ. 
θονιᾶ- 
δεγυαπί. 

40}, 
δευεγεῖψ 
ΕΚ 
μῖην 

5. ΟΥὮ, 
ἐογο δ 8 
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/ δύ » » ον ὁ οἱ το «18 8 
40 τοτε Ουύο εσονται εν τῷ ἀγρῳ᾽ ο’ εἰς παρα- 

ῃ τ 41 λαμβάνεται, καὶ ὁ18 εἷς ἀφίεται. δύο ἁλή- 
η ε 19. / ΓΕ 

θουσαι ἐν τῷ μύλωνι τὸ μία παραλαμβά 
- 9 α 43 νεται, καὶ µία ἀφίεται. γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι 

᾽ ”/ , [4 2) « / ἜΡ δν ” οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ "Ὁ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχε- 
Ε] ΄ ᾿Ὶ / μὲ » 3 « 3 

43 ται. ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾖδει ὁ οἶκο- 
/ / [ον νι ΄ ” 

δεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, 
2’ ἌἍ ”/ - 

ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι 
α ν - Ἔ 

4. τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γί- 
“ 4 6 ο, δ΄ ΕἸ ΄ « «" 

νεσθε ἔτοιμοι ὅτι ἣ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς 
- ᾿ / ” / ” » Δ ς 

45 τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. τίς ἄρα ἐστὶν ὁ 
Ν - ὰ 

πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν 
« ’ » 0] 

0 κυριος αὐτοῦ 
ΠΕΡ “ 922 γ᾽ φ- 

ἐπὶ τῆς θεραπείας ““ αὐτοῦ, 
- / » ΄- ΔΝ ΔΝ 5 “ 

τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ ; 
/ - ΄σ ὰ ΔΝ 

40 μακάριος ὃ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύ- 
“ - ΔΝ 

41 ριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως, ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν 
“ , » / Δ ” 

49 αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ 
Ν ἴω » - - - 

κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, 
- ε πι Δ ὅδ 

49 Χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν "5, καὶ ἄρξηται 
Δ π 

τύπτειν τοὺς συνδούλους Ἢ, ἐσθίειν δὲ καὶ 
" ’ 90 Ν ον / “ ε / δὺ πίνειν "ὃ μετὰ τῶν μεθυόντων, ἥξει ὁ κύριος 

τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ, 
Ν » ιά - ΕἸ / Ν / 5] καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτοµήσει 

Ἂν, ΄- Ν - 

αὐτόν, καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκρι- 
- / ο » ““ᾳοι»ν « Ν Ν « 

τῶν θήσει: ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
δ “-“ 3 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
΄ ς / ΄- 

25 Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐ- 
“ ᾿ , μὰ - Δ ρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς 

/ “ - - 

λαμπάδας αὐτῶν ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ 
να - 

νυμφίου. πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνι- 
ο κ ανα τὸ νε ΣΟΥ ὃ μοι], καὶ αἱ” πέντε µωραίὸ. αἵτινες µωραί, 

- ΔΝ - ” 

λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν, οὐκ ἔλαβον 
» ἃ: ἃ ᾷ ΄ 

4 μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον 
ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν μετὰ τῶν λαμ- 

" 1δ ” -” / Ν “ ᾿ ὃ πάδων αὐτῶν. χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου, 
» ’ ΄ ἵ᾿͵ὔ 

ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. μέσης δὲ 
Δ αἱ ᾿ Ε / « , ᾿ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, Ιδού, ὁ νυμφίος ἔρχε- 

» 3 “ 

ταιῦ, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. τότε 
» ’ ΄ ᾿ὕ ΄“ 

ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐ- 
΄ Ν ” 

8 κόσµησαν τὰς λαμπάδας αὐτῶν. αἱ δὲ μωραὶ 
΄ ’ 53 ΄ - 

ταῖς φρονίμοις εἶπον, Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου 
αν ἧς μή « / ς “ ΄ 

ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 

6: 

-: 

18. ϱΠι, ὁ 

19 μύλῳ 

29 ἡμέρᾳ 

51 οπι. αὐτοῦ 
ον -- οἰκετείας 

35 ρῃι. ἐλθεῖν 

“4. αἄᾶ αὐτοῦ 

35. ἐσθίῃ 

36 πίνῃ 

1 μωραί 

3 οηι. αἱ 

ὅ φρόνιμοι 

4 αἱ γὰρ 

ὅ οι. ἔρχεται 
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Ἀ οὗ), 24. 
42. 
Ματκ 13. 
88. 

ἋΤΚΟ 
19. 12. 

Ι 4 ἐα- 

1επιί ἐς 
187). 105., 
ο. 18. 24. 

1611 
9 Βαυὺ {πὸ γηῖδο απιςγγοσοᾶ, δαγίπα, 
οί 80, 1εδῦ {λετε Ῥα ποὺ εποταρ]ι {ο 
8 απά τοι, Ῥαπΐς σο το ταῖπον ἴο 
ἔλεπῃ {]λαί 5ε]1 απά Όαγ ἔογγοιιγβοἱνος. 
10 Απά Ὑ116 {αγ πνοπέ {ο Ῥαγ, 

ἴπο Ῥχίάρρτοοια οαπ1Θ, απ ὉΠΟῪ ὑπὸ} 
676 τθαγ νγϑηὖ ἴῃ νηΙζ Ἠ]ππ {ο ἐπ 
πηαχτίασο, δ ἴ]ιο ἄοον νγας βπΐ. 
11 ΑΕἴογνγανά ΘΔ 1ὴ6 4150 {πὸ Οὐ ΠΟΥ ΥΙγ- 

ΕἱΠΒ, βαγίηρ, Τιογᾷ, Τιογᾶ, οροΏ 6ο 18. 
12 Βυῦ Ἰιο απβηογεᾶ, απᾶ βα1ᾷ, 

γετ!γΤβαγ ιπίογοι, ΓΙΟΥ τοι πού. 
15 Ἀ Ἠ/αίΐεμ {πεγεί[ογε, Του γο πουν 

ηΕΙ(ΠεΥ {1ο ἄαγ, ΠΟΥ {π6 Ἠογ, π/θγθ- 
ἴῃ {ο ὅοῃῃ οἵ τη οοπηεί]ι. 
14 41 "ΈΟΥ {λε ζϊηηάδοηι οὗ μοαυδη {8 

85. ἃ τηαπ {τανε]]ῖπρ ΙΠίο 8, ἔδυ οοἼ1]- 
ίγ, Ο οπ]]εά Ἠϊβ οὗ βεγναπ{β, 
απᾶ ἀο]νογεᾶ αππ{ο ἔλατη 118 ροοῦς: 
15 Απᾶ ππίο οπθ Ἡθ ραγο ἤγο Ι{α- 

Ιοπ{5, {ο αποΐΠιοαγ πο, απᾶ {ο ΑΠΟΙΊΙΘΥ 
9Π6, ο 6ΥΕΥΥ ΠΙΔΠ αοεοτάῖπρ {ο 5 
βετετα] αγ, Δα Εἰγαϊσ]ύγγαγ {οο]ς 
118 10ΟΗΥΠΕΥ. 
16 Τ]μεη Ίο ὑπαὺ "δᾶ γοσεϊνεᾷ ἴ]ιο 

Άνο ἰα]οπίς, υγεηί απᾶ ἐγδᾶθα π᾿ 1] 
ἴλο βατηο, ἃ πα πηαᾶο {ᾖεπι οἴπεν γα 
{α]οπίς. 
17 Απᾶ ΠἩ]κεπῖςο Ίο ἐπαῦ Ἰαᾶ τα- 

οαε]γεᾷ πο, ἢ6 8150 ραϊπεᾶ οὔ]ιθυ ἔπνο. 
18 Βυῦ Ἠο ναί Ἠαα τοοεϊνεά οπς, 
σοῦ απᾶ ἀῑσσεά ἴῃ {πο οαγί], δηᾶ 
ιά 5 Ἰοτᾷ”5 ΙΠΟΠΟΥ. 
19 ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ἃ Ίοπσ ππα, ἔ]ιο ]οτᾷ οἵ 

{πο86 βουνδηΐβ οοπιθί], απᾶ χ6ο]κοῃ- | 
δ ση] ἔ]οπῃ. 
20 Απᾶ 80 Ίο {πὲ Ἠαά τουθϊνεά ἔνθ 

ἴα]επίς, οαππο απά Ῥγοπσ]{ οἴπεν ἔνθ 
{π]εη{β, βαγίηρ, Του, που ἀε]ΐγετ- 
οεἆςί τππίο Ίππο νο ἰα]οπίς, Ῥο]ο]ά, 
1 Ἠανο ραϊπεᾷ Ὀαδιάθβ ἴἶαια, ἔνθ 
{α]οπ{δ τΠΟΥΘ. 
21 ΗἨΐβ Ἰοτά βαϊᾷ ππίο Ἠϊπι, εἰ] 

ἄοπο, ποια ροοᾷ απᾶ Γαϊα[α] 86Υ- 
ναπῦ, ποι Ἠαβῦ Όσοι {αὶ [7] οτε ἃ 
{ον {πήπσα, Τ ση] τηα]ο ἴ]ιοο τἍ]θγ: 
ΟΥ6Υ 1ΠΑΊΨΥ {μ]πρς: δηΐου ἔλοι 1Π{ο 
{86 1οΥ οὗ {115 Ἰοτά. 
22 Ἠο αἶδο ]αί Ἰαᾶ τασοεϊνοᾷ ἔνγο 

ἰα]οπίς, «ατηο Ἀπ ραῖᾶ, Τιοτς, ἴ]οιι 
ἀεμγεγεᾶδυ απίο πιο πο {α]οηίς: 
Ῥοεμο]ά, 1 πᾶν ραϊποᾶ ἴπο οἶμον 
{α]επίς Ῥεβίᾶες ἔ]ιοπι. 
20 Ηϊς]οτᾷ βαϊα τιπ{ο Ηήπα, Ὗ 61] ἄοπο, 

δοοἆ απά {ΑἸ} {π| βεγναπ{, ἔ]οι Ἠαςί 
Ῥοοπ Γα1(Η{Π] ουετ α ἔθ ἐήπρς, Τ 11} 
πηα]κθ {1166 ΤΠ]6Υ ΟΥ6Υ τπαἩγ ἐλ]ηρς : 
δηΐου ἴποα Ιπ{ο {Π6 Ίο οἳ {γ ογ΄. 
24 Τηαπ Ίο το ἢ Ἠαᾶ γασεϊνοαᾶ ἔ]ιο 

οπθ {α]επέ, «πιο απά 5αἱᾶ, Τιογᾶ, 1 | 

1881 
9 Βα {π6 γης απβγγογοᾶ, βαγίης, 

Ῥεγαάνεπίπιγαο ἔλαγο Ὁ} ποὺ Ὦο 
εποτςσΏ Τον τι8 απᾶ γοι: Ρο γο 
γαΐμαχγ {ο παπι {ναί 5611, απᾶ 

10 Ἄγ {ον γοπγβο]νοΒ. Απᾶ πημῖ]ο 
ΤΠ6Υ παπί απαγ ἴο Ῥαγψ, {πὸ 
Ῥτγιάσσχοοπι οππηθ; απᾶ {ΠΥ 
ὑπαὺ Ὕπεγο τοαάγ νο ἴῃ τ} 
Ἰήπη {ο {Π6 ππαγτίασο {θαδί: απά 
{πὸ ἄοοτ να βμαῦ. Αουγαγᾶ 
61ο 31δο {1ο οἴμπεγ γΙηρΙης, 
εαγίηᾳ, ΠΟΥ͂, Τιοτά, ορεπ {ο τς. 

3 Βαῦ Ἰοδ απβγεγθοᾶ απά αϊᾷ, 
γετ!γ 1 βαγ ππίο τοι, 1 Ίπουν 

ὙγαίοἩ {λποαγείοτο, Του ͵ Ὁ τοι πού. 
γο Κπον ποῦ {π6 ἄαγ που {πὸ 
Βοιιν.. 

ΤῸΥ {έ ἐ8 8.5 το]θη, ἃ ΤΠ, σοῖπς 
Ἰπ{ο αποίῃοεγ οοπΠίσγ, οα]]θοᾷ 15 
οσπι 1βοΥγαΠί5, πα ἀεμνονεᾶ τιὰ- 

Ὁ {ο επ 5 ροοᾷ5. Απά ππίο οης 
Ίο Ραγο νο {α]απίβ, {ο δ ῦ Ποὺ 
{πνο, {ο αποί]εχ 0Π6; Το οαο] ας- 
οοτάῖηπςσ {ο 1118. βεγεταὶ ΡΠ; 
απᾶ Ἰαε πεπό οἱ 5 1οπτηθγΥ. 

16 ϱοὐγαϊσμίσγαγ Ίο {]ιαῦ τοὶ γᾶ {πὸ 
Ώνο ἰα]οπίς γετπῦ απᾶ ἐταᾶοᾷ 1 
Ώχετα, απά τηαᾶο οἴμεν Ώγο {α- | 

17 Ιοηίβ. Τι Ί]κο πἹαΠΠαΥ Ἡς 8150 
ἐμαῦ γεεεῖυεᾷ ιο πο ραϊπεᾶ ͵ 

18 οἴμογ ἔνο. Ῥτα{ πὸ ἐπδὺ τοοθϊγοᾶ 
ελ οπο ππεηί ἃυγὰῦ απᾶ ἀϊροεᾶ 
ἴπ {Π6 οατ{], αι Ὠϊα 119 ]ογά”5 

19 ΠΙΟΠΕΥ. ΝΟΥ͂ δου ἃ Ίοπς ἔπιο | 
{86 Ἰοτᾷ οἳ ἴποδο 1βογγαπΠίς 
οοπιθίᾗ, απἆ τια]κδοί] α τθουζοή- 

20 πρ Μιὰ ἔἨθτι. Απᾶ Ἰο ἐπδΐ 
χοοθῖνεᾶ {π6 Άνο {α]οπίβ οβτης 
απᾶ Ῥχοτπρ]ί οὔλεγ Άνο {α]επίς, 
βαγίης, Τιοτᾶ, μοι ἀεΙνετοᾶρί 
ππίο τηθ ἔνθ {α]οπῖς: 1ο, 1 Ἰανο 
ραϊπεᾶ οἴμεν Άγο ἰα]εηπίδ. Ἠῖϊς 
Ἰογά βαϊᾷ ππίο Ἠϊπα, ὙΥ 611 ἄοπα, 
-6οοᾶ απᾶ Ταζ Επ] Ξβογναπί: {ποτὶ 
λαςδῦ Ῥθ6ευ {αὶ 1 ΟΥ̓ ἃ {ου 
Πρ, 1 7111} δεί {Π66 ΟΥ6Υ ΠΙΘΗΥ 
Ώμησς: οπίου μοι Ιπίο ια 
1ο οὗ ἴἩγ Ἰοτά. Απ Ίο αἱξδο 
ναί γεζεῖυεά {πὸ ἔννο {α]επῖς 
οΆτηθ απᾷ 5814, Τιογᾶ, οι ἆο- 
Ἰνεγεᾶςὲ π{ο 1Πθ ἔνπο ἰα]εηίς: 
1ο, 1 πᾶν ραϊποᾶ οἴ]μον {πο 
ἰα]επίς. Ἠίς Ἰοτᾷ βαϊᾷ απίο Ἠήπι, 
Ἠγε]Π ἆοπε, σοοᾷ απ {10} 8] 286Υ- 
ναηῦ; ἴῃοι Παδίραση ΓαϊλιΓα] ουοχ 
ἃ ἴθ ὑπίηρβ, 111] 5ο ἴ]ιοο οΥ6Υ 
ΙΠΑΠΥ {Πίησς: δηΐου ἔλοι 1Πίο 
πο Ίο οὗ {πψ Ἰογτᾶ. Απᾶ Ίο 
4150 μα Πα τοσεεϊγοᾶ ἴλπο οης 
ἰα]επό οΆπιο απᾶ ραἷᾶ, Τιοτς, 1 

1 αν, 
δοπιῖ- 
δ6) 18. 

247. 
Φογιά- 
δϑεγυα μή. 



/ 

9 ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι, λέγουσαι, Μή- 

ποτε οὐκ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν πορεύεσθε 

δὲ; μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγο- 

Ι0 ράσατε ἑαυταῖς. ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν 
᾽ / Μ, « / . μὴ « -“ ἀγοράσαι, ἦλθεν ὁ νυμφίος" καὶ αἱ ἕτοιμοι 
ἌΤΗΝ ΕΣ . “ 5» " / 9 

εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ 

- 
» , « / “ υ ” Ν 

ἐκλείσθη ἡ θύρα. ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ 

αἱ λοιπαὶ παρθένοι, λέγουσαι, Κύριε, κύριε, 
” : - » ἷΞς 

13 ἄνοιξον ἡμῖν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ᾿Αμὴν 
13 λ η ς - 3 ἶδ εἰ“ ο 9 ὃ λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. γρηγορεῖτε οὖν, 

” ᾽ ” Δ « » ΕΣ κ Ν ιά Ψ 

ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν, ἐν 

ἡ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται, 
“ . » Ε 

Ἡ Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσε 
λ σο/ / λ ΄ Ε] ΄ 

τοὺς ἰδίους δούλους, καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς 
Ν ε , ᾽ -- ἘΠ Δ 2 ΄ 

1 τα υπάρχοντα αὐτου και ᾧ µεν ἔδωκε πέντε 

τ τ δ τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ 
) 5.7 / ῤ Δ 5 / »Δ’ τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. 

Ν 

Ι6 πορευθεὶς» δὲ} ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 
ο , » δὲ ον ο. , ” ΄ 

εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε 

1 τάλαντα. ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε 
Ν Ἁ 

18 καὶ αὐτὸς! ἄλλα δύο. ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν 
412 ἀπελθὼν ὠρυξεν ἐν τῇ γῇ", καὶ ἀπέκρυψε 

1 
δὰ 5 ’ “ » - Ν Ν 

τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. μετὰ δὲ 
, ἢ -” { ’ ΄ ’ 

χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων 
9 ν “ / 

ἐκείνων, καὶ συναίρει μετ αὐτῶν λόγον. 

9( φῳ 
ι 

καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 

προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων, 
7 , / / , . 39 Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας" ἴδε, 
ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς 15, 

9] ἔφη δὲ": αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε 
ε 

ὦ Ν Ν ΄ δι τω » / 3 / » ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ 
- , εὖ ᾿ » κ᾿ . 

πολλῶν σε καταστήσω᾽ εἴσελθε εἰς τὴν χαραν 
ον η ν κ ΝΞ Δ η 

99 τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο 

τάλαντα λαβὼν "5 εἶπε, Κύριε, δύο τάλαντά μοι 

παρέδωκας" ἴδε, ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα 
- ΄- ώς 5 23 ἐπ᾽ αὐτοῖς]ὸ. ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, 

γὰ 5 δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, 
ο - ͵ κὰν " κ᾿ 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω᾽ εἴσελθε εἰς τὴν 

- 4 

9Η χαρὰν τοῦ κυρίου σου. προσελθὼν δὲ καὶ ὁ 
Δ Ν 4 ΄ 

τὸ ἕν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε, Κύριε, ἔγνων 

ἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

ὃ οὐ μὴ 

7 οπι. δὲ 

8 οηι. , ἐν ἡ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἔρχεται 

9 (ἀπεδήμησεν. εὐθέως 
πορευθεὶς) 

10. οπι. δὲ 

1 Οι. καὶ αὐτὸς 

13 {οπι. ν) γῆν 

15 οι. ἐπ᾽ αὐτοῖς 

14 ϱπι. δὲ 

16 ΟΠι. λαβὼν 

16 ϱπι. ἐπ᾽ αὐτοῖς 



5. ΜΑΤΤΗΕΝ ΧΧΥ. 24 89, 118 

η. 15. 
12, 
Ματς 4. 
26. 
1μικο 8. 
18. 

15, 58. 
πι 
Ίσζο]ς, 18, 
πι 

1611 
ΚΠΟΤΥ ἶοο {]λαί οι ατί απ Ἱαχᾶ 
18Η, Υθαρίηρ Ὑγηοχο μοι Ἰαςῦ ποὺ 
8οΥΠ1, απᾶ ραἰ]οτῖηπρ Ὑλθτο {πο 
Ἠαςδί πού βἰγαγγεᾶ : 
26 Απᾶ Τ γγαβ αἲγα]ᾶ, απᾶ πνοηέ απᾶ 
Βα ἐπ {α]επί ἴῃ {Π6 θαυ : 1ο, ἔπετο 
ἴλοι Ἰαδί {μαῦ 15 ὑμῖπθ. 
20 Ηΐβ Ἰογά απβηγογεᾶ, απᾶ εαϊᾶ 

ππζο Ἠϊπη, Του νηε]κεᾷ απᾶ ϱ]οί]ι{α] 
5εγγαη{, ποια Ἐπεγεβί ἴ]ιαί Τ τοαρ 
ποιο Τ βοπγθᾶ πού, απᾶ ραἴ]μογ 
πηετε 1 Ἠαγο ποὺ βἰχαπγοᾶ: 
21 Ἔποι οαρ]{εξί {πεγεῖογο {ο ατα 

Ῥπΐ ΤΗΥ ΙΠΟΠΕΥ {ο {Π6 εκοΒαΠΡοΥΒ, 
δα ἴπεη δὖ Τὴῦ οοτηΐηρ 1 βΠοπ]ά 
Ἠαγο τεσεϊναᾶ τηῖηθ ΟΥ ὙΥ ἢ τΙΒΌΤΥ. 
286 Τακο ἰλετεῖοτο ἴμο {α]επῖ {γοπι 

Ἠϊπα, δα ον 165 απίο Ἠϊπη ΟΠ 
ΠαίἩ {ει {α]οπίς. - : 
29 ΧΕΟΥ τππ{ο ΘΥΘΙῪ οπο ἴλαῦ μα 

51.811] Ῥο ρΊναοι, απᾶ Ίο 5811] Ἠανο 
αριππάαποο: Ὀαὺ ἔγοπι Ἠΐτη ἔλαί Πα {]ι 
ποῦ, 5181] Ὃο ἔθη πγαγ, 6Υεη {]ιαί 
νγηΙο] Ἠθ Ἱαί]ι. 
90 Απᾶ οαβῦ γε ἐπ ππρτοβί{αΡ]ο 561- 

ταπ{ Ἰπ{ο οα{θευ ἄατ]αιεςς, [ΠΟΥ 5181] 
Ῥε πγεερίης απά σηπαβηίηρ οὗ {αείῃ. 
91 4 Ὑ ποπ Πο Βοη οὗ τηϑῃ 5181] 

οοπηθ ἴῃ Ἠ]5 ΡΊοΥγ, απά 811 ἐπ 6 Ἠοῖτ 
Απρε]β 1 Ἠϊπα, ἔΠοη 5181] Ίο ϱἲ 
ὍΡΟΙ {ο {ηχοπο οὗ 15 σ]ουγ: 
82 Απᾶ Ῥοίογο Ὠΐτη 5881] Ῥο σα ἴ]ιογοᾶ 

811 ΠαΠΙΟΠΒ, απᾶ Ίο 5181] βερατγαία 
{λεπη οπΠ6 ΟΙ αΠπΟίΠΘΥ, ἃ5 ἃ 5Π6}- 
μονα ἀἰνιάεί] Ἠϊβ βμεερ ἔτοπα {16 
Ροαίβ. 
89 Απᾶ Ίο 5181] 5εί ο 5166} οἩ 

115 γϊρ]ῦ Παπᾶ, Ὀαῦ νε σοαί5 οἩ μα 
1ε[ῦ. 
94 ΤΠεν 5881] {π6 Ἐϊπρ βαγ ππίο 

ἔλεπι ο ἷβ τ]σηέ παπᾶ, ΟΌοπιο ο 
Ῥ]εβδεά οἵ τὴν Επαίμαγ, Ἰπ]ογίς ἔ]ια 
Ἱαπράοπι Ῥγεραγεά {ον γοα {χοπι ὑπὸ 
1οππάαΜ]οη οὗ {ιο γγον]ά. 
96 Βου Τ γγαβ απ Ἠππρτεᾶ, απᾶ γε 

6ανθ πιο πηρα: 1 πας {11ΤβΒίΥ, απᾶ 
γο ϱαγνε πιο ἀγ]η]ς: Τ 185 ἃ βίταηροΥ, 
απᾶ γο {οοῖ]ς 1ηθ ἴῃ: 
96 Νακεᾶ, απᾶ γα οἸοίμεά ππο: Τ 

πας βἱο]ς, απᾶ γο νὶβ]ζεᾷ τηε: 1 γαβ 
ἴῃ ῬχίβδοἩ, δ γθ 68πῃθ τπιῆΐο 116. 
917 Τπεη 5181] {Π6 τΙσΏ{εοιβ ΑΠΡΊΥΘΥ 
πι, βαγίηρ, Τιοτᾶ, ΘΗ 58 σα 
{πο απ Ἠτππρτεᾶ, απᾶ [θα {Π66 ΟΥ 
{ΠΙΥβίγ, απά ρανο ἴπεο ἄτιπ]ςρ 
98 ΊγΠεη β88νγ πο {16ο ἃ ΒίΥΔΏΡΟΥ, 

δια {οο]ς {Ππ66 1π2 οὐ πα, απᾶ 
ο]οίπες {]ιεο 
99 ΟΥ ΘΗ 5807 στο ἴ]ιοο βἱοῖς, ΟΥ ἴῃ 

ΡΥ8δΟΠ, απ ο9ΛΊ16 αμΐο {]θῬ» 

1881 
Κηθνγ ἔπθ6 ἔλαί οι αγία αγά 
18Η, τθαρῖης ΠΟΥ ἴλοι ἀῑᾶδε 
ποῦ 8007, απᾶ ραἰὐμετῖηρ πγπεγα 
ἴποα ἀῑᾶδί ποῦ βοδίζου : απᾶ 1 
να αἰταῖα, απ γγεπί γᾶν απᾶ 
μι {ῃγ ἰα]οπί ἴῃ {πὸ θαυ: 1ο, 
μοι παϑὺ ἐπῖπθ οπῃ. Βαὺ Ἠϊ8 
Ἰογᾷ δηβυγουθᾶ απᾶ βαϊα ππ{ο Πϊπῃ, 
ΤΈ]οι γψ]ο]κεά απᾶ β]ου ἢ] 186Υ- 
γαπῦ, ἴηοι Ἰαιογγεδί {μαί Τ τοαρ 
πιογο 1 βογγοᾷ ηοί, απᾶ ραἴ]ιθΥ 
Ψηθγθ 1 414 ποὺ βοαίίθγ; ἴλοα 
οαρ]{αβύ {ετείοχθ {ο Ίαγε Ρα πιγ 
ΙΠΟΠΘΥ {ο {π6 ῬαπΚκθγβ, απᾶ αἲ 
ΙΙΥ οοπηίηρ 1 αΠοπ]ᾷ Ἰανο 6- 
οεϊνεᾶ Ῥασῖς πηίπθ οσα (λα Ίπ- 

28 ἰογεεῦ. ΤαΚκο γ8 ΤΑΥ͂ ἐπετοίοτε 
{16 {α]επῇ ἔχοπα Ἠΐπα, απᾶ ρῖνο Ἱ 
πηπ{ίο Ἠϊπι ὑπαὺ παῖ ιο ἔθη 

29 ἰα]επίδ. ἘῸΣ πηΐο ΘΥΟΥΥ 9Ἠθ 
ὑμαύ μα 5}}811 Ὄο ρῖνοατ, απιᾷ ος 
5181] πᾶν αραπάαποο: Ῥτΐ ἔγοτα 
Ἠϊΐτη {αί Πα ποὺ, εγοπ ἰιαί 
ὙΠΟ. Ίο ἨαἰἩ 5881] Ῥο ἴα]κοη 8- 

90 νὰν. Απᾶ οαδί ο οπῦ ἴ]ο πΏΠΡτο- 
ΒίαβΙο 1βεγγαπί Πίο {πο οπίθτ 
ἄατ]αιεδδ: Ίπεγο 5881] Ὦο {πα 
γγεερῖηρ απᾶ σπαςΒῖηρ οἳ ἐθϑίῃ. 

Βαυΐῦ θη {11ο Θοη οὗ τηϑῃ 5818] 
60116 ἴῃ ΠΪ5 ΡΊΟΥΥ, αππᾶ 81] {γιο απ- 
5.615 τὰ Ἠΐτη, ἴ]λοη 518] ἢ Β1{ οη. 

92 ἴμο {ητοπε οἳ Ἠϊ5 ϱ]οΥγ: απᾶ Ῥο- 
ΤΟΥ 6 Ἠϊπα 5181] "6 ρα{]ιεγοᾷ 81] ἐπ 
ἨΞ[ΙΟΏΒ: αηπά ἢ6 λα] βεραχαίθ 
{Ίλθπῃ 9η Ε9ΟΠ1 ΑΠΟἴἨΘΥ, 85 ὑμ6 
Βλερπετᾶ βεραγαίείἩ {πο βἩθεαρ 
1γοπῃ {με Σροαίβ: απά Ίο 5181] δεί 
ιο ἝἩεεβ οἩ 5 τἱρῃηῦ λαπᾶ, "ναὶ 
{86 Ζροαί5 οπ ἐπ ]αίς. Τε 5181] 
{λαο Ἐῑπο 580 τιηΐο ἐμθιὴ οἱ 15 
τσηῦ Ἠαπά, 0οπια, ο Ῥ]ορδβοᾶ οἵ 
πηγ Εαΐμεν, Ιηποθγ]6 ἐπ Ἰάπσᾶοτα 
Ῥτεραγεᾶ ἴον γοα ἔγοπα ὑπ6 {οι- 
ἀαὔϊοη οὗ {16 ποτ]: {ον Τὸ πας 
3η Ἠπηρτεᾶ, απᾶ Ὑο ρᾳνο τιθ 
πηραί: 1 παβ {Πγείγ, απᾶ Υο 
Ρανο Τὴ0 ἀἁγ]η]ς: Τγγα8 ἃ ΒΙΥΒΏΡΈΥ, 
απᾶ το {οοῖς της ἴῃ; πα]ἷοᾶ, απᾶ 
το ο]οίπεᾶ τηο: Τ γγαβ βἷοῖς, απᾶ 
ψο νἱβι θα τηο: 1 γ/αςβ ἴῃ ΡΤΙΡΟΗ, 
απᾶ Ὑο ϱ.ΠΠΘ πηΐο πηθ. ΤΉΘΗ 
5181] πο υἱρηιέθουιβ αΏβύγθυ τη, 
βαγίηᾳς, ΤΟΥ, Ὑ]ιθ πᾶν Ὑγο ἴηεε 
4η Ἠπηρτεᾶ, απᾶ [δα ἴἶιοο» ος 
βὐΠΙγ6έ, απᾶ σαγο ἴμοο ἄτίη]ςὃ 
Απά νηεη ΒΔ νο {Π66 ἃ βίσδῃ- 
66Υ, απᾶ ἴοοὶς {π6θ0 ἰπ ΟΥ 
πα]κοᾶ, απᾶ «]οί]οᾶ {π66) Απᾶ 
ὙΊηΘΊ ΒΑΝ Ὑθ Ί]θο Εοῖς, ΟΥ ἴῃ 
Ρχϊδοη, απᾶ «ΑΠΘ πηΐο {1663 

26 

27 

91 

ιν ] η». 

ῷϑ σι 

90 

97 

Ἢ ασ, 
δοηα- 
δεγυα))ῇ, 

βατ. 
λα», 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΦΘΑΙΟΝ. 

᾿ 93 3 “ 
σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου 
ΝΣ Δ Γ μὲ . ὃ / οὐκ ἔσπειρας, καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκὀρ- 

" 9 Ν »” κ᾿ 
οὗ πισας' καὶ φοβηθείς, ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ 

/ ῃ » κ ολ ” . , 
τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ ἴδε, ἔχεις τὸ σὸν, 
5) Ν ». / ᾽ “ 3 ΒΑ. ρν 

2) ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, 
ὃ - 2 ο ὟΝ, φ / 
Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ἦδεις ὅτι θερίζω 
“ 3 ” Δ /{ ὀ6 ᾽ ὃ 

ὅπου οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διε- 
/ 5. ἊΝ 3 - Ν ᾽ / / 

2Ί σκόρπισα' ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριον 
- , Α » Ν » Α . 

µου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκο- 
/ Ἄ Δ σον] οἷ / 5 5 

98 µισάµην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. ἄρατε οὖν 
δι 3 ᾿ - Δ , 3 , - ἌΡ 

ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ τάλαντον, καὶ δότε τῷ ἔχοντι 
δὰ “ Ν 

89 τὰ δέκα τάλαντα. τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δο- 
/ Ε . 

θήσεται, καὶ περισσευθήσεται ἀπὸ δὲ τοῦ 
ν ” ν. ἃ» 3 / 8 3 “ 

μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
τὶ α , ΄σ 

80 καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλλετε εἰς τὸ 
’ 2] » ”- ο ε 4 

σκότος τὸ ἐξώτερον. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
νε Δ - 3 / 

καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 
“ κ᾿ Ν Ξ - 

81: "Ὅταν δὲ ἔλθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ 
/ 2 - ᾿ , ΓΝ. ὁ 1 "ἡ 

δόξη αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἅγιοι δ ἄγγελοι 
᾽ ) ” / Ἂν Ὁ ΡᾺ, Ψ' / 

μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης 
3 ο ΔΝ - 

35 αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
δ νο” Δ ᾽ ” 3 ἢ 9 3 πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλ- 
/ ων « λήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρό- 

9 ἦν κ Ἂν δ Ἃ . / Δ Ν 
88 βατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων' καὶ στήσει τα μεν 

/ σ “ Ν 

πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ 
3 ’ / 2) “ ς Δ »“ » 

94 εὐωνύμων, τοτε ἐρει ο βασιλεὺς τοῖς ἐκ 
δν 3 “ἃ - ς » , - 

δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ 
/ 

πατρός µου, Κληρονομήσατε τὴν ἠτοιμασμέ- 
ε / ” Δ “- / 

νην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 
ο Αα. ἢ / ᾿ ο ἃ ΄ ἐν αρ 

35 ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν' ἐδί- 

ψησα, καὶ ἐποτίσατέ με ξένος ἤμην, καὶ 
. , . / ΄ 

30 συνηγάγετέ με γυμνός, καὶ περιεβάλετέ 
. 3 ΄ Ν » , , ο » 

με ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με ἐν 
΄ ᾿, οὗ / 

81 φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός µε. τότε 
ΕΣ / 3 - 

ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι, λέγοντες, 
/ / / ΄ 

Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, καὶ ἐθρέ- 
4 - 

38 ψαμεν; ἢ διψῶντα, καὶ ἐποτίσαμεν; πότε 
΄ ", , 

δέ σε εἴδομεν ξένον, καὶ συνηγάγοµεν; ἢ 
/ ΔΝ / 

3) γυμνόν, καὶ περιεβάλοµεν; πότε δέ σε εἴδομεν 
3 - ΆΑἎ 3 “ Κι ἊΨ ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 

ἽΤ τοῦ δὲ 

18 ρῃι, ἅγιοι 
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1611 

40 Απᾶ {μα ΚΙπρ Ελα] αΏβπγοτ, απἆ 
ΒΑΥ πίο ἴπεπι, Ὑαεγῇγ 1 βαγ πηΐο 
γοι, ΙΠ8βΙΩΠΕἨ 35 Ὑο Ἠαγο ἆοπο 1{ 
πηΐο οπ6 οὗ ο Ἰραϑὺ οἵ {Π|6586 Τὴ 
Ῥγθύμυθη, Ὑο Ἠαγο ἆοπο 16 πηἴο Τη6. 
41 Τμ6ι 5181] Ίο 58. αἱδο πηΐο 
[θὰ οἩἳ {πὸ [οἵ Ἰαπᾶ, "Ῥερατί 
{χοπα 116, γ6 οπγβαᾷ, ἰηἴο Θνθυ]ϑύϊηρ 
Άτα, Ῥγεραχεά {οχ πὸ 46 υ1] απιά Π18 
αηςε]β. 
42 Έον Τ πας απ Ἠτππσγεί, απᾶ ο 

Ρανο πιο πο πεί: 1 νγας ΜΗἱτείγ, 
απᾶ γο ραᾳγε Τηθ ηοΟ : 
481 νγὰβ ἃ ΒΥΑΠΡΟΣΥ, απᾶ γο ἴοο]ς 

πηθ ποῦ ἴῃ: πακεᾶ, απᾶ Ὑο ο]οίλιεᾶ 
τηθ ποῦ: βἷο]ς, δμᾷ ἴῃ Ῥυίβοι, δα γα 
γἰϑιύθα τηο ποῦ. 
44 Τπεη 518}} {αγ 4180 4ἨΠΘΊΓΕΥ 
πα, βαγίηρ, Τιοτἆ, ΘΗ βατ’ ὙὙ6 

ιορῬ απ Ἠπηρτεί, ος αὐμ]τοίῦ, ΟΥ 8 
βίΥαησον, ΟΥ̓ ΠΔΙΚΘΩ͂, ΟΥ Βἶο]ς, ΟΥ̓ ἴῃ Ῥτῖ- 

1 50}, απά ἷᾷ ποὺ ταϊηϊβίευ απο {1166 ὃ 
45 Παπ β]α]] "6. ΑΠΡΒΙΘΥ ἴθ 61, 

βαγῖηρ, ὙΘΥΠΥ, Τ 58. απίο γοι, Ἱη- 
4ΡΤΗΙΟΙ 38 Ὑο ἀἱᾷ 16 ποῦ {ο ὁπ οὗ 
ὑλιο 16α56 οἵ {]6βο, γ6 ΑἸ 15 ποῦ ἴο τη. 
40 Απᾶ Ἐ{μ6856 5181] ρΡῸ απγαγ ἰηΐο 

αγετ]αβάπρ ραπὶβηπηεπί: θαὺ πε 
τἰσμίθεοας Ιπίο 116 εἴεγπα]. 

26 Απᾶ 16 οππηθ Το Ῥ888, ΘΗ 
Ί6βας δα ΠΗ) 6 811 {1686 ΒΑΥΙΠΡΒ, 
6 βαϊα πηΐο Ἠ]8 ἀῑβοῖρ]6β, 
2 ΣΥο Κυον ἐιαί αἲζετ {πο ἄαγς 15 

{π6 {οαςδί οὐ πο ῬαβΒΟΥΕΥ, απᾶ {πὸ ὅοῃ 
οὗ τηδῃ 15 θογαγϑα {ο Ῥο οὐπιο θᾶ. 
8. ἘΤΊΘ αβθειηρ]εᾶ ἰορϑίμου {πε 

ομιαεξ Ῥυϊθϑίβ, απᾶ {π6 ϑουῖθθ5, απᾶ 
ιο Ἐ]άοις οὐ {π6 Ῥθορὶϑ, πηΐο μα 
Ῥαϊασο οἳ {πο Πρ] Ῥυϊθϑύ, 0 Ίγαβ 
σα]]εᾶ Οαἴαρ]αβ, 
4 Απᾷ οοπρα]ιεά ὑπαὺ {πο Ὺ τηϊρ]ιέ 

ἰακο 76 β8τ|5 Ὦγ Βα Πν, απιά Κα] μΐτη. 
ὅ Βαύῦ ἴμαγν βαϊᾷ, Νοῦ οἩ {με ἔθαβύ 
αμ, Ἰοδῦ θυ Ῥο αἱ ἸΡΥΌΒΔΙ 4ΠΙΟἨΡ 
{πε ῬθοΡρ]θ. 
6 4 ἘΝον θη ἆθβαςβ να 1 

Ῥο[]αἨγ, ἴῃ {16 Ἠοπβο οὗ ΘΙΠΙΟΠ {πο 
ΙΘΡΘΥ, 

τ΄ Ἔ]ιογο οαπιο τπιηΐο ἨϊΙτη ἃ ὙΤΟΙΤΉΆΠ, 
λανίηρσ απ αἱαραδίεγ Ὄοχ οὗ γενν 
ρτοασῖοτας οἰηὐχηθηῦ, απᾶ Ῥοαγες 16 ἢ 
Ἠ]5 Ἠθαᾶ, 85 ο βαὺ αἱ πιεαῦ. 
8 Ῥαΐς πμει 5. ἀἱδοιρ]ας βατ ἴὖ, 

Ώπαγ Ἰαά ἹπᾶϊΙρπα[ίοἨ, βαγίης, Το 
ν]αῦ Ῥαγροςβο ἐδ 0118 γγαςίο ὃ 
9 Του {815 οιπαπεπ{ ππϊρ η {]λανε Ῥεεῃ 

ΒΟΙΑ ΤΟΥ πηασ]ι, απ ρίνεη ἴο {π6 Ῥοογ. 
10 παν “6815 ππαεγείοοᾶ 16, Ίο 

εαῖά πηΐο Όποια, ΤΗΥ {χοιβ]ο γο {ια 

] 

1881 
40 Απᾶ {πὸ ἸΚΙπρ' αμα] αΏβγγαογ απᾶ 

ΡαΥ απίο ποι, Υαεχ]γ 1 βαγ απ{ο 
γοα, ΠΠββΙΠΙΙΟἨ ἃ5 γα 614 10 πηΐο 
οπ6 οὗ {Π686 τη ῬγείμτεηἨ, ευρϑη 
{π656 Ἰϑαβύ, Ὑο ἀ14 10 ππίο 116. 
ΤΏΡ 51.811 Ἰθ βαγ αἶδο πηΐο 
{π6πὶ οπ ο 1ε[ί παπᾶ, 1 Ώερατί 
{γοτα 1ηθΘ, Ὑεο οιχβεᾶ, 1Πίο {Π6 
εἴεγηα] το υΠίοη 15. Ῥγεραγεᾶ 
1οΥ πο ἀενῖ] απᾶ Ἠϊ5 απρε]β: 
1οΥ 1 νγὰβ δὴ Ἠπηρτεά, απᾶ γα 
Ρατθ Τη6 ΠΟ ππεί: 1 νγἃβ Μ1ΥΒίΥ, 
δια γ8 ΡΆΥΘ 1Πθ πο ἁγ]π]ς: 1 τ γἃ5 
8 ΒίΥΔΏΡΟΥ, απᾶ γα {οο]ς τηθ ποῦ 
ἴπ; παρᾶ, ἃ πα γ9 οἰομεά πιο 
ποῦ; βίος, απᾶ ἴῃ ῬΥΙΒΟΠ, απᾶ 
γο νἰφϊέοά πιο ποῦ. μου 5881] 
ΠΟΥ 4150 4ΠΒΊΟΥ, βαγΠίᾳ, Τιοτᾶ, 
ΘΗ ΒΔ Ὑνο μεθ απ Πππσχεᾶ, 
ΟΥ̓ αὐλμιταί, οἳς  ΒΙΓΑΠΡΕΥ, ΟΥ 
πα]κεᾷ, ΟΥ̓ βἰοῖς, οἵ ἵπ ΡΥΊΡΟΗ, απᾶ 
αἷά ποὺ πηπ]βδίου παπίο {Π662 
Έμεη 5181] ἢ6 αΠΒΥ/εΥ επι, 58 Υ- 
ἴηρ, ΨΘΥΠΥ 1 βὰν πηΐο οι, Τηα8- 
1ΠΠΟ] 88 Υο αἰα 10 ποῦ ππ{ο οπηθ 
οὗ {παρε Ἰδαδί, Τε ἄῑᾷ 10 ποῦ πιηΐο 
1186. Απᾷ {Π686 588]1] ρο αγγ 
ἸΠ{ο οἴεγηα] Ῥιπίβμππσπῦ: Ὀαῦ 
{86 χἸσμίεοις Ἰπίο εἔετπα] 149. 

26 Απά 16 «ςΠΙθ ἴο Ῥ885, ΊΥἨΘΗ 
Ίεβαβ Ἰαᾶ Ἠπ]β]εᾶ 811 {Π6856 
πγοτᾶβ, μῃ6 βαῖᾶ απίο 115 ἀῑβοὶ- 
Ῥι65, ὅόο Ίπποι ναί δέου ἴππο 
6478 ὑπ Ῥ8βΒΟΥΘΥ οοΠΙΘ{Η, απᾶ 
Ώιε Βοη οὗ τηϑὴ 15 ἀο]νοτεά πρ 

ὃ ἴο Ῥο οὐτιοϊῆθα. Τῆεπ πατε ρ8- 
{που {οσεί]μεν {με ομ]αῖ Ῥτ]θρίβ, 
δια {μα εἰάετβ οὗ {ο ῬοοΡ]θ, ὑῃ- 
{ο πο οοιτύ οὗ {π6 Ἠϊσ] Ρργ]οβί, 

4 ΝΟ γα οα]]εᾶᾷ Οαἴαρμαςδ: απά 
εν {οο]ς «οπηςε] {οσαίμον ἐπαὺ 
μεν τηϊρηζ {ίακο ἆερας Ὦγ 58}- 
{Πῦν, απᾶ Καὶ Ἠπα. Βεῦ ἴλπαγ 
βαίά, Νοε 4πτῖηῃ {με [εαςῖ, ]οδέ ἃ 
ἑπητ]ὲ αγ]κο ΑΙΠΟἨΡ {μα ΡθοΡΙθ. 

6. Νον θη {6811 πας ἴῃ Βεί]- 
ΔΎ, ἴῃ {π6 Βοῖιβθ οἵ ΒΙΠΙΟΙ 
{π6 Ίδρεν, ἔμϑῦ 8. ὀᾶτηθ πηΐο Ἠϊπα 
ἃ ΜΟΙ δὴ Ἠανίης 28) Δ] βίου 
6156 οὗ οχοθρᾶϊηρ Ῥυθοΐουβ 
οἰπίαπεπί, απᾶ Αθ Ῥροπγοᾷ 15 
ὌΡΟΣ 1118 Ἰεαί, ἃ8. Ἡο βαν αἲ 
πηθαῦ. Βιΐ νο {Πα ἀἴβοῖρ]εβ 
καν 6, {1ιεγ πᾶ ἹΠπάϊσπαί[ίοἨ, 
βαγίπρ, Το ναί ῬαχροςῬο 18 {118 
γγαβίθ ἢ Του {15 οὐπέπιεπέ ταὶρηῦ 
πᾶν ἛῬεει 504 1ο τππῸῇ, 
απᾶ ρἴνει {ο {πθ Ῥοου. Επι 
2 οβας5 Ῥεγοεϊνίησ 165 βαῖά απίο 
Όμοια, ΊΝΗΥ {ποτρ]ο γα {Π6 

4 μ᾿ 
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ΏΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

Ν “ - 3 Ν 

40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, ᾿Αμὴν 
, ας οἳ 12 ασ » / 5 Δ / λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων 
΄“ 3 - - τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 

᾽ / / 3 “" κ »“ 5 .} ΄ 

4] ἐποιήσατε. τοτε ερει και τοις ἐξ εὐωνύ- 
/ μα] 2 ΄- τὸ , µων, Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ κατηραμένοι, 

3 Ν “- Ν ΄, ἢ Ν ς , - εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ 
- , Φιήνό, 

45 διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ἐπείνασα 
/ Κ᾿ 9 γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν' ἐδίψησα, 
ν ᾽ ῃ / , - , " ᾿ ᾽ 

48 και οὐκ εποτισατε με ξένος Ίημην, και ου 
, , Ἐ , κ ᾽ / , 

συνηγάγετέ με’ γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ 
ο. / 40 ἃ - 9 5 7 

με’ ἀσθενής, καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπε- 
’, / 

44 σκέψασθέ µε. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ Ὁ 
ἈΝ » , ’ ’ ’ Α ”/ 

καὶ αὐτοί, λέγοντες, Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν 
- Ε “- Ἃ ΄ Δ / Ἀ 

πεινῶντα, ἢ διψῶντα, ἢ ξένον, ἢ γυμνόν, ἢ 
3 - Δ 3 “ ΔΝ . / ΄ 

ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν 

45 σοι; τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων, Α- 
4 , : - πμ 0 5 η / ε 

"μὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ 
΄ ” / Ε Ν 9 Λι 12 / 

τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 
"5 , τ 5" / ”/ ο 

40 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον 
Ν 

οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

36 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας 
᾿ / / 5 - - 

τοὺς λόγους τούτους, εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐ- 
-- ” α ΔΝ / ς , Ν / 

5 τοῦ, Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα 
/ 4 -ε ελ ον Ὁὸ δ / 

γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται 
Δ - 

8 εἰς τὸ σταυρωθῆναι. τότε συνήχθησαν οἱ 
» “- - 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς; καὶ οἱ πρεσ- 
Ν - τὶ ῃ ᾿ - 

βύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιε- 

4 ρέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα, καὶ συνεβου- 
σ μι - 

λεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν κρατήσωσι δόλῳ 

5 καὶ ἀποκτείνωσιν. ἔλεγον δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορ- 
- “ Ἂν , ” » ΄ ΄- 

τῇ; ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ. 

6. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν 
ΠῚ ῃ - Σ᾿ - 5 γὸ 

7 οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, προσῆλθεν αὐτῷ 
« . 

ο 3 / ΑΦ ” ’ 

γυνὴ ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα βαρυτίµου, 

καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 2 αὐτοῦ ἀνα- 
» ἰδό ν « Δ ΕΣ 2} » 8 κειμένου. ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ” ἠγα- 

[ή ᾿ ἶ ΄ « » / ΄“ νάκτησαν, λέγοντες, Εὶς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη ; 
Ἰδύ ὰρ τοῦτο τὸ μύρονξ πραθῆ λ 9 ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι πολ- 

ΚΑ 3 ᾿Ξ . ε 
19 λοῦ, καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. γνοὺς δὲ ὁ Ἴη- 

- 3 ΄ ΄ 

σοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κύπους παρέχετε τῇ 

19. ϱἨπ. οἱ 

30 ϱπι. αὐτῷ 

1 οπι. καὶ οἱ γραμματεῖς 

3 τῆς κεφαλῆς 

3 ΟΠι. αὐτοῦ 

4 ΟΠΙ, τὸ μύρον 
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5. ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΣΧΥΝΙ. 10-26. 

1611 

ποια 2 Τ0Υ 516 Πα πτοιρηύ ἃ 
᾿ Βοοά ΜΟΙ προ τηθ. 

11 ἘΒῸΣ το Ἠανο {με Ῥοου ΔΙΆ 5 
ἢ γοα, Ῥαῦτης γε πᾶν ποῦ αἱ νγαγβ. 
12 Ἐον ἴῃ Οπαῦ 5Πη6 δύῃ Ῥοπγοά 

{115 οἰηἰχηθηῦ οἳ ΤΗΥ Ὀοαν, 516 αἷά 
10 ΤΟΥ τὰν τα]. 
19 γενν 1 βὰν τιηΐο τοι, }Ἡ6γε- 

ΒΟΘΥΘΙ {15 05Ρο6ἱ 5881] Ῥο Ῥτοασ]]- 
ἄτα [Π6 016 νου], λογο 5118] 8150 
15, ὑ]ιαῦ 1118 σνοτηδῃ Πα} ἄοποα, ο 

το] ΤΟΥ α τασιποτία] οἱ Ἠου. 
4 4 Ἀ Τ]λοη οπο οὗ ἴ]λο ἴπγα]νο, 

οα]]οᾷ οπάας Τςοαχιοῦ, σοι απο 
{π6 ομ]οξ Ῥυϊοϑίβ, 
15 Αιιᾶ βαἱα τπ{ο ἔπετη, ὙΥ̓μαῦ σι] 

γο ρῖνο 116, απᾶ Τ 1] ἀείῑνον Ἠϊπα 
Γππίο τοι» απ ποὺ οογεπαηζεᾷ 

γη θ]ι Ἠήτη ΤΟΥ {πὶ ῬϊοσθΕ οὗ β]νον. 
16 Απά ἔτοπα {μας ταςρ Ίο βοιρηὺ 

οΡρροχύαπΙϐγ {ο Ῥεΐταγ Πΐτη. 
17 4 ἘΝον ἴ]λο ἢγβὺ ἄαγ οἳ {116 

7εαδὲ οὗ υππ]εανεπεᾷ Ῥτεαᾶ, ἴ]ιο ἆἱξ- 
αἳρ]εβ σα116 {0 “6585, βαγίης απίο 
ήτα, μου τυ (που Εναξ γνο 2Υ6- 
Ῥαχε Τον πας {ο εαῦ ἴλο ῬΆΒΒΟΥΘΥ 2 
18 Απά πο βα1ᾷ, (ο ἴπξο ἴ]ιε οἷέγ ἴο 

ΒΙΟ] ἃ ΠΕΠ, απ βαγ πιηΐο Ἠϊπη, Τ]ιο 
Μαρίεν βαϊδαι, ΜΥ πιο 15 αὖ Πατ, Τ 
πή]] Ίκοορ ιο Ῥαβδογεγ αὖ {11γ Ἱοαρδε 
νι τὴν 4ἱδοῖρ]αβ. 
19 Απά {πὸ ἀῑδοιρίος τά, ας 6515 

λαᾶ αρροϊπ{θᾶ Όπειη, δα {παγ τηαάο 
Γπθαᾶγ ὑπ6 Ῥαββονογ. 

20 ἜΝονν νε {Π6 6Υθη γγὰ8 60ΊηΘ, 
Ἰο βαὺ ἆον σε] {πὸ {πγε]νο. 
21 Απά αδ που ὅἷᾷ εαί, Ἡο βδ, 

Ὑοτ]γ 1 58. πο τοι, ἴλαῦ οπο οὗ 
/γοι 5881] Ῥείταγ ππο. 

22 Απά ἴ]ογ ὑοῦ εχοθεᾶἵηπρσ 8οΥ- 
γονέα], απᾶ Ῥεραπ ΘΥ6ΥΥ 016 Οὗ 
τα ίο κα” ππίο Ἠπη, Τιογᾶ, 15 10 

εἰ Απ 116 απβγγογος απᾶ Βαϊ, "Ἠο 
Ειαῦ ἀργροεί]ι Ἠ18 Ἠαπά πα τιο ἴῃ 
{πῸ6 «δι, ολα βᾶϊηβθ 511811 Ῥείγαγ τηθ, 
24 Τ]ο βοὴ οἵ 1η ροείἩ ας ἰὖ 15 

πυγιύΐθη οἵ Ὠΐτη : αὺ ποθ ππί{ο ναί 
τηϑ Ὦγ πλοία πο 50} Οὗ Τη8} 15 
ΡῬοίχαγϑα: Τὸ Ἰαά Ῥεεπ ροοά {ου 
Οιαῦ τηα, 1 Ἠ6 ας ποὺ Ῥδεπ Ῥονῃ. 
Ὁ πει οπάαδ, πλ]ο Ῥείταγοᾶ 

᾿ τη, απιδιγοτθς, απά βαἷᾶ, Μαξίον, Τ5 
101) Το βαϊᾷ πηΐο "τη, Του ας 
5814. 
26 4 Απ αδ {Πεγ σου εαῖπα, 

Ἐ ]ορις {οο]ς Ὀχοαά, απιᾷ 'ΙῬ]ορβοᾶ 10, 
Δα Ότα]κο 16, απᾶ ρανο 16 ἴο {π6 
ῶ1βοῖρ]6Β, απᾶ βαϊα, Τακε, οαῦ, {815 
18 τὴν Ροάγ. 

19 

14 

μι οι 

10 

17 

18 

3 τὴ γθ Ἠανο ποῦ Ια 8. 

1881 
ΥΥΟΙΙΩΠ 2 ΤΟΥ 5116 μα }} πτοιρ]ι{ ἃ 
σοοᾶ γοχ] προπ 1η6. ΕῸΣ το Ἠαγο 
Όιο Ῥοου απναγς τ ἢ τοι; Ῥαέ 

Ἔοτ ἴῃ 
{μαῦ 5π6 1ροτταοά {π185 οἰπίπησης 
προπ Τὴν Ῥοάγ, 51π86 ἀῑά 16 {ο Ῥτε- 
Ῥαχθ 116 Του Ῥιπία]. ὙΨενῃν 1 
58. πιηΐο τοι, Ί/Π6γοβοετεν 24118 
ΡΟΡΡ6Ι 5181] θ6 Ῥγοασ]οεά ἴῃ {ο 
γγ]ο]ο ποτ], ναί αἱδο πο 
115 πποππαη Παζ] ἄοπο 5181] 6 
5ροκοπ οἵ {ον ἃ πιοπιογ]αὶ οὗ 
1ου. 

Ἔ]λοη οπο οὗ ἴ]ιο ἐνγε]νο, πο 
γγαβ σα]εᾶ οπᾶας Ἰ5οατιοί, ποπ 
ππ{ο {πε ομ]εῖ ρυϊθϑύβ, πα βα1ᾶ, 
Ἠμαῦ 816 το πη]Ητπσ {ο ρῖνο της, 
Δα 1 ν]] ἀομνεν τη πιηΐο τοι» 
Απά {ποὺ πγεϊσ]αᾶ τπίο Ἠΐτη 
τί Ῥιεσες οὐ αἶἶνου. Απά 
Ίχοπι {λα πιο ο βοιρῃῦ ον- 
ῬογαιπΙϐψ {ο ἀνθ Ἠϊπα απίο 
πει. 
Νον οἩ {πὸ Πνεί ὧαῃ οὗ πῃ- 

Ἰεανεπεοά Ῥγεαά {πο «ἀἰδοῖρ]εβ 
οαπης {ο “9655, δαγίηρ, μενα 
ψΠὺ ποια Όλαῦ ντο πιακο ταπᾶσ 
10Υ [περ {ο οαῦ ἴ]λο ῬῃαΡΒΟΥΟΥ2 
Απᾶ Ίο βαϊᾶ, (ο 1ηἴο {μ6 οἵςγ {ο 
β46Ἡ ἃ τη, απᾶ δαν ππ{ο Ἠήτη, 
ΤῊ ὃ Μαςίεν βαϊθ], ΜῪ ὤτπο 18 
αὖ απᾶς Τ χεερ ἴμο ῬΆΒΒΟΥΘΥ 
αὖ τ ν μουδό πλ] ΤΥ 4Πδοῖρ]ες. 
Απά {π6 ἀἱξοιριθς αἸα 85 96 5185 
ΔΡΡοϊηὐρα (Ποια; απᾶ {μεν τηϑᾶθ 
γθα(γ {πε Ῥαβδονοενγ. ΝΟΥ ΘΗ 
ΟΥ̓́Θ γαβ 60116, Ἠθ πας βἰθήπσ 
αὖ πηθαῦ τι ο ἔππε]νο 4 αἰβοὶ- 
Ῥ]68: απᾶ ἃ5 [ΠΟΥ Ίνογε εα πρ, 
116 ραΐᾶ, Ὑεν]γ 1 Βα ππίο τοπ, 
ναί οπο οἳ τοι 5881] Ῥοεΐγαγ τηοθ. 
Απᾶ ἴΠαεγ ποχο θχοθθαϊηρ ΒΟΥ- 
γόνα], απἆ Ῥεραη {ο 58 πη{ο 
ΗΠ) ΘΥΘΙῪ 916, 15 16 1, Τιοτᾷ 2 
Απιᾶ ᾿6 απςγγογοᾷ απά ρα1ᾷ, Ἡε 
ινα ἄπΏρρεᾶ 115 Ἠαπα γη της ἴῃ 
πιο ἀἸ5}},0Π|6 6απηο ϱΠα]]Ῥείναγπηθ. 
ΤῊ Θοπ οὗ τηδὴ ροθ{]ι, γα 8.5 1ὑ 
15 νϊίεη οὗ η: θαῦ το ππίο 
{παῦ ται {ῃγοιρη ποτὰ Ίλια 
Ῥοῦ οὗ τηδὴ 15 Ῥείταγεά! ροοᾶ 
ψονς 16 ὅ[ου {Ππῶὖ τπαπ 1 π6 δᾶ 
ποῦ Ῥεεη Ῥοτῃπ. ἀπᾶ οσπᾷα, 
Ὑπμ]ο]ι Ῥεϊταγεᾶ Ἠϊπα, απβν/ογοᾶ 
Δα Βα 14, 15101, ΠαΡρι2 Ἠο βα1ί]ι 
αη{ο Ἠϊτα, Του Ἠαδί βαϊᾷ. Απά 
358 ἴπεγ πγετο εαΐπςρ, 9655 {οοῖς 
θργααᾶ, απά Ῥ]οβςοᾶ, πα Όγα]κο 10; 
απᾶ Π6 σατο {ο {με 4ϊδοῖρ]θβ, απᾶ 
βαϊᾷ, Ταχκα, εαί; {818 18 τὴν Ῥοᾶγ. 
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, ᾿ 

γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν εἰργάσατο εἰς ἐμέ. 
9 » ή 

11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ έαυ- 

19 τῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. βαλοῦσα γὰρ 
α / - - 

αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός µου, 
Δ Ν 5 ’ ϑ ’ Ε Ν 

Ιὃ πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε ἐποίησεν. ἀμὴν 
δι ΑΝΝΑ δν 4 - ᾿ ᾽ , 

λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῃ τὸ εὐαγγέλιον 
“ » αι - ἐν , , ἃ 

τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ 
« ε . 

ἐποίησεν αὕτη, εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 
’ - - / 

Ἡ Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγύμε- 
Ε] , εἰ Υ ΔΝ 8 ) - 

νος Ιούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, 
εκ , “ 3 - 

16 εἶπε, Τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ ὑμῖν παρα- 
/ ο ς ν ΓΑ / 

δώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα 
Ὁ (ἂν , ἀνα ἐξ. ../ ᾽ / σ 

Ιὸ ἀργύρια. καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα 

αὐτὸν παραδφ. 
” Ν / “ “ 

11 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ 
ΔΝ ” 5» “ , 3 ας ΄ 

μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες αὐτῷῦ, Ποῦ 
’ ς / , ον Ν / θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 

ς Ν ΑΝ ς ; » λ / Ν ΔΝ 18 ὁ δὲ εἶπεν, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν 
- δ - 

δεῖνα, καὶ εἴπατε αὐτῷ, Ὃ διδάσκαλος λέγει, 
/ κ . ν κ κ᾿ 

Ὃ καιρός μου ἐγγύς ἐστι προς σὲ ποιῶ τὸ 
᾿ ἫΝ - ών / 

19 πάσχα μετα των μαθητῶν μου. και εποιη- 
ς Ἂς « ’ ᾿ - σα 

σαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἴη- 
“ Ν « / Ν , » » ΔΝ 

5) σοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. ὀψίας δὲ 
, ορ ν - ΠΥ 6 ν 

"] γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τών δώδεκαῦ. καὶ 
ΕΠ ΄ η τσι ἘΝ » Ν , ε - “ 

ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
λα τ ὐνξ / Ν / 90 εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε. καὶ λυπούμενοι 

/ 2 ΘΕ τα, ᾽ 
σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ ἕκαστος αὐ- 

- ’ 3 ’ » -/ ς Ν ] 

ἢ τῶνϊ, Μήτι ἐγώ εἰμι, Κύριε; ὁ δὲ ἄποκοι- 
λ 9 « “ - 

θεὶς εἶπεν, Ὁ ἐμβίψας μετ ἐμοῦ ἐν τῷ 
δ “- εξ 

τρυβλίῳ τὴν χεῖρα", οὗτός µε παραδώσει. 
ς ς Ν ελ “-“ 5 ιά « , Ν 

“4. ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς 
͵ πι . κὰδ »ν 9) τῷ Π 

γέγραπται περὶ αὐτοῦ" οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ 
5 / 5 τς ελ - 3 / / 

ἐκείνῳ, δι οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδί- 
5 Δ 3 » σ 

δοται καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄν- 

: θρωπος ἐκεῖνος. ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ 
Δ 3 Α 5 

παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπε, Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί; 
᾿ν ᾿ Ε] “ Ν ΑΝ » / Ν λαο 

20 λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶπας. ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, 
: αἲ ” 

λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν) ἄρτον, καὶ εὐλογήσας, 

ἔκλασε καὶ ἐδίδου 10 τοῖς μαθηταῖς, καὶ] εἶπε, 
/ , . - / ” ΔΝ ΄σ ’ 

Λάβετε, φάγετε" τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά µου. 

ὅ οπι. αὐτῷ 

6 ᾳἀᾷ μαθητῶν ἰοαὶ, 
ποὺ ια, 

Τ᾿ εἷς ἕκαστος 

8 τὴν χεῖρα ἐν τῷ 
τρυβλίῳ 

9 οπι. τὸν 

10 δοὺς 11 οι. καὶ 
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27 Απά Ίο ἴοο]ς {π6 οπΡ, απᾶ σαγο 27 Απᾶ Ίο {οο]ς 1α σαρ, απᾶ Ραγο | 1 Βοππα 
{παπ]ςς, πα ρανο 10 {ο ἔλαπα, βαγί1ᾳ, Ώλαπ]κς, απᾶ σανο {ο ἴ]θπι, βαγ- ων 
Ὠνήπ]ς σε 11 οἳ 10: 28 Ίπᾳ, Ὀχίπ]ς πο 81] οὗ ἴδ; {ον ὑπῖ5 | σα τοµᾶ 
28 ἘῸΥ {μῖς 15 τησ Ῥ]οοᾷ οἳ {Ππ6 που; 16 ΤῊΥ Ῥ]ουά οὗ ὁπ δοονεπαπί, | ἴπο σι. 

Τοβίαπηθη{, πνΙο] 15 5164 ΤΟΥ ΙΑ πο 15 λαο Το ΤΠΑΠΥ τιηΐο | 5ος {ο 
ΤΟΥ ἴ]ιο τοπηΙβΒΙΟΠ οὗ 8115. 99 ταπιββῖοη οἵ βἶπβδ. Βαῦ 1 ρα” | ἰομία- 
99 Βυῦ 1 580 πηΐο γοα, 1 “11 ποὺ τιηΐο τοι, 1 “7111 ποῦ ἄτιπ]ς Ἠσεπος- | ισπί 

ἄτιπ]ς Πεπορίοτ{]ι οἳ 015 {πας οἵ {116 Ιου ἢ οὐ {815 ἔστιιῦ οὗ ἴἶπο νίπα, | 5 Μαπγ 
νῖπο, απ] ὑπῶῦ ἆαγ γεν 1 ἁπιπ]ς 1ὖ πα] ἐμαί ἆαγ πιει 1 ἀνιπ]ς 16 | αποϊεηί 
Ώου 1 γοι ἴῃ τὴν Τα ΠΟΥ 5 Κἰηράοτη. ΠΟῪ πια γοὰ Πὶ ΤΥ Εαίμοτς τα 
90 Απᾶ ἨΠεη μου Ἰαᾶ 6αηρ απ Ἰπσᾶοπι. πμ] 

08, ἸἨσταπ, ἴ]αγ πεπὺ οπύ Ἰπίο ἴλα|οῦθ  Απά πλεη {ποὺ λαᾶ 5πηρ ἃ 
Ῥδαΐη. γῃραππῃῷ οἵ ΟἼἶνος. Ἡγτημ, {1ου πνοηξ οαὐ ππΐο ἐπ 
κ Ματ]ς 91 Τ]ον βα1(Ἡ 9 65τ5 πηΐο ἔπτη, ἢ ΑΙ τηοπηῦὺ οὗ ΟἸν 685. 
14. 2... 17ο 51|8}] Ῥο οὔθη θα Ῥθοδτιδο οὗ τῶ 81 ΤΉΘΗ 5810} Ίερας πηΐο {λοπη, 
. 10. | Ση 8 πσηέ, ΕῸΥ 16 15 να σίατ, ΣΤ τν] ΑΗ γο 5181] ΡῈ 4οβεπάεά ἴῃ τὰ | 46Γ. 
τς πη]{ο ἴ]ιο Ῥμαρ]εγᾶ, δηα {πο 5Πεερ οὗ {815 πὶσηέ: {ον 165 15 ψυϊδέθη, 1 ὁαιωσᾶ 
Ανάν ἴπο Ποο]ς 5181] θὲ 5οα{{ογοά αὈτοπά. ὙΨ11 αηῖζο {πο ϱἩορ]ιογᾶ, απιᾷ {]ιο καὶ 
Ἂ ο ΣΝ 95 Ῥτπΐὸ α[ίοι Τ α1Ώ 1186ηπ αραῖη, ἘΠ 9Ἡεεῥ οἵ {ο ΠΟΘΙ 5181} Ῥο βοαΐύ- : 
1 ος Ὑ11 ρο Ῥεΐοτο γοτ ΙΠίο ἄα11εο. 92 ἴοτοᾷ αὗτοαί. Βαὺ αξίον Τ απ 
ᾱ 19. Τ. 95 Ῥοαΐθγ απβηγεγεᾶ, απᾶ βαϊα αηΐο τη]ςεᾷ αρ, 1 ΜΠ] σο Ῥείοτο γοα 

τη, Τποιρ] 811 ππεη 51|8}1} Ῥο οἳ- | 98 Ιπίο ἄα]ῇ]θο. Ῥαὺ Ῥεζεν αἩπ- 
{οπᾷοᾶά Ῥθδσααδο οὗ λθο, γεῦ πνη] 1 Βιγογοᾶ απά βαϊᾷ πηΐο Ἠϊτα, Τῇ 41] 
ηθνοχ Ῥο οΠεπά σα. 5181] Ὦο οὐ θη θα ἴῃ {π66, 1 ση] | 

“ Το]ιτι 84 72 6515 βαϊα πηΐο Ἠϊτα, ἘΝ ΟΥΙΪΥ Τ | 84 πσγοχ Ρ6 4οβοπάςᾶ. «6515 βαϊα 
19. 88, Βασ τπιηΐο ορ, ὑπαὺ {Π15 πὶσ]μί Ῥο- πηζο Ἠϊτα, Ὑοτ/]γ 1 βαγ απο ἔμοο, 

{οτθ ἴ]ιο οοο]ς ΟΥ, ἴποι β]ια]ὲ θην ὑπμπαῦ 115 πὶσΗηί, Ῥοεΐογο {πὸ οσο 
1ηθ 111160. ογοπ, ἔποια Πα]! ἄεπσ τηθ ᾖτῖσθ. 
96 Ῥοΐοι ραϊᾷ ππίο ἴση, Τποισ] Τ | 8ὅ Ῥεΐον φαϊζ]ι ππ{ο πα, Ώνοι 1 1 

5ποτ]ά ἀῑο νηζ] 6ο, γεῦ τν] .Ι ποὺ τητιδὺ 416 τὶ ἴμθο, ψεξ ση] Τ 
ἄθπγ ἴ]εοθ. Τήϊζουνβ 8150. ραῖά αἲ ποῦ θην περ. Τήκενήβδο 8180 
{86 Ὠ]δοῖρ]68. βα14 811 ὑπ6 ἀῑδοῖρ]ας. 

" Ματς 80 41 3 ΤηαΠ οοπιείἩ 6515] ἢ {επι | 96  ΊΤπαν οοππεί]ῃ κε; 6515 ἢ {επι 
ΡΟΣ ου | πηΐο ἃ Ρ]806 σα]]οᾷ ἀεἰῃβειπαπθ, απᾶ ππίο δαρίασς οα]1εᾷ οὐ μβαππαπο, | ὅ απ. ση 
80... 5810} πηῖο [Π6 Ώϊκοίρ]οΒ, ΒΙ{ γε Ἰθγο, δα φαξ] ππίο Ἰής ἀἰδοίρ]ας, 516 | ἐποίοδεα 

Ὑ116 Τ ο απᾶ Ῥγαγ Ψοπᾶςν. πο Ἠσγο, π] ]ο 1 ρο γοπάες απᾶ ο μαες 
87 Απά Ἰο {οοῖ]ς να] Ἠϊπι Ῥοΐσν, | 57 Ῥταγ. ἀπά Ἰο {οοῖς γα Πτα | 

απᾶ {πο ἔπτο 5005 οὗ Ζεροαᾷσο, απιᾷ Ὦ6δ- Ῥοΐετ απιᾷ {π6 πο 8015 οἵ Ζ6- 
ραη {ο θ6 5οττον{α], απᾷ ὙΘΥῪ Ἠθανγ. Ῥεᾶεο, απᾶ ῬΏθρατ ἴο Ὦο βοττοΥ- 
98 Ίαν δα. μ6 πη{ο {]οπα, Μγ | 98 11] απά βοτο ἰποπρ]οᾶ. ἜΤ]οιι 

5011 15 οχοθρεάΐηρ βογχοπ/{α], εΥΕΠ Βα Ἡςα ππ{ο ποθι, Μγ 50] 18 
απο ἄθαίῃ : {ΤΙ γ6 Ἰετθ, πᾶ οχοεαᾶῖηρ Βουσονίαϊ, 6Υεπ τπιηΐο 
συαζοὮ τ] τηθ. ἀεαίμ: αὐιᾶς το Ἠεγα, δι) πγαίο]ι 
99 Απᾶ πὸ ποπ α Πμ]ο 11Τί]ογχ, | 99 πλ ταθ. Απάᾶ Ίο πγοπῦ {ογνπγαγᾶ 

δια 1611] οπ Ἠ]5 Ίασο, απά Ῥταγεᾶ, α 0016, δα 1611 οἩ Ἠ1β {αοθ, απᾶ 
βαγΊπς, Ο τσ 1αὐμεχ, 1 10 Ῥο ῬοββίρΙο, Ῥταγεᾶ, βαγ!ίπρ, Ο τὴν ΕαΐΙοχ, 1 
1εῦ {μ15 ΟΡ Ῥαββ ΕΤΟΊΠ ΤηθΘ: ΠΘΥΘΥ- 10 ο Ῥοββίρ]θ, 1εί {15 ορ Ῥᾶ85 
{Π61655, ποῦ 851 11], αὖ ἃ5 {μοι νυ]. ΑΥγΑΥ ΤγΟΊΗ 116: ΠΘΥΘΤΥ{ΊΘΙΘΒΒ, ποὺ 
40 Απᾷ Ἰο οοιηθδίῃ ππίο πο Ὦ]8- | 40 ας 1 Μὴ}, Ῥαί ας ὕποιι ψ 110. Απάᾶ ' 

οἵρίοβ, απᾶ πάθῃ {ποπ αβ]θερ, απᾶ Ἡα οοιπεἰἩ απίο {ο ἀἱβδοῖρ]ας, 
Βα ππίο Ῥεΐον, Ἠ/μαῦ, οοτ]ᾷ γα απᾶ πάθη ἔπεπι β]εσρίης, απᾶ | 
ποῦ γαίῃ τ ἱ ἢ πῃθ οηΘ Ποῖ 2 5111 πηΐο Ῥοίου, ὙΥ μαΐ, οου]ᾶ γο 
41 Ὑγαϊο] απᾶ Ῥταγ, ὑπᾶῦ το ϑηΐοῦ ποῦ πγαίοἩ 1} πηθ οπθ Ἠοατὸ |) 

ποῦ 1πίο ἰοπηρίαδίοη: Τ]ο βρῖτ]ς Ίῃ- | 41 ὃ Ἠ]αίο]ι απ Ῥταγ, ὑμπαῦὺ γο δηΐου | 505, 
ἄεοά 15 πη]]πς, 10 πο Πθ8β]1 {5 σνθα]ς. ποῦ ἱπίο ἐθτηρίαίίοη: ἐῑα βρίσι αἰοὰ 
42 Ἠο γγεηῦ δύνα δρδΐη πο βθοομᾶ Ιπάεοαᾶ 15 π]Ππα, θαὖὺ {Π6 Ηθβῃ 15 ΣΤΟΝ 

{ἴτηθ, απᾶ Ῥχαγεά, βαγίπᾳ, Ο τὴγ Τα- 42 πγεα]ς. Αραϊπαβοσοπά της Ἠοθ υγϑηὺ | ἐμαΐ νε 
που, 18 {Π158 οαρ τηαΥ ποῦ ρ888 απαγ ΔΎ, απᾶ Ῥταγεᾶ, βαγ!Ίπρ, Ο τὰν | ἐμέο οί 
ἔγότη 116, οκοερί 1 ἁπππ]ς 10, ἢν ση] 
Ρο ἆοπο. 

Ταὐλοχ, 1 ὑῃῖς οπηποῦ ραβς αν/αγ, | 
εχκοερί 1 ἁγίπ]ς 16, ἔμ γ γη] ΒΘ ἆοπο. 
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97 καὶ λαβὼν τὸ" ποτήριον, καὶ εὐχαριστήσας, 15 ΟΠι. τὸ ἴεαῖ, ποῦ 

ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάν- 7,679. 
. - . “ 38 τες τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς 

καινῆς 1" διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνό- 15 οπι. καινῆς ἰετὲ, πιοί 
39 μενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. λέγω δὲ ὑμῖν 1670. 

ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννή- 
ματος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 

80 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν 
ἐλαιῶν. 

3 , , κ ο) ως “ / εν 
81. Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Πάντες ὑμεῖς 

/ 9 ΛΑΤ 3 - ν ἌΣ ΩΣ, 
σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ 
γέγραπται γάρ, Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ 
διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης. 

Ἂν ἊΣ Ν » φ΄- / / « »“" » 

82 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω ὑμᾶς εἰς 
88 τὴν Γαλιλαίαν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 

εἶπεν αὐτῷ, Εὶ καὶ] πάντες σκανδαλισθή- 13 οηπ. καὶ 
σονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσο- 

84 μαι, ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾿Αμὴν λέγω σο 
5 υ 4 ε Υ̓ δ᾽ » μὴ δὰ φὰς Η Α ν Ξ 
ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆ- 

Ν » / η ; ΄σ ς , 

85 σαι, τρις ἄπαρνησηῃη µε, λέγει αὐτῷ ο Πέ- 

τρος, Κἂν δέη με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή 
σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ 
μαθηταὶ εἶπον. 

/ ” τὰ ” - ς » ” 3 

80 Ἔοτε ἔρχεται μετ αὐτῶν ο ᾿Ιησοῦς εἰς 

χωρίον λεγόμενον Γεθσημανῆ, καὶ λέγει τοῖς 
μαθηταῖς 15, Καθίσατε αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀπελ- 15 αἀῶ αὐτοῦ 

7 θὼν προσεύξωμαι ἐκεῖθ, καὶ παραλαβὼν 16 ἐκεῖ προσεύξωμαι 
οἷ Ψ» Ν Ν ’ ο να / 

τὸν Ἠέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου, 
”/ - κ ώ - / , 

88 ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν, τότε λέγει 
» ο) Π ίλ , » « / 4 

αὐτοῖς, ΠἩερίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου ἕως 
/ . ἢ ιο θανάτου μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ 

89 ἐμοῦ. καὶ προελθὼν μικρόν, ἔπεσεν ἐπὶ 
πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων, 
Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω 
ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο᾽ πλὴν οὐχ ὡς 
3 ΔΝ ΄ » 3, ς Δ ΔΝ ” Ν 

40 ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. καὶ ἔρχεται πρὸς 
τοὺς μαθητάς, καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδον- 

Ν ον “ , 4 » 5 , 

τας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Θυτῶς οὐκ ἰσχυ- 

41 σατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι το ἐμοῦ; ; γρη- 
γορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵ ἵνα μὴ εἰσέλθητε 17 (ΠΊαγῃ. γρηγορεῖτε, 

εἰς πειρασμόν᾽ τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ καὶ προσεύχεσθε ἵνα) 

45 σὰρξ ἀσθενής. πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν 35 ἴῃ Ματίς χίν. 88 
προσηύξατο, λέγων, Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται 
τοῦτο τὸ ποτήριον. πἈρελθεῖν ἀπ᾽ ἐμοῦ 19, 15 οπι, τὸ ποτήριον 
ΦΑ ΔΝ 2 /΄ “ 

ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 19 οηι. ἀπ᾽ ἐμοῦ 
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1μ1]το 23. 
4Τ. 
ΤΟ0ἨΠ 18. 
ὃ, 

22. 54, 
ο οἶα 18. 
19, 

ΧΧΥΙΠ. 45- ὅδ, 

1611 
48 Απ πο οπππθ δπᾶτουπᾷ ἔπεπη ἃ- 

β]οεραραίῃ: ΕῸΥ {Π6 1 ΘΥ̓ΘΒΎΘΥΘ ΠΘΔΥΥ. 
44 Απᾶ μα Ἰοῖξ {πετα, απᾶ πγεηῦ 

ΑΊΥαΥ αραῖἩπ, απᾶ Ῥγαγεᾶ {λαο {μνᾶ 
ππης, βαγίΏρ {Π6 βᾶτηβ Ἰγοχᾷβ. 
45 Τ]οη οοπαθ{]ι πὸ {ο Ἠή5 ὨήβοῖρΙ6ς, 

απᾶ βα1ζἩ απ{ο {λεπι, 5166} ο ΠΟΥ, 
απᾶ {αλα τοι τοβί, Ῥομο]ά, ἔπ ο}: 
16 αὖ παπᾶ, μα ο 8οη οὗ τα 15]. 
Ῥοείταγεά Ιπίο {ΠῸ μδ 15 οὗ ΒΙΏΠΘΥΒ. 
46 Ἠΐδβα, 1ϑὺ 15 Ῥο σοῖηπςρ: Ῥελ]ο]ά, 

Ίο 15 αἲ παπᾶ ὑπαὺ ἀοί]ι Ῥείταγ το. 
41 4 Απά Ἀπ]ῆ]α Ίο γεί 8ΡαζΚο, 10, 

πΤαάας5 οπθ οὗ {π8 ἔπγε]γο οαπηθ, απᾶ 
να Ἠϊπι ἃ ργοαῦ τηπ](αᾶς σι 
ΒΟΥ͂Ν απᾶ βίανοβ ἴνοιι {μα ομῖεῖ 
Ῥτϊορί5 απᾶ Ἐ]άσνς οὗ [Π6 Ῥεορ]θ. 
48 Νοῦν Τε {λμαί Ῥείγαγεᾶ Ἠϊτα, σαν 

{παπα ἃ βῖρτι, Βα συ] ηρ, ΊΓΠΟΙΩΒΟΘΥΕΣ 1 
518] 14155, {Π|ῶὉ βατηο 15 μ6, ΠοΙ]α ἨΙτη 
1α90. 
49 Απιῖ Του ὑπ} 6 6ΛΠΠ6 {ο 16815, 
πα 581,81] τηαβύθυ, απᾶ Κἰββϑα Ὠΐτη. 
50 Απάᾶ Φ 6515 βαϊα απ{ο Πΐτη, Ἐτ]επά, 

Ὑ]εγαίοιο αὐῦ ποια οοτπϱ2 Τ]εν 
6.116 ἴΠογ, δα ]α14 Ἰαπάς ΟΝ ἆ65β, 
απάᾶ {οοῖς Ἠΐπῃ. 
51 Απᾶ Ῥε]ιο]ᾶ, οπ6 οὗ ἔαπα τ 10]. 

πνθγθ γη] ἆθβιβ, βγείο]λαᾷ οὖ 15 
Ἰαπᾶ, απᾶ ἄγον 15 αποτᾶ, απιά 
αἰγας]ςα βουυδηῦ οἳ {π6 Πρ] Ῥτίεςδί”ς, 
απά 5πιοίθ οῇ Ἠ]8 681. 
59 ΤΠεπ βοᾷ 9 65τ5 απ{ο Ἠϊπα, Ῥεὺ 

τρ ἀραΐη ἴἩγ ϱυγοτᾶᾷ Ιπίο 5 Ῥ]ασε: 
κου 811 ἴΠεγ ἐλμαῦ ἴαικο πὸ βΥοχᾶ, 
5181] Ῥου1β]ι 10} ὑπὸ βπγοτᾶ. 
δ8 Τμιηκοβί ποῦ μα 1 οαπποί 

ΠΟῪ Ῥγαγ {ο ΤΥ {αἱλοχ, απᾶ Π6 β]α]] 
ῬχθβαΏ{]γ σῖνε Τη6 ΙΠΟΥΘ {απ ἔπγε]νοα 
Ἱεσίοπβ οὗ Αησε]ς 2 
54 Ῥπ{ ουν ἔπεπ Πα] {1ο Βοτϊρίατες 

Ῥο {α]1Η]16ᾶ, Ἐ αὐ {}ιπ|5 16 τητιϑῦ })8 ὃ 
δῦ Τη {πεῦ 641Π6 Ποῖ βδϊα 6518 {ο 

{πὸ πα] ιᾶςθς, Αθ τε οοτ]θ οὖ 48 
ασαϊποῦ α εί πα βποτᾶς απᾶ 
«ίανος {οΥ {ο ἔα]το πο Τ αυ δ] 
αὶ γοα {οασλμίιρ ἴῃ {πὸ Έεπηρ]ο, 
απά γΥο ]α]ά πο Πο]ά οἩ 1η6. 
50 Βευῦ 411 {π|5 ννας ἄοπο, ὑπαῦ ἴ]ιε 
ἘΘογ{ρίιτεβ οἳ Π Ῥτορπείς πηϊσΗ{ 
μα {α1Πεᾶ. πε αἲ πο ΤΊΒΟΙΡΙ65 
{οτεοο]ς Ἠϊπα, απά ἤρα: 
δ1 41 Ξ Απᾶ {ποὺ ὑμπαὺ παᾷ Ια] ΠΟΙ 

οἩ 76 581:|5, 16 Ηΐτη ασγαγ {ο Οπἴαρ]αβ 
λα Πάρ]ι Ῥγίορε, Ἠγθγο {ο Ῥοχίβθβ 
δια {ο Ἐ]άσγς γγεγο αβεδοτηρ]εά. 
58 Βεὺ Ῥοΐαν {ο]]ογγος Πΐτη αἴαν οῇ, 

ππ{ο ο Πρι Ῥγιαβί5 Ῥα]ασα, δι 
ποπ 1π, απά δαΐ νι {86 βεγγοπ{β 
{ο 566 {1ο οπᾷ, 

1881 

48 Απᾶ Π οα1πθ αραῖη απά ἔουπᾶ 
Όιοτη 5]δαρίτρ, ΤοΥ {Π6 11 ΘΥΘΒ Ίγετθ 

44 Ἠεανγ. Απᾶ Ίο 1ε[ί Ππετη αραῖἩ, 
απᾶ υοηπί ΔΎ, απᾶ Ῥταγεᾶ ἃ 
{γα πα, βαγίηςσ ασαίη {16 Β41Π6 

45 ψοτᾶβ. πει οοππεῖ] Ἰθ {ο ἴ]ιε 
4ἱ6οἵρΙεΒ, απᾶ παζλ ππίο {116Π|, 
Β]6ε6ρ ΟἿ ΠΟΥ, απ ἐαπκαγοπττεβί: 
Ῥε]λο]ᾶ, {πὸ ος 18 αἲ παπᾶ, απᾶ 
{86 ὅοῃ ο τπαη 15 Ῥεϊχγαγεᾶ απο 

46 ἴ]ο Ἰαπάς οὗ ΒΙΠΠΘΥΒ. Ατἱβο, [δῦ 
τ Ῥο ροΐπσ: Ῥεμο]ά, Ίο 15 αὖ 
Ἠαπᾶ λα Ῥεἰχαγεί] 1ηθ. 

Απάᾶ γη] Ίο γεί 5ραΚο, 1ο, 
σαάᾶαβ, οηθ οὗ {ο {πγε]νο, 68116, 
Δα πα Ἠϊππ ἃ ργεαῦ τπα]Ωιᾶε 
ὙΠ Αποτᾶβ απᾶ βίαν, Ίτοπα 
Ώιο ο]εῖ ρτ]εβίς δηᾷ εἰάετς οἵ {π6 

48 Ῥοομρ]θ. Νοὸν Ἰα ἐμαῦ Ῥεἰταγοᾶ 
η ρανο επι ἃ βἶρῃ, ΒΗΤΊΗς, 
ἩΠοΟπΙΡοστετ 1 ϱα]] Ἰᾳ55, ὑπαῦ 18 

49 Ἰα: ἴα]κε τη. Απά βύγαιρη ναῦν 
116 οα1ηθ {ο “6518, απᾶ δα1ᾶ, Ἠα1], 

50 ΤΆΡΌΙ; απ 1]4ββοᾶ Ἠϊπα. Απά 
16818 δα1ᾷ ππ{ο Ἠϊπη, Ἐγ]οπᾶ, ο 
ια 1ο Ιολ Όποια αὐὖ οοτηθ. 
Έλιοτ {αγ οατπο απ Ἰαῖᾷ Ἱαπάς 

1 οἩ ἆθβᾳβδ, απ {ἰοοῖς πα. Απά 
Ῥολο]ᾶ, οπαο οὗ έλαια ια Ὕγογθ 
τὶ 9658 βἰαίολεᾶ ος 15 
Ἠαπᾶ, απᾶ ἄνανν 15 βπγοτᾶ, απᾶ 
βιποίθ {ο Ξβογναπύ οἵ {πὸ ΒΡ} 
Ῥυϊοϑῦ, δα] βύστιοϊς οῦ 5 οαν. 
ΊἨει 51 “6585 πηΐο Ἰήπα, Ῥαὺ 
τρ ασαῖτ {]1γ 5υγογα {π{ο 105 Ῥ]ασθ: 
Του 8}} {που ἐπὸὺ {α]κο {πΠῸ6 βΥγοτά 
5881] Ῥοτί5] γη] (ια βποτᾶ. Ον 
ὑήπ]κεδί ποι ὑπαῦ 1 οπηποῦ Ῥ6- 
5ε6ο] τὴν Ταίμεχ, απιᾶ Ίο 518}] 
ΟΥ̓́Θ ΠΟῪ βοπᾶ 116 1ΠΟΥΘ {Παπ 

54 ἰππε]τε Ἱορίοις οὗ δηρ6 158) ΗΟ 
{πθη Βῃουα ἐπ βουϊρύσσοθ Ῥε 
{0161164, ενας Ένας 18 παιδί 6 

δῦ Τὰ Ἠιαί Ποῖ Βαϊ 6εβαβ {ο {π6 
τη] ὑπᾶ65, Ατο το οοπιο οὐὖ α5 
ασαϊηπςδι ἃ 1οῦβον 1} Βογᾷς 
αι βἰαγοβ{ο 561Ζ6 τη 2 Τ8αῦ ΠΥ 
ἴῃ ὑπ6 ἰθρ]θ ἰθδο]ιίηρ, απᾶ γο 

56 {οο]ςτηςο πού. Βαῦ 411 {115 15 σοππθ 
ἴο Ῥα85, {πα {πΠ6 βουϊρέτιτϑβ οἵ {6 
Ῥτορ]είςβ τηϊρηῦ νο ἔπ]181164. Τ]ειι 
811 {με ἀ1δαιρί]ες ]οβέ τη, απ Πε. 
Απα {πετ {]αί πδα ἔθη «6518 

1ο Ηἴτη αγ/αγ ἴο ἐλ ]οιδε 97 Οαἰὰ- 
Ῥμα58 {πο Ἠϊσ]ῃ Ῥτ]οβί, γηθγο {πὸ 
ΒΟΥ 65 Δ ἔλλο οΙᾷεγβπγογασα{]ου- 

σ9 οα ἰοσεί]μογ. Βαΐύ Ῥοΐεν {ο]]ογγοᾶ 
Ἠάπῃα α αχ ο, πιο {μ6 οοιγ{ οἵ ἐμ 6 
Ἰϊσ] Ρυἱοϑῦ, δα θη θυ ἴῃ, απᾶ δα 
ἢ {116 οἰἤοουβ, {ο 5066 {16 οπᾷ. 

47 

στ 

1 ατ. 
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3 ἃν. 
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δεγυα)εῖς 
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42 καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν καδεὺ- 
ν ὴ - 

δοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβα- 
4 ρηµένοι. καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἀπελθὼν πάλιν 

προσηύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον 
45 εἰπων 5, τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς 

αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ 
λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε' ἰδού, ἤγγικεν ἡ ὦ οιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε' ἰδού, ἤγγικεν ἡ ὥρα, 

ε Δ ο) 3 ’ , 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς 
- ς σ΄ » / » αν Ἢ 

40 χειρας ἁμαρτωλῶν. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν, ἰδου, 

ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με. 
41 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ᾿Ιούδας εἷς 

΄ 3 ΄σ 

τῶν δώδεκα ἦλθε, καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος 
πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν 

Ν ο) - Δ 

48 ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. ὁ δὲ 
παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον, 
λέγων, ον ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι κρατή- 

40 σατε αὐτόν, καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ 
Ἰησοῦ εἶπε, Χαῖρε, ῥαββί᾽ καὶ κατεφίλησεν 

50 αὐτόν. ὁ δὲ ᾿ησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἑταίῖρε, 

ἐφ᾽ ᾧ “πάρει; τότε προσελθόντες ἐπέβαλον 
τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκράτησαν 

δι αὐτόν. καὶ ἰδού, εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ, ἐκτεί- 
ΝῚ »“ τὶ Ν νας τὴν χεῖρα, ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν αὐ- 

τοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως 
᾽ - 2 “ οὖ 53.1.4 / , Ἅ - 

ὅ3 ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. τότε λέγει αὐτῷ 
“ Ε] / 

ὁ Ἰησοῦς, ᾿Απόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν 
. ανα. / 

εἰς τὸν τόπον αὐτῆς' πάντες γὰρ οἱ λαβόντες 
8 μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται. ἢ δοκεῖς 

γ 3 η 5 / 
ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι" παρακαλέσαι τὸν πα- 
τέρα μου, καὶ παραστήσει μοι πλείους ἢ 

΄ - » ΄ - 9 
δε δώδεκα λεγεώνας ἀγγέλων ; πῶς οὖν πληρω- 

θῶσιν αἱ γραφαί, ὅτι οὕτω δεῖ γενέσθαι; 
τς ο αἃ 35 “ “ 

δῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ ̓ Ιησοῦς τοῖς ὄχλοις, 
ς 3.5.4 ν »ε, / . κ᾿ ᾷ 
Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
ξύλων συλλαβεῖν με; καθ ἡμέραν πρὸς 
ὑμᾶς ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ", 

50 καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. τοῦτο δὲ ὅλον γέ- 
“ “ ΄ 

γονεν, ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προ- 
φητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες 
αὐτὸν ἔφυγον. 

ε ν / Ν ΕΣ »" τι ’ 

σι Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον 
πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμ- 

58 ματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. ὁ 
9 , » , ” ”- }ὸ ΔΝ /΄ [ιά 

δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, ἕως 
τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω 

/ Ν ἮΝ ἣν Ξ᾿ β 
ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, ἰδεῖν τὸ τέλος. 

30 πάλιν εὗρεν αὐτοὺς 

81 πάλιν, ἀπελθὼν 

33 αἄά πάλιν 

35 ϱῃι. αὐτοῦ 

3 ὃ (πάρει.) 

35 ρῃι. ἄρτι 

ααὰ ἄρτι τ ο, 

ΟἿ 
3 οπι, πρὸς ὑμᾶς 

38 ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζό- 
μὴν διδάσκων 
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”.ΤοἼνι 
2.19; 

ο. ΜΑΤΤΗΕΥΥ ΧΧΥΙ͂. 59. τρ. 

1611 
δ9 Νοὸν {π6 οπῖεξ Ῥτιεβίβ απᾶ Ἐ]- 

ἄ6τβ, απᾶ αἲ ιο οοπποΙ, βοασ]ύ 
[4156 Ὑίπθρε αραϊπδί 6ραβ {ο ρα 
Ἠήτη {ο ἄρα, 
60 ἘῬτί {οαπᾷ ποπο: θα, ἴποαρ]ι 

ΙΠΘΗΥ 8156 γή 6 5565 αΊΠΘ, γε Τουτιά 
ἴΠ6Υ ΠΟΠΘ. 
{186 νηίπΘΒΡΘΒ, 
61 Απά ραϊῖᾶ, ΤΗΙ8 7είῖοιο παϊᾶ, 31 

41η αρ]ο {ο ἀθεβίτογ {πα Τεπιρ]ο οἵ 
ἀοά, «πᾷ {ο Ῥπ]]α 16 ἴῃ {Ίπτεε ἆαγΒ. 
65 Απά ο μῖρῃ Ῥυϊθϑῦ ατο5βε, απᾶ 

5814 ππί{ο ήτα, Απδηγετεβί {ποια πο- 
{μῖηρ) ταῦ 18 10, γγπΙοἩ {Π656 υηί- 
19858 ἃραϊηβῦ {Π66 

᾿ 68 Βαεΐ δόβιι5 λε] Ἠϊς Ῥεασαο. Απιᾶ 
πο Πρ Ῥυϊοβῦ απβγγετεᾶ, απᾶ βαιά 
᾿πηΐο Ἠΐπῃ, Γαά]ατε ὑμΠ66 Ὦγ {με Ηνίπρ 
αοα, ὑπᾶῦ ποὰ {ο]] τι8, πιαί]ιοΥ ἔποα 
Ῥο {ιο ΟἨτ]ςί ἴμο ὅσῃ οὗ ἀοᾶ. 
θ4 αραβ δα1(Ἡ πηΐο Πῖπα, Του Ἠαβί 
ρα: Νεγοτίμε]εβΒ 1 βαγ πηΐο τοι, 
ΧἨογεα{ίεν βΊα] γο 8566 {πο ὅοῃ οἵ 
τη βἰθήπςσ οἩ ιο τὶση{ Ἰατπά οἵ 
ῬΟΎΘΥ, δα οοπαῖηπρ ἴῃ {ο οἰοιᾶς οἳ 
Πδανεῃ. 
056 ΤΈπεηπ ο Πρ Ῥτίορί τοπί ἢ15 

ο]οίμες, βαγίηρ, Ἡθ ἨαίἩ 5ροκεῃ 
Ῥ]αβΡΠεπΙγ: πναί ἔα ΠΥ πεεᾶ Ἠαγε 
ν/θ οὗ πήπιεββεςδ2 Ῥελο]ᾶ, ΠΟῪ γε 
Ἰανο Ἠεατᾶ Ἠῖ5 Ῥ]αβρ]ετηγ. 
66 Ἠιαί ἠΗπ]ς γε» ΤΠεγ 4ΠβΥΓΕΥ- 
ο αι βαῖᾶ, Ἠο 15 ραΠίγ οὗ ἀεαίῃ. 
67 "Τπεν ἀῑά {Π6Υ αρῖ{ ἴῃ Ἠ]5 ἴδοθ, 

απᾶ Ῥαβείοᾶ Ἠϊπα, απᾶ οἴ]ετ5 βηιοίθ 
τη γη ᾿ {116 ῥα] τη οὗ ἐπεῖν Παπιᾶς, 
68 βαγίηρ, ΒτορΡΠΘΒΥ ππ{ο π|8, ὑΠοὰ 

ΟἨσ]δί, νο 15 μ6 ἐπαῦ ϱπιοίθ {πες ὃ 
609 4 ἘΝον Ῥεΐεν βαῦ ψιπουῦ ἴῃ 

Όπα Ῥαΐδοθ: απᾶ ἃ ἆαπηδε] οϑτηθ ππξο 
Ἰήτη, βασυίηρ, Του 4150 γγαδὺ 10} 
1ο6βας οἵ (2111|66. 
τὸ Βαΐύ ο ἀεπῖεᾷ Ῥοΐογα ἔλπεπι 81], 

βασίης, Γ1α1ουγ ποῦ σγ]αί ποια βαγοξί. 
11 Απᾶ θη Π6 πγαβ ϱοπο ουὖ Ιπίο 

[86 Ῥοτο]Ἡ, αποί]ιθγ πηαῖᾷ βαν; ΗΙπι, 
᾿ ἃ βαῖᾶ πηΐο ἔμ {]ναί Ύγετε {λετο, 
'ΓΠ15. {611ου γης 4150 τὰ σε5α5 οὗ 

᾿ Ναζαγθίῃ. 
12 Απᾶ αραΐπ Ἡο ἄαπ]εᾶ τ Δ ἢ 

Γ οσα, 1 ἆο ποῦ Ἰτπονν {Π6 τηδῃ. 
178 Απά αξίον ἃ 116 σᾶτηθ πηῖο 

πα που ὑπαῦ βίοοά Ὦγ, απᾶ βαϊᾷ {ο 
| Εθῦ6χ, ΒΗΤΕΙΥ ἴποα 8150 ατί οηπθ οὗ 
Γ Ώπετη, ΓΟΥ ΤΗΥ ΑΡεοςἩ Ῥευταγοί]ῃ [Π66. 
᾿ 74 Τπεηπ ΏθραἨ "6 {ο οπσ5θ απᾶ {ο 
.Ἀνγθαχ, ϑαμίηψ, Τ Ἐπιουν ποὺ ἐπ τηδῃ. 
Απᾶ ᾿πτητηθαϊδίθ!υ ὑπ οοο]ς ογ6Υγ. 
Τ5 Απᾶ Ῥεΐευ γαππθιηρεγεᾶᾷ {μα πγοτᾶς 

οὗ 66818, ΒΟ Βαϊ απ{ο Πτι, Ῥθέοχο 

Αὐ {86 Ἰαϑῦ οατηθ {πο : 

"-2:--- 

1881 
69 Νον {ιο οἨῖαῖ Ῥτϊοςδίς απᾷ {Π6 

ὙΠΟ]6 οοαπο] βοαρῦ 14156 ππί- 
ἨΘ6β8 ασαϊηπςε ζεδας5, ἴπαί {ΠΟῪ 
πηϊση{ ραΐ ΠΙπα {ο ἀθα[]; απᾶ {]ιογ 
{οτπιά 16 πού, ἴποαρ] τπαπσ 8156 
πίηΘΞΡ6ςΡ σ81Π6. Βαῦ αξεγγγατά 
οςπΠθ Ίντο, απιᾶ δαῖᾶ, ΤΗΙΡ τησ 
ρα, Τ απ 8016 {ο ἀεβίτογ ἴμο 
1{6πηρ]θ οὗ ἀοᾶ, απᾶ {ο Ῥαι]ά 1ο 

2 1ῃ ἴημτεο αγ. Απᾶ {πο Ἠ]σα 
Ῥυϊοϑδὺ βίοοα ἀρ, απᾶ βαϊά τπ{ο 
Ἰήπη, Απβηγογοςε ἴμοα πούῃϊηρ ἢ 
γα 15 16 γηΙοὮ {πΠ656. πγΙιθΒΒ 
ασαϊηςδί ἴλεο» Βαῦ 4655 Ἰε]ά 
Ἰϊ5 Ῥθα8ςθ. Απᾶ {Π6 Πίση Ῥτὶοδί 
φαἱᾷ Πίο τη, 1 αά]ατο {εο 
Ῥγ ὧπο Ηνίπρ ἀοἄ, ὑπᾶῦ ποια {611 
τ8 Ὑ Πού ποια ο {πο Ολτὶρί, 

64 ο Ῥοπ οὗ ἀοά. ἆεδας βαϊῃ 
τπιηΐο ήτα, Του Ἠαδί βαϊά: π6- 
γεχίείοθ 1 ΒΥ απίο το, 
Ἠεποε[οτί]π γο β]α]] 566 {μα 
Ῥοη οὗ τηδῃ βἰὑὐϊηρ αὖ {π6 τίσηί 
Ἠαπᾶ οἵ Ῥοψγεχ, απᾶ οοπιῖπσ ΘΟ 
μα ο]οιᾶς οἵ Ἠεαγεπ. Πεν {π6 
μϊρη Ῥτίεξδί χεπί 5 ραγπιθη!ς, 
βαγίης, ΗΘ πα 6ροκεη Ῥ]α5Ρ16- 
ΤΥ : νηαῦ {ατίλμεγ πεεᾶ Ἠαγο Ὕγο 
οὗ πίπθςβες Ῥεμο]ᾶ, ποπ γε 

66 Ἠαγο Πεατά {1ο Ῥ]αβρΠεπαγ: δῦ 
πη γε ΠΟΥ απςηγετεᾷ απᾶ 
Β814, Ἠο 15 αγγοτίψ οὗ ἀεαίι. 

67 "πει ἅἷᾶ ἴππεγ αρῖς ἴῃ Ἠϊβ Τάσο 
απᾶ Ῥαβ εἰ Ἠήτη : απᾶ ΒΟΠ16 βπηοίθ 
μὴ δι) {ιο Ῥαϊπις οὗ ὑμεῖν 

68 Ἰαπᾶβ, βαγίηρ, ΒΤΟΡΗΕΑΥ Ἱπ{ο 
8, Όμοια ΟἨτ]β6: ππο 15 Ίο ὑπμαῦ 
βίγαο]ς λος 2 

Νου; Ῥεΐογ γγας βιυὔἱηρ ποτ 
1η ἴμο οουχῦ: απᾶ ἃ τηαῖᾷ ο8πηθ 
τπ{ο Ὠΐτη, εαγίης, Τηοτι 8150 γγαξί 
να 9655 {πο («αΗἱαπ. Βαῦ 
Ίο ἀἆεπ]εᾷ Ρεΐοτο ἔπεπα 81], δαγίης, 
1 Κῆον ποὺ ψμαῦ ἔποα βαπεβί. 
Απάα πει 6 πας ϱοπο οαὖ Ιπίο 
ιο ῬοτοἩ, ἃ ποίου πιαῖά ΒΦ 
μήτη, απιᾶ βαϊδα τιπ{ο ποτα -]ιαῖ 
ἨΘ6ΥΘ {Ἠθ6Υθ6, ΤΗΙ5 τη 8150 Ίναβ 
νη(α Ζοβας {πο Ναζαγεπθ. ἀπᾶ 
αρθπ Ἡθ ἀοπῖεᾶ πα απ οα{Ἡ, 
1 Ίαιον/ ποῦ ἴπθ Ίπαπ. Απιά αἲνοτ 
ἃ Π0016 νη]]ο πον {πῶ εἰοοᾶ Ὦγ 
6316 απᾶ βαϊᾷ {ο Ῥεΐετ, Οὗ ἃ 
{γαίῃ {μοι 4150 σὺ οπο οὗ λεπτα; 
ΤΟΥ {ππὴγ ΑΡαθοἩ Ῥονταγεῦ] {Π686. 
Έμαι ῬΏόοσαπ Ίο {ο οπχδο ἃπᾷ {ο 
Άνοαν, 1 Ίσπιον ποῦ ἴπε πια. 
Απά αἰγαϊσ]ίπγαν ελα οοσ]ς οτ6υ;. 

ὅ Απᾶ Ῥοΐεν τεπιεπηροτθᾷ {]ια γγοτᾶ 
πμ ἆοβαβ μά καἰ, Ῥεΐοτο 

65 

65 

69 

10 

πα 

το 

105, 
φαπιοίιι- 
αγή: 38 
ἴῃ οὗ. 
ΧΧΊΙ, 85: 
Χαν, ο. 

3 α΄. 
ἐϊαῦδίς ἰο, 

505, 
εοἱΐῃ 
γοὰξ 

" 



ΕἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

59 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι" καὶ τὸ 
, ο »ω ῃ 

συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδοµαρτυρίαν κα- 

τὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὅπως αὐτὸν θανατώσωσι. 
οὐ καὶ οὐχ εὗρον᾽ καὶ πολλών ψευδομαρτύρων 

Ὁ 90. - 

προσελθόντων “1, οὐχ εὗρον, ὕστερον δὲ 
ν᾽ , , 5 

61 προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες 5 εἶπον, 
- ” ΄ “ Δ Ψ ο 

Οὗτος ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ 
΄ - ” ΄΄ “ 

Θεοῦ, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι 
᾿ Φ “ 

05 αὐτόν. καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, 
» τ ( 

Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυ- 
0 ροῦσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀποκρι- 

ή εν Ν απ. 3 νι Ἅι / 
θεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἐξορκίζω σε 

δὶ “-“ ΄“ “ - σ΄ ΄ 2 

κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ 
τε ΄ - “ 

ϱ σὺ εἰ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. λέγει 
αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Σὺ εἶ; λὴν λέγω ὑμῖ; ᾧ ὁ ᾿Ιησοῦς, πας. πλὴν λέγω ὑμῖν, 

ἘΕῚ 1.9 ” ” Ν {ελ “- 3 ἊΝ 

ἀπ᾽. ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχό- 

6ὔ μενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. τότε 
Ν - , 

ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, λέγων 
ο 3 / : ,/ / ” 
ὅτι Ἐβλασφημησε᾽ τί ἔτι χρείαν ἔχομεν 

΄ ” - ᾿ ’ Ν 

μαρτύρων; ἴδε, νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφη- 

οὐ μίαν αὐτοῦ 5, τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκρι- 
ΟἹ θέντες εἶπον, Ἔνοχος Θανάτου ἐστί. τότε 

ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκο- 
08 λάφισαν αὐτόν οἱ δὲ ἐρράπισαν, λέγοντες, 

/ ε ”- ΄ ’ 3 ς Προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστι ὁ 
παίσας σε; 

ς ΘᾺ φὰς 00 "Ο δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο ἐν τῇ αὐλῇ" καὶ 
΄“ » ΄“ ’ ’ ” 

προσῆλθεν αὐτῷ µία παιδίσκη, λέγουσα, 
τῷ ψ “ - 

Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ταλιλαίου. 
» ς Δ 3 ’ ” / ἡ» 

τὸ ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων, λέγων, 
ΤΙ Οὐκ οἶδα τί λέγεις. ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν 

“ 5 »" εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, καὶ λέγει 
- - 9 3 - Ξ 

τοῖς ἐκεῖ, Καὶ οὗτος ἦν μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ 

2 Ναζωραίου. καὶ πάλιν ἠρνήσατο μεθ᾽ ὅρκου 
[ » 5 Ν 2, αυ δὰ 

τὸ ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον. μετα μικρὸν 
ἵ , ςε«ε ΝΥ 5 ΕΞ ν 

δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέ- 
᾿Αληθῶ ὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰ τρῳ, ᾿Αληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ 

ς ΄, “Ὰ 7 - πι ἢ 
τι ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. τότε ἤρξατο 

}ι 30 ΔΝ Εἰ ’ “ » 

καταναθεµατίζειν Ὅ καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ 
3 

οἶδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ 
ει) , κ αν ΄ ε , κ οὐρῇ 

τὸ ἐφώνησε. καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥή- 
5 Ακ / 33 ὅ κι 

ματος τοῦ Ἰησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ“ ὅτι Πριν 

μὴ 

39 οηπ. καὶ οἱ πρεσβύ- 
τεροι 

50 (εὗρον,) οπι. καὶ 

8Ι προσελθόντων ψευ- 
δομαρτύρων. 
30 - - 

3 οηι. οὐχ εὗρον 

88. ϱπι, ψευδομάρτυρες 

33 Οπι. ἀποκριθεὶς 

55 Οπι. αὐτοῦ 

36 καταθεματίζειν 

57 οπι. αὖτ 
"σ᾿ 

ῳ τ 

129 



5. ΜΑΤΤΗΕΥ ΧΧΥῚ. 

Χ Ματ]ς 
15. 

ΧΑ οὐ 
1. 18. 

Ἃ Α οὐδ 
1. 19, 

3 ΖοςΠ. 
ης ΠΡ 

1.08, 

1010. 
ἐμὸν 
ϑοιαπὲ 
οὔ μα 
ωρα μη 
οΓ1εγαῦ. 

Σ Τωα]κα 
29. 11. 

1611 

Ὠιο οοοῖς ογουγ, ἴποι Βα] ἄοπγ τηθ 
(Ἠτίσαο. Απά μ6 πγεπύ οὐ, αππά γγερί 
Ῥιθ{οτ]γ. 

ΟὟ γε ]ιο ΤΟΥ Πρ Τὰ 601Η6, 
Ἐα]] {Ππ6 ομϊοῖ Ῥτίοδί5 αι Ἐ]άοτς οὗ 
{η6. Ῥοορ]ο {οοῖἷς οοππβεὶ αραϊιδί 
1658 {ο Ῥιαῦ ἴλη 6ο ἀεα{ῃ. 
2 Απᾶ πο {1ιογ Ἠαά Ῥοτπᾶ Πτα, 

ἴπεγ Ἰοᾷ τη απἹναγ, απᾶ ἀεμγεγεα 
τη {ο Ῥοπίίας Ῥηαίε [Π6 ϱοΥεΥΠΟΣ. 
85 4 Τμοη οτπάας, ΒΟ Ἠαᾶ ᾖοε- 

ἱταγεᾶ Ἠϊτα, Ὑγπεη Π6 Βασ ὑπαῦ Ίο 
νας οοπεπηπεᾶ, χαρεπἰθᾶ Ἠϊπηβοα]!, 
απᾶ Ῥτοιρηίῦ αραῖη ο ὑπὶνῦν Ῥίεσθς 
ΟΥ βΠνον {ο {π6 ομ]εξ Βτιοβίς απά 
Ἠ]άστς, 
4 Βαγίηρ, Τ Ἰανο βπποᾶ, ἴῃ πα} Τ 

Ἠανε Ῥοίχαγοά {πΠ6 Ιπποσαπί Ῥ]οοᾶ. 
Απᾶ {που βαϊᾶ, μαῦ 15 ια {ο τι5 
566 ποι {ο πα ῦ. 
ὅ Απᾶ Ίο οαβῦ ἄοππι {π6 ρῖθσθΒ οὗ 

β']γου ἰὴ {Π6 Τοηρ]α, ἘΔ πα ἀαρατίεᾶ, 
απᾶ γγοηῦ απᾶ Παπρεῦ Ὠϊτηβ61Ὲ, 
0 Απ {π6 ομ]ῖαῖ Ῥυϊθϑῦβ {οο]ς {πὸ 
ΒΟΥ ῬΊΘΟΘΒ, 8:4 5816, Τὸ 15 ποῦ 1ανν- 
{π] {οχ {ο ραῦ {παπῃ 1π{ο {πα ΠΘΔΡΊΥΥ, 
Ῥεσατδο 16 15 {μα ρνῖσθ οἵ Ῥ]οοᾶ. 
7 Απᾶά {ποὺ {οοῖς οοπηβε], απᾶ 

ῬοαρλΏί τ ἢ {ποι {μα Ῥοΐζεν5 Πε]ά, 
{ο Όταν} ΒίΥαπΠσοΘΥΡ Τη. 
8 Ἠποτείοχο {]ιαῦ Πο]ά πτας οα]]οᾷ, 
ἘΠῚ 6 Πο]ᾷ οἵ Ῥ]οοᾶ πηΐο ἴλπῖς ἄαγ. 
9 (πει πας {01|1164 ]ιαῦ ΟΠ 

ν/αβ ΑΡΟΕΠ Ὦγ 1 6γαπιΥ ὑπ Ῥτγορ]οί, 
βαγίηρ, ἜΑπᾶ μου ἴοο] ιο Ογίγ 
Ῥίθοθϑ οὗ βίου, ἴμο Ῥτίοο οἵ Ἠϊτα 
Ώιαί γγὰβ να]αεᾷ, | π]ιοτα {μετ οἳ {μα 
ον]ᾶνοιι οἳ Ίαγας] (Ια γα]πο: 
10 Απ ραγνο ἴλεπι {ου {πὸ Ῥοὐδου "5 

βο]ᾶ, αξ ἴ]ιο Τιοτᾷ αρροϊπ{ζεᾷ τηθ.) 
11 Απά ἆσθδας βἰοοά Ῥεΐοτο {ια 

ΡΟΥΕΥΠΟΣΥ, απᾶ {με ΘΟΥΘΙΠΟΥ αβκεᾷ 
Ἠϊτη, βαγίηρ; Ατί ἴποι ἴπο Ἐϊπς 
οὗ {πὸ δον Απᾶ «9 εβαβ βαϊᾶ ππίο 
Ἠπῃ, Τποια βαγοβίύ. 
12 Απάᾶ πγ]εη Ἡο πα δοοιβρᾶ οὗ 

{π6 ομΙεξ Ῥνιοβίς απ Ἐ]λάεις, σα 
απβγγογοᾷ ποίησ. 
15 Τρ Βαϊ Ῥϊαίο ἀπο Ἠϊπι, 

Ἠσοαχγοεβύ οι ποὺ ΠΟῪ ΤΥ {ήησς 
που νηίηοβς ασαἴηβί {Π66 2 
14 Απᾶ Ἰο διηβυγουθᾶ Ἠϊπι {ο Ώθτοαν 

α ποτά: ἹπβοπιποἨ ὑπαὺ ἴ]ιο ἄογει- 
ΠΟΥ͂ πιαγγο]εᾷ ρτοα/{1γ. 
15 Νου; αἲ ἐλαΐ {οαςί ἴμο (οτοτποΥ 

γγὰ5 πγοηῦ {ο γε]θαβδο πη{ο ἴ]ο ῬθοΡρ]ε 
ὃ ΡΤΙΒΟΠΘΥ, 'Ὕπποπη {αγ ποῦ]. 
16 Απᾶ {ποὺ Ἰιαᾶ ου ἃ ποίαλδ]α 

ΡΙΙΒΟΠΟΥ, οα]]εᾷ Ῥαταββας. 

τῦ-- Χ ΧΥΊΤΙ. 16. 

1881 
{π6 οοσ]ς ογον, ποια 5810 ἄσπτ 
1ης ὑμγῦῖοθ. Απᾶ πὸ σψϑῃῦ οαὖ, 
απᾶ γγερῦ Ῥ{ετ]γ. 

ΟἿ Νοῦν πΊεπ πογηῖηρ πας 901Π6, 
411 ιο ομῖοξ Ῥτιερδίς απᾶ {ΠῸ 
ο]άσεγς οὗ {μα Ῥοορ]ο ἴοοκ οοπβο] 
αραϊηδέ ἆαβαβ {ο ραόο Ἠϊπη {ο 

2 ἀεαία: απ {ποὺ Ῥοπτιά Πΐτη, απᾶ 
166 Ἠϊτη γᾶν, ἃ πα ἄε]ινεγεςα Ἠΐτα 
τρ {ο Ραΐο {με σοΥετποΥ. 

85. ἜΤμαεηι σαᾷαβ, πο Ῥοίγαγεᾶ 
1ήπα, Ὕ]ιοη Ίο βαὖγ ἐ]ιαῖῦ Ίιο σας 
οοπσπαπεᾶ, τορεπζο Ἰπηβοαϊξ, 
δα Ῥτοιρηί Ῥασὶς ἴπο {μιν 
Ῥίθοθβ οἵ βΠταν {ο {πο ομῖεῖ 

4 γυϊοϑίβ απᾷ δ᾽ θυ 8, βαγΊηρς, Τ Ἱανο 
βηπος 1 ὑπαὺ 1 Ῥείταγεά 1]ππο- 
οσο Ῥ]οοά. Ῥτί {πον βαϊᾶ, Ὑγμαῦ 
ἴθ. {μαῦ {ο τῷ 566 μοι {ο τέ. 
Απᾶ πο οαϑὺ ἄοππ {με Ῥίθοβϑβ οὗ 
ΒΊΟΥ Ἰπίο {π6 βαποίπατγ, απά 
ἀερατίεᾶ; απά πῃ ποπ απγαΥ 
απά Ἠαπρεᾶ Ἠπηβα]ξ. Απά ια 
ομΙεξ Ῥτϊοβίβ {οο]ς ἐμ Ῥίεσθς οὗ 
β1Ίνοχγ, δα βα1ᾶ, Τῦ 15 ποὺ Ἰανγῖα] 
{ο Ῥραῦ {παπα 1πίο {π6 2 Υ ΑΒ, 
εἴηπσς 1 18 {μ6 Ῥτίοο οἳ Ῥ]οοᾶ. 
Απά {ποὺ ᾖοο]ς οοπηβε], απά 
Ῥοπσ]ό ση] πθπα {]ιο Ῥο[ίαγΒ 
ΠΟ], {οῦτνγ βἰταπρενβ1ῃ. 16Υ6- 
1016 ὑπᾶῦ Πε]ά γνας οα]1]εᾶ, Τ]ο 
Ποιά οἳ Ῥ]οοᾶ, πηΐο {π15 ἄαγ. 
Τον πὰ {π]μΠοᾶ {πα τ ΠΟ ἢ 
Ὑγὰ8 ΒΡΟΚεΠ ὅ0. «ετοπήαἩ {ο 
ΡΥΟΡΗΕΙ, ΒαγίΠΕ, Απά 4 ΠΟῪ {οο]ς 
{ιο {μιν Ῥίεσθϐ οὗ βγουν, {Π6 
ῬτϊορῬ οὗ Ἠϊα {λαῦ γαβ Ῥτ]σοες, 
δ ΠΟΙᾺ εογίαϊπ οὗ πο ομΙ]άτει οὗ 

10 Ίβγας] ἀἷά Ῥτίος; απιᾶ που ανα 
ποτὰ ἴον {1ο Ῥοέξίαις Ώε]ά, ἃ5 
186 Τιογτᾷ αΏροϊπίεά τηθ. 

11 Νοὸν «δρα βίοοα Ῥοαΐοτο {ιο 
ΡΟΥΕΙΠΟΥ: απᾶ {πο Ροτετπος 
αρ]κεᾷ ήτα, βαγίησ, τὸ ἐμοῦ 
{86 Κίηρ οἳ {π6 968) Απᾶ 
16515 Βαϊ π{ο Ἠϊπα, Τποα βασ- 

12 οδ0. Απά θη Π6 γγας αοοαβοᾷ 
Ὦγ ἴμο οἨῖοξ Ῥτ]εβίς απᾷ θ᾽ θυ, 

19 ο αηβποτοᾷ πούμ]ηςσ. Τ]Ποαν 
βα1:Ἡ Ῥηαίο ππίο Ἠϊπι, Ἡοατοςί 
ιοα ποὺ ΠΟῪ Ἱπαησ {λίησς 

14 {πον πίΠΘΒΒ ἀραϊηδὺ {ας Απ 
16 ραγο Ἠϊπα ηΟ 4ΠΒΥΤΟΥ, ποῦ 6Υ6ΤΙ 
ἴο Ὅπο νοῦ: Ιπβοιππο}μ {ἐλαί 
{Π6 ϱονθγποΥ πηαγγε]εᾷ ρτθαί]γ. 

15 Νοπ δὖ {πὸ {οαδί {Π0 ΡογεΓπον 
γγὰ5 πποηῦ {ο το]σμδο ππ{ο ἴ]α 
ταῦ ὑπ 916 ῬΥΙΒΟΠΘΥ, ΊΥΊΟΤΗ 

16 {ποὺ που. Απιᾶ {Παγ λα ἴποπ ἃ 
ποίαΡ]ο ΡΥΙΕΟΠΕΥ,σα]]εᾷ Ῥαταβρα». 

οι 

συ 

ΟΣ πι 

«3 

1 ΜαηΥ 
ἈΠοίοη ὃ 
Δα Π|01]- 
{165 τοσα. 
1ἱφλιί- 
εοι8. 

2 ὅτ. ἐογ- 
δαγιαϑ, 
λαέ 15, 
ϑασγοι 
ἐγοα- 
διιγ. 
ΟὈΙΩΡΆΓΡΟ 
ην αγ] γη]. 

805, 
ἐλ πα 

405, Τ 
ἰοο 

5. 0 γ᾽, 
τὐποὴν 
ἐμοῦ 
φγϊοοιῖ 
οπι ἐπα 
ραγΐ ο 
ἴπε Φος 
ο) Ιδγαςοζ 

6 βοπῃα 
αποϊοηο 
δα Ποτῖ- 
{165 τοἙί. 
1σαυε 

ΤΟτ, α 
7εασί 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἆ ὶ έκτορ νῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ µε. καὶ 
ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς. 

5 

37 πρωΐας δὲ γενομένης, συμβούλιον ἔλαβον 

πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ 
“ “ ” Ὁ ΄ 

λαοῦ κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὥστε θανατῶσαι αὐ- 
5 τύν᾽ καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέ- 

δωκαν αὐτὸν]! ἸΤοντίῳ Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 

3. Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν 

ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψεβ τὰ 

τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς" 
ο 

4 πρεσβυτέροις, λέγων, Ἥμαρτον παραδοὺς 
αν - 5” - 

αἷμα ἀθῶονδ. οἱ δὲ εἶπον, Τί πρὸς ἡμᾶς; 
/ - ο 

5 σὺ ὄψει. καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ, 

6 ἀνεχώρησε' καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. οἱ δὲ 
3 - “ὦ ΙΑ. » / "“ - ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον, Οὐκ 

ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ 

7 τιμὴ αἵματός ἐστι. συμβούλιον δὲ λαβόντες 

ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, 

8 εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς 
»-“" ΄ .-“ , 

ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος, ἕως τῆς σήμερον. 

9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ 
ἣν Γι 

προφήτου, λέγοντος, Καὶ ἔλαβον τὰ τριά- 

κοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, 

10 ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ᾽ καὶ ἔδω- 
γ} 3» ἘΝ » ΔΝ ” Ἄ, οἱ , θὰ κανἴ αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ 

συνέταξέ μοι Κύριος. 

1:1 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγε- 

μόνος καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμών, 

λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ; 
ς ἣν, τὶ - ” 5 αν Ν , Ν 

13 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ, Σὺ λέγεις. καὶ 
5 ΄ “ δν Α «ς ΔΝ “" » 

ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιε 
’ Ν [ο 8 ” ὐδὲ » ρέων καὶ τῶνδ πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπε- 

“ / ” 

13 Κρίνατο. τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἠιλάτος, Οὐκ 

Ἡ ἀκούεις πόσα σοῦ καταμαρτυροῦσι; καὶ 

ὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα οὐκ απεκριση Ὁ πρ ο) 

16 ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. κατὰ 
Ν ε Ν ο. - ε Ἂς Ε » δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα 
αν , ὰ ᾿, τὰ ν , 

ιὸ τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤθελον, εἶχον δὲ τότε 
/ ΄σ 

δέσμιον ἐπίσημον, λεγόμενον Βαραββᾶν. 

ἘΞ 

1 ϱπι. αὐτὸν 

3 οἵι. Ποντίῳ 

ὃ ἔστρεψε 

4 0ΠΙ, τοῖς 

5 Μαγ. δίκαιον 

6 εἰς τὸν ναύν 

7 Ματ. ἔδωκα 

8 οπι. τῶν 



132 ο, ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΧΥΤΙ. 11---92. 

3 ΟΠ 
19, 0. 

Ἰ ΟΥ, σο- 
67ΟΥ 
ιοιίδε. 

Σ᾿ λατὶς 

1611 
17 ΤΠοχοίογο γιοι ΠΥ ποτε σ8- 

λλογθᾶ ἰοροείμεν, Ῥήαίο βαῖᾷ ταπίο 
Ώποπα, Ί]ιοπι 01} το ἰλιαῦ 1 τε]οᾶδο 
ππίο ποια» ΒΑΙΔΌΡαΒ, ΟΥ «6815, 
ΠΟΙ 15 οα]]εᾷ ΟἨτβί 9 
18 ἘῸΥ Π6 Ίσιθιγ ἐ]ιαῦ {ου οπνσ {μετ 

λαᾶ ἀε]ινογες 1ήτῃ. 
19 4 Ὑοι Ίο πγας βοῦ ἄοππ ΟΠ 

{86 σπάσπιοπῦ βοαζ, 118 νη{ο βαπί 
ππ{ο Ἠϊπα, βασίηςσ, Ἠαγο {ποια ηθ- 
{μΐπρ {ο ἄο σι ἐπαί 7πιδῦ τση: {0Υ 
1 Ίατο 5αβοεγεᾷ πας ὑπ ρ5 {15 ἆαγ 
ἴῃ α, ἄγοαπη, Ῥεσατβο οἵ Ἠϊτη. 
90 κῬιί ἐπ οἰϊοῦ Ῥνϊοβίς απᾶ Ἐ]- 

ἄειγβ Ῥεγβπαᾶαᾶ ἐπ πα] ὐπᾶς {πῶ 
{λογ βλοπ]ά αξὶς Ῥαταββαβ, απ ἆε- 
ΡίΥΟΥ «16εβ1β. 
91 Τ]ο (οταίπου απβπετοᾶ, πᾶ 

Βα 14 πίο ἰ]ιοπι, ἸΠοαίον οὐ ἴ]μο 
ὑνγαίιπ γη] γο ὑπαῦὺ 1 το]ειδο πηΐο 
γοα» Τ]ῃαγ Βαϊ, Ῥαταβρης. 
ϱ2 Ῥϊαίο βαῖᾷ πίο Έλαια, ὙΥμαὺ 
5.811 ἄο ἴ]ιοτ τση] “6515, ΟΠ 
15 οα]]οά ΟΙ] Τ]εσ 81] βαϊᾷ απ{ο 
μάπα, Τιεῦ η Ῥο οταοϊβεᾶ. 
28 Απᾶ {Πο (οτοθγποΥ βαϊᾷ, ΓΗΣ, ποῦ 
ον] πα μ6 ἄοπο ὃ Βεὺ {Ποὺ οτίες οτιῦ 
{πθ τη ύθ, Βα ηρ, Ποῦ Ὠΐτη Ῥε ον πο θά. 
94 4 Ίγποι Ῥήαΐο βαν ὑπαὺ ο 

οοπ]ᾷ Ῥγθυδ ποίησ, Ὀαὺ ιαῦ 
Το ΠΟΥ 8, ὑπηγα]ὺ πας τηδᾶθ, 1ο {οο]ς 
πΐ6Υ, 8 πγαβ]ιθᾶ Ἠϊ5 Ἠαπάᾶς Ῥείοτε 
{86 τη] ὑπᾶς, βαγἴηρ, 1 ατα Ἱπποσεηί 
οὗ {π6 Ῥ]οοᾷ οἳ 5 ]αβί Ῥεγβοηπ: 59ο 
το {ο Ἱτ. 
2ῦ ]ιοη απβπγογεᾷ 811 {π6 ῬοοΡ]ο, 
ΔΩ βαϊᾶ, Ἠϊς Ῥ]ου ὁε οἩ τς, απά 
οἩ ΟἿ ομ]]άναῃ. 
204] Τ]ιοπγο]θαδεᾷ Ίο Ῥαγαβραξτηίο 

]ιαπα, ἃ πε Ίθ Ἰαᾶ βοοιΥρεᾷ ἆο- 
5115, 1ο ἀο]νεγοᾷ Ἠϊπη {ο Ῥο οτιοϊβεΠ. 
7 ΤΠοι {ο βο]άϊθυγς οὗ {πΠ6 (ο- 

ΥΟΥΠΟΥ {οο] 6515 1η{ο {116 | οΟΤΗΤΠΟΙΙ 
1811, απᾶ σαϊ]ιογοᾶ πηΐο Ἠϊτη {1ο 
πγ]οίο Ῥαπιᾶ οὗ 5οἰάίενς. 
28 Απ {Π60 βἰτῖρρεά Πϊπα, απᾶ γεὺ 

οἩ Ἠϊπα ἃ βοαχ]εί τοῥο. 
29 4 Απ πηοαπ {παγ Παᾶ ρ]αξίεᾶ ἃ 
ΟΥΌσ Οὗ που, {εγ ραῦ 10 ΡΟΝ 
18 Ἰοαᾶ, δηα ἃ τεεά ἴῃ Πρ τσ]! 
Ἠαπᾶ: απᾶ {αγ Ρουθ ἴ]ιο Ίπιοο Ῥ6- 
{οτθ Ἠϊπα, απᾶ πιοσ]κος, Ἠΐπα, βασγΐπς, 
ἨΔ1] Ἰάπο οὗ {πὸ ᾖστβ. 
80 ΑμαΎ ΠΟΥ βρὶ προς ΐτη, απᾷ ἔοο]ς 

{86 τασᾶ. απιά Βπποίθ Ὠΐτη οἱ {πο Ἠεαᾶ. 
81 Απᾶ α[ίογ {]αί ὑπὸν "δᾶ τηοοκορᾶ 

Ἠϊπη, ἔλεγ {οο]ς {πὸ γοῦο οῦ ἔτοπαι 
Ἠϊπα, απᾶ τεῦ Ἠ5 οτι γαϊπιεπξ ΟΝ 
Ἠήτη, δ 166 Ἠϊτη σαν 6ο οΥποἱ ἔν Ὠΐτη. 
82 ἘΛπᾷ ἃ8 μου σαπιο οτί, {μαγ 

1881 

17 Ίπποι ἐπουθίουθ 1]ιογ ππογο σ8- 
Ώιεγεά {ορείπεν, ῬΠαίο βαϊα πη- 
{ο ἴαπα, /ποπα γ]] Ὑο ὑπῶῦ Τ 
χο]θαδαο ππίο τοι» Βαταββρας, ΟΥ 
Ἱεβαςβ πο 15 οαΠεά Οτ]δῦ» 
Έ ου Π6 Ίποαν ἐπαίῖ Του επνγ ἴπεγ 
Ἰαᾶ ἀε]ινεγεᾷ Ἠϊπα πρ. Απᾶ νηη]α 
Ίο πας βιυυϊηρ' οἩ {πὸ πάρσειπεηί- 
βοαῦ, Ηῖ5 6 βεη{ ππ{ο Ἠἶπα, βαΥ- 
Ἰπςσ, Ἠατο ἴποα ποίησ {ο ἆο 
ση ια τισ]ίθοας τπαη: 1ος Τ 
Ἠαγο ϱαΏοεγοά τιαηγ {πηρα {815 
αγ ἴῃ ἃ ἄγεαπι Ῥεσαταςδο οὐ Πϊπι. 

20 Νοὸν ἴμο ο]αοῖ Ῥγϊεδίς απᾶ ἴ]α 
ε]άενς ῬΡουβιιδ θα {πε πια]Ηίπᾶςθβ 
ναί ἴ]ιογ Ε]οτ]ά αξ]ς {ου Ῥαταῦ- 

21 Ῥαβ, αππᾶ 4ἄεξίνογ {εδαβ. Βαῦ ἴ]ιο 
ΡΟΥΘΥΠΟΥ απβπγεγθᾷ Δ Βαϊ απίο 
Ίλοτη, Πεί]ιεν οὗ πο {πγαῖτ πα] 
πο {λαῖ 1 γε]εαξο ππ{ο τοι» Απάᾶ 

22 {πῃ 60 5814, Ῥαταβραςβ. Ῥϊ]α[ο κα 
ταΐο ποτ, Ἠ Παῦ {πετ 5Π8111 ἄο 
τπιηΐο {6815 ὑυ Β] 0} 15 οα]]εᾶ Οτ1δί» 
Τ]ιογ 811 βαγ, Πεῦ Ἠϊτη Ῥε οὐτοῖ- 

28 θα. Απᾶ Ίο φαϊῖᾶ, ΊΗΥ, να 
ον] Ἠαίῃμ Ίο ἆοπαδ Βαυύ αγ 
ογὶοᾷ οτπῦ οκοθθἹπα]γ, βαγίηρ, 

24 Τιοῦ Ἠϊπι ο ογποϊῃεά. Ῥο πΊθη 
Ῥήαίο βανν ὑπῶῦ Ἡο Ῥγοναϊ]αεί πο- 
{μήπα, Ῥαῦ ταί]πεν ια ἃ. ὑπτητ]ῦ 
γγαβ 8.15] ηρ, Π6 {οοῖς παίεν, απ 
πιαβμοά 5 Ἰαπᾶς Ῥείογο Ίο 
τη] πᾶ, βαγίησ, Τ απι ΙΠπΠο- 
οεηί Τοῦ {ιο Ῥ]οοᾶ οὗ {μ15 τὶρηί- 
6015 ΑΠ: 566 γα {ο δέ. Απά 811 
Ίο Ῥεορία διηβνγουθα απᾶ βϑϊᾷ, 
Ἠις Ῥ]οοά δὲ οἩἳ τι8, απᾶ ΟἿ οἳτ 
ομάτεπ. πετ τε]εαδεά Ίο ππ{ο 
{πο Ῥαταρρας: Ραὺ ᾖερας Το 
εοοαγρεᾷ απᾶ ἄε]μγεγοᾶ {ο 6 
οτποϊβε. ἔ 
ΤΉ {16 αο]άϊ6υς οὗ {πὸ ρουϑυ- 

ἨΟΥ {οοΚ {αραβ 1Ππίο {πο ΞΡ8ῖδοθ, 
απᾶ σευ θα πηΐο ἴση ἐπ 6 ν]ο]ο 

28 ὃραπᾶ. Απά {Π6ὺ Δ δι ιρρεᾶ Πΐτη, 
απᾶ Ῥαέ οἩ Ἰυΐτη ἃ βοδυϊθῦ γ006. 

29 Απᾶ ἴλπαογ Ῥ]αϊζοᾷ ἃ οτοππι οὗ 
ΟΥΡ απιά γμεύ 10 προπι 5 Ἰοαᾶ, 
απᾶ α του ἵπ Ἠϊς υἱρῃῦ Ἰαπάᾶ: 
απᾶ ὑπο Ὺ Ἰπιεε]εά ἄοππι Ῥείογο 
Ἠϊπα, απ ππουκεᾷ Ἠϊπι, βαγίης, 

90 Πα, Κίηρ οἳ ἐπ θυ! Απᾷ 
ΠΟΥ Βραὺ προη Ἠϊπα, απᾶ {οοῖς 
{π6 γοσᾷ απά Απιοίο Ἠϊη οἩ {6 

91 Ἰεαᾶ. Απάπγμοι {πον λαᾶ ππος]- 
ο τη, {που {οο]ς οὔ ἔγοπα Πτα 
πο τοθ, απᾶ τεῦ οἩἳ Πΐτη 158 
5αΥΠΠΕΗ{5, απᾶ 16 Ἠϊπη απγαγ ἴο 
ΟΥτιοἱν τη. 
Απᾶ ας {πΠ6 0 οαπιο ουΐ, ἴλοτ 

18 
19 

26 

27 

82 

1 βοπισ 
βηοϊθηό 
δα ποῦ - 
{165 τοδᾶ 
οὗ ἐπὶς 
διοοῦ: 
866 γ0 86. 

3 ὅτ. 
Ῥγα- 
ἐογϊμηϊ. 
566 
Ματ] χγ. 
16, 

505, 
εολογέ 

4 Ῥοπια 
Αποϊοπς 
δα ΠΟΥ  - 
“0165 τοδᾶ 
οἴοί]ιειῖ. 
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, 5 » 5 ᾽ ΄ ς , 

17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλά- 

τος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν, 
Ἂν “ Ν / / 5” Δ 

18 ἢ ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; δει γὰρ 
Ὁ ΄ 

19 ὅτε διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. καθημέ- 
κ᾿ μος δν - / ο η νου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλε 

Ν δὲν ς 8 » [ο ᾿ ΄ πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα, Μηδέν 
. τ’ ῃ ο} ὦ κ᾿ Ν ” σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ' πολλὰ γὰρ έπα- 
/ 3 2 » » /΄ « ν 

90 θὺν σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾿ αὐτόν. οἱ δὲ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς 
” μά ε) / Ν -- Δ 

ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν 
“ » ΄ ” ς 

9] δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσι. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
ή Α Ψ' . ” ’ / ᾽ ΔΝ - 

ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν 
- Αλ 9 - 

δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον, Βαραββᾶν. 
.) ΄“΄ ’ / Ψ / ΕῚ 

95 λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Τί οὖν ποιήσω ᾿᾽Ἰη- 
-“" / ΄ 

σοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν 
/ ς ν ε 

93 αὐτῷ) πάντες, Σταυρωθήτω. ὁ δὲ ἡγεμὼν 19 
᾿» / Ν Ν » ; ε Ν 

ἔφη, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισ- 
΄ ΕΣ ΄ / » Ν 

81 σῶς ἔκραζον, λέγοντες, Σταυρωθήτω. ἰδὼν 
, “ ” ον σαι 8 Ν “ δὲ ὁ Πιλάτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλ- 

/ / Α ιά 9 

λον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ, ἀπενί- 
κ νε 3 , 

ψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου; λέγων, 

Αθώός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου 
: μα κ 9ὔ τούτου" ὑμεῖς ὄψεσθε. καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς 

ς Ν 5 Ν ει ἊΝ μμ πῶ ν εὐ ᾿ 
ὁ λαὸς εἶπε, Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ 

Ἀ / « - .) /΄ - 

96 ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν, τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς 
μα ος ᾽ κ 

τὸν Βαραββᾶν" τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας 
ο - 

παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 
/ “ “- ε 

9 Τότε οἱ στρατιωται του ἡγεμόνος, παρα- 
/ Δ ΕΣ - ΗΝ ’ 

λαβόντες τὸν ᾿Ιησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον, 
/ Ελ Σπ ᾿ - ἡ Ν 

238 συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν' καὶ 
3 δύ 12 Μ ’ ΄ ἊΝ ” 

ἐκδύσαντες!” αὐτόν, περιέθηκαν αὐτῷ χλα- 
/ / 

99 μύδα κοκκίνην. καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ 
ΕΣ “ 3 3 - 

ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 13 αὐτοῦ, 

καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν: αὐτοῦ" καὶ 
, 3 “" 

γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον 
ν Ἂν - ς Ν - 

αὐτῷ, λέγοντες, Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἴου- 
/ ἃ Αα ῃ » ΡΣ ” 

30 δαίων' καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτόν, ἔλαβον 
Δ / ΑΝ 5 Ν κ. τὸν κάλαμον, καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν 

ΡῈ 3 ο λ σ 9: 5» Φα 5». 7 

31 αὐτοῦ. καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν 
νὴ ἘΝ Ν ’ . πι 2 λα μὴ 

αὐτὸν τὴν χλαμύδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ 
“ 

ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ 

σταυρῶσαι. 
Ν - ” 

30 ᾿Ἐξερχόμενοι δὲ εἷρον ἄνθυω - 

9. οπι, (ν) αὐτῷ 

10 πι. ἡγεμὼν 

1 ΠἩαγσ. οπι. τοῦ δι- 
καίου 

μα ι 3 Μαγᾳ. ἐνδύσαντες 

18. τῆς κεφαλῆς 

1 ἐν τῇ δεξιᾷ 
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Σ ]οἶιῃ 
19. 17. 

ΕΕ, 4. 
19, 

ἘΡΕ: δὸς 

2 

κῬς, 09. 
21, 

απ ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΧΎΤΙ. 39. 49. 

1611 
{οππᾶ ἃ πιαπ οὗ ΟΥΥα6ΠΘ, ΡΙΠΟΠ ὈΥ 
ΏΦΊΠ6: Ἠϊπα {αγ οοπιρε]]εά {ο Ῥεα 
Ἠ15 Οτοββ. 
95 ἘΧΑπᾶ γ]αη ἴΠ6γ ὝἼ6γο οΟΊΙ6 

πηίο ἃ Ῥ]ασο οα]]εά «ο]ροίμα, ὑμαῖ 
15 10 βαγ, ἃ Ῥίασοθ οὗ ἃ 511]], 
84 4 ΤΗοΥ ρανο τη γίποραγ {ο αὐ ]η]ς, 

πιϊησ]ος νηζ]ι σα]: απά πε ε πας 
{αβέεᾷ {]ιογοοί, μ ποπ] ποὺ ἅτίτι]ς, 
86 Απᾶ ἴλαεγ ογιοϊβθοᾶ Ἰήτα, απᾶ 

Ῥαχγζοᾶ 5 ραγπηθη{β, οαδΐτρ οἱ: 
ἐπαὺ 16 πηϊρ]ιῦ Ῥο {α]β11οᾷ τνἨΊο] γγας 
βροκεπ Ὦγ {πὸ ῬἘτορλεῦ, ἜΤΠεγ ρατί- 
οἆ τησ ρατπιεη{ς απποηρ Όμαιη, απιᾶ 
ὍΡΟΙ τΙΥ ναρίπνο ἀῑᾷ {ιετ οαβί οὐδ. 
56 Απά βἰῆηρ ἄοππι, ὕπο. πγαομεά 

Ἠάτη {16γΥθ: 
87 Απᾶ 5εῖ πρ οΥ6Υ Βῖ5 Ἠεαᾶ, Ἠϊ5 ας- 

οπβα[ίοι τυ ύοη, ΤΙ 15. ΧΕ 
ΤΗΕ ΚΙΝΟ ο ΤΗῈ σΕἼΚ. 
88 Ἔπεη π6γο ὕπουθ πο {Πενεβ 
οὐ ἢ θα ση θ]ι Ἰήτη: οπς οἩ ὑπὸ τ]ρηί 
λαπᾶ, δα αποί]οΥ οἩ {19 1ο. 
89 4 Απ {πον {πᾶὺ ραςξεᾶ Ὦγ, το- 

ν]]οᾶ Ἠϊπα, πγαρρῖηρ ὑμῖν Ἠθαάς, 
40 Απ βαγίηπρ, Ποῖ ὑπαὺ ἀεβίτογ- 

ο86 {ιο Τεπιρ]θ, απᾶ Ῥαηάεξί 1 ἴῃ 
{ηχοο ἄαγβ, 5απο {1γβε]{: Τῇ Όποια Ῥο 

[πὸ Βοπ οὗ ἀοᾶ, οοππθ ἄοππι {ποτ 
{π6 Ο0Υ0ΡΒ. 
41 Τμ]ουνῖδο αἶδο ὑπὸ σοῦ Ῥυϊθϑίβ 

Γπποσκῖηρ Ἠϊπα, τεῦ {π6 Βοχΐρες απᾶ 
{ Ἐ]ᾶους, Βαϊ, 

42 ο βατεᾷ οἴ]οι», Ἰπηβο]Ε Ίο 
οβηποί βαγο: Τ π6 ΡῈ {με Κίῃρ οὗ 
Τ5τασ], 1ο Ἠήτη πιουν οοιης ἄοππι {τοτα 
{πὸ Ο0Υο58, απᾶ τ ΜΠ] Ώο]ϊονο τη. 
48 ἘΕΠο {γαξίαᾷ ἴῃ ἀοᾶ, 160 εἴτα ἆ6- 

Ίνοαν πα ΠΟῪ 1 116 Ὑ11 Ώαγο Ἠϊτη : 
{οΥ Π6 βα1ᾶ, Τ Άπω {116 ὅοῃ οὗ ἀοἆ. 
44 Το {ήανθβ 8150 ΒΟ ἹεΓθ 

ογαοϊβαᾶ σης] Ἠΐπῃ, οαϑὺ {Π|6 β81Πθ ἴῃ 
15 {εείη. 
45 Νου τοπι ἴμο βἰχίῃ ποῦν {που 
τᾶ ἀα1]σιοβς 0Υ6Υ 811 {π6 Ἰαπά πΐο 
{π6 πΙπ{ Πο. 
46 Απᾶ αροταῦ ἐπ πϊπί]ἡ ποττ, ᾖο- 

5118. οτῖοᾶ γι ἃ ]οτᾶ νοῖσε, βαρ, 
ΠΠ, Εἴὶ, ἶαπια «αδασλέλ]απῖ, ἰλαῦ 15 
{ο βαγ, ἘΜῪ ἀοᾶ,ταγ αοᾶ, ΤΥ παςδί 
Όλοι ΤΟΥΡΕΙΚ6Π 192 
47 Βοπηθ οὗ ἔπι ὑπαὺ βἰοοᾶ {πιετο, 

ψ/ποη ἴΠεγ Ἰιαατᾶ {πᾶύ, Βαϊ, Της 
τπςη α]]οἩ {ον Ἠίας. 
48 Απᾶ βἰταϊσ]λύγγαγ οπθ οὗ {παπι 

ταν, ἃπα {οοῖς ἃ βραπρο, Ἔ απᾶ Β1εᾷ 
10 τὰ ἢ νῖπεσαχ, απᾶ ραῦ 16 οἨ ἃ τοςᾷ, 
απᾶ ρᾳνο Πϊτη {ο ἀτίπ]ς. 
49 Τηο τος εαἱᾶ, Τιεῖ Ῥο, Ιοῦ τι 5οο 

πγΏού]ιου Έλας 711} οοΊης {ο β.Υ6 ΗΙτῃ. 

1881 
Τουπα α πια οὗ Ογτεπε, ΒΙΠΠΟΠ 
Ὦψ. παπι: Ἠϊππ {με 1 σοπῃ- 
Ῥε]εᾶ {ο 6ο αωτέν ἔλεπι, ἐλιαῦ Ίο 

88 τηϊρῃῦ Ὄθαν 158. 6Υ058. Απά 
γ]θη {16Υ Ὑγεγτθ 60ΊΠΘ πηΐο ἃ 
Ῥ]αςο οα]]εᾷ «οἱροίμα, ὑμαῦ 15 
{ο 580, ΤπΠαο Ῥίαεο οὗ ἃ Ακπ], 

84 ἴΠεγ ρανγο Ἠϊπι πὸ {ο ἄτιπ]ς 
πη]ησ]οᾶ γι σα]: απᾶ π]εη 
Ἡαο πᾷ {ἰαδιεᾶ 10, Ἡο ποπ]ά 

96 ποῦ ἄτιπ]. Απάᾶ θη {που Βα 
ογποϊιβεᾷ Ἠϊπα, {ποὺ Ῥρατίεά [15 
ρανπιοηῦς ΠΟ Πρ {μετα, οββᾶτρ 

96 Ἰοΐβ: απᾶ ποὺ βαῦ απᾶᾷ πγαϊομεά 
97 Ἰητη {Ἠθγθο. Απᾶ {μεγ εεί τρ 

ΟΥ̓́Θ Πἰ5 Ἠεαά 18 αοοπβδαοῃ 
ψΥΠΓ 6, ΤῊΙ 15 σεϑῦβ ΤΗΕ 

98 Κινᾷ ΟΕ ΤῊΝ ΖΕΝ5. ΤπΠεη 8.6 
{ππογο ογαοϊβεᾶᾷ τὰ ήτα Ίππο 
ΥΟΡΡΘΥΒ, οπ6 ΟΠ ἔ]ιο τ]σ]έ πη, 

89 απᾶ οὔθ οπ {πο αεί. Απά 
ἴπεγ ἴλιαῦ ραξβςεεᾶ Ὦσ τα]εᾷ οἩἳ 

40 Ἠτα, πγασρίηςσ ἐλῃοαῖν Ἠεαςς, απᾶ 
βαγίηπρ, μοι {παί ἀοβίτογεξῦ 
{πὸ 3 ἴοπιρίε, απά Ῥπαηᾶορει 1 
ἴπ ἴμτερο ἄαγβ, εαγο 11γβε]!: 
1 μοῦ αὐῦ ἴλο Βου οὗ ἄοᾶ, 
οοππθ ἄογππι 1ο πο «οτοΡβς. 

41 Τη 11 τη ΠΟΥ 4150 {π6 οεί 
Ῥυϊθϑίβ τηοοκίηρ ᾖΐπι, πὶ ἢ {Π6 

42 Βου]ρεβ απᾶ εἰάειςδ, βαϊᾶ, ο 
βατεᾷ οὔμουβ; ὃ1ΗτηβεΙΕ Π6 οαἩ- 
ποῦ 841θ. Ἠο ἵ ἴμο Κίηρ 
οἳ Ἰβγασ]: θοῦ Ἰϊπη ΠΟΥ͂ οοπθ 
ἄοπω Ίνοτη ἴπθ 69708, απᾶ πα 

48 νι] Ὀε]ετο οἳ Ἠϊπι. Έα {ναρί- 
οἱ οἩ ἄἀοᾶ;ς [ἰοὺ πι ζε]νεν 
Ἠϊπη πουν, 1 Ἡο ἀθβιγείι Πΐτη: 
10Υ 16 ραῖᾷ, 1 απι ἴμο Ροπ 

44 οἱ ἀοᾶ. Απᾶ {πὸ τοῦβετβ 8150 
{πᾶῦ ππετοθ ογποϊβεοᾶᾷ πλ Ἠΐτη 
οαϑῦ προπ ἴση {π6 Β4ΠΠΘ 16- 
ῬγοβδεἩ. 

Νοῦν ἔγοπι ἐπ πἰχίῃ ποτ {Ἴπεγα 
γγὰ5 ζαγΚπθβς ΟΥ̓Δ 811 {π6 4 ]ατιά. 

46 πα] {πὸ πϊπ{] πον. Απᾶ ἀροὺῦ 
{86 πϊπ{]ι που 9655 οὐἱϑᾶ τ ἢ 
ἃ Ἰοπ νοῖσθ, βαυίηρ, ἘΠῚ, ἘΠῚ, 
Ίατηα Βα Ομ Π8 12 ὑμαῦ 15, Μγ 
αοᾶ, τὴν ἀοᾶ, ὅν μπαϑῦ ποὰ 

41 ογβαίκει τὴ 2 Απά βοῖὴθ οἵ 
{ποπ ὑμπαὺ βἰοοᾷ ἴπετο, ΠΗ 
{πον πραγ ἰὐ, βαϊᾷ, ΤΗΙ5 τησ 

48 οπ]]είἩ ἘΠ]απ. Απᾶ βἰγαίρηῦ- 
πναγ 916 οὗ {επι απ, δα {οο]ς 
ἃ 8ΡΟἨΡΕ, απᾶ Π]]ες 10 τη] νῖηθ- 
αχ, απᾶ ραῦ 165 οἩη α ταεᾶ, απᾶ 

49 ρανο Ἰήτα {ο αὐ]. Απᾶ ἐπ τορί 
5816, Τιεῦ νο: 16 τς 5οο θέ υ 
ΤΗ]. οοπιθί] {ο βᾶνθ τη. 

46 

1(γ. {η- 
Ῥγεδδζα. 

305, 
Φαπιοίιι 
ανν 

50ΟΥ, ο)ε 
πε πιοί 
5αυ6 
πιεί [Ὁ 

405, 
εαγί]ε 

ἐμοῦ ΓΟΥ- 
Φαᾖε πιο 

δΜαπΥ 
βηοϊειί 
ααμοτῖ- 

Ῥίεγεσα 
μὶδ εἰς, 
απιᾶ 
ίπενε 
εαπιε οι! 

διοοῦ. 
Βο6ο 1 ἢ πὶ 
χὶχ. 83. 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

πον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα" τοῦτον 
2 “ 

ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 
, - 

88 καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, 
/ 

34 ὅς ἐστι λεγόμενος κρανίου τόπος, ἔδωκαν 
να Μα 3 16 " “ ΄ . αὐτῷ πιεῖν Ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον 

/ » ”/ »»». / 

3 καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε πιεῖν. σταυρώ- 

σαντες δὲ αὐτόν, διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον' Ἰθΐνα πληρωθῇ τὸ 
ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου, Διεμερίσαντο τὰ 

ἱμάτιά µου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν 

80 µου ἔβαλον κλῆρον. καὶ καθήμενοι ἐτήρουν 
ἧς Ἢ / - 

81 αὐτὸν ἐκεῖ. καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφα- 
- ΄“΄ τ ΄-“ 

λῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην, 
δ “ “ 3 Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἴου- 

“ Ἁ Ἂν -“ , 

38 δαίων. τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο 
λ ί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. ησταί, εἷς ἐκ δεξι ᾿ μων. 

ΕΣ ’ 

8) οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, 
΄ ΔΝ "“" ΄ 

40 κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ λέγοντες, 
« Π Ν Ν 47,5 Ν ὃ “ 
Ο καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις 
οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν" εἰ υἱὸς εἶ τοῦ 

“- ΟΥ) εν “ “- ς / 
41 Θεοῦ, κατάβηθι απο του σταυρου. οµοιώς 

ΔΗ Ν « 9 - 5 / " ΄σ 

δὲ" καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν 
43 γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον, "Αλ- 

λους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. 

εἰ19 βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν 

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν αὐτῷ”, 
, ανν βαρύν οἷν ῃ - » / 

43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεύν᾽ ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, 

εἰ θέλει αὐτόν. εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός. 
ν΄ ο Γ᾿. ἈΡΨΆΣΕ Ν ς 4 4 τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες 
ο ον) {..9 / 3. δὼ 

αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτῷ. 
Ρ' ᾽ κ᾿ .σ 4 / μις 5: τ 45 ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ 

- τ -. ο 4 . ἢ 5 ᾿ 
40 πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐννάτης" περὶ δὲ τὴν 

Ε) ιό » / ς 2 - - ἐννάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ µε- 
, , ΕΣ 

γάλῃ, λέγων, Ἢλί, Ἦλί, λαμὰ σαβαχθανί; 
α ὸ 

τοῦτ᾽ ἔστι, Θεέ µου, Θεέ µου, ἱνατί µε ἐγκα- 
Ν ΔΝ ” 3 {ο η) ὁ ιά ἢ / 

«Ἱ τελιπες; τινες δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαν- 
ο. 5 - 9 

48 τες ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίαν φωνεῖ οὗτος. καὶ εὐ- 
Π Ν - “ 

θέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπόγ- 
2, 

γον, πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, 

4) ἐπότιζεν αὐτόν. οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον, Ἂφες, 
μὲ » τῷ 3 

ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας σώσων αὐτόν." 

15 οἶνον 

16 πι. ἵνα πληρωθῇ {ο 
οιιᾷ οἱ υεν. 9δ 

17 ϱπι. δὲ 

13 (ΠΠαγῃ. σῶσαι ἢ) 

19 οι. εἰ 
ΟΣ 
39 ἐπ᾽ αὐτόν 

ΣΙ ΠΙαγφ. ας ἄλλος δὲ 
λαβὼν λόγχην ἔνυξεν 
αὐτοῦ τὴν πλευράν, καὶ 
ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ αἷμα. 

190 



5. ΜΑΤΤΗΕΙΥ 

ἘΜΑΓΚ 
15, 42. 
ἔπκο 28, 
50 
εἶ ΠῚ 10, 
88. 

1611 
50 51 6515, πΥπε Π6 Πα οτ]οᾷ αραῖπ 

νηζ]ια ]οιά νοῖσα,γιε]άεά αρ πὸ σ]ιοςῦ. 
51 Απᾶ Ῥο]μο]ᾶ, πο ναι οἵ {πΠ6 

Τεταρ]ο στα γοπῦ ἵπ ὑνγαΐῃ, ἔτοπα {πα 
{ορ {ο {πὸ Ῥοΐίοια, μα ο εατζ] 
αἷᾶ ᾳπα]τα, αι {π6 τος] τεπύ. 
52 Απᾶ {πὸ ϱΥαΥΘ6Β νεγο ορεπεᾶ, 

απᾶ τπαπγ Ῥοᾷίος οἳ Βαϊπίς νΙσοἩ 
]ερί, 41956, 
68 Απιᾶ οαπηο οαὖ οὗ {πο ρτανος αἲίεν 

Ἠ15 χαβιγγασίίοἩ, απᾶ ποῦ Ιπίο {Π6 
Πο]ψ οἱὔψ, απ αρροαγεᾷ τπ{ο τΒΙΥ. 
54 Νου ναι {π6 Οαπίιτίοπ, απᾶ 

Ώπιογ {]ιαί εχο πι τη, πγαομῖης 
76518, βαν’ {πο οατζ]λαπα]α, απ {Π 056 
ὑπῖπσς {λαῦ ποθ ἆσπο, ἴπεγ {εατεά 
ΡτεαΙγ, βασίηρ, Έτα]γ {1818 πας ἴμο 
Βοη οὗ ἄοά. 
δῦ Απᾶ πιαἩΠΥ ΠΟΠΙΘΗΠ Ί6ιο ἴ]αιο 

(Ὀελο]άϊπσ αἴαν ο) πνῖο]ι Γο]ουνοᾶ 
6518 ἔγοπα (1411166, ταήβετίηρ πη- 
{ο Βίΐτη. 
δ0 ΑἸηοηρ' τ 1601} τας Μανν Μαρᾶα- 

Ίοπο, απά Μαχγ [86 ιποί]εγ οὗ ἆαπι6β 
απ 0868, απά ιο τοίου οἵ Ζ606- 
ἄθθ᾽ 5 ομϊ]άτοαι. 
7 ΊΠεΝ ἴμο Ἔνθα Ὑγ88 60116, 

ἴπεγα οαΊπθ ἃ Υἱοῦ τα οὗ Ατίτα- 
ὤνσα, παιηθᾶ {οβ6ΡΗ, πο 8150 Βἴτη- 
561 Ίνας δ οριβ’ ἀβοιρ]ο: 
ὅ8 ΗΘ ποῦ {ο Ἐϊ]αΐο, απᾶ Ῥοσσεά 

{π6 Ῥοᾶγ οἳ {6518 : {παν Ῥήαία οοτη- 
τηρᾷ {πὸ Ῥοάγ {ο νο ἀε]νοτεᾶ. 
69 Απᾶ πει ᾖοβερ]ᾗ Ἰαά {α]κοη {Π6 

Ῥοᾶγ, 6 πταρρος 1ὖ ἴῃ ἃ οἶθαπ ΗΠθη 
οΙοίἩ, 
60 Απάᾶ ]αϊᾷ 1 ἴῃ 15 οσπη Ώοτν {οπη», 
τ} ο λα θη οαὖ πῃ {πο του]ς: 
απά Ἡθ το]αᾶ ἃ ρτεαῦ βίοπο {ο {πο 
ἄοοτ οἱ {πο βερα]ομτα, δα ἀερατίεᾶ. 
61 ΑπάίΠετοττας Μανγ Μαράᾶαιεπο, 

απᾶ ἴπο οἴμεν Ματγ, βΙήησ 0ΥοΥ 
αραϊηςί πο βορπ]σᾳμτο. 
02 41 Νοπ ιο ποσς ασ ἴ]αί Γο]- 

Ἰοπεᾶ {λαο ἄαγ οἵ ὑπ ργεραταὔΙοἩ, 
{86 οΠ]εξ Ῥγ]εβίς απιᾷ ἘΠαχϊῖδεςς οαἵηθ 
{ορεί]αγ ππ{ο Ῥ]]αΐα, 
605 Ραγίπρ, 517, ο Υ6ΠΙΕΤΙΡΕΥ {]ιαῖ 

{παὺ ἀεσσεῖνοαυ βαἱᾷ, πΥλ]]ε ο γγας γεία- 
Ἠπο, Α{ἱοι ἐ]λγας ἄαγς πι] τῖδε αραίη. 
64 Οοταπιαπᾶά {Πιεγείογο {ῑιαί {116 

βορτ]ο]μτο Ὦο πιαάο βΒπγο, ὉΠ} {πὸ 
ὠητᾶ ἄαγ, Ἱεςῦ 5 ἀ1βδοίιρ]οβ οοπ]θ Ὦγ 
πρ], απᾶ βύθα] Ἠϊπι ἄνα, απά ΒΑ 
πηΐο {Πο ῬοοΡρ]θ, Ηθ 15 τίδεη {γοτη ἔ]ια 
ἀθαᾶ: 5ο {πο Ια5ὐ ογτου 5181] 06 πγοΥβο 
ίπαπ πο ατοῦ. 
06 Ῥῆαίο βαϊα ππ{ο {λοθτα, ο Ἠατο 

ἃ γα 011, ϱο τοις πναγ, τια]κο 15 ἃ5 
ΒΤΥΟ α5 Το ΘΔ. 

ΧΚΥΤΙ. σ0--65. 

18681 
50 Απᾶ ἆορας οτιεᾷ ασαῖη γη ἃ 

Ἰοπᾶ γοίσθ, απιᾶ γιε]άἀεᾶ τρ [15 
51 αρϊπέ, Απᾶ Ῥελμο]ᾶ, {πὸ ται οὗ 

ιο 1{επηρ]ο πγας τοηῦ ἴῃ γγαῖτ 
ΤΥΟΊΩ {πὸ {ορ {ο ὑπὸ Ῥοδέοπα; απᾶ 
{π6 οαγί]ι ἀἷά απακα; απᾶ {πα 

52 ΥΟΟΚΒ πνεχο τοπ; απᾶ ἴμο {οταρβ 
ππετο ορεπθᾶ; απά τη Ῥοᾶί6β 
οὗ {πο βαϊπίς {μαί Ἰιαᾶ Τα]επ ἃ- 

59 Α]εερ ππογο ταῖδεά; απᾶ εοταῖπς 
Του οαὖ οὗ ὑπ {οπα05 δου Ἠ]18 
γοβαγγθοῖοι ἴλπαγ οπἰεγοᾶ Ιπίο 
186 Ποῖσ οἶσψ απᾶ αρρεαγοᾶ πηΐο 

54 ππαἩγ. Νοῦν ὑπὸ οεπίπτίοη, απᾶ 
{πον ὑπαῦ χοῦ τ ἢ Ἠϊτα γγαἰοἩ- 
Ἰηπςσ ὁθ6βαβ, Ὑπει {ΠΟΥ Βα {Π6 
οα{μαπακα, δα {πὸ ἐΠήπρα ὑμπαῦ 
πποχο ἄοπο, Ξεατεᾷ οκσθεᾶΙηρ]γ, 
βασΊπρ, Ττα]γ 15 πτας 21ο Βοη 

δῦ οἳ ἀοᾶ. Απᾶ τηαΠΥ ΥΥΟΙΠΘΗ ΎΘΥΘ 
ἴἼιογο Ῥε]ο]άίπρ ἔτοτη αἴατ, νγῖο]ι 
Ἰιαᾶ {οΠουγεᾶ «οδας ἔτοπα ἀα111οο, 

66 τηπ]βίογίηρ ππίο Ἠϊτα: απποης 
ὙΠΟ γᾶ Μανγ Μαράα]σιιο, απιά 
Ματγ πο πιοίμον οὗ ἆαππες απ 
295868, δῃᾷ {πὸ παοίµεν οἱ ιο 
5οη5 οὗ Ζαεμεᾶςο. 
ΑπάΤΥΠΘΠ ΘΥΘΠ γγ85 ΘΟΤΊ6, [ΠΟΥ 6 

οαπιθατ]ομππαπ {γοπα Αγππαίισρα, 
παηΘᾷ «9 οβεΡ]1, ὙΠῸ αἱδο Ἠήπηαβο]Ε 

ὅϑ πας ζεβαβ’ ἀἱδαρίε: {Π|5. πα 
πγθπῦ {ο Ῥήαΐα, απιά αξ]κοᾶ {ον ἴ]ιο 
Ῥοᾶγ οὗ ᾳεβαςδ. Έλεν Ῥηαίο «οτη- 

59 ππαπζοεᾷ 16 {ο Ῥο ρῖται πρ. Απᾶ 
21 οβερΗ {οο]ς {π6 Ῥοάγ, απ πταρ- 

00 γϑᾶ 16 ἴῃ ἃ οἶεαπ ποτ ο]οί, πᾶ 
1α1ᾷ Ὁ 1ῃ Ἠ15 οσπι ΠθῪν {οπα), νη]ῖο]ι 
11ο δᾶ Ἱθύνη ού ἵπ ἐΠλοτοσ]ς: απᾶ 
16 το]]εᾷ ἃ στεαῦ 5ίοπιε {ο {ΠῸ ἆοον 

61 οὗ {π6 {οπαβ, απιᾶ ἀορανίεᾶ. Απιᾶ 
Μανγ Μαράα]επε τὰ {1σγο, πιά 
{πὸ οἴπεν Ματγ, εἶμάπρ οτον α- 
Ραϊηβδῦ {ο 5ερτ]σῃτο. 
Νον οἩ {Π6 ΠΙΟΥΥΟΥΥ, ση] ῖο]ι 18 

ές αι οἴνου ἴπο Ῥτεραχα[ίου, 
{π6 ομ]αεῖ Ῥτϊοβδίβ απᾶ {πὸ Ἑ]ιατί- 
8668 πγετο ρα πο θα {ορείμεν πη- 

05 ἰο Ῥήαΐο, βαγίηςρ, 5311, 6 16- 
1ΏΘΤΩΡΟΥ {μαῦ ὑπαὺ Δοσσίνου ΒΔ], 
ὙΠ16 Ἡθ σας τεῦ α1γτο, Α{ἴεΥ 

04 ἴηωγοο ἄδυβ Τ τίδο αραῖῃπ. ΟΌοπι- 
ππαπά {πεγείογε ἐμ {ο ΟΡ ἢ ΤῸ 
Ῥο πιαζο 56 απ] ὑπὸ {πἰγὰ ἆαπσ, 
1εβί Ἱιαρ]γ Πῖ5 ἀΠδοῖρ]ες οοπιο απᾶ 
βίοα] Ἠϊτη πγαγ, ἃ Πα βὰν ππ{ο πο 
ῬΘΟΡΙΘ, ΗΘ 15 τίδοη ἔγοτη {πο ἀεαᾶ : 
απᾶ {ιο Ἰαϑὺ 6ΙΥΟΥ ΜΠ] ο πγογβα 
λατ ὑπὸ Ἠταί. Ῥηαΐίο βαϊα απίο 
Ώιατη,Ύο Ἠαγτθ ἃ ραατᾶ:ρο ΟΣ 
ταν, ἁπαα]ο ἴδ ας ΒΌΤΟ 38 σεςαη. 

στ 

02 

6 οι 

305, ἃ 
κοπο 
σοι 

505, 
Ίακεα 
σκαγά 

4 τ, 
γαῖ ἐξ 
δΏγ6, α8 
ψὲ Κῆοιυς 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 

ς Δ » ΄“ / , ζω / 

5) ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ 
2 “- ΔΝ - ΄ ΄ 

1 ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. καὶ ἰδού, τὸ καταπέτασ- 
” ” ” Ψ' 5 /’ » Υ », 

μα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν 
“ , ς - ὁ , 
ἕως κάτω" καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη" καὶ αἱ πέτραι 
ὌΝ / η Ν κ᾿ - 5 / 5 Ὁ 58 ἐσχίσθησαν “καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν 
καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων 

5 ἠγέρθη' καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων 
μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν 
ἁγίαν πόλιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 

δι ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦν- 
“- 

τες τὸν ᾿Ιησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ 
γενόμενα, ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, 

- κ κ 5 τ 5 Α δῦ Λληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. ἦσαν δὲ ἐκεῖ 
” ” - 

γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, 
ασ , - ΄“ - 

αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς 
δ0 Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ ἐν αἷς ἣν 

/ - 

Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώ- 
3 - , ΄ ΄“ 

βου καὶ Ἰωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν 

Ζεβεδαίου. 
Ξ' Ε 3 ’ 

οι Ὀψίας δὲ γενομένης, ἦλθεν ἄνθρωπος 

πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, τοὔνομα Ιωσήφ, 
Δ ἢ 3 αι 9 53 ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ οὗτος 

ΔΝ “ / 3 / Ν ΄ 

προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ, ἡτήσατο τὸ σῶμα 
“9 - , « / 3 ’ ΕΣ 

τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλάτος ἐκέλευσεν ἀπο- 

δ δοθῆναι τὸ σῶμα", καὶ λαβὼν τὸ σῶμα 

ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, 
νο αλ » “ ΄“- τὸ -" ’ 

0) καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, 
ᾗ Κος ὁ : , 

ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ᾽ καὶ προσκυλίσας 
- - 8 το 

λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου, ἀπῆλθεν. 
κα - ἐν 3 οἱ ἦν δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ ἡ ἄλλη 

Μαρί θη ἱπέ τοῦ τάφο αρία, καθήμεναι ἀπέναντι τάφου. 
΄σ ἈΝ Ν 

053 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν Πα- 
: ε 

ῥρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
: πι. 

08 Φαρισαῖοι πρὸς Ἠιλάτον, λέγοντες, Κύριε, 
- / 5 

ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν 
» ” ΔΝ “ ς / 3 / ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 

/ “ ἢ / Ὁ“ 

4 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως 
τα. , ᾿ / / ς 

τῆς τρίτης ἡμέρας" μήποτε ἐλθόντες οἱ μα- 
ΝΜ 2 ” Ν 29 λέ τά Ν 

θηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς“ κλέψωσιν αὐτόν, καὶ 

ἴ 5 λαῴ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν" εἴπωσι τῷ λαῴ, ᾿Ηγέρθη ἀπ ρ 
3 / , / ΄ε ιά 

καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρω- 

οὗ της. ἔφη δὲ” αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Ἔχετε κου- 
” 

στωδίαν' ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 

μ--ᾱ 

οῦ . - 

“Ξ ΟἨι. τὸ σῶμα 

33 οπι. νυκτὸς 

34 ϱΠι. ὃ αν 

10τ 
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ας ος 

ὃς ΓΝ 20, 

ΤΙ ον", παὰ 
ΠΝ 

5. ΜΑΤΤΗΕΝΥ ΧΧΥΤΙ. 66- ΧΎΠΙ. 15. 

1611 1881 

06 50 {μαγ ποπύ, απᾶ τηδᾶθ {πὸ} 66 ὅο {που πγεηπῦ, απᾶ τηδᾶθ Ίἴ]ιο 
βερπ]ομτο Αβπτο, 568] 1 ηρ {πο Ρίοπο, 
απᾶ βεἰηρ ἃ παἴοη. 

298 Τη ἴ]ο Ἠ οπᾷ οὗ [πὸ βαββαβ, αξ 
16 Ώοσαπ {ο ἄστη {οπατάς ὑπ6 Ἠνβύ 
ἄαγ οὗ {λα νγοεῖς, οδὴθ Μανγ Μαράᾶα- 
Ίεπε, απ πο οἴμεν Μίαν, ἴο 566 ἴμο 
βερα]ο]μτο. 
2 Απᾶ Ῥαμο]ά, που ἵν πας ἃ στεαῦ 

οαγίλαπα]α, 1οΥ {πο Απρε] οὗ ἴ]ια 
Τιογᾶ ἀοεεοπάςᾶ ἔγοπι Ἠθανοη, απᾶ 
68η1θ απᾶ το]]εᾷ Ῥαο]ς {116 βύοπο {ΟΙ 
ἴλιο ἄοου, απἆ δαΐ προῃ 16. 
8 ἨΙβδ εοιπίεπαπςθ πας κα Ἡρ]ιί- 

ηΊηρ, απᾶ 15 ταϊππεηῦ νγμ]{ο ἃ 5 ΒΠΟΥ͂,. 
4 Απᾷ Του εαν οἳ Ἠϊτπα, πο Κεερεγβ 

αἷᾷ 5Πα]ἷκα, απιᾷ Ῥεσαπιο α5 ἆθας τποῃ. 
δ Απιᾶ {ιο Απησοὶ απςυγεγαᾶ, απ βαϊα 

πηΐο {π6 ππΟΙΠΘΠ, Εἶδα] ποῦ πε: ΤΟΥ 1 
Κηοτ ὑμαὖ το 566Κ 9 65118, Ὑγ 10} γα 
οΥΟΙ ΠΩ, 
6 Ἐο 15 ποὺ Ἠογο: 10 ο 15 11861, 85 

Ἡο βαϊᾶ: Οοπιθ, 566 {με Ῥίαςε πηεγο 
{ιο Τιογᾷ ΙαΤ. 
7 Απᾶ ϱο απἱοκ]σ, δα {611 115 ἅ18- 

αἷρ]ας ὑπᾶὖ Ίο 15 τΊδεη Ενοπα {11ο ἀθαᾶ. 
Απᾶ Ῥεμο]ά, μα ροϑίῃ Ῥε[οτα οτι ἴῃ- 
ἴο Θ411166, ἴποχο 5181} σα 586 Ἠϊπη : 
1ο, 1 πᾶν {ο]ᾷ τοι. 
8 Απᾶ ἴμογ ἀερατίοᾶ απῖο]γ ἔγοτα 

{π6 βορι]ομτα, πο θαι απά ρτεαί 
10Ψ, απᾶ ἄῑά ταη {ο Ῥτίηρ Πἱ5 ἀἱδεῖ- 
Ρ]65 σου, 
9 41 Απ ας ἴλλαγ παπί {ο {611 Ἡ]5 ἄῑδο]- 

ΡΙ65, Ῥο]ιο]ᾶ, Σεξαξτηεί {Ποτη, βαγίης, 
ΑΠ Πα]. Απᾶ ΠΘΥ 6.116, πᾶ ποῖά 
πὰ Ὦγ {16 {6οῦ, απ σου βῃ]ρΡϑα Πίτη. 
10 Ἐποαι βοϊα ἆᾗοβας ππ{ο ὑΠθτη, Ώ6α 

ποῦ αἲγα]ᾶ: «ο 61} τησ Ργείητεν {πὸ 
ἴλαγ σο Ιπίο ἄαἱ16ο, απά {μετα 51111 
{αγ 5866 Τη6. 
11 4 Νου πΊσαη μεν ππονο ροΐηᾳ, 

Ῥο]ιο]ᾶ, 6οπ1θ6 οὗ {Π6 πγαζεὮ οβ1η9 1πίο 
{11ο οἶίψ, απᾶ 5Ώοπγοῦ πηΐο ὑπὸ ομ]εξ 
Ἐτ]αρίς 811 {πὸ ὑπίηρϑ ἔ]ια! πγεγε ἄοπο. 
19 Απᾶ νου ἴπαγ πγεγο αβεεπιρ]οᾶ 
πι {1ο Ἐ]άσυς, απ Ἰιαᾶ {α]κοη οοπι- 
561, {ιεγ ϱαγο Ίαχρο πιοπεγσ ππίο {ια 
βο]ά1ενβ, 
18 βΒατίηςσ, ΒαΥ το, Ἠϊς5 ἀἲξοαῖρ]ος 

οαπηθ ὮΥ π]σ]ή, απἆ 5ίο]ε Ἠϊπι ἄγαν 
ὙγΠ116 στο εΙερί. 
14 Απά 1 {18 οοΊηθ 1ο ἐπ 6οτογ- 
ΠΟΥ ΒΒ. 6815, πο γη] Ῥεγδααάο Ἠϊπῃ, 
απᾶ 5οοπτοε τοι. 
15 Βο ποὺ ἰοο] ἐπ τόπου. απᾶ αἷᾶ 

8.5 {που σοῖο {ααρᾖῦ. Απά {15 βαυ- 
Ίπρ 15 ΟΟΠΙΙΠΟΠΙΨ τεροχζεᾷ ΑΠΙΟΠΡ 
ἴμα ἆσπνς απ] {115 ἆαγ. 

εερι]ομτα 816, βοαΠηῃπσς {ΠῸ 
Βίοπα, {ἴπο ριατᾷ Ῥεῖπρ πια 
{ποτη. 

38 Νοπ ]αΐο οἨη ἐπ βαθραῖ ἄαγ, 
5 10 Ώεραι {ο ἄστη {οπατᾷ ἴλα 
Ἠγρί αν οὗ [Π6 Ἱγεε]ς, ὀδτηθ ΜαχΥ 
Μασάα]επο απᾶ {πο οἴπεν Ματγ 

2 {ο 566 {μα 5ερπ]σημχο. Απᾶ Τε- 
ΠΟ], ἴπετο παβ ἃ ρτοαί οαγ{]ι- 
απα]ἷα; Το 8 απσα] οὗ ἴ]α Τιογᾶ 
ἀοβοσπᾶθά {τοπ Ἠεαναπ, απᾶ 
6ςΊ16 απᾶ το]]εᾷ απγαγ {1ο βίοπο, 

8 απᾶᾷ βαῦ προη 16. ΗΒ αρρθααχαησθ 
πας α5 Πρ ηΐηρ, δα Ἠϊ5 ταῖ- 

4 πηεηί Πίο 5 ΑΠοΟΥ: απᾶ ΤΟΥ͂ 
1647 οὗ Ἠϊπι {πο ππαϊομονβ αϊᾶ 
απα]α, απᾶ Ῥεσαππο 45 ἆθαᾶ τηθῃ. 

ὅδ Απά {πο απσο] αΏβπγεγεᾷ απιᾷ Βαϊ 
τιηΐο {πο πποππεῃ, Ἐεαχ ποῦ Τε: 
ΤΟΥ 1 Ἐπον ὑπαῦ το βοε]ς 6818, 

60 πο παΐῃ Ῥεεη οὐποϊῆθᾶ, Ἡε 
15 ποῦ Ἠθιαο; 10Υ Ίο 15 ΤΊβθῃ, 
οτεπ ἃ5. Π6 φαϊᾷ. ΟΌοππο, 566 {π6 

7 Ῥ]ασθ 117166 {Π6 Τιογᾶ ἰὰν. Απά 
Ρο αὐ] οκῖίν, απᾶ [611 Μῖς 4ἱδεῖρ]ας, 
Ἠο 15 τῖδεῃ ἔγοτῃ {πὸ ἀθαᾶ; απᾶ 
1ο, ιο ροεί]Ἱ Ῥεΐοτο τοι Ἰπίο 
ἄαμ]εο; ἐμοῦ εΠα]] 7ο 566 Ἠΐτα: 

8 10, 1 Ἠατο ἰο]ᾶ γοα. Απά {πετ 
ἀερατίεᾶ απἴο]ϊγ ἴτοπα {πὸ {οππρ 
ὙΠ} ἔραν απᾶ ρτοαί 107, απᾶ τα 

9 {ο Ῥτϊίηρ Π15 ἀῑδαῖρ]ες πονᾶ. Απά 
Ῥε]ο]ᾶ, ᾳαβας ππεῦ {πετα, βαπΊπᾳ, 
ΑΗ Ἰαῖ. Απᾶ Πιογ οαπηθ απά 
{οο]ς Πο]ᾶ οὗ Ἠϊ5 {6εί, απᾶ πγου- 

10 αμηρρεᾶ Ἠϊπα. ΤΠεη βα1(ῃ 7 6βαβ 
ππ{ο ἔπεπι, Ἔσθαν ποὺ: Ρο τε] 
ΤῊ Ῥγοίπτεη ὑπαὺ πον ἀερατί 
Ἰπίο α8111|66, απά {πεχα 51Π8}} {αγ 
566 116. 
Νου ὙΠ116 ΠΟῪ ππογο ροἵηρ, 

Ῥε]ιο]ά, 5οπ1θ οὗ ἰμο ριαγᾷ οππηθ 
Ἰπίο ἐδ οἷν, απά ἰο]ᾶ πηΐο 
ἴαε ομϊοῦ Ῥτ]εβίς 811 {π6 {π]ηρ5 

12 {πμαὖ τοῦθ οοὴθ ἴο ραβ8. Απάᾶ 
ὙΠΘΗ {Παγ ππετθ αβδοπιρ]ε ση] 
{16 ε]ᾷ6Υ5, απ πᾶ {ακοη οοι- 
561, {αγ βαγε Ίαγρο 1ποπογ τπιηΐο 
ιο βο]άϊετς, βαγίηρ, Βαγ γε, 
ἨΪ5 ἀἰεεῖρ]εβ οαπηο Ὦγ πὶρ]ς, 
απᾶ βἰοῖο Ἠΐπη αὐγὰ Ὑ116 πο 
Βαρὺ. Απᾶ τῇ {15 2σοπιθ ἴο 
ιο ΡΌΥΘΥΠΟΥ 5 6815, πο ΜΠ] 
Ῥουβαδᾶθ Ἠϊτα, απᾶ υἱᾶ τοι οἳ 

15 οα1θ6. ο 11εγ {οο]ς {Πο πΙΟΠΘΥ, 
τη ἄἱᾷ αξ αγ σοῦ {ααρης: 
απᾶ ἐπὶθ βατίηςσ ἵαςδ βρτοαᾶ 
αρτοαᾶ απποηρ {ἴμο «σπα, απ 
σοπἐζπιιεί]ι απ] 5 ἆαγ. 

11 

19 

14 

1 Μαην 
δ ποῖρηῦ 
δας Πουῖ- 
{165 τρδᾶ 
1υπεγέ ἢ 6 
1αψ. 

205, 
εοπιεἰοα 
πθαγ πῃ 
ΦεΓοΥ6 
ἴπθ 
ΦΟυΕΥΛΟΥ 



ΕΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ. 

ϱὗ οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, 
σφραγίσαντες τὸν λίθον, μετὰ τῆς κουστω- 
δίας. 

28 ᾿Οψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς 
5 μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνή, 

ν΄ ενω ) / ΡΥ Ν , 
καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, θεωρῆσαι τὸν τάφον. 

3 καὶ ἰδού, σεισμὸς ἐγένετο μέγας" ἄγγελος 
Δ / ον) 5 3 - 1 

γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, 1προσελ- 
θὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας”, 

Ν 1 στ ἢ ᾽ “ νο Ν ς 584 
3 καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. ἦν δὲ ἡ ἰδέα 
αὐτοῦ ὡς ἀστραπή, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ 

Ν « Ν ’ὔ Ε] Δ Ν - / ” ΄“ 

4 λευκὸν ὡσεὶ χιών, ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ 
ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ 

/ 3 τ ᾿ ΝΥ ψΨ. 5’ ΄ 

δ νεκροί, ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς 
γυναιξί, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς" οἶδα γὰρ ὅτι 

6 Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε. οὐκ 
ἔστιν ὧδε' ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπε. δεῦτε, 
᾿» Ν , “ ” ε Κύ 3 Ν 7 ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος, καὶ 

- / ΄ ΄ 

ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐ- 
- ο 3 , 3 4 “ ΓΑΕ Ἀν 9 ’, 

τοῦ ὅτι ᾿Ηγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν᾽ καὶ ἰδού, 
/ : ἂς 3 4 ΑΙ ρος. γΝ 

προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλιλαίαν᾽ ἐκεῖ αὐτὸν 
δ , 3 - ἯΙ 

8 ὄψεσθε' ἰδού, εἶπον ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι 
ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου. καὶ 
χαρᾶς μεγάλης, ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς 

9 μαθηταῖς αὐτοῦ. ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖ- 
λαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,“ καὶ ἰδού, ὁ Ἰησοῦς 
ἀπήντησεν αὐταῖς, λέγων, Χαίρετε. αἱ δὲ 
προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, 

10 καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. τότε λέγει αὐταῖς 
ὁ ᾿Ιησοῦς᾽ Μὴ φοβεῖσθε" ὑπάγετε, ἀπαγγεί- 

τ ἢ Ἂ , 
λατε τοῖς ἀδελφοῖς µου ἵνα ἀπέλθωσω εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ µε ὄψονται. 

Ἡ Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού, τινὲς τῆς 
/ Ε 4 ᾽ λ / 5. ἢ 

κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγει- 
λαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 

΄ Ν Ψ΄- ιά 

19 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων, 
/ / / » / « Ν 

συμβούλιόν τε λαβόντες, ἀργύρια ἱκανὰ 

13 ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις, λέγοντες, Ἐΐπατε 
“ [ Ν 3 - Δ 3 / - 

ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλε- 
θα 4 ς ΄“- ΄ ΚΑῚ ἊΝ 

14 ψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. καὶ ἐὰν ἀκου- 
σθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν 

- ΩῚ 

Ιὅ αὐτόν, καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. οἱ 
δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδι- 

᾿ Ν ’ ς / τν 

δάχθησαν. καὶ διεφηµίσθη ὁ λόγος οὗτος 
παρὰ Ἰουδαίοις µέχρι τῆς σήμερον. 

---θ 

1 αᾶ καὶ 

3 πι. ἀπὸ τῆς θύρας 

ὅ Μαγῷ. οπι, ὁ Κύριος 

4 ἀπελθοῦσαι 

ὅ Οπι. ὡς δὲ ἐπορεύοντο 
ἀπαγγεῖλαι τοῖς µαθη- 
ταῖς αὐτοῦ, 

159 



140 5, ΜΑΤΤΗΕΗΝΥ ΧΧΥΤΙΙ. 16 ΜΑΕΚ 1. 1-- 7. 

1611 1881 
16 4 Τποη {πο εἶοετοῃ ἀῑδεῖρίοβι 16 Βα {Π6 εἶετεῃ ἀἱδαῖρ]ες πεί 

πιοπό αγγ Ιπίο ἄᾳαμ]εο, Ιπίο ἃ Ἱπίο ἄαμ16ε, ππ{ο {πὸ πποπη{αΙἩ 
τηοπηΐδίη ὙἨΘθ 9685 Ἰαᾶ αγ- τ/ηθγο 6585 ]αᾶ αρροϊη{εᾶ ἔπετη. 
Ῥοϊπέεά {πεπῃ, 17 Απᾶ τη {ΠΟῪ βαν Ἠϊτα, ὑΠ6Ὺ 
17 Απά σθαι Πεγ βαπγ Ἠϊπι, {αγ ψ/ογβμΙρρεᾶ λίην : Ῥαῦ βοππο ἀοαρί- 

πνογβμάρρεᾶ Ἠϊπι: θαῦ 5οπιθ ἄοαρίεά. | 18 οᾱ. Απιά Φ6βιβ σαπιε {ο ἔπεπι απᾶ 
18 Απάᾶ 6εβπβ οαπΠθ, απᾶ βρα]α πΠ- ΒΡ ΚΘ ππ{ο {]απι, βασίης, ΑΙ ατ- 
ο έἶαπι, βαγἴηρ, Α1ἱ Ῥοπγεγ 15 ρῖγει που λα{]ι Ῥθει ρἵτεη ππ{ο 1η8 
πηΐο τηθ ἴῃ Ἠθαγεπ 8η4 ἴῃ θαυΐῃ. 19 ἴῃ Ἠεαγεη απᾶ οἱ θαυ. (ο γ8 

Ὁ ἨΠατ]ς 19 4 "αο το ὑπουϑίοσθ, απᾶ {θβο] {πογϑίουθ, απᾶ τηακα ἀἱβοῖρ]ες οἳ 
10. 16, 411 παύϊομηβ, Ῥαρθσίης {Πατ ἴῃ πε 811 {π6 παδΙοης, Ῥαρίϊσίπρ ειπα 

Ναπηο οὗ {πὸ Ἐαί]αν, δηᾶ οἱ {πο ὅθι, 1Π{0 {16 ηπαπηθ οὗ {πὸ Ἐαίπεν απᾶ 
δη4 οἵ {ιο Ἠο]γ ἀποβί: οἳ ἴλε ὅθι απιᾶ οἵ {1ο Ἠοῖγ ποδί: | 1 τ. αἷὲ 
ϱ0 Τοπο]ίπρ 1]οπῃ {ο οὗπογτο 811 20 ἐθασΒίπρ {ποπ {ο οὔβοχνο αἲ | "6 άαγο. 

{ήπρςΕ, πγ]αίβοετεγ Πᾶν οοτητηδηᾶ- ἐμΐηρβ τυ μδύβοθυου 1 εοπιπαπᾶοᾶ | 5 05, {πε 
οἆ τοα: απᾶ 10, 1 απι ση] τοι α]- σοῦ: απᾶ 10, 1 απ σι γοιι 1 81- 1 ατομα 
Ίπαγ, ΕΥΕΠ πηἴο {ΠῸ 6 πα οἳ {Π6 γγοτ]ᾶ. ν/αΥ, 6τεη πηΐο 2019 επά οὗ [Π6 | οΓ (λε 

6η. πγοτ]ᾶ. ασε 

| ΤΗΕ ἀαΟΡΘΡΕΙ, 

ΑσσοΏρτνα ΤῸ 

| 5. ΜΑἩἨΚ. 

1 ΊΤπε Ρερῖηπῖηρ οὗ {πο ἄοβρεἰοἳ, 1 ΤΗΕ Ῥερίππίηρ οἳ {πο σοβΡε1 οὗ 
1θ6βας5 ΟΠτ]βέ, π6 Ῥου οἱ ἀοᾶ, 16βτβ8 ΟἨτ]εί, 1116 Βοπ οἵ ἀἄοᾶ. | 1βοπιο 
9 Α5 ἴὉ 15. υυϊέοθη η ἴλο Ῥτο-| 95 ἨἘπτεν 88 ἴὖ 15 ν]έεη 21 Τ6αἱα]ι | Ἀποιεπέ 

ΜΑΙ. 8. | ῬΠεί5, 3" Ῥαμο]ᾶ, 1 Βεηπά ΤΥ 1Π6β- Ελα Ῥτορ]εξ, ο. 
1, ΒΘΏΡΟΙ Ἰεΐογο {πγὺ ἴδοθ, ὙἨΙΟἩ Ῥεμο]ά, 1 5επᾶ ΤῊΥ ΙΙΘΒΕΘΠΡΕΥ ο βση 

518} Ίτεραχο ΤΠ γα }Ῥαΐογε Ῥεΐοτο {1γ {ασθ, ο) αοα. 
ιο. Ύπο 5881] Ῥγερατο ἐπὴν ασ: 3 ΦΟΠΠΘ 

19.40. 1 8 ΧΤηο νοῖοο οἳ οπο οὐγίπρ ἴῃ} ὃ Έ]ο γοῖοο οὗ οπθ ογΙης 1η [Π6 | αποῖοπέ 
Τωος. | ιο ΥΠΙάεγηεΒ», Ῥγερατο γο Ίἴμοα νη]άθιπθββ, ααλμιοχῖ- 
«ο να οὗ ο Τιοχᾶ, 1ηβ]κα 5 Ῥαΐ]ις ΜαΚο γο τεαᾶγ ἐπ αγ οἳ {λα ο. 
Ίομπ1. | βἰαἰσηῦ. Τιοτᾶ, τόν 
28. 4 ἘΦόμη αἸα Ῥαρίσο ἴῃ ἴμο σ1]]- ἸΜα]κο Ἠ]5 ραΐ]ις βέγαίρηΐ : 2ΠΕἰ5. 
Μα. | ἀθγπεββ, απᾶ Ῥτεσε] {λε Ῥαρίίρπι οὗ | 4 ζομπ ο8τηθ, πο Ῥαρίπεᾶ ἵπ {ιο 
Ὁ. 1. χοροπίαποθ, [1ου {16 τεπήβδίοι οὗ πν]άεγηθςς απᾶ ργοας]εᾷ {λε Ῥαρ- 
[0Ἠ, 5115. {ἴβιη οἴ γθρθηΐδηοθ τππΐο ΤΘΠΙΙΒΡΙΟΠ 
2μιίο. 6 Ἀ Απᾶ ποῦ ποῦ οαῦ ππίο Ἠϊπα | ὅ οἵ βῖπβ. Απᾶ {μετο νγεπὲ οὐ ππίο 
Ἔ Μαι. | αἲ πο Ἰαπᾶ οὗ πᾶτε, απά ἴμεγ οἵ }ΐτη 811 [Π6 οοπηΐγυ οἵ ζπᾶφα, δᾶ 
5, ὁ, 1 6γπβα]δτη, ἃ πα πγετε 811 Ῥαρίϊσεά οὗ 811 ὑπ οὗ Φευτιβαίθιη ; απιᾶ {πεγ 

Ἠϊπη ἴῃ {1ε τῖγου οὗ δογᾶδῃ, οοη{θβΒ- ὝΘΥ6 Ῥαρίϊσεᾶ οἳ Ηΐτη 1Π {Π6 11ΥοΥ 
Ίηρ ἠ]λεῖγ 5185. Ἰοχάαπ, οοπ{εββίης {είν 5118. 

Ἅ Μαι, 6 Απᾶ ὅομπ παβ Ἀο]οίπεᾶ πε] | 6 Απᾶ οομπ γα ο]οίλμεᾶ νη]ι 
ὅ, 4, οαπηε]’5 Ἰαίν, απᾶ ση ἃ σἶγᾶ]ε οὗ ἃ 681ηΘΙ’5 Παῖν, απᾶ λαά ἃ. 1εα{]θΥπι 

β]ΐπ αροτῦ 5 Ἰοΐτπβ: απᾶ Πα οἷᾷ εαῦ ρἰνᾶ]ε αροτέ 15 1οἱΠ8, απιᾷ αἷᾶ οαί 
ΓΙοσαβδῦβ απᾶ 114 Ἠοπεγ, 7 Ἰοσαδίβ απᾷ γη]]ά Ἠοπαγ. Απα Ίο 

7 Απά Ῥτθασπεᾶ, βαγίηρ, Τπογο ῬΥΘΔΟΙΘΩ͂, βαγΊηςσ, Τ]6γο οοτηθί]ι 
οοπιεί] οπθ τηϊρ ον {μαι 1 αἲίον αἲζετ 1ηθ Ίο {ναί 15 τηϊρ]Η{1ου ἐδ 
πηθ, πο Ἰαΐομεί οἳ ΠΟΘ. 5Η068 1, μα Ἰαϊομοῦ οὗ Ὑ]ιοβθ 5Π0685 
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1 Οἱ δὲ ένδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν 
” 9 - 

Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς 
ο - τ νιν Ἢ λε ἃ, , 

17 ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκυνησαν 

18 αὐτῷῦ' οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν 

ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς, λέγων, ᾿Εδόθη 

μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 
, 5 ΄ / . 

19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
/ να 3 . τ Η͂ 

βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς 
-“ ” -ε ο 

90 καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ᾽Αγίου Πνεύματος" δι- 
- ο 

δάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετει- 
ΧΗ ελ. Ν Σ / ΕΙΝ θ᾽ ς ὃν 3 ι 
άµην ὑμῖν καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμ 

/ Ν « ο - - 

πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ 

αἰῶνος. ᾽ Αμήν." 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

το ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

᾽ ν » “ 

1 ᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
υἱοῦ τοῦ Θεοῦ" 

“ἢ: 3 ’ 9 Ὡς” γέγραπται ἐν τοῖς προφήταιςῦ, Ἰδού, 
» ᾿ 3 ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσ- 

[ ὥπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 
8 ἔμπροσθέν σου”. φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρή- 

Ἔ , κι “δὲ Κ » ΝΕ 6 , 
μῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου᾽ εὐθείας 

4 ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. ἐγένετο ᾿Ιωάννης 
5 / 3 φαί 8 ΄ ΔΝ .2 / 

βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπ- 
γ᾿, - 

ὄτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ 
3 ΄ εὐ ἐγ - { ᾽ / ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία 

΄ Ν « « δ ΄“- ὶ » ” χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμίται, καὶ ἐἔβαπτί- 
ἵοντο πάντεςὃ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ 

“ ΄ ΄ 

αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

ὁ ἦν δὲ ᾿Ιωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου, 
Δ ’ , 9 Ν » ΔΝ 3' - 

καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, 
Ν ” / 2 / Ν μα 3 Ν 

Ἰ καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. καὶ 
Ε] , , ” [2 ο) / , ἐκήρυσσε, λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός 

μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας 

κ 

6 ϱπι, αὐτῷ Ω 

7 οπι. Αμήν. 

1 ΠΙαγῃ. οηι. , υἱοῦ τοῦ 
Θεοῦ 

3 Καθὼς 
ὃ τῷ Ἡσαΐᾳ τῷ προ- 
φήτῃ ἰοαΐ, ποῖ Ίιαγί. 

4 0Ίπ. ἔμπροσθέν σου 

ὅ αἆᾶ ὁ 

6 πάντες" καὶ ἐβαπτί- 
ζοντο 
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Μαι 
8, 19. 

ΓΟ ν, 
οἴουοτι, 
ΟἹ ΕΙ. 

Νας. 
4.1. 

Χ Μαί. 
4. 12, 

Μαι. 
4. 18. 

Σ Μαι, 
4, 19. 

κ Μαϊ. 
Τ. 28. 

α Τμαικο 
4. 88, 

1611 
1 αππ ποὺ ὙΟΤΙΗΥ ἴο 5ἴοορ ἄογη, 
απ πἩ]οοΡβθ. 
8 Τ Ιπᾷθεᾶ Ἠατο Ῥαρίίζαᾶ σοι πα 

ν/αῦεΥ: θαὺ Π6 5118}} Ραρίίσε τοι νυ 1} 
{πο ΒοΟΙγν αποβί. 
9. ἘΛπᾶ Ὁ σαππο {ο ραβς ἴῃ ὕΠ056 
αγ, {πὰ 6515 6απιθ ἔγότη Ναζαγοαί]ι 
οἳ 6 811166, αππά γγας θα ρὑϊΖοᾶ οὗ φομ 
ἴπ ογάδῃ. 
10 Απάᾶ βἰγαϊρ]ίσπαγ σοτηΐῃρ πρ οτί 

οὗ ἴμο παίθγ, 19 βατ μα Ἠεανος 
πορεπεᾷ, απᾶ πο ϑριγιῦ Ἠ]κο ἃ ἆογοα 
ἀαεβορπάῖηρ προπ Ἠϊπη. 
11 Απάᾶ {λογο οϱαπ1Ἱθ α τοῖσθ ΤΟΠ 

ΊιθαΥθΏ, 66] ἱνδη, ΤΠ δὺῦ τὴν Ῥε]ογεά 
ΞΟΠ, 1π ΠοΙη 1 απ γγε]] ρ]εαδεί. 
12 ΣΑπᾶ ἹπππποδΙα[ε]ψ {πὸ Βρϊνϊν 

ἀνινεία Ἠϊπα Πίο {πο π]ᾶενπεςβ. 
15 Απά ο γγας ἴ]εγο ἴπ {πε νή]4ευ- 

ΊΘΡΒ {οτί ἆαγς ἰειιρίεᾶ οἵ ΡαΐαηἨ, 
απᾶά πας ση {π6 νγι]ά Ῥοεαβίς, απᾶ 
{π6 Απισα]ς πηπῖβθεγεᾶ πηΐο Πΐτη. 
14 Νον αἲίεν ὑπαὺ ἆοῑπι πνας μαΐ ἴῃ 

Ρ1180Η, Ἔσθρις οαπηθ Ἰπίο (811166, 
Ῥγοασ]μίπσ {πο (οβΡε] οὗ {π6 Κίηρ- 
ἄοπι οὗ ἀοᾶ, 
16 Απᾶ ραγΊπο, ΤῊΘ {{πὴ6 ἵ5 Γα]βΠεᾶ, 

απᾶ {π6 Ἱπράοτη οὗ ἄοᾶ 15 αὖ Ἱαπά: 
γερεπί το, δα Ῥε]ετο {ο οβΡεΙ. 
16 ἘΝΟΥ͂ 8 Ίο γα]]κοᾶ Ὦγ {πὸ 68, 

οὗ ἄα11εε, Ίο βαν ΒΙπαΟπ, απᾶ Απ- 
αὐτὸν Ἠῖ5 γού]οαυ, σαβύϊηρ ἃ ποὺ ἴπζο 

[ {ο ὅθα (1οΥ {αγ γεγο Π5ΊΙΕΥΒ.) 
17 Απ «6885 βαϊα πηΐο ἔ]ιαπα, ὅοπιο 

γο α[ίεογ τη6 ; απά 1 Ψ1Π ππακο Το ἴο 
Ῥοσσππθ Ἠβμονς Οὗ ΠΕΠ. 
18 Απᾷ αἰγαϊσλίαγ ἴπεγ {ογβοοΚ 

{λαῖν πδίς, απᾶ ΤοΠογγεᾶ Πτα. 
19 Αιιᾶ πΊιοι Ίο Ἰαᾶ Ροπε ἃ {10 
ἔα . ἐπθησθ, Ίο βατ ζαππος {ο 
508 οὗ Ζορδᾶθθ, απᾶ όομτ 15 ὮῬγο- 
νου, πο 8180 π6χο ἴῃ {π6 581Ρ 
πποη( ης {Πρὶν πούβ. 
20 Απιᾶ βἰγαΙσ]ήπγαγ μ6 οα]]εᾷ {ποπὶ: 

απάᾶ {]ιογ 1ος {πρὶν Μαΐπεν Φερεᾶςο 
πα {16 58} τις πο ΜΙγεᾷ βετταπ{β, 
απά ποπῦ δου 1ήτη. 
21 ἙΑπᾶ ἴ]ιογ γοπί Ἱπίο σαροατπατπτη, 
ἃ βἰγαϊρ]ιίγγαγ οπ {πὸ ΡαθραίἩ αγ 
ια επίεγες ἴπίο {Π|ὸ Βσπαρορπαε, μα 
{ααρηῦ. 
25 Απᾶ {ΠΟῪ πογο αξἰοπῖςΠεᾷ αὖ Ἠ]5 

ἄοσίχίπε: ἔου ο ἰααρΏί (πεπα α5 618 
Ὀιαί πᾶ ααὐλοτΙ(ψ, απιᾶ ποὺ α5 ἴμο 
ΡΟΤΊΡ6Ρ. 
25 Ἀ Απᾶ ἴμετο πας ἵπ ὑποῖὶν Ῥσηα- 

Ρρορταο α τηϑ Υψ αι πποίθαι βΡΙτ16, 
δα Π6 οτ]θᾷ οτῦ, 
24 ϑαγίηρ, Τιοῦτις αἶοπο, π]ιαί Ίατο 

πο {ο 4ο ση {Π|66, ποια 6εδας οὗ 

1881 
1 απι ποὺ Ἱμου ΠΥ {ἴο βἴοορ 

8 ἄοντπ απᾷ ππ]ουδο. 1 Ῥαρμσεᾶ 
γοι Αγ] 'ναίεν: Όταί Ίο 5881] 
Ῥαρίσπο τοι 3 νι} {ο ὃ Ηοιγ 

Ἰιοςῦ. 
9 Απα 1 οατηθ {ο ρα55 ἴῃ έ]νοδα 
ασ, Οιαί ᾖσοδαβδ οαπιο 1ο 
Νασατοείλ οὐ ἄαμ]οο, απά Ίναβ 
Ῥαρ[βσεᾶ οὗ ᾖομτπ {ἴπ πο ο ογάαη. 

10 Απᾶ εἰταϊσμίνγαγ οοππρ πρ οτί 
οὗ {πο ππαίαν, π βὰν 86 Ἠθα- 
νοηβ τοπ αβιπάθΥγ, απᾶ ιο 
ΒρΙγΙ6 48 ἃ ἆογο ἀεεοσπᾶϊῖηρ προη 

11 Ἰήπα: απᾶ ἃ γοῖορ οα1Πθ ουδ οἳ 
{πὸ Πεαγαπς, Τ]οτ γέ την Ῥε]οτεά 
Ῥο, ἴῃ {π66 Τ ατα νγε]] Ῥ]οαβεί. 
Απά αἰγαϊρΏίγαγ ἴἶιο Βρε 

ντε μὰ ἔου τ Ππίο {πο πν]- 
ἄειηπθδβ. Απά πὸ παρ Ἡι {πὸ 
πη]ᾶογπεςς {οτί ἄαγς ἰοππρίεά 
οἱ Φαΐαπς απ Ίο τγὰβ ὙΠ {116 
ὙΠ4 Ῥοαςίς: απᾶ {πο αηρείςδ τηῖ- 
πϊβύοτος ππ{ο Ἠϊτη. 

14 ΝΟΥ αἲίετ ἴλμαί ὅομπ πας 
ζεμνετεᾷ αρ, 96 515 οαπηο Ἰπίο 
ἄαμ]θεε, Ῥτοσπσμῖπς {π6 ϱοβΡρεἰ οἵ 

165 ἄοά, απά βαγίης, Τ]1ο ἤππο 18 
{1Π1164, απ {π8 Ἰπσάοτα οὗ ἀοα. 
ἴ5. αὖ Ἱαπᾶ: ταροπύ Τε, απά Ῥε- 
Ίενο ἴῃ {116 ϱοβΡε]. 
Απ Ῥαβεῖισ αἶοιπρ Ὦγ {Π|6 568. 

οὗ ἄαμ]θε, Ἰδ βαν ΦΙποηα απά 
Απάταιν ἴ]ο Ῥγούμεν οὗ ΒΠΠΟΠ 
οαβῖπσ ἃ πεί ἴῃ ἴμο βοα: {οτ 

17 [ΠΟΥ σοῦ Ώδμαιβ. Απά ἆ{οβας 
5814 πηΐο επι, Οοτηπο το δἴζου 
116, απᾶ Ι ΜῈ ππακο τοι ἴο 

18 Ῥοασοππθ Ἠ5ΠαεΥβ οἵ τηθὴ. Απᾶ 
Αἰταϊρ]λίσταν ἴλαγ ος {ο πείς, 

19 απᾶ {ο]οπγοαᾶ Ἰήπι, Απιᾶ σοΐπσ 
οἱ ἃ Ημ]ο {αγ{]αυ, ο δα 8 1η65 
{86 5οπ οὗ Ζεμρεᾷεςε, απ ο οι 115 
Ῥχού]μαΥ, πὸ αἱδο πογο ἵπ ὑπὸ 

20 Ῥοαῦ τασπᾶΐησ {πο ποῖ. Απά 
αἰγαϊρμίπνασ Π6 οα]]εᾷ ΤΠ θυ: απᾶ 
Ώ1ιαγ ἰοὺ {μεῖν Ταΐμον Ζερεᾶςο ἴῃ 
πο Ῥοαί ση] {πὸ Ἠϊνος βογγαπι!ς, 
απ πγεπῦ δου τη. 
Απά αγ ρο Ιπίο Οαρογπαπτη ; 

παπά οἰναϊρηίπναν οἩ {πΠ6 βαρ θα 
ὅαγ Πο οπ{εγεά 1Π{ο {πε βγπαραραθ 

22 απᾶ ἰαπρΠύ. Απᾶ ἴμεγ πγεγο ἃ5- 
{οπάδηθᾶ αὐ εἶθ {εασμίπσ: 140Υ 
ο {απρΏί πετ αδ Πανίηπρ ατ- 
ἐπουϊῦγ, απᾶ ποῦ 5 ὑπ6 βογῖρες. 

25 Απᾶ ἰγαϊρλίπναγ ἴ]αγο Ὕναβ ἴῃ 
{μοὶ βυπαρόρτιθ ἃ τα σης] 8 
πησ]οαι 5ριυδ; απᾶ 6 ογ]οᾷ 

24 ουὖ, δαγίης, μας Ἠαγο πο {ο 
ἆο πι {λπσο, ἴλοα σαδας οὗ 

12 

18 

16 

21 

1 (τ. σε - 
υΠπεϊοηΐ. 

2 ΟΥ, ἐν 

505, 
Π. οἷν 
ϑριγ: 
Δ ΠΩ͂ 50 
{ητουσ]ῖι- 
οαί {5 
Ῥοοκ. 

4 αγ. 
{πίο, 
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Η Ξ ο 
λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 

- ” αν τς 8 ἐγὼ μὲνῖ ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι αὐτὸς δὲ 7 οπι. μὲν 
βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ. 

ασ ν 2 δου - κ 7 5 
9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἡλ- 

θεν ᾿Ιησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας, καὶ 
᾽ / ο κ 4 / ὅ ον , ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην. 

- ο 5 

10 καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ» τοῦ ὕδατος, εἶδε 
σχιζοµένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ Πνεῦμα 
ε 9 Ν [ο 3 2 ” οκ 4 ΔΝ 9 - 11 ὡσεὶ" περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτόν' καὶ “ ὡς 

φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός 
ε ο / ». 310 }δό 10 ὶ μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ "Ὁ εὐδόκησα. σεὶ 

12 Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς 
Ὁ Ἂν να λαο Αα ΒΔΕ ο 18 ἐκ εῖ 18 την ἔρημον. καὶ ἣν ἐκεῖ" ἐν τῇ ἐρήμῳ Ίμε ΟΠι. ἐκεῖ 

’ /{ ς Ν ἀ ρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ 
Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ 
ΕΩ “ 

ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 
- . / 

Ἡ Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ιωάννην, 
ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσ- 

Α - 5 “ ὥ ο η] σων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας! τοῦ 13 οπι. τῆς βασιλείας 
“ ᾽ ῳ 1 Θεοῦ, καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρός, 
”/ ΜΝ “Ν καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετα- 

νοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 
10 ΠἩεριπατῶν δὲ! παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς 13 Καὶ παράγων 

5 Γαλιλαίας εἶδε Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ", βάλλοντας!" ἀμφίβλη- 1! τοῦ Σίμωνος 
στρον! ἐν τῇ θαλάσσῃ ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 15 ἀμφιβάλλοντας 

ΡΞ πὶ - - ον 3 

17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω 16 ϱ)π. ἀμφίβληστρον 
“ [2 ” 5» 

μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀν- 

18 θρώπων. καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα 
19 αὐτῶν 7, ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ προβὰς 17 οπι. αὐτῶν 

ἐκεῖθεν 18. ὀλίγον, εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ 13 οπι. ἐκεῖθεν 
Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ 

, Ν 3 ΄ 5» Τ᾿ 3 ο ἈΝ 

20 δίκτυα. καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς" καὶ 
3 , Ν ’ 3 - ΄“΄ 3 - 

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

- 3 ’ » αλ Ἀ 2] Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ᾽ καὶ 
εὐθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν ἢ 

/ δὼ 7 Δ 5 / 99 συναγωγήν, ἐδίδασκε. καὶ ἐξεπλήσσοντο 
4. 4 “ “ 3” οὐ Δ / 3 
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" ἦν γὰρ διδάσκων αὐ- 

« 

τοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμ- 
28 ματεῖς. καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν 19 ααᾶ εὐθὺς 

ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέ- 
94 κραξε, λέγων, "ΕΙα 39, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ 3 οι. Ἔα, (Τί) 



ΤΟΥ, ἐο 
Φαν ἐπαΐ 
ιο 
ποιυ 
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Ναζαυοίῃ  Αὐὐύμπου οπιθ {ο ἄθαβίτογ 
τ52 1 Ίαιοῖγ ἴ]ιθο ὙΠῸ ἴποα ατί, {Π6 
ΠΟΙ͂ Ομ οὗ αοᾶ. 
25 Απᾶ σορτς τερι]κοᾷ Ἠϊτη, βαγίπο, 

Ἠο]άᾶ ἔπ γ Ῥεασα, απᾶ οσπιο οαὖ οἱ Πίΐτη. 
26 Απᾶ παπι {Π| ππο]οατ βρῖΙ{ Παά 
(ο Ἠϊτη, δι οτ]εᾷ τ 10} ἃ Ἰουᾶ γοῖσο, 
Ίο οᾶτηθ ου οἵ 
217 Απα {π6 νυ πετο 41] απηαπεᾶ, ΙΠβο- 

1ΠΠΟ] ὑπαῦ {1εγ απεβοπεά απποπς 
{Παπηβο]νθεβ, βαγίηρ, ]ιαῦ {Πίπας ἰδ 
0152 Ὑγμαῦ πον ἀοοίχίπο 15. 01159 
Έον πὶ ἢ δαὐπουϊυ οοτητηδηθίῃ 6 
οταοη ἐπθ πποίθαῃ βΡΙΗ{5, απά ὑΠπῸ 
ο ΟΌΘΥ Πϊπη, 
28 Απιά Ἱπηπιθζ{α{εἷσ Πῖ5 ἔαπηθβργεαᾶ 

αὐτοαά {λποιρ]μοιῦ 811 {πὸ τερίοῃ 
ποππά αροτπῦ ἄα1]εο. 
29 ἘΑπα ἔου ἐν, παπι {ΠΟΥ ΤΟΥ 6 

οοπ1θ οαὺ οὗ ὑπ6 Ῥγπαρορας, {Π6Ὺ 
οῃἰουϑα 1Π{ο {Π6 ποῖι86 οὗ ϑίτηοῃ, πᾶ 
Απάτουγ, τ 6α116ς δπα ο]. 
80 Βαὺ ΒΙπιοπΒ πα’ πποί]αΥ αν 

βε]ς οὗ ἃ Τεγαν: ἃπᾷ ΠΟΠ {αγ {6811 
Ἠϊτη οὗ Ποὺ. 
81 Απά 11ο σατηθ απᾷ ἴοο]ς ποι Ὦ {Π|6 

λαπᾶ, απά 65 ΠΟΥ πρ, απά ΠΠΠῃθ- 
αἰα είν [86 ἔδυϑι 1εξί Ποὺ, απᾶ 5116 
τηϊηϊβύου α ππ{ο {]απι. 
82 Απᾶ αὖ οτεἩ, θη ὑπ ὅπη α1α 

βού, ἴ]ιογ Ὀγοῦρηῦ ππίο πα 81] Οιαῦ 
γνογα ἀϊβδοαδεᾶ, απᾶ {πετη {πϑῦ πγοτο 
Ῥοββθϑβϑᾶ τ ΡῈ ἄον!5: 
88 Απά 811 {πὸ οἱ τας ραπετεά 

ἰοσαύμον αὖ ἴ]ια ἄοον. 
84 Απᾶμεᾖοα]εζ τηαπγἴ]αί γγογοβῖο]ς 

οὗ ἀἴναυς ἄἱδεαξδαβ, απά οαβῦ οσῦ ΤΥ 
ἀθν]]ς, απά ειιογθᾷ ποὺ ἔ]ο ἀογί]» | {ο 
βροαῖς, Ώθσαιιςδο {πετ πον ἨΙπῃ. 
96 Απάᾶ ἴῃ {16 ππογπῖηρ, τ]βίῃς πρ ἃ 

στοαῦ πμῖ]ε Ῥοίουτο αγ, μ6 πεί οὐ, 
οπᾶ ἀερατίοᾶ Ππίο ἃ βοΠύανγ Ῥ]αςο, 
απάᾶ {Πιεγο Ῥταγεᾶ. 
96 Απᾷ ΒΠΠΟΠ, απᾶ ἴ]ογ ]ιαί στου 

ψηλα Γη, ΤοΠουνοᾶ αξίζουν Βΐτη : 
87 Απᾶ πει ἴμαγ ]αᾶ {οαπᾶ 11η, 
που Βαϊ ππίο πη, Α11 ταο βθε]ς 
ἴον {π66. 
98 Απά ο βαϊα ππ{ο ἴΠοπα, Τιεῦ τι σο 
πο (πε παχ{{ουηβ, ια Ττααγ ΡΥ Δ ΟΠ 
ἴποτθ 8150: {ον {Πατείογθ οατηθ 1 {ογ{Ἡ. 
99 Απᾶ Ἡο Ῥγθασμεᾶ ἴῃ ὑμποὶν Βγτα- 

6οσπ68 {μτοισ]μοιτῦ 811 ἄα1]θ6ε, απᾶ 
οαδὺ οαῦ ἄθν1]5. 
40 Ἀ Απᾶ ἴΠεγο 63Π1Θ ἃ Ίαροχ {ο Ἠϊπι, 

Ῥεβοεθοβίης Ἠϊπα, απά πο] σ᾽ ἄονγντι 
{ο Πΐπα, απά βαγίπρ πη{ο Πτα, ΠῚ ἔλοια 
νη]έ, που οαπβῦ τησ] της δα. 
41 Απά ἆεβαβ ππογεά γη οοπῃ- 

ΓῬαβδίου, Ῥαὺ {οί 118. Ἠωμᾶ, ιά 

1881 

Ναζαγθίῃ 2 ατί ἔλοα 60Π16 {ο ἆε- 
ΞίΥΟΥ τπ5 7 1 πον {περ πν]ιο ὕποτι 
αὐὖ, ἴπο Ἠοῖγψ Οπο οὗ ἄοά. Απά 
Ἴθβαςδ τεραἰκοᾶ 1Ἠΐῃ, βαγίηρ, 
Ἠο]ά {ἴιψ Ῥεαςο, απᾶ 6οπ1θ6 οτῦ 
οὗ ήτα. Απά {πο ππο]εα βρ τ, 
Στοατῖπσ Ἠϊπα απᾶ οὐγίηρ πι 
ἃ ]οπά νοῖσθ, οατηθ οτί οὗ Ἠϊπι. 
Απ ἴπεγ ὍΤΟΥ 81] αππασεᾷ, 1180- 
πητιοἩ {πᾶ ποὺ αποβ]οποεᾷ αΠΠΟΠΡ 
{πεπηφε]νος,δαγίπρ, παί 15 815 ἢ 
πηον{εασμίης! πηῃ Δα  Που  μῸ 
οοπηππαπε{] γαι ἴ]ο ππο]θαη 
αρ]π!{5, απᾶ {αγ οΏογ Ἠϊπα. Απά 
Όιπο τϑροῦῦ οὗ Ἠϊπι ποπ οπῦ 
5ἰγαΙσ]ύγγταγ 6ΥοΥγνΊετε 1πίο 81] 
Πιοτοσίοιι οὗ ἄαμ]εοτοτππᾶ αροτί. 

29 Απᾶ βἰταισμίναγ, ὃ οι {ΠΟΥ 
ππθΥθ «ΟΊΠ6 οὐὖ οὗ {Π6 βγπαρορτθ, 
ἴ]ιογ οαπηθΊπ{ο ὑπ Ἠοιιδθ οὗ ΡΙΤΠΟΠ. 
απά Απάτσι, τὶν ἆαππος απᾶ 

80 ἆομπ. Νοῦν ΒΙπιοηΒ νή[α6Β ΤΠΟ- 
ΠΟΥ Ίαγ βἰο]ὶ οἵ ἃ ἕθνου ; απά 
Βίγαϊσ ῦνγαν {πετ {ε]] τη οὗ Ἠ6Υ: 
απᾶ Ἰ6 ϱαπΠθ ἃ Πα {οοῖς ΠΟ’ ὈΥῪ 
1πΠ6 Ἠαπᾶ, απᾶ ταϊβθᾶ ΠΟΥ πρ; 
απά π6 ἴδνου 1ος Ποὺ, δηα 5186 
τηϊηἰβέθυ θα απΐο {ποτη. 
Απά αἲ ϑυϑθῃ, επ {πὸ 5ππη αἸα 

φαΐ, ἴ]εγ Ὀγοιρῦ απίο Πΐτη 81] 
ναί πνετο βίοις, απ πει ἐμαὺ 
γγογο 4ροββεββαᾶ 10} ἀενῖ]β. Απιᾶ 
811 π6 οἰίστγας ραἴ]ογεά {οροῦ]μον 
αὖ {πὸ ἆοογ. Απιά πο Πεα]εᾷ πΙΒΏΥ. 
ὑμαὺ ππετο α]ο]ς τὰ} ἀἴνους α15- 
68565, απ σαβί οπύτηαησ ὅἀενης; 
τα Π6 5 θυ ποὺ {πὸ ὅ θυ] {ο 
βρεαΚ, θϑοδιιβθ {πεγ Κεν Ἠήππθ, 

Απιά ἵπ {πο ππογηῖης, ἃ ρτοαί 
Ὑ1116 Ῥείοτο ἄαγ, Ίο τοβο πρ απιά 
παπί οὖ, απᾶ ἀερατίεᾶ Ἱπίο ἃ 
ἀεδετί Ῥ]ασθ, απᾶ {παγο Ῥταγεᾶ. 

96 Απά ποι απᾶ {1εγ {]αί γεγο 
87 πα Πΐτη {ο]]ουγοᾷ αἴξου Ηΐτη : αππά 

{που {οτπά τη, απά Βα ππ{ο Πΐτη, 
88 ΑΠ αγα βϑϑκίῃηρ ἐπθ6. Απᾶ Ίο 

βα10]1 πηΐο ἔλμοτη, Τιοῦ τι ρο εἶβε- 
πγπογθ πο {πΠ6 ποχὺ {ονς, ὑπαῦ 
1 τιαγ Ῥτθδο]Ἡ {πεγα 8150; ἴου {ο 

99 1115 οπά «απο Τ ΜοτίἩ. Απᾶ Ἡο 
ψεπῦ Ιπίο {πια Αγπαροσπθ8 
ὑμτουρΠοπύ 811] ἀα1ῇεο, ρυθδομίηρ 
απά οπδΐπς οὖ ὅ ἀον]]ς, 

Απάα ἴμεγο οοπιεία {ο Ἠϊπι ἃ 
Ίερεν, Ῥθβθθομίηρ Ηίτη, ΤαπιάἸκηθε]- 
πρ ἄοππι {ο Ἠτη, η] εαγῖηπρ 
πηΐο Ἠϊτη, ΤΕ μοι ση], οι 

41 εππςῦ πηα]ο τη οἶσαη. Απᾶ Ῥο- 
Ἰπρ τηογοᾶᾷ γη οοπΙΡαΡΒΙΟΠ, Ἡθ 
βἰχεζεμαᾶ {οτίἩ 115 Ἰαπᾶ, απᾶ 

28 

51 

40 

8 ΒΟ0ΠΠΘ 
αποϊεηό 
αιπθηοτί- 
{165 τος. 
1ο]ι6πι πα 
10α8 6ΟΠΙΕ 
οἱ οὗ. 
ἐπ ὅψῆα- 
σοσιο, 
716 οα1πο 
δ. 

«05, 
ἀσπιο- 
χιῖαςς 

δᾳ6τ, 
ΠΙΟ. 

6 ΜΆ ΠΥ 
Ἀποϊοης 
Δα ΠοΥ!- 
{165 δα 
το δ6 
ΤΟΝ 
Ῥο6ε Ηµι]κο 
ἦν. 41. 

7 ΒΟΠΊΘ 
Ἀποϊοηό 
δα ΠοΥῖ- 
{165 οὐηΐῦ 
απιᾶ 
Απιθεϊὑις 
αοιύπι {ο 
πηι. 



ΠΕ ΤΙΟΝ τρύνος: ΜΑ ΝΌΟΝ, 

Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπαλέθθς. ἡμᾶς; οἷδά σε 

2ὔ τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπετίμησεν 
” κ ει ” ” 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε 
9 “ “ 

80 ἐξ αὐτοῦ. καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα 
» ΄“ 

τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν"! (φωνῇ μεγάλῃ, 
“ ” - 

97 ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 
9 - μ ᾽ » 99 , τες, ὥστε συζητεῖν πρὸς αὐτούς”', λέγοντας, 

καὶ ἐθαμβήθησαν πάν- 

Τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, 

ὅτι κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς 

ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐ- 
88 τῷ; ἐξῆλθε δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς 3 εἰς 

ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 
3) Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, 

ἦλθον" εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου, 
/ 80 μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. ἡ δὲ πενθερὰ 
/ 5 ΄ 

Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθέως 
, ο) ον Ν 3. τὺ Ν λ 81 λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς" καὶ προσελθὼν 

͵ Ν ΡΝ 
ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς 

Ν ε “ 34 ς Δ 50 20 Ἂν καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως“), καὶ 

διηκόνει αὐτοῖς. 
α Γ᾿ 

8 Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, 

ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς 
” Ν ν , . Ν « 

33 ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους" καὶ η 
, ὅλ 3 , 5 Ν Ν ϐ / 

πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν πρὸς τὴν θύραν. 
Ν.9 ; ΔΝ - 3“ 34. καὶ ἐθεράπευσε πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποι- 

κίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλε, 

καὶ οὐκ ἤφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν 
αὐτόν", 

- ο) - 8 Καὶ πρωϊ ἔννυχον 3 λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθε, 
3 - ΄“ 

καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσ- 
’ Ν ’ αν ς / Ἂν 

36 ηὔχετο. καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν ὁ Σίμων καὶ 
ς » κ] τα: δ ολ 

ὃτ Οἱ μετ αὐτου᾽ και εὑροντες αὐτὸν λέγουσιν 

88 αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσί σε. καὶ λέγει 
Ἂν ΄“ ” 90 ο) Ν ” , / 

αὐτοῖς, Αγωμεν εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπό- 
- , ολ μέ!) - 

λεις, ἵνα κἀκεῖ κηρύξω᾽ εἷς τοῦτο γὰρ ἐξελή- 

89 λυθα”. καὶ ἦν" κηρύσσων ἐν ταῖς συνα- 

γωγαῖς 3 αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ 

τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 
νν» ἊΝ / ΄“΄ 

40. Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν 

αὐτὸν καὶ γονυπετῶν αὐτόν Ἡ, καὶ λέγων αὐ- 
41 τῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. ὁ δὲ 
Ἵ α 95 λ 6 / 3 κ Ν - 

σοὺς" σπλαγχνισθεἰς, ἐκτείνας την χεῖρα, 

19 εν] διδαχὴ καινή" 

το νά αἄῶ πανταχοῦ 

35 Μαγᾳ. ἐξελθών, ἢλ- 
θεν 

36 οπι. εὐθέως 

“7 αγᾳ. ας Χριστὸν 
εἶναι 

35 ἔννυχα 

εὗρον αὐτόν, καὶ 

50 «ἀα ἀλλαχοῦ 

ἐξῆλθον 

ἦλθε 

εἰς τὰς συναγωγὰς» 

54 1Τατσ. οπι. καὶ γονυ- 
πετών αὐτόν 

δῦ καὶ 
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1611 
τοποπεά 1ήτα, απᾶ βαϊε ππίο Ἠΐπ, 
1 νι], "6 ποῖ οἶεαῃ. 
42 Απά 88 5001} 48 ο Ἰαᾶ βροζκεῃ, 

Πηηθ(Ιαύ6Ιγ {πο Ίεργτοβγ ἄερατίεά 
{ποτ Ὠΐτη, απ ο γγας ε]οαπβε. 
48 Απᾶ Ίο αἰγαΙγ εἨλατροᾶ Ἠϊπα, 

απᾶ Του ἢ βοπῦ Ἠΐτη απγαγ, 
44 Απᾶ βαϊῖ]μ ππίο Ἠππ, 5686 οι 

βαΥ ποἰΠμῖηπσ {ο ΑΠΣ τη8η: Ῥταο ΡῸ 
Ώ1ψ παγ, 5Ἡ6σγ ὑπ γ 561} {ο {πῸ Ῥυϊθβῦ, 
απᾶ οὔ ον ΤΟΥ {πῃ εἰεαπβίπις {λποςδο 
{πῖηρ5. πλ] ἸΜοβε5 οοπιπαπᾶεἆ, 
ἴον ἃ {αβπιοησ απ{ο ἔποπῃ. 
45 ἘΡαί Πα γγεπί οτ6, απᾷ Ῥεσαπ {ο 

ῬαβρΗβΗ 16 τηπςἩ, ἃ {ο Ῥ]ασο αρτοαά 
Πιοτπα{οΥ: Ἰηβοτηπο]λ {αὐ εξαξοο]ᾶ 
ΤΟΙΠΟΥΘΟΤΡΕΠΙΥ δηΐου Το {Ππ6 οἰὐγ, αὐ 
γαρ να λοα{ τα ἀθδετύρ]ασες: μα ΠΘῪ 
6α1πθ {ο Ὠΐτη {οπή ΘΥ6ΙΥ απατίετ. 

Ὁ. Απᾶ αραίπ ἔπ οπἰογεᾶ Ιπίο 
ΟαΡρεγπαΆτη αξίθΥ 50116 4α55, απᾶ 16 
γγῶϑ ΠΟΙΒΘα {]ιαῖ Ίο γγας ἴῃ {πο μοι. 
2 Απά βἰταισλίγαγ ΤΙΔΠΥ πεχο 

ραϊμετεά Τορεί]αν, Ίπβοπιαο]ᾗ ελπαί 
ΏΊ1θγθ Ἱγαβ πο ΟΟΠΗ Το τεσεῖνο ἔλεπι, 
ὯΟ ποῦ 5ο 1ΙπΠΕἩ αν αροτπῦ {πο ἄοοτ: 
απᾶ Π6 ΡΥγεασ]ιεᾷ ἐπ που ππ{ο {Π 61. 
8. Απᾷ ἴλαγ όοπιθ πηΐο Πΐτη, Ῥτϊηρ- 

Ἰηᾳ ΟΠ6 510]ς οἳ {Π6 Ρ8ΙΡΣ, ὙΒ]ΟῊ γα 
Ῥοχπθ οἵ ἴοι. 
4 Απᾶ θη που οοπ]ᾷ ποῦ οοπια τπῖρ]ι 
πηΐο Ἠϊτη Τ0Υ ΡΥ685, {πεγ ππσογεγεᾶᾷ 
λογους ΠΟ 6 θα: απά 6} {αγ 
Ἰαᾶ Ῥχο]κε 10 πρ, ἴΠαγ 1εί ἄοππι {πὸ 
Ῥεά πλοαγοῖπ {πο βἷο]ς οὗ ἔ]ια ρα1ΕΥ1αγ. 
ὅ Ὑπεη ἆεβας βαν ὑμὶν {α161, ο 

5814 πιηΐο {Π6 5101. οὗ {Π6 Ῥα157, βοῃ, 
{ἘΠ 51η5 Ῥε {ογρίγεη [Π66. 
6 Βαυῦ {ποῦ γγεγθ οετίαῖη οἳ {πε 

Βοχ]ρος β δ ϊηρ' {πμεγα, απᾶ τεαδοηῖης 
1 {πον Ἠθατίβ, 
7 ἨΠιψ ἀοίἩ 5 πιαπ {πτπβ βρεα]κ 

Ῥιαβρηοεπηίες» Ἀ πο σαν 1οτρίνθ 
5115 ρα αοᾶ οπ]γ 2 
8 Απᾶ ἹπηπηθβΙαίαΙσ, μὴ 6515 
Ῥογοοινϑ ἴῃ Ἠ]5 ϑρὶ γι, ὑἐμαῦ {αγ 5ο 
γοββοπθᾶ πμ ῖη {που β νθ5, Ίο βδϊα 
πηπ{ο ἔμριη, Ηγ τ6ββοη 79 {παρα 
Οήησς ἴῃ ὙΌΣ Ἠθατίβ 
9 Ἰγποίμου 15 160 θα βίου {ο 580 {ο {πὸ 

ΒΙ0Κ οἱ ἴ]ιο Ῥα1βΥ, ΤΗΥ βίῃηβ Ῥε Τοχ- 
ρῖνεη {π66: οὐ ἴο 580, Ατίδε, απᾶ 
ἰακο αρ {πη γ Ῥαεᾷ απᾶ γγ8}1 Ὁ 
ΤΟΒ αὐ ὑπαῦ γοπιαγ]κηουγ {πα ὑπο ΡΟἨ. 
οὔτηδῃ δ ἢ Ῥοπγετ ΟἹ θυ ἢ {ο ἔουρῖνθ 
51η5,(Π| 6 βαΙ {ο {Π| 5101 οὔ ἐΠ 6 Ῥ8150,) 
11 1 58. πηΐο {Π66, Ατ1δο, δηα {ακε 

τρ ὑπ γ "64, δ σο {1 νὰν πο {Π1π6 
μοτςο. 

1881 
{οπολεᾶ τα, απᾶ οβαϊ αππίο 
Ἠπη, Τ Ὑ}11}; θ6 ποια τηϑθ εἶοβη. 

42 Απά αἰταϊρηίγαγ Ίο Ί6ΡΥοβΥ 
4ερατίεά ἔτοτη 1ήτα, αππᾶ ΠΘ γγαβ 

48 πηαᾷο οἸθαῃπ. Απᾶ Ἰε 1βἰγιοί]γ 
ολανρεᾷ Ἠϊτα, απᾶ εἰταϊσ]ίνταν 

44 ποπ Ἰυΐτη οὖ, αππᾶ βα1{11 ππ{ο Ἠϊτη, 
Ῥο6ο ποι βὰν ποΗϊησ {ο ΑΠΥΤΙΚΙΙ : 
Ῥαῦ ρὸ {1γ ναγ, 5Ἡενγ {γςδε]! {ο 
1ο ρτϊεβί, απά οὔεν {ον (ἢν 
ο]εαηβίτς {π6 ήπρς σΥ]]οἩ Μοβες 
οοπηιπαπιάεᾶ, Του ἃ {αβϊτηοτιγ τ- 

40 το ἴ]απα. Ῥπαί Ἠο πγεηῦ ουὖ, απᾶ 
Ῥοραπ {ο ραβ]1ς] 16 πηπέἩ, απᾶ {ο 
αρτεαά αὐτοαᾶ ο 2ιηδίζου, Ἱπ- 
ΒοἹΠΠσ] {λμαῦ 8 9685 οοπ]ά πο 
ΊΠΟΥΘ ΟΡεΠΙΨ οπ{εν ἰηΐο 48 οἵζψ, 
Ῥαῦ γαρ νηλοτῦ ἴῃ ἀθρετί ρ]ασθς: 
απᾶ ΠΥ «81Πο {ο Ἠϊπα {ΓΟΠ1 ΘΥΘΥΥ 
απατίεν. 
Απά θη Π6 οπἰογοᾶ ασαῖπ 

Ίπ{ο ΟαΡογπατη δέου 80116 ἄαγ5, 
16 πναβ ηοῖδεί ἴμαί Ίο πγας ὅ ἴῃ 

2 πὸ Ἠοιβδο. Απά τΠΑΠΥ 6ο 
Ραίπεγεᾷ {οσεί]οαν, 5ο ὑπαῦ ἔπ 6 γ6 
Ίγ8Β ηο Ίοηρεγ τουπα 7017 έλεπι, 
Ἡηο, ποῦ ετεη αροπὀ ἴπο ἄροτ: 
απᾶ Ίο βρακο {π6 πιογᾶ πηΐο 

8 ποῦ. Απάᾶ {μαγ οοπ1ο, Ὀτϊηρίης 
ππίο Ἠϊππ ἃ 7Τη8}) 510Κ οἵ ἴμο 

4 ῬΆ]5Υ, Ῥουχπο οὗ ἴοαν. Απά πε 
Ώιαγ εοι]ᾷ ποὺ ὄσοππε πρ] ππ{ο 
Ἠάπη 1ο0Υ {πθ ογοννᾶ, αγ τι- 
οοτετοᾷ {1ο του ΠΕ ἢ πγας: 
δα νλει {ΠΟῪ Ἰαᾶ Ῥχοιεῃ 1ὐ 
πρ, ἴΠεγ 1εί ἄονγῃ {ΠπῸ Ῥεᾷ πγ]ποΓθ- 
ΟἹ ἴμο 5101. οἵ ἴμο ῬραΙβγ αγ. 

ὅ Απά 9685 βεοῖπσ {πεῖν {αι 
βα1{Ἡ απίο {πο βίοι οὗ ἴλο ρα1ςγ, 
Τ8οη, μὰν 5108 8.0 Τ0ΥβίΥεΠ. 

6 Ῥπέ λογο ποτο οουζαΐῃ οἳ ἴ]οα 
ΒογῖρεΒ ἰέθ]ῃρ {μεγο, αηᾶ χεββοι.- 

τ Ἱπρ ἴῃ ἐλεῖν μοατίβ, ὙΥῈΥ οί 
815 τηαη {Ἠπβ ΒΡΘδΚ 9 πθ Ῥ]ας- 
Ῥμοαπθίἡ: 0 σα {ογσῖτο βἴπβ 

8 Ῥπ6οπς,έευεπ αοα2 Απᾶ εἰταϊσ]ί- 
ὙΓ8Υ 16818, Ῥεγοσῖνίπς ἴῃ Ἠ]5 ΒΡ σύ 
ἀπαῦ μου βουθαβοηθα 1 ἐΠθτη- 
Β6Ι͂γ 65, βαῖύἢ τπιηΐο {]οπα, ἩΗγ τεᾶ- 
ΒΟΉ γ6 Π686 ὑπ] Πρ 1 γοῦν Ἠθαχ{βὸ 

9 Ἠπιεί]ιαυ 15 οαβί6τ, {ο 580 ἴο ἴ]ιο 
50 Κ οὗ [86 Ῥαἱ5Υ, ΤΗΥ Βἴπβ ατο 
{οχρίναοι; ΟΥ {ο βαγ, Αὐΐβο, απᾶ 
ἰαιο τρ ἐμ Ῥεᾷ, απᾶ να» 

10 Βαὺ {μαῦ το τηαγ Κῆονν ὑμπαὺ {π6 
Ῥοη Οὗ ΤΠαΠ Παίμ 8ροπεγ οἩἨ 
οαγ{Ἡ {ο Τοχρῖνο 818 (Π6 βα1{1 {ο 

11 ο 510Κ οὗ ἴ]ο Ῥα!ςγ), 1 587 
πηΐο {Π66, Ατὶβο, ἰακο τρ {1 
Ῥεᾶᾷ, απᾶ Ρο ππίο {17 Ἠοτςο. 

1ος, 
δίνη 

3 αν. 
τυογ. 

δ α΄. ἐδ. 

405, ἐμπ6 
ον 

δ0Υ, αἱ 
ποιὸ 

6 ΜαπΠΥ 
Ἀποϊοης 
Δα ΠΟΥ] - 
{165 τρδᾷᾶ 
πο 
πῖον Ἰιίο 
πῖηι. 

1 αν. 
Οζ. 

δ05, αι- 
ἐιογ 
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΄“΄ “ Τὰ 

ἥψατο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθα- 
ζω, αρ ση Ὅλ Ἐν 

4 ρίσθητι. καὶ εἰπόντος αὐτοῦ" εὐθέως ἀπῆλ- 

θεν ἀπ᾿’ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. 
- , 5’; 

43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, εὐθέως ἐξέβαλεν 
Ψ - σα ν 

41 αὐτόν, καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν 

ἴπης ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ. εἴπῃς" ἀλλ᾽ ὕπαγε, ἢ ἱερεῖ, ) µ Ἀ 
καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου 

ἃ προσέταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 
Ν »» ’ 

45 ὁ δὲ. ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ 
[ο Ν ’ “ ’ Ε] ᾿ 

διαφημίζειν τὸν λόγον, ὦστε μηκέτι αὐτὸν 

δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ᾽ 
» ΑΕ , 5, . κι 
ἔξω ἐν ἐρήμοις τόποις ἦν' καὶ ἤρχοντο πρὸς 

αὐτὸν πανταχόθεν . 
ΩΣ Ν 

Ὁ Καὶ πάλιν εἰσῆλθεν! εἰς Καπερναοὺμ δι 
ε ρα, ϱ 5 , η ῃ 5 / » 
ἡμερών' καὶ” ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. 

’ὔ 

9 καὶ εὐθέως" συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μη- 
κέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν καὶ 
ν᾿ / ᾽ - ΔΝ ,ὔ ἌΝ ” κ 

8 ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς 

αὐτόν, παραλυτικὸν φέροντες", αἱρόμενον 
” 

4 ὑπὸ τεσσάρων. καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγ- 
δ . - Λ Δ ” 3 ΄ 

γίσαιὸ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν 
λ , μὴ 5 Κλ5 / - 

τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλώσι 
Ν , αμ Ὁ ὁ κ᾿ ΄ 

τὸν κράββατον ἐφ᾽ ᾧ ὁ παραλυτικος κατέ- 
15 ” Ν ’ ” - 

ὅ κειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν 

λέγει τῷ παραλυτικῴ, Τέκνον, ἀφέωνταί 

ὃ σοι αἱ ἁμαρτίαι σου]. ἦσαν δέ τινες τῶν 
᾿ » ”- / Α ΄ 

γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι, καὶ διαλογιζό- 

7 μενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, Τί οὗτος οὕτω 
΄“΄ Ψ 

λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι 
ε ε / 3 λ αι Ν 347 

8 ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς, ὁ καὶ εὐθέως 
» ν᾿ Ἐ7) 5 κ - , - 
επιγνους ο Ιησούς τῷ πνευματι αὐτοῦ ὅτι 

Θεός; 

οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν) αὐ- 

τοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις 
ε "“ ’ 3 5 [ ” ΄ 

οὑμών; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ 
” ” , / 10 ε ς ’ 

παραλυτικῴ, ᾿Αφέωνταί σοι”) αἱ ἁμαρτίαι, 
ΕΣ 3 - ΕΣ Δ ος άλμα Δ / 

ἢ εἰπεῖν, Ἔγειραι, καὶ ἀρόν σου τὸν κράβ- 
’ σ - 

10 βατον, «Καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι 
. ’ », 4 ελ ” » / 3 4 ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι 
δν - οἱ {{ π|ὲ , ΄ - 1 
ἐπὶ τῆς γῆς] ἁμαρτίας (λέγει τῷ παραλυ 

κ᾿ Δ ᾿ ” 15. λ 
11 τικῷ), Σοὶ λέγω, εγειραι, καὶ" ἄρον τὸν 

, / «Ὁ » Δ ς ον 

κρἀαββατὸν σου, καὶ ὕπαγε εις τον οἶκον σου. 

96 ϱ/η. εἰπόντος αὐτοῦ 

57 πάντοθεν 

1 εἰσελθὼν πάλιν 
ΟῚ 
2 οπι. ' καὶ 

ὃ οπι. εὐθέως 

3 φέροντες πρὸς αὐτὸν 
παραλυτικόν 

ὅ ΊΙαπφ. προσενέγκαι 

6 καὶ ἰδὼν 

7 σου αἱ ἁμαρτίαι 

δ; βλασφημεῖ" 

9 λέγει 

10 σου 

1 ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 

13 ϱπι. καὶ 
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Ναί, 
9, 9. 

'ν 0), αἱ 
{πε ρίασς 
«ὑπεγοίθα 
Οιιδίοην 
τ068 1έ- 
ἐοϊυοα. 

Ὁ, ῥῶ, 

πο, 
γατὸ, ΟΥ̓ 
1111- 
τυπος. 

Νας, 
10. Ἱ. 

1611 
12 Απᾶ ΙππποβΙα{ε]σ Το 41056, ἔοο]ς 

πρ πο Ῥαεᾶ, απᾶ γγοπύ Τομ Ῥείοχα 
παπα αἩ], ΙπβοτηποἩ ὑπῶῦ ΠΟΥ γγεγα 
8.11 απηαζεᾶ, απᾶ ρ]ογ]βοᾶ ἄοᾶ, βαγ- 
ἴηρ, 6 ηθγου 58 16 ΟἹ 015 {α5Η1οἩ. 
19 Απᾶ ο πεπῦ {οτι αραῖ Ὦγ ο 

568 5146, απᾶ 411 πο τα] ϊὑπ|46 τοδοτί- 
δα αππ{ο Ἠϊπα, απᾶ ο {ααπρ]ῦ {]οπῃ. 
14 Ἐ Απᾶ α8 ο Ῥαββϑᾶ Ὦγ, 116 βατ’ 

Τιονὶ {πο βοῃ οὗ ΑΙρῃατις ΕΙ ήῃρ ἢ αὖ 
ιο γϑοοὶρὺ οἵ οπβίοπα, απᾶά βδϊᾶ 
πηΐο Ἠϊτα, Ἐο]οι πηπθ,. Απᾶ Ίο 
3086, απᾶ {οΠογγεᾶ Ἠϊπῃ, 
15 Απά 1ὖ «πιο Το Ῥαβ5, ὑμπαῦ ας 
4655 ραῦ αὖ πιοαῦ ἴῃ 5. ΊἸρτςο, 
ΙΠΑΠΥ Ῥαρησαπβ απᾶ ΒΙΠΠΟ6ΥΒ Βαῦ 
αἱβο {ορείμον τι ἆαβαβ απἆ 15 
(ἸΒΟΙΡΙ65 : [01 ἴμογθ 7616 ΠΠ, δι 
ΠΟΥ {ο]οτγεᾶ Ἠϊτη. 
16 Απιά για {πὸ Βοχ1ρθ6ς απᾶ Ῥμα- 

15668 58} Ὠΐτη οαί νησι Ῥαρῆσατς 
απᾶ ΔΙΠΏΘΥΒ, ΠΟΥ 5814 απίο 118 ᾱἷς- 
αἴρ]6β, ον 18 16 ὑπαῦ Πα αεί] απᾶ 
αὐἸἹ κοῦ γι Ῥαάρμσαπβ απᾶ 5 6187 
17 Ί/Παη “6815 πραγ 16, Π6 βαϊίῃ 
πο ἔπρθιη, ΤΟΥ ὑμπαῦ αγο πγῃο]ο, 
Ἰανο πο πϑρᾶ οὗ {π6 Ῥῃγϑίοίδη, μα 
ΠΟΥ ὑπδῦ ατα 510: 1 οαπηθ ποῦ ἴο 
0811 {πα τιρ]λίεοας, θαὺ 5ΙΏΠΘΥΒ. {ο 
χερεη{αηϱθ. 
18 Χ Απᾶ {π6 ἀῑποῖρ]ες οὗ ἆοἩπ, απᾶ 

οὗ {πο Ῥματίδεθβ τιδεᾷ {ο ζαβύ ; απᾶ 
ἴπαεγ 60Π16, απᾶ βαγ πηΐο Ἠϊπα, Ηγ 
4ο {1ο ἀῑδεῖρ]ες οὗ «οἩτπ, απ οἵ {Π6 
Ῥμαχίκοςς {αδί, θα ἴἩψ ἀἱδοῖρ]εβ 
{α50 πο ἢ 
19 Απᾷ “6515 βαϊᾶ πηΐο ἔπατη, (απ 

{π6 οἰη]άνειπ οὗ {π0 Ῥγιάεσματηρεν 
[αβϑῦ, 116 {11ο Ἐτιάερτοοτη 15 τ 
{μετα Αβ]οπραβίμεγΠανοείμε Βτ]ᾷς- 
6τοοτη γι {πετα, {πεγ οαπποῦ ἔαβί. 
20 Βευῦ {π6 ἄασδ Ψ1Π οοπιθ, πε 

{Π6 Ῥτιᾶερτοοστη 518] 06 {αΚκεπ απγαγ 
{ποσα {μεπα, απᾶ {ει εΠαΙΠ1 611εγ {αβῦ 
ἴῃ {19589 85. 
21 Νο τηϑῃ 8͵50 βθυϑίῃ ἃ Ῥῖ6σθ οἵ 
πιογ ο]οῦ] οη απ οἷᾶά σαγγηθηῦ : 6156 
{π6 που Ρίεσο ιαῦ 1166 1Ὁ αρ, (αεί 
ΑπΤαΥ ἔτοπα {Π6 ο]ᾶ, απᾶ {λε γϑηΐ 15 
Τη8 46 ΊΓΟΥΡΘ. 
22 Απᾶ πο τῇδ Ῥαύθι ΠΟΘ 1 Π6 

Ιπ{ο οἷᾶ Ῥού]εΒ, εἰδο ἴ]ιο Ὡθν Ὑ]Π6 
ου] Ῥατβί {π6 Ῥού{]6β, απᾶ {ιο π πα 
18 ΒΡ1164, απᾶά {π6 Ῥού]ες να] Ῥε 
ππαχτεᾶ: Βαῦ πευγ γῄπο τηπϑῦ Ῥε ραί 
1ηΐο πουν Ὀο 168. 
28 ἘΛπᾶ 1Ὁ ϱατηο ἴο Ῥ488, ὑπαῦ ο 

πγοπῦ ἐμπγοιρῆι {Ππ6 οοτη Πε]ᾶς οἩ {Π6 
Ραβρα(ι ἄαγ, ἃ πα 18 ἄἱδοῖρ]θς Ῥεσαπ 
α5 που πεηῖ,ἴορ]αοκἴῃε εβΥΒΟΕΟΟΤΗ. 

11. 19---29. 

1881 
19 Απᾶ Ἰο 41ο0β8, απᾶ βγαὶρ εὔνουν 

1οο]ς τρ μα Ῥεᾶ, απᾶ νγεπῖ {οτύ]ι 
Ῥοαΐοχα ἴπαια αἲ]: ΙΠβΟΙΙΠΟΗ ἐπα 
ΠΟΥ νγογο 81] απηαζεᾶ, απᾶ ρ]οτ]- 
πο ο, βαγῖηρ, Ίο Ἠθτοχ ΒΔ 
10 οἩ 1118 Γ88Η1οἨ. 

Απάᾶ Ἠο γγεηί Του αραῖη Ὦγ {πο 
568 5146: απᾶ 811 πὸ πηα]Ωαιᾶε 
γοϑουρα πηΐο Ἠϊτη, απᾶ πο {ααρηί 
{πποτα. Απά 85 μ ραβϑβϑᾶ Ὦγ, Π6 
ΒΒ ΠΟΥ] {μα 5οπ οὗ Α1ρῃα 8 8β10- 
{ϊηρ αὖ {π6 Ῥ]ασο οἳ {ο]1, απᾶ Τε 
Βαζ πη{ο Ἠϊτη, Ἐο]Ιοπγ1αθ. Απᾶ 

ὅ ἨΘ αχο56 8 Γο]]ογγαά ΗΙτη. Απά 16 
63116 {0 Ρ885, ὑπᾶῦ Π6 ας άπρ 
αὖ τηθοαῦ ἴῃ Ἠῖς5 Ἠοτςδα, απᾶ ΤΠ 
1ράῬµσαΏςΒ απᾶ ΒΙΠΠΘΥΡ βαῦ ἄοσπα 
πα 6 εβας απ Π15 ἀἱδοῖρ]ας: ΤΟΥ 
ΏΊ1θγθ ΤΟΥ͂Θ ΙΠΑΠΥ, απά {αγ 10]- 

16 Ἰονγϑᾶ πα. Απά {86 βου 1065 2οἳ 
το Ῥμαχίβδδθβ, θη {Πεγ βατ 
ναί Ίο πας δαύϊηρ τι χο βίη- 
ΤΘΤΑΒ απᾶ ραρ]ῃσαης, δαἱᾷ ππ{ο Ἠῖ5 
4ἱβοῖρ]ος, ὃ Ηο οαΜεί] ἁ απᾶ ἁτίη]- 
εί ἢ ραρΙσαπβ απ ΒΙΠΠΘΥΒ. 

17 Απᾶ πᾖση 6εβας πραγ 16, ο Βα 
τπ{ο ἔπετα, ΤἩεΥ ὑπᾶὖ 876 ὅ γλο]ο 
Ίαγο 0 ποεᾷ οἵ ἃ Ρ]ΗγδίοῖαἩ, Ῥαῦ 
ποὺ ὑμαῦ ατο βἶο]ς: Τ οαπ1θ ποῦ 
10 6811 {με τ]σηίθοτς, τί ΒΙΠΠΘΥΒ. 

Απᾶ ζομπ ἄἱδαιρ]εβ απά {π6 
Ἔλατίβδεεβ Ἴπεγο {αβήπρ: απᾶ 
111εΥ οοππθ απᾶ 5αγ τπίο Ἠϊπι, 
Πιψ ἄο 9015 ἀἱδοῖρ]ες απᾶ μα 
ἄϊδοιρ]6ς οἳ {ο Ῥματίβεες ζαβύ, 

19 Ῥαὺ [ῃγ ἀῑδοῖρ]ερ {α5ἱ ποὺ ὃ πᾶ 
655 βδϊα πηΐο μοι, ὕδη {Π6 
505 οὗ {ο Ῥτιάς-οπατηβεντ ζαβύ, 
Ὑ116 {πο ΤῬτιάδρτοοτα 15 
{ποῖ 2 45 Ίοης 85 {εγ Ἠαγτο {ια 
Ῥπιάαδρτοοστα ση {]ατη, ἴΠεγ οαἩ- 
ποῦ {αςδ0. Ῥταΐ {Π6 ἄαγς ση] οοσηθ, 
Ἅππαη {πο Ῥτιάερτγοοπι ϱ]α]] 6 
{αΚκεη αγγ ἔτοπα {Παπα, απιᾷ ἔπετ 
νι] {μεγ 180 ἴῃ ἴπαῦ ἄαγ. Νὸο 
1ΠΔΏ 5ογγείἩ ἃ. Ῥίθοθ οὗ ππάχεβδεᾶ 
ο]οῦ]λοἩ απ οἱ α ραυτηθηΐ : εἶδο πᾶ 
πΙοἩ ποτ] 8Η] 10 πρ ἐδ κϑῦ ἔτοτα 
10, πο ΠΟῪ ἔτοπι {ο ο]ά, απᾶ α 
ΥΤΟΥΡΕ τεπῇ 15 τηαᾶθ. Απάᾶ ΠΟ Τη8 
Ῥαδέεί] πονν πγῖπο 1Π{ο ο]ᾷ 61γἱΠθ- 
β]ΐπςβ: 6186 {μα πγίπο ὙΠὴ1 Ῥατοί 
{116 5]τη5, απ {π6 γγῖηο Ῥοτ1βμείἩ, 
απᾶ [πο 5κῖηβ: Ῥαἱ {λε ριέ πετ 
Ὑ1Π6 1π{ο ΤΥ ΘΒ. Ὑγ1Π6- 5 ΕἼ 8. 

᾿Απᾶᾷ 1Ὁ ὀδτὴθ ἴο Ῥα55, ὑπαὺ Ἡο 
τᾶ ροΐηρ οη {πο βαρ ἄαγ 
(Πμποιρ] ἔμ οοτηπβε]ᾶς: απᾶ 
118 ἀδοῖρ]θβ ΤῬεραῃ, αβ ἴλμεγ 
πγεηῖ, {ο Ῥ]ας]ς {1ο εαχ5 οἳ «ΟΥΗ. 
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, 4 

13 καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ 15 ἄρας τὸν κράββατον, 
λα.» ᾽ , , μμ »»} 
ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων ὥστε ἐξίστασθαι 

, Δ / ΔΝ / , “ 

πάντας, καὶ δοξάζειν τὸν Θεόν, λέγοντας ὅτι 
΄, 2 Οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν. 

- 4 Δ . 
13 Καὶ ἐξῆλθε πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν 

“ 3” 3 καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ 
γὼ) 3 / Ν , δι 3. 

Η ἐδίδασκεν αὐτούς. καὶ παράγων εἶδε Λευΐν 
ΔΝ “ , 4 ᾿ς δ. ς Ἁ ’ 

τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώ- 
Ν᾿ , 3 ΄“ 3 / Ν 

νιον, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ακολούθει μοι. καὶ 
” 3 ”- ΄ 

15 ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. καὶ ἐγένετο ἐν 
.«“' ζω 3. ας ΄ ΄ 

τῷ]ὰ κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, 
Ν 3, »“ Ν ς ΔΝ ΄ 

καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέ- 
“1573 κ ε κ να. 

κειντο τῷ ᾿Ιησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
κ Δ Δ Δ. / 2 λ , 15 ρε. 
ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 16, ἰδόν- 
τες αὐτὸν ἐσθίοντα ἴ μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ 
ἁμαρτωλῶν 18, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
Τὸ ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν 
᾽ η , 90 Νο. ΄, ς 2 κ 

17 ἐσθίει καὶ πίνει"; καὶ ἀκούσας ὁ Ιησοῦς 
- 5 

λέγει αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύον- 
-“ 5 » ” -” 3 

τες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ 
ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 
εἰς μετάνοιαν", 

τες « Α γ5 / Α « ο 

ι8 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ τῶν 

Φαρισαίων 33 νηστεύοντες" καὶ ἔρχονται καὶ 
᾽ ΄ 

λέγουσιν αὐτῷ, Διατί οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου 
καὶ οἱ Ὁ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ 

19 σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσι; καὶ εἶπεν αὐ- 
“ ς 2 - - 

τοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμ- 
κ - ε " 

φῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστι, 
“ “ νηστεύειν; ὅσον χρόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔχουσι 

ν᾿ / » , ΄ Ν ’ 
20 τὸν νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν' ἐλεύ- 

[ιά 3 “ 3 ” 

σονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν 
ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσω ἐν ἐκείναις 

2] ταῖς ἡμέραις“, καὶ” οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥά- 
3 , 

κους ἀγνάφου ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱματίῳ πα- 
.-«“ " ή - 

λαιῷῦ εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα” αὐτοῦ 
΄ ΄ ΄σ / 

τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα 
/ Ν 2 ) / ἊΝ ΄, 3 

γίνεται. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς 
Ε Ἁ ἤν 3 9 / αρ 25 ς 3 

ἀσκοὺς παλαιούς" εἰ δὲ μή, ῥήσσει” ὁ οἶνος 
3 3. - ὁ νέος 9 τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται 

Ξ Ῥ 3 , καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται 9" ἀλλὰ οἶνον νέον 
3 1: Ν ον) , 31 εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον 5, 

53. Καὶ ἐγένετο παραπορεύεσθαι αὐτὸν 
η - , 30 κ - / 
ἐν τοῖς σάββασι”’ διὰ τῶν σπορίµων, 

” .- 
καὶ ἤρξαντο οἱ  µμαθητα αὐτοῦ 
κῶν ΄σ 3, 

ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυα», 

] ὤο 

ἰῷ 

15 καὶ εὐθὺς 

Ἡ οπι. ἐν τῷ 

15 ἠκολούθουν 

16 τῶν Φαρισαίων ἰοτὶ, 
χιοί πιαγῇ. 

17 ὅτι ἐσθίει 

15 ἁμαρτωλῶν καὶ τε- 
λωνών 

19 ρηι. Τί (Τατ. "Οτι) 
30 Ταχ, οπι. καὶ πίνει 

θη. εἰς μετάνοιαν 

Φαρισαῖοι 

59 αἆᾶ μαθηταὶ 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 

5 ϱπι. καὶ 

35 ἱμάτιον παλαιόν 

ααἀά ἀπ (αὐτοῦ,) 

ο] ε/γο 

3 ῥήξει 
39 ϱΠι, ὁ νέος 

90 ἀπόλλυται, καὶ οἱ 
ἀσκοί 

1 Όπι. βλητέον 

55 αὐτὸν ἐν τοῖς σάβ- 
βασι διαπορεύεσθαι 
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5. ΜΑΒΚ ΤΙ. 

1611 : 
24 Απᾶ ἴμο Ἔματίδορς φαϊᾷ απίο 

Ἠήπη, Ῥοε]ιο]ᾶ, ΤΥ ἄο ἴπεγ οἨ ἴ]α 
βαρραί{Ἡ ἆαγ ναί τ ΒΟ Ιβποξ]αν[α]ὸ ἡ 
25 Απᾶ Ἠο βαϊᾷ ππ{ο {πετα, Ἡαγο τα 

ἨΘνοΥ γοαᾶ γ]αῦ Ώανιᾶ ἀἷά, νε Ίο " 
Ἰαᾶ ποεθᾷ, απᾶ νγὰβ απ Παηστεᾶ, Ἠε, 
δια {]ιογ ὑπαῦ πγεγο Ὁ} Ἠϊτη ἢ 
20 ον Ίο σϑηῦ ἰηΐο {π6 Ἰοπςδο οὗ 
αοᾶ 1 ἴμο ἄαγε οἳ ΑΡίαίμαχ {16 
μϊρ]ι Ῥτϊορί, δα ἄἷά οαέ {πὸ ΡΠ6Υγ- 
Ῥτοαᾶ, 10} 15 ποὺ ]απν{α] {ο εαῖ, 
Ῥαέ {ον {π6 Ῥυϊοϑίβ, απᾶ ραγο 8150 
{ο Όποπα ἡ ΠΟ σεχ ση ἢ Ἠΐτη 2 
27 Απάᾶ Ἱο βαῖᾷ ππίο ἴπΠετι, Τε 
Βαυραίμ πας ππαᾶο Του 18η, απᾶ 
ποῦ ΊΠ8Π Τ0Υ {πο βαβραζ: 
28 ΤΠογθίογο ἴμο Βοη οὗ τηᾶῃ 18 

Τιογᾷ 8150 οἳ πο Φαρραίὴ. 

9 Απάᾶ Ἀ]ο οηίογοᾶ αραῖπ 1Πίο {Π|6 
Βγπαρορας, απ μετα πα α ΤΙ 
έ1ιογο ἸγΠΙο] Ἠαᾶ ἃ πι πετεᾶ παπά: 
2 Απᾶ ἴλεγ γγαἰσοπαεᾶ Ἠΐτα, ΒΘ ΠΟΥ 

Ίο που] Ἰεα] Ἠίπη οἩ {πὸ Ραβραα 
ἄαγ, ὑπαῦ ἴπεγ ταὶσ]{ αοσαςδθ Ὠΐτη. 
8 Απᾶ Ίο 581} ππ{ο πε τα πγμίσ]ι 
πα πο νι πουϑᾶ Παπιᾶ, Ρίαπιά {ογ{Ἡ. 
4 Απά Π6 βαϊῃ πηΐο Ώππεπα, 15 Τί 
Ιαν] {ο ἆο σοοᾶ οη ὑπ Βαβραῖ]ι 
ἀαγ8, οΥ {ο ἆο ενΙ]2 {ο 6ατο Ηῇ6, ΟΥ̓ 
{ο 1112 Ῥαὺ ἔπΠ6 0 Πρ] ἐμεῖν Ῥεασθ. 
δ Απᾶ πει ο Ἰαᾶ ]οοκεά τοππά 

αροαπέ οὗ. ἴδια ση 4πΏροχ, Ῥεΐηρ 
ρτ]ονεᾷ {0Υ {π6 ᾿᾿ Παγάπαβς οἱ {ποῖν 
Ἰθαχίς, Ἠο ρα τπίο {ο 1ΗΒΗ, . 
Βήτοίο]ι ἰού πο Ἠαπᾶ. Απά Ἰε 
βἰγοίολοᾶ 16 οαί: απᾶ 5 παπα γαβ΄ 
γοβίογεᾶ π]ο]ο 85 {16 οὔΠεγ. 
[6 Απά ἴμο ῬμαχίβοσςῬ νγοπῖ Τοτ{]ι, 
απιᾶ αἰγαϊσλίνγαγ {οο]ς οοαηβε] τ 
ἴμο Ἠσοτοίαπβ αραϊπςδε Ἰήη, μον 
ἴλπαογ πηϊσ] ἀοξίχογ Πϊτη. 
7 Ῥαΐ 6515 να ζλάγενν ΠΙπΙΕΕΗ τ] ἢ 

μῖς 415οῖρ]θβ {ο {π6 Ῥεα: απᾶ ἃ ρτοαί 
τη] πᾶ ἔτοτα (81166 {οµονεά 
μάπα, απᾶ ἴγοτη οπᾶσα, 
8 Απᾷ ἔχοι Ζ6γπβα]θτα, απᾶ {γοπι 

Ἰάππησα, απᾶ ποπ Ῥογοπᾶ οτάαῃ, 
απᾶ μου ρου Έγτο απᾶ ΒΙάοἨ, ἃ 
ρτοαῦ τη Πμαᾶςδ, πει {πε Ἰαά 
Ἠοθατά πα ρτοᾶέ Ώπρς ο ἄτά, 
οαπηθ πηἴο ἨΙτη. 
9 Απ Ίο Βρ8κθ {ο Ηἷ5 ἀἱδοῖρ]ες ἐ]ιαί 

ἃ. Επια]] ΕΙΡ βἹοπ]ά ππαϊν οἩἳ Ἠϊτη, 
Ῥθσαιιδο οὗ {πὸ πα] 1ᾷς, Ἱεβῦ ἴμεγ 
580 14 {μτοιρ Ἰΐτη. 
10 ἘῸΣ πὸ μαᾶ Ἰοα]οᾶ ΤΗΣ, 1Π8ο- 

τηπΟἩ ἐμπαὺ ΠΟῪ ΙῬγοςβδοᾶ προη Πΐτη, 
ἴον {ο τοῦθ Πα, ἃ8 ΤΥ 8ἃ5 Πδᾶ 
Ῥίαρτιθ8. 

24- ΤΙ]. 10. 

1881 
24 Απά {π6 Ἐματίδοος ραϊᾷ ππίο 

Ἠπηα, Ῥε]μο]ᾶ, ΠΥ ἆο ἴπαγ οἩ 
ιο βαρείῃ ἆαγ Πας νήσο 15 

26 πο Ἱανήα] 2 Απιᾶ πο βαϊα ππῖο 
ίΊιοπα, ἃ γο ηθγεχ χεαᾶ ταῦ 
αν ἀῑά, θη ο Ἰαᾶ ποοᾷ, 
παπά πα απ Πππργεᾶ, Ἰδ, απᾶ 

20 ἴ]ιαγ ἴ]ιαί νεγο τὰ ἢ τη ἢ Ἠονγ 
86 οπίογοᾶ Ιπίο πὸ Ἠοπβδο οἵ 
αοα το ΑΡίαίΊναν πτας Ἠϊσ] 
Ῥτϊθβί, απᾶ αἰ οεαῦ ἴ]αο βῇϑυ- 
Ῥχοεαά, 10} 16 15 ποὺ Ἰαπνία] {ο 
οαῦ βανο 1ογ {πὸ Ῥτίθβίς, απᾶ 
ὕδνο 8150 ἴο πετ {πᾶῦ ππεχα 

27 πι τη Απᾶ ο βαϊᾶ πη{ο 
{Ἴποπα, Το βαρείῃ πναβ πιαᾶε 
ΤΟΥ τηδη), απᾶά ποῦ τα Τ0Υ μα 

28 βαυραί]: 50 {]ιαί πο Βου οὗ ΤΠ 
18 ]οτᾷ 6γεπ οὗ {πο βαρρα{Η. 
Απᾶ Ίο οπίογες ασαῖπ Ιπίο μα 

βγηασοραθ; απᾶ ἴμετο νγὰβ ἃ 
1ηαΏ Έλεγχο γλΙο] Ἠαᾶ Ἠϊ5 Παπά 

2 π]μογαᾶ. Απᾶ ἴπεγ παθοπεᾶ 
μη, πγλοαί]θυ Ίο πγοπ]ά Ἠεα] 
Ἠϊπα οἩ {ο βαθραίἩμ ἆαγ; αι 

8 {ΠΥ πηϊρΗί αοσαπβδο Ἠϊπῃπ. Απά 
Ίο βα1ζῃ ππ{ο {π6 τπαπ ὑπᾶὺ πᾷ 
Ἠ16 Ἠαπά πι πουϑ, 2 Ρζαπᾶ Του. 

4 Απᾶ πὸ ραϊ]ι ππίο ματι, 15 16 
Ίανέα] οἩη. {π6 βαὐΡαίἩ ἆαγ ἴο ἄο 
ροοᾷ, οἨ ἴο ἄο Ἰαγπαῇ {ο 58} 0018 ἃ 
116, ου {ο Κἰ 12 Ῥαὺ ἴπογ Ἠε]ά 

ὅ {ποῖ Ῥθασσθο. Απάᾶ π]εη Ίο μαᾶ 
Ἰοοκοᾶ τοιπᾶᾷ αὐοπό οἩἳ παπι 
ὙΥ ἢ αΏροτ, Ῥοΐης ϱγ]οτεᾶ αὖ {π6 
Ἰαγζεπίπς οὗ {πρὶν πϑαυῦ, "6 βα 10} 
ππ{ο ἐπ πλαπ, ϑύγοίοι ἔου τη ΤΥ 
Ἰαπᾶ. Απιᾶ Ίο βἰχοζο]ιαᾶ 1ὑ Του: 
Δα Ἠ15 Ἠαπιᾶ πνας τεβοταᾶ. Απᾶ 
Όιο Ῥ]ματίροθς πγοπύ οὖ, απᾶ 
αἰγαϊσηίνγαγ νι {π6 Ἠετοσίαπβ 
{οοῖς εοαπβο] ἀράϊηδῦ τη, ΠΟῪ 
Όπεν τηϊσ]ι{ ἀθδίχ. ΟΥ̓ Ἠῖπα, 

7 Απᾶ «αρα τη] Ἠϊς ἀἱδοῖρίες 
πλάνα {ο ἴ]ο βοῶ: ἀαπᾶά ἃ 
ργοαῦ τοῦθ ποτ («αΗ]εο 

8 {ο]]οπγεᾶ: δα ἔγοπι ο πάσα, απᾶ 
{γοιη {1 εγπβαίθπα, δα ἔτοτα 1άπ- 
Ίπερα, απᾶ Ῥογοπᾶ «{οτάαη, απᾶ 
αροτπί Έντο απᾶ Β]άοι, ἃ ρτοαῦ 
πηα]Ω(ᾶς, Ποατίηρ Ἀπιπαί στεαῦ 
ήηρς π6 ἄἱᾷ, οΛπ1θ πη{ο Ὠΐτη. 

9 Απᾷ Π6 βρα]κο {ο 815 ἀ1βοίρΙ6», 
ὑμαὺ ἃ Πίο Ῥοαῦ εΠοπ]ά πναῖῦ 
οἳ. ΠΠ Ῥοσααξο οὗ ἐπ6 οτονᾷ, 

“1οδ6 ἴἶογ αλοπ]ᾶ {πγοὴρ Ἠϊτηα: 
10 {ου μ6 Ἰαᾶ Ἰεα]εᾷ τηαπγ; Ἱῃ- 

ΒΟΠΙΙΟΣ {λαῦ 88 ΤΙΑΠΥ 8ἃ5 πᾶ 
βῬ]αραθςβ ὅργθββεᾶ προηπ Ἠϊτα 
Όιαί μπε χρη {οιόοαι Ἱππη, 

ος] 

1 Βοπηθ 
Ἀποϊοης 
απἰλοτ- 

μίση 
γγϊοϑί, 

26}. 
4γἳδο 
ὑπίο {ια 
ηυϊαϑξς 

50», αἱξ 
ἐμὲ 
ἐπμῖγα5 
ἐπμαΐ 6 
αἰᾷ 

46), 
δοοι 68, 

5. αὖ Κὶϊ, 
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2 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, δε, τί 
πμ ο σι ἃ δια 

ποιοῦσιν ἐν ο τοῖς. σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστι; 
- - Σο , 20 καὶ αὐτὸς” ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέ- 

, Ε] / / Φα / ” γνωτε τί ἐποίησε Δαβίδ, ὅτε χρείαν ἔσχε 

90 καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; πῶς 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ᾿Λβιά- 
[ο Ν ”/ “ 

θαρ τοῦ ἀρχιερέως, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
, » ἃ ᾽ » ΄ 

προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν 

εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς σὺν 
91 αὐτῷ οὖσι; καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Τὸ σάββα- 

ν Ν ΝΜ θ 48 Ὁ 906. ς 5 τον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, Ῥϑούχ ὁ ἄν- 
ε.α - 

98 θρωπος διὰ τὸ σάββατον ωστε Κύριός ἐστιν 
[1 ελ - - , Α “ / 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. 
- ΔΝ 

Ὦ Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν, 
κ 3 5, ΤΑΝΕ ὃ. Ε , ν᾿ καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν 

9 χεῖρα. καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς σάβ- 
3 ιο 

βασι θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν 

8 αὐτοῦ. καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἐἔξηραμ- " Ύ α ρωπῳ τῳ εξηραμ. 
- » Ν μένην ἔχοντι τὴν χεῖρα, Ἔγειραι εἰς τὸ 

’ - “ - 

4 μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἔξεστι τοῖς σάβ- 
" - ΛΑ - 

βασω ἀγαθοποιῆσαι, ἢ κακοποιῆσαι; ψυ- 
᾿ - Αη δ 

χὴν σῶσαι, ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων, 
Ἅ / » ΔΝ » » -“ 

ὃ καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ ὀργῆς, 
/ ΄σ ΄“ 

συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας 
ἣν μαι , μα 8 / ” ᾿ 

αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, "Ἔκτεινον τὴν 
ε ε 

φον , » 

χεῖρά σου, καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀποκατεστάθη 
- » ” 

0 ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη”. καὶ ἐξελ- 
, ΄“ ” 

θόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθέως μετὰ τῶν Ἡρω- 

διανών συμβούλιον ἐποίουν κατ᾽ αὐτοῦ, ὕπως 
. 3 

αὐτὸν ἀπολέσωσι. 
« - - 

7 Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησε μετὰ τῶν µαθη- 
- «3 . ᾿ , ἢ π Ν τῶν αὐτοῦ» πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ πολὺ 

πλῆθος ἀπὸ τῆς Ῥαλιλαίας ἠκολούθησαν αὖ- 
α4 4; Ν - ΕἸ δ , ᾿ὴ 3 ΔΈΩ 

8 τῷ", καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἄπο Ἱεροσο- 
. Ἂς “ ΕΣ “ 

λύμων, καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ 

᾿Ιορδάνου, καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, 

πλῆθος πολύ, ἀκούσαντες" ὅσα ἐποίει, ἦλθον 
3 ε - 5 - 

9 πρὸς αὐτόν. καὶ εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 
ιό / ΄“ 9 “ Ἁ δ 

ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν 
” “ Ν ο; Ν 

10 ὄχλον, ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν. πολλοὺς 
εἶ “ 

γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ, 
ο 3 - ο μέ 5 , 
ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται, ὅσοι εἶχον μάστιγας. 

5 ϱπι, ἐν 

54 ϱΠι. αὐτὸς 

55 οι. τοῦ ἰοπί, πού 
πιαγο. 

96 αζ καὶ 

1 τὴν χεῖρα ἔχοντι ἕη- 
ράν 

3 οπι, ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη 

ὃ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐ- 
τοῦ ἀνεχώρησε 

4 οπι, αὐτῷ 

δ οπι, οἱ 

ο ακουοντες 
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11 Απά ππο]οαπ βΡΙΠΙΕ5, πγ]θη {116Υ 
ΒΦ Πτα, 1611 ἆοννα Ῥαίογε Ἰήπα, απά 
αν ΒΑΦΙΠΡ, Τποα τὺ ἴμο Θοπ οἵ 
α οἆ. 
12 Απᾶ [6 αἰταΙ]γ οἸαγσεᾶ {]ετα, 

ὑμαῦ {ΠΥ βου ποῦ τηακο πα 
Ίσπιοσγη. 
18 ἘΑπᾶ Το ροεἴ]ι πρ Ιπίο ἃ πποπἩ- 

{αϊη, απᾶ οα]]οῦ] απο Πίστη ποτ ἢ 6 
ππου]ά: απᾶ {αγ οαππθ πηΐο Ἠΐτη. 
14 Απᾶ π ογᾷαϊπεᾶ Έπειτα, Ό]ιαῦ 

ἴπεγ 5που]α Ὦο πι Ἠϊτα, απ {]αί 
16 τηϊρ]{ βεπά {οεπη ἔου ἢ {ο Ῥτεαο]: 
15 Απιᾶ {ο ΊἸιαγε Ῥοπγεχ {ο Ἠεα] 510Κ- 

ΊΘΒΡΘΡ, απᾶ {ο οαδί ουύ ἄετι]ς. 
16 Απά Ῥπηοπ ο βατηαπηεᾶ Ῥεΐεν. 
17 Απά ἆαπιθς {Πε 8οη οὗ Ζερεᾷεε, 

απᾶ «1 οἨπ ὑπὸ Ῥγοί]μεχ οἳ ἆατπες (απ 
Ἠα βπτπαπηθᾷ ἔπιθι ΏΟΒΠΘΥΡΕΒ, ΥΠΙΟΠ 
18, ΤῊ 8οἩ8 οἳ ἐπαπᾶ 61.) 
18 Απά Απάτοαν, απᾶ ΡΠΙΠΡ, απᾶ 

Ῥατίλμοίοππσθιν, δια Μαἴπανν, απ 
ΤΠοιηαβ, απᾶ «απο ἐλ6 8οπ οἳ 
Α]ρῃαΠΒ, αηᾷ Τλμαάάσας, απᾶ ΒΙΠΠΟΠ 
πο Οαποααπ]ΐθ, 
19 Απᾶ σαᾶας Τεοαγ]οῦ, τυ] οἢ 4150 

Ῥείγαγεᾶ Ἠήτα: δα ἴ]ιαγ πτεηῦ Ἰ 1πίο 
αη Ἠοτβο. 
20 Απᾶ {πο παπα] ἑαᾶς οοππθείἩ {ο- 

σείμεν αραῖπ, 5ο ὑπαῦ μου οοα]ά 
ποῦ 50 ΤΟ} α5 εαῦ Ῥτεαά. 
21 Απᾷ γιου 15 "ἔθ πα 5 Ἠεατᾶ οὗ 

ἐξ, ὉΠ Ὺ τυϑηὖ οὖ {ο 1αγ ΠΟΙ ο Ὠΐτη, 
{0Υ {π6 0 βαϊᾶ, Ἠο 15 Ῥεβιᾶε ἨπηβεΙ!. 

922. 4 Απᾶ {πὸ Ροτίρ6β ΒΟ Ὴ οατηθ 
ἄοππι ἔγοιη ο{σογαδα]ετα, Βαϊ, Η 6 
ια] Ῥοαοα]πεβραβ, απᾶ Ὦγ {πὸ Ῥγϊπος 
οὗ πε ἀαεν]]ς, οαβίαί] Ίο οί ἀενι]ς. 
25 Απᾶ Ἐο οα]]οᾷ ατα πηΐο Ἠϊτη, 

ΓΙ; απᾶ 5814 απίο {παπι ἵπ Ῥ4ταβΙ6Β, 
Ἠον οδπ βαΐαη οαδί οαί βαΐαη 2 
24 Απά 1 ἃ Ἱάπράοπι Ὦε ἀῑνιᾶεᾶ 

᾿ ασαϊηςί 1056], ἐ]ιαῦ Ἰπρᾶοτα οπηποῦ 
παπά. 
26 Απά 1 ἃ Ἡοπβε Ῥο αἰν θα δραϊηβὺ 

105611, [μπαῦ Ἱοιδο οδηποῦ βἰαπᾶ. 
26 Απᾷ 1 Βαΐαη υἱβθ πρ δραϊηβὺ 

ἸΗπηβα]{, απᾶ Ὦο ἄῑνιᾶεᾶ, Ἡο οαπποῦ 
βίαπᾶ, Ῥας παῖ απ επ. 
27 Νο τῇδ 6η εη{εν Ιπίο ἃ βίτοης 

πιαη)5 Ποιι86, απᾶ βροῖ Ἠϊ5 ροοᾷ, 
οκοερῦ Ίο ση] Ενςδί ΡΙπᾶ [Π6 βίχομρ' 
της, απᾶά {πο μ6 ὙΠ|Π ϱροῖ 1115 
Ἠοπβο. 
28 Ἀγογ!γ Ἰ 580 ππίο τοα, ΑΙ 

8118 518}] "08 {οτρίναι τπ{ο {πο ΒΟ18 
οὗ τηθῃ, απιᾶά Ῥ]αβρ]ιοπαϊ6Β, νηλογον {1 
ΒΟΘΥΟΥ {Πε6γ 51Π8}} Ῥ]αβρηεππε: 
29 Βα Ίο ἴλπαί αλα] Ῥ]αβρ]οπιθ 

αραΙηβδί ἰμο ΠΟΙ «ἀΠπορί, Ἠαί]ι 

1881 
11 Απά Πιο ππο]εαπ ΕΡΙΥΙ68, ΤΠ Θη50- 

6Υεχ {αγ Ῥε]ε]ά Ἠϊτα, 611 ἄογιτι 
Ῥεΐογα Ἠϊτα, απᾶ οτ]εᾶ, ΒΑΨΙΩΡ, 

12 Του αγί ἴμο Βοπ οὗ ἀοᾶ. Απά 
Ίο εἸαχσεᾶ {πεπι τηπο] {]ιαῦ ΠΟῪ 
ΒΠοπ]ά ποῦ τα Ἠϊπα Ίπποπγη. 
Απά ο ροεί τρ Ιπίο ἐπ 

πηοππΜαῖτ, απᾶ οαΠεία ππΐο 1ῖτα 
ΠΟΙ Ίο Ἠτηβε]ξ πνοπ]ά: απά 

14 Ώιογ νπεπό πηΐο Ἠϊπ. Απά Ίςθ 

19 

πρροϊηίθᾶ ὕνγε! νθ, ὑπῶῦ {που | 1 βοπιθ 
τηϊρηῦ Ῥε πα Ἠϊτα, απᾶ ἐμαῦ Ίο 
τηἱρηῦ βεπᾷ ἔπετη Σογ{] {ο ΡΥ ΟΝ, 
απά {ο πᾶν απθλογΙ {ο οαδί 
οαῦ 2άενις: δαπᾶᾷ Βίποηπ Ίο 
ΒΙΥΠΦΊΠΘΕᾷ ῬεΐεΥ; απ ᾖαππθβ ἴ]ιο 
5ο οὗ Ζερῥεᾶεο, απᾶ ὁομτ {ια 
Ῥγοίπεν οὗ ἆαπιεβ; απᾶ {παπι Ἠθ 
βγπαπηθεᾷ Ἐοδπθχρθβ, Ὑμίσ]ι 18, 
ΦΟ0Π56 οὗ {ΠαπᾶσθΥ: απᾶ πάγον, 
απᾶά ἘΜΙΗΡ, απᾶ Ῥατίιο]οπθυυ, 
απᾶ Μαίμον, απᾶ ΤἩοτπαβ, δᾶ 
1αΠ168 {16 δοπ οὗ ΑΊρῃααβ, απᾶ 
Τ]αάάσας, απᾶ ΡΙΠΠΟΠ {πὸ 40α- 
ἨΠΘΠΘΡΑἨΠ, απᾶ οὅτπάας Ἰδεατίοί, 
Ὑ ΘῈ αἱδο Ῥοείταγεα Ἠϊτη. 

Απᾶ [6 οοππείἩ ὅϊπίο ἃ Ἰοπςθ. 
20 Απᾶ ιο τηπ]Π(πᾶο οοπιεί]ι {ο- 

Ρείλεγ αραῖῃ, 5ο ἐλαί {πον οοσ]ά 
ποῦ 50 ΤΙΊΟΠ α5 οαῦ γοαά. Απᾶ 
Πεν 198 Στιεπᾶς Ἠεατᾶ 19, ἴπεγ 
ποπ οας {ο Ίαγψ Ἰο]ά οἩ Ἠϊτη : 
ΤΟΥ ἴ]ογ Βαϊ, Ἠθ 15 Ῥοριᾶς Πϊπῃ- 
561, Απά {ο βοῦρο5 νο 
8118. ἄοππ τοπ {6γ1βα]θπα 
Βαϊ, ο Πα Ῥεε]κεραῦ, απᾶ, 
ϐῬγ ο Ῥτϊίποο οὗ ἴμο 2ἀενῃςβ 
οαδ{αεί] μ οαὖ μα 246νῇςδ. Απά 
16 οα]]εᾷ ἴ]επα πηΐο Ἰήτα, απᾶ 
5814 τπιηΐο {πετ ἴῃ Ῥαγαβ]6ς, Ἡοτγ 
οςη Ραίαπ οαδύ οὖ Ραΐαπδ Απᾶ 
1 ἃ Ἱάπρᾶοπα Ὦο αἰν θα αραϊπςδί 
10561, ὑμαὰῦ Ἱπσᾶοπι οδηποῦ 
βίαπᾷ. Απά 1 ἃ ποῦβθ 6 
ἀῑνιᾶεᾷ ἀραϊηϑὺ 1956], πὰ Ἱοιβδα 
Ὑ711 ποῦ Ὀ6 8016 {ο βίαπᾶ. Απᾶ 
1 Βαύδηῃ μα τίδεη πρ δραϊπβῦ 
Ἰήπηβε]Ε, απᾶ 15 αἰνι θᾶ, Ἡο οδῃ- 
ποὺ βἰδηᾷᾶ, Ῥαί Ἠαίπ απ επᾷ. 
Βυῦ πο οηθ ο8η 6π{εγ Πίο ο 
Ἠοιβδαο οὗ {π6 βίτοηρ πιαπ, απά 
5ΡΟ1] Ἠῖ5 ροοᾷβ, οχκοερί πῃ ἢγβέ 
Ῥϊπα {ΠῸ βίσομρ πια; αι {λατ Ίο 
νο] ϱροῖ] Ἠΐ5 ποῖιβθ. αγγ 1 βαγ 
ππίο τοι, ΑΙ ἐμοαῖτ 515 5181] Β6 
1οχρῖγει {ο ὅπ 5018 Οἵ ΤΠΘΗ, 
Δα ὑπο Ῥ]αβρ]οαπιῖθς Ἱ/Ἡθγθ- 
ὙΠ} ΒΟΘΥΕΣ {]1ογ 5181] Ρ]αβΡ]6ΠΠθ: 

29. Ῥὰὰῦ γ/ΠοΒΟοΘΥΕΥ 5181] Ῥ]αβρηεπιο 
αραϊηβῦ {ο ἨοΙ Βριίς μαι 
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ἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἔ Ν Δ / ν ” / σα αν 11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν 
. / η » “ η. - ΄ ἐθεώρει, προσέπιπτεν αὐτῷ, καὶ ἔκραζε, λέ- 

8 τε Ἀ - ” Ν 

19 γοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ πολλὰ 
” “ Φ’ Α . Ν ’ 

ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιή- 

σωσι. 
” - 

Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ Όρος, καὶ προσκαλεῖ- 
Δ ”/ μα" ΒΘ Θ᾽. ο Ν᾿ 

ται οὓς ἤθελεν αὐτός' καὶ ἀπῆλθον πρὺς 
γης / ὃ ὃ Ἰ σ 3 ᾽ 

καὶ ἐποίησε δώδεκαῖ, ἵνα ὦσι µετ 

1 

14 αὐτόν. 
3 “ ὐν. 4 2 ᾽ Ε Ν / 

αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλη αὐτοὺς κηρύσσειν 
16 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν θεραπεύειν τὰς νόσους, 
16 καὶ” ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια" ϑκαὶ ἐπέθηκε τῷ 
17 Σίμωνι ὄνομα Ἠέτρον' καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ 

Ζεβεδαίου, καὶ Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ 
» / « ν ες. ο, ος 9 Ἰακώβου" καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα 

“ ο 18 Βοανεργές, ὅ ἐστιν, Υἱοὶ βροντῆς" καὶ ᾿Δν- 
δρέαν, καὶ Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον, καὶ 
Ματθαῖον, καὶ Θωμᾶν, καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ 
᾿Αλφαίου, καὶ Θαδδαῖον, καὶ Σίμωνα τὼν 

19 Κανανίτην,9, καὶ Ἰούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς 
καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 

Καὶ ἔρχονται" εἰς οἶκον' καὶ συνέρχεται 
Δ. 12 » λ [ὦ Α ὃ 2 θ » Ἀ 

πάλιν Ἰδὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς 
΄ 18 3” .“ ν 2 / κ 

51 µητε” ἄρτον φαγεῖν. Και ακουσαντες οἱ 
.“΄ Ὁ τ Φίρυν - εν νυν 

παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν' ἔλεγον 
ΠῚ Δ σ 5 ’ ΔΝ « (4) ς 

22 γὰρ ὅτι ᾿Εξέστη. καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ 
3 Α « , / » “ 

ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι 

Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι Ἔν τῷ ἄρχοντι 
23 τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. καὶ 

/ ΄ 

προσκαλεσάμενος αὐτούς, ἐν παραβολαῖς 
ἔλεγεν αὐτοῖς, Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατα- 

94. νᾶν ἐκβάλλειν ; καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν 
“ » ’ »" « ’ 

μερισθῆ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία 
᾽ , Ν 2. δι. ἢ » » ε ᾿Ὶ ον 95 ἐκείνη. καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν µερισθῇ, 

96 οὐ δύναται]! σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη. καὶ εἰ 
{ ” - τα ” ΕΣ ς Ν Ν 

ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ ἑαυτὸν καὶ µεµέρισ- 
δ 2 - 

ται, οὐ δύναται σταθῆναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει, 
Ω 3 ’ - - 27 Ἰδοὺ δύναται οὐδεὶς τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ, 
εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν" αὐτοῦ, διαρπάσαι, 

20 

γΝ ν ” ΔΝ » ΔΝ /{ Ν , Ἁ ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν 
98 οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

πάντα ἀφεθήσεται τὰ ἁμαρτήματα τοῖς υἱοῖς 

τῶν ἀνθρώπων 15, καὶ βλασφημίαι ὅσας Ὃ 
Ἃ ο λ 

99 ἂν βλασφημήσωσιν᾽ ὃς δ᾽ ἂν βλασφη- 
, “ Ν ΄ λ ιό » » 

μησῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει 

159 

7 ΠΙαηᾳ. αρ οὓς καὶ 
ἀποστόλους ὠνόμασεν 

8 ρῃι. θεραπεύειν τὰς 
νόσους, καὶ 

9. 2Ιαγᾳ. αρ καὶ ἐ- 
ποίησε τοὺς δώδεκα" 

ἹΚαναναῖον 

ἔρχεται 

3 ααἀὰ ὁ 

μηδὲ 

δυνήσεται 

ὅ ἐμερίσθη 

ααᾷ ἀλλ 

17 εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ 
ἰσχυροῦ εἰσελθών, τὰ 
σκεύη 

15 τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώ- 
πων τὰ ἁμαρτήματα 

19 αἲᾷ αἱ 
20 ϱ όσα 



5, ΜΑΒΚ ΤΙ]. 29-- ΤΝ. 11. 

Ἃ Μα, 
15. 46, 

ἘΜ ΑΙ, 
19, 1. 

1611 
ΠΘΥ͂ΘΙ ΤΟΥΡΙΥΕ6ΠΘΒΒ, 0 15 ἴῃ ἄαπρον 
οὗ οἴεγπα] ἀατηπαβΙίοῃ. 
90 Ῥεοαπςο {1εγ βαϊᾶ, Ἡο μα 80 
ππσ]εα βρῖτ]0. 
91 4. Τηογο οαπηο ἔλα Πϊς ῬτούἨτεπ, 

απᾶ Ἠ18 τη που, απ βίαπᾶ πρ νηζ]ι- 
οα{, βεπῦ πηΐο Ἠΐπα, οα]11ΐτις Ἠήτη. 
82 Απᾷ {πὸ τη] πᾶο ραῦ αροτπύῦ 

Ἠΐπη απᾶ ἴΠαγ βαῖά πηΐο Ἠϊπη, Β6- 
ΠΟ], {1ψ πποίμεν απᾶ {1 Ὀτείμτει 
σι πουὺ βθε]ς {οΥ {Π66. 
99 Απ 116 δηβυγοῦθα {ποτα, Βα] ηΡ, 
ὝΥΟ 15 1ΗΥ ΤΟΥ Π61., ΟΥ ΤΗΥ Ῥταί νετ 2 
84 Απᾶ Ίο Ἰοοκαᾷ τοππᾶᾷ αΡοαί οἩ 

ἔπιθτη πγΠΙο] δαῦ αροιιῦ Ἠϊπη, ἃ Πα 58], 
Ῥε]μο]ά τὴν τποί]εν δα τὴν ῬτείἩγεη. 
96 ἘῸΣ ὙΠΟΒΟΘΥΘΙ 5181} ἆο {Π6 ν]] 

οἳ ἀοᾶ, {Ππ6 βαπιο 18. πι Ῥτοίπετ, 
απᾶ ΤΗΥ 8ἱ8{6Υ, απιά τη οὕ 6 Υ, 

4 Απᾶ ἅ]ιο Ῥεραη ασαῖη {ο ἴθαολ 
Ὦγ με 388 5146: απᾶ {]εγο 85 ρᾶ- 
Ώιογεά ππ{ο Ἰήτα ἃ στεαῦ τυ] ὑπ, 
50 {]αί Ίο επἰενεᾷ Ιπίο ἃ 5ῖρ, απᾶ 
βαῦ ἴῃ {1ο Ῥεα: δ ο πν]ιο]ε τηπ]- 
{πᾶ γγᾶϑ Ὦγ {π6 Όθα οἱ ἴ]ο Ἰαμιᾶ. 
2 Απᾷ Το {ααρ]ί ἔλαιη τπαηςσ ὑπ] ηρ5 

Ῥγ ῬαταβΙθΒ, δα βαῖᾶᾷ πηΐο {πεπα πι 
115 ἀοοίτῖπε, 
8 Ἡεαγ]κοαι, Βε]ιο]ᾷ, ἴΠειο παπί οιιῦ 

8 5ΟΥΕΥ {0 ΒΟΥ: 
4 Απᾷ 10 οα1πθ {ο ρας5 α5 Ίιο βοπγεᾶ, 

80116 7611] Ὦγ {1ο σἂν 5146, απιά [86 
ἴον ]5 οἱ {116 αἲγ 6β1πα, απά ἀεγνοιγεά 
Ἱνπρ. 
ὅ Απά 8οπιο 161] οπ βίοπγ ρτοτππᾶ, 

νηεγο 15 Ἠαᾶ ποῦ τησ] θαυ : απά 
Ἰηπηθζ1αεΙγ 16 βρταπρ αρ, Ῥοσαδε 
10 Ἰαᾶ πο ἀ4ερί]1 οὗ οατ{]ι 
6 Βυὺ νηεη {πμ6 ὅπη γα πρ, Ὁ 

ν/αβ ΒΟΟΥΟΠεᾷ, απᾶά Ῥεσαιδο 16 πᾶ 
πο τοοῦ, 1ὑ υγ ]ιογεᾶ γᾶν. 
7 Απιᾶ 6οτηθ 7611 απποπρ ΓΠοΥἨΒ, δ 

{16 {Ππογπβ σγεῖγ πρ, απά οἸο]κεᾶ 10, 
απά ᾿ὖ γιο]άεᾶ πο ἔγυ. 
8 Απά οἴμογ {6]] ον σοοᾷ ργοππᾶ, 

απᾶ αἸα γιε]ά Γτιϊς {πᾶὺ βρταηρ πρ, 
Γ απᾶά Ιπογεαςδεᾶ, απᾶ Ῥτοιρ]μῦ Του ἢ 
ΒΟ1Π6 {ΕΠΙΥίΥ, απᾶ 8οπιθ βἰχίγ, δᾶ 
ΒΟΙΠΘ απ Ἠππάγοαα. 
9 Απᾶ Ίο βαϊᾷ {ο {Πθιη, Ἠο {]ιαί 

λαί] οαχ5 {ο Ἠθαγ, 1εῦ Ἠϊτη εαν. 
10 Απᾶ γε Ίο Ίγαβ αἶοπο, αγ 

ἴιαῦ τοῦθ αροπί Ἠϊτα, πα {μα 
ἔνγο]νο, αβ]κοᾷ οἱ ἨΙ1η μα Ῥαταβ]ο. 
11 Απά Ίο βαϊῖᾷ πηΐο {ποατα, Ὁπίο 

τοι ἴὖ 15 ρῖνεπ {ο πον {πο Τηγ βίου 
οὗ {π6 κιηράοιη οἳ ἀοᾶ: Ῥαό αππίο 
{ποῖ {λαῦ απο νυοαί, 811 ἴ]ερο 
ἠήπρς αγο ἆοπο 1π| ραταβ]ος: 

1881 
ἨΘΥ6Υ ΤΟΥΡΊΥ6ΠΕΡΕ, Ῥαΐ 15 στ] 

80 οὗ απ εἴεγπα] βία: Ῥεσαιιδθ ἴ]δΥγ 
ρα], Ἠθ πα απ ππο]θαν βΡ]- 
1, 

51 Απᾶ Ίλετο ο0Ί16 Ἠ]5 το Ποῦ 
απά Ἠϊ5 Ῥγοίητεν; απἀ, βίαπά τισ 
Ποῦ, πε επί τπίο Ἠΐτη, 

82. οπ]Ηηπρ Ἠπη. Απά ἃ πππ]Ω{πιᾷο 
πας 5: 001ηρ’ αροιαέ Πτα; απιᾶ ΠΟῪ 
β4Υ Ἱπ{ο Πτα, Ῥε]ιο]ᾶ, {ΠΥ τηο- 
ΠΟΥ απά {μσ Ῥτείμτει ψηλοί 

98 5εο]ς {ου {π66. πᾷ Ἡε απβπγετοί]Ἡ 
Ώλθτη, απᾶ βαϊα, πο 15. τηΥ 

94 πποί]οΥ απᾶ ΤΗΥ Ῥγοί]νν η Απά 
Ἰοοκίηρ του οἩ ἔΠετα Ισ 
καΐῦ τουιπᾷ αροαί Ἠϊτα, Ίο 581}, 
Ῥε]ο]ᾶ, ΤΥ πιοί]λος δι ΤΗΥ 
Ῥνοεί]νοπ! Έον πΊποβοσθγεν β]ια]] 
ἆο ἐπ ψ1Π] οἵ ἀοᾶ, [Π6 βαπῃθ 15 
ΤΥ Ῥτγοίμαχ, δι) βίβίθσ, απᾶ 
1ΠΟΙΠΘΥ. 

4 Απ αραῖη Ίο Ῥθραη {ο θοῦ 
Ῥγ {πὸ βεα βἰᾷθ. Απᾶ ἴιογο 15 
ραΐλμεγοᾶ πηΐο Ἠήτη ἃ ὙΘΙῪ ρτοαιί 
πππ]Πὑπᾶς, 5ο ὑπᾶῦ Ἰιο επεγεᾶ 
Ἰπί{ο ἃ Ῥοαί, απ ραΐ ἴῃ {Π6 5θᾶ ; 
Δα 811 {π6 τη] πιᾶο Ὕπεγο ὮΥ 

2 ἴιο βθᾷ οπ ἴπθ Ἰαμά. Απάᾶ Ίο 
{αασΠί που την ἐΠῖηπσα ἴῃ Ῥα- 
ταβ]οβ, απᾶ βαϊα πηΐο ἔ]οπα ἴῃ Ἠ15 

8 {οασμίηρ, Ἡεατκεη: Ῥε]μο]ᾷ, {1ο 
4 ΒΟΝ6Υ πγεπί {οτ{] {ο Βου: απᾶ 10 

681ηΘ {0 Ρ888, α5 Π6 5ογ/εᾷ, ΒΟἨ16 
5οεά 1611 Ὦγ ιο πναγ εἰά6, δηᾶ 
ἴ]α Ῥϊνᾶς ο«αππθ απά ἀαγοιτεᾶ 1. 

δ Απά οἴπεν 1611 οὐ {16 ΤΌΘΚΥ 
στοιιηα, Ίνπεχθ 165 Ἰαᾶ ποῦ το ἢ 
οατία; απ βἰταϊρ]ηίγγαγ 1Ὁ βρταπς 
πρ, Ῥεσααδο 10 Ἰαᾶ πο 4ἄεερηθβΒ 

6 οἵ εατί: απά πε {Π6 βατ γγαβ 
1ΊΡ6Π, 16 Ὑγαβ βοοτομεᾶ; δα Ῥε- 
οα1βο 16 πᾶ πο τοοῦ, 16 νηζπεγοᾶ 

7 απαγ. Απᾶ οἴμεν 1611 απποπρ ἔ]ιθ 
Ππογηβ, απᾶ ἴ]ιο {πουπς ρτεν; ΠΡ, 
απᾶ οποκεά 16, απἆ 16 γιε]άαᾷ πιο 

8 {τ|ῤ. Απά οἴμενς 161 Ππίο {ΠῸ 
δοοᾶ βτοιπᾶ, απᾶ γ]ε]ᾶεά ἔγτιν, 
στονήτρ τρ Δα Ππογθαβίηρ; απά 
Ῥτοιρηό {οτί], παν γἕο!α, ἀπ 
εἰχίγ{ο]ά, απά ἃ Ἰναπάγοᾶτο]ᾶ. 

9 Απά ο βαἰᾷ, Ὑπὸ Πα εαχβ {ο 
Ίσαγ, 166 Ἠήπα Ἠθδαγ. 

10 Απά πΊιει Π6 γ/αβ αἶοπο, {ΠΟῪ 
ναί χοῦ ἃροὰὺὺ Ἠπη τὶν {πὸ 
ενα αβ]κεά οἳ Ἰήπη ἴ]ιο Ῥραγα- 

11 "165. Απᾶ Ίο βαϊᾶ ππίο {ἶετη, 
Ὁπίο τοι 15 ρἴνεη {ο ταγβίθετγ 
οὗ {π6 ΚκΚιηράοιη οὗ ἄοά: με 
ππίο ποια {παῦ απο πλοιῖ, 
811 Ὠήπσβ αγο ἆοπο ἴῃ Ῥαχαβίες: 

[Ὁ] οι 
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ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾽ ἔνοχός ἐστιν 
30 αἰωνίου κρίσεως”. 

ἀκάθαρτον ἔχει. 
81 "Έρχονται οὖν" οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ 

Ε α 29 Ανω ς - 3 ’ Ν 

αὐτοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν πρὸς 
. / οἱ » / 3 , ” 

89 αὐτόν, φωνοῦντες αὐτόν. καὶ ἐκάθητο ὄχλος 
Ν Μη η δὲ Αλ {ὁὰ τὸ ,ὔ « 3 περὶ αὐτόν' εἶπον αὐτῷ, ᾿Ιδού, ἡ μήτηρ 

Ν « 3 / -” ” / 

σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσί σε. 
23 καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων”, Τίς ἐστιν ἡ 
81 μήτηρ µου ἢ Ὃ οἱ ἀδελφοί µου; καὶ περι- 

βλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν” καθη- 
μένους, λέγει, Ἴδε, ἡ μήτηρ µου καὶ οἱ 

ιν / 
85 ἀδελφοί µου. ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα 

τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός µου καὶ ἀδελφή 
μου 3 καὶ μήτηρ ἐστί. 

ὅτι ἔλεγον, Πνεῦμα 

4 Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν 
/ Ν᾿ ΄ 1 δ᾿ σεις 2 

θάλασσαν. καὶ συνήχθη! πρὸς αὐτὸν ὄχλος 
πολύς”, ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον 5 

- 3 κι , ἃ ᾿ - ς 34 
καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

καὶ 

ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ 
” 9 ὙΠ) κ κ 3 Ἐν ῃ |, 

8 ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ᾿Ακούετε 

ἢ πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν". 

4 ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι καὶ 
“ Δ 

ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ 
ν ες / ας θ μὴ λ - ᾽ αὖ 

τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

ὅ καὶ κατέφαγεν αὐτό. ἄλλο δὲ ἔπεσεν ἐπὶ 
τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν᾽ καὶ 
εὐθέως ἐξανέτειλε, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος 

6 γῆς᾽ ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, 
Δ 7 καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. καὶ 

"ἢ - » ᾿ πυφάη αρ 
ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν 

αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν 
» 3» ἌΡ. 8 ι :, ᾿ ἴω 

8 οὐκ ἔδωκε, καὶ ἄλλοῦ ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν 
᾿ ος Ἀτῇ 58 ν}}λ ᾿ 3 , 

τὴν καλήν᾽ καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα 
καὶ αὐξάνονταϑ, καὶ ἔφερεν ἕν τριάκοντα, 

9 καὶ ἓν 10 ἑξήκοντα, καὶ ἕν 10 ἑκατόν. καὶ ἔλε- 
᾽ -. ἢ ἢ ὍὋ ἕ 7 Δ 3 , 3 

γεν αὐτοῖς "΄, χων] ὦτα ἀκούειν ἀκου- 
έτω. 

“ὦ » ᾽ ι᾽ "Ὅτε δὲ ἐγένετο καταμόνας, ἠρώτη- 
14 ΕΤΕ « Δ 4 . - / 

σαν] αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώ- 
11 δεκα τὴν παραβολήν 5, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, 

ς - Α , 16 κ 
Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον" τῆς 

Θεοῦ" δὲ τοῖς 
” - ν . ἔξω, ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται 

’ -“ τὶ Ψ 

βασιλείας τοῦ ἐκείνοις 

ἁμαρτήματος 

Καὶ ἔρχονται 

ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

33 Καὶ λέγουσιν 

37 τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ 

35 οι. µου 

1 συνάγεται 

3 πλεῖστος 

ὃ εἰς πλοῖον ἐμβάντα 
4 “' 

ἦσαν 

ὅ ρηι. τοῦ οὐρανοῦ 

6 καὶ ἄλλο 

7 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ο 
ἥλιος 

8 ἄλλα 

9. αὐξανόμενα 

10 εἰς 

Οι. αὐτοῖς 

Ὃς ἔχει 

Καὶ ὅτε 

ἠρώτων 

ὅ τὰς παραβολάς 

τὸ μυστήριον δέδοται 
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ἢ Μία, 
19. 14. 

31 Τ]πι, 
Ὁ. 1ἴ- 

ἘΜα, 
δ. 15. 

"ΤΠ 
εὐογᾶ, πι 
ἐμὲ ογἶ- 
οἶπιαί, 
δισηῖ- 
Πείια 
1685 πιζα- 
5106 α5 
ήαι1. ὃ. 
15. 

κ Μαϊΐ, 
10, 26, 

Ἅ Μαϊ, 
Τ, 2, 

ἃ Μαϊί, 
19, 12. 

ο, ΜΑΕΚ ΤΥ. 12--27, 

1611 
19 Ἐ ΤῊ δῦ βοεῖηρ {αγ τηαγ 566, απᾷ 

ποῦ ροεγσαἴνο, απά Πεατίαρ αγ τηαΥ 
Ίρθαν, απᾶ ποῦ ππάανείαπᾶ, Ἱοδῦ αὖ 
αΠΨΥ ὤππο {πεγ 5που]α Ῥε οοπτετεεᾶ, 
αηά {Πεῖν 5115 Ελοπ]ά Ῥο {ογρῖτεῃ 
λατ]. 
18 Απᾶ ἢ6 βαϊᾶᾷ ππίζο ἴ]απι, πον, 

γο ποῦ [π1|5 ραταῦ]αο2 Απά πον ὑμθὴ 
νη]] τοι ποῦν 811 ραταβΙαΒ ὃ 
14 41 Τ]ο βουγου βουνοί {π6 πογᾶ. 
15 Απᾶ {Π6586 ατα ἴμαγ ΡΥ {π γα 

Βἰᾶθ, μου Π6 ποῦ 15. βόσγῃ, θαὺ 
πθΘη ἴμεγ Πᾶνο Ἠεαγᾶ, Ραΐαη οοσαθ ἢ 
Πητηθ(Ια{εΙγ, απᾶ ἰακεία απγαγ ἴ]α 
ψογᾷ ὑπῶὺ νγἂβ βοσή 11 ὑΠ6 1} Ἠδαχίς. 
16 Απά πθ80 απο ἴπεγ Ικοπ]ξο 
ὙΏΪΟ 8106 ΒΟΥ ΟἹ βἴοησ τοπ, 
ΠΟ ΠΘη Ί]εγ Ίιατο Ἠεατᾷ {πὸ 
νονᾶ, ᾿τητηϑαϊ θυ τοοεῖτο ἃ γι 
ρ]αάποςς: 
17 Απᾶ Ἠατο πο τοοῦ 1η {διηβε]τος, 

απά 5ο επάτα Ῥαῦ {ου ἃ πο: αἴξου- 
γγαγα νε αβ]Ιοθίοπ οΥ ρεγβοσιβίοἸ 
απ1βοί] ἴον πο πγονά)5 58 Κα, ΙΤΠΤΠΘ- 
4ἱαζεΙγ {μαγ ατα οβεπᾶεᾶ. 
18 Απ Π656 8.6 ἴπεγγΠΙοἩ ΔΥῸ ΒΟΎΤῚ 
ΑΠΙΟἨΠΡ{ΠΟΥΩΒ: ΒΌΘΙ ἃ5 Π6 8.7 {Ποπγοτᾶ, 
19 Απᾶ ἴ]ο ϱ4Υ6Β οἵ {115 ποχ]ᾶ, 

Ἀππᾶ ἴπο ἀεοαιίαίπεδς οἳ τίσ]µεβ, 
απᾶ ἴ]ιο Ἰαςδίς οὗ οἴμει (ήπρβ εΠ{ε- 
Ίπρ ἴῃ, οο]ο ὑπὸ πγοτᾶ, απᾶ 10 Ῥε- 
οοτηθίῃ απ να {α]. 
20 Απά ἴ]ιοβο α1θ {ποὺ τ ΒΟ αγα 
ΒΟΥ ΟἹ σοοά ρτοππᾶ, 5001} α5 Ἠθαγ 
{μα σου, απᾶ τοσεῖνο 16, απᾶ Ῥτῖης 
Του {ναῖς, 8οπηθ ΠΙτίψίο]ᾶ, βοτπθ 
βΙσίγ, δα βουὴ δὴ Ἠαπάτεά. 
21 4 ἘΑΛπᾷ Ίο βαῖᾶᾷ πιηΐο {]οδτῃ, 15 ἃ 

οαπᾶ]ο Ῥχοιρ]λί {ο Ρ6 ραῦ ππᾶεν ἃ 
Ιραδ]ο], ΟΥ ὉΠΟΎ ἃ 64 2 απᾶ ποὺ ἴο 
Ῥο βεῦ οη ἃ οαπᾶ]εβί]ο]ς2 
22 ἘἘου {λογο 15 πού ῃϊηρ Ἠ1ᾷ, ὙΠΟ ἢ 

5818} ποὺ Ὦο ππαπϊ{ορίοᾶ: ποι Π 6. 
τῶ ΑΠΥ ὑπϊηρ' Καρὺ 5εοτεῖί, θαῦ ὑπαὺ 
10 5Βῃου]α σοπιο αὐτοαά. 
28 ΤΆ αἩπγ Τηδῃ Ἠθγο 64Υ8 ἴο [68 Υ, 

1οῦ Πτα 68}. 
24 Απᾶ Πα βδϊᾷ πηΐο ἴἶαπα, Τα]κο 

Ἰορᾶ ψμαῦ τοι Ἠθδαν: ἘΠ γγ]αῦ 
ΠΙΘΔΡΙΥΘ το τηεία, ἰῦ Πα] Ῥα τηεα- 
ϱγοᾷ {ο τοι: Απᾶ ππίο τοι {λαῦ 
Ἠθαγ, 5118] πΊοτο Ὀ6 ρίτεν. 
25 ΕΟΧ Ίο {]ιαῦ Παί], {ο Ἠϊπα 5181] 

Ῥο ρίνϑῃ: απά ο ὑπᾶῦ δ πού, {τοι 
1ήπη 588}1 "6 {ακατ, ετεη ὑπαῦ 10} 
Π6 παίῃ. 
20 4 Απᾶ Π6 βαϊᾷ, 50 15 ἐμ8 Ἰπρ- 

ἄοπι οἳ ἀοᾶ, 85 1 ἃ τπαπ Βῃουᾶ 
σαβῦ 5οεᾷ Ιπίο {πα ρτοαπᾶ, 
27 Απ Βῃου] β]εερ απιά 7186 πρ 

1881 
19 ια βοοῖπσ ΠΟΥ ΤηΔΥ 566, απᾶ 

τοῦ Ῥογεαῖνεο; απά Ἠθασῖηρ ΠΟΥ 
ΊΠΑΥ Ἠθαγ, απᾶ ποῦ ππᾶενβίαπά; 
1αεβί Ἱαρ]γ ἔπεγ ΒΒ σα ἔπτη ασαῖπ, 
απᾶ 16 βποπ]ά θ6 {ογρῖγεῃ {]ατη. 
Απάᾶ πὸ βδιῃ πηΐο ἔπαια, πουν 
γ ποὺ {πμ ραταρβ]ε2 απᾶ πον 
581 το ΠΟ 811 ἴπο Ῥαχα- 
Ῥ]ε6β2 πο Ἀβοπεν βοπεί] {μα 

15 πνοτᾶ. Απᾶ {πεβο αγο ἴπεν Ὁτ 
{6 γῶν 5146, θυ {π6 πγονᾶ 18 
Βου; απά ΠΘη {Π6Ὺ Πᾶγο μΘδΥ, 
αἰγαϊσΠίπγαγ οοπιείη Βαΐαπ, απᾶ 
{αεί απγαγ ἴμο ποτᾶ πάς] 

16 αμ Ῥ6εη βονπι ἴῃ ἔΠετι. ἀπᾶ 
ἴμαβο ἵπ 11 ΤΠάΏΠΕΥ 816 [αγ 
ναί ατο ΒΟΥ ΠΡΟῚ μα του] 
ΡίαζεδρνἩο, Ὑπεπ{Πεγλανε]εανά 
{ιο πνοτᾶ, ϱἰγαϊΙρηύγγαγ τοσςίγο 16 

17 πι 1ου: απᾶ {λπαγ Ἠατε πο τουί 
ἴῃ {θιηβε]νος, Ῥαΐ οπάατο {οΥ 8 
πυμῖ]ε; {πετ, πετ ἐγ] ρα]αῖοι ΟΥ 
Ῥογβεοπθίοη δυο Ῥθσααβο οὗ 
{ΠῸ πογᾷ, βταϊσ]ίνγαγ ἴπιεγ βἴπτῃ- 

18 Ῥ]ο. Απάᾶ οἴμετβ 816 {αγ ἴλαί 
8γο ΒΟ απιοηςσ {πο {πονγης; 
1μαεβο 41ο ποὺ {μαῦ ανα Πεατᾶ 

19 {πΠ6 πνοτᾶ, απᾶ {1ο «αχθβ οὗ ἴμο 
1πγοτ]ᾶ, απᾶ {πὸ ἀθοοι 1] 6855 οὗ 
ΥΙ6ΠΘΒ, δηα {πὸ δ 5 οἵ οἴ]εν 
Ώήππσς οπίενῖπρ Ίπ, οἨο]ςο {πὸ 
που, απᾶ 16 Ὀεσοπιθί]α τι δναζ- 

20 1]. Απᾶ {ποβο το ἔμαον {πε 
ΥΤΘΥΘ ΒΟΥ πΠΡοπ {πὸ ροοᾶ ρτοππιά: 
ΡΙ6Ἡ ἃ5. Ίθαγ {πὸ πγονᾶ, απᾶ 80- 
οερῦ 16, απᾶ Ῥοεαν Ενας, ὑμαγ{φ{ο]ᾶ, 
απά Εἰκίφίο]ᾶ, δα ἃ Πππάγες- 
{ο]4. 

Απιᾶ Το βαϊᾷ ππ{ο {παπι, 15 με 
Ίατηρ Ῥτοιρ]ί {ο "6 ραί ππᾶεχ [88 
Ῥαβδ]μο], οἵἨ αππάςγ ἴπο Ῥεᾶ, απ 

22 ποῦ {ο Ῥο Ῥραῦ οἩ {π0 βίαπᾶ 2 Ἐον 
ἴπετο 15 πούῃϊηρ Ἠᾳ, 6βατο ἐπδὲ 1ὲ 
βΠοπ]ά Ὦο ππαπξεβίθᾶ; πεϊ]εν 
νας απ ἐ]ίπᾳ ππαᾶθ βού, Ότί 

28. ἴλαῦ ἰὑ ΒΒου]α οοιπο {ο σης, Τί 
ΑΠΥ τηϑ ἨΔ] οαΥς {ο Ίθαν, ]εῦ 

24 Ἠϊπα πθ΄. Απιᾶ ο βαϊᾷ πηΐο ἔ]οπια, 
Ῥα]κο Ἠεεῦ ταῦ γο Ἠθαν: πα 
σ]αῦ ΤηΘαβάτο Ὑο πιείο 16 5181] 
Το πηθαβιγαᾷ πη{ίο τοι: αππᾶ Τηογθ 
5881] Ῥο ρῖναι ππίο γοα. ΕῸΥ Ίιο 
Ὅλαῦ Ἠα]ι, {ο Ηΐτη 5181] Ὦο σίνϑῃ: 
απά Ίο ὑπαὺ Ἠαί]ι πού, ἔγοπα Ἠϊπα 
ΒΔ ο ἔθη δα γε ἴ]ιαί 
ΠΙΟ] Ἰθ ΠαίἩ. 
Απᾶ 9 βαϊᾶ, Ῥο 5 ὑπ κίηρ- 

ἄοτη οἱ «ο, 85 1 ἃ ππαη βποπ]ά 
σοαδῦ 5οοᾷ προη {πὸ δαν]; πᾶ 
Βλοι]ά Αἱεερ απά τῖσο πὶσ]ηέ 

18 

21 

26 

26 

2 -3 

ΤΟΣ, ασε 
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13 ἵνα βλέποντες βλέπωσι, καὶ μὴ ἴδωσι' καὶ 
5 / ἔρ . ἀκούοντες ἀκούωσι, καὶ μὴ συνιῶσι' μήποτε 

ἐπιστρέψωσι, καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἁμαρτή- 

13 ματα, 
Α 3: ΑἿ ” / Δ 

παραβολὴν ταύτην; καὶ πῶς πάσας τὰς πα- 

ΜΗ ραβολὰς γνώσεσθε; 
1 σπείρει. 

ο ἧς 
καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν 

«ε / κ [4 

ὁ σπείρων τὸν λόγον 
ἍΝ αι ς Δ λ κα’ οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν, 

μή ,ὕ ς / .λ σ 5 / ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσω- 
μ ΄ ” ς ” κ ” 3 

σιν, εὐθέως ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν 
Ἀ ΑΝ 5 - λόγον τὸν ἐσπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις αὖ- 
18 «πε κ 3 ει, ος Ν 

16 τῶν 8, καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ 
/ ’ ο σ 3 

πετρώδη σπειρόµενοι, οἵ, ὅταν ἀκούσωσι τὸν 
2 ἀ “ 

λόγον, εὐθέως μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐ- 
/ Ν » » ἘΠ 3 ς - 2 Ν 

17 τόν, καὶ οὐκ ἔχουσι ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ 
, ππο ζ 5 , / 

πρόσκαιροί εἰσιν' εἶτα γενομένης θλίψεως 
Δ Ρ κ᾿ . , » 
ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθέως σκανδαλί- 

- κ᾿ 
18 ζονται. καὶ οὗτοί 9 εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας 

, ο ἐν ον , τ ἐμ 91 σπειρόμενοι Ἅ, “οὶ τὸν λόγον ἀκούοντες “", 

19 καὶ αἳ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου 33, καὶ ἡ 
; 3 / ” / Ν ς Ν Χ ν 
ἀπάτη τοῦ πλούτου, καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ 

’ ; οὗ 

ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσι τὸν 
- οι 

90 λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. καὶ οὗτοί" 
Ν “ ν Ἂ 

εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, 
[ο 3 / Ν / Ν , 

οἵτινες ἀκούουσι τὸν λόγον, καὶ παραδέχον- 

ται, καὶ καρποφοροῦσιν, ἕν" τριάκοντα, καὶ 

ἕν: ἑξήκοντα, καὶ ἕν 23 ἑκατόν. 
- 3” “ ε 

91] Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ὁ λύχνος ἔρχεται 
. ς 9 Ν / ”-. ἃ « ϊ ΔΝ /. ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην ; 

3 /΄ 

οὐ γάρ 
ῃ , , 96 2) κο ον ἐστί τι κρυπτόν, δ'ὃ ἐὰν μὴ φανερωθῇ 

95 οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιτεθῇ Ὁ; 

σα 

οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα εἰς φανε- 
Ν 5 ” ιά 5 / 3 ΄ 93 ρὸν ἔλθη. εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 

94. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν 
9 
Φ 
. 

µέτρῳ μετρεῖτε µετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ 
- θή ς - - 9 98 8 

26 προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν”'. ὃς 
Η μι Δ 

γὰρ ἂν ἔχῃ", δοθήσεται αὐτῷ" καὶ ὃς οὐκ 
- Χο” 3 4 3 3 Φ ον ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

50 Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ, ὡς ἐὰν" ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον 
Κε σὲ “ 3 Ἀ , Ἄν ,ὕ ’ 

97 ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα 

17 

18 

24 

28 

90 

ΟΊπ. τὰ ἁμαρτήματα 

᾿ ᾽ , 
εἰς αὐτοὺς 

ἄλλοι 

ααά οὗτοί εἰσιν 

ἀκούσαντες 

οπι. τούτου 

ἐκεῖνοί 

τεθῇ 

οπι. ὃ 

αἄᾶ ἵνα 

ΟἨι, τοῖς ἀκούουσεν 

ἔχει 

οπι. ἐὰν 
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Ι 0)", 
γῖρο, 

Μα, 
12. 81. 

Ἔ ΜΙ, 
8. 28, 

ο, ΜΑΕΚ ΤΥ. 27--Υ. 2. 

1611 
απᾶ ἄαγ, δα ἴ]ιο 5εοᾷ 5Ποπ]ά ϱρτῖπρ, 
δι ρτουγ πρ, Ἰ6 Ἰαιοπγεί] ποὺ μουν. 
28 ΒῸΣ {π6 οατ Ῥγπισοία οτί] 

{γιϊζ οἵ που βοῇ, αγβῖ {ο Ῥ]αᾶο, {Π6 
{868 681, αἴξζευ ὑμπαὺ ὑπὸ ἔπ] δου ἴῃ 
{Π6 6αΥ. 
29 Βυῦ πγ]αι ἐΠι6 {αυ 15 ἸΏγοιρ]ί 
Του, ΠπηπηθᾶΙα{εΙγ Ίιο Ρα{αίἩ ἴῃ {Π6 
β1ο]]α, ῬΏεσσιιδο Π6 Ἠαχγνοςί 18 ο0τηΘ. 
90 4 Απᾶ πο βαεαϊᾶ, εν μουθαηΐο 

β]ια]] τγὸ Ἰ]τοιι πὸ Κἰηράοτη οὗ ἀοα 
Ον πηἩ τμαῦ οοπαρατίδοη 5181] γα 
οοπηρατε 169 
91 ΤΆ 15 σγαῖπ ο τηπδίαγᾷ 5οθᾶ: 

πγηΙοὮ ΘΗ 1ὖ 15 Βου ἴῃ {πο οατΏῃ, 
15 1655 ὑμδῃ 811 {πο βοεᾷς ὑμαῦ Ῥο ἴῃ 
Ώιο εατ{Ἡ. 
82 Βαὺ ν]εη 16 15. βοπι, 1 ϱΥοΤ- 

αἵἩ πρ, απᾶ Ῥεοοππεί] ρτοαίαΥ {λα 
411 ἸογῬβ, δα βΠοοἰείῃ ουὖ ρτεαῦ 
ῬΥαΊΙΟΠΘΒ, 50 ἐπαῦ ἴ]ιο ἔονν]β οὗ ἴ]ιο δῖν 
1ΠαΥ ]οᾷσο ππᾶεχ ἴ]ιο ϱΠαάοτγ οἳ 11. 
95 ἘΑπά πλ Τ Δ ΠΥ ΕαοἩ Ῥαταβ]ες 

βραίκο Ίο ἴ]ιο πγοτᾷ πηΐο {61}, 85 
ἔλαγ που 8016 {ο πρᾶν 16. 
94 Βαυὺ ποτ ἃ Ῥαταρ]ο 5ρα]κο Το 

τοῦ ππ{ο ἔ]απα, απᾶ θη {ΠΟῪ πγογα 
α1οπα, 69 εκροππᾶεᾷ 811 {ήηπρε {ο 
19 ἀ4ἱδοῖρ]ες. 
85 ΞΑπᾶ ο βατηο ἄαγ, Ὑ]επ ἴ]ιο 

Έννου πγαβ οοπ16Θ, 11ο 5810}} πιηΐο Έ]οτη, 
Τιοῦ τι ραβ5 οτογ πη{ο {λε οίΠεγ 5146. 
96 Απά ππεη {αγ Ἠαᾶ 5επί αἹγαγ 

{π6 τη] ὑπ, ἴπεγ {οο]ς Ἠϊτη, 6Υα 
88 ἢ6 παβ ἴῃ {π6 βΠ1Ρ, απᾶ {ποθ 
ν/ογο 8150 τ] 0} τη οπου 11{{16 ΕΠΗ). 
817 Απᾶ {ποῦ 4Υο59 ἃ ρτθαί βίουτω 

οἳ πΙπᾶ, απᾶ {πὸ παντος Ῥεαῦ Ἰηΐο 
{Π6 ΕΠΗΡ, 5ο ἐπαῦ 10 στας πουν {8]]. 
88 Απιᾶ Ίιο πγας ἴῃ {μα Ἰήπᾶεν ρατί 

οὗ {πὸ 5181} αβ]εερ οἩ ἃ ρί]]οπ: απᾶ 
ΠΟΥ απαἷκο Ἠϊπα, απᾶ 580 {ο Ἠϊτη, 
Μαβίογ, οαγοϑὺ οι ποὺ {ιαῦ γα 
Ρ6ΙδΗ 2 
89 Απᾶ Ίο 81Ό56, απᾶ γορι]κοᾷ ἴ]ια 
συ], απᾶ βαῖά απ{ο πο 568, Ἐοαςο, 
Ῥο 5.11: απᾶ ὑπὸ τιμᾶ οοαβεᾶ, απᾶ 
ἴογο γγχὰβ ἃ ρτεαῖ οδίτη. 
40 Απᾶ Ίιο βαῖά πηΐο ἴ]στι, ασ 

81ο το 50 16αγ{α]2 Ἠοτ 15 165 ὑπ 
τοι Ἠαγο πο [δ] 2 
41 Απά ἴ]ιογ {εαγοᾷ εχοθεᾷἹπαΙγ, 
δα βαῖᾶ οπς {ο αποίἸοτ, Πα ΤΒ1Ι - 
ΠΟΥ Οὗ πιαν 15 1118, ὑπαῦ 6γεη {πὸ 
πηπᾷ δη {Π6 568 οραγ 11η Ὁ 

5 Απᾶ ἘΓΠΟΥ οπΊιο ΟΥ6Υ ππίο ἴμα 
οὔ]ιαχ 5146 οὗ {π6 βεα, ΙΠίο {πὸ οο1- 
{πγ οἵ {π6 (αάατεπεβ. 
2 Απᾶ θη Π6 γγας σοπ1θ οὖ οἵ {μα 

1881 

απᾶ ὅαγ, απᾶ {π6 βϑοᾶ ββου]ᾶ 
βρτῖης ΠΡ απιᾷ στον, Τε πιονγδί]ι 

28 πού βου. Τε εατί]ι 1Ῥεαγοεί] {ταῖς 
οἵ Ἰογβα]ῖ; ἄτδί {πο Ῥ]αᾶς, Έλα 
{πα θα, ἴπετ πιο Γπ]] οοστι ΤΠ [Π6 

29 δαν. Βαὺ ππεη {Π6 ἔγτιϊύ 315 τῖρε, 
αἰγαϊρηίπταγ Ίο Σραθειῃ {οτί 
ιο 516 16, Ῥεοβτιδο 16 Παχνοβῦ 18 
ΘΟΙΏΘ. 

80 Απᾶ Ἡο ραϊᾶᾷ, ον 5181] πο 
Ίεπ ἴ]ιο Κἰηράοτη οὗ αοα 2 ος 
ἴπ πας Ῥραταβ]ο 5181] νο βοὺ 16 

81 Του} 41ὺ 15. Πκ6ὸ ἃ ρταῖη οἵ 
πηπβίαγᾷ 5οθᾶ, 10 ἢ, πγσ 1Ὁ 15 
ΒΟΥ προηπ {πὸ θαυ, {λοπρ] Τε 
Ῥε 1655 απ 811] {π6 βθϑᾶβ ὑπδῦ 
806 προη {μα οατί], γεῦ θη 16 
18 ΒούΠ, ρτοποαίἩ πρ, απᾶ Ῥε- 
οοτηδ{Ἡ ργοα{εγ {απ 811 {πε ΠΟΥ ΌΒ, 
απᾶ ραθεί] οαῦ ρτοαί ΏγαποΠΘΒ; 
5ο {]ιαίῦ {π6 Ῥϊτᾶς οἳ πο Ἠεαγει 
οςηπ Ἰοάρο ππάες ο βΠαᾶοτ 
1116Υθ8οξ. 

859 Απᾶ πι τπΙαηΥ απο] Ῥαγαβ]ος 
5ρακθ Ίο {π6 πιογᾶᾷ πίο ἔπεπα, 
85 ἴμαεγ Ὑστο 8016 {ο Ίθαι 10: 

84 απᾶ νηζποπί ἃ. Ῥαχαβ]ίο βραχκο Ἡα 
ποῦ ππ{ο ἔποπι: Ῥαό Ῥχϊναίε]γ ἴο 
Ἠϊ5 ού ἀἱβοῖρ]εβ Ἡθ εχροαπᾶεά 
811 πρ. 

9ὔ Απᾷ οἨη ἴ]λαί ἄαγ, ὙΠ 6Τθ6η 
πγαδ 60116, Ίο βίῃ ππ{ίο {Π 612, 
Τοῦ τι σο οτεν ππίο {π6 οἴμεν 

96 5146. Απά ]οανῖηρ {πὸ πια]ἰπᾶς, 
ΠΟΥ {α]κο Ἠϊτα τι ἢ λεπτα, 676 
α5 Ἰο πας, ἵπ ἴμο Ῥοαίι. Απᾶ 

57 οἴμεν Ῥοαίβ ππεγα νη(] Ἠϊτη, Απᾶ 
ΌἼιογο απ]βοίῃ ἃ ρτεαῦ βίουτα οἵ 
πηπᾶ, Δα {πΠ6 ππατοβ Ῥοαί Ιπίο 
{πὸ Ῥοαί, Ιπδοτηιιο] ἐπα {πὸ Ῥοαί 

88 πας που Π]ῆπρ. Απά Ἡο Ἠϊτι- 
Β6ΙΣ πγαβ ἴῃ {ο βἴ6τῃ, α5]εαρ οἩ. 
1ο οπβΠἩῖοἩ;: απᾶ {πε α γα] 
Ἠϊπα, απ 58. πηΐο Ἠϊπα, ὅ Μαβίον, 
οαχοεδί ἴποα ποῦ {]αί πγε Ῥετῖςῃ ἢ 

99 Απᾶ Π6 απγο]α, απᾶ τερτ]κεᾷ ὑπὸ 
πια, απᾶ Βαϊ τπίο {μ6 568, 
Ὄοεασα, ο 5]. Απά ιο πηιπᾶ 
οθαβεᾶ, απᾶ ἴ]αιο πναβ ἃ ρτοαῦ 

40 οαἶτα. Απά Ίο βαϊᾶ τπίο ἤθη, 
πΠψ 816 το Τ6αγ Μπ] πᾶν τε 

41 ποὺ γεῖ ἔαϊ} Απιά {που Γοαγοᾶ 
οκοοοεάπρ]σ, απᾶ βαϊῖᾷ οπθ 1ο 
αποίΐμοεν, ιο πει 15 015, ὑπαῦ 
6γεπ {1ο συμ απ ἴπο βοα οΡόγ 
τη 2 

Ὁ Απᾶ Ί]ιαγ οαπ1θ ἴο πὸ οἶμον 
5146 οὗ Ίο θα, ΙΠίο ἴ]αο οοἩ- 

ϱ Ἡγ οἳ ἴλο (6Υ4β6ΠΆ6Α. Απά 
πηεη ο πναΒ οοπιθ ουὖ οὗ {πὸ 

ο» τῷ 

1ος, 
φἰείάσίτι 

305, αἴ- 
οιροί]ι 

505, 
δοηα οἰ} 
Τογίτι 

4 ατ. Ἂς 
φγίο, 

δον, 
Τεας]ιο 



ἘΥΑΓΤΕΗΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

κε ΣῈ / / β 
καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃ καὶ µη- 

3 αν 
98 κύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός, αὐτομάτη γὰρ" 
ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στά- 

3 / ΄σ 3 ” / .. σα 

3) χυν, ειτα πλήρη σιτον εν τῳ σταχιι. ο 
- « 3 ΕΣ , ὼ / 

δὲ παραδῴ ὁ καρπός, εὐθέως ἀποστέλλει τὸ 
ς , 

δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός. 
Ω « ’, Δ 

80 Καὶ ἔλεγε, Τίνι" ὁμοιώσωμεν τὴν βασι- 
“ “ δι 9 “ἢ: 

λείαν τοῦ Θεοῦ ; ἢ ἐν ποίᾳ παραβολῇ παρα- 
΄ » ’ 33 « / / α 

8Ι βάλωμεν αὐτήν; ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὅς, 
΄σ ”- “ / 

ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος”! πάἀν- 
των τῶν σπερμάτων ἐστὶ" τῶν ἐπὶ τῆς γῆς" 

85 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ γίνεται πάν- 
των τῶν λαχάνων μείζων “ἢ, καὶ ποιεῖ κλάδους 

/ “ Π ο ᾿ Ν 
μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν 

“ “ » “ 

αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκη- 
νοῦν. 

88 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει 
ιόν Ν ῃ ᾿ 5. / 5 / ὢ 

αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν 
Ν Υ [οὺ » 1 / ” ” .}) 

8ι χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς' κατ 

ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυε 

πάντα. 
σον αν ” 2 ο] » » / - ε , 

8 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 

ὀψίας γενομένης, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 
᾿ὕ Δ 

80 καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμβάνουσιν 

αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ. καὶ ἄλλα δὲ 3 
3 3 “ κ 

31 πλοιάρια ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ γίνεται λαῖ- 
λαψ ἀνέμου μεγάλη’ τὰ δὲ κύματα ἐπέ- 

ἈΝ ΄ -“ 

βαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὦστε αὐτὸ ἤδη γεμί- 

28 ἵεσθαι, καὶ ἦν αὐτὸς ἢ ἐπὶ τῇ πρύμνῃ 
ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων καὶ διε- 

, 44 9. Ν , . “- 

γείρουσιν ξ αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Δι- 

δάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 7 μ ᾽ 
28 ἊΝ ὃ ϐ Ν » τί ”- ζ΄» Ν 3 

30 καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ, καὶ εἶπε 
΄σ΄ / / / Ν » ,ὔ 

τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπα- 

σεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 
κ αι / ΠΕΡῚ ἢ - 

40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε οὕτω; πῶς 

4] οὐκ ἔχετε πίστιν; καὶ ἐφοβήθησαν φύ- 

βον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Τίς 
” ὰ οὖ ἘΠ Ι] “ ΔΝ ε 5” ΔΝ ς 
ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ 

θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ ; 
5 - Ὁ Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θα- 

/ ν ἢ - 
λάσσης, εἰς τὴν χώραν τῶν Ταδαρη- 

ο νῶν]. καὶ ἐξελθόντι αὐτῷ” ἐκ τοῦ 

51 ΟΠι. γὰρ 

55 Πῶς 

55 τίνι αὐτὴν παραβολῇ 
θώμεν 

54 μικρότερον ὃν 

85. οπι. ἐστὶ (...γῆς.) 

56 μεῖζον πάντων τῶν 
λαχάνων 

Ὅ7 ἰδίοις μαθηταῖς 

53 ρῃι. δὲ 

99 πλοῖα 

40 καὶ τὰ 

41 ἤδη γεμίζεσθαι τὸ 
πλοῖον 

43 αὐτὸς ἣν 
43 ἐν 

Ἢ ἐγείρουσιν 

1 Τερασηνῶν 

3 ἐξελθόντος αὐτοῦ 
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1611 
ΙΡ, ᾿Ἰτητη αἰ αὔθ! υ ἔμαγο τηθί λ]πα οτἱέ 
οὗ ἴμο {οπιῦβ ἃ τα ὙΥ1 απ ππΠο]εᾶ 
ΒΡΙ, 
9 ιο Πιδᾶ 5 ἄπτε]]ησ απποΏς ἐπὸ 

{ο1ΗΡΒ, απά πο πιαπ οοα]ά Ῥϊπά Ἠϊτη, 
πο ποῦ ππζ]ι ΟΠ 15: 
4 Ῥεοαπβο {]ιαῦ Ἡο Ἰιαᾶ ΈΏσου οὔἵθῃ 
Ῥοπηα σοι {οίεγβ αι ΟΠ] 5, ο 
οαίηβ Ἰαᾶ Ώθσι Ῥ]ασ]κοᾷ αβαπᾶεχ Ὦτ 
Ἠϊπη, απ {Π6 Του Ρχο]κεῃ ἴῃ ΡΙ6ΟΘΕ: 
ποῖ μου εοπ]ά απ τηαπ {αππθ Ὠΐτη. 
ΡΑπᾶ α γαγβπΙσΏῦ απά ἄαγ,ηο νυ ἴῃ 
πιο τποπ{α1Πς, απᾶ 1ἢ {με Το }05, ΟΥΥ - 
πα, απᾶ οαὐ]πηρ' ἨΙΤΩΞΘΗ τυ {ἢ} βίο 68. 
0 Βευῦ θη 11ο 5807 {6515 δἴδυ ο, 

16 6απιθ απ ὙγΟΥΒ ΠΡΟ Ἠϊπη, 
7 Απά οὐἱϑᾶ ση ἃ ]οιιᾶ νοῖσα, απᾶ 

βα1ᾷ, ια Ἠαγο Τ {ο ἆο τι πεα, 
Ἴοβας, ἔποι Ῥοη οὗ ιο πιοδύ Πρ] 
αοὔϑ 1 αἀ]ατο ἴπεο νγ «ἀοᾶ, ἐμαῦ 
Όποια {ουππεπῦ τηο ποῦ. 
8 (Έου Π6 βαϊᾷ απίο Ἠϊπα, Οοππο οπῦ 

οἳ {π6 τηαἩ, ἴμοι ππο]εαΏη ΒΡ 1010.) 
9 Απά ο δϑκθρᾶ 1ήπα, Ἠγπαί 15 {ΠΥ 

ΏΠΙΘ2 Απά 16 απβγετεᾷ, ΒαγΙΠΡ, 
ΜΥ πατηρῖς Τιερίοη: ΤΟΥ 76 ΑΥΕΙΠΒΗΥ. 
10 Απά μ Ῥεβοισ]ᾗύ Ἠϊπα τας}, 

Ώιαῖ ο σπου] τοῦ 5οπᾷ ἔπαπι αππαΥ 
οτί οὗ ἴ]ιο οοπΠ(γ. 
11 Νοπ {λογο πας {λμογο π]σ]ι ππ{ο 

ἐπ πποππ{α]πςδ ἃ ρτεαῦ που οἱ 5.116, 
1οε(1ηρ. 
19 Απᾶ 811 {1ιο ἄανι]ς Ῥορδοπσ]Ώ{ Ἠϊπη, 

Βα Πρ, Θ ΘΠ τι Ἰπίο {πο απΊπο, ὑπὸῦ 
Ὑ76 ΙΠΑΥ οη{6Υ 1Π{ο {Π 61. 
19 Απά {ον σι 6815 σατο {πατη 

Ίεαγο. Απιᾶ ἰ]ιο πποίεαπ ΕΡΙΥΙ608 πγεηί 
οαὖ, απᾶ δηΐου θα 1πίο {1ο βπήπθ, απᾶ 
ιο Πογᾶ ταη γιο]επ{]γ ἄοππηπ ἃ βίεερ 
ρ]ασθ]ηίο {]αοβεα({πεγπγετεαροταῦ ἔπγο 
ιοιδαπᾶ)απά πγετο ολοκεᾶ ἴῃ {ΠῸ 568. 
14 Απιᾶ {11αΥ ὑ]ιαῦ {οᾷ {πὸ βγπε Πες, 

απᾶ {οιά 19 ἴῃ {π6 οἷν, απᾷ ἴῃ {πὸ 
οοιπίχσ. Απά {που σγεπῖ οαὖ {ο 566 
ναῦ 16 ας ἐπαῦ πγαβ ἆοπο. 
15 Απᾶ {λογ «90116 {ο ἆθβας, απᾶ 

566 Ἠϊπα αῦ γγας Ῥοβδθβςδες τυ ἔ]ια 
συ], απᾶ πα {π6 Τιοσίοτ, βἰμάηρ, 
απᾶ οἹο 6, δια ἴῃ 5 τὶςΗ{ ππϊπ : 
δηλ Π6Υ Ἱγεγο α[γα]ᾶ. 
16 Απᾶ ἴ]μεγ ναί βὰν 16 ὑο]ᾶ {Ίνα 

Ίου 16 Ῥε[α]] {ο Ἠϊπα {]ιαῦ ναβ Ῥοβ- 
βοββοᾶ πεῖν {1ο ἄαν]], απᾶ αἱ5ο ο0Ί- 
οθιπῖησ {μο 5.116. 
17 Απᾷ ἐμὸν Ῥεραπ Το Ῥταγ Ἠϊτη ἴο 

ἄερατί οτί οἳ {εί οοαςί8. 
18 Απά γηεη Ἠθ πας οοπιθ 1Π{ο {πὸ 

ΦΗΙΡ, ιο {]ιαί Ἰαᾶ Ῥεεπ Ῥοββοββεί 
ἢ {πὸ 6011 Ῥγαγεᾶ πὴ {]ιαί Τε 
τηϊρῦ Ρ6 σι Ἠϊτη. 

5. ΜΑΕΚ ΟὟ. 2--1δ. 

1951 
Ῥοδΐ, βύγαϊρύνγαν {πο γ6 τηοῦ 1ήτη 
οτί οὗ {16 {οπιῦ5 ἃ τηϑη τ ἢ αἩ 
ππο]οαη ΒΡ} 1, γ]ιο λα Π5 ἆγγε]]- 
Ἰης ἴῃ {μπε {οππΏς: απᾶ πο πια 
οοπ]ᾶ απγ 1ηοΥθ Ῥϊπᾶ Ἠήπα, πο, 
ποῦ νι ἃ ομαῖἩπ; Ῥεσααςδο ὑμπαῦ 
86 Ἰαά Ῥεεπ οξδεπ Ῥουπά 1 
{οὔΐ6γς απ ομδίηβ, απ {ο Ομ ἢ 5 
Ἰαά Ῥεοπ τοπέ ΒΟΥ Ὦγ Πήτη, 
απά πε Με[{εγβ Ώτοκεη [ἢ ῬίθςΘΒ: 
ΘΔ πο Τη8η Ἠαᾶ βἰγεπρί]ᾗα {ο 
ἴ8ππα πίστη. Απά οἵναγβ, πϊσ]ιῦ 
απιά ἆαγ, ἴῃ {ο {οπαῇ5 απ ἴῃ {ιο 
πποπη{αίης, Ἡδ πας ογγίπσ οί, 
πιά οαὐθπρ' Ἠϊπιβε]{ τὰ βἴοηθβ. 

6 Απάᾶ πεπ Ίο βαν ορ 1γοπῃ 
αἴαγ, Ἡθ ταπ απᾶ νονγβμηρρεᾶ 

7 Ἠπα; απᾶ οτγίηρ οτί ση ἃ Ιοαᾶ 
ποῖσθ, 11ο βαϊζ], γγμδαὺ Ἰανο 1 {ο 
6ο νι} {π66, 1 οβιβ, ποι Βοη οὗ 
{πο Μορῦ Ἠϊσ] αοα 1 αά]ατο 
Ίπεο Ὦψ ἄοά, ᾖοτιπεπί τηθ ποῦ. 

8 Ἐογ]ο Βαϊ πιηΐο Πτα, οοπια{ογ{1, 
ποια πηπο]εαπ βδρηέ, οτί οἳ {π6 

ϱ τη. Απάᾶ Ίο αξκεᾶ Ἠϊπι, Ὑγ88ὺ 
18 {]ψ παππθ2 Απιᾶ Ἠο βαϊζ] ππί{ο 
Ἰήτη, ΜΥ πατηο 15 Τιοσίοη; {0Υ 78 

10 αγα ΙπαἩΥ. Απιά Ίο Ῥεεοαρ]ί Ὠΐτη 
πηΠΟὮ παῦ Ἠο σπου] ποὺ βεπᾶ 
{λατ απγαγ οτί οὗ {πο οοπηαγ. 

11 Νου ἔ]αετο Ἴναβ ποῦ οἩἳ ἴμα 
πποτπη{αίη 546 ἃ στοαί Ἠετᾷ οὗ 

19 Απ]πο Τεθᾶίηπρ. Απά {ποὺ Ἰε- 
βοαρη{ Ἠπη, βαγΊηρ, ΚΘ ΘΠ τς 1π{ο 
{πο βυγίηθ, {λιαῦ Ίνα ΤηΔ δηΐου 

19 Ἰηΐο ποια. ἀμᾷ π σατο {στη 
Ίεατο. Απᾶ ἴμο ππο]εαι βργ]ζς 
οςΊηοθ οτί, απᾶ οπἰογθᾷ Ιπίο ἐμ 
ΒΙΥίΠθ6: απᾶ {μα ΠΟΥ ατπιβῃθα ἆοτπι 
{πο βίθορ Ἰπίο {με 56α, ἔτι με} 67" 
δροαῦ ἴπνο {ποαβαπᾶ; δα ἴπεγ 

14 νγογο οἸιο]ἷκθᾷ ἴῃ {ο 5εα. Απᾶ 
{που {μαί ρα ἔ]νετα Παᾶ, απᾷ {ο]ᾶ 
ἀν ἴῃ το οἰΐγ, απᾶ Ίπ ιο 6οπη- 
11γ. Απᾶ {μεγ οβτηο {ο 566 πα 
16 πγας ὑπᾶὺ πᾶ οοπἹθ Το ραβ8. 

15 Απᾶ Ί]ογ σ«οπ1θ {ο «6515, απά 
Ῥε]ιο]ά 1 τὴ {]ιαξ γνας Ῥοββοββοᾶ 
τ] ἀθν]]ς αἰζθίτρ, οἸοῦ]ες απιᾷ Ία 
ης τῖσ]ὐ τηϊπᾶ, εΌεπ πα ολα! λαᾶ 
{πὸ Ἱερίοη: απιᾷ {πετ πγογο ατα]. 

16 Απάμεγ{μαίρανγ1ί ἀαο]αγαά πηίο 
Όπποτα πον 16 6761] 1 Ηΐτη ἐλαῦ τας 
Ῥοββοβεεά πηΙς] ἆθνι]β, απ οοτ- 

17 οογηῖηρ {πο Απῄπο. Απ {πετ Ῥο- 
6απ {ο Ῥεβεεο]ι Πΐτη {ο ἀαρατί {γοτα 

18 {ποῖ θου ἄθυβ. ΑΠα 85 Π6 γγαξ εΠ{ΘΓ- 
Ἰπςϊπί{ο {πὸ Ῥοαί, μ {]ιαί πα Ώθοιι 
Ῥοββθβδεά τ] 3 6 υ115 Ῥεδοπρ]έ 
Ἠϊπα ἐμπαὺ Ίο ταϊσΏῦ Ὄο σιν Ὠΐτη. 

49 

μ- 

ἅτ 

10ΟΥ, {ιο 
4Επι0- 
γιίας 

565, 
ασΙΙΟΤΙΦ. 
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, » ΄ 3 ’ » - 3 “- 

πλοίου, εὐθέως ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν τας 
μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθαρι ῳ, 

53 ον 5 8 ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνημείοις ὃ 
Ἵ αἱ 

καὶ οὔτε" ἁλύσεσινδῦ οὐδεὶς ἠδύνατο αὐτὸν 
- " Δ αλ ’ ΄ Ν 

4 δῆσαι, διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ 
΄ 3 - 

ἁλύσεσι δεδέσθαι, καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ 
τὰς ἁλύσεις, καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι; 

Ν » Ν φον” ” , . Ν Ν 

δ καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυε δαµάσαι καὶ διὰ 
παντός, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ 

- 3 / ἐν τοῖς μνήμασιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων 
΄- Ν 

ὃ ἑαυτὸν λίθοις. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ 
ΕΣ - 

μακρόθεν, ἔδραμε καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ, 

7 καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, Τί ἐμοὶ καὶ 
’ 5» ΄ ελ - - ΄ « / σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; 

« ” Δ [ή / / 

ὁρκίζω σε τὸν Θεόν, μή µε βασανίσῃς. 
” λ ο ον Ὁ ΟὟ. Δ - ΔΝ 

8 ἔλεγε γὰρ αὐτῷ, Ἔξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ 
- 5 3 Ν » / 

ϱ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. καὶ ἐπηρώτα 
αὐτόν, Τί σοι ὄνομα; καὶ ἀπεκρίθη, λέγων 19, 

Ν ” ’ μὲ / » - 

10 Λεγεων ὀνομᾶ μοι, οτι πολλοί ἐσμεν. και 
/ τιν 4019 4 » Ν » 

παρεκάλει αὐτὸν πολλά, ἵνα μὴ αὐτοὺς ἀπο- 
ον Φ - 

11 στείλῃ ἔξω τῆς χώρας. ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τὰ 
19 ὄρη" ἀγέλη χοίρων µεγάλη βοσκομένη' καὶ 

/ . Δ / ε 12 

παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίµονες΄’”, 
ε - 

λέγοντες, Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, 
ιά τ Ε] Ν ν} ᾿’ Ν » ΄ 13 ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. καὶ ἐπέτρεψεν 
αὐτοῖς εὐθέως ὁ ᾿Ιησοῦς 13, καὶ ἐξελθόντα 

ΑΝ Ψ. κϑ 3 4 » “ὧν ᾿ Ὺ 

τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς 

χοίρους καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ 

κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν δὲΙ ὡς 
. ἈΝ 3 / ᾽ ΄“ / 

δισχίλιοι" καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 

14 οἱ δὲ] βόσκοντες τοὺς χοίρους ἔφυγον, 
Ν ” δ. 17 τᾷ ᾿Ὶ / Δ Ψ 

καὶ ἀνήγγειλαν" εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς 

τοὺς ἀγρούς. καὶ ἐξῆλθον ἰδεῖν τί ἐστι 

16 τὸ γεγονός" καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, 

καὶ θεωροῦσι τὸν δαιμονιζόμενον καθήμε- 

νον καὶ ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, 
᾿ » ῃ Ν δε εἶ εις ν ἕν , 

τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα᾽ καὶ ἐφοβήθη- 

16σαν. καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες 
- ᾽ ᾿᾽ - , οὖ Ν 

πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ 

17 τῶν χοίρων. καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν 
-“Ὰ » - . Δ ΄σ ς 14 9 ΄σ Ν 18 αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. καὶ 

ἐμβάντος Ὁ αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον, παρεκάλει 
5 ε , “ 53 η χα ες 

αὐτὸν, ὁ δαιµονισθείς, ἵνα ᾖ «μετ᾽ αὐτοῦ. 

6 

5 μνήμασι 

4 οὐδὲ 5 ἁλύσει 

6 αάᾶ οὐκέτι 

7 μνήμασι καὶ ἐν τοῖς 
ὄρεσιν, 

8 καὶ ἰδὼν 

9 λέγει 

10 λέγει αὐτῷ 

Ἡ τῷ ὄρει 

13 0πι, πάντες οἱ δαί- 
μονες 

15 ϱΠι. εὐθέως ὁ ̓ ]ησοῦς 

14 (6) οπι. ἦσαν δὲ 

15 καὶ οἱ 16 αὐτοὺς 

17 ἀπήγγειλαν 

18 ἦλθον 

19 ϱΠι, καὶ 

30 ἐμβαίνοντος 



Χ Μαῖ. 
9. 18. 

5. ΜΑΒΚ ν. 19. 84. 

1611 
19 Ἡονροῖῦ ἆεβαβ βιοσθα Ἠϊτι 

ποῦ, Ῥαὺ βαἲ(Ἡ πηΐο Ἠϊτα, (ο Ἠοιτπθ 
ἴο Βιν {πιεπᾶς, απά 61} ἔπιθι ΠΟΥ 
στϑαῦ  Οπσς ὑπ Τιογά μα ἄοπθ 
ἴον ἴπεο, απᾶ Παζ μϑα σοτπρΒββίοη 
οπ {Π66. 
20 Απᾶ πὸ ἄεραγ[εᾶ, απᾶ Ῥεραπ ἴο 

ῬΌΡΙΒ. ἴῃ ῬὭεσεαροβς, μου ρτεαί 
Πήπσβ σβα5 Ἰαά ἄοπο Του Πτα: 
απιά 811 τηθη ΑἸ ππΒΥΥεΙ. 
21 Απᾶ ν/ποπ ἆερας παβ Ῥαξςεᾶ 

ονεΥ ασαίαι Ὦγ 5110 ππίο {πὸ οἴλετ 
5146, το Ῥθορίο ραϊπετεά απίο 
1ήτη, απᾶ Ίο ντας π]σ]Ώ πιηΐο ὅπ ὅ68. 
22. ἜΑπᾶ Ῥο]ο]ᾶ, που σοπποίΏ οπςο 

οὗ πε Ἠπ]ενς οἳ {πο Θγπαροραε, 
σαἶγας Ὦγ παππθ, απᾶ ΘΗ ο δα 
Ἠϊπα, Ίο 161] δὖ 5 {οεί, 
25 Απά Ῥεδοιρᾗό Ἠϊπ ρτεα]γ, 

φαγῖησ, ΜΥ Π061|6 ἀααρ]πίετ Ἠεί]ι 
αὖ ιο ροῖπς οὗ ἀοαίμ, 7 ργαν έμεο 
οοπιθ απᾶ Ίαγ {1ψ Ἰαπᾶς οπ Ἠετ, 
Όπαῦ 5Ἡο πια ΡῈ Ποα]εά, απ Ρε 
5181} Ἠνο. 
24 Απᾶ σεβας νοπέ σα Ἠϊπα, απᾶ 
ΤΟ Ῥοορίε ΟΠ] Ἠΐπα, απᾶ 
{πτοπρεά Ἠϊτῃ. 
26 Απᾶ ἃ ορταῖη Ὑποππαι ὙλΙοῖ 
λα απ ἴδραο οἵ Ρ]ουᾷ ἔγγε]νο γ 688, 
26 Απᾶ πᾶ 5αΠετοᾶ ταν {πίπσς 

οὗ την ΕΗΥΡΙΟΙΔΠΒ, απᾶ Ἰαᾶ βρεπί 
8411 ὑπῶῦ εἩο Ἰαᾶ, απᾶ τὰ ποίῃϊηρ 
Ῥείετεᾶ, θαὺῦ ταῦ Υ ϱτεν/ ὙΜΌΥ͂ΒΘ, 
1 θη 5Π6 Ἰιαᾶ πραγ οὐ {65τ|58, 

οαπηθ ἴπ ἴῃο Ῥγαομβς Ῥομιπᾶ, απᾶ 
{οπομεᾷ ῆϊ5 ρατπποπ{. 
28 ἘῸΣ 516 Βαϊ, Τὸ Τ πιαγ {οτπομ 
υπ Ἠ1ᾳ οἸοί]πας, Τ 5181] Όο νγ]ιο]θ. 
29 Απᾶ βἰταϊσλίνναν ἴ]ιο {οπηαϊτ 

οὗ Ἡεν Ῥ]ουά νγἃβ ἁτιεᾶ αρ: απά 586 
Το! τὰ Ποὺ Ῥοᾶγ ὑ]αῦ 5Ώθ γγὰβ Πεα]εᾶ 
οἱ ὑπαὖ Ῥίαστο. 
80 Απά σοξας ἹπιπθζΙα{ο]γ Ιπιοπίπς 

ἴπ Ἠπηβε]{ ἰ]αί νιτίαε Ἠαδᾶ ροπο ού 
οὗ Ἠϊπα, {πτπθᾶ Ἠϊπη αροτπῦ ἵπ {πο 
685, απᾶ βαϊᾶ, πο {οποπεά τὴν 
ο]οί]ιεβ 2 
81 Απά 5 ἀῑδοῖρ]ερ εαῖᾶ απίο Ἠϊτα, 
Του βεορῦ {πε τυ! ὑπᾶ6 {μτοπρῖηρ 
{π66, απ βαγεδύ ὕμποα, Πιο {οπσπεά 
1ηθ2 
93 Απᾶ Ἡο ]οο]κοεᾷ τοαπᾶᾷ αροταῦ {ο 

568 Ίου ἐπαί Ἠαᾶ ἆοπο {815 {Ιηρ.. 
985 Βαῦ {π6 ποπιαπ Τεαπῖησ απᾶ 

ἐγαπαρῃτρ, Κηουηρ πας πγας5 ἄοποα 
ἴῃ Ἰ6Υ, οὔπηθ απᾶ [611 ἄοππι Ῥεΐογο 
πα, απιᾶ 0ο]ά 1ήτη 811 {π6 ται. 
84 Απιᾶ Ίιο βαῖᾷ ππίο Ίαν, Ώαπαρβίετ, 
ιν ἔα ἢ μα ἢ της ο [Π66 γγ]ιο]θ, σο ἴπι 
Ῥεαςε, απᾶ Ῥο πγπο]ο οἳ ἐγ Ῥ]αραθ. 

1881 
19 Απᾶ Ἡο παΠοτοά Ἠϊπι ποὺ, πό 

Βα 10} απ{ο Ἠήτα, (ο {ο ἐγ ποαξδο 
ππίο ἴῃ {τιεπᾶς, απᾶ {ε1] ἔπετα 
ΠΟΥ τοι (]ήτισς πὸ Τιοτᾷ μα 
ἄοπε ἔοχ {π66, απά ᾖοισ ο Ἠαά 

20 ΤΩΘΥΟΥ ΟΝ ἔπθ6. Απιᾶ Ἡο τνϑηΐ 
ης “87, απᾶ Ῥεσαπ {ο ῬαβΗςΗ 1π 
ὍὈεοαρο]ῖς μον στεαῦ {ήπρς ἆε- 
5115 δα ἆοπο ἴον Εἴτα: δηᾶ αἲ] 
ΙΠΘΠ α1ᾷ ππατγε]. 

21 Απᾶ π]εα ἆαβας Πα ετοββδεᾷ 
οΥεσ αραίπ ἴῃ {πο Ῥοαί πηΐο {πε 
οίμευ 5146, ἃ στεαῦ τοπ] πάς νὰ 
ραϊμεγεᾶ πηΐο Πίτα: απᾶ Ἡςε πας 

22. Ὦγ {μ6 5οα. Απά {μοῦ οοτηεί] 
οπθο οὗ {πο τα]ου5 οἳ ἴπο βυμῃᾶ- 
Ροριο, {αἴτας ὃν παπιο; απᾶ 5ε6- 
1ης Ἠἶτη, μ6 ἔα] αἱ’ Ἠὶς 19εἵ, 

28. απ Ἰοβθθομοί]ι πα ΤΉ}, βαγ- 
Ίπςρ, ΜΥ Πε ἀπαρλ]ίετ 15. αὖ {Π6 
Ῥοϊπί οὗ ἆθαίι: Ζ ργαμ έμεε, {ποὺ 
{ποῖ «οπηθ απᾶ Ίαγ {ΠΥ Παπᾶς ο 
Ί16Υ, ια! 556 τηδὺ Ρε Ἱππαάεγ]ο]ς, 

24 απᾶ Ἠτο. Απᾶ ο πεπῦ πα Πίτα; 
απά ἃ ρτοαῦ τα] (πάς {ο]ογγεά 
Ἠϊπα, απ {που {πγοπσοᾶ 1ήπῃ. 

2ῦ Απᾶ ἃ πΟΠΙΛΠ, Ιολ δᾶ απ 
26 1βδιο οὗ Ῥ]οος ὑπεῖνο γαασς, απᾶ 

Ἰαά βαβετεά τιαπγ {πρ οἵ 
ΠΠΘΏΥ ΡΠ 51 οἴ η5, απᾶ Ἠαά ϱρεπύ 
ὉΠ λαῦ ο Ἰαᾶ, απᾶ τας πο- 
ὠήπρ Ῥεύθεγεά, Ῥαῦ γα ΠΥ ϱγετ 

27 νγοτςδε, Πανίησ πραγ πο ἐΠίπσς 
οοποεγηῖηπς «θ8δαξ, οππς ἵπ {Π6 
οτοπνά Ῥομϊπᾶ, απᾶ {οπελοᾶ ἨΙς 

28 ρατπιεη{. Έον 516 5814, 16 1 
τοῦο Ῥαῦ Ἠϊ5 σαυτηθηΐβ, Ε 5}8}} 

29 Ῥε ᾿ππϑδᾶθ ἍΠΟ]6. Απᾶ βἰγαϊρῃηῦ- 
γᾶν ὑπὸ {οαηζαϊἩ οὗ 11ου Ῥ]ουᾶ στας 
ἅτιεᾶ αρ; απᾶ 516 76] 0 ἴῃ ΠΟΥ 
Ῥοάγ ὑλαῦ 516 πγας Ἠεα]εᾷ οὗ ΠῸὺ 

80 Ξρίασιιθ. Απά εἰταϊσμίναν «6818, 
Ῥετοθϊνίης ἴῃ Ἰπηδε]ξ ἐλαῦ ἴ]ε 
ῬΟύΕΣ ργοσεεᾶπᾳ ἔτοτα Ἠϊπα Ἰαᾶ. 
σοπο {οτί]μ, {ατα Ἠϊπα αροτί ἴῃ 
{86 οτουγᾶ, απιᾶ βαϊᾶ, Πο {οπςἩ- 

81 ο παγ ραιπιοηπίβ2 Απ Ἠϊ5 ἆϊδ- 
αἲρ]6ς βαῖ πηΐο Ἠϊτα, Τηοι βϑοϑῦ 
Πιοτηα]ὑιᾶο ἠλτοπιρίηρ {πορ, ἀπ 
βεγοϑῦ {λοι, Ίο {οπεπεᾶ πιο» 

95 Απᾶ Ίο Ἰοοκεᾶ τοππά αροαί {ο 
56ο ΠΟΥ {πᾶ πᾷ ἆοπε {115 {1 ηρ΄. 

88 Βυαῦ ἐπ6 σοσῆδὴ Τθαχίηπς απᾶ 
ἰγϑι θὴρ, Ιπιονήπςρ σλαῦ πᾶ 
Ὄθεπ ἆοπο {ο Ποὺ, οατπο διηᾷ 16} 
ἄοππι Ῥοΐοτο Ἠϊπα, πα {ο]ᾶ Ἠϊπα 

84 411 μα ἔσῃ. Απ Ίο βαϊα ππίο 
πο, Ῥαπρβίαν, {1γ {απ μα ἢ 
ὃππαίο {ορ ΠΟΙ; σο ἴῃ Ῥ6806, 
δια Ῥο ὙΠΟ] οἳ ὑπ ν Σρίαριο, 

1ον, 

εαυεᾶ 

2ᾳτΓ, 
δορὶ. 

5ος, 
δαυειῖ 

| ίιθε 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

ε α 9 ᾽ 5... 5 3 Ν 
10 ὁ δὲ Ἵ ̓]ησοῦς” οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ 

» κα 3 
λέγει αὐτῷ, Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς 

Ν ΄ ἌΣ Ὁ. ᾿΄ 93 . - ασ τοὺς σούς, καὶ ἀνάγγειλον "3" αὐτοῖς ὅσα σοι 
ς / ΄ , 20 ὁ Κύριος ἐποίησε", καὶ ἠλέησέ σε. καὶ 
5. χδὶ ΟΥ̓ 5” , ) “ / 
ἀπῆλθε καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπό- 

μὴ » “ οὐ 

λει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς' καὶ πάντες 
” ΄ 

ἐθαύμαζον. 
ή ”- » ΄“ - 

8] Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ 
/ » ᾽ Ν , / ” 

πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν, συνήχθη ὄχλος 
Δ ΜΝ. Β 3” / ἣν ἐδ Ν Ν / 

πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 
96 8. 95 καὶ ἰδού””, ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, 

ὀνόματι Ἰάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτόν, πίπτει πρὸς 
Ν / ΓΕ οἱ Ν ’ 20 ΘΝ 93 τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ παρεκάλει" αὐτὸν 

/ [ιό Δ ᾿ 

πολλά, λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχά- 
ν᾿ 0 5 ων ον - 9 δεν - 

τως ἔχει ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῃς αὐτῇ τὰς χεῖρας, 

94 ὅπως: σωθῇ καὶ ἵήσεταιξβ, καὶ ἀπῆλθε 
Ε ΕΣ “. ΔΝ » / » ΓΝ 

μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πο- 

λύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 
Ξ δ », 29 5 ᾽ ε»,Ἂ σα ” 35 Καὶ γυνή τις” οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος έτη 

Ν “ - 

90 δώδεκα, καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλών 

ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ) ἑαυτῆς 
/ εἰ “ 9 - 

πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον 
ΕῚ Α - ἐλθ ΄σ ΕῚ [2 30 Ἕν - 

371 εἰς το χειρον εἈσουσα, ἀἄκουσασα”" περι του 

Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν, ἥψατο 
“ὅἃμἽε / ““οἌ[ΙΙΨ ἈΝ Ν ο ΠῚ - 

98 τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" ἔλεγε γὰρ ὅτι ἂν τῶν 

99 ἱματίων αὐτοῦ ἅψωμαι 1, σωθήσομαι. καὶ 
θέ .) / ϐ ς Α - σ ΕῚ ΄- 

εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, 

καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς 
. - 

80 μάστιγος. καὶ εὐθέως ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπιγνοὺς 
ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦ ἐν ἑαυτῷ τὴ μιν ἐξελθοῦσαν, 
» Δ » - ” 3 , 

ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγε, Τίς μου 

81 ἥψατο τῶν ἱματίων; καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ ἥ ματίων; γ ᾧ οἱ 
[᾿ - / ”/ 

μαθηταὶ αὐτοῦ, Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλί- 

83 βοντά σε, καὶ λέγεις, Τίς µου ἥψατο; καὶ 
, 3” ” Ἀ - ΄ 

περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 

88 ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα 
Δ , 9) ΣΣ.» ἦλθ Ν , ὃ γέγονεν ἐπ᾽ 5" αὐτῇ, ἦλθε καὶ προσέπεσεν 

ΒῈΡ ἐνῷ ΝΔ 5 8} “ ᾿ ᾿ / 
αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 
ς ΔΝ 5 δ, Ἂς δ ς / 

8 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θυγατερ, η πίστις σου 
΄ ΄ ᾿ “ 5 να κ 5 

σέσωκέ σε ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι 
ς ΜΒ » ΄ 

ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου. 

6.9 

21 

2 

καὶ 

οπι. ]ησοῦς τῷ 

ΟΣ 
9 ἀπάγγειλον 

34. πεποίηκε 

35 ρηι. ἰδού 

36 παρακαλεῖ 

50 «(ἀ τὰ 

δι ᾿Εὰν ἄψωμαι κἂν τῶν 
ἱματίων αὐτοῦ 

53 ο). ἐπὶ 
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 Μαΐ, 
18, δ4. 

[01] 
4. 44. 

5. ΜΑΒΚΎ Ύ. οὔ- ὙἹ. 4. 

1611 
96 ὙΓΠΙ]ε μ γοῦ βΡραΚα, ἴπθγο ο8ΊΠΘ 

᾿ἤγοχῃ π6 σοὺ οὗ ὑπὸ Ὀγπαρορπε5 
| λοιιδε, οεχίαῖπ ὙλΙο βαἰά, ΤΗΣ 
Γἀααρμίεν 156 ἀθαᾶ, ψἘῪ πουῦ]οςέ 
Όλοι {πὸ Μαβίθυ δὴν {αγζμοδΥ 2 
86 Α5 5οοΟηπ 48 ἆθβας Ἰοαγά ἴ]ε 

πγοχᾷ {]ιαῦ νγαβ ΒΡΟΚΕΗ, μ6 βαΙ(Ἡ τ- 
{ο {με Ἠπ]εν οὐ {πὸ ῬΒγπαροραοθ, Β6 
ποῦ αἰγαῖᾶ, οπ]γ Ῥομενο. 
87 Απᾶ Πα 5αῇεγθοᾶ πο πιαἩ {ο 1ο]- 

1ου Ἠϊπα, 5ανο Ῥεΐεχ, απᾶ ὦαπθς, 
᾿8η4 ΦόΠη ἐπ Ῥτοί]εγ οὗ ζα1168. 

98 Απᾶ μα οοταθίἩ {ο {πο Ἠοπβο οἵ 
ἴμο Ἠπ]εν οἳ ο Ῥγπαροραθ, απᾶ 
θε] πο ἰππηπ]ό, απά πεπι ἰιαί 
πγορῦ απά πναϊ]εᾷ ρτοα(]τ. 
99 Απά π]εη 6 Ὑγαβ ο0Π1Θ ἴῃ, 6 

5618 ππ{ο (πετα, ΊΓΗγ πια]ο το {115 
| 4ο, απᾶ Ὑθερ» ἴμο ἄαπιδε] 15. ποῦ 
ἀεαᾶ, Ῥαῦ εἹεερεί]. 
40 Απᾶ {εν Ιαπρ]οᾶ Ἠϊτη {ο ΒΟΟΥΤ : 

Γταῦ θη Ίο μπᾶ ραῦ ἔποτα 8}1 οτ{, 
[6 ἐδικό {π᾿ ἔα μου απᾶ ἴ]ιο τποί]εΥ 
οὗ {π6 ἆαπιβα], δηα ἔπατα ὑπδῦ πγογα 
ἢ Πΐτη, απιά ΠῚ οὐ] ἴῃ ΠΟΥ {μα 
ἄαπιρο] ντας Ισ 
41 Απᾶ Π6 ο. ἔπ ἄἆαπηςο] Ἠγ ἴμα 

λαπᾶ, απᾶ ραϊά ππύο αχ, Ταζίλα 
ουπαξ, πιο 15, Ῥεΐπρ Ππέουρχοίἰοᾶ, 
Ὦαπηςδα] (1 58. πιηΐο {1}166) Ατῖρο. 
42 Απάᾶ αἰταϊρηίγαν ὑπ ἄαπηβα] 

31086, απᾶ να]κεᾶ, {οΥ 5Ἡο γας οὗ 
{π6 ἂρ οὗ ἔνε]γο θα: απᾶ {ποτ 
ν6Υθ6 αβοπ]βποᾶ πι ἃ ρτεαί αδ- 
{οπϊβμπηθηῦ. 
45 Απᾶ Πα οἸιαγροᾶ {πετα βἰγαῖδ]γ, 

ὑπῶὺ πο πηαπ ελοτπ]ά Έπου 16: απᾶ 
οοτηππαπᾶσᾶ {πῶ βοπιεύµήπρ ϱΠοπ]ά 
ΡῈ ρίνεη Ποὺ {ο εαῦ. 

6 Απᾶ πο σοὺ ουαὐὖ ἴτοπι ἐμ 6 Π 66, 
απᾶ «81η8 ᾿ηἴο ᾿ῖ5 οι οοΏ{ΣΥ, απᾶ 
μῖς ἀἱδοῖρ]ες {ο]]οτν Ἠϊπῃ. 
2 Απά ππεη {πὸ βαρβραι ἄαγ πας 

60118, μ6 Ῥεσαπ {ο ἴθασι ἵπ {Π6 
Βγπαροσαθ: απᾶ τη ΠΥ Πδατῖης Πΐτη, 
616 αβοπϊθ]οᾶ, βαγίησ, Έτοτη 
νεησθ ἹαῦἩ 0118 τὰ ὕΠ656 ὑπ] ηρ8 Ὁ 
Απά ν]αῦ πνβᾶάοτα 15 {π|5 ΠΟ 15 
δῖνϑη πηΐο ΠΙπα,Παῦεγεπ 5αοἩ πηὶρ]η{γ 

Ι ΥΟΥΚ5 8.6 πποιρηί Ὦγ 5 Ἰαπάς ἢ 
9 15 ποῦ {115 {πο «ατρεΠ{θχ, ἴλο 801 

οὗ ΜαΥγ, {πὸ Ῥχοίμοαν οὗ ἆαπιος απά 
10865, απᾶ οὗ οπᾶα, απᾶ ΒΙΠΟΠ 2 
Απᾶ ατο ποῦ Ἠ18 β βύῦθυβ Ἠεγο γη ζμ 1150 
Απά {Ποὺ ππεγο οὔ θη θα αὖ Ἠΐτη, 
4 Βυὺ ἆαβας βδια πιηΐο {λαπι, ἘΔ 

Ῥγορμοῦ 15 ποὺ συϊυπουῦ Ἠοποας, τὺ 
ἴ 15 Οὐ οοΠίΣγ, απ απποηρ ΗΪ5 
Γον Κῑπ, απᾶ ἴῃ Ἠΐ5 οσα Ἠοτςο, 

1881 
ἨΠη]α Ἡο γεί 5ΡαΚ ο, {1167 οοπιθ 

Ίχοπη {16 χα]εγ οὗ {Π6 ΒΥΠαΡΟΡΤΙΘ’8 
Ἰοιδε, βαγίηρ, ΤΗΥ ἀααρΏίεν ἰδ 
ἄεαᾶ: πα ἰχοιρ]ερό οι ια 
1Μαβίεγ απγ {ατίμεν2 Βαΐ “6518, 
Ἀποῦ Ἠθεᾶϊπρ {1ο γγοτᾶᾷ ΒΡΟΚεΗ, 
Βα πηΐο {Π|6 τα]ατ οὗ {Π6 5υμπᾶ- 
Ροραθ, Ἔθαν ποῦ, οπΙγ Ῥοα]σγο. 
Απά [6 βιεγεᾶ ποτηαΠ {ο {ο]]ουγ 
πο Ὸ τη, βαγο Ῥείΐεχ, δ 71168, 
απᾶ ζοἨπ ὑπ Ῥχοίπεγ οἵ ᾖατηθβ. 
Απά ἴΠεγ οοπιθ {ο ἴμο Ἠοαβο οὗ 
με τα]εχ οὗ {ιο βγπαροραθ; απᾶ 
Ίο Ῥεπο]άείῃ ἃ ὑπ], απᾶ παπι 
πνθερίπρ απᾶ γα πρ Ετεα!]γ. 
Απά θη Π6 νγαβ οη{ογοᾷ ἴῃ, θ 
Βαῖ ἢ ππ{ο ἔπ θη, ὙΠ πηα]κο γο 
ἃ στην, απᾶ πνεερ ἢ {π6 οἶπ]ά 
15 ποὺ ἀεαᾶ, θαῦ εΙαερείμ. ἀπᾶ 
{μου Ἰααρ]ιεᾶ Ἠϊτη {ο βοοσῃ. Βαΐ 
μα, μαυϊηρ ρα {μετα 811 ἔου τι, 
ἰακοίῃ ιο ἤαῦμου οὗ ἐπ ο] 
84 ΠΟΥ τύπου απᾶ ἔλεπα ἐμαὺ 
πποτο ὙΠΓΠ Ἠϊπα, απᾶ ροεῖ]ι ἴῃ 
ὍΠΟΥ {Π6 ΟΠ] παν. Απά {α]ίησ 
{86 Ομ] Ὦγ νο Ἰαπᾶ, Ίο ββίίῃ 
τπιηΐο μου, Τα (Ίνα ουτηῖς ΥγΗΕἩ 15, 
Ῥαΐϊηπρ ἱπίογρχοξοᾶ, ΤῬαπηκεῖ, 1 δασ 
ππί{ο {1|66, ΑΥ]θθ. Απάᾶ αἰγαῖρηί- 
ΝΑΥ ἴῃο ἄαπιβεὶ χο5θ πρ, απᾶ 
πνα]κοᾶ; 1ο0Υ 81ο γαςδ ἴνε]νε 
γεαχς οἷά. Απᾶ ἴλμαεγ σεῦ ἃ- 
τη ΖΘ βἰταϊσηίνταν νι] α ρτγεαῖ 
απηαζεπιεηῦ. Απᾶ 116 εἨαγρεᾶ 
ΏΊιοτα πηπο] ἐμ πο παν βλοτ]ά 
ΚΠΟΥΓ 0118: απᾶ μ6 οοπηπηαπεά 
Όλα! δοπιείμῖπφ ΒΠοα]ᾶ Ῥε ρῖνεπ 
ΒΟΥ {ο φαΐ. 

6 Αμᾶμδ πεπῖ ουὖ {νοπα {θποσς; 
απᾶ Ἡο οοπιεζ Ιπίο Ἠϊ5δ ΟΠ 
οοιη{χγ; δα Ἠϊς ἀἱδοῖρ]ες {ο]]ουν 

2 Ἠϊπα. Απᾶ θη ἐ]αο βαρ δ ἢ γγας 
90116, Π6 Ώεσαπ {ο {οαο] ἴῃ ἐπ 
ΑΥΠαΡοΟΡιΙε: απᾶ ὅπιαηγ Ἠθατίις 
Ἠϊπα ὑοῦ αβοπ]ςμαᾶ, βαγίηᾳ, 
ὝἨμεποῬ μα {1 τπαπ {λμθβα 
{π]ηρ59 απ, Ἠμαί 15 {8:8 νηβᾶοτα 
ναί 15 ρίνοιι ππ{ο {0115 τηαπ, αηᾶ 
τυ]αέ Ίιθαπ ΕποἩ ΑππϊσΗίγ ννοτ]ςβ 
νχοαρµῦ Ὦγ Ἠῖς Παπάς» 15 ποὺ 
{115 ιο εαγρεηίεν, {π6 βοὴ οὗ 
ΜαΥγ, απᾶ Ῥγούμοι οἳ ὅαπιο», 
δια «ἆοβθβ, απά οπάαςδ, απᾶ 
ΒΙΠΟΠΖ απᾶ ατα ποῦ ης βἰδίονς 
Ίθγο τ 19) Απ ἴ]ιογ παγθ 

4 δοβεπᾶεᾶ ἵπ μη. Απά ἆοβαις 
βαἱᾷ ππίο ἔμετα, ἃ Ῥτορλεί 18 
ποῦ να (λοαξ Ἠοποιχ, β8Υ6 ἴῃ Ἠ5 
ΟΦ οοιΠγ, απᾶ απποηπσ 15 
οὐ Ἰπ, απᾶ ἴῃ 15 οὐαὶ ἨοἈβο. 

56 

96 

57 

ὃ ο 

99 

40 

4 μι 

42 

48 

ιν] 

10Υ, 
ΤεαΟΛΟ 

205, 
ουογ- 
λεαγίπο 

8 ΒΟΠΙΘ 
βηοϊοης 
δα Ποτῖ- 
{165 ἴη- 
Βοιύ ἐπε. 

4 αν. 
Ῥοισεῦϑ8., 

δᾳατ. 
εαιωοᾷ {ο 
δίιιθο. 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

85  Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχονται ἀπὸ τοῦ 
” [ή ΄ μὴ « ; ἀρχισυναγώγου, λέγοντες ὅτι Ἡ θυγάτηρ 

ο] ᾿ ,᾿» / κ᾿ , 
σου ἀπέθανε' τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκα- 

δῦ λον; ὁ δὲ Ἰησοῦς εὐθέως 3 ἀκούσας 5: τὸν 
/ ΄ ΄ - . ’ 

λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, 
- δ. ᾽ ΕΣ - 

37 Μὴ φοβοῦ, µόνον πίστευε. καὶ οὐκ ἀφῆκεν 

οὐδένα αὐτῷ συνακολουθῆσαι, εἰ μὴ Πέ- 

τρον καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν 
᾿ ξ ών 

38 Ἰακώβου. καὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
3 ’ ΔΝ 6 ΄“ 2 

ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον, καὶ 
30 κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά. καὶ εἰσ- 

ελθὼν λέγει αὐτοῖς, Τί θορυβεῖσθε καὶ 

κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ 

40 καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. ὁ δέ, 

ἐκβαλὼν ἅπαντας 8, παραλαμβάνει τὸν πα- 

τέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς 

μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ 

4ι παιδίον ἀνακείμενον 9, καὶ κρατήσας τῆς -- 

χειρὸς τοῦ παιδίου, λέγει αὐτῇ, Ταλιθά, 
σος. / κοῦμι ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, Τὸ κορά- 

45 σιον, σοὶ λέγω, ἔγειραι. καὶ εὐθέως ἀνέσ Ξ 7 λα τη 
Δ / 32 “ 

τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν 

δώδεκα᾽ καὶ ἐξέστησαν" ἐκστάσει μεγάλῃ. 
3 - “ 

43 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς 
- ΤῊ δε 3 - ” - 

γνῷ τοῦτο' καὶ εἶπε δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 
οἱ - ω κι 

6 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἠλθεν! εἰς τὴν 
, ας Αι 9 - ον ε 

πατρίδα αὐτοῦ" καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῴ οἱ 

ὦ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ γενομένου σαββάτου, 

ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν" καὶ "πολ- 

λοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, Πό- 
6 ΄ - Ν , 4 / ς ὃ 6 ́ “ εν τούτῳ ταῦτα; καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα 

αὐτῷ», ὅτι" καὶ» δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν 
΄“ - φιι ρ 

3 χειρῶν αὐτοῦ γίνονται; οὐχ οὗτός ἐστιν 

ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ; Ἴα- 

κώβου καὶ Ἰωσῆ καὶ ᾿Ιούδα καὶ Σίμωνος; 
- ο Ν 

καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς 
6 ρα 2 ,ὔ ” 3 ΄“ 

4 ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ἕλεγε 
- - ’ 

δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστι προφή- 
3 » Α᾿ 3 - (ὃ - -“ Ν της ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ, καὶ 

» ” - 5» ΄ » “ 

ἐν τοῖς συγγενέσιϑ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 

80 

93 

39 

40 

“4 

ϑ 

οι. εὐθέως 

παρακούσας 

μετ᾽ αὐτοῦ 

ἔρχονται 

αὐτὸς δέ 

πάντας 

Οπι. ἀνακείμενον 

αἆᾶ εὐθὺς 
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τούτῳ 4 ρῃι. ὅτι 
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μ Ίπια 
«οὐ δἷσ- 
γε οί α 
Ῥΐεσε ο) 
ὑγα 85 
ἩϊΟΊ Οὐ, 
ἦι υαΐιςα 
ΦΟΊ16- 

πα 1688 
παν α 
Τατ- 
πρ, 
Μα{ί. 10. 
9, διέ 
ιο τί ἐς 
ἴαλετι 1) 
ΙΟιεγα 
ΤοΥ 
ΠΟΤΟ. 

Μαι, 
10. 14. 

δ Αοὐβ 
19. 51. 

ἢ 7 Ά1η65 
δ, 14. 

"Μαι, 
14. 1. 

3 Ίαι]κο 
9. 19. 

3Ἰ.ον. 
18. 16. 

" 0), ατι 
ἑπισαγα 
ογιάζο. 

1611 
ὃ Απάᾶ ο οου]ᾷ Ώπετα ἄο το τρη 

ΤΟΥΣ, βανθ {ια Ίο Ἰαιᾷ "15 Ἰαπᾶς 
ὌΡΟΣ ἃ {απ βἰε]ς 9011, δῃᾷ Ἰεα]εᾶ 
Ώιατη. 
6 Απά Το τιαγγο]οᾶ Ῥεσοαπςδο οὗ 

Ειοῖν ἀπ 6 116. 3 Απιᾶ ο πνοπί τοππά 
αροαί {ο ν1]αρα, {εαομῖης. 
τ αἱ  Απά Ἰιο οα]1εἴ]ι ππ{ο Πίστη {πα 

ἔνε]νο, απᾶ Ῥθραπ ἴο βεπά {επι 
Του, Ὦγ πο απᾶ ἴπο, απᾶ ρατε 
(Ίιθπα Ῥουνγεν οΥ6Υ ππο]εατι ΒΡ ΥἹ5, 

που ϱΠοπ]ά {αλα πουμῖηρ {ον {λαῖτ 
10ΠΥΠΘΥ, 8416 ἃ βία οπΊγ: πο 
ΒΟΙῚΡ, πο Ὄγοαᾶ, πο ΙΠΠΟΠΕΥ ἴῃ {Πρὶν 
Ῥγβε: 
9 Βαυύ ΡῈ β]οά ὙΠ βαπάαἷς: απᾶ 

ποῦ ραῦ οἩ ἔπτο οοδΐβ. 
10 Απᾶ Το βαϊά πηΐο ἔπετα, Τη ναί 

Ῥ]ασ6 ΒΟ6Υ6Υ γο δηΐου Ιπίο απ Ἠοπςδο, 
ἴππεγο 8.146 {111 το ἀερατί ἔτοτα {πϑ} 
ρ]ας6. 
11 3 Απά ν/οβοθγεγ 5181] ποὺ 16- 

οθἵνο οι, ΠΟΙ Ἠθαγ τοι, π]ηθι γα 
ἀεραγί {Ίιοπςς, Ἐβπακο οϐ {πο ἆπδί 
ππάθΥ τον θεοί, ΤΟΥ α ὑθϑ ΠΟΥ 
αραϊηςῦ παπι: Ψετῃγ 1 580 πηΐο 
γοι, 16 5181] Ὦο πποτο {ο]εγαβ]ε Τ0Υ 
Βοάστα απ ἄοπποττ]α ἴῃ {Π|ὸ ἆαγ οὗ 
Παάσπιεπί, ιαπ Το ὑπαῦ οἰΐγ. 
19 Απ {εγ νγεπῖ οτί, απ Ῥτεαο]ι- 
ο ἐπδῦ τπεπ λοπ]ά γορθηΐ. 
18 Απᾷ {π᾿ 0 οαϑῦ οαῦ τπαπγ θυ], 

Ἐαιιᾶ αποϊη{εᾶ γη] ΟἹ] τηϑηγ, ἐπαὺ 
ΥΥΘΥΘ 5101, απ Π68]64 ππετη. 
14 Ἐ Απά Ἰάπρ Ἠετοᾶ Ἠεατά οὗ ἀΐηι 

(1ου 115 παπηθ νγαβ βρτγεαᾶ αὐτοβα :) 
απ 6 βεϊα {]ιαῦ Φομη {πὸ ῬΒαρίρί 
γγαβ τΊ8ειι ΓΥΟΤΗ {116 4684, δα «16γθ- 
{ο0γ6 τηϊρηῦν ποτ] ἄο βμεν {οτί 
Ώπετηβε]νος ἴῃ Ἠΐτη. 
15 Οἴπατς βαϊᾷ, Τπαὺ τ ἴα ἘΠ185. 

Απά οὔμουβ βαϊᾷ, Τ]αῦ 10 15 ἃ Ῥτο- 
Ῥμθϑί, οΥ ἃΒ ὁΠπ6 οὗ {11ο Ῥτορ]είς. 
16 Βα νηεπ Ἠετοά πραγ {ᾖεγε- 

οὗ, Ίο 58], Τὸ 15 Φόμπ, πποπα 1 Ρ6- 
Ἰοαςε, 1ο 15 σίβϑῃ ἔγοτη πε ἀεαά. 
17 Ἐον Ἠενοᾶ Ἰήτηβε] Ἰαᾶ εοεπί 

{οτζ] απιᾶ Ἰα1ᾷ Ἰιο]ά τιροπ ἆομτ, απᾶ 
Ῥοτπᾶ Ἰήπα ἴῃ ΡΤΙΡΟΙΙ ΤΟΥ Ἠονοᾶῖαν 

Γβακο, Ἠ5 Ῥγοί]εν ΡΗΙΗΡ’5 πηάθ, ΤοΥ 
Π6 δᾶ τπαγτιθᾷ ΠΟΥ. 
18 ἘῸΣ Φόομη λαᾶ 58]4 απο Ἠετοᾶ, 
Τί 15 ποῦ Ιανν[{α] ἔου π66 ἴο πᾶν 
{ιν Ῥγοίμου 5 ψτΐθ. 
19 ΤΠογείοτο Ἡοτοᾶῖας μαᾶ ἴδ 

απατοα] αραϊπβῦ Ἠϊτη, απᾶ ποα]ᾶ Πᾶνα 
11ο ἴση, Ῥαῦ εἩε οοτ]ά ποῦ. 
| 20 Έοτ Ἠοτοᾶ {εατεᾷ {ομτ, Κπονυ- 
π1ηρ {μαῦ Π6 τας ἃ Ιαδίτηση, απά ἃ 

8 Απά εοπιππαπάθά Ί]επι ΕΠναί |΄ 

1881 
6 Απᾶ Πε οου]α [Πογ6 ἄο πο ᾿τηϊρ έν 1 ὅτ. 

ΤΟΥ], 6ανο ὑμαὺ Ίο Ἰαϊα Ἠϊ5 παπᾶς 
προ ἃ Τον; β]ο]ς Εο]]ς, απ Πεα]εᾶ 

6 πετ, ἀπᾶ ἢ πιαγγε]εᾶ ᾖ}ε- 
σα"8ο οἳ {πΠ|6 10 ππῬεΠεξ, 

Απιᾶ Πα ποῦ τοαπᾶᾷ αροταῦ ἔ]ο 
γῆ]ασος {εασμίτς. 

7 Απᾶ ο εα]οᾷ πηΐο Ἰήτα ἐμ6 
Ίππε]νε, απᾶ Ῥεραπ {ο βετιᾶ πετ 
Του Ὦγ Όντο απᾶ πο; απᾶ [6 
6αγο επι Δα ΠΟΥ ΟΥ̓ {Π6 

8 τπό]εαπ ΒΡΙ 5; απᾶ Π6 οπαγσεᾶ 
{ποτὰ ὑπαῦ {Πι6γ 5]οτ]ά {ακο πο- 
πρ ἴον ἐμοῦ)" 1οάΥΠεγ, 84Υθ ἃ 
Βα οηΙγσ; πὸ ΡῬγθϑᾷ, πο σα]]εί, 
ΠῸ 3ΠΠΟΠΟΥ ἴῃ {πρὶν ϑραγβο; Ὀτό 
ο γσο 5ποα να εαπάα]ς: απᾶ, 
βαϊώ Πε, Ῥαῦ ποῦ οη ὕνγο οοδίβ. 
Απιᾶ Ίο βαϊά απίο {]ατα, Ἰ/1εγθ- 
ΒΟΘΥΘΥ γε επίεν Ιπίο ἃ Ἰοτρβε, 
{που 0146 {11 γο ἀθραγὺ {πεπσα. 
Απά ν/λαίβοσγενΥ Ῥ]ασοαε ελα] τοῦ 
χοοαῖνο τοι, απᾶ {ΠΟῪ εαν γοι 
γιοῦ, ἃ5 γο ρο Του {μεπος, «Πακε 
ο ιο ἆπδι {πᾶὖ 15 ππᾶεν γοατ 
1966 {οΥ α. ἰ6βῶπποπσ απίο {πετη. 
ἈΑπᾷ {που γεπῦ ουὖ, απᾶ Ῥτοασμεᾶ 
Όλαῦ πιοπ ΒΠοπ]ά ταραπ6. Απᾶ 
{π 6  οαβῦ οαῦ ππαΠΥ 4 ἄθυ 5, πᾶ 
αποϊπ{ος σοι ΟἹ] τπασ ὑπ πγετο 
510]ς, πα Ἰοα]οᾷ Ώποτη. 

14 Απά ]άπσ Ἠετος πραγ ἐΠεγεο; 
{0Υ Ἠ15 Πϑ1η6 Ἰαἆ Ῥεεοππο ΚΠΟΎΤΗ: 
απά ὅΊο βαἷᾱ, Φο η 6 {]ιο Ῥαρίϊςί 
15 1186Π {γΟΙΗ {πὸ 4684, απᾶ {Ππετε- 

{0γθ ἆο {πεβα ῬοππθΥΕ νγοτ]ς η Ἠϊπα. 
Βαῦ οὔπογς βαϊᾷ, Τὸ 15 ἨΠΙαΠ. Απιᾶ 
Οὔμιουβ β8], Γέ ἐβ ἃ Ῥτορ]εί, ευεπι 
ΔΒ ῸΠ6 ΟΥ ἐμ ρυορμοίβ. Βα Ηετοά, 
ὙΠ6η ΠΟ πραγ {εγεοῇ, β816, Φοπ, 
πῃοτα 1 Ῥομεαάσᾶ, Ίιε 15 τῖδεῃ. 
Έου Ἠετος Ιήπηδε]ξ ας βού [οτί] 
απά Ἰα1ᾷ πο] προπ ἆομπ, απᾶά 
Ῥοττιά Ἠϊτα ἴῃ Ῥγῖδοτ Του ἐπ βα]κα 
οἵ Ἠεγοᾶίας, Η15 Ῥτούμετ ΡΗΙΗρ’5 
αΥ]6 : ΤΟΥ 6 Πα τηδυυ θα ΠΟΥ. ΕοΥ 
ζ1ομτ βαῖά ππ{ο Ἠετοᾶ, Τί 15 ποὺ 
Ίανν{α] {ου έπεο {ο Ἰαπε ἴΠγ Ῥτο- 
{π6 05 πο. Απᾶ Ἠετοᾶῖας βοῦ 
Ἰδγβε]{ αραϊπςδύ Ἠΐπα, απᾶ ἀοειγοᾶ 

{ο Ι1] τη ; απᾶ 9ο εοπ]ά ποῦ; 
{ον Ἠετοῦ Γεατεᾷ ἆοἨπ, Ιπποπήης 
Ειαί ΠΘ γᾶ ἃ τη {θοιβ τση απᾶ 8, 

«ο 
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12 
19 

18 
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Ῥοιυοῦ. 

Στ. 
ὑγαϑ5. 

8 αγ. 
οἶγαία. 

αατ. 
άΕΠΙΟΠΦ. 

5 8ΟΠΙΘ 
αποϊοης 
Δα ΠΟΥ - 
[165 τοδα 
ἐμέν. 

6 ατ. 
{πε Βαγ- 
ἐἶσεγ. 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 
ΔΝ - » ΄ 3 ΄“ Ε] ’ ’ ΄“ 

5 καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆ- 
Ν 

σαι, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς 
εἰ - 5 / 8 , κ᾿ 9 
ὃ χεῖρας, ἐθεράπευσε. καὶ ἐθαύμαζε διὰ τὴν 

ἀπιστίαν αὐτῶν. 
- ΄ 

Καὶ περιῆγε τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων. 
Δ - νὰ [ή η κ ς 7 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο 

αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου 
΄ ΄ - 3 

αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρ- 
- - 

8 των. καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν 
” ” « { 2 Ν ε/ / ο αυ 

αἴρωσω εἰς ὁδόν, εἰ μὴ ῥάβδον μόνον μὴ 
»ε κ Ε 10 τὶ » Ν ΄ αλ. 

πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλ- 

ϱ κόν᾽ ἀλλ᾽ ὑποδεδεμένους σανδάλια καὶ μὴ 

1) ἐνδύσασθαι" δύο χιτῶνας. καὶ ἔλεγεν αὐ- 
ἊΝ ιο) »ὰ ὼ ᾿ 3 ᾿Ξ , 5 ο τοῖς, Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ 
, - 4 58 το εν 11 μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. καὶ ὅσοι 

ΕῚ δέ 12 ο - Ν 3 4 ἂν μὴ δέξωνται!” ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσωσιν 
ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν, ἐκτινάξατε τὸν 

-“ " « { ΄“ - - 

χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς µαρ- 
τύριον αὐτοῖς. ἀμὴν λέγω ἡμῖν, ἀνεκτότε- 
ρὸν ἔσται Σοδόμοις ἢ Τομόρροις ἐν ἡμέρᾳ 

15 κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ", καὶ ἐξελθόν- 
΄ 

13 τες ἐκήρυσσον" ἵνα µετανοήσωσι καὶ δαι- 
μόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ 

3 2 ή ΔῈ] / 

πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. 
΄ 

ι: Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης, Φανε- 
η.) 8 3 ᾿ λ χ ᾽ “ ο) 15 ρὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν 

3” - 

ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη  ῦ, 
καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάµεις ἐν 

- - μ . 15 αὐτῷ. ἄλλοι" ἔλεγον ὅτι ᾿Ἠλίας ἐστίν 
σ΄ ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Προφήτης ἐστίν 8, 

« - “ ΄σ 

ι6 ἢ ὡς εἷς τῶν προφητῶν. ἀκούσας δὲ ὁ 

Ἡρώδης εἶπεν 9 ὅτι Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα 
1 / ο η . ο ντ δῈῪ ἐρ θ 2 
ὠάννην, οὗτός ἐστιν αὐτὸς" ἠγέρθη ἐκ 

- . Α 

17 νεκρῶν 3, αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρώδης ἀποστείλας 
ῃ / σης ’ . » 4 ” 
ἐκράτησε τὸν ᾿Ιωάννην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν 

- -“ μὴ ε ΄σ 

τῇ ὁ φυλακῇ, διὰ Ἣρωδιάδα τὴν γυναῖκα 

Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν 
5 Ψν δὰ κε ἐπ »"ε ΄ 

18 ἐγάμησεν. ἔλεγε γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρώδῃ 
σ΄ 3 ” ΄ »ἤ 9 - 
ὅτι Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχει τὴν γυναῖκα 

- » - ΄ 

ι9 τοῦ ἀδελφοῦ σου. ἡ δὲ Ἡρωδιὰς ἐνεῖχεν 
41 “- ὯΝ τὰν ΠΥΡῚ 3 - εν κ᾿ 3 αὐτῷ, καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι καὶ οὐκ 

σα’ - ε « ΄ - 
20 ἠδύνατο ὁ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν 

» ΄ ῴ ο] Μι. Ἡ ” / Ν 

Ιωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ 

107 

10 ἄρτον, μὴ πήραν 

1 ἐνδύσησθε 

13 ὃς ἂν τόπος μὴ δέξη- 
ται 

18. ρηι. ἀμὴν λέγω {ο 
επά ο{ νον. 11 

14 ἐκήρυξαν 

15 Μ]αγα. ἔλεγον 

᾿ ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν 

17 ᾳἀὰ δὲ 

18 ϱπι. ἐστίν 

19 οπι, ἢ 

33 ἔλεγεν 3 οηι. ὅτι 

35 οπι. ἐστιν αὐτὸς 

35 οπι. ἐκ νεκρῶν 

33 πι. τῇ 
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πον, 
περί "ἴηι 
ΟΥ̓ δαυεά 
λέν. 

" ον, οπια 
ΟΥ̓ πὶ 
σιαγᾶ. 

ᾱ ΊἸμικο 
9. 10. 

κ ΜΑΙ, 
14. 19. 

ΧΜΑΙΙ. 
9. 96. 

1611 
Ποἱγ, απᾶ Ι οὐβετνεςά Ἠΐτη : δηα θη 
Ίο Ἠεαγᾶ Ἠϊτα, μ6 αἱᾷ τπαηγ {ήπρΒ, 
απᾶ πραγ Ἠϊπα ρ]ας1γ. 
21 Απᾶ νΊιεη ἃ οοηνθηϊθηῦ ἄαγ 

Υγ88 601168, ὑμαὺ Ἠοετοά ον 5 Ῥϊτ{]- 
ἄαγ πιαᾶθ ἃ ΒΌΡΡΟΥ {ο 15 Ἰοτᾷς, 
Πϊρη οαρίΒΙΠΒ, πα Ομ] ἢ εβία[ες οἵ 
Ο811|66: 
22 Απᾷ ψ θη {πὸ ἀαασ]ίου οἳ ἴμα 

5814 Ἠοτοάῖαςβ «α1ηθ 1Π, πα ἄαποθᾶ, 
απᾶ Ῥ]εαξεά Ἠετοᾶ, απᾶ πετ λα 
εαῦ 1} ήπη, {πὸ Ἱάπρ 5814 τπιηΐο {πε 
ἄαπηςο], Αξ]ς οὗ τηο ὙγβίδοσΥοΥ {ποια 
ση, απᾶ 1 νη]] ρῖνο 1 {μοθο. 
25 Απᾶ 6 βυζδυθ πηΐο μου, ὙΥ μαΐβο- 

6Υεγ ποια 5810 8.51. οἵ τηθ,1 ψ1}} ρίγα 
10 {π66, απο {πο μι} οὗ τὴν Κἰπρᾷομι. 
24 Απᾶ 586 σψϑηῦ 1ο, απᾶ βαϊα 

ππ{ο Ἰθ6υ πιοῦµοδΥ, ας 5181] 1 8.81 
Απᾶ 516 Βαϊ, Τ11ο Ἰεαά οἵ ᾖο]μπ {]πε 
Ῥαρ[βί. 
25 Απᾶ 586 ο3ΠΠθ ἴῃ βἰταϊσηίσναν 
πὰ Ἰαβίαε, ππίο πο Κίηρ, απᾶ 
αε]οί, βαγΊπς, Τ η]] ὑλαῦ ποια ρῖνο 
τηθ ὮΥ απᾶ Ὦγ ἴπ ἃ οἩαχρεχ ἴμο Ἠεαά 
οὗ ζομπ {πὸ Βαρίϊεί. 
26 Απά ἴμο Κίηρ παβ ϑχοθθαϊηρ 

ΒΟΣΥΥ, εί 1ου Ἠϊ85 οαἱ]β᾽ βακα, δηᾶ 
{ο {Π6] βα]κος ΒΊΟΝ βαὺ σπα εἴπη, 
Π6 ψου]Ἱᾶ ποὺ τε]θοῦ 116Υ. 
27 Απᾷ ἹπππεάΙβ{εΙγ {μ6 Ἐϊπρ 5εη{ 

απ. οχεοι{ΙοΏετ, 8 πα οεοπιηαπάθᾷ 
115 Ἠοεαά {ο ΡῈ Ῥτοαρ]ῦ, απᾶ 11ο νγεη{, 
απᾶ Ῥε]εσμᾶρᾶ Ἠϊπα ἴῃ {116 ΡΥΙδΟΗ, 
28 Απᾶ Ῥτοιρμίό 5 Ἰεαά ἵπ ἃ 

«Ἠαχρεχ, απᾶ ραγο 1Ὁ {ο {ο ἄατηρο], 
Άπᾶά {1ο ἀαπιβδεὶ ρανο ὁ ἴο Ίετ 
ΙΠΟΙΊΟΓΥ. 
29 Απά π]θι 115 ἀἱδοῖρ]ος Ἱδαγᾶ 

οὗ ἐξ, ὑπ οὔπης απᾶ {οοικ αρ Ηἱ5 
60ΥΡΡ6, απά Ια] 16 ἴῃ ἃ ἔοπαρ. 
90 ἘΑΛπᾶ {π6 Αροβίϊθβ ραἰ]λογεᾶ 

ἔπεπηβε]γος {ορεί]μεγ ππ{ο ἆεβαδ, απᾶ 
ἰο]α Ἠϊτα 811 ἐπ]πρα, Ῥοί]ι π]αῦ πετ 
Ἰαᾶ ἄοπο, δια γγ]ιαί {πετ Ἰαᾶ ἰααρ]ί. 
81 Απᾶ Ἠο βαϊᾶ ππί{ο πει, Οοπιε 

γο γοπγβε]γθβ αρατὺ Ἰπίο ἃ ἀθβοτί 
Ῥ]ασ6, απᾶ τεβί ἃ 1116. ἘῸΣ ἴιογα 
ΨΙ6ΥΘ ΤΩΔΗΥ͂ οοπΙῖἩΡ απᾶ ροῖπᾳ, απά 
ὕπο νυ πᾶ πο ]εἴδαγθ βΟ1ΙΗΊΟΗ 88 {ο δύ. 
95 "Δπᾶ ἔμου ἀερατίεά 1πίο ἃ 46- 

βουῦ ρ]αςο Ὦγ βῃὶρ Ρτϊνα/{ε]γ. 
95 Απᾶ {με ΡεοΡ]ο βὰν {πειη ἄερατί- 

{ηρ, απᾶ ΤΥ Κπεπ Ἠϊπι, η τα. 
αἱοοί Πί]λεν οαὐ οἳ 81] οἰ{165, αππά 
οαὐνγοηῦ μοι, απά οςπηθ {ορεί]αί 
πο Ἰήπη. 
94 ΞΑπᾶ ζεβας θη Ἡςδ οππηο οτί, 
ΒΒ Το] Ῥεορίθ, θπᾶ νγὰ8 πιογεά 
ΓΙΟ εοπιραβδίοι {ογγατᾶ ἔμοπη, θ6- 

1881 
Ἡο1γ, απᾶ Κερί Ἠΐτη βαΐθ. Απιά ναι 
16 πραγ Ἠΐτῃ, Π6 1γγαβ ΤΩΠΟΊ Ῥεί- 
Ῥ]οχεά; απᾶ ο Ἠεατά Πτα ρ]ας1γ. 

21 Απαᾶ ποπ ἃ εοπγοπῖεη{ ἆαγ πγαβ 
οο1ΊΏθΘ, ἔ]λαῦ Ἠετοᾶ οἳ Ἠ]β Εἱτ{]ι- 
αγ πιαᾶθ ἃ ΒΌΡΡΕΙ {ο Ἠ18 ]οτᾶς, 
απᾶ ἴπο 210) οαρίαϊηΒ, απᾶ ἴλια 
μοῦ ποπ οὗ 1166; απιᾶ ΘΗ 
ὃμῃο ἄαισ]μίον οἳ Ἠεντοάβῖαβ Ἡεγ- 
5617 οΆπηθ ἴῃ απᾶ ἀαποθα, 4916 
Ῥ]εαβεᾶ Ἠετοά απᾶ {πεπα ἐμαῖ 5αῦ 
αἱ τηθαί να Ἠϊπας απᾶ με Κἰηρ 
5814 πιηΐο {πὸ ἆατηβα], Αρὶς οὗ τηθ 
ὙΥ παύβοθυϑυ {λοιι πν]]ὐ, απᾶ 1 νυν] 

25. ρῖνϑ ἴὖ ἴπεο. Απᾶ Ἡο βύχαγϑ πηΐο 
Πού, ὙΥμδύβοθυθυ. ποὺ 58] 85Κ 
οἳ 1η6,1 ΜΠ] ρ]νο 16 {π66, απ{ο 

24 ο μα] οὗ τὴν Ἰάπρᾶοτα. Απᾶ 
586 σνγϑῃῦ οὖ, απᾶ 5814 ππ{ο ΠΟΥ 
τηούμου, ὙΥμδύ 5181} 1 8.51.2 Απά 
Βη6 Βεϊᾶ, Τ]ο μποδᾶ οἳ οἆο]τπ 
ὄ[ῃμο ῬΒαρίςί. Απά 5116 «811 ἴῃ 
βἰταϊσηίπναν ἢ Ἠαβίο πηΐο ἴ]ιο 
Κίπρ, απᾶ αρκεᾶ, βαγίηρ, 1 νι] 
Όλαῦ οι Του} ρῖνο της πι 
8 «ἨΒΥΡΕΥ ἴ]ο Ἠεαᾶ οὗ ἆο]π ὅ μα 
Ῥαρ[βύ. Απά {με Ἰάπρ γαρ εκ- 
οεεᾶἵηπρ ΒΟΥΥΥ ; με Του 1ο 58Κ8 
Οὗ Ὠϊ5. οαὔϊμιβ, απᾶ οἳ ἔλπατα ια 
ραΐ αὖ τηθα{, Ίο οι] ποὺ τε]εοῦ 
Ποὺ. Απᾶ εἰγαϊσηίγαν {πε Ἰϊηπσ 
5εηύ Του ἃ βο]άϊεν οὗ Ηἷβ ραατᾶ, 
δα οοΙητηδηαθα ἰο Ὀτίις ΗΪ8 
μοδᾶ: απᾶ πὸ πνεηῖ απᾶ ᾖο- 
Ἰοαᾶεᾶ Ἰϊπα 1π πο Ῥγίβοπ, απά 
Ῥτοιρηύ Ἠ]5 Ἰοπᾶ ἴῃ ἃ «ἨαχροΥ, 
δια ρατο 1ὖ {ο {1ο ἆαπιβο!; απᾶ 
{86 4απῃβε] ραγο 10 {ο ΠΥ πιοίΠεν. 
Απά γ]εη Ἰς ἀδοιρίες Ἠεατᾶ 
ἐλεγεοῇ, Ό]ιεγ «πι απᾶ {οοἷκ αρ 
Ἠ5 ΘΟΥ̓́ΡΒΘ, απιᾷ ]αἱᾷ 16 ἴῃ ἃ {οτ). 
Απά {πο αροβί]ες ραΐμον ἔπετη- 

5ε]νεβ {ορείμεγ ππί{ο 6515; απά 
Ώλαεγ {οιά Ὠΐτη αἲ] ὑπίπρβ, νλαῦ- 
ΒΟΕΥΟΥ ἔλπετ πᾶ ἆοπο, απ π]ιαί- 
ΒΟ6Υ6Υ ΠΟΥ Ἰαᾶ {ααρ]Ἁ. Απᾶ 
ἨἩθ ραϊ(Ἡ απΐοόο (μετα, Οοτιο γα 
γοπχβε]γες αρατῦ {πο 4 ἀεδοτί 
Ῥ]ασθ, δια τοδί ἃ ψ 1116. ἘῸΣ 
{ποῦ Ὑπ6γο ΤΠΑΠΥ οοπηῖησ απᾶ 
ροΐῖηρ, απᾶ ἴμεγ Παᾶ πο Ιείδατο 
80 ΤΟ ας {ο οαῦ. Απά ἴμαεγ 
ψεηῦ Α4Υ ἴῃ {με Ῥοαί {ο ἃ ἄεξδετί 

85 Ῥ]αοῬ αρατί. Απᾶ {ο ρεορίο 58 
ποι ροἵπρ, απά ππαπιγ Κπον ἐἤθηι, 
Ἀπιᾶ {Πεγ ταν μετα {ορείπον 6ο 
1οοῦ ἔτοπι α]] {ο οἱ65, απιᾶ οτζ- 

84 επί ἐΠετι. Απᾶ Ἡθ οπΊηθ ζογ{] 
δια πᾶν ἃ στοαῦ ταῦθ, ἀπ 
Ἰιο Ἰαᾶ οοτηρδββίοι οἩ {λετη, Ὀ6- 

22 

28 

90 

9 [μή 

892 

1 ΜαΠΥ 
αηοϊοπς 
ααὐμοτ]- 
{165 τοδᾶ 
ατὰ 
ια 
11ης. 

305, 
γυϊ αν 
ἐγϊδιηιος 
ὅτ. ο)ζ- 
ἐϊαγο]ι8. 

8 ΒΟΠΙΘ. 
Ἀποϊοηί 
δαϊπογῖ- 
{165 τοδα 
πε) 
ααιιφ]- 
{εν Πεγο- 
αἴαξ. 

405, τέ 

δᾳ6τ. 
ἐμὲ Βαγ- 
ἐϊζ6)". 

605, ὕψ 
ζαιιά 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν" καὶ ἀκούσας αὐ- 
- λλὰ ᾿ ( 95 Ν “δέ 2 - 3 

τοῦ, πολλὰ ἐποίει", καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουε. 
οὗ 9 ς ’ » , ασ « , 91 καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε Ἡρωδης 

τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίειὁ τοῖς 
” ” " / 

μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ 
΄“΄ ’ ΄“ ὰ ν ώῴ / 

τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, καὶ εἰσελθούσης 
τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρωδιάδος καὶ 
3 ΄ ὶ 3 , 99 ο ς "ὃ ὀρχησαμένης, καὶ ἀρεσάσης” τῷ Ἡρώδῃ 
καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς 9 

“ , Αἴ [ή ΔΕ. ΒΝ θέλ Ν τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν µε ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ 
/ η] ν δν. ὁ » - ο ιω νά 

93 δώσω σοί καὶ ὦμοσεν αὐτῇ ὅτι Ο ἐάν µε 

αἰτήσης, δώσω σοί, ἕως ἡμίσους τῆς βασι- 
- 5 ΄“ 

94 λείας μου. ἡ δὲ ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ 
αὐτῆς, Τί αἰτήσομαι; ἡ δὲ εἶπε, Τὴν κεφα- 

95 λὴν Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ", καὶ εἰσελ- 

τῷ ιῷ 

- 5, ῃ , Ν ᾿ 
θοῦσα εὐθέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασι- 

, ο , , “ Ε α 
λέα, ἠτήσατο, λέγουσα, Θέλω ἵνα μοι δῷς 
2 “ 33 3. .τἷ / 8 λὴ 3 / 

ἐξαυτῆς Ὁ ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ιωάννου 
20 τοῦ Βαπτιστοῦ. καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ 

᾿ 

βασιλεύς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανα- 
, 34 » "δέχ 3 » πε 

κειμένους ὁ οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι. 
Α 4’ » ς Ν 

97 καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκου- 

λάτωρα ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι 5 τὴν κεφαλὴν 
αὐτοῦ. ὁ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν 

- ΄“ ” ΄“ 

98 ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 
ἐπὶ πίνακι, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ" 

/ Δ ΄σ 

καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐ- 
΄-  ὁ Ψ, ς Ν ϑ'' “κ΄ "5 

99 τῆς. καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον, 
ο “ ΕῚ ΄“ 

καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν 
/ 

μνημείῳ. 
Ν δ « 5 ’ Δ 9 

0. Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν 
Σ᾿ -“ Ἁ Ε] ιά λ » “ ο ὶ 57 

ησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, κα 
“ 3 / ΔΝ [κά 2 / Ἀν ᾿ 8Ι ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. καὶ εἷ- 

38 5» - - ς νυ 3 ΔΝ » σο/ 

πεν ὃ αὐτοῖς, Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ ἰδίαν 
» ” / Ν ) / 39 Ε) / 

εἰς ἔρημον τόπον, καὶ ἀναπαύεσθε Ὁ ὀλίγον. 
5 Ἷ 
ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες 

89 πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν ηὐκαίρουν. καὶ 

ἀπῆλθον εἰς ἔρημον τόπον τῷ πλοίῳ Ὁ κατ᾽ 
ἘΔ / 

23 ἰδίαν. καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας οἱ ὄχλοι“, 

καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν '' πολλοί, καὶ πεζῇ 
ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ, 

καὶ προῆλθον αὐτούς, καὶ συνῆλθον πρὸς αὐ- 
8 τόν, καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ὁ ̓ Τησοῦς!! πολὺν 

” “ ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὅτι 

ϐ6---ὅ 

169 

35 ἠπόρει επί, πιο 
πιαγο. 

36 ἐποίησε 

57 ΜῈαγ. αὐτοῦ 

ἤρεσε 

" ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπε 

90 

91 

καὶ 

αἰτήσωμαι 

βαπτίζοντος 

55 ἐξαυτῆς δῷς μοι 

34 ἀνακειμένους 

95 ἐνέγκαι 

80 καὶ 

57 οπι. καὶ 

36 λέγει 

89 ἀναπαύσασθε 

40 ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρη- 
μον τόπον 

Ἵ1 οπι. οἱ ὄχλοι 

33 0πι. αὐτὸν 

3 0Ἴη. , καὶ συνῆλθον 
πρὸς αὐτόν 

34 οπι. (ν) ὁ Ἰησοῦς 

35 αὐτούς 



5. ΜΑΒΚ νι. 34. ο. 

κ  Μαΐ. 
14. 15. 

ΠΤ} 
οηιαη 
επ} ἐ8 
ϑουδην 

Ῥοπηψ αϑ 
Μαιἰ. 18. 
28. 

ἢ ΟΥ̓ οτε 
ασαϊδὲ 
Ρεί]- 
δαίΐᾶα. 

Ἔ Μαϊ, 
14. 25. 

1611 
681186 {μετ ποτε ἃ8 5660 ποὺ Πανίηρ 
ἃ ΒΠερπετᾶ: δᾶ μ6 Ῥεραπ {ο {θας] 
παπα τηςηγΣ ὑμίηρβ. 
86 3 Απᾶ θη {με ἄαγ πγας που {αΥ 

βΡρεηΐ, 115 ἀἱδοῖρΙθβ οἈΊηθ πιηΐο Ἠ11Η, 
ἃ Πα βαἷᾶ, ΤΗ 15 ἃ ἀεβετέ Ῥ]αςα, απά 
ΠΟΥ͂ ὑπ6 τηε 18 Ταχ Ῥαββεᾶ. 
86 Ρεπᾶᾷ ἔπετη αγ, ἐμοῦ {μετ τηαγ 

6ο 1πίο {πε οοππίτγ τουπᾶ αροτῦ, δι 
1π{ο {με νῖ]ασας, απᾶ Ῥαγ Ππετηβε]νθς 
Ῥτεφᾶ: 10Υ που πᾶν πομ!πρ {ο δῦ. 
57 Ἠο αηβγγεγεᾷ απᾶ βαϊα πιηΐο ἔλθηῃ, 
ῑνο τε ἔμεπῃ {ο οθαύ. Απᾶ ἴ]ογ βαΥ 
πη{ο Ἠΐπη, 581] πο ο απᾶ Ῥαγ ὕνο 
Ἠαπᾶάτεᾶ ΓῬεπηγγγοτ/]ι οὗ ργθαᾶ, αππᾶ 
ρῖνε {μετη {ο εαί ἢ 
98 Ηδ ρα ππίο {λεπα, Ἠοπγ ΤΥ 

Ίο8γθβ Ἠαγο γϑῦ σο, απᾶ βθ86. Απ 
ν/θπ {]ιετ Ίσπευγ, ΠΟΥ αγ, Ενα, απ. 
ἴπνο Ώ5μος. 
99 Απᾶ Ἡο οοπιππαπᾶοᾶ ἴ]παιι {ο 

1ηθ]κο 81] 5ὶὉ ἄονπηι Ὦγ οοπαραπί6Β προ 
[86 ΡΥΘΕΠ ϱΥ888. 
40 Απᾶ [ευ βαὺ ἄοππι ἴῃ ταη]ςς Ὦτ 

Ἠαπᾶτεάᾶς, απᾶ Ὦγ ΠΕ419Ρ. 
41 Απάᾶ γε Π6 Ἠαᾶ {ακεη {ο να 

Ίο8γ6ς, απᾶ {Π6 ἔγτο ΒΡ]6Ρ, Ίο ]οοκεά 
πρ 6ο ἨθαγεΠ, απᾶ Ῥ]εββεᾶ, απ Ῥγα]α 
{116 Ίο8Υ65, απᾶ ρατο {μετη {ο 115 (15- 
οἴρ]εβ ο βοὺ Ῥεΐογε ἔλπεπι; απᾶ ἴ]ιε 
ἴντο Ἠβ]ιος αἰ γι ἀθα "6 απποπς ἔ]απῃ 81]. 
42 Απᾶ {Ποὺ (Ἰα αἲ] οαῦ, απά πο 

βΗεᾶ. 
48 Απᾶ ἴπεγ {οο]ς πρ ἔπγεῖνε Ῥαβ]είς 

{01} οὔ 116 ἔγαστηθη{β,απά οὔ [116 ἢ51165. 
,᾿ 44 Απᾷ {μον {μπαὺ αἰ οαὐὺ οὗ ἔ]ιο 
Ἰοᾶνθβ, σου ἃρουῦ ἢν πουιβδητηθῃ. 

' 45 Απᾶ αἰταϊρ]ίγαν ο οοηβἰγαϊποα 
15 ἀϊδαῖρ]ες {ο σοὺ Ιπίο {πο 5βῃῖρ, απ 
{ο σο {ο {πο οἴμεν 5:48 Ῥείοτο Ἰ ππίο 
Ῥε[]εαϊᾶα, 116 Ίο βθηῦ απγαΥ ἴ]ε 
ῬεοΡρ]θ. 
46 Απάνγπεπ ο Πα βοηΐ {λλεπιαγγαγ, 

Τε ἀερατίεᾶ 1πίο ἃ πποπη{α]π {ο Ῥναγ. 
47 ἘΑπᾶ θη γε γγας οοτηΘ, {λε 

ΒΗΙΡ πνας ἴῃ {μα τηϊᾶϑὺ οἵ {Π6 Ῥαα, 
δια Το αἶοπο οἩ {με Ἰαπᾶ. 
48 Απᾶ 16 δα μετα {οϊΐηρ ἴῃ 

χονίηρ (1ου Π6 μα 'γαβ οοΠἴΤΕΥΥ 
τιηΐο {λετη:) απᾶ αροαῦ {πὸ Γοττί]ι 
νιαζο]ι οὗ {πα πΙρΗ{, μα οὐπιεί] πηΐο 
ἔπεπα, να! κίηρ Ἱροπ {ο 368, απᾶ 
πγοι]ᾷ πᾶν ρα5δεᾶ Ὦγ ἔ]απα. 
49 Βαῦ γπεπ {μεγ βαν; Ἠπη πγαΠ ης 

ὍΡΟΝ {πο Ὀ6α, {μεν βαρροβεᾶ 16 μδᾶ 
Ῥοδον ἃ βρίτ]έ, δηᾷ οτ]ες οτί: 
50 (Έ ου {ΠΥ 811 βαν; Ἠήη, απᾶ πνεχε 

ὑτουῦ]ες.) Απ πππηεζΙαζε]σ Τε {α]]οᾶ 
νι {λδτη, αππᾶ Βα1{Ἡ πη{ο πιὰ, Ῥο 
οὗ ϱοοᾶ ομεεχ, 1ὖ 15 1, Ῥο ποὺ αἴταϊᾷ. | 

1881 « 
οπΆ5ο {Πε6γ πετε α5 Β66Ρ ποῦ Παγ- 
ἵηρ α Επερηετά: δῃᾷ Ἠο Ῥεραπ το 
{θασ]Ἡ ἴπεπα ΤΥ πρβ. Απᾶ 
ψ/Ώεη {1ο ἄαγ νγἃ8 ΠΟῪ {αν βρεηέ, 
Ἠϊς 4βοΙΡΙ6Β οπσηθ πηΐο τη, δα 
φαΐᾶ, Τ19 ρ]ασο 15 ἄεβοτί, δᾶ {πὸ 
ὅαγ {8 που {αχ βρεπί: βοπᾶ {οτι 
ΆΝΑΥ, ἐμοῦ ΠΟῪ τπαγ ϱο 1Ππίο {Π6 
οοπηίαγ απᾶ γη]ασεςτοιπᾶ αβοτέ, 
απᾶ Ῥαγ 6Πεπηβε]νες βοπιαγ]αῦ {ο 
οαί.. Ῥτπί 6 απςπγεγο απιᾷ βαϊαᾶ 
πιηΐο {Πθπῃ, «νο το {παπα {ο εαῦ. 
ΑἸ {παγ 58. πηΐο Ἠΐπῃ, 58] γε 
Ρο απᾶ αγ ὕνγο Ἡαπᾶτεᾶ 1Ρ6ΠΠΥ- 
ποτ οὗ Ῥγεαᾶ, οπᾷ ρῖνε ἔλετα 
{ο εα Απ Ἠο βαϊξ] ππ{ο ἔ]θπῃ, 
ἩἨον ΙΠ8ΗΥ Ίοαγεβ Ἠαγο γα» ρο 
απᾶ 8586. Απάᾶ γ/πεπ μεγ Ίπιατν, 
{16Υ 580, Ἐϊνε, απᾶ πο 51:65. 
Απά Ίο οοπηπηαηᾶεά {μιὰ {ιαῖ 
811 Αλοιυ]ά 2510 ἄοππ Ὦπγ οοτη- 
Ῥαπ16εΒ προ ἴῆο ϱνεεη Ρρταβ». 
Απᾶ ὑπο βαὺ ἄοππι ἵπ ταΠΚΑΒ, 
Ὦγ Ἱαπάνεᾶς, απᾶᾷ Ὦγ ΠΡ 165. 
Απᾶ 116 ἴοοὶ ιο ἔνθ Ίοαγος 
δια ἴμο πνο Ώεμες, απᾶ Ἰοο]ῖπς 
πρ {ο θάνῃ, Ίο Ῥιεββαᾶ, δᾶ 
Όχα]κο ὑπὸ Ίοαγεβ; απᾶ Ἱο ϱαγο 
10ο ἴπο ἀἱδοῖιρίος {ο βοὺ ἸῬείοτα 
μοι; απᾶ ἴ]ο ὕπνο 51:65 ἁῑν- 

42 ἀρᾷ Ἡο απποηπς {λατ 11. Απᾶ 
860 ἀἷᾶᾷ 211] οαί, απᾷ πγεγο Β]]εῖ. 

45 Απά πον {οο]ς πρ Ῥχοκεπ Ρί60ΘΡ, 
ἴππε]νο Ῥαβικοεί[α]ς, δᾶ 4180 οἵ 

44 {πὸ Β8Η6Ν. Απᾶ ἴ]αογ ἐπαύ αἲο {116 
Ίο8τεβ 6 16 νε ὑπουιβδηᾶ ΤΘΗ. 
Απ βἰταϊρ]ιύπγαγ μΠ6 ορηςἰγαϊπεᾶ 

115 ἀἄἱβοίρίθεβ {ο δηΐου Ιπίο {]θ 
Ῥοαῖ, απᾶ {ο ρο Ῥαεΐοτα Λίπι ππίο 
{ο οἶμευγ 5146 {ο Ῥοαί]ιρβαϊάᾶα, νυ 116 
116 ΗπηΡε]Ε βεπᾶεἴ} {Π6 τω] {1 ιᾶς 
8πναΥ. Απᾶ αἲίογ μ Ἰαᾶ {α]κετ 
Ίεβνο οἵ {]ετα, Ίο ἀερατίεᾶ Σηΐο 
Όλο τηοπῃΐαίῃ {οργαγ. Απᾶ θη 
ΟΥ̓́Θ 1/88 6016, {ο Ῥοαῦ νναβ ἴῃ 
{86 τηῖᾶδί οὗ {λα ραα, απᾶ Ίο αἶοηπθ 
οἩ {πο Ἰαπᾶ. Απάᾶ βοεῖτρ {]θηχ 
ἀδίγεδδεά ἴῃ χονΊης, Του ὑπ γγϊπᾶ 
πγθβ ΟΟΠ{ΥΑΥΥ Πίο έλαια, αροταί 
Όλο ΤοατίἩ πγαἰοἩ οὗ ἐπ π]σΗ{ Ίο 
οοπαθδίἩ ππ{ο ἔῃ θη, γγα]]εῖηρ οτι {116 
568 απᾶ Π6 νου] πᾶν ραξεεᾷ Ὦγ 
παπα: ᾿αῦ {λμεγ, νε {ευ ΒΔ 
Ἠΐπη δ κῖηρ οἩ {πῸ 568, ΒῈρροβϑᾶ 
Όιαί 1Ὁ γγὰῶβ δὴ δρρδυϊ οι, απᾶ 
οτ]εᾷ οαί: 1οΥ {Ππεγ 81} 6ανν Ηϊπη, 
απᾶ πετο {ποπρ]εῖ. Ἐτπί ο 
Βἰταϊρ]έγγαν βρακο τι ἢ {πῃ 61, 
απά φα1ζ] ππ{ο ἔπαπι, Ῥο οὗ ροοᾷ 
ομθου: Ὁ 151; μὲ ποὺ αἰγαίῖᾶ. 

8 οι 

96 

97 

98 

99 

40 

41 

46 

46 

41 

48 

49 

1 566 
ΤῊ ΓΡΊ ΠΑ 
ποίε 0Ἠ 
Μαϊε 
κνΗ]. 28. 

2ᾳΓ. 
1901116. 



ἘΥΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

δῇ Ἕ Ξ / κ τεξτες ΙΡΨΑ ν ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα" καὶ 
ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. καὶ ἤδη 
“ - ιν 
ὥρας πολλῆς γενομένης, προσελθόντες αὐτῷ 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγουσιν 2 ὅτι "Ερημός 
᾽ ς / Ἀν ” “ Ῥῃῳ 3 η 

ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή ἀπό- 
λυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ 

Ν - 

ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς ἄρ- 
τους. τί γὰρ”) φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν 3. 
ς ἜΣ Ν ἫΝ ΕΣ - , ᾽ - 
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δότε αὐτοῖς 
ς ” - - 

ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῷ, ᾿Απελ- 
, 3 

θόντες ἀγοράσωμεν διακοσίων δηναρίων ἄρ- 
Δ α δ0 » ΄ “ ς κι) ’΄ τους, καὶ δῶμεν αὐτοῖς φαγεῖν ; ὁ δὲ λέγει 

” “ ” ” ς / 51 αὐτοῖς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε καὶ 

φϑ ὧι 

830 

37 

38 

”/ [ή ἣν ᾿ 

ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσι, Πέντε, καὶ δύο 
, - τ πα 

89 ἰχθύας. καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι ὃ- 
ν΄ / / - ΄ 

πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ 
9 ἢ χόρτῳ. καὶ ἀνέπεσον πρασιαὶ πρασιαί, ἀνὰ 

3 ς Ν ἑκατὸν καὶ ἀνὰ πεντήκοντα. καὶ λαβὼν τοὺς 
3” 2 πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας 

εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησε, καὶ κατέκλασε 
τοὺς ἄρτους, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὖ- 

-Ε: - ”., ’ 

τοῦ 5 ἵνα παραθώσιν αὐτοῖς" καὶ τοὺς δύο 
ἘΝ / » ’ - Δ » / ἰχθύας ἐμέρισε πᾶσι. καὶ ἔφαγον πάντες, 

κι αν , " νι. 3 , δῖ καὶ ἐχορτάσθησαν᾽ καὶ ἦραν κλασμάτων 
δώδεκα κοφίνους ὅδ πλήρεις 0, καὶ ἀπὸ τῶν 
» , ν 3 ε , ᾿ ” ἰχθύων. καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους 

4 

4] 

Φ: 

44 
2 , 

ὡσεὶ πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 
Ν » ΄ » / Ν Α . - 

45 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν εἰς τὸ 

΄ Ν .. "ἡ -“ αἱ 4 2 πέραν πρὸς Βηθσαϊδά Ἅ, ἕως αὐτὸς ἀπο- 
’ » 

40 λύσῃ 8 τὸν ὄχλον. καὶ ἀποταξάμενος αὐ- 
- ρα ᾽ . ” , 

τοῖς, ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 
47 τὺ / , 3 Ν λ - 3 , καὶ ὀψίας γενομένης, ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ 

ο / ᾽ [ή 3 ΄“ ΄“ 

τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 
Ν 5" δ9 ” " ’ » σι 

καὶ εἶδεν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ 
3 ΄“΄ 

ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, 
00 Ἀ , Α ”- Ν ” καὶ περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς έρ- 

48 

χεται πρὸς αὐτούς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσ- 
40 σης’ καὶ ἤθελε παρελθεῖν αὐτούς, οἱ δέ, ἰδόν- 

τες αὐτὸν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης “Ἶ, 
ἔδοξαν φάντασμα εἶναι 3, καὶ ἀνέκραξαν" 

, Δ Ἂνς ΑΝ, Δ Ἂν » δ 

60 πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον, καὶ ἐταράχθησαν. 

καὶ εὐθέως 3 ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει 

αὐτοῖς, Θαρσεῖτε' ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. 

6---6 

47 

55 

μα] 

δῦ 

δῦ 

57 

59 

60 

6ι 

ἔλεγον 

Οπι. ἀρτους. 

οπι. γὰρ 

Οπι. οὐκ ἔχουσιν 

δώσομεν 

οπι. καὶ 

ἀνακλιθῆναι 

ΟἨι. αὐτοῦ 

κλάσματα 

κοφίνων 

πληρώματα 

Οπι. ὡσεὶ 

ἀπολύει 

οπι. καὶ 

ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
περιπατοῦντα 
65 

65 

. [4 9 

Οτι φαντασμα ἐστι 

ὁ δὲ εὐθὺς 



κ. Ἐπ ἢ} υ9 5. ΜΑΗΚ ΥἹ. 51 ΥΤΙ. 9. 

3 Μαί0. 
14, 84. 

Ι ὁ», τί. 

κ Μαίΐ. 
16. 1. 

Γον, 
6ο μι}. 

Ι ον. ατ11- 
σεηέϊψ: ἴτι 
ἐπε Ονὶ- 
οἶπαῖ, 
ση 
δέ: 

Λ]ιψίαοί, 
1 {ο {πὸ 
εἶθοιο. 

Ι δεχία- 
τις, 18 
αὐοιί α 
»ῖηϊ! απιᾶ 
απι Ἱια(/. 

1611 
51 Απᾶ ο ππεπό πρ πηΐο {παπα Ιπίο 

{86 5810, απά {Ππ6 νηπᾶ σοροαθεά: απᾶ 
{1ι6Υ 616 ΒΟΥ αππαζεά ἴῃ (πεπβε]νεβ 
Ῥεγοπᾶ τΠδαΡΊΥΘ, απᾶ πυοπᾶετεᾶ. 
δῶ ἘΈοχ αγ οοπβἰἆἀεγεᾶᾷ ποὺ {λα |. 

πιῖγασί[ε οὗ ἴ]ε]οαγος, {ον ὑμποὶν Πεατί 
γνῶ Παχάεπεί. 
589 Ἐ Απά ΠΏ 6 {που Παᾶ ραξβεᾶ νου, 

Ώιαγ οπ1ηθ Πίο πε ]ηπά οὐ (46ἨΠθ- 
ματοῦ, απά ἄγειγ {ο {Π6 5ΗΟΥ6. 
δά Απά νετ {αγ πγογε οοππθ οὖ οἵ 

(ιο 5181}, βἰγαἰρηίπναγ {αγ ΊσιονγἨ τη, 
δῦ Απά ταν {Ἠπγοιρ]ι ἴλαῦ ν]ο]ο 

Γπορίοη τοππᾶ αροτπῦ, απᾶ Ῥεραι {ο 
[ σαΥΥγ αροταί ἴῃ Ῥεᾶς {11οβο ὑμαῦ πγεγα 
᾿ 5101, ΒΟΥ {1εγ Πεατᾷ Ίο νγας. 

86 Απάᾶ νΙµεχβοευοΥ Ἡο οπ{εγοᾷ, 
ΙΠ{Ο ν]]αρθβ, ΟΥ̓ οἵᾷθΒ, οἳ οοιΠίχγ, 

: Ππεγ Ἰαιᾷ πε 5101 ἴῃ {π6 βίσϑοίβ, απ 
Ῥεβοισ]ίό Ἠϊτα (]λαῦ ἴπεγ τηϊσί {οαςἩ 
1 16 σου αῦ {πΠ6 Ῥοτάςεν οὐ 15 ραχ- 
τηθηῦ : απᾶ ΑΒΤΠΒΠΥ 88 {οπολαᾶ ᾿ Πΐτη, 
ΨΕΥΘ τηϑθ πγηο]θ. 

π Τμοι Ἔσαππο ζορείμεν ππ{ο Ἠτη 
{πο Ῥ]αχίβδοςθβ, δα οθδτίαῖη οὐ {π6 
ΦΟΥΙΡ6Β, σΥ]Ιο]α 6απηθ {τοπ 1 εγπδα]θτῃ. 
2 Απά πΠεη {αγ ΒΔ 501186 Οὗ 8 

ἀἰβοῖρ]ερ οαῦ Ὀτειᾶ σι Ἰ ἀεβ]εά 
(ναί 15 {ο ραγ, η πἩγαβΙεη) 
Ἰαπᾶς, {λαογ Τοππιά Ταπ]{. 
8 Έου {πε Ῥμαχίβδ6θς 86 811 11ο 9 6 τ ν8, 

οχοερί ἴπαγ πγας]ῃ ὑποὶν Ἰαπᾶς | οἵ, 
οαῦ ποῦ, Πο]άϊπρ {π6 ὑγαατίϊοι οὗ ὑπὸ 
ο]άςγβ. 
4 Απ π]ιοη ἐΠΘΥ οοπιθ ἔτοπι {πο 

ππαχ]κοί, εχοορύ {ευ νγαβ]1, ἴ]1εγ εαῦ 
ποῦ. Απά τηϑηγ οἴμει (πρβ ἴλετο 
μα, νο] {116Υ Ἰανο τοσεϊῖνεᾶ {ο Πο]α, 

᾿α8 ἴμ πιαδηῖηρ οὗ οἳΡ8 απᾶ Πγροίς, 
ΓῬγαδεη γοββεΙς, 8η4 οὗ Γ{αρ]ας. 

6 Ἐποη {πὸ Ῥ]αγίδεθς απιᾶ ΡοτῖΡ6Β 
αβκκθᾷ Πτα, ΠΥ γγα]]ς ποὺ {πῃ γ ἀῑδοι- 
Ρ]65 αοοοτάϊπρ {ο {π6 ἰγααιίοπ οἳ 
ιο Ἐ]άενς, Ῥαΐ οαῦ Ὀτοαά τι πτ- 
5 Π 6 Ἠαμᾶς 2 
6 Ἠο απβυγογοᾶ απᾶ βαϊα πηΐο ἴ]ιοπι, 
611 αι Ἐδαῖας Ῥτορ]ιερῖεά οἳ τοι 
Ἠγροσχίζθς, ας 16 15 πτίθει, 115 
ῬθοΡ]ε Ποποπγεί] τη η ἐλμεῖτ ΗΡΑ, 
Ῥαΐ ἐποῖν Ἰοατί 15 ΤαΥ ἔτοτη 1ηΘ. 
7 Ηονρεῖό ἴῃ γαῖπ ἆο {Ί1εγ πγογβΒῖρ 

της, ἑεαομῖτρ Του ἀοσίτίπθβ {ο 6ΟΠ]- 
ππαπζτηθη{Β οἵ ΤΕΙ. 
8 ΒῸΣ Ἰαγίπρ 5146 πα Οοπιππαπά- 

τπεηί οἵ ἀοά, σε Ἰο]ά {πὸ ἰαααάοπι 
ο ππθη, 85 λε νγαβηϊπρ οὗ Ροί5, απά 
Ο1ΡΕ: απᾶ τηαΠγ οὔπες 500}. 11 
ρε τε ἆο. 
9 Απιᾶ Πο καϊά ππ{ο ἔπποτη, Ἐ π]] νγε]]γε 

1881 
51 Απᾶ Ίο νγεπέ πρ απ{ο {παπι Ἰπῖο 

{μ6 Ῥοαῦ: απά πο νηπᾶ οθαβεᾶ : 
απᾶ ΠΟΥ Ἴγθιθ 8Ο0Υ6 δἃτηδΖοα ἴῃ 

δῶ. ἴΠεπηρε]νες; {ον ἴμεγ ππᾶεγβίοοᾶ 
ποῦ οοποθγπῖηρ ἴ]ο Ίοανθ, Ῥατ 
{ποῖν ποασὺ γγας Πατ επιεᾶ. 

Απάᾶ ν]οη ἴπεγ πᾶ 1ογοββεᾶ 
ουοχ, ἴ]αγ οππῃθ {ο {πὸ Ἰατά πη{ο 
«οπποβαχοί, απᾶ τηοοτεᾷ {ο {π6 
8ἨοΥθ. Απᾶ Ὑπ]θη {πε πετε 
οοπιθ οαὐ οὗ {πο Ῥοαῦ, εἰταϊρηζ- 
γα ἔλα Ῥεορίε Ἰππουν Ἠϊπι, απᾶ 
ται τουπά αροτπῦ {πῶῦ πν]ο]ε 6- 
ἴοι, απᾶ Ώεραπ {ο οατγ αροταῦ 
οἩ. ιαῖν Ῥαεᾶς ὕποϑθ {πῶῦ πετα 
5101ς, ΠΟΥ {ευ Ἱεατᾷ ο νγᾶϑ. 

66 Απᾶ Ἱπ'ἩΘΓΘΒΟΘΥΕΥ 6 οπίεγεᾶ, 
Πίο ν]αρεβ, Οὐ Ιπίο οἰ 1685, ΟΥ̓ 
ἰηΐο ὑμ6 δσοπηΐγυ, ἴΠεγ ἰδ] λα 
510 Κ ἴῃ ἐπ τηϑυκοίρ!δοθβ, απᾶ Ῥε- 
βοπιρ]Ώί Πτα ὑπαὺ ὑπ 6 υ τηὶρ]ῦ {οτο]ι 
1 1 ππετο Ραὺ {π6 Ῥοτᾶετ οἵ Π15 
δαυτηθηῦ : απά ἃϑτήδην 85 {οαολμεᾷ 
2 .ῖτη 6 Υ6 τηϑᾶθ γ]ο]ο. 

τ΄ Απᾶᾷ ἴἨθγο ἃγ6 ραμεγοᾷ ἴο- 
ροαΐ]ιογ ππ{ο Ἠϊπι {με Ῥματίςδεςβ, 
απᾶ οσγαϊῖη οὗ {μα βοτ1Ρ6Β, συμ] ἢ 
Ἰαά οοπιθ τοπ ζογαβαίοπα, απᾶ 
Ἰαά Β6επ λαῦ βοιὴηθ οὗ 15. 415- 
οἴρ]ος δ ἐλαῖν Ὀγθδᾶ σ 85 46- 
Π]αᾶ, ἴλαῦ 15, πηναΡΠεΠ, Παπάς. 
Έου ἴ]ιο Ῥ]μαγίδοθβ, απᾶά αἲ] μα 
965, δχοορῦ ὑπὸ ναδη [λε 
λαπᾶς 4 ἀΠϊρεπ{Ιγ, εαῦ πού, Ἠο]ά- 
Ίηπρ {πὸ ἰγαθΙίοτ οὗ {Π6 εἰάενς: 
απά τοὗεπι ἴλιευ οοππε Ίνοπι {86 
πηαχκκοίρ]ασθ, οχοερί ἴ]εγ ὅ γγαδ]ι 
Πποπιβε]νοβ, ὑπο οαί πο: απά 
ΠΠΦΗΠΥ οἴμεν {πρβ ἴμετε Τε, 
νο Όμαγ Ίανο τοεσεϊνεᾷ {ο 
πο], δγαβΠίησς οὗ οἩΡβς, πᾶ 
Ῥοΐβ, ἃ πα Ὀγᾶβθιι γερβςε]ςῖ. Απά 
{πὸ Ῥ]λαγίβοθς απᾶ {πο ΒΟΥΡ65 
αθὶς ἴση, ΊΗΥ πας ποὺ ἴμσ 
4ἱβοίρ]θβ δοοουϊηρ {ο ὅπ ἰτα- 
ἀϊθῖοη οὗ {πὸ ε]άετς, Ῥαύ εαί {αι 

6 Ῥγθδᾶ σι δ4εβ]εᾶ Ἰαπᾶς» Απά 
Ίο ϱβαῖά τπίο ἔλατα, αι αἰα 
ΤραῖαἩ Ῥτορμεβγ οὗ τοα Ἠγῥρο- 
ογ1ζθς, α 1 15 ντ] ία, 
Τ]Πή5 Ῥεορ]α Ποποτγεί]ι τηε τ 

Ειοῖν 1108, 
Ῥαἱ {πρὶν πραχὺ 15 Ταχ 1ΥΟΠ1 Τη6. 

1 Ῥαΐϊῃ ναΐῃ ἄο {Π6Ὺ πγοτβΜΙρ1Πε, 
Τοεασμίηπρ ας ἐλμεῖγ ἀοοίγη685 {πὸ 

Ῥγοεσθρίβ οὗ πΠΘΗ. 
8 Ὑε Ίεανο {πὸ οοπιππαπάπηεπ 

οὗ ἀοᾶ, «πᾶ Πο] {αξί {πὸ Ίτα- 
9 ἀϊάοι οὗ ππθπ. Απᾶ πὸ βαϊᾶ 

ππίο ἔπεπι, ΕΠ νε] ἆο τε 

55 

τῷ 

"Ὦ- 

σι 

1ος, 
ογοδλεᾷ 
ουεγ {ο 
ἐπε Ἰαγιά, 
πιει 
σαπιε 
μηΐο 
(εππεβα- 
γεἰ 

305, ἐὲ 

8.0.1, 
ο ΠΙΟ. 

405. τρ 
{ο {πε 
εἴθοιυ 
ατ. το] 
ἐπι Πί. 

δᾳατ. 
Ραρίΐσο. 
Β0πΠθ 
Ἀποϊοπί 
Ἁὐμοτῖ- 
{165 τονά 
αργζπΚίε 
{ΠεΊι- 
δοζυεδ. 

6. 
ὕαρ- 
ἐἰσίπρς. 

7 Μαην 
αποϊοης, 
αιθλοτ]- 
{165 δα 
απαὰ 
ὁοιοἶι68, 
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Ἂς Ἂς ἃ Ὁ ᾽ ν ” ΔΝ ΄“ ἈΝ 

51 καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ 
” - - 

ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος" καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ 
δ5 ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, καὶ ἐθαύμαζον δ. οὐ 

κ᾿ - - »" ΠΥ τς ς 
γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις ἦν γὰρ ἡ 
καρδία αὐτῶν πεπωρωµένη. 

583 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν Ἷ 
5ι Γεννησαρέτ Ἅ, καὶ προσωρμίσθησαν. καὶ 

” , » Ψψυ 3 ” ’ 3 , 

ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως 
ο) / 9 κὐ ὃ ΄ 68 ΩΝ κ᾿ 55 ἐπιγνόντες αὐτόν, περιδραμόντες 5 ὅλην τὴν 

{ [πι] 1 / Τ0 " ΒΕ ΤΕ - περίχωρον Ὁ) ἐκείνην, Ὁ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς 
/ ” ΄ κραββάτοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν, 

μὴ ” μι δὲ, ., ΟἿ. Δ Ἂ,γ σ' Ἄ 3 58 ὅπου ἤκουον ὅτι ἐκεῖ! ἐστι. καὶ ὅπου ἂν εἰσ- 
, 5 , Δ 72 ΄ νὰ" , επορεύετο εἰς κώμας ἢ" πόλεις ἢ ἀγρούς, 

Ἐξ τς ρίας Α 
ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθουν τοὺς ἀσθενοῦντας, 

3. ἃ Α - ΄᾿ 

καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται καὶ ὅσοι ἂν 
ή 73 , τὰ ὟΝ / 

ἥπτοντο αὐτοῦ ἐσώζοντο. 

“ Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι, 
΄ φ“- , , » Δ ς καί τινες τῶν γραμματέων, ἐλθόντες ἀπὸ Ἱε- 

{“ . δν σα Ν - ΄ 
9 ροσολύμων᾽ καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ" κοιναῖς χερσί, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις, 
ϱ “4 

3 ἐσθίοντας" ϑἄρτους ἐμέμψαντοῖ. οἱ γὰρ Φα- 
΄ ΄ Δ Ν - 

ρισαῖοι καὶ πάντες, οἱ ̓Ιουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ 

νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, κρατοῦντες 
ν ͵ κ , δε Ὁ ἢ 

4 τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀπὸ 
» - ἌΝ Ἄ [ 5 7 » θι ο ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ βαπτίσωνταιϑ, οὐκ ἐσθίουσι 

3” Δ - 

καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, 
3 ΄σ 

βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων 

5 καὶ κλινῶνῦ. ἔπειτα  ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ 

᾿Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, Διατί οἱ μαθη- 
- ᾿ δι 

ταί σου οὐ περιπατοῦσι κατὰ τὴν παράδοσιν 
τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ ἀνίπτοις ὃ χερσὶν 

2 / Νάλ 3 ς ουν 9 5 6 ἐσθίουσι τὸν ἄρτον; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς" εἶπεν 
” ΄“ ΄ 

αὐτοῖς ὅτι Καλῶς προεφήτευσεν ᾿Ἡσαϊας 
- ΄ “ ς ΄ 

περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται, 

Οὗ δ λαὺς τοῖς χείλεσί ὦ ἢ ὗτος ὁ λαὺς τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ 

δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
7 μάτην δὲ σέβονταί µε, διδάσκοντες διδασ- 

8 καλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. ἀφέντες γὰρ Ὁ 
- Ξ . κ᾿ ΄ 

τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, κρατεῖτε τὴν παρά- 

δοσιν τῶν ἀνθρώπων, βαπτισμοὺς ξεστῶν 
καὶ ποτηρίων καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα 

- ” -- ΄ - 

9 πολλὰ ποιεῖτε!!, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλῶς 

Οπι. ἐκ περισσοῦ 

65 0πι. καὶ ἐθαύμαζον 

66 ἀλλ᾽ ἣν 

07 ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς 

68 περιέδραμον 

6 χώραν ἴῦ ααὰ καὶ 

ΤΙ οπι. ἐκεῖ 

73 αἴᾶ εἰς 

75 ἥψαντο 

1 αᾶ ὅτι 

2 ἐσθίουσι 3 αἄᾶ τοὺς 

4 0πι. ἐμέμψαντο (τυϊ{]" 
ον" αἵ επᾶ οἱ στϑγ. 1). 

ὅ Παγ/. ῥαντίσωνται 

6 ϱΠι. καὶ κλινῶν ἰοπί. 
πιοξ πιατή. 

7 καὶ 

δ κοιναῖς 

ὃ οπι. ἀποκριθεὶς 

19 οπι. γὰρ 

11 ΟΠι, βαπτισμοὺς ξεσ- 
τῶν ἰο επᾶ οἱ υ6Υ. 8 



5, ΜΑΚ ὙΠ]. 9-- 96. 

κ Μαξ, 
15. 10. 

Χ σεῃ. 6. 
5. ἃ δ. 21. 
Μαίΐ, 15. 
19, 

3 Μαι. 
16. 21. 

ον, 

σοι 116, 

1611 

Ιχε]θοί πο Οοπιππαπᾶπιθηῖ οὗ ο, 
ὑμπαῦ γοτηαγ Κεεργοιν ον ἐγδα οι. 
10. Βου Μοβες βαϊᾶ, Ἡοποις {ΠΥ 
| 14ΐπον απᾶ ἴ]γ τποίΠθΓ:. απᾶ πΠοβο 
αν βίη Ταἴμεν ος τηούμου, 16ῦ Πτι 
4ἱθ {πο ἀεαί]μ. 
11 Βαΐ γ ραγ, ΠΥ ατηαη 588]] βαγ ἴο 

[15 ΖΑ ΠΟΥ ΟΥ πιοίΠαχ, Τῦ 16 ἘΟοτβραῃ, 
ὑμπαῦ 15 {ο αγ, ἃ οἰ, Ὦγ τ μδίβοθυου 
ὑποῖ πῄρΗ{οβῦ Ῥο Ρτοβίεᾶ Ῥγτηο: ᾖε 
σλα[ῖ ὖε Ίγεο. 
12 Απᾶ το βαῇεγ Ἠϊπῃ πο ΤΟΥ {ο ἆο 

οαρΗί {ου Ἠ]8 Τα ΠΟΥ, οΥ 118 το που: 
15 ΜαΚΙπρ πο ψογᾷ οἵ ἄοᾶ οἱ ποπθ 

εβεοί (Ἡτοαρ]ᾗ γοῦν ὑγϑαϊ οι, τυ] ἢ 
Υθ Ἠαγο ἀεμνετεᾶ: Απάᾶ τπαἩγ 5.0} 
πὸ ἐμϊηρβ ἄο γο. 
14 4 ἜΑπᾶ νε Τα Ἰαᾶ οα]]οᾶ 811 
πο Ῥεορ]ο πηΐο Ἠϊπα, Ἡς βαῖά πηΐο 
ἔἨαπα, Ἠεατ]αη Πίο 1ηΘ ΘΥΘΥΥ οηΠε 
οὗ τοα, απᾶ απᾶετείαπᾶ. 
15 Τμετο 15 πομ!πρ ἔτοτα ποτ! ἃ 

ΙΛΦΠ {]παί επθετῖπρ Ιπίο Ἠίπη, ος ἄθβ]α 
Ἠϊπη: θα {πὸ (πηρε σΥΙοἩ «οπιθ οαὖ οἳ 
Ἠήπη,ἔποβε ατεἴΠεγ ὑμα ἀαβ]είμετιαῃ. 
16 ΤΆ δὴν τηαηπ Ἠαγθ 64ΥΒ {ο ΠΥ, 

1εί Ἠϊτη δαν. 
17 Απάᾶ γἩεπ Ἱα τας δηΐου θα Ιπίο ἴ]ιο 

Ἠοτςο {ΥοΤῃ {11ο Ῥδορ]ε, Ἠΐ5 ἀϊδοιρ]ος 
ειςκεᾶ Ἠϊπα οοποθγπῖπρ {πα ραταβ]ο. 
18 Απᾶ πο βαϊζῃ πιηΐο {μετη, Ατθ γο 

50 νη(ποιῦ ππάεγβίαπᾶηρσ αἱβο2 Ὦο 
Υθ ποὺ Ῥεχοεῖνο {ἰλπαῦ πλαίβοενου 
ὑπ]ηρ Ττοπη νη(ποταί επ{εγοί]Ἡ Ιπ{ο ὑπ 
1ηΦ11, 6 οπηποῦ 4616 Ἠϊπῃ, 
19 Ῥεοαπςο 16 επθετεί] ποὺ Ιπίο Ἠ18 

Πεαγῦ, Ρα{1π{ο {]πε ΡεΙΙγ,απᾶ ροεί]ι οιιῦ 
Ἰη{ο {πο ἀγαπρηῦ, ρατσίηρ 811] πιοαίς 2 
20 Απᾶ ο βαϊᾷ, Τ]λαὐῦ τυ 10}} οοπηε{]ι 

οαὖῦ οὗ {πα τπαῃ, ὑμαὺ ἀεβ]εί] πα τη. 
21 ἘΞῸΣ ἔνοπι πη, οὐ οἳ {ο 

μραγὺ οὗ ΠΕΠ, Ῥτοσθεᾶ 601} ἐποιρ δ, 
αἀπ]ίοτίθς, {ογπΙσβϐΙοΏΒ, πηγά6Υ5, 
22 Τ]οξίβ, οογείοπβποεΒς, πο]κοῖ- 

ἨΘΒΑ, θοροῦ, ἸαβοΙνΙοαβΏΘΡΒΒ, 4η ον1] 
εσε, Ρ]8β8ρΡΏΘΠΙΥ, ΡΥ 6, ΣΟΟΠΒΗἨΘΒΡ : 
28 ΑΗ {μεβο ανῖ] {Ἰήηπσα οοπιθ ΣγΟΙῃ 
πὰ], απᾶ 46Η]6 {Π6 τηαη. 
24 4 ἘΛπᾶ {ποπ πο ποθ Ἡθ ΔΙΌΒΘ, 

απά σοὺ 1Ππίο ὑπὸ Ῥοτᾶετς οὗ Έντο 
απᾶ ΒΙάοἩπ, απᾶ οπίογοά Ιπίο δὴ 
Ἰοπβδθ, απᾶ ποπ] Πᾶν πιο τη ΠΟΥ 
10, Ῥαῇ πα οου]ᾶ ποὺ ο μπᾶ. 
260 ΕΟΥ ἃ οεγ{αῖη γοπΠαΗ,ΥἩΟΒΘγοπης 
ἀαπρᾖίεχ Παᾶ απ ππο]εαη βρΙτΙ6, πραγ 
οὗ ΐτη, απᾶ ο81ηθ αηά 111 αὖ 5 θοῦ: 
26 (Τμο ποπιθῦ γας ἃ Ιτοεῖς, ἃ 

Βγτορληοπϊοίαη Ὦγ παβῖοη:) απᾶ 516 
ῬοαβοιρΗ{ Ἠϊπι ἐμαῦ μΒ6 ποτπ]ά οαςί 
{οτί {με ἀεν]] ού οὗ μοι ἀααρ]λίεν. 

1851 

γο͵θοῦ {π6 οοπιπιαπᾶτηθη{ οὗ αοᾶ, 
ὑλαῦ γο πιαγ Ἱεερ σοῦ ὑγδᾶϊ- 

10 Ποπ. Έοχ ΜΟΒ68 5814, Ηοποτχ [ΠΥ 
ΤΌΠΟΥ απ {1ιγ πιοί]ας; απᾶ, Ἡο 
Όλα ϱρεακείῃ ον οὗ {απο} ΟΥ 
τηούμου, 1εί Ἠϊπα 1416 {πὸ ἀεαίῃ: 

11 Ραῦ το 580, Ἡ ἃ τησ 58] 58 0 ἴο 
18. {αΐμεν Οὐ Ἠ18δ τηούμπου, Τ]μαί 
ψ/ηεχαυ(Ἡ ποι πρ] εβί Ίαγο 
Ῥοθει. Ῥτοβίοεᾶ Ὦγ πιο 15 ΟοτΡαπ, 

12 Όιαί 15 {ο ΡαΥ, ἄἴνεπίο ἄοᾶ; γϑ πο 
Ίοηρεν ϱαβεχ Ἠϊτη {ο 40 ατιρ]1έ {ον 

19 118 {αΐμεχ ος Ἠ15 τποίῃου: πια]ῖπρ 
γοῖᾷ {με νογᾶ οἵ ἀοᾶ Ὦγ γοῦν ἰτα- 
ἀῑοτ, συἨΙο] γο Ἠανε ἀε]ίνετες : 
απᾶ ΤΔῊΥ 5αοὮ Η]κα ἐΠίηρᾳ τε ἄο. 
Απᾶ 6 σα]εά {ο Ἠϊπα {Π|6 τη ϊ- 
ἰπᾷε αραΐῃ, απᾶ βαϊᾶ ππ{ο ἔμεπι, 
Ἠσοαχ τηθ ο] οὗ τοι, απᾶ πηάςε- 
βἰαπᾶ: ὑΠ6 7615 πομΙπρ ἔγοπα γη θ]1- 
οαὖ {Π6 τηϑῃ, ὑπᾶὺ σοῖπρ Ιπίο Ἠϊπα 
οαη 6816 Ἠπη: Ῥιαῦ {πο πρβ 
ὙΠΟ ργοσεθᾷ οτί οἱ {1ο ΤΠΒΏ αΥ6 
ἴμποβϑ ὑπαὺ 4θβ]α {π6 πα. Απᾶ 
ὙύΠΕΩ Ἡθ παβ δηΐου 1Πίο {μα 
Ίοιβε ἔγοπη {μα τητ 1 {ιάς, Πῖ5 415- 
οἴρ]οΒ αρ]εᾷ οὗ Ἠΐπη {ιο ραταβ]ο. 
Απά Ἠε βίῃ Πίο ἴΊιθπα, τὸ γα 
8ο ψη(λοτί ππζεγβίαπάῖηρ 41892 
Ῥογχοεῖνθ γε πού, ἐλαί νηαίβο- 
ενεχ {τοπι πη]λοπῦ ροεί]ι Ἱπίο {πὸ 
ΊΠΘΗ, {δέ οδηποῦ ἄεβ]ο Ἰήπι; Ῥο- 
οατ18ε 16 ροεί]ι ποῦ Ἰπίο 5 Ἰθατί, 
Ῥας Πίο Ἠ]8 Ῥε]]γ, απᾷ ροεί] οτί 
1Π{ο πὸ ἄταπρ]ί» 118 ιο βαϊα, 
τηδ Κίηρ 811 τηθαῖς οἶθαπ. Απᾶ 
1ο βδϊᾶ, Τπαῦ νη]ο] Ῥτοσεεᾶ εί] 
ουὖ οὗ {πο πια, ἐ]ιαί ἀεβ]αεί] ἐπα 
ΙΠ8Η. Έοχ ἔτοπι γη θμῖπ, οαξ οὗ {πε 
Ἰεατύ οἵ ππεῃ, 8601} ἐποιρηΐβ Ῥτο- 
οθεᾶ, {ογπΙοα[ΙοηΒ, {Παίίβ, πΥ- 
4615, αζπ]θετῖας, οογοίίπρς, σν]ο]κ- 
6άπΠθβΕβες, ἄεσοσαῖξ, Ιαβοϊνίοπρηςςς, 
8η ον1] ετε, ταῖπα, ΡΥ], Σοο]1ς]- 

39 Ἠ6ΒΒ: α]] [Π686 εν!] ἐΠήπρβ ργοσεεᾶ 
{τοπα σύμ, απᾶ ἀεβ]ο {Π|6 πια. 
Απᾷ {τοπι {ΠεπορῬ Π6 41056, απιᾶ 

πγεηπί αππαγ Ιπίο {Π6 Ῥογάεις οὗ 
Ίντο ἁαπά Βάση. Απᾶ "6 επ- 
{ογοᾶ Ιπζο 8. Ἰοπβδθ, απᾶ που]ά 
Ἠαγα πο τᾶ Κπον 16: απᾶ Π6 

25 οοτ]ά ποὺ θὲ Ἠ]ᾶ. Βαΐ βἰταϊσηί- 
ὙΩΥ ἃ ΨΜΟΙΊΔΏ, ὙἨοβδοθ Πα 
ἀατιρ]ζεν Ἰαά απ ππο]θαπ βρί τὶ, 
Ἠανίηπρ πραγ οἵ Ἠϊτη, οαπ1θ απᾶ 

26 191 ἄονπι αὖ 5 {θεύ. Νοὸν ἴ]ιε 
ΤΤΟΠΙ8Η ὙΥ88 ἃ. 5(γθε]ς, ἃ βγτορμαρ- 
Πϊοΐδη Ώγχαςςθ. Απάᾶ 5Π6 Ῥοβοιρ]ί 
Ἠϊπα ἴπαῦ μ6 πγοπ]ᾶ οὐδ {οτῦ] 
{9 δᾷενΙ] οαὐ οὗ ποὺ ἀααρ]λίον. 

14 

1ὅ 

18 

19 

24 

10ΟΥ, 
δε 
αἲε 

2 ΜαΠΥ 
Ἀηοϊσηέ, 
Ἁιιθηοτῖ- 
{165 Ἱη- 
8εΓί ΥεΓ. 
16Γ απ 
πιατι 
λαίπ εαν 
ἰο Ἱεατ, 
16ἱ Πέ 
πεαγ. 

δγ. 
ἐποιισ]ιί5 
{λαί αγε 
ευζ, 

4 Βοτηδ 
Ἀποϊεηέ 
ααὐλοτῖ- 
{165 οπαΙ6 
απα 
δέάοη, 

δ0γ, 
σειιε 

6, 
αεηιοῖι. 



ἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

2 ” Ν ” 4 ΄“- δὲ -α ΙῚ ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὴν πα- 
- “ 4 

10 ράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. Μωσῆς γὰρ εἶπε, 
Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου" 
καί, Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ 

/ 9 « - 9 ΄ 3 Ν ” ” 
11 τελευτάτω υμεις δὲ λέγετε, Ἐαν εἰπῇ αν- 

θρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Κορβᾶν, ὅ 
“ ΔΝ 3 - 2 ρολ 19 ἐστι, δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς" καὶ!” 

οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ 
- 4 - - - 

1 αὐτοῦ ἢ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, ἀκυροῦντες τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ἣ παρε- 
δώκατε' καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποι- 

Ἡ εἶτε. καὶ προσκαλεσάμενος πάντα 15 τὸν 
” ” ο Ὡς γα 7 , , / 
ὄχλον, ἔλεγεν αὐτοῖς, Ακούετέ µου πάντες, 

Ν 4 ΕῚ ΄, » ” - ο ΄ 

15 καὶ συνίετε. οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώ- 
3 ὰ / 

που εἰσπορευόμενον εἰς αὐτόν, ὃ δύναται αὖὐ- 
τὸν κοινῶσαι ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενα ἀπ᾽ 
αὐτοῦ", ἐκεῖνά 15 ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄν- 

10 τα 1θεί τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 
« σ " - 5 5 9. 4 δι» ἢ 17 καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, 

ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τῆς 
18 παραβολῆς , καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὕτω καὶ 

ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ 
” 3 κά ᾽ ΑΓ 5 » ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ 

19 δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται 
τ} ΄ 5» Α , 2 Ε) 5 ΑΝ / . 

αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν 
καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται, καθα- 

90 ρίζον]» πάντα τὰ βρώματα. ἔλεγε δὲ ὅτι 
Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο 

21 κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. ἔσωθεν γάρ, ἐκ τῆς 
΄ “ 5 ’ « ΔΝ « 

καρδίας τῶν ἀνθρώπων, οἱ διαλογισμοὶ οἱ 
κακοὶ ἐκπορεύονται, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, φό- 

99 νοι, κλοπαί(!9, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, 
2 Ω ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, 

23 ὑπερηφανία, ἀφροσύνη: πάντα ταῦτα τὰ 

πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται, καὶ κοινοῖ τὸν 
ἄνθρωπον. 
αὶ ἐκεῖθεν 5 ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ 

[ή ’ - 

μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος 1. καὶ εἰσελθὼν 
ο) 3 κα ϱ » ᾽ὕ , ΄ 

εἰς τὴν” οἰκίαν, οὐδένα ἤθελε γνῶναι, καὶ 
᾽ 3 / ΄ 

36 οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν. ἀκούσασα γὰρ γυνὴ 
” δις ον 5 ΄σ ΄σ 

περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦ- 
ΩΣ / ΄“ , 

μα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσε πρὸς τοὺς 
’ 3 σὰς ἐφ - « διὸ ’ 

96 πόδας αὐτοῦ ἦν δὲ ἡ γυνὴ Ἑλληνίς, Συρο- 
/ - δ. αν 92 Ἀ. Ὁ 

φοίνισσα τῷ γένει καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ 
δαιμόνιον ἐκβάλλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς, 

2 

175 

15 (, Γον ") οπι. καὶ 

15 πάλιν 

1 ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκ- 
πορευόμενα 

16 ρηι, ἐκεῖνά, 
16 ρηῖ, τεῦ, 10 ἐοαὶ, ποῖ 
γιαῦᾳ. 

17 τὴν παραβολὴν 

18. (η) καθαρίζων 

19 πορνεῖαι, κλοπαί, φό- 
νοι, μοιχεῖαι 

20 ᾿Εκεῖθεν δὲ 

ἐμ ατα. οπι, καὶ Σι- 
δῶνος 

35 οπι. τὴν 

5 ἀλλ εὐθὺς ἀκούσασα 



ἢ ῦ 5. ΜΑΒΚ ΥΠ. 27-- ΥἼἿΠ. ὅδ. 

1611 
21 Βυὺ 7 6508 5814 ππ{ο Ποὺ, Τιο {ΠῸ6 

ομήάτει ἢγβὺ Ῥο ἢ]16α : ἴον 1 15 τοῦ 
τηθοῦ {ο {ακο {π6 ο]η]άτει5 Ργθδᾶ, 
απά {ο οαϑὺ 16 ππ{ο ὑπὸ ἄορ. 
28 Απᾶ 816 απβγγετας απ βδ]α ππ{ο 

Ἠϊη, 65 Τιοτὰ, γεῖ {π6 ἄορβ πη ον 
{πὸ 8016 εΒί οὐ {11ο ομΙ]άγει)5 ογατη»ς. 
29 Απιά ο βαϊᾷ πηΐο που, Ἐ ον {115 

ΒΔ Πρ, ο {ΠΥ γᾶ, ὕΠ6 601] 15 σοπε 
ουῦ οἵ {1γ ἀδαρη του. 
80 Απᾶ ποπ 516 γγὰ8 601Π0 {ο ΠΟΥ 

Ἠοπβο, 5Ώ6 Τουπα {Π6 ἀεν]] σοπε οαῦ, 
δια ΠΟΥ ἀδπρη δου ]αϊᾷ προη {πὸ Ῥεί. 
81 4 Απά ασαῖη ἀεραγίῖτρ ἔγοτη {1ο 

οοαςίβ οὐ Έττε απἀ ΒΙᾷοπ, Ἠθ οαπιθ 
πη{ο {116 56. οἵ ἄα11εο, {πτοισ]ι πε 
τηϊᾶϑῦ οὐ {πε οοαβίβ οἵ Ώδοαροῇς. 
82 Απά ἴπεγ Ῥτίηρ τπίο η οπθ 

ὑλαί ας ἀεαῖ, απά Ἠαᾶ απ Ἰτηρϑαϊ- 
1ΠΕΠ{ ἴῃ ΗΒ ΑΡΘΕΟἨ: απᾶ {πεγ Ῥε- 
Β6θοἩὮ Ἠϊη {ο ραὸ Ἠβ Ἠαπά προη 
1ήτη. 
88 Απᾶ Το {οο]ς Ἠΐτα αβῖᾶς ἔτοτη {Π6 

τη] ἰὑπᾶ6, ἃ πα ραί 15 Άπσογς Πίο 
Ἠ18 6815, απιά Ἡο βριὺ, απᾶ {οπομεά 
Πῖ5 {οηρπαε, 
84 Απά Ἰοοκίπρ τρ ἴο ἨθαγεΠ, Ἡθ 

βἰσΠεᾶ, δα ρα απίο τα, Ἐρ]- 
Ῥλαί]α, {μαῦ 15, Β6 ορεπεᾶ. 
96 Απᾶ αἰταϊσ]ιύγγαγ Ἠ]5 ΘΔ 5. ὙΥΘΥΘ 

ορεπεά, απᾶ {με αἰτίπρ οὗ Ἠῖ5 {οηρια 
γγὰ5 ]οοδεᾷ, απᾶ ο βΡρα]κε Ρ]αϊῃ. 
86 Απᾶ ο ομυρϑᾶ {πετη ἴ]αί {μεν 

βΠοπ]ά [611 ποτηαπ: Βα {Π6 τηοτε Ἡθ 
οΠατρεᾶ ΊἨεπα, 50 τ} {116 ΙΠΟΥΘ ἃ 
Ρτεαῦ ἆεα] {πεγ ραρ]ῃς]εά 1, 
897 Απᾶ πετεο Ῥεγοπᾶ πιεββιγο 85- 

{οπ]θμοεᾶ, βΒαγίπρ, Ἠο δα ἄοπε 81] 
(ήησα πγε]]: Το τηακκεί] οί {πὸ 
ἄεαξ {ο Ἠθαχ, απᾶ πε ἀππῃρ {ο βρεαῖς. 

Ἑ Τη {Ἠοβο ἆαγς λα του] πιο 
Ῥοεΐηρ γετγ στοκ, απᾶ Ἠανίτρ πο]ήτπσ 
{ο εα6, 6515 οα]]εᾷ 15 4ἱδοῖρ]ες ταπ- 
{ο Ἠϊπα, απᾶ βαϊθ]ι απ{ο {Π 610, 
2 1 Ἠανο οοπηραββίοη οἱ {Π6 πι]{]- 

ᾖαᾷς, Ῥεσεααδο ἴπεγ Ἠαγο ΠΟῪ Ώθθι 
τ πηθ {Ἠτεο 48475, απᾶ Ἠαγο Ἡο- 
Ηπρ {ο εαί: 
8. Απά 1 Τ βεπᾶ {πετ απγαγ ΤαβΗπρ 

{ο {πον οψι Ἠσπβοθς, αγ ν]] {αϊτπῖ 
Ῥσ ιο γγαγ: ἴου αἴνϑὺβ οἱ {ποπ 6816 
ἔγοση ἔδυ. 
4 Απᾶ Ἠϊς ἀῑδοῖρ]ες απβυγογοᾷ Ἠϊπῃ, 

Ἔτοπι Ὑ/ΠΘΠςΘ 8η ἃ παν 58 151 
ἴἨεβο τῆθῃ ντ Ῥτεαᾶ Ίνα ἵπ ἴ]ιο 
ὙΥΠΑΘΥΤΙ655 2 
ὅ Απάᾶ ο αρ]εᾷ ἴπεπι, ἨἩου ΠΙιΒΏΥ 

Ίοαβγεβ πᾶν γε» Απά Ώιαγ βαϊᾷ, 
ΒΕΥΕΗ. 

1881 
27 Απᾷ Ἰο βαϊᾷ ππίο Ποὺ, Τιοῦ ια 

ομη]άταοι ἤγβὺ ΡῈ Ώ]οᾶ: Τον 1ὖ 15 
ποῦ πηθεῦ {ο ἴακο {Π6 ΟΠ τ ΘΠ’ 5 
1Ῥγοαᾶ απᾶ οαβί 16 {ο {πὸ ἄορβ. 

28 Βαΐ 5Ἠο απβπγετεᾶ απιά βαϊδλι ππ{ο 
Ἰήτη, θα, Τιοτᾶ: 6σεπ {πε ἆοσς 
ππάςχ {1ο 8016 οαί οἳ {πο 6}}1]- 

99 ἄτεπ οππαὮΒ. Απᾶ Ίο βαϊᾶ 
ππ{ο ΠΟΥ, Ἐ ον 015 βαγίηρ ο {1γ 
γᾶν; ἴ]ιο 24εν]] 15 ροπο ουἂὖΐ οὗ 

90 {ῃγ ἀαασ]μίετ. Απά 5πο πεαπό 
απγαγ απ{ο ΠΟΥ Ἠοτβο, απᾶ {οτπᾶ 
186 ΟΠ] Ἰαιά προπ {με Ῥεά, απά 
{86 Σεν] ροπο οαῦ. 
Απᾶ αραΐπ μ6 νοπί οτί ἔτοτῃα 

Όλο Ῥογᾶθυβ οἵ Έστε, απᾶ οαπιθ 
{μποαρη ῬΒ]άσοι πηΐο {πε 568 οἵ 
ἀα1]εο, ἔγοιρ] {Ππ6 ππϊᾶξί οἵ Όιο 

892. Ῥονάστςβ οὗ Ώεσαρο]β. Απάᾶ Όπεν 
Ῥτίις τιπίο Ἠϊτη οἩς ἐλαῦ σας 
ἄεαξ, δηα πᾶ απ ᾿τηρϑαϊτηθηῦ ἴῃ 
Ἠϊ5 ΒΡΘΘΟΙ ; απά ὑπ Ώθβδεεσ]ι 
Ἠϊΐτη {ο Ίαν 5 Ἠαπᾶ προπ Πΐτη. 

99 Απ Ἠο {ουκ Ἠϊπῃ 8.8146 τόση {1ο 
τη] λύτπι6 Ῥτϊνα{εΙγσ, πα ραῦ Ἠ]5 
Ἡπρονς ἰηΐο 818 64Υ8, απᾶ Ίο 
βραῦ, απά {οασμεᾶ 1115 {οπρφπθ; 
απά ]οο]άτπρ τρ {ο Ἠθάνεῃ, Ίο 
εἰσ]ιες, απιᾷ 581}}} ππ{ο Ἠϊπα, ἨΡ]]- 

51 

"- 8 

8 σι 
115 δ ἜΘ ορεπεᾶ, απᾶ {μα 
Ῥοπᾶ οἵ Ἠΐ5 {οπσαθ πγας Ἰοοβϑᾶ, 
απᾶ ὮἩοϱ ϱρακο ῬιαίΠ. Απᾶ ο 
ολαχρθᾶ ἔπετη {]λιαί ΠΟῪ 5ποπ]ά 
[611 πο τπαἩ: Ῥιαΐ {ο τπογο ο 
ολατρεᾶ ἔπεπῃ, 50 τητι0}} {πε τηογο 
ἃ ρτεαῦ 68] {πεγ ραρηςλμεά 10. 
Απά ἴπεγ νγεγο Ῥεγοπᾶ ππΘαΡατε 
βίο! θα, βαγίηρ, Ἠε Βα ἄοπε 
811 {Πίησς νγε]]: Π6 τηα]κε{]ι 6γειι 
186 ἄεαξ {ο Ίθαν, απ πο ἆππαυ 
{ο ΞΡ68Κ. 

8 [Τὰ {Π086 ἄαγς, π]οπ {πετο τγᾶβ 
ἀρεῖ ἃ ρτεαῦ πια]ἠαπᾶάο, απά 
Ώ1εγ Ἠαᾶ ποίπϊηρ {ο εαῦ, Ίε 
οα]εά ἀπο ΠἨϊτη 5 ἀῑδαίριες, 

2 απᾶ Βαϊ απίο ἔματα, 1 Ἠανο 
οοπηρθββείοη ον ἴπο πηα]πιᾷε, 
Ῥεσααξο ἴΠεγ οοππαε υπ τηε 
ΠΟῪ {1γεο 4πΥ5, απᾶ Ἠαγε πο- 

8 {πἰπρ {ο οαί: δη 1 1 βοπᾷ ἔπετη 
ΆπγαΥ ἤδαβυρ {ο {617 Ἠοτηε, ὑπ 6 Ὺ 
Μ11 {αἴπί ἴῃ 1ο γᾶν ; ἃΠα βοπιθ 
οἳ ἴπειι απο ϱοπης Ίτοπι αγ. 

4 Απᾶ Ἠ]5 ἀἱβοῖρ]ες απβγγετθᾶ Ἠϊτη, 
Ὕήπεπος 5881} οπο 6 8016 {ο 
ΠΠ {π656 τησ γη ὃ Ῥγεαᾶ ενα 

δ 15 ἃ ἀθβδετό Ῥ]αοθϱ)» Απάᾶ Ίε 
Ἀθκεά ἴπετα, Ἠου ΙΗΜΏΥ Ίοανοθς 
Ἠαγο σοῦ Απά {πεγ ραῖᾷ, Βενεῃ. 

96 

37 

Ῥμαίμα, ἐμαέ 15, ο ορεπθᾶ. Απᾶ , 

2 αν. 
ἄΕΠΙΟΠ. 

8 ατ. 
ἴοαυε». 



ἘΥΑΓΤΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

91] ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν” αὐτῇ, Ἂφες πρῶτον 
χορτασθῆναι τὰ τέκνα" οὐ γὰρ καλόν ἐστι 
λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς 

98 κυναρίοιο. ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ ρίοις. ἡ εκρίθη Ύει αὐτῷ, 
, , κ Ν / « , 

Ναί, Κύριε" καὶ γὰρ” τὰ κυνάρια ὑποκάτω 
ο ΄ » ’ὔ 2 ΔΝ ” ’ ΄ 

τῆς τραπέζης ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν 
/ Ν 5 ».”- Ν σ ᾿ 

9) παιδίων. καὶ εἶπεν αὐτῇ, Διὰ τοῦτον τὸν 

λόγον ὕπαγε" ἐξελήλυθε τὸ δαιμόνιον ἐκ τῆς 
30 θυγατρός σου. καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον 

αὐτῆς, εὗρε τὸ ϑαιμόνιον ἐξεληλυθός, καὶ τὴν 

θυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης”.. 

ὃ Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου 
καὶ Σιδῶνος, ἦλθε πρὸς” τὴν θάλασσαν τῆς 

Γαλιλαίας, ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. 
5 ἣν ’ ” “ ἂς 25 / Δ 

85 καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν" µογιλάλον, καὶ 

παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν 

33 χεῖρα. καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 

ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν, ἔβαλε τοὺς δακτύλους αὐ- 
΄ 3 - 

τοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ, καὶ πτύσας ἥψατο 

8 τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν 

οὐρανόν, ἐστέναξε, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Εφφαθά, 

35 ὅ ἐστι, Διανοίχθητι. καὶ εὐθέως 9 διηνοίχθη- 
» τε 3 ᾿ς ν Ἃ 7 ς Δ - 

σαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί᾽ καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς 

27 γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. καὶ διε- 
3 - σ Ν ”/ . ο ν 

στείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν' ὅσον δὲ 

αὐτὸς αὐτοῖς διεστέλλετο, μᾶλλον περισ- 

Ὁ) -α σότερον ἐκήρυσσον. καὶ ὑπερπερισσώς ἐξε- 
, , εκ , , Ἶ 

πλήσσοντο, λέγοντες, Καλῶς πάντα πεποίηκε 

καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν, καὶ τοὺς) 
αλάλους λαλεῖν. 

3 “ ς 

8 Ἔν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, παμπόλλου 1 
” Ε Ν Ἁ 1 / ,ὔ / 

ὄχλου ὄντος, καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσι, 

προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς" τοὺς μαθητὰς 
τϑ 

ΕΣ - ᾿͵ ΄ 

αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν 
” λ οἱ Ὁ ιά κ ο ϱ 3 5. , / 

ὄχλον᾽ ὅτι ἤδη ἡμέρας" τρεῖς προσµένουσί 
Ἀ » ” ’ ’ Ὁ δε ” 

ὃ µοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι καὶ ἐὰν ἀπο- 
ΕΣ 3 ᾽ - 

λύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθή- 
» - “δ ας. κ ΡΥ Ἢ “0 

σονται ἐν τῇ ὁδῷ᾽ τινὲς γὰρ᾽ αὐτών" μακρόθεν 
4 Ὁ “13 (0 » ῷ ς 6 Ν » 
ἤκασι. καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὖὐ- 

΄“΄ ΄ ’ , ’ 9 ΄ 

τοῦ, Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτά- 
3” 3 

ὅ σαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας ; καὶ ἐπηρώτα αὐτούς, 
, - 2 ς Ν 53 « , 

Ττόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπον, Ἑπτά, 

33 καὶ ἔλεγεν 

25. 0πι. γὰρ 

30 τὸ παιδίον βεβλημέ- 
νον ἐπὶ τὴν κλίνην, καὶ 
τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός 

37 ἦλθε διὰ Σιδῶνος εἰς 

38 ᾳαά καὶ 

3 ρηι. εὐθέως 

50 ρῃι. τοὺς 

1 πάλιν πολλοῦ 

3 οπι. ὁ ̓ Τησοῦς 

ὅ ἡμέραι 

5 
και τινες 

ὅ ᾳαἀᾷ ἀπὸ 



178 

ο Μα. 

τὸ Μα. 
10. 6. 

3 Μα. 
10. Τ. 

δ, ΜΑΕΚ ΥΤΙΙ. 6- 29. 

1611 

ϐ Απᾷᾶ πο οοπιππαπάαοᾷ ἴ]ιο Ῥαορ]α 
{ο 510 ἄοππι οη ἴ]ο ρτοππᾶ: απᾶ Ίο 
{οο]ς πε βθύθῃ Ἰοανθβ, απᾶ ραγε 
ΏΊναη]ςΒ, απᾶ Ῥγακα, απᾶ ρανο {ο Ἠϊ5 
418αῖΙρ]εβ {ο βοὺ Ῥοεΐοτο ἔ]οετα: απᾶ 
Ώ11εγ αἷᾶ βοὺ ἴ]ποπα Ῥε[οχο {πὸ Ῥεορ]ο. 
7 Απᾶ {αγ Πας ἃ {επ 5118} Άξ]ος: 

απᾶ Ίο Ῥ]οββεᾶ, απᾶ οοπηπηαιιᾶεᾶ {ο 
βϑῦ {παπα 4180 Ῥε[ογο {]θτη. 
8 Βο ἴΠεγ ἀῑᾶ οα6, δμᾷ σου Πε : 

απᾶ ΠΟῪ {οοκ αρ, οὗ ἴπο Ῥτοκεῃ 
τηθαῦ ὑπδὺ γτας ]1ο[6, 5ετεπ Ῥαρκείς. 
9 Απά {που ἴ]αί πᾶ εαίεη πγεγθ 

αροαῦ ἴουν ἐποαδαπά, απᾶ 6 βεη{ 
(Ίπεπη αγ. 
10 4 πα αἰταϊρμίπγαγ π6 οπ{εγεᾶ 

Ἰπίο ἃ 5810 10} Ἠῖς 4ἱβοῖρΙεΒβ, απᾶά 
68116 ΙΠπ{ο {πα ρατίς οἵ Ώαπαπαίμα. 
11 ΣΑπᾶ {ιο ῬΠΔΥ 5665 οαππο Του, 

απᾶ Έοσαπ {ο απθββοη ναι Ἠϊτη, 
βδε](ΐπρ οὗ Ἠήτη ἃ βἶσΏ {Τοπ Ἠθβτεῃ, 
{οπαρίήηρ Ἠϊπη. 
19 Απά [6 βὶρποᾶ ἄεερὶ]γ ἴῃ Ἠ]5 

ΒΡ τὺ, απᾶ βαθα, ΤΗΥ ἀοΐ]ι 8 
ΡεπογαΒίοη βθε]ς αἶ[ου ἃ ΒΙ6Ὲ 2 γετηγ 
Ι 580 ππίο γοιῖι, Έηοτο 5118}} πο βἱρῃ 
Ῥο σίνϑῃ πηΐο {1Π15 ρεπογαΔΙοῃ. 
19 Απᾷ Ίο Ιαῦ ἔπαπα, απᾶ οη{θι- 

Ίπρ Πίο ἴπο βΠῖρ αραῖηπ, ἀερατίεᾶ 
{ο πο οἴπεν 5816. 
14 4 "Νου ιο ἀἱβδοῖρ]ος πᾶ ἴου- 

σοΐῦΐαι {ο {ακο Ῥτεαᾶ, πεϊμεν δᾶ 
ΠΥ ἴῃ πο ΕΠΙΡ ση ἔπεπι ΙΠΟΥΘ 
Ώιαπ οηε ]ο82. 
15 Απάᾶ Ίο ομαγρεᾶ ἴπεπτι, βαγίης, 

Τακο Ἰεεᾶ, Ῥεπαχο οὗ ἴ]ο Ίδανει 
οὗ {ιο ῬμαχίβοἙΕ, απᾶ οὗ ἴλμε Ίεαγεῃ 
οὗ Ηετοᾶ. 
16 Απᾶ {πον τοαςοποᾷ απποηρ {μοτῃ- 

βο]νας, βαγίηπρ, 1ὲ ἐδ “Ῥεεβαβδο νε 
Ἠατο πο Ῥτοαά. 
17 Απά θη 1 θβαβ πον ἐξ, μ6 5.1 

ππ{ο ἔμ θη, ΓΠΥ ΥΘΔΡΟΠ σε, Ῥεσααξα 
γθ Ἠανο πο Ῥτεαά2 Ῥετοεῖγε πε ποὺ 
γε, ποϊίπου ππάεγβιαηηπᾶ Ὁ ἩἨαγο Το 
σοῦ Ἰεατέ γεί Παχάεπεά 2 
18 Ἠανίηρ 6768, Β66 ο ποὺ απᾶ 

Πανίηπρ ΘΔ 5 Ἠεαχ το ποῦ Απᾶ ἄο 
γε ποῦ ΤΘΠΙΘΙΗΡΕΥ 2 
19 ει 1 Ῥχακο ὑπὸ Ώτο Ίοαναβ 

ΑΊηΟΗςΡ νο {λοπβαπᾶ, ΠΟῪ ΙΙΔΏΥ 
Ῥαρκείς {π]] οἵ {γαρτιεηίβ {οο]κ το 
ὉΡ ΤΠεγ βαγ ππίο Ὠΐτη, ΤΊ ον. 
20 Απάᾶ Ὑεη {1ο Β6Υ6ΕΠ ΑΠΙΟΠΡ 

{οαχ ἐοαβαπᾶ: ΠΟῪ Τηϑὴν Ῥαβκοίς 
{1]1 οἳ {ταρτηθηίβ {οο]ς Ὑο πρ2 Απᾶ 
{Π6γΥ βαϊᾷ, Ῥεγεῃ. 
21 Απᾶ Ἡο βαϊά πηΐο ἔπη, Ἠουν 

16 10 ὑπδῦ γο ἄο ποὺ πηαουβίδῃ ἢ 
22 4] Απά Πα οοτηρίῃ {ο Βοίμβαϊδ, 

1881 

6 Απᾶ Ἱο οοπιπιαπάαίἡ {π6 τη] {]- 
{αᾶᾷθ {ο 50 ἄονπ οἩ {πο ρτοπηά : 
απᾶ Ίο {οο]ς [Π6 βΒ6ΥεΙι 1ο8ν6Β, απᾶ 
Ἠανίησ ρίνεη {ΠαπΚΕ, Ἡο Ῥτακα, 
δια ρατο {ο 815 41βείρ]6β, {ο βεί 
Ῥοείοτο ἔπεπα; διηα ιογ βού ὑπ 6 

7 Ῥεΐοτο {πο τηυ]πᾶθ. Απᾶ {αγ 
δα ἃ ἔθυνγ 5181] ἢ51165: απᾶ Ἠαν- 
Ἰηπς Ῥ]εββαᾶ {]χθπα, Ἡε οοπιππαπᾶεά 
{ο βεῦ ἴἶεβδο αἱδο Ῥεΐοιθ {Ίιετη. 

8 Απάᾶ {πεγ αἰ εαῦ, απᾶ σου Ἠ]]εᾶ : 
απᾶ {Πεγ{οοΚκτΡ, οὗ Ῥγο]εη ῬίθςεΒ 
ναί τοπιαϊπεᾶ οΥ6Υ, β6ετεν Ῥαβ- |. 

9 Κείβ. Απᾶ {πογ πογε δροαῦ ἔοαν 
ΏΠπιοιβαπᾶ: απᾶ Παβεπ{ {πετη αππατ. 

10 Απᾶ εἰταϊἰσλίπγαγ Ἡο επ{εγαᾶ 1πίο 
πο Ῥοαῦ σι 18 ἀῑδοίρί6ς, απᾶ 
681η6 ΙΠίο {1ο Ῥρατίς οἱ Ώα]πα- 
παύλα. 

11 Απᾶ {πο Ῥμαχίβθρρ οατηθ{οχ{1ι, 
απᾶ Ῥοαρα1ι 6ο απθβίῖοτ τυ ἢ Ἠϊτα, 
πθεἹἶπρ οὗ Ὠΐτη ἃ βἶση {γοη Ἠθα- 
νεη, {επιρηπρ Ἠϊπῃ. Απᾶ 16 
ΒΙρῃθα ἀοθερῖγ ἴῃ Ἠϊβ αρϊτέ, απά 
βα16Ἡ, αγ ἀοίῃ (18 ρεπεγαβίοπ 
Β66Κ ἃ βἴσηδ γογγ 1 βαν ππίο 
γοα, ΤΉΘΥΘ β]ια]] πο βἶρη Ῥο σίνεπ 

18 ππ{ίο ΙΒ ρεπογαξοη. Απά Ἶε 
Ἰοὺ {πεπα, απᾶ ασαῖπ οπὔετίηρ Ἱπ- 
{ο {λε δοαί ἀεραχ(εᾷ {ο {π6 οἴπεν 
5146. 

14 Απᾶ {ποὺ ἔογροὺῦ ἰο ἰδκθ 
Ῥγθδᾶ; απᾶ {ποὺ δᾶ πού ἴῃ {ο 
Ῥοαῦ ση ἔπετη τοτε {ιαπ 9ηθ 

16 Ἰοαξ. Απᾶ π οἨμαχσθᾶ {λαπι, 
φαγίηρ, Τακαο Ἰεεᾶ, Ῥεπατο οἵ 
ἴμο Ίεατει οὗ [ο Ἐματίβεεβ 

16 απᾶ {πὸ Ίααγεηπ οὗ Ἠετοᾶ. ἀπᾶ 
Ώπεγ γεβξοπεᾶ οἩς πη(]ι ΠΟΙΟΥ͂, 
1βαγῖηςρ, 3ο Ἠανο πο Ὀτοαά. 

17 Απά «εδας Ῥεγοεϊνίης 16 βαθ] 
πηΐο {Ἠθη, ΤΗΥ ΥΕΒΡΒΟΠ γο, Ῥ6- 
ο8186 τε Ἰατθ ηο Ῥγοαά 2 ἆο γα 
ποῦ γεῦ Ῥεχοεῖντθ, πίῃ πῃ- 
ἀουβίδη 2 Ἠανο Το τον Ἠθαγί 

18 Ἠαχάεποᾶ 2 Ἡανίηρ 6Υ6Α, 8686 Το 
ποῦ δηᾶ Πανίηρ ε8Υ8Β, Ἠθαν γε 
ποῦ 2 απά 40 γο ποῦ ΥΕΠΙΘΠΩΡΕΥ 9 

19 ΠΟΘ 1 Ῥτακο {πη6 νο Ίοαγθβ 
ΑΠΙΟΠΡ ὑπ Άνο ἐποτβαπᾶ, πουν 
ΤΩΔΠΥ͂ ΣῬαβκείς {11 οἱ Ότοκει 
Ῥίθοθβ {οο]ς ο τρ2 ΤΠεγ 580 

20 απίο Ἠΐτα, Ἔνγεινα. Απᾶ πε 
[μ6 86Υ6η ΑΠΙΟΩΡ {16 {οαχ ἔ]ιοιι- 
φαπᾶ, ΠΟΥ πιαηγ Ἑραρκοαί{α]ς οἳ 
Ῥτοκεη Ῥίθοες {οο]ς τε πρ Απᾶ 

21 [Π6Υ 580 ππίο Ἠΐτα, Ῥθυεηῃ. ἀπᾶ 
86 βαϊά πηΐο {Ίετα, Ὦο το ποὺ 
γοῦ απᾶετείαπᾶ 2 

22. Απά ἴλεγοοπιοπηίο Βεϊ]μρβα]ᾶα. 

1 τῷ 

1 Βοµ]α 
βηοϊοης 
Δα Ποσῖ- 
{165 τοδὰ 

205, 115 
Φεσαιιδα 
τσε παυε 

ΤΕΡΙΘ- 
βοπίς αἴ- 
Γοτοπί 
ἄτοαεκ 
ψΙΟΓά8. 
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6 καὶ ήἠγγειλεῦ τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆ καὶ παρήγγ ᾧ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς 
΄“΄ Αἱ Α 3 

γῆς' καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, εὐχαρι- 
, » Ν σα - - ΕῚ 

στήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐ- 
- Ἰξῶνν χε 34 τοῦ, ἵνα παραθώσι καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 

4 . 7 καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα" καὶ εὐλογήσας 
8 εἶπε παραθεῖναι καὶ αὐτά». ἔφαγον δέ”, καὶ 

3 . 5 ἐχορτάσθησαν" καὶ ἦραν περισσεύματα κλα- 
/ ς Ν / 5 Ν ε 

9 σμάτων ἑπτὰ σπυρίδας. ἦσαν δὲ οἱ φα- 

ὄντες 19 ὦ χίλιοι καὶ ἀπέλ γόντες 15 ὡς τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν 
3” / ἣν 3 , Ε Δ » Ν - 

10 αὐτούς, καὶ εὐθέως ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον 
ν .. ϐ - Ω δ} η θ 3 Ν , μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἦλθεν εἰς τὰ µέρη 

Δαλμανουθά. 
Ι: Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι, καὶ ἤρξαντο 

συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ ση- 
μεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. 

12) καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, 
Ἄ « 9 4 “- ΑΙ ε ω 

Τί ἡ γενεὰ αὕτη σημεῖον ἐπιζητεῖ"; ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ 
- , 

13 σημεῖον. καὶ ἀφεὶς αὐτούς, ἐμβὰς πάλιν 1” 

εἰς τὸ πλοῖον 3, ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. 
ο µ Καὶ ἐπελάθοντο οἱ μαθηταὶ!ξ λαβεῖν ἄρ- 

Ν ᾽ Φ ἂν ” ” - » τους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ᾽ 

15 ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. καὶ διεστέλλετο αὐ- 

τοῖς, λέγων, Ορᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης 

10 τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρώδου. καὶ 
᾿Ὶ 3 διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες ὅτι 

17 ΓΑρτους οὐκ ἔχομεν", καὶ γνοὺς ὁ ̓ Ιησοῦς 

λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους 
"ὦν ” - 93 ’ 16 οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ συνίετε; ἔτι 

’ ” Ν / « - 5 

18 πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; ὀφ- 

θαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε; καὶ ὦτα ἔχον- 

}9 τες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε; ὅτε 
ΟΥ̓ , ΝΜ » ε" ᾿ τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντα- 

΄ κισχιλίους, πόσους κοφίνους πλήρεις κλα- 
ΙΑ Εά , 9. δι / 

σµάτων ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα. 

40 Ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 

πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων 

21 ἤρατε; οἱ δὲ εἶπον 1”, Ἑπτά. καὶ ἔλεγεν 
3 ΄“- - 

αὐτοῖς, Πῶς]5 οὐ) συνίετε; 

2. Καὶ ἔρχεται Ὁ εἰς Βηθσαϊδά . 

ϐ παραγγέλλει 

Ἰ ᾳἀᾷ αὐτὰ 
8 καὶ ταῦτα παρατιθέναι 

9 καὶ ἔφαγον 

10 ϱπι. οἱ φαγόντες 

11 ζητεῖ σημεῖον 

15 πάλιν ἐμβὰς 

15 ϱΠΙ. εἷς τὸ πλοῖον 

14 ϱπι, οἱ μαθηταὶ 

15 ΛΙαΥΠ. ἔχουσι 

16 ϱπι. ἔτι 

17 Καὶ λέγουσιν αὐτῷ 

18 οπι, Πώς 1 Οὔπω 

30 ἔρχονται 



ο. ΜΑΒΚ ΥΙΤΙ. 22- 56. 

3 Μαΐ, 
10. 18. 

Ἂ Μαίί, 
10. 38. 

1611 
δ ἴλογ Ὀγϊηρ ἃ Ῥηπά τπαη πηΐο 
Ἰήτη, ἃ πα θοβοπρηὺ Ὠΐτη ἴο {οσο Ὠΐτη: 
25 Απά Ίο {οο]ς {πὸ ῬΗτιά τη Ὦγ 
πο Ἰαπᾶ, απά 164 στη οι οὗ {16 
{ονπι, απᾶ θη Ίο Ἠαᾶ 5ρ1ῦ οη 115 
6765, απά ραῦ Ἠϊ5 Παπάς προηπ ΗΤΗ, 
Ίο αβκες 1π), 1 ης βαὺν οτιργὖ. 
24 Απᾶ Ίο Ἰοοκεά τρ, απιά βαϊᾶ, Τ 

966 ΤΊ 5 {1668, πα]κίηρ. 
2ὔ Αίῑον ἰ]ιαῦ ο ρα 118 Ἰαπᾶς 

αραἲπ ΠΡΟΣ 15 6768, απ πηαᾶο Ἠϊπα 
Ἰοο]ς πρ: απᾶ Ίο πγας τοβίογθᾶ, απᾶ 
ΒΒ. 6Υ6ΥΥ τπαπ ΟἸΘΑΥ]Υ. 
26 Απᾶ 116 βεπί τη γᾶν {ο 118 

ἨοἈβθ, βαγίης, Νοαϊλιος ο Πίο ὑπὸ 
ον, ΠΟΥ [611 1 {ο ΔΙ ἴῃ ἴμο 
ἴον. 
27 4 Απ 9685 σνϑηῦ οαὖ, απᾶ 

115 αἰβοῖρ]θβ, Ιπίο π6 {οππις5 οὗ 
Ο8βαγεα ΡΗΙΗΡΡΙ: δηα Ὦγ ο πα 
Ἰο αβκαί 15 ἀῑβαῖρ]ες, βαγίις αππίο 
ἤνατα, Ἰποπι ἆο Τὴ 580 ὑμπαῦ 1 
8 τὴ 2 
28 Απᾶ ΤΠ6Υ απβπγεγαᾶ, ΦοΠπ {Π6 

Βαρύϊδῦ: Ῥαΐ 8οπηθ βαγ, ἘΠ185: απᾶ 
οὔἨ6Υ5, οπθ οὗ {πΠ6 Ῥτορ]λείβ. 
29 Απᾶ Ίο βαϊθ]ι ππ{ο {λεπῃ, Ῥα{ 

ΨΙἨΟΙΗ 580 γε {]ιαί 1 απιδ Απ Ῥοείετ 
ΗΒ το απᾶ 5810} πο Πήπι, 
ΤΈ]ιοι ατγί {ιο ΟΠ118Η. 
50 Απά Ίο οἸαχρσεᾶ {ποι ἐλαί ὕΠ6 

5Ποι Πα {ε]] τιο τηδη οὗ Ὠΐτη. 
81 Απᾶ Ίο Ῥορδῃ {ο ἔθαο]λ {ΠΠθ1η, 

Όιαί π6 ὅοῃ οὗ τηϑη ππαδί Βα ον 
ΠΙΔΠΥ {Πηρ5, απιᾷ Ῥο τε]εοίεᾷ οἳ {πε 
Ἐ]άσΥς, δα οὐ ο ομιοῖ Ῥτιθρίς, 
απᾶ ῬΡοχϊῬοβ, απά Ῥε ἸΚΙ]αᾶ, απᾶ 
α11θγΥ {ηχος ἆαγ5 τβο αρα1η. 
9» Απά 6 β5Ρ8ῖθ Όπαί βαγίηρ 

οΡθΠΙγ. Απά Ῥείΐαεν {οοῖς ήτα, απᾶά 
Ῥεσαπ {ο τερακο Ἠϊτη. 
85 Βυΐ ν]οπ Ίο Ἰαᾶ αγπεᾶ αροτῦ, 

δια Ἰοοκεά οἩἳ 5. ἀϊβαίρ]6β, Ἡθ 16- 
Ῥα]κοᾷ Ῥοΐεν, βαγίηρ, εί {π66 Ῥε- 
ἸΗπιά τηο, ῬαΐαἩ: Του ἴποα βανοιχοθβί 
πού {π6 ἐήπρς ὑπαῦ ΡῈ οὐ αοάᾶ, ΡῬαΐ 
{π6 ἠήπρς ὑπ Ὦε οὗ 1πθη. 
94 4 Απά θη Ίο δα οα]]οᾶ {πὸ 

ῬεοΡρ]ε απίο 1ήτη, η Ἡ 15. ἀἱδοῖρ]ες 
4150, μΒ6 δαἱᾷ πηΐο {]δτη, Ἐ Ποβο- 
6υ6Υ ὙΠ οοππθ δου της, 1εῦ Ἠϊπι 
θην Ἠτηβε]{, απιᾶ {α]κε αρ 5. οΥΟΒΒ 
απιᾶ ΤΟ]]Ονν 116. 
86 ΕῸΣ ὙὙΠΟΒΟΘΥΘΥ γη] 6ανο 1115 1176 

588}1] Ίο56 16, θπῦ ΠΟΒΟΘΥυΘΥ 51|8]] 
1056 1ἷ5 Ἠ[α ΤΟΥ ΤΥ 58Κ6 απᾶ {πα 
ΟΌΒΡ61᾽5, {Π6 Β41Π6 518}} βᾶνυθ 1. 
96 ΕῸΣ π]ιαῦ 588}} 165 Ρτοβί ἃ τη8}, 
1 Ἡαο ολα] ραΐῃ ἴμο ὙηποΙο νου], 
δια 1056 Ἠΐ5 οτι 5011] ὃ 

1881 

Απᾶ ἴπογ Ὀτίηρ {ο Ἠπα ἃ Ῥ]πᾶ 
ΊΊΦΠ, 841 Ώεβεθο]λ τη {ο {οιο] 

25 Ἠϊπα. Απά ο {οο]ς Ποιά οὗ ἴ]ια 
Ῥηπά τηαη Ὦγ ἴλμο παπᾶ, απᾶ 
ῬτοαρΠ{ ήτα οὖ οἳ {λε γή]αρα: 
απᾶ Ὑηεπ Ἡα Ἰαά βρΙς οἡ 115 
67ε5, απᾶ 1614 15 Ἰαπᾶς προπ 
Ἠήτη, 6 αβ]κοά ήτα, ϑϑ'ϑοϑὺ ὑποὰ 

24 απρΏῦ» Απ Ἰιο Ἰοοκαῖ αρ, απιᾶ 
5814, 1 566 ππθης Τογ 1 Ῥε]ιο]ᾶ 

26 ἐλοπι 5 11665, Ἱα]πρ. ἜΤ]απ 
αβαϊηπ Ἡε ]αϊῖᾷ Ἠϊ5 Ἰαπᾶς ππροπ 
115. 6765; απᾶ Ἡο Ἰοοκεά βἰεῖ- 
14841, απά πας τοβίογεᾶ, απᾶ 

26 5807 811] πηρα οἸεατΙγ. Απᾶ Ίιε 
βεηύ Ἠΐτη αΊγαΥ {ο 5 Ἠοππς, 58 0- 
1ης, Ὦο ποῦ 6γεπ δηΐου ΠΠίο ἴ]ε 
γΊ]αρο. 

2 Απᾶ ἆαβας ποπ 1ο, απᾶ 
15. 41δοῖρ]ας, Ιπίο {]ε ν]]αρος οὗ 
Οπρβαχεα ῬΠΠΙρρίΙ: απᾶ ἴῃ ια 
πγαγ 6 αρ]κοᾷ "15 ἀῑδοῖρ]ες, 5αγ- 
Ἰηπρ πίο ἔμεπι, πο ἆο τηθπ 

28 580 ὑπδῦὺ 1 απ. Απᾶ {που {ο]ᾶ 
Ἰήπη, βαγΊησ, 1οἨπ {πο Βαρίςί: 
δια οὔμαετς, Ελα: θαῦ ολες, 

29 Οπε οὗ ἴ]ο Ῥτορμοίδ. Απά 16 
αδκοᾶ {πεια, Βαῦὺ ΠΟ 58. γα 
ὑμαῦ Τ απ. Ῥεΐεγ απβγεγεῦ] 
απ βαϊδῃ απίο Ἠϊπα, Τῃποια αν 

90 πο Ομ]. Απᾶ Ίο οἸαγσθᾶ 
πετ ὑμπαῦ Όιαγ βποπ]ά {611} πὸ 

91 τηαπ οἳ Ἠϊπι. Απᾶ Ἡε Ῥεσαπ {ο 
{εαο]ι {ποατη, Οιαῖ ἐπ ὅθι οὗ πια 
τητιβῦ 5. ΘΥ τπαΙΥ ὑπίηρΒ, απᾶ Ὦα 
χα]εσθεᾶ Ὦγ {ΠῸ εἰάθτβ, απᾶ {πε 
ομΙεῖ Ῥτϊδβίδ, απᾶ {πὸ βοτ1Ρ65, 
απᾶ Ῥο Ἰ]οᾶ, απᾶ αξίον ἴ]τεο 

82 4αγ5 τῖδο αραϊῃ. . Απά Το 5ρα]ε 
ο βαγῖηρ ορεη]γ. Απᾶ Ῥεΐεν 
{οο]ς τη, απά Ῥεσαπ {ο τερτ]κα 

989 "τ. Ῥαί 6 (αχπῖπρ. αβοπί, 
Δα βεεῖπρ 1115 «ἀδοίρί6β, τ16- 
Ῥταχκοᾶ Ῥεΐεν, απιᾷ βαϊζμ, ἀϑῦ [π66 
Ῥα]πᾶ 1ηο, βαΐίαπ: ἴου {ποῖ 
τηϊηθδῦ ποῦ {πὸ (πρ οἵ ἄοα, 

84 Ῥαῦ πὸ ὑμπίηρβ οὗ τῆθρη. ἀπᾶ 
ιο οα]]εᾷ Πίο πἴτη {ο τηὰ]- 
Πίπιᾶς ση] 115 ἀἴδαίρ]εβ, δι 
βαϊά απίο {μειῃ, ΤΆ! απ πιαμ 
ποπ] οοτηθ α[ίεν ππο, ἰοὺ Ἰϊτπι 
θην Ἠήπιβε]{, απᾶ ἴα]κο τρ 15 

80 ϱ6Υ058, απ {ο]1ου/ τηθ. ἘῸΣ πγ]ιο- 
ΒΟ06Υ6ΕΣΓ πποπ]ᾷ βᾶνθ 5 1116 
58} Ίοβδο 16: απᾶ ποβοθυθΥ 
βΗα]] Ίοβο Π15 1116 ΤΟΥ Τὴν βαἷε 
απᾶ Π6 Ροβρε!ς 58} βατο 

96 10. ἘῸΣ π]λαί ἀοῦν Ὁ Ῥρτο- 
Ὧῤ ἃ τηαἩ, Το ραῖπ ὑπὸ ν]ο]α 
γγον]ά, ΄ απᾶ 1οχῇαις ἷβ 1ο 2 

1ος, 
δοιὰ 
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καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν, καὶ παρακαλοῦ- 
3. Α “ 9 - “ Ν » 98 σιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. καὶ ἐπιλα- 

βόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ, ἐξήγαγεν "ἴ 
- : Ν 

αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης" καὶ πτύσας εἰς τα 
ΕΣ “ ΄ ΄ 

ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπη- 
ο ΄, 

94 ρώτα αὐτὸν εἴ τι βλέπει” καὶ ἀναβλέψας 
ἔλεγε, Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους" ὡς δένδρα"! 

36 περιπατοῦντας. εἶτα πάλιν ἐπέθηκε τὰς χεῖ- 
3 4 Δ » Ν ᾽ ΄“ ἣν 619 

ρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν 
αὐτὸν ἀναβλέψαι." καὶ ἀποκατεστάθη, καὶ 

90 ἐνέβλεψε 5 τηλαυγῶς ἅπαντας “7, καὶ ἀπέ- 
στειλεν αὐτὸν εἰς τὸν 3 οἶκον αὐτοῦ, λέγων, 

δ᾿ / / “ 

Μηδὲ εἰς τὴν κώμην Ἀσελίας μηδὲ εἴπῃ: 
τινὶ ἐν τῇ κώμῃ" 

9 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ὁ ᾿Ἱησοὺς καὶ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίπ- 

4 - - ᾿ 
που καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς 

᾿ ΄ ΄ - , αὐτοῦ, λέγων αὐτοῖς, Τίνα με λέγουσιν οἱ 
» 5 

28 ἄνθρωποι εἶναι; οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν Ὁ, Ἰω- 
άννην τὸν Βαπτιστήν᾽ καὶ ἄλλοι Ἠλίαν, ἄλ- 

20 λοι δὲ ἕναϑ! τών προφητῶν. καὶ αὐτὸς λέγει 
᾽ πὸ 2 18 Ἔν δὲ / λέ - ν αὐτοῖς 5, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; 

ἀποκριθεὶς δὲ 3 ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ 
Φ ΄ “ 

80 εἶ ὁ Χριστός. καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα 
λ ,. Ν Ὁ - ΔΝ ᾿, 

81 μηδενὶ λέγωσι περὶ αὐτοῦ. καὶ ἤρξατο δι- 
, “ - - 

δάσκειν αὐτούς, ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρω- 
ΔΝ ΄σ Ν 9 ΄ 

που πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 

ἀπὸ: τῶν πρεσβυτέρων καὶ 5 ἀρχιερέων 
καὶ 5 γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ 
μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι καὶ παρρησίᾳ 

ΔΝ / γ᾽ / Ν / » 

τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος αὐ- 
88 τὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐ ἂν αὐτῷ. ὁ δὲ ρος ἤρ ἐπιτιμᾷν αὐτῷ. ὁ δὲ 

» / Ν 3 Δ 3 ἈΝ 3” 

ἐπιστραφείς, καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὖὐ- 
τοῦ, ἐπετίμησε τῷ Πέτρῳ, λέγων”, Ὕπαγε 
ὀπίσω µου, Σατανᾶ ὅτι οὐ ος τὰ 

8 τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. καὶ 
προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς µα- 

-- 

9 τ 

θηταῖς αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, “Οστις “ἴ θέλει 
3 Ψ,. 2 ” ὼ ; Ἔ / 

ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, 
καὶ ἀράτω τὸν. σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολου- 

85 θείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλη τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν" ὃς δ᾽ ἂν 
ἀπολέσῃ τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ 

80 τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος 3. σώσει αὐτήν. τί 
“ὦ γὰρ ὠφελήσει) ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ Ὁ τὸν 

, Ολ 4 Ν θᾳ1 ν Ν ” - 

κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ Ἡ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 

“1 ἐξήνεγκεν 

33 βλέπεις; 

35 αάά , ὅτι 

33 αἄᾶ ὁρῷ 

35. διέβλεψε, 

36 ἐνέβλεπε 

37 ἅπαντα 

35 0πι. τὸν 

39 οπι. , μηδὲ εἴπῃς ἰο 
ἐπα οἱ υεγδ6 

εἶπον αὐτῷ λέγοντες 

51 ὅτι Εὶς 

5 ἐπηρώτα αὐτούς 

38 ρῃν, δὲ 

54 ὑπὸ 36 αἆᾶ τών 

56 καὶ λέγει 

57 Ἠΐτις 

38. 0πι, οὗτος 

9. ὠφελεῖ 40 κερδῆσαι 
Ἢ ξημιωθῆναι 



κ Μαί. 
10. 89. 

Ἂ Μϑ. 
10. 28. 

» Μαι4, 
17. 1. 

ΧΤςῬ. δὺ, 
2, ᾶο. 

5. ΜΑΒΚ ὙΠΠ. 57-- ΙΧ, 12. 

1611 1881 

87 ΟΥ π]αί Ελα] ἃ ππαη ρ]νο ἴῃ 57 πα ταῦ ΒΠου]α ἃ ΤΠ ρῖπο ἴῃ 
οχεµαησο ΤΟΥ Ἠ]5 508] 
88 «Ὑ/μοβοεγυοσ ὑμουθίου 518] Ῥε 

ΔΒΠΔΙηΘα οὗ τηθ, απά οὗ τὴ πγοτᾷ», 
ἴ 118 αἀπ]ίετοας απά 5: 7π] σεηοτα- 
(ἴοι, οἳ Ἠϊτη 4150 β]ια]] {πὸ Ῥοτ οὗ 
ΠΙΦΠ Ὦο αβΠατηθᾶ, ΒΘ ος οοπαθί] 
η {Π|6 ϱΊοΥγ οὗ Πῖ5 Ἐαΐμεν, πα {16 
Ἠο]γ Απρε]β. 

Ὁ Απᾶ Ίο βαϊᾶ πηΐο {λοπη, " Ψεγ]]τ 
1 βαγ πηΐο ο, {]ιαί ἔπετε Ὀ6 8ΟΠ16 οὗ 
ἔΊθπη {]λαί βἰαπά Ὠσγο, τυ 1 ΘΟ ἢ Πα] πού 
ἰαβίο οὗ ἀθαί1, 11] {πον πᾶν 5εεπ {μα 
Κἰπρᾶοτα οὗ ἄοά «οπθ πηζἩ Ῥοππεῦ. 
ϱ 4 ἘΑΛπᾶ δου βὶχ ἄασς, “6518 

{4 το ἢ ση] ἴση Ῥοίθυ,, δα 9 81η685, 
απᾶ 7 ομτ, απᾶ Ἰθδάθίῃ {παπα ἀρ 1π{ο 
8. Πρ πποπηίαϊπ αρατό Ὦγ {λαπι- 
βο]γε5: απά Ίο πας ὑγϑηβῆρτι θα 
Ῥεΐοτο {πεπη. 
8 Απᾶ 118 ταϊπιοηξ Ῥεοβπης ϱΠήπῖπᾳ, 

οχοθοαᾶίης πγηϊίο 88 ΒΠΟΤΓ: 50 85 ΠΟ 
Ἐπ]]ει οἩ εαγ{] οι Ὑη]{θ {πεπῃ. 
4 Απᾷ {ποθ αΏρεατεᾶ τιηΐο {]λαπα 

Έ]ίας γη Μοβες: απᾶ ΠΟῪ πετε 
ἰαἸκίηρ γη Ἡ 9 6588. 
6 Απά Ῥοίεγ απβηογεᾶ, απᾶ βαϊᾶ {ο 

Ίθβας, Μαβίος, 169 15 σοοᾶ ΤῸΣ τι5 ἴο 
Ῥο Ἰθγο, δια Ἰοὺ τ8 πιακο {ητεο 
ΤΆΡΘΥΠΔΟΙΪΘΒ ; ΟΠ6 {0Υ {πεε, απᾶ οπε 
{ον ΜΟβΘΡ, απᾶ 016 Τος ἘΠαβ. 
6 ἘῸΥ 1ο γη]θέ ποῦ στ πδὺ {ο 580, 1οΥ 

ἔλαγ πεγο 5016 αἲταῖά. 
7 Απᾶ {μοῦ πας ἃ ο]οπᾶ {λα 

ονουβΠαάογγεά ἔπετα: απᾶ ἃ νοῖσο 
«8η οαὖ οὗ {ο ο]οπᾶ, βαγίηρ, ΤΠ18 
15 ΤΙΥ Ῥο]ογθοᾶ Ῥοη: Ίθαν Ἰήτη. 
8 Απᾶ ριάάεπ]γ πει {πεγ Ἠαά 

Ἰοο]κθοᾶ τοαπᾶ δρουῦ, ΠΥ βαπ πο 
ΙΗ8Ώ ΒΥ 1ΠΟΥΘ, 58 016 “65115 ΟὨ]ΥῪ να 
{πετηβε]νες. 
9 Απᾷ 85 {167 οαπ1ιθ ἄοππ Ττοπι 

{πο πποπη{αϊπ, Ἡδ ολατσεᾶ {μη 
ἐλαῦ ἴμεγ εΠοπ]ά {ε]] πο της, πγλαί 
ἐμῖηρε ἴλμεγ πᾶ 56εἩ, 611] ἐπ ὅθι οἳ 
1Η Ίν6Υ6 1Ί86η 1γοπῃ {πὸ ἀθαά. 
10 Απᾶ {που Κερί ἐ]ιαί δαγῖηρ 1} 

{Ἠοπβδ]νες, απεβοηῖηςρ οπο νηῦ] 
αποίμοεν, τυ μαὺ ιο τῖβίηπρ τοπ ἴμε 
ἀθδᾶ αἸλου]ά τηθδῃ. 
11 4 Απᾶ {μεν δϑκθϑᾶ Ἠήτη, Ἐαγίτα, 
ὙῈΥ 58. ἴμο ΒΟΥΙΡΕΒ μαι Έλας 
τητιϑὺ ἢγϑῦ οοπηθ ὃ 
12 Απά Ίο απβπογεᾶ, απᾶ 1{ο]ά 

Ώποπῃ, Ἐ]ίας νογῖ]γ οοππεῖ] Ἀτδί, απά 
χοβίοτοί] 811 {ΠμΙπσβ, δα τοι 1 
15 τπτ] θη οὗ {π6 Ῥοπ οὗ τηαΏ, {λαί 
Ἡο της ϱ4θΥ ΤΥ ἴΠΙπρΒ, απᾶ Ῥα 
5εὔ δὖ ποιρῃηῦ. 

98 εχομαπρο 1ογ [115 1162 ἘῸΓΣ 
ὙΓΠΟΒΟΘΥΘΙ͂ 5118}} θ6 Δϑῃϑδιηθᾶ οὗ 
1ηθ απᾶ οὗ πιγ ψογσᾶβ ἵπ {Π15 
αἀπ]ίετοας απά βἰηξα] Ρεπετα- 
ποπ, {πο Ῥοη οἵ τηϑ 8150 βΏα]] 
Ῥο αβ]λαπιεᾶ οὗ Ἠϊπι, πει Ἶςθ 
οοπιείἩ Ἱῃπ [ιο ρ]οτ οἳ Ἠῖβ 
Ἐαίμετ γη] Όιο Ἠοίψ απρε]ς. 

Ὁ Απ Ίο 581 πηΐο {Ἡεπι, οτι] 1 
βαΥ πηΐο τοι, Τμεγο Ὦο 6οπιθ 
Ἠθγο οἳ ἔλεπι {αι αἰαπᾶ ὂη. 
νυΙοἩ βΠα]] ἴῃ πο πήδθ {απδίο οὗ 
ἀθαί], {111 {αγ 566 {πο Εἰπρᾶοτα 
οὗ ἄοᾶ «οπ1ο γη Ῥογγεγ. 

2 Απᾶ δῇ βὶχ ἄαγβ “6515 
κοῦ τι  Ἠϊπη ἈῬοΐθγ, απᾶ 
741165, απᾶ ἆομπ, απᾶ Ῥτϊπρεί]ι 
[επι αρ Ἰπίο α Πρ] πποπη{αίτ 
αρατό Ὦγ ἴ]μεπηβε]νος: απᾶ ἢ6 
ας ὑγδηβῆραγοα Ῥεΐοτο ἴπεπι: 

9 απᾶ Ἠϊ5 ραγτηεηῦβ Ῥεσαπαρ ρ]18- 
{ετίης, οχοθεᾶῖηρ πη]έε; 50 48 
10 Τπ]εν οἩ θα σαι θη 

4 ἴθ. Απά ἴλενο αρρεατγεᾶ ππ{ο 
{ποτὶ ἘΠ174}} τι Μοβες: απᾶ 
ΠΟΥ σοῦ ἐδ! κίηρ ση] {68118. 

ὅ Απά Ῥεΐογ δηβυγοσθίῃ απᾶ 5810} 
{ο 6585, Παδδῖ, 16 18 ροοᾶ 1οΥ 
18 {ο Ῥε Ἠετε: απᾶ 1εί τ|ι8 τια]ε 
ἴμγϑθ 2{αβογπασ]εβ; οπθ {ΟΥ ἴΠ66, 
Δα 9Ἠ6 ΤΟΥ ΜοβθΒ, απᾶ οπθ 10Υ 

6 ΕΙΙαΠ. Έογ Ίο πη]ςύ ποὺ δῦ {ο 
ΒΏΒΊΥ6Υ; Τ0Υ {παεγ ῬΏθ6οαππθ 506 
αἲγαῖᾶ. Απᾶ {ποῦ σαπηθ ἃ οἱοπᾶ 
ογοχβμαάονπρ {]οπα: απᾶ ἔπεγα 
οππιθ ἃ τοῖς οαὖ οὗ {πο οἱοπᾶ, 
ΤῊ15 15 πιγ Ῥε]ογεά Ῥοη: Ἠθαγ 

8 το Ἠϊπ. Απά επάᾶεπ]γ Ἰοοϊίτπς 
χοππᾶ αῬοταέ, ΠΟΥ 587 πο οπθ 
ΑΏΥ 1ΠΟΥΘ, 8810 ἆεβδας οπ]γ τ 
{επηβε]νοβ. 

9 Απᾶ α5{λμεγπετο οοπηῖπρ ἄοσπη 
ἔνοπα {π6 ποπη{αῖἩπ, Ἡθ οἸατροά 
ΏΊνοπη ἐλαῦ ἔμεγ βΠοτα]ά [61] πο τησ. 
πας ἐλήπσς ΠΟῪ Ἰαᾶ 866Π, 58τθ 
ἜΘΗ {6 βοπ οὗ τη Βῃου Πᾶν 6 

10 τῖβδέη ασαῖπ ἔγοτη {πε ἀθδά. ἀπᾶ 
{Π6Ὺ Ἱερί ὑπὸ βατίῃπᾳς, απιϑϑύϊοη- 
1ης ΔΙη Πρ {Π6πηβε]νας σν]αί {με 
ΥἹΒΙηρ ασαϊπ Ίγοπι ἴμο ἀεαά 

11 Αλοπ]ᾶᾷ τηθαἩ. Απᾶ {παογ αβ]κεᾶ 
Ἠάπῃ, βαγίης, 5 Τηο βογῖρεςβ βαγ 
ναί ἘΠ} τηπεί Ἠτεῦ «0Π16. 

19 Απᾶ [6 βαϊᾶ ππίο ἔπετα, Ἐ]α]ι 
ἀπᾶθεᾶ οοπιοί]ι Ἀτβί, απᾶ τ6- 
βίογαί 811] (λπσς: απᾶ ΠΟΥ 15 
15 πα Ίοη οὗ ο Βοπ οὗ τηςη, 
Όιαῦ Ἡο βου] βῃ θυ ΤΠΣΠΥ 
Ὠησς απᾶ ΡῈ βοὺ αὖ ποαρ]ί» 

-α 

1ου, 
ϑοπὶ 

30), 
νουί]ια 

5 ον, 
ον 15 Τε 
έλαί {1ο 
80} δος 
δαν... 
εοιε» 



ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

”/ ΄“ 

81 ἢ τί δώσει" ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς 
- - Δ Ἆ - 

88 Ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ µε 
καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ 

΄- ’ 3 ε - Ν ς ελ ο” 

τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 
» / 3 ’ ᾽ , ιό 

ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ 

ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγ- 
᾿ ΄» ς ’ αν ”΄ ” 3 Θ γέλων τῶν ἁγίων. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ᾿Α- 
τ , ἘΠῚ τὶ ας 4, ἡ α - 1 

μὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε 
Ν / 

ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, 

ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυ- 

θυῖαν ἐν δυνάµει. 
4 / Ας 

9 Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ ;Ἴη- 
“ μυ ΄ Μ᾿ ν στ/ Ν , 

σοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν 
3 / Δ Ε , ” Ν μι ” ς Ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψη- 

" η ” 
λὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους" καὶ μετεμορφώθη ἔμ- 

4 προσθεν αὐτῶν' καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 
τα, Ν 

στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡς χιών”, οἷα γναφεὺς 
“ ΄σ - ᾿, 4 ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναταιδ λευκᾶναι. καὶ ὤφθη 

- - 3 αὐτοῖς Ἠλίας σὺν Μωσεῖ, καὶ ἦσαν συλλα- 
“ “ “ » 

6 λοῦντες τῷ Ἰησοῦ. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος 
- “- ἀμ , ΄ γε 

λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς 
κά . / - 

ὧδε εἶναι καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, σοὶ 

6 μίαν, καὶ Μωσεῖ μίαν, καὶ Ἠλίᾳ μίαν. οὐ 
γὰρ ᾖδει τί λαλήσῃ ἦσαν γὰρ ἔκφοβοιδ. 

7 καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς" καὶ 
- , 5 

ἦλθεῦ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσαῖ, Οὗ- 
τός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός" αὐτοῦ 

8 ἀκούετε. καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι, οὐ- 
3. ” “ 

κέτι οὐδένα εἶδον, ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον 

μεθ᾽ ἑαυτῶν. 

9. Ἐαταβαινόντων δὲ) αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, 
» ” σα 

διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ διηγήσωνται 
ἃ 24. » Ν μοβ ε ελ -. 5 / 3 
ἃ εἶδον, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ 

΄ - ΚΑ 

10 νεκρῶν ἀναστῇ. καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς 

ἑαυτούς, συζητοῦντες τί ἐστι τὸ ἐκ νεκρῶν 
΄σ 2 

11 ἀναστῆναι. καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες 

ὅτι Λέγουσιν 9 οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ 

19 ἐλθεῖν πρῶτον; ὁ δὲ ἀποκριθείς, εἶπεν 1" αὐ- 
“ 3 ΄ -- 

τοῖς, Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον, ἀποκαθιστᾷ 

πάντα καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου, ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῃ. 

43 τί γὰρ δοῖ 

1 ὧδε τῶν 

3 οπι. ὡς χιὼν 

ὃ αάά οὕτω 

4 ἀποκριθῇ 

ὅ ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο 

6 ἐγένετο 

7 ρῃι. λέγουσα 

8. εἰ μὴ 

9. Καὶ καταβαινόντων 

10 (Ἠαγῃ. , Ὅτι λέγου- 
σιν) 
11 ἔφη 

ς) 
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"ὦ ο, Η-- ο, ΜΑΕΗΚ ΙΧ. 18-- 27. 

ἘΜ δ, 
11. 14. 

Ι 0)", 

αἸο 
ψοιιγ- 
φεζυέδ. 

Γον, 
ζαφ]ιοίζι 
ει. 

1611 
19 Βαῦ 1 58. πηΐο τοι, ἐμαὺ ἘΠ185 

15 ᾿ηἀθρα οοτη6, ἃηα {116Υγ πᾶν ἆοπα 
ἀπίο Ηΐτη Ὑνλαίβοευεχ {αγ Ηβίαᾶ, 
α5 1ὖ 15 πννισίεη οἵ Πήτη. 
14 4 ἘΑπᾶ Ὕπεη Ἡθ οαππθ {ο Πϊ5 

41βοῖρΙ6Β, Ἡε βαν; ἃ ρτοαῖ τη] ΜΗἡπιάο 
αροπό {Ἠθπῃ, απᾶ ὑπ Βογϊθοβ 36β- 
ὑ]ϊοηΐηρ να ἢ Όλμοατη. 
156 Απᾶ βἰταϊρηίνγαγ 811] ἐπ Ῥρεορ]ο, 

Ὑή]πθη {Π6γ Ῥε]ιο]ά Ἠήτη, γγετο συθδῦν 
αππασθᾶ, απᾶ ταηηίηςρ {ο ἴτω, 58- 
Ταϊοα Ἠϊπα. 
16 Απάᾶ Ίο αρ]κοᾷ {πὸ βαΊρος, ια! 

αποεβίῖοη το | σι ἔτι 
17 Απᾶ οπο οὗ {π6 τη] (αᾶε απ- 

Απγεγεᾶ, απᾶ 5], Μαβίθυ, 1 Ίανο 
Ῥγοιρηῦ απίο ἔλπερ ΤΙΣ ΒΟἨ, ΙΟ] 
λαζ ἃ ἆππαιρ αριθ: 
18 Απ ν/αχαβοθνοΥ Ίο {α]κοίΏ Ἠϊτη, 

Ίο Ι{οαγοί] Ἠϊτη, απ μ6 {οατησί]ι, 
απᾶ σηπαβΠεί 10} Ἠ]5 {θεῦῃ, απᾶ 
Ῥϊποεί αππαΥ: απᾶ 1 βρακο {ο {ΠΥ 
ΦΠβοῖρ]6β, ὑπαὺ πον εΠοια]ά οαδί Ἠϊτη 
οας, απἆ {ποὺ οοα]ά πού. 
19 Ἠο απβποτοδίῃ ἨΙτη, απᾶ ϱαμ, ο 

Τα} 1655 ρεποτα[ΊοἩ, μουν Ίοηρ 5Ἡα]] 
1 ΡῈ πι γοα, ΠΟ Ίοηπς μα] 1 
ΒΌΘΥ τοι» ΕΒτίηρ Πτη ππί{ο τηθ. 
20 Απά {που Ῥτοιρ]ύ Ἠῖπη πιηΐο Πϊτα: 
απ ΠΕΠ Ίο βαν Πτη, κἰγαϊσ]ιίνγαγ 
πο αρῖγΙῦ {αχο Ἠΐτα, απᾶ Ίο [611 ο 
{ιο σγοιπᾷ, δα νγα]]ογγεᾶ, {οατηῖης. 
21 Απά Ἰο αξ]κοά 115 {αΐπαγ, Ἡον 

Ίοης 15. 16 απο βἶποςῬ {5 σαπ1θ πηΐο 
τη Απᾶ Ίο Βα], Οἱ ἃ ομλ]ᾶ. 

22 Απᾷ οἴήπηπσς 16 Πα} οα5ί Ἠϊτη 
το {λαο το, απᾶ Ιπίο ὑπ πγαίαογς 
{ο ἀεδίτογ πα: Ῥαῦυ 1 ποῖ σαηςί 
ἆο δὴ Ηπα, Ίανε ϱΟΠΙΡΒΒΙΟΙ ΟΠ 
8, ἃ Πα Π6]Ρ τι8. 
28. 6815 βδὶα πηΐο Ἰϊπα, Τῇ ποτὶ 

οαηςέ Ῥο]ἱοτεο, 411 ὑπ] Πρ 5 αγε ῬΟΒΒΙΌΙΘ 
{ο Πτα ὑπδὺ Ὀθ]] θυ θί]. 
24 Απᾷ κἰγδιρηύνναυ ὑπ Τα ΠΟΥ οὗ 

ὕπ6 Ομ] οτιοά ουῦ απά βαϊα 0} 
ἴ6αχ5, Του, 1 Ἰομενε, 1161» ἐμποὰ 
ΤΏ1η6 ὉΠ} 6] 16. 
25 παν “6815 βδνγ ὑπαὺ {ΠῸ6 Ῥοορ]α 

61ης ταηπίηρ {ορεί]αχ, μ6 τερακεά 
ιο ἴοι] αρίς, βαγῖηρ ππζο Ἠϊπα, 
ΤΈμοι ἆπππρ απᾶ ἄθαί βρ!τ16, 1 «παγρο 
ἴπ66 οοπιο οαῦ οὗ η, απᾶ δηΐου 
ΠῸ ΤΠΟΥΘ 1Π{ο τη. 
26 Απᾷ {16 ερώτέ οτοᾶ, απᾶ τοπ! 

Ἠϊπη 80Υ6, απᾶ ο«αππθ οαὖ οὗ 1ήπα, ἀπ 
16 νταβ α5 οπθ 4684, ΙΠΒΟΠΙΙΟΙΣ ὑπ. 
ΙΠΏΨΥ 5814, Ηδ 15 ἀεαᾶ. 
7 Βαυὺ ὧεβδιβ ἰοοὶς Ἠϊπι Ὦγ ἴ]οα 
μπᾶ, δα 164 Ἰήπι τρ, δια 16 
ΔΥΌΒΘ. 

1881 
18 Βα 1 58. ππίο τοα, ὑμαῦ ἘΠ]α] 

18 ο01Π6Θ, απᾶ ΠΟΥ Ἠαγε 4150 ἆοπε 
τπηἶο ἨΙπη γγπαίβοστοεχ Ποὺ Ηβίεᾶ, 
ούεῦ 85 1ὖ 15 πυτίσζεη οὐ Ἠϊπη. 

14 Απάᾶ γἩεη {Πεγ οατηο {0 ἐπ6 ἄἷδ- 
αρ]ας, {Πεγ δαν ἃ ρτεαῦ τα] 1{πᾷ6 
αβροτῦ {Πθτη, ἃ Πα 5οτῖρες απεβ[Ιοη- 
πρ υπ] ποι. Απᾶ βἰταϊσμνατ 
811 ὑπ6 τα] {π|6, πει ΠΟῪ βαν 
Ἠήτα, Ὕν6γο ρτοα{]γ αππασεᾶ, απᾶ 

16 ταππῖηρ {ο Ηΐτη βα]τι θα Ἠτα. Απιᾶ 
Ἠο αρ]κεά μετα, ιαί αποβίοπ 

17 γο γη] {ποῖ Απά οπε οὗ ἴ]ιο 
πηπ]ὐπᾶαο απβνγοχοᾶ Ἠϊτη, 1ΜαΡ- 
ἴον, 1 Ὀτοαρ]ιῦ απο ἴπερ ΤΙΣ 
80Π, ὙΠΟ. Ἰαΐ] ἃ ἄππαπρ βρς: 

18 δια πΠεγαβοθγον 16 {κοῦ Ὠΐτη, 
10 24αρβεί[ίι τη ἄοπππ: απᾶ Ἡε 
{οαππεί1ι, απ, συϊπάεἴ] Ἠ]5 {αείῃ, 
Δα Ῥίπείι αἵγαγ: απά 1 6ραΚκα 
{ο ἴ1γ ἀῑξοῖρ]ες ὑπαῦ πογ 5Ἱοπ]ά 
ους 1 οαῦ; απᾶ {αγ πγετο ποῦ 

19 2016. Απά Τα απβπγετεία ἔπεπα 
απᾶ βαϊδα, Ο 1αἱ1]εββ ΡεπΠετα- 
Ποπ, ΠΟΥ Ίοησς 5181 Τ ΡῈ σσ] 
τοι» ΠΟΥ Ίοις 518} 1 Ὄδαχ 
γι τοι» Ῥτίηρ Ἠϊπη ππίο 1ηθ. 

20 Απᾶ ἴπετ Ῥτοιρηί Ἠϊΐπι ππίο 
Ἰήτη: απᾶ θη Ἰο βαν Ἠϊπη, 
αἰταΙσηίπγαγ {πο βρὶτΙ6 δίατο Ἠϊτη 
ΡτϊετοιβΙσ; απᾶ Ίο 1611] οἩ ἴπα 
Ρτοαπᾶ, απᾶά νπα]]ονγεά {οατηῖηρ. 

21 Απᾶ ο αξ]κοᾷ 5 {αΐμεν, Ηον 
Ίοηπρ ὤππο 15 1ὖ βἴπορ {π1|5 Ἱαί]ι 
οπιθ πηΐο πη) Απά Ίο 5δᾶ, 
Έγοτα α ΟΠ]. Απᾶ ο[{-μτηςς Τζ 
ἨαῦἩ οαςδὺ πα Ῥούῦῃ {Πίο {πε Έτε 
Δα 1Ππίο ὑπὸ πγαίετς, {ο ἀθβίτογ 
η: αἱ Ἠ ποια οδηδὺ ἆο αΠΣ- 
πας, Ἠάναε οοπαραββῖοη οὗ 18, 

28 απᾶ Ἠα]ρ τι. Απᾶ οβας βαϊα 
πηΐο πα, Τῇ Όιοα οαπδ0! ΑΠ 
Ώήπισς αγθ Ῥοββῖρ]ο {ο Ἠϊπα ἐπαΐ 

24 Ῥεμονείμ. Ῥδταϊρηίπταγ ἴ]ο Τα- 
{ωθυ οὗ {μα ο]η]ᾷ οτιεᾶ οτ{, απᾶ 
βα1ᾶ 4, 1 Ῥε]ετο; Πε]ρ ο τηῖπε 

2ὔ ππρε]θξ. Απά πει {6518 βαν’ 
ὑπαῦ ἃ τη] 6. οαππθ ταππη]ης 
{οραίΠοχ, 11ο γα κα {ιο ππο]θαι 
ΒΡ, βαγίπρ πηΐο ἴση, Τποια 
ἄαπιρ απά ἀθαῦ βρίγῦ, 1 οοπι- 
Τα] ἴμοο, «οπιο οαὖῦ οἵ Ἠϊτη, 
ὉΠ δηΐου πο ΤΙΟΥΘ ἰπΐο Πΐτη. 

20 Απᾶ Πανίησ οὐἹϑᾶ οὖ, απᾶ 8 {ου 
Ἠήπη το, Ἰο οαπιοθ οὐ: απ 
έλα ολ] Ῥεζαπιο ἃ5 οπο ἄθαί; 
ΙΠΒΟΙΩΙΙΟἨ {λμαί ο ππογο ρατο 

7 βαῖᾷ, Ἠδ 15 ἀεαῖ. ἘῬαί Φ 6585 
ἴοοῖς Ἠϊπι Ὦγ {ῃ6 Ἰαπᾶ, απᾶ 
χαϊβεᾷ πα αρ; απ 6 41086. 

1 οι 

τῷ τῷ 

105, 
Τεαζ]ιεν 

505, 
γοπα είς 
λων 

3 ΟΣ, 60)» 
υαΐδεά 

4 Μαηπν 
βηοϊοηί 
αιὐλον]- 
{165 δ΄ ἃ 
τοὶ ἢ, 
ἐθαῦϑ. 
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13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν. ὅτι καὶ ᾿Ηλίας ἐλήλυθε, 
3 3 , ΕΣ - [ιά ” ΄ Ε 

καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν, καθὼς 

γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 
᾿ ο) 

Ἡ Καὶ ἐλθὼν 15 πρὸς τοὺς μαθητάς, εἶδεν 13 
ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς 

της ᾿ - 13 ν) ᾽ , “ ς 15 συζητοῦντας αὐτοῖς ἃ, καὶ εὐθέως πᾶς ὁ 
ὄχλος ἰδὼν αὐτὸν ἐξεθαμβήθη, καὶ προστρέ- 

16 χοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. καὶ ἐπηρώτησε 
τοὺς γραμματεῖς ᾿, Τί συζητεῖτε πρὸς αὐ- 

17 τούς; καὶ ἀποκριθεὶς 15 εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου 
” 

εἶπεῖὃ, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν µου πρός 
” - κά Ν ος Ἄ 

18 σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν 
επ / ε |) [Ὁ Δ » ’ 

αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν καὶ ἀφρίζει, 
Α / ο 3 / 3 “17 Ν ,ὔ 

καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ "7, καὶ ξηραί- 
. 2 “ - 

νεται καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ 
” ε 

19 ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀποκρι- 
- ΄ 5 ” - 

θεὶς αὐτῷ 15 λέγει, Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως 
- “ / , 

πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι 
- ᾿ » 

90 ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν 
ΠΤ η η στ ας ς ἢ πον 

αὐτὸν πρὸς αὐτόν᾽ καὶ ἰδὼν αὐτόν, εὐθέως τὸ 
“- ᾿ὔ 19 5 ο] ΔΝ ΔΝ Άι. 

πνεῦμα ἐσπάραξεν 15 αὐτόν καὶ πεσὼν ἐπὶ 
- “ » / 3 ’ Ἁ δι / 

9] τῆς γῆς, ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε 
, - / 

τὸν πατέρα αὐτοῦ, Πόσος χρόνος ἐστίν, ὡς 
- ΄ τας ς δὲ ἘᾺ 20 τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε, 3 Παι- 

99 διόθεν. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ" 
σα . ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλ᾽ 

εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς 
“ » - 5 3 - 

93 ἐφ᾽ ἡμᾶς. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τό, Εἰ 
22 - 1 / ΄ 

δύνασαι πιστεῦσαι", πάντα δυνατὰ τῷ πι- 

94 στεύοντι. καὶ 3 εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ 

παιδίου, μετὰ δακρύων 3: ἔλεγε, Πιστεύω, 
3 Ν Ν 

ἰδὼν δὲ 
σ » ,͵ 3” » ’ 

ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετί- 

- - 3 

96 Ἐ ύριεὈ, βοήθει µου τῇ ἀπιστίᾳ. 
ε ᾽ “- 

ο ἸΙησοῦς 
- ’ - 3 / ᾿ 

µησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων 

αὐτῷ, Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, 

ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ, καὶ 

90 μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κράξαν 5, 

καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτόν “7, ἐξῆλθε" καὶ 
Ν 

ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε”) πολλοὺς λέγειν 
» “- 

97 ὅτι ἀπέθανεν. ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐ- 
- . Ὁ 3 4, νά ἀνὰ 9 

τὸν τῆς χειρός “", ἤγειρεν αὐτὸν καὶ ἀνέστη. 

13 ἐλθόντες... εἶδον. 

15 πρὸς αὐτούς 

᾽ / 

(ν) αὐτούς 
΄ Ε ” 

ἀπεκρίθη αὐτῷ 

ΟΠΙ. εἶπε 

17 ϱπι. αὐτοῦ 

18 αὐτοῖς 

19 τὸ πνεῦμα εὐθὺς συν- 
εσπάραξεν 

3 αἆζ Ἐκ (παιδ-) 
21 πο, ω δέω) 

και εἰς πυρ αντον 

35 ϱπι. πιστεῦσαι 

35 ϱπι. καὶ 

34 οπι. μετὰ δακρύων 
τοσί, ποῖ πιατῇ. 

35 οπι. Κύριε 

κράξας 

σπαράξας (ΟΠι. αὐτόν) 

38 αἆᾶ τοὺς 

τῆς χειρὸς αὐτοῦ 



ἦ Μαί. 
17. 29. 

3 Μα, 
18. 1. 

Ἀ Τλικο 
9. 49. 

τα δ 0ος. 
12, 8. 

κ Μαϊ, 
10. 42. 

" Μαϊῦ. 
18. 0. 

Μα. 
8. 29, ἃ 
18. 8. 

"ον, 

σαιδο 
{116ε {0 
οβ οι. 

5. ΜΑΕΚ ΙΧ. 28. 45. 

1611 
28 Απᾶ ν]ση Π6 τγᾶβ «οπηθ Ἰπίο {μα 

Ἠοπβθ, εἶθ ἀἰδοῖρ]ος αβ]κεᾷ πα Ῥτ]- 
να{α]γ, ΥΓ «εοπ]ά ποὺ ντε οαβὺ πα 
ουὐ ἢ 
29 Απᾶ μ6 βδϊᾷ ππίο ἔποιη, ΤΊ]5 

Κἰπᾷ «απ 60Π16 Του ἢ Ὦγ πούμηρ, θαΐ 
Ὦγ ΡΥαγεΣΥ, δια [αϑύϊηρ. 
80 4 ΚΑΛΑΊ ΠΟΥ ἀερατίεᾷ ἔλεπισα, απᾶ 

Ῥαββεά {μτοαρ] ἄα11ε6, 8η Ίο νγοι]ά 
ποῦ Ὠιαῦ απγ 1παη Ποπ]ά Ίσιουν 15. 
81 ἘῸΥ ο ἑααρ]ῦ Ἠϊς 4ἱβεῖρ]65, νᾶ 
Βαϊ απίο ἔπι, Τ]ο 5οη Οὗ τπαη 15 
ἄε]νετοά Ιπίο {πὸ Παπᾶς οὗ τπαπ, απᾶ 
λεν 5181] 1011 Τήτη, αππᾶ αξίετ {λα Ἡα 
15 Ἰ116ᾷ, Ίο 5181] τῖδο {πο ὠτᾶ ἄαγ. 
9» Ῥαΐ ἴ]αγ ππάανςείοοᾶ ποὺ [λα 

ΒΔ Πρ, απᾶ Ἱνογο αἰγαῖά 5ο 8.51 Βΐτη. 
99 «| Ξ Απᾶ ο ϱατΠθ {ο ΟΔΡΘΙ ΘΙ ; 

απᾶ Ὀοθΐπσ ἴῃ ὑπ ποῦβθ, Το αβ]εά 
6ισοπα, ἡπαῦ γνας 16 ὑπαῦ το ἀϊδραίεᾶ 
ΑΊΠΠΟΠΡ γοιΥβεῖνος Ὦγ ὑπ6 παν» 
84 Βαὺ ἴ]ιογ Ἰο]ᾶ ἐοῖν Ῥεαεαο: Έ ον 

Ὅγ ὑπὸ τὰν ὑπο πᾷ ἀἱδραίεᾷ α1ποπρς 
Ώιοπηβο]ναβ, ὙΠῸ δλοιία δε {πὸ ρτοαί- 
ορῦ. 
85 Απᾶ πὸ βαὺ ἄοπσπι, απᾶ οα]]εᾶ 

{86 {πγο]νο, απᾶ Βαζ] η{ο ἔπη, Τῇ 
ΑΠΥ 1ΠαΠ ἀ4εβίΥο {ο Ῥε Ἠταῦ, {Π6 βϑτηθ 
5881] "6 1αϑὺ οἵ 811], δια βουναηῦύ οἵ 81]. 
86 Απᾶ Ίο ἴοοϊς ἃ ολη], απά βού 

Ἠϊπα ἴῃ ἐμ τηϊᾶδί οὗ ποτὰ: απά πε 
Ἰο Ἠαᾶ {ακοι Ἠήπη ἴῃ 115 ΔΙΊΩΒ, ΠΘ 
5814 πιηΐο {]ετη, 
87 Ὑ/ποβοθγοαν 5181 τασεῖνο 906 οἵ 
5ο] ομ1]άτο [ἢ ΤῊ Να1Πθ, τασεῖνεί]ι 
116: απ] τ ΠΟΒΟΘΥΘΥ 5118] τασθίνοατης, 
γϑορίνϑ τοῦ 1ηθ, Ραὺ Πτα ὑμαῦ 5εηύ 
Τη6. 
88 5] 5 Απάᾶ {1 οἶπι Δηβυγο θα Ἠϊτῃ, 58 νυ - 

Ίπσ, Μαδίεν, νο βᾶνγ 0Πη6 οαβύϊηρ οὐ 
6 ν 115 ἴῃ γ Ναππε, απᾶ 116 Γο]]ουγεί]α 
ποῦ τι, απᾶ νο {ογραάς Ἠΐτη, Ῥεεααξα 
11ο Γο]]ονγεί] ποῦ β. 
99 Βαυύ 76585 βαϊᾷ, Εοτριᾶ Ἠϊπα ποῦ, 
ΤΟΥ {]θγο 15 πο ΤΗΒΗ, πμΙεΝ 5118}] 
ο ἃ τηῖτασ]ο ἴῃ τὴν Ναππο, ὑπαῦ 6811 
Πρ]ι]γ 5ρεα]ς ον1] οὗ πῃθ. 
40 Έουχ Ίο ἐμαί 15 ποῦ αραϊηδύ τι8, 15 

οἩ ΟΥ ραχῦ. 
41 ἘἜου νἩοβοθΥοΥ Πα] ρῖνο τοι 

ἃ ορ οἳ πγαίαυ {ο αὙἸΠΚ ἴπ ΤΥ ΝαπΠο, 
Ῥεσααβο Υε Ῥε]οπς {ο Οµτῖβὺ: Ὑετῃγ 
Ι 580 πηΐο οι, Ἡε 5}8}} ποῦ 1058 119 
γοναγ. 
42 ἘΑΤΩ͂ ΤΥ ΠΟΒΟΘΥΘΥ 5881] οβεπᾶᾷ οπο 

οὗ 1ιοβο Π||16 οπ6β ὑπᾶῦ Ὀε]ενο ἴῃ 
τη6, 16 15. Ῥείζου Του Ἠϊτη, ὑπαῦ α τη1]]- 
βίοπο ν/ογο Ἠαηρεᾶ αροαί Ἠ15 τθυ]ς, 
απᾶ Ἡο Ὕγοχθ οαβῦ ΙΠ{ο {πὸ 568. 
48 ἘΛΠΩ͂ 1 τ γ παπᾶ Ἰ οβοιιά πες, 

1981 
28 Απᾶ ἜΘΗ Ίο γγαξ οοπ]θ Ίπίο {116 

Ἰοιβθ, 5 ἀῑςοῖρ]ες αδ]κοᾷ Ίήπα 
Ῥγ]ϊναί{ε]γ, 1δα1/έπῃ, Ὗ 6 οσο] ποῦ 

29 οαδὺ 16 οαῦ. Απᾶ πὸ βαϊᾶ πηΐο 
Ώπναπα, ΤἼ15 Κἰπα «αἩ οοτηθ οαὖ Ὦγ 
ΠΟΙΜΙΊΠΡ, 88ο Ὦγ ΡΥαΤΕεΥ2. 

80 Απᾶ {ποὺ νεπὀ {οτι 1τοτη 
ΏἸιοπσα, απᾶ Ῥαββαᾶ {πτοιρ]ι ἀπ]- 
166; απᾶ Ίο πτοπ]ᾶ ποὺ ια Δ ΠΥ 

81 παν αΠοπ]ᾶ Ίπποι 10. Έοχ ΠΘ 
{απσ]ῦ Ἠϊ5 ἀἱδοῖρίθβ, απᾶά βαϊᾶ 
πηί{ο ἴπαπα, Τηο ῬΒοπ οὗ τπαη 15 
ἀεμγετοᾶ τρ Ιπίο {π6 Ἰαπᾶς οὗ 
11ΘΠ, απά ΠΟῪ 5181] 11 Ἠτη: 
απά π]οη Ἰο 15 Ἰ]]οᾶ, δέξου 
{ηχος ἄαγς ο 5181] τῖδε δρδίῃ. 

92 Ῥτπυ ἴ]ογ τπᾷεγείοοᾶᾷ ποῦ {6 
ΒΥΙΠ6Ρ, απᾶ ππεγο αἲγα]ᾷ {ο 8.51. 
πῃ. 

95. Απᾶ {ΠῸ60 οαπιθ {0 Οαρεγπαπη: 
απά θη Ίο πγας ἴῃ {πο Ίσοαβα 
16 δϑκρᾶ ἴπεπι, ἨΠμαῦ πγεγο γα 

84 γραβοῃίηρ' ἴῃ 1ο παν» Βαΐύ ΠΟῪ 
Ἠο]ά {Πεῖτ οασα: Του ἐμὸν Ἰαά 
ιβρα{εᾶᾷ οπς τ ἢ αποίΠμεΥ ἴῃ {μα 

96 γᾶ, πο Ίσα ἴΠ6 Ὀρτοαίεδί. Απᾶ 
16 ραῦ ἄοπτπ, απά εα]]εᾷ ́  ια 
Ίπγε]νο: απιᾶ Ίο βαἲθ]α πιηΐο ἔλποτη, 
ΤΆ απγ τπαπ σου ο ἢγβὺ, Π6 
5811] Ῥο Ἰαβῦ οἵ 811], απᾶ τηϊπ]δ- 

80 {ον οὗ 811. Απᾶ Ἠο {οο]ς ἃ {16 
ολη], απιᾶᾷ δεί μΐτη ἴῃ ο τηϊᾶϑὺ 
οἵ ἔπδπα: πα {αρ Πῖτη ἴῃ 18 

97 αΤΊΠΒ, Ίο βαϊά απο ἔποπα, Π1ο- 
ΒΟΘΥΟΥ β]α]] γαεσεῖνο οπθ οὗ 5100} 
110016 οἨι]άτετ ἴῃ ΤΗΥ ἨαΙΠΘ, 16- 
εεϊνεῦἩ τη6: απᾶ Ἱ/ΠΟξοΘΥεΥ 16- 
ορϊναί] της, τθοθίνϑ ποῦτπο, Ῥαί, 
11η ναί 5οπί τηθ. 

98  οἆο]η φαῖά ππίο Ἠϊπι, «Μαξίου, 
πνο 587 οπ6 εαξΗτπρ οὐὖ ὅ 46 ν1}5 
ἴῃ ἐγ Πϑιη6: 8Π4 πο ἔουρδαθ 
Ἠϊπῃ, Ῥδσαιιδο 6 ζο]ονγϑᾶ ποῦ τι5. 

99 Βευὺύ “6515 βαϊα, Ἐοτριά Ἠϊτη ποῦ: 
ἴον {Π6Ὶ6 15. πο τηδῃ ὙΠΟ βΠα]] 
(ὁ ἃ Οτηϊσμίγ πνοτ]ς ΠΠ ΤΗΥ ΠΆΤΠΘ, 
απᾶ Ῥο 8016 απ]ε]]γ {ο βρεα]ς 

40 ον] οὗ τπθ. ἘῸΣ Ππ ὑπαῦ 18 ποῦ 
41 ασαϊπδί τις 15. Του τι8. ΕῸΣ π]ιο- 

ΒΟΘΥΘΙ 5Π8}] σἶνο τοα ἃ οπρ οὗ 
πναίθν {ο ἀτίπῖς, ἸῬεοβτβο Το 47θ 
ΟΙ] 5, νου]γ Τβαγ ππίο τοι, α 
5181] ἴῃ πο Ὑ1|56 Ίοβο 15 συγ. 

42 Απᾶ γΏοβοετοΥ 5881] αβο 056 οὗ 
{μ656 {0016 οπ6ς ὑπαῦ Ῥε]ῖενο 801 
πιο {ο βίπτηρ]α, 16 γγεγθ Ῥείέαυ ΤΟΥ 
Ἠήπη 1 98. στεαί πηϊ]βίοπο Ίγεγθ 
Ἰαπροᾶ αἈοταί Ἠήβ πιθεῖς, απᾶ Ίο 

49 Ὕνοτο οαϑύ 1Πίο {πο 56α. ἀπᾶ τῇ 
Ώ1γ παπᾶ οππ5ο ἴμαρῬ {ο βὔπτηβ]ο, 

1ου, 
Ἠον, 15 1Ὁ 
ἐμπαΐ 106 
εοιζᾶ 
πιοί σαδέ 
{ΐ οι Ὁ 

5 ΜαΠΥ 
αποϊεπέ 
αππἰηοτ]- 
{165 πάά. 
απιά Γαδί- 
ἴπο. 

8 αν, 
σγεαίεν. 

«505, 
ΤεασΠοΥ 

ὅ τ. 
ΠΕΊΠΟΤΙΝ. 

6 τ. 
Ῥοισεῦ". 

Τατ. ἔην 
παπια 
ἐπαΐ 16 
αγε. 

8 ΜαΠΥ 
Ἀποῖϊοπίε 
Δα ΠΟΥ Ϊ- 
{165 Ομ 
Οι 116. 

9ατ.α 
πλ ζ[δίοπι6 
{γιο 
ὃψ ατι 
αἲδ. 
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98 καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν ὃ εἰς οἶκον, οἱ μαθηταὶ 
2 ΟῚ , ᾽ ὸ ᾽ ἰδί 31 μή αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ αν Ἵ ὅτι 

Ἡμεῖς 2. οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 
Ανα 4 τ Ἢ Ν ΄ 2 Ε 5 

9 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ 
[ 5 - ο) 8 3 -“ 

δύναται ἐξελθεῖν, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ 

νηστείᾳ 3, 
΄ ’ 

0 Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ 
τῆς Γαλιλαίας καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ. 

Ν - 

81 ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἔλε- 
- “ ΄ γεν αὐτοῖς ὅτι Ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρα- 

δίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦ- 
σιν αὐτόν καὶ ἀποκτανθείς, τῇ τρίτῃ ἡμέ- 

85 ρᾳ3! ἀναστήσεται. οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, 
καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

3 Καὶ ἦλθεν" εἰς Καπερναούμ᾽ καὶ ἐν τῇ 
οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς, Τί ἐν τῇ 

8ι ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς Ὁ διελογίζεσθε; οἱ δὲ 
ἐσιώπων πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν 

΄ “ / 

8 ἐν τῇ ὁδῷ, τίς μείζων. καὶ καθίσας ἐφώ- 
Ν ’ Ν , 2 ΄σ ” 

νησε τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰ τις 

θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος, 
3 ν / / κ . , 8ὺ καὶ πάντων διάκονος. καὶ λαβὼν παιδίον, 

» αι ον ὑψ. , μόνα ο δα- Ν » ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν' καὶ ἐναγκαλι- 
/ αν 5 » ”-. δι ΔΝ “ 

31 σάμενος αὐτό, εἶπεν αὐτοῖς" Ος ἐὰν ἕν τῶν 
τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί 

ο τ ΄ὕ Ξ ν ἃ Ελ] αν δέ 37 

μου, ἐμὲ δέχεται καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται”, 
” » Ν ,͵ὔ 5 ον Ν » , 

οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. 

᾿Απεκρίθη δὲ 8 αὐτῷ ὁ Ἰωάννης, λέγων 3, 
/ “ 

Διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν ἡ τῷ ὀνόματί σου 

ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ- 

98 

ο 40: ΕΥ̓ ΔΕ λύ νε “ ᾽ ᾽ μῖν ο’ καὶ ἐκωλύσαμεν ' αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκο- 
γα, γῆ ε - 3 

89 λουθεῖ2 ἡμῖν. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε, Μὴ κω- 
Ἂ » 

λύετε αὐτόν οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει 
- 5. οἱ 

δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, καὶ δυνήσεται 
λ - , Δ δὶ 2 ” » 

40 ταχὺ κακολογῆσαί µε. ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ 
΄ ΄σ Δ 

41 ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν. ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ 
ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ 
“ "ἢ 5.9 ο 5. ὧδ μα ς- - 45. Ν 
ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 

’ Δ ΕΣ ΄“΄ 

43 ἀπολέσῃ τὸν μισθὺν αὐτοῦ. 
” - - 

δαλίση ἕνα τῶν μικρών τούτων 

δῆ / 44 

ὀνόματι µου”., 

καὶ ὃς ἂν σκαν- 
Ἔ τῶν πι- 

στευόντων εἰς ἐμέ'0, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλ- 

λον εἰ περίκειται λίθος μυλικὸς Τ περὶ τὸν 
τράχηλον αὐτοῦ, καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασ- 

43 σαν. καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, 

80. εἰσελθόντος αὐτοῦ 

δΙ κατ᾽ ἰδίαν ἐπηρώτων 
αὐτόν 

5 (ΗΓα)/. , Ὅτι ἡμεῖς) 

55 οπι. καὶ νηστείᾳ ἰεαῖ, 

πιοί πιαγᾳ. 

54 μετὰ τρεῖς ἡμέρας 

55 ἦλθον 

Οπι, πρὸς ἑαυτοὺς 

δέχηται 

Ἔφη 
οὖπ. γ λέγων 

40 ϱπι. , ὃς οὐκ ἆκολου- 
θεῖ ἡμῖν 

41 ἐκωλύομεν 
μ. ιο ἠκολούθει 

οπι. τῷ 

αἆᾶ ὅτι 

43 ϱπι, µου 

ΠΙατᾳ. οπι. εἰς ἐμέ 

47 μύλος ὀνικὸς 

45 σκανδαλίσῃ 



5, ΜΑΕΚ ΙΧ. 45 Χ. 11. 

Ἐ 15, 66. 
24. 

που, 
θαιδό 
{σε {0 
ο[επᾶ. 

κ Ἰ.ου. 2. 
19. 

Μα. 
δ. 18. 

κΜαι!, 
19. Ἱ. 

π Μαΐέ, 
5. 90. 
ἃς 19. 9, 

1611 
οί Τι ο: Τί 1 Ῥείίον ἔογ ἴ]ιθο {ο 
εηίεχ 1Π{ο 116 τηα]ππεᾶ, ἔπαπ Ἠανίης 
ἴνγο Ἠαπᾶς, {ο ο Ιπίο Ἠε]], Ππέο {]ια 
Έτο ὑπδῦ ΠεΥοχ 51Π|8}} ο απεπο]εά : 
44 ΆΎ/μοτο {μαῖχ νου 1ο] ποῦ, 

απᾶ {λε Άγο 15 ποῦ απεπο]ιεᾶ. 
45 Απᾶ 1 {ῃγ 1οοῦ οβεπᾶ {Π|66, οτί 

10 ο: 10 15 Ῥείίεν ΤΟΥ ερ {ο οπίου 
Βα] Ἰηἴο 11ἴ6, (Ίπαπ Ἰανίηρ Ίππο ἔθοῦ, 
{ο Ῥο οαϑύ Πίο Π6]], Π1{ο ὑπ6 ἤτο ὑμαῦ 
ἨΘΥΟΥ 5118}} Ὦο ᾳπεπο]ιθᾶ: 
46 Ύγηεγο {πὶ} Ὕπογπι εί] που, 

απᾶ {λα Άτο 18 ποῦ ᾳπεπο]ιαᾷ. 
47 Απᾶ 1 (ήπο εγο ΙΙ οβεπᾶ ἴ]οο, 

Ῥ]το]ς 16 οαὖ: 15 15 Ῥείίεχ {ου {θε {ο 
δηΐου 1Π{0 {116 Ἰησάοτη οὗ αοά νι 1} 
0Π6 676, {Παπ Ἠανίπρ ἴπνο εΥ6Ρ, ἴο 
ΡῈ οαϑύ 1π{ο Πε]] Πτα: 
48 ὝὪ/ηποτο {λαῖγ Ίποτηι ἄῑαί]ι πού, 

απᾶ {πο Ώγο 15 ποῦ απεπο]α. 
49 Ἐοτ 6ΥΘΤΥ ο0Π6 5181] Ὦο Βα] ρα 

νηζ]ι τε, "δα εγοτγ βαοτ]ῇος β]ια]] 
Ῥο βα! θᾶ τι 5810. 
503 5410 15 σοοᾶ: ᾿αΐ 16 {πο βα]ί Ἠανα 

Ἰοϑὺ Ἠ18 βδ] 655, πηετον{Ἡ ση] τοι 
ΒΘ8ΒΟΠ 102 Ἠαγο 58} ἵπ γοἩτβε]γθες, 
απᾶ πᾶν Ῥε8σθ 0Π6 γη] αποίλογ. 

1Ο Απᾶ Ἀλο χοβο Ίτοπι {πεησα, 
απᾶ οοπιεί] 1ηπ{ο {ο οοαβίβ οὗ οπάσα 
ΡΥ ἴμο ἔδυύμου. 5146 οὗ ο οτάαη: δηᾶ 
ελα Ῥεορ]ε τοβογῦ πηΐο Ἠΐτη αραΊη, απᾶ 
4565 γγοηῦ, πο απρΏί ἔτη αραῖη. 
9 4 Απά {ο ΏματίδεθΡ ο8ΊΠΘ {0 ΗΙΤῃ, 

αηᾶ αβκοά τη, 15 1{ ]ασν[α] 1ου ἃ ΤΘ 
{ο ρα{ αγ/αγ 18 Ὑγ116 2 θεπαρίτπρ Ἠϊπη. 
ὃ Απά 6 αηβπγογοᾶ, δηα βαϊᾶ απ{ο 
{Ίπετη, Ἰ Πα ἀῑά Μοβεβ οοπητηαπᾶ τοι» 
4 Απᾷ {ΠΥ παῖᾶ, Μοβϑθβ βαῇογεᾶ 

{ο νηἹίο ἃ ΡΠ] οἱ ἀϊνοτοεπιεηί, απᾶ 
{ο ραῦ ΠΟΥ απγαΥ. 
ὅ Απά “6815 αηβπογεᾶ, απᾶ βαϊᾶ 

πη{ο {Π 61, Έ ου {Π6 Πατάπεβς οἳ τοαγ 
Ἠθατί Ἡθ πυτοῦε γοι {μ]8 Ῥτεοερί. 
6 Βα{ {τοτη {1ο ῬορϊηπΙηρ οὔ {Ἠε οΓΕΑ- 

Ποπ,αοάτηαᾶο {Πεπητηα]ε,απᾶ {επα]ο. 
7 ἘοΥ {8 οππ5ο 5}8]] ἃ τηςΏ Ίθανε 

Ἠ18 {αΐμαυν απᾶ τη οὐ] θυ, απΏᾶ «Ἴεαγε {ο 
115 τ ]ἴρ, 
8 Απά {αγ ὑνγαῖὶπ 5881] Τα οπε 

ἤρθη: 50 ὅπῃ Ί]εγ ατα ΠΟ ΊΠΟΥο 
{πναῖἩ, θαΐ οηθ Η|65}}. | 
9 Ἠπαί {μεγείοτε ἀοᾶ ἨαίἩ 1οἴπες᾽ 

{ορείῃμοεν, 1εί ποῦ τπαπ ραῦ αδαπάεν. 
10 Απά ἴῃ {πο Ἠρτβδο 5 ἀῑδεῖρ]ες 

αδ]κοᾶ Ἠῖτη ασαῖπ οἳ {πο 8ατηο πια{{ον. 
11 Απάᾶ Ἰο Ρα] πιηΐο ἔπετη, Ἅ ΊΠο- 

8Ο6ΥοΥ 58Π8]}1 ραῦ αγγ [15 πο, απᾶ 
ΤΙΥΥΥ ΑΠΟίΠΜΟΕΥ, οοπηπαϊζζείῃ αἀα]ζετγ 
ασαἰηδί ΠΟΥ. 

1881 
οαὖ 1ὖ οϐ: 1015 σοοᾷ {ΟΥ {θε {ο 6ῃ- 
{ον 1πίο 11 πιαῖτπεᾶ, τα ἴ]οχ {11 

Ἱανίηρ {]ιγ πο Ἠαπᾶς {ο σο Ιπίο 
1}}6]11, το ἔλεππαπεπο]λαΡ]ο ἤτο. 

45 Απιᾶ Ἠ την {οοῦ οδτιβθ {πες {ο βύπτη- 
Ῥ]6, οαὖ 15 ο: 16 15 σοοᾷ ἔοτ περ 
{ο οπ{6χ 1Π{ο 11{6 Ἰα]{, γα που ελλαπι 

Ἱανίηρ 6Ηγ ἰπγο Μεοῦ {ο Ῥο οαϑβῦ 1π{ο 
47 116]. Απιᾶ 11 {Π|π6 ογο «1189 {περ 

{ο βἰππαβ]α, οαϑὺ Ὁ οα{: 10 15 σοοᾶ 
ΤΟΥ {μεθ {ο δηΐου ΙΠίο ἐμ Κίηρ- 
ἆοπι οὗ αοα ὙΠ οπο 676, γαύμ θυ 
ιαπ Πανίης ὕνγο 6γος {ο Ῥο οαϑὺ 

48 Ἰπίο 1Πε]]:; ππετο {λατ ἹΟΥΠΙ 
άἱείἩ ποῖ, απᾶ ἴλμο Άχο 18 ποῦ 

49 απεπολμεᾶ. ἘῸΣ «Υ6ΥΥ οπθ 5Ώα]] 
50 Ῥο βα]έεά σι ἤν ϑ, Κ΄] 15 ροοᾶ: 

ρα 1 {ιο 5810 πιᾶγϑ Ἰοβὺ 105 βα}0- 
1688, πλεγενη ο] 711 γ6 ΒΕΔΡΟΠ. 
102 Ἠαγο 5410 ἴῃ γοἩσβε]νθΒ, απᾶ 
Ῥο δὖ Ῥοασθ οῃθ συλ} αΠΟίΜΟΥ. 
Απᾶ Π6 41056 ἔγοπη {πεποςθ, απᾶ 

οοππε{Ἡ 1Ππ{ο {με Ῥογάςγβ οὗ Γαάςρα 
δα Ῥεγοπά ο οτάση: απᾶ τοπ]{]- 
ἰπᾶες «οπιθ {ορείμετ ταπίο εἶτ 
ασαῖπ; απᾶ, ἃ5 Ίο νγὰβ νοηῦ, Ἠε 

2 ἰααρ]ί λεπτα ασαϊπ. Απᾶ ἴπετα 
σαπιθ πηΐο Ἠϊπι ὮΠατΙβ6ΘΒ, απά 
αβΚκοαίΙ Ἠϊπη, 15 16 Ἰανγ ἔα] ΟΥ̓ ἃ ΤΙ 
{ο Ῥαῦ απαγ λὲβ νο ὑεπιρθηρ 

8 Ἠϊαπ. Απάᾶ Ἡο αηβγγογοᾷ ατιά βαϊα 
πηΐο ἔμοαπα, Πα ἀῑᾷ ΜΌΟΒ685 οοπι- 

4 πιαηᾶ τοι» Απά {πον Βαϊ, Μοβες 
βαῇογες {ο πυτῖ{ε ἃ Ὀ1} οὗ ἀϊνογεε- 

ὅ πηρη{, απᾶ {ο ραΐ ΠΟΥ ανα. Βαΐ 
6815 βαῖά ππ{ο {πεπῃ, ον γοῦν 
Ἠατάποαςς οὗ Ποεατί Ίο πτοίο γοα 

ϐ {Π18 οοπιππαπάππεη6. Βαῦ ἔτοπα 
{πο Ῥορίηπῖηπσ οὗ {1ο ογδεβΏΙοἩ, 
Μα]ο απᾶ Τειπα]α τηα4θ Ἐο ἔπεπη. 
Του {15 οατιδο 5]α]] ἃ ται ἰθᾶγθ 
15 ΤΑ ΓΠΘΥ απᾶ τποίπον, {απᾶ 5Πα]1 

8 οἶεαγο {ο Πή5 ψ]6 ; απᾶ {πο ἐγγαῖτ 
58.811 Ῥεσοππθ οπθ Π6β]: 5ο {]μαί 
67 ΔΙῸ ΠΟ πιογχο ἱπαῖῃ, Ῥας 

9 οπθ Π6βμ. Ἠμαί {μεγοῖογο ἀοᾶ 
Ἠα{Ἡ 7οϊπϑᾶ {οσείμετ, 1εὐ ποῦ τησ 
ῬΡαΐ αδαπᾶεν. Απαᾶ ἴῃ ἴμο Ἠοπβα 
{1ο ἀἱδοῖρ]ες δϑικϑᾶ Ἠϊτα αραϊπ οὗ 

11 {118 τηα{{ετ. Απάᾶ πὸ βαϊζλ ππ{ο 
{πεπα, ΓΠΟΡΒοεΥεΥ 5181] Ῥα{ αγγαΥ 
Ἠϊ8 ὙΠῸ, απᾶ ΤΙΑΥΥΥ ΠΟΙΠΜΟΣΥ, 

οοτητηϊ ὑθί Δ] ἔθου ασα]ηδί ΠΟΥ: 

10 

- 

10 

᾿ 

1 γ. 66- 
πεπια. 

2γοτ 4 
απάᾶ 48 
(]ο]ι 
Άτο 146η- 
[108] νυ 
γοεσ. 48) 
ΓΘ οπηΙ{- 
{θά ΡΥ 
{πὸ Ῥορδέ 
ΔΠΟΙεΠί 
Ἀαθλιοτ]- 
1165. 

8 ΜαΠΥ 
δῃοϊθηῦ 
Ἑιὐμοτῖ- 
{165 δα 
απιά 
δυο 
ϑαογί σα 
8Παῖϊ "ὲ 
δαϊίεα 
τοτὲ βαῇ. 
Ῥοθο μεν. 
᾿, 19. 

1 Βρπις 
δ ποϊοθηΐ 
Δα Ποτῖ- 
{165 οπηῖε 
απακ]αί 
οἴεαυε {0 
18 τοί[6. 
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ἀπόκοψον αὐτήν καλόν σοι ἐστὶ 9 κυλλὸν 
3 ν Ν Γ - Δ ν᾿ ΄ ΄ 

εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας 
2 Ἐε ΄ - 

ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ 
δ 3 δὺ ε ’, .. . τὸ ἄσβεστον, όπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ 

τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 
ς , / 57) ο ο 
ὁ πούς σου σκανδαλίζη σε, ἀπόκοψον αὐτόν 
καλόν ἐστί σοιὈ εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν 
χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι 
εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον", 
όπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ 

8 ᾽ ν΄ ον Ἰδὲ) 5. ΄ 
πῦρ οὐ σβέννυται. καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου 
σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν καλόν σοι δὸ 
ἐστὶ μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασι- 

΄ ΄ ν 

λείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
“ Ν ᾿ - ῳ 

48 βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός δὶ, ὅπου 
ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ 

49 σβέννυται. πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ 
60 πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεταιδδ, καλὸν τὸ 

ἅλας" ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι 
αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας, καὶ 
ἊΨ / » » / 

εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις. 
αρ. 5 Αν. νι Ν ν ο τι 

10 Κακεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς 
3 ὃ η -1 , 9. ὃ η Ἷ . 
Ιουδαίας διὰ τοῦ! πέραν τοῦ ᾿Ιορδανου" καὶ 
συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν' καί, 

« ας /᾿ 5." 3 ’ Ν 

2 ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. καὶ 
λ θό εῷ τν » , 8 

προσελθόντες οἱ” Φαρισαιοι ἐπηρώτησαν 
» , » ” 2 4. ” 3 ΄“ 

αὐτόν, Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, 
, 3 δᾺ ς Δ 4 τ ΣΡ ἃ 3 πειράζοντες αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

4 αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωσῆς; οἱ δὲ 

εἶπον, Μωσῆς , ἐπέτρεψε βιβλίον ἀποστα- 

καὶ ἀποκρι- 

44 
Ν ΕῚ 

45 και εαν 

40 

47 

δ σίου γράψαι, καὶ ἀπολῦσαι. 
θεὶς ὁ! Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν 
σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν 

0 ἐντολὴν ταύτην ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως, 
ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ Θεός”. 

-α ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν 
πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα᾽ καὶ προσ- 

κολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 
ν ς « ’ 5 , "ἡ ιά 8 καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. ὥστε 
3: ΔΝ / ” Ν / / ὰ Ὁ. « 

9 οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ μία σάρξ. ὃ οὖν ὁ 

Θεὸς «συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 

10 καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ πάλιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦδ 
- - ” 

11 περὶ τοῦ αὐτοῦ) ἐπηρώτησαν" αὐτόν. 
΄ 3 “ ὰ 5" 3 / Ν - 

λέγει αὐτοῖς, “Ος ἐὰν ἀπολύσῃ την γυναῖκα 
- ” ε 2 . 

αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν 

ν 
και 

{ 

49. ἐστί σε 

ὅ0 ργῃ. Ὁογ8ο5 44 απᾶ 
40 ἐπ ϑοίῃ ἰοπί απὰ 

πια). 

Ὁ σε 

5 πι. εἰς τὸ 
ἄσβεστον, 

πῦρ τὸ 

58 σε 

δὲ ϱπι, τοῦ πυρός 

δῦ ϱπι., καὶ πᾶσα θυσία 
ἁλὶ ἁλισθήσεται ἰοπί, 
πιοί Ίπατ{. 

1 καὶ 

3 οὐι, οἱ ὃ ἐπηρώτων 

4 ὁ δὲ 

5 Οπι. ὁ Θεός 

6 αγ. οηι. Καὶ προσ- 
Κολληθήσεται πρὸς τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, 

᾿ Δ ΓΤ 

εἰς τὴν οἰκίαν 

8 Οπι. αὐτοῦ 

9 τούτου 
10 9 ’ 

ἐπηρώτων 
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ἃ ΜΑΙ. 
19. 19. 

κ Μαί{. 
19. 10. 

1611 
12 Απά Ἡ ἃ ποπιαη 5181 ραί Δ 

ΠΟΥ Ἠαβραπά, απᾶά Ὦο πηαγτ]εᾷ {ο 
ΔΠΟΙΜΘΣΥ, 5116 σοχητηϊ θυ αἀα]ζειγ. 
18 «| ΕΑπά ια Ῥτοιρηί γουπρ 

οπ]άτει {ο ἴση, ἔλαῦ Ἡδ βποι]ά 
{οπο] ἶιοπα, απᾶ Ἠϊ5 ἆῑδοῖρ]ες τθ- 
Ῥα]κεά ὑποβα {λαῖ Ὀτοισ]ηί ποτη. 
14 Βυὺ γ]ιοι {6815 δῶν 16, Ίο πναβ 
τη ἢ 4ἱ5Ρ]οαβοᾶ, απᾶ βαϊα ππ{ο ἔπιθι, 
Βυου ὑπὸ 110016 οἨι]άτει 0ο 60Π186 
ππ{ο 116, απά {οτρῖά Όχθια ποῦ: ΤῸ 
οὗ 516] 15 ὑπ6 κΚίηρᾷοτῃ οὗ ο. 
15 Ὑεν!γ 1 5Ὲ. ππίο τοι, ὙΠο- 

ΒΟΘΥ͂ΘΙ 588] ποῦ γοσθῖτε ἴμο Κἰπρᾷοχη 
οὗ αοᾶ 85 ἃ {16 ολ]]ᾶ, Ίο 588}} τοῦ 
οπ{θΥ ἐμογυϑῖῃ. 
16 Απιά πὸ {οοῖς λεπτα τρ ἵπ 15 

ΑΥ1ΩΒ, Ῥα6 15 Παπάς αροη {λετα, απᾶ 
Ῥ]εββες {πετη. 
17 4  Απᾶ πηαθη ἢ ας ροπο ΤΟΥ 

Ἰπίο ἴ]ο γᾶν, ἴ]εγο οὔπ1θ ΟΠ6 ΤΊΠ- 
πίηᾳ, απᾶ Ἰπεε]οᾷ {ο Ἠΐπα, απᾶ αβκοᾶᾷ 
Ἰήπα, ἀοοᾶ ππαρίου, πα 518}} 1 ἆο 
ὑλαῦ 1 πιαγ 1π]ογ]{ εἴετηα] 118 
18 Απᾶ “6805 βαϊᾷ απ{ο Ἠϊπα, ΓΗΣ 

οα]]οβῦ ποὺ πο ροοᾷδ ΈΤπετο 15 
ηΟ ΠΠ ροοᾶ, Ῥαἳ οπ8ε, ἐλαέ 15 ἄοᾶ. 
19 Τ]ιοα Κηονγεδὺ ὑπ6 Οοπππαη- 

ΠΠΘΗ{5, Ὦο ποῦ οοπητηῖ{ Δα] ον, Ώο 
ποὺ ΚΙ, Τὴ. ποὺ βἰθα], Ώο ποὺ θεα 
{4156 νΙΠθΡΣ, Ώε[ταιᾶ ποῦ, ἨἩοποας 
τ γ {αΐ]εν, ἃ Πα πιοῦµοετ. 
20 Απᾷ 6 απβγγογες, απᾶ 58] απο 

Ἰήπα, Μαβίον, 811 {π65886 μᾶγο 1 ο"- 
Ρεγγοά {τοπα ΤΥ σγοῦίῃ. 
21 Τποεν «6515 Ῥεμο]άϊπσ Ἠ1πῃ,]ουοᾶ 
1Η, απά βαϊα πηΐο Ἰῑπι, Οπο {μίηρ 
ἴλοα Ἰδοκοβῦ; «ο ἴ]γτγαγ, 5611 πΥαί- 
ΒΟ6ΥΟΘΥ ἴλοι Ἰαβέ, απᾶ ρῖνο {ο ἴ]με 
Ῥοος, 84 ποια βΠα]6 Ἠαγο {γεαδατο 
ἴῃ Ἠθαναῃ, απᾶ οο1Π8, ἔκ πρ ἴμο 
6Υ0Β5 απιᾷ ΤΌΠΟΥ τηθ. 
92 Απᾶ Ίο Ίνα 5δᾷ αἲ ὑπαὺ βαγίῃρ, 

απᾶ πγοηῦ αγγαΥ στῖεγοᾶ: Του Ἡθ Ἰαᾶ 
Ργεαῦ ΡοβΒΘΒΡΙΟΠΡΒ. 
285 4 Απά 9685 ]οοιεᾶ τοππᾷ 

αὐοτῦ, δια ϱαϊι απ{ο 115 4ἱβοίρί6β, 
Ἠονυ ἹατάΙγ 5181] {ποὺ {ιαί Ἠανε 
161ςθ8 οπίου πο ὑπὸ Κἰπράοιι οἳ 
ἀοα! 
94 Απιᾶ {πο ἄ1δοϊρ]αβ ποτε αβ{οπῖδμοᾶ 

αὖ 15 πνοτᾶςδ. ἘῬτί ΨΦ 6588 αηβγγετεί]ι 
ασαῖη, απά βαϊ(λ απίο ἔμετα, ΟΠΙ]- 
ἄται, ποὺ Ἱατά 15 16 {ον ἔπτη ὑμπαΐ 
ἰγαδὺ ἵπ χΊσμθς ο δηΐου Ιπίο {πὸ 
ἸΙπσᾶοιη οὗ ἄοά | 
2ῦ Τὸ 15 ΘΕΒΙΘΥ ΟΥ̓ ἃ σαπιε] {ο σο 
{Ἡτοπρ] ἴμο ογο οὗ ἃ ηθοά]α, απ 
{ον ἃ το τηαπ {ο δηΐου 1Π{ο {116 
Κἰπρᾶοιη οὗ ἄοά. 

1881 
12 απᾶ Ἡ 5ὴ6 Ἰοχβε] αλα] ρα 

αναγ ΠΟΙ Παβραπᾶ, απᾶ ΤΙΑΥΥΥ 
αΠΟΙΗΘΥ, 586 οοπηπηΙ (εί αἄτπ]- 
{6υγ. 
Απᾶ αγ Ὀτοιρηῦ πηΐο Πτα 

Πο οἰ]άτεη, ἴλαῦ 16 που 
{οποὮ παπα: απᾶ ὑπὸ ἀῑδοῖρ]ες 

14 τεραχκεᾶ {πεπ. Ῥαὺ πε 6518 
βαν/ 1ΐ, Ίο νγᾶβ ππογος πι Ἱ- 
ἀἰσπαίίοπ, απά βαϊα απίο λμοτῃ, 
Ῥπῇεγ {ο 16 ομάνπεπ ἴο 
οοπΠΘ απο 1ηθ; Μογριᾶ ἴλθπι 
ποῦ; 1ο» οἳ 81ο] 19 {π6 ΚΙπρ- 

15 ἄοπι οὗ ἀοᾶ. ὙΥετῖγ 1 ΒΔ. τπῃ- 
ἰο τοι, ΊΠΟΒοεΥον 5181} ποῦ 
χθοεῖγο ὑπὸ Κἰπρᾶοπι οἳ ἀοά 88 
α Πο οι], Ίο 518} ἴῃ πο 
νο οπίου ἴλμεγαεῖῃ. Απᾶ Ίε 
{οοῖς σπα ἴῃ 115 αΥΠΠΒ, απᾶ 
Ῥ]εβδεά ἴμεπι, Ιαγίηρ Ἠϊ5 Ἠαπάβ 
ὍΡΟΙ {μεπῃ. 

Απά 85 πα νγας ροῖηρ Του 11η- 
{ο Πο πα, ἴποχο Τη 919 {ο Ἠήπῃ, 
απᾶ Ἐποο]εᾷ {ο 1ήπα, απᾶ αβ]κεᾷ 
11Η, αοοῦ 2Μαβίον, π]ιαῦ 5181] 
Τ 4ο ειναι 1 πιαγ ᾿ππουῖῦ οἴεγτια] 
1162 Απᾶ ᾳοβας βαϊα πηΐο Ἠϊτη, 
ἨΗψ εα]]εβῦ ἔμπου τηε ροοᾷ ὃ ποπθ 
18 ροοᾷ βᾶγθ οὔθ, δύῃ «ο. 
ποια Ἐποπεδί {πο οοπηπηαπά- 
1ΙΘΗ{5, Ὀο ποῦ 1, Ώο ποὺ οοτῃ- 
πηῖς αἄπ]ίειγ, Ὦο ποὺ βίθα], Ὄο 
ποῦ Ῥοαυ. 1αἱ5ο ΥΙ{ΠΘΒΡ, Ὦο ποῦ 
ἀαίτααᾶ, Ἡοποαν {ἢν Ταΐπον απᾶ 
ΙΠΟΙΗΘΥ. Απ Ίο βδϊᾶ τπιηΐο Ἠϊπη, 
2ΜαΡί6χ, 811 {π656 {πρβ Ἠατο 1 
ομβογγεά ἔνοτη τὴν γοπ. Απᾶ 
ᾖο6ραςβ ]οο]ῖηπρ ΠΡΟ Ἠϊπι Ἰογεᾶ 
Ἠάπα, απᾶ ϱαἷᾶᾷ πηΐο ἴση, Οποα 
πρ ἔμοτ ]ασ]κεβῦ: ο, 561} ν]αῦ- 
8ΒΟ06Υ6Υ ὅπου Ἠαβῦ, απᾶ σῖτο {ο {π6 
Ῥοος, δα {Ποια βΠαΙ6 πανε (Υ6αβατθ 
1η Ἠθανοη: απᾶ ΘΟΙΏΘ, Το11οΥγ πηθ. 
Ῥαΐ Ἰ1β οοππίεπαηςθ 611 αὖ ἴμα 
βαγίησ, απᾶ Π6 πγεπῦ απγαγ 5οττούγ- 
{α]: Τοτ Ἡς πναβ οπθ ὑμαὺ μαᾶ 
Ργεαῦ ῬοββθβΒίοΏΒ. 
Απά «6518 Ἰοοκρᾶ τοαπά αροαί, 

δια 5α1{Ἡ ππ{ο ΠΡ 4δοῖρ]θς, Η ο 
Ἠατά]γ 5181] {Πεγ {]ιαί Πᾶν τΙ61ΘΡ 
δηΐου Ιπίο {πὸ Ἰάπσᾶοτα οἳ ἄοα! 

24 Απᾶ ἴπο ἄἱδαῖρ]ες σου απιασαοᾶ 
αὖ Ἠϊ5 πγοτᾶᾷς. Βαΐ 6518 αΠΘΊΘΥ- 
οὐ αραῖτπ, απά βαῖ ἢ ππ{ο Έλεπα, 
Οµἄτε, Ίου Παγα 15 16 5 ου πετ 
ενας ὑχτιδὺ 1 τῖο]ος {ο οπ{θυ 1πέο 

20 ἴ]ο ΚΙπσᾶοπι οὗ ἀοα! Τῦ 15 οαβῖεχ 
Τ0Υ ἃ οιπΠεΙ {ο ο {πτοπσα 8 
ποθ(]θ’5 ογο, ἴμαπ ἴῸΥ ἃ το] της 
{ο επύοχ Ἰηΐο {ο Κἰπρᾶοτη οὗ ἄοά. 

15 

16 

17 

18 

19 

29 

1 ΟΥ, ο 
Πἱδ Ίσα 

5.058, 
Τεασ]εν! 

3 8Ο0πΠ6 
Ἀηο]οπί 
αθλοτ]- 
[165 ΟΠ 
ΤΟΥ" ἔλιευ 
ἐμαΐ ἐγιιδέ 
ἐν τολοδ. 
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19 καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα αὐτῆς 
καὶ γαμηθῇ ἄλλφ]ὸ, μοιχᾶται. 

Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα ἅψηται 
αὐτῶν οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσ- 

μι φέρουσιν", 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι 

13 

ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἠγανάκτησε, 

᾿ 15 Ν / αγ - Ν 
πρός µε, καὶ μὴ κωλύετε αυτά τῶν γὰρ 

’ 5 Ν ς Ξ β - “ ΕΣ Ἀ 

16 τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ἀμὴν 
΄, “ ὰ , / λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν 
΄ - « / 3” ΔΝ ” ᾿ 3 

τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθη εἰς 
) ᾿ ΔΝ 5 / ᾿ / ΑἹ 

10 αυτη». και ἐναγκαλισάµενος αὐτά, τιθεὶς τὰς 

χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά, ηὐλόγει αὐτά]ὸ, 

11 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσ- 
Ν 9 ’ 

δραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα 
3 / / 3 , / / “ Ἁ 

αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν 

Ι8 αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
“ ΄ὕ 3 » / 

αὐτῷ, Τί µε λέγεις. ἀγαθόν ; οὐδεὶς ἀγαθός, 
Ἁ ων - 

19 εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός, τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ 
/ δ / 17 Ν , 7 

μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς 7, μὴ κλέψῃς, μὴ 
’ Ν ” / 

ψευδοµαρτυρήσης, μὴ ἀποστερήσῃς, τίμα 
᾿ ΄ λ ΄ὕ τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. ὁ δὲ ἀπο- 

ο] » ΄σ - 

κριθεὶς 15. εἶπεν] αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα 
΄ 5 / ε [ Α ε Δ 

πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός µου. ὁ δὲ 
η! σι ) βλ ψ ᾽ - ε) / » ’ 9 

ἠσοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτόν, καὶ 
3 » - ὦ. 9) -ς -. 3 9 εἶπεν αὐτῷ, Ἕν σοι”) ὑστερεῖ ὕπαγε, ὅσα 

” λ Ν δὺ - 21 “ Ν ἔχεις πώλησον, καὶ δὸς τοῖς 1 πτωχοῖς, καὶ 
” Υ̓ ἘΠ δ 
ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ" καὶ δεῦρο, ἀκο- 

ὁ δὲ 
/ ον “ / 5» “ , -- 

στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθε λυπούμενος 

το το 9 λούθει μοι, ἄρας τὸν σταυρόν "2, 

3 ντ / , 
ἣν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 

58 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρή- 
Ἂ» τ Ν / ΄ - 

µατα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 

91 εἰσελεύσονται. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο 
ων Ἐν / 3 - ς | 4 - / ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πά- 

λιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς 

δύσκολόν ἐστι τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς “9 

χρήμασιν" εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσ- 

οὗ ελθεῖν,. εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τῆς "Ὁ 

τρυμαλιᾶς τῆς" ῥαφίδος διελθεῖν, ἢ πλού- 

σιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 

αὐτὴ ἀπολύσασα 

3 οπι. καὶ 

γαμήσῃ ἄλλον 

αὐτοῖς 

15 ϱπι. καὶ 

16 κατηυλόγει, τιθεὶς τὰς 
χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά 

17 Μὴ φονεύσῃς, μὴ μοι- 
χεύσῃς 

οπι. ἀποκριθεὶς 

ἔφη 

σε 

ΟΠι. τοῖς 

33 οπι. , ἄρας τὸν σταυ- 
ρόν 

35 ρῃι. τοῖς 

51. Ταχ. ΟΠ. τοὺς πε- 
ποιθότας ἐπὶ τοῖς χρή- 
μασιν 

35 ϱπι. τῆς 



κ Μα, 
10: 27: 

Μαιν. 
19, 80. 

κ Μαιϊ, 
20. 11. 

Ἀ Μαϊ, 
20. 20, 

5. ΜΑΒΚ Χ, 26- -39, 

1611 
26 Απᾶ {που πνεγο δϑίοηϊβῃρᾶ οί 

ΟΥ̓ ππεαβΙτθ, βαγίησ αΠΙΟΠΡ 1Ἠεπι- 
/;8ε]νος, πο {αι ο8η Ὦθ βαυϑᾶ 3 

27 Απᾶ {6818 Ἰοοκίηρ προηπ {Π|612, 
βα1(Ἡ, ὙΠ πηθη 16 15. Ππροββίβρ]ο, 
Ῥα6 πού πμ ἀοά: {οχ τι ἄοά 81} 
ὑμήπρβ ατο Ῥροββ1)]θ. 
286 4 ἜΤΙ Ῥεΐεν Ῥεραηῃ {ο 580 

πηΐο Ἠϊπα, Τιο, γγχ8 Ἰαγο οἵ 811, απιά 
Ίανο {ο]]ουγθᾶ {Π66. 
29 Απάᾶ ἆθδας αηβηγογεᾶ, απᾶ φα1ᾶ, 

γετῖγ 1 βαγ ππίο τοι, ΤΉΘΥΘ 15 πο 
τηςη ὑπαῦ μα ἢ] Ποτιβθ, οὐ συγ, 
ΟΥ̓ ΒΙ8ί6Υ5, ΟΥ Σαΐ16Υ, ΟΥ ΠΙΟΙΗΕΥ, ΟΥ 
νά, ΟΥ οἨΙ]άτει, Οὐ 8615, ΤΟΥ ΤΩΥ 
586, απᾶ {ο (ἀ05Ρ61᾽ 5, 
80 Βαυΐύ Π6 518}] τοσεῖνε δὴ Ἠππᾶχοᾶ- 

{ο]ᾶ ποὺ ἴῃ {Π15 πας, Ἠοίβεβ, δηα 
Ῥγϑύμυθη, δηα ΒΙ6ί6ΥΑ, αηᾶ τηούμουβ, 
απᾶ ομΙ]άτεπ, απᾶ ]απᾷς, νι Ῥ6γβθ- 
Οὐ] οη5:; απᾶ ἴῃ {1ο πγοτ]ά {ο οοπιθ 
εἴεγηα] 116: 
81 Ἐ ῬΒαΐ τηαηγ ἐλαί ατα Ἠχδί, 5181] 

Ῥο Ἰα5ί: απιᾶ {πο Ἰα8ί, Πτι. 
92 4 ἘΑπᾶ {αγ πετο Ίπ {πο γα 

ροΐηρ αρ {ο «εταβα]επ: απᾶ 6808 
νοηπί Ῥοίογο ποθι, απᾶ ἴμεγ γεγο 
απηβζεᾶ, απᾶ α5 {μετ {οοπγεᾶ, ἴ]εγ 
ψεγθ δἴγαϊα : απᾶ Ἠο {οοῖς αραῖη {1ο 
{πγε]νο, απᾶ Ῥεραπ {ο 6ε]] ἔ]απα ν]αί 
{πΐησς Βῃου]α ἹαρροηἨ ππ{ο Πίΐτη, 
98 ΒαγίΠΡ, Βε]ο]ᾶ, περο πρ{ο κ ετῃ- 

5α16πηα, δηα {π6 Βου οὗ πα 5118}1 Ὦα 
ἄεμνοτοαά απίο {16 ομῖεξ Ῥτιοβίς, απᾶ 
ππίο ἴπο Βογϊρθς: απᾶ {μεν 588]] 

| οοπᾶσπηηπ Ἠϊπη {ο ἀεαίμ, απᾶά 5}8]1 
ἄε]νεν Ἠϊπῃ {ο {π «ἀεπίϊ]ος. 
84 Απᾶ ἴπεγ 5181] τηοσῖς Ἠϊπα, 
Δα 5881] 5εοαχρθ Ἠϊτα, απᾶ β]α]] 
ΒΡ προη Ἠΐτα, απᾶ 5181} ΚἈΠῚ Ὠΐτη, 
απᾶ {πο {μἰνὰ ἄαγ Ἰο ελα] χίβο 
ΑσαΙη. 
96 4 Α Απᾶ «ατηθβ, αηᾶ οομπ ἴμο 

5οηπ8 Οὗ Ζοροάθοο 6οπηθ πηΐο Ἠϊπῃ, 
φαγίησ, ΜαΡί6ς, σα γγου]ά ὑπαῦ {ποια 
βΠοπ]άθρί 4ο ἴον τι8 νΠαίβοθγεχ γα 
5181] ἄθβίτο. 
96 Απά 16 βαϊᾷ απο {μοπι, Παῦ 
που] γο λμαῦ 1 Αποι]ά ἆο 1ο 
οι 
817 Τ]εγ βδϊα πηΐο Ἠϊτη, ἀαταηί πηΐο 

τ8 ὑμπδῦ πνο τηαγ 5ἰὕ, οπς οἩ {1γ σὶρ ῦ 
Ἰαπᾶ, απᾶ πο οἴπετ οἩἳ {1 ]α 

᾿ παπᾶ, ἴῃ {γ ρου. 
88 Βαυύὺ “6515 βαϊα πη{ο {πετη, Τα 

Κπον ποῦ π]αί γο 851. : δὴ τε ἁγίπ]ς 
οὗ {πὸ οὰρ ὑμπαῦὺ 1 ἀτιπ]ς οὐ" απᾶ Ῥο 
Ῥαρίϊπθᾶ γη] ὑπὸ Ῥαρίίσπι μα 1 

᾿81η Ὀαρθίσεα ναι) 
99 Απά {μεν 5δϊα πηΐο Ἠϊπα, 8 σα. 

1881 
20 Αμᾷ ἴ]ιαγ πογο δβϑίοῃϊβηραᾶ οχ-᾿ 

οδεἵηρΙγ, βαυηρ 1ππίο Ἠϊπι, 
27 ΤΟ ν/πο «8η Ὦ6 βαγεά2 ὅ6βιι8 

Ἰοοκίηρ ΡΟ {μοι βα1ὔµ, ὙΠ 
ΤΏΘη ἰῦ 15. Ἱπιροββίρία, Ὀτπε ποῖ 
ψ(Ἡ αοα: 1ογ 811 (ήηρςβ ΔΥ6 Ρο5- 

28 51016 ση] αοᾶ. Ῥεΐογ Ῥεραπ {ο 
Βασ απίο τη, Τιο, πο Ἠατο Ἰ]αξέ 
811, απἆ πᾶν {ο]ογοθά {πεο. 

29 «θδαβ Βαϊ, Ὑοεγῃγ 1 58. ππίο 
τοι, Τηεγο 15 πο τηση {]αί Ἱιαἰ]ι 
Ἰ1ε[ί Ποτςο, ος ῬγδίῆμταἨ, ΟΥ βἱβί6τΑ, 
ΟΥ 1ΠΟἴΊ6Υ, ΟΥ {ΐ16Υ, ΟΥ̓ ο]ή]άτεν, 
ΟΥ ]απᾶς, {ου ΤΥ βακα, δη ἴον 

80 {π6 ροβρε] βακα, Ὀταέ Ίο 5881] 
χεοεῖνο ἃ Ἠππάγεο[ο]ά που ἴῃ 
{815 της, ἨοΆδθ», απᾶ ῬχείἨγεῃ, 
8ηα ΒΙΦί6Υ5β, απᾶ ΙΙΟΓΗΘΥΒ, απᾶ 
οἩ]άτεὮ, απᾶ Ἰαηᾶβ, γι Ῥεγ- 
ποοπθίοηΏςβ: απᾶά ἴῃ ἴμο Ἀαπγοτ]ᾶ 

91 {ο «οπηε εἴετηα] 1916. Βαΐ την 
ἐλαί αγε Ἠτεί Β]ια]] Ῥο Ἰαβέ; απά 
[86 Ἰα8ί τει. 
Απά {πον ποιο ἴῃ πο παγ, 

ροῖηπρ πρ {ο σετιδα]ετη; απά 6515 
τα5 ροῖπρ Ῥ6ξοχο {Ἠεπη: απᾶ {πεγ 
ΊύΕΓθ διηδΖρᾶ; δαπᾶ {μεν {μαι 
1οΠογγεᾶ Ἴποχο αἲχγβῖά. Απᾶ ο 
{οο]ἷ αραίπ {πὸ {πγε]νε, απᾶ Ῥοραπ 
{ο [611 ὤπεπα ὑπ ἐμῖησα {]ιαέ ενα 

99 ἴο Ἱαρρεη πηΐο Ἠϊπα, βαψίπρ, Β6- 
Ἠο]ά, πιο ρο τρ ἴο οδγαβα]επῃ; 
απᾶ {πὸ Ῥοη οὗ ταν ελα] ὃὮα 
ἀε]ϊνετεᾶ Πίο {πὸ οἰῖαξ Ρρτὶεβίβ 
δα {λε βοτίρος; απᾶ {αγ 5181] 
οοπάθίηπ Ἠϊπη {ο ἀθαίλ, απᾶ ε]α]] 
ἄεμγετ Ἠΐπι πη{ο {πὸ («θπίϊ]θς: 
δα {μεν εἩβ]] πιοσκ Ἠϊπα, απᾶ 
βμα]] αρ προη Ἠϊπα, απά αλα]! 
ποὀτχρε Ἠϊπα, απᾶ Πα]! ΚΙ ήτα: 
δια ἴον έμτεο ἆαγβ ο β]ια]] χίβα 
αραίῃ. 

82 

94 

96 
απηθβ απᾶ 0ομπ, {πο 5οη8 οὗ 
Ζερεᾶςεο, βαγίηρ ππίο Ἠϊπα, 4 Μαβ- 
{6χ, πο που ὑμπδύ που β]οτ]ᾶ- 
οδύ ἆο 1οΥ τ ὙἩΠαίβοθΥγογ πα 

56 α]ια]] αξ]ς οἱ ἴῆθο. Απάᾶ Ίο βαϊᾶ 
πηΐο ἴπεπι, παί που το 

91 ὑμαῦ 1 5ῃου]ᾶ ἆο {ον τοι» Απά 
{Π6ΥῪ Βαϊ π{ο ἴση, ἄταπὲ πη{ο 
ὋΒ ὑπδῦ πτο 1ΠΣΥ 510, οπθ οἩ {ἨΥ 
τσ Ἠαπᾶ, απἀά οης οἩ {η οἵ 

98 Ἰαπᾶ, ἴῃ (ἢν ρου. Βαΐ ᾳθβας 
Βα] ππ{ο {παπα, Υ πουν ποί 
]αὺ ο 851. ΑΥ̓Θ το 8016 {ο 
ἁνιπ]ς {μα οαρ ὑμπαῦ Τ ἁτίιη]ς 2 ΟΥ 
{ο Ῥο Ῥαρσεᾶ τι} {μη6 Ῥαρίϊῖρτα 

99 Όιαί 1 δῖ Ῥαρθσεᾶ νι Απά 
ὕπο. βαϊα πηΐο Ἠπη, Ίο ατε 8016. 

Απᾷ {Ἠοεχο οοπΠθ Ώθαχ τιπΐο Ἠϊτη | 

1 ΜαηΠΥ 
αποῖοηί 
διποτ]- 
{165 τεπά 
απποπς 
{Π6ι- 
σεζυεδ. 

305, ασε 

505, να 
80πιε ας 
έπευ Γοῖ- 
1οισεᾶ 
ΊΨΕΥε 
α)γαίᾶ 

407, 
Τεας]ιεΥ 
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96 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες πρὸς 

97 ἑαυτούς “5, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; ἐμβλέ- 

ψας δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει, Παρὰ ἀν- 

θρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τῷ Θεῷ' 
98 πάντα γὰρ δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ. καὶ 3 

” ς , ΄ Φε μι 959 , ς - 
ἤρξατο ὁ Πέτρος λέγειν αὐτῷ, Ιδού, ἡμεῖς 
3 , ἐπ εἶ 3 ΄ 29 

ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν 9 σοι. 

90 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 3), ̓Αμὴν λέγω 
ς “ ᾽ / » Δ ».1 κα ἘΝ ἌΓ» 
ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ ἀδελ- 

φούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα”, 
ΕΔ - 32 Ἁ , ΓΔ ψ , ο 3 φ᾽ ἢ γυναῖκα 52, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ 

80 καὶ 83 τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατοντα- 
πλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, οἰκίας καὶ 
ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα 

καὶ ἀγρούς, μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι 

ο» -- 
- ᾽ ΄ ζ οι ες λλ Ν δὲ τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. πολλοὶ δὲ 

ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ οἱ ἔσχατοι 

πρῶτοι. 

9 "ο 
δ᾽ “- κ. - 
Ἠσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς 

« ᾿" ᾿ «. Φ ᾿ ᾽ ᾿ : 
Ἱεροσόλυμα' καὶ ἣν προάγων αὐτοὺς ὁ ᾿Ίη- 

- ” 3 - 

σοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ» ἀκολουθοῦντες 

ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώ- 
2 2 - ᾿ δεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα 

33 αὐτῷ συμβαίνειν ὅτι ᾿Ιδού, ἀναβαίνομεν εἰς 
Ὑ ἡλ. ΠΥ. εν α ο 6 ’ Ὁ ση εροσόλυµα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρα 
δοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς γραμμα- 
τεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ 

΄ ϑι. ἢ - » δ 3 / 

3 παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαί- 

ξουσιν αὐτῷ, καὶ μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ 

ἐμπτύσουσιν αὐτῷ 5, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὖ- 
, 30. ῳ δὶ ε έ α , 

τόν” καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ”ί ἀναστήσεται. 
» “ » 

35 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος καὶ 
Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντες 5, Δι- 

[ιά Δ / 
δάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν 3, 

ε”- μ “ ΄ 
36 ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί θέλετε 

“ / κι ὁ ς δὲ 5 » Δὸ 
37 ποιησαί µε υμιν; οἱ ὂε εἴπον αὐτῷ, Δὸς 

ε ”- σ ας Ε) - - Ων ο 3 
ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ 

» ΄ 40 6ιί 3 - δό εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξη σου. 
- 9 - / 

88 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τί 
να δὲ , - ᾿ , δι ἃ 

αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ 
Ν Δ πίνω, καὶ] τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι 

“ 3 - 

39 βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Δυνάμεθα. 

7 

35 αὐτόν ἰοπὶ, ποί πιαγϱ. 

57 οπι. δὲ 

38 οπι. καὶ 

ἠκολουθήκαμέν 

50 ἔφη ὁ Ἰησοῦς 

ἢ μητέρα, ἢ πατέρα 

55 οπι. ἢ γυναῖκα 

3 «αἀά ἕνεκεν 

84 οἱ δὲ 

9δ καὶ ἐμπτύσουσι αὐ- 
τῷ, καὶ μαστιγώσουσιν 
αὐτόν 

56 ρῃι. αὐτόν 

37 μετὰ τρεῖς ἡμέρας 

38. αζ αὐτῷ 

59 (-μέν) αᾶᾶ σε 

40 ϱπι. σου 

41 
“39: 
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Ἐ Ίμικο 
22. 29. 

"ὧν, 
ἐμὴ} 
φορὰ. 

δ Μϑίί. 
20. 29. 

"0 ν, 

δανεά 
{λ06. 

3” ΜΑΙ, 
21. 1 41,1, 

1611 
Απά {εβας βαϊα ππίο {πεπα, 8 5881] 
Ππᾶᾷροᾶ ἄτίη]ς οὗ {πὸ στρ Ὠναί 1 ἁνιι]ς 
οὖ: απᾶ τ {πὸ Ῥαρίίστι ἴ]ιαί Τ ἀπ 
Ῥαρίίσοας τι 118], 5181} γα "6 Ῥαράσεᾶ: 
40 Βα {ο 510 οἱ ταν τἱρηῦ Παπά απιά 

ΟἹ τὴῦ ]αί ΠαηΩ, 15 ποῦ τηῖηο ἴο ρῖνο, 
Ῥαΐ 10 51811 ῬῸ ρίῖνεπ {ο {λεπι {οΥ 
τ ΠΟΙ 1{ 15 Ῥγερατεᾶ. 
41 Απᾶ γγ]ιοι {6 ἔθη μϑαγᾷ 16, (αγ 

Ῥεραη ο ὈΘ τη ἄἱβδρ]εαξεᾶ ση 
1411868 απά ζομἩ. 
42 Βαὺ “6515 οαΠεᾶ (Ίιεπι {ο Ἠΐτη, 

απάᾶ βαῖ απ{ο {πετη, ἘΎ 6 Κποπγ ἔλιαί 
Όπεν νηῖο] Ἰαγο αοεοππ{εᾷ {ο τα]ο 
ΟΥ̓́Θ ὑπ επί], εχετοῖδο ΓιογᾷδΗῖρ 
ονεν {πεπι: απᾶ {ποῖ ρτεαῦ οΠ68 
ΘΧΘΙΌΪΒΘ απἰ]οτίψ απροπ {πεπη. 
45 Βαυὺ 850 5881} 16 ποῦ Ῥο απποηπς 

γοα: Ῥαύυ ὙΠΟΒΟΘΥΟΥ νι] δε στοαί 
8ΙΠΟΠΡ γοα, 5Ία1] Ῥε γοῦν πηπ]δίετ: 
44 Απά γΊοβοεγετ οὗ τοι ση] Ῥα 

ἴλμο ομ]αίαςῦ, 5181} Ῥο βετναπί οὗ 81]. 
45 ἘοΥ ατεπ {με ΒΟΠΟΓΤΙΕΠ οαΊπθ ποὺ 

{ο ο τπϊπϊβίογεᾶ πηΐο, αὐ {οτηΙπΙς{οχ, 
86 {ο ρῖνο 15 Η{ε αταΏΡΟΠΙ{ΟΥΤΙΔΗΥ. 
46  ἘΛπα ἴλογ οαππε {ο ἆ6εγ]ο]ο: 

απᾶ 88 Ίε πγεηῦ οαὐὖ οὗ {6γίοπο τι 
815 41βοΙρ]6β, απᾶ ἃ ρτεαῦ πἹτηΡοΥ οὗ 
Ῥθορίθ; ῬΗπᾶ Βατππερας, [πὸ βοὴ οὗ 
ΈππσΦας, ραῦ Ὦγ {Π6 Πϊρµπναγ βἰᾶο, 
Ῥορρϊηρ. 
47 Απιᾶ πΊιοη μα Ἠοαγᾶ Ελα ἰδ τγὰς 

1οβαβ οὗ ΝασατεῖἩ, Ἡε Ῥεραπ {ο οΥΥ 
οτί, απᾶ βαγ, 9685 ἴποα Φου οἵ 
Ῥανίά, Ίαγθ τηθγογ ΟΠ πιο. ΄ 
48 Απᾶ τπαησ ολαγσεᾷ Ἠϊτη, ἐπαί Ἡςα 

βΠου]ά ΠΟΙα Ἠ]5 Ῥοασε: Βα Το οτ]εᾷ 
{Π|6 1ΠΟΥΘ 8, στεαί ἀεα], ΤΏοα Ῥοη οὗ 
Ῥανιᾶ, Ἠαγο ΤΠΘΥΟΥ ΟΝ. τηθ. 
49 Απᾷ «6885 βίοοα 51}, απᾶ οοτη- 

πησπιᾶεᾶ Ἠϊπα {ο Ῥο ὁ81164 : απᾶ {Π6Ὺ 
οκ] {πο ΡΗπά πια, δαγιησαπ{οΠΙπη,Βε 
οὗ ροοᾷ οοτη{ζογί,͵ Υ156, "6 ΘΠ] [ἢ 61θρ. 
50 Απᾶ 6 οδβίϊηρ απαγ 5. ρατ- 

τηθηΐ, 1089, απᾶ ο.τηθ {0 «651|8. 
51 Απᾶ ᾖοδας5 απβιγετεᾶ, απά βαϊᾶ 

πηίο Ἠϊπα, παῦ πῦ ποιὰ (ναί 1 
πΠοπυ]ά ἄο απί{ο {δε ὙΠῸ Ῥ]πᾶ 
τηϑ 5814 απο Πτα, Τιογᾶ, ναί 1 
τηϊρηῦ γοσδῖνο τὴν βιρμῦ. 
52 Απᾷ “6585 βαϊα ππ{ο Ἠϊπα, «ο {ΠΥ 

τᾶν, ὕμν {απ Πα Ἰππαάο {Ππ66 
τ Π016: Απα᾿τητηθαϊα ον Ἡο τεοθῖγεᾶ 
Ἠ]8 βιρῃύ, απᾶ Το] ονγθᾶ {6885 ἴῃ ἴμο 
αγ. 

11 Απᾶ Ἐπσι {πεγ οπΊπθ πῖση {ο 
Ἰδταβα]σετι, ππίο Ῥείημρμασε, απά 
ἙῬείμαηγ, αὖ {πὸ που οὗ 0Ητας, Ίο 
βθπᾶθί] Του ὕπο οὗ 8 ἀῑδοίρ]ας, 

1881 
Απᾶ ᾳερας βαϊα αππίο {πθι, Το 
σαρ ναί 1 ἁτιη]ς το 5181] ἁνιη]ς; 
απά ἢ ἴπο Ῥαρέίρτα ἐιαί 1 ατα 
Ῥαρίπεά πια] 5181] τε Ὦοε Ῥαρ- 

40 απο: Ῥαὺ {ο 510 οἳ τὴῦ τίρΏ 
μη ου οἩ σι 1εῖς παπᾶ 15 ποῦ 
ΊΠΠθΘ {ο ῥρῖνε: Ῥαῦ ἐέ ἐξ 7ου ἔἶεπι 
{ου πόση 16 μα Ῥεεπ Ῥτεραγεί. 

41 Απᾶ νετ {πε τετ μου 15, ΠΟῪ 
Ῥεραι {ο Ῥο ππογεᾶ πι Τπάϊρ- 
παΙοη οοποετηῖης ἆαπιες απ 

43 ἆομπ. Απᾶ ἆεβα5 εαΠεᾷ ἴ]επι 
{0 1ήτη, απιᾷ δαϊδ]ι ππ{ο ἔλοπα, Υο 
Ίπποι ἴπαῦ ιεγ ΒΟ 8.76 8ο- 
οσππ{εᾷ {ο τα]ε οτεχ {πο θα 1165 
Ἰογά 16 οτεν ὑπο; απᾶ {πρὶν 
Ρτεαῦ Ο9Π68β εχετοεῖδε δαίπου 

48 ογΥεχ ἴπετι. Βευῦ Ἱν 15 ποὺ 5ο 
αΠποπσγοτα: Ραὺ νγποξοεγεν ποσα] 
Ῥοεοσπηε ρτθαῦ απποησγοι, 5118] Ῥα 

44 γοτν 1ππΙΠΙΒί6Γ: απιᾶᾷ Υ/ΠΟΒΟΘΥΘΥ 
πγοπ]ᾷ 6 Βτβίαπποησ τοι, 5181] Ῥε 

46 2βογγαηῃΐύ οἵ 811. ου γετῖ]γ {πὸ Βοιι 
οὔτπαπ σατηθτιοῦ {ο Ὀ6 τπϊπήςετεά, 
τπ{ο, Ῥαὺ {ο τη ΙπΙδί6χ, απᾶ {ο σ]τε 
Μ1ς8 118 ἃ ΤαΏβοπῃ Του ΤΥ. 

46 Απάἴλεγ οοπῃθ {ο {εγῖομο: απᾶ 
35 Π6 ππεπο οπῦ 1γοπη αθτίσμο, 
νὰ ἢ Ἠϊς ἄδοῖρ]θες απᾶ α ργϑαῦ 
πηΠαᾶςε, ἐπ6 βοὴ οὗ Τππφας, 
Ῥατίήπισας, α θά Ῥερραν, νγὰ8 

41 εἰὐ προ Ὦψ πο νὰν 5146. Απᾶ 
πηεπ Π6 Πεαγά {πᾶὖ 1Ὁ ττας ᾗεβαςβ 
οὐ Νασατεῖῃ, Ίο Ῥεραι {ο οἳγ 
οαῦ, απ 58, ἆεβας, ποα 501 οὗ 

48 Ώανιᾷ, Ἠαγε ΠΙΕΥΟΥ ΟΝ τη6. Απά 
ΙΠΟΠΥ τορα]κεᾶ Ἠϊπι, Όλα Τα 
αλοι]ᾶ ΠΟΙΩ͂ Ἠϊς5 Ῥεασε: Ὀτπί 6 
οτεᾷ οαὖ {ια τποτε ἃ στεαί 468], 
Τποι βοη οὗ Ώανίά, Ἠαγε ΤΠΘΥΟΥ 

49 οἩἳ πηθ. Απά σεδαβ βίοοα 5{1]], 
απ 58], σα γα ἴση. Απ {αγ 
0811 {πὸ Ῥ]πᾶ τπαἩ, βαγίπρ ππ{ο 
Ἠϊπη, Β6 οὗ σοοᾷ οἨθετ: τ1δθ, Ίο 

50 οαΠεί] 16ο. Απᾶ Ἰα, οδβύϊηρ 
Όπγαγ Ἠϊ8 ραττιεηῦ, βΡταηρ πρ, 

51 απ οαΊηθ {ο 9655. Απά «6518 
αηΏβγογεᾶ Ἠϊπα, απά Βαϊ, ιαῦ 
νη]έ ποῦ {παῦ 1 βΠοπ]ά ἆο πη{ο 
{Π662 Απᾶ {πε Ῥηπά τπαπ βαϊᾷ 
τιηΐο Ἠϊπα, ὃῬαδροπί, {πᾶῦ Τ πια 

52 τεοεῖνε τησ βίρῃηύ. Απιά «6588 βία 
τιηΐο Ἠϊπῃ, Ὁ {ΠΥ παν; ἐπ Σαϊξ]ι 
Ἠαι ἐτηδᾶθ ἴμεο 016. Απᾶ 
Εγαϊρ]ίσγαγ Πε τεοεῖγες Ηἷβ βἰσ]ῇ, 
απᾶ {οΠοτγοᾶ Ἠΐτη ἴῃ {Π6 πγαγ. 

11 Απ πνἩο ἴ]ιεγ ἄταν πῖσ] ππ{ο 
1ογήβδα]επ1, ππί{ο Ῥείπρ]μασο αι 
Ῥείμαηγ, αὖ {Π6 τπουπί οὗ ΟἸ γες, 
Ίο βθῃᾶθί πο οἳ 18 4ἱδοίρ]ες, 

105, 5οἳ- 
υαπί 

36}. 
Ῥογιᾶ- 
εεγναπί. 

8 566 
ΘΠ χχ. 
16. 

405, 
δανεάί 
ί]ιοε 
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ρρο Αν ο. ' 
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ μὲν 3 ποτήριον 
να Δ / 4 . Ν Ν ᾿ 9 ᾽ Ν ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε" καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ 

ἐ κ᾿ 
βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε' τὸ δὲ καθίσαι 

ἐκ δεξιῶν μου καὶ 3 ἐξ εὐωνύμων μου οὐκ 
» » ν “ » 5» ἐν ς / ΝΔ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. καὶ 

5} ΕῚ ΄“ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ 
᾿Ιακώβου καὶ Ἰωάννου. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς προσ- 

5 - 7 

καλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε 
ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυ- 

οί. [δν 
ριεύουσιν αὐτῶν" καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατ- 

5. ὩΣ 
εξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτω δὲ ἔσται 

ἘΝ 5, δ ο, 
ἐν ὑμῖν ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν 

αν ως ο / εὖ ὀανις ἃ ΑδΣ. ΑΦ / 
ὑμῖν, ἔσται διάκονος ὑμῶν καὶ ὃς ἂν θέλῃ 
ε “- 47 ΄ θ 48 Φ 5” / ὑμῶν γενέσθαι πρώτος, ἔσται πάντων 

΄σ Ν Δ ς ελ “ 9 / » 

δοῦλος. καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 

ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ 
- Ἁ Ν 9. “ Ὗ Ν δοῦναι τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολ- 

λῶν. 

Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεριχὼ δ᾽ καὶ ἐκπορευο- 
,͵ » - 3 9 Μ ὁ Ν “ - 

μένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἱεριχώ Ἐ, καὶ τῶν μαθητών 
» “ Ν ” λ « “ 49 ελ / 

αὐτοῦ, καὶ Όχλου ἱκανοῦ, ϑυϊὸς Τιμαίου 
ας 

Βαρτίμαιος δ΄" τυφλὸς! ἐκάθητο παρὰ τὴν 

ὁδὸν προσαιτῶν 2, καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς 
- ή ὁ ἹΝαζωραῖός ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ 

΄ Ν 5» ΄σ 

λέγειν, Ὁ υἱὸς Δαβίδ, ᾿Ιησοῦ, ἐλέησόν με. 
μα] ῃ ».- / 4 / τό 

καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ἵνα σιωπήσῃ ὁ 

δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέη- 
: πον ἘΣ 

σόν µε. καὶ στὰς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτὸν 

φωνηθῆναιϑ!" καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλόν, λέ- 

γοντες αὐτῷ, Θάρσει ἔγειραι, φωνεῖ σε. 
ς ΦΗΣῚ λὼ Αν εν ἐς 3 ον νά} 50 
ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναστὰς 
5 - ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησοῦν. καὶ ἀποκριθεὶς λέγει 

αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦςῦ Τί θέλεις ποιήσω σοί; 

ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββονί, ἵνα ἀνα- 
, “ 9 “ ν 

3 Βλέψω. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε 
ς / ΄ ΄ ᾿ 542 ασ 
ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ εὐθέως ἀνέ- 

ΕῚ , - - -“" 

βλεψε, καὶ ἠκολούθει τῷ ᾿Ιησοῦ ἐν τῇ 

ὁδῷ. 
ε 

11 Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς ἹἹερουσαλήμ, εἰς 

Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν, πρὸς τὸ ὄρος τῶν 

ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 

γ--9 

42 071. μὲν 

30 43 ϱπι. µου “Ξ: 

35 καὶ προσκαλεσάμενος 
αὐτοὺς ὁ Τησοὺς 

46 (δέ) ἐστιν 

47 ἐν ὑμῖν 345 εἶναι 

4 αζᾷ ο 

50 ΟἨι. ὁ 

αἄᾶ προσαίτης 

ΟΠι. προσαιτῶν 

5 Ναζαρηνός 

Φωγήσατε αὐτόν. 

ἀναπηδήσας οὐ ὡς 

ὅδ. αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπε 
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κ Μαίί, 
21. 19. 

κ Μαιί, 
21. 12, 

1611 
2 Απᾶ βδιίῃ ππ{ο {]οπη, ἄο 7ος γα 

ἱπίο {πο ν!]ασο ουεγ αραϊηςί το, απά 
38 500Π 85 Το Ῥο οπη{ογεᾶ Ιπίο 16, γα 
58.811 Επᾶ ἃ οοἱ]ύ 01οᾶ, π/Ἡεγδοη ἨΠΘΤΕΥ 
1ςΠ Β8ύ, Ίο056 Ἠϊπῃ, απᾶ Ῥτϊπρ Ἠϊτη. 
8 Απά 1 ΑΠ πιαη 580 ππίο τοι, 

ἨΤηγ ἆο το {152 Βαγ σε, ἴμαῦ {ο 
Τιοτᾷ μα πεεᾷ οἵ Πΐτη : απάἆ βἰταῖρ]ιί- 
πναγ Π6 ση] 5επᾶ ἴση Β 0161. 
4 Απᾶ μεν ψνϑηὺ ἐΠεῖγ ναγ, απᾶ 

{οτπᾶ {πε οοἱὺ {164 Ὦγ {π6 ἄοου τ - 
οαὖ, ἴῃ ἃ Ῥ]αςο ὙγΏΘΥΘ ὕπγο γα τηθϑῦ: 
απᾶ {π 60 1οοβθ Ἠήπῃ. 
δ Απᾶ οετίαϊη οἵ ἔπεπι {πᾶὺ βἰοοᾶ 

ἴπεχε, βαϊα απίο {]απα, Ί]αῦ ἆο γο 
Ἰοοβῖπρ {ο οο] 2 
6 Απά {πον βαϊᾷ ππ{ο ὑπ θη ογαη α5 
9685 Ππδᾶ εοπππαπᾶθᾶ: απᾶ {Πεγ ]εί 
Ώποεπα ο. 
7 Απά ἴπεγ Ῥτοιραί {πο οο]ς ἴο 

ᾖθ6ρβαβ, απᾶ σαδί {]αῖν ραγπιθη{5 Ο1 
Ἠΐτη, απᾶ ο βαῦ προ Ἠΐτη. 
8 Απᾶ ΙΙ8ΗΥ ΒΡΥΘΘΩ͂ {ιαῖν ραγπιεη{Β 

1η {Πα γα: απᾶ οἴπεντς οαὖ ἄονπι 
Ῥταποε]μοας οὗ ο. 11665, απᾶ βἰγαγτοᾷ 
ΏΊθτη ἴῃ {1ο πα 
9 Απᾶ {μὸν μαι πποηῦ Ῥεΐοσθ, απᾶ 

Όπου {παῦ 1οΠονοᾶ, ετῖεᾶ, ΒαΥΙΠΡ, 
Ἰοδαηπα, Ῥ]εςβοᾶ 18 Ἴμο ἐπαῦ οοπιθί]ι 
Ἰη {πο Ναπιε οὗ {π6 Τιοτᾶ. 
10 Ῥ]αβεεᾶ Ρε {με ΚΙπράοπι οὗ οὔσ {α- 

{πουν Ώανιᾶ, ἐ]λαί οοταδύἩ ἴῃ {ο Ναπιο 
οὗ {πε Τιοτᾶ, Ηοδαππα ἴῃ {πὸ Ἠρ]αΡί. 
11 Απᾶ “6885 επἰεγοᾶ Ἰπίο ἆεταςα- 

Ίσπα, απᾶ Ιπίο {πο Ταπηρ]ο, απᾶ γα 
Ίο λα ]οο]εά τουπά αὐοαί ΡΟΝ αἲ] 
(ήπρς, απᾶ ποπ {Πο εγεηθ]άο γ/αβ 
90116, π6 πεπύ ος ππίο Βείμαπγ 
σύ {1ο ἔπγε]το. 
19 41 Απᾶ οἩ {ΠῸ ΠΙΟΥΥΟΥ Ὑπ]θη {Ἠδγ 

Ψγετθ 60Π16 {ΟΠ Βοίμδην, Ἡθ πγαβ 
Ἡαηστγ 
19 ἘΣ βϑϑίηρ ἃ Ἡρ ἴχεο δἴδυ ο, 

Πανίηρ Ίθαγνθεβ, Ἡθ «8116, 1 ΒΔΡΙΥ μὸ 
τηϊρῦ Άπᾶ δὴν {μϊηρ ἰμϑύθοι, απᾶ 
ΘΠ Ὦθ οςπηθΘ {ο 16, Ὦθ {οαπά ηο- 
ὑμΐηρ Ῥα{ ]εανθΒ: {0Υ {π6 ἐἶπιο οὗ Βρ8 
ππαβ ποῦ ψεέ. 
14 Απᾶ “96515 αηβγγογαᾶ, αηᾶ βαϊᾶ αἩ- 

{οιζ,Νοτηπαη οαἳ {γα οὔ {6 6 μου θα ον 
ΤΟΥ 6Υ6Υ. Απά ἢΪ5 ἀἱδοῖρ]ας μϑαγᾷ {έ. 
15 41 "Απα {Παγ οοπιο {ο 6 τιΒ8 161, 

δια ο 6885 πνεπύ 1π{ο {πὸ Τεπηρ]ε, απᾶ 
Ῥεραπ {ο οαϑῦ οαὖ ἔ]ποπα ὑπαὺ 5014 απᾶ 
Ῥοαρ]Ώ{ ἴῃ {πὸ Τοτηρ]ε, απᾶ ουθυ γον 
{ο {αβ]ες οὗ {11ο ΠἹΟΠΘΥΕΠΑΠΡΘΥΕ, απά 
{86 βθαΐβ οὗ πηι ὑπαὺ βο]ά ἆοτοβ, 
16 Απᾶ ποτ]ᾶ ποῦ βου ὑπαὺ Δ ἢν 

ΤΊΒΗ ΒΠΟ11 ΟΔΥΤῪ ΔΏΥ Ὑ6556] ὑΠΥ ΟΠ ΡῈ 
{π6 Τεπιρ]ο, 

1881 
2 απᾶ βαῖ πἀπίο ὕπθπι, ο τον 

πναγ ἰηΐο {με γ]ὰρ 6 λαέ ἶς ονος 
αραϊπδί τοι: απᾶ βἰταϊρλίγαγ 5 
πο δηΐϑυ Ιπίο 16, Υθ ϱ]ια]] Επᾶ ἃ 
οσο] {1644, ἹΥΘΓΘΟΙΙ ηΟ τΒΠ ΘΥΕΥ 
τοῦ εαΐ; Ίοοβο Ἠήπα, απᾶ της 
Ἠϊη. Απᾶ 1 ΠΥ οης 580 ππίο 
τοι, ὪἩψ ἄο τε {Π|15} 580 τε, 
ΤΠο Τιογά Ἠαίῃ ποεᾷ οἵ Ἠΐπα; απᾶ 
αἰταίρ]Ώύνγαγ μ6 1 γή! βεπᾶ Ἠΐτα 
Ἄραοκ Ἠϊμιεγ. Απᾶ {ποὺ πεπῦ 
ΔΤ, δα Τοππᾶ α οο] δε αἲ 
{86 ἄοοτ ποια! ἵπ {πο ΟΡΕΠ 
βίτοεῦ; απᾶ {αγ Ίοοβοθ Ἠϊπα. πᾶ 
οετίαῖπ οὗ ποιὰ {]ιαῦ βἰοοᾶ ἔ]ετο 
5814 απίο ἔπαπι, Πιαί ἄο πο, 

6 Ἰοοβῖπρ ἴ]ο οο]02 Απά {μεγ βαϊᾷ 
πηπί{ο ὕπο 6ΥεηΠ 8ἃ5 “9655 πδᾶ 

7 Βεϊα: απᾶ {Πεγ 1εῦ ἔμϑιῃ ρο. Απᾶ 
Όπου Ῥτγίηρ {μα οο]έ αππ{ο “6588, 
απᾶ οαϑύ οἱ εἴπη {Ποῖ} ραγπΙθη{Β: 

8 απᾶ Π6 βαῦπροι Ἰήπῃ. Απάᾶ πιαπτ 
5ρτοαᾶ {]ιαῖγ ρατιηεη{Β προπ {πε 
πγαγ ;απᾶ ΟΥΠΘΥΒ ὃ ΏγαΠΟΠΘΒ,  ΒΙΟ 
{πον Ἠαᾶ οιό Ίτοπι {πΠ6 Βε]ᾶς. 

9 Απά {πετ ἰπαῦ πγεηί Ῥείογα, απά 
{πον πα {ο]ογτεᾶ, οτεᾷ, Ἠο- 
58 Πη8,; Ῥ]οδββδεᾶ {519 ἐπαῦ οοτηθίῃ 

10 ἴῃ {πὸ πϑιὴδ οἵ {Π61,ογᾶ : Ῥ]εβδεά 
ἐ8 ἴπο ΕΚἰπράοπα ὑπαῦ σοτηθίῃ, {με 
Ἰϊπφᾶοπι οὗ οὐὐ ἔδίμοῦ Ῥανιᾶ: 
Ἡοβαππα ἴῃ {π6 ἨἩϊρ]ερθ. 

11 Απᾶ Ἰο επθεγτεᾷ Ιπίο {εγπςα- 
Ίσπι, 1Πίο ἐπ {επαρ]θ; απᾶ ΘΠ 
Ἡε μπᾶ Ἰοοκεά τοαπᾷ αροπέ προηῃ 
811 πήρα, 16 Ῥεϊης που; ετοπ/ᾖ]άο, 
6 ππεπύ οαὖ πηΐο Βείμαπγ πα 
{1ο ἔνγε]νο. 

12  Απᾶ οἳ {ΠαΙΠΟΙΥΟΥΥ, πΊθη {αγ 
Ίπεχε «0Π1Θ οτί ἔτοπι Ῥείμαηγ, Ἡε 

15 ἨἩαηρεγεᾶ. Απάᾶ πεεῖηπρ ἃ Βρ έτθε 
διἴδυ οϐ ανίηρ Ίεανθς, Π6 681Π6, 
1 Ἠαβρ]γ Ἠο τηὶσΏὺ πα απγ]ήπρ 
{Ἠαεγεοη: απᾶ Ὑ]εη 6 οΏτηθ {0 
16, Βα {οαπά ποίμῃϊηρ Ῥα{ Ίεαγος: 
ΤΟΥ 1 πγαβ ποῦ ἴ]ε ΒΕΒΒΟΠ οὗ ἢρβ. 

14 Απᾶ Το διηβνγογθᾶ απᾶ βαϊᾶ πηΐο 
15, Νο τηϑὴ δὺ ἔγιιὐ ἔγοτα {166 
Ἠεποεβογγγατᾶ ΤΟΥ 6γΥετ. ἀπᾷ ἢ18 
αἸΒοῖρΙ65 Ποατᾶ 16. 

15 Απᾶ {Πεν οοπηθ {ο «εγαβα]θτη : 
84 ο οηέετεά Ιπίο {ἐπ {επηρ]θ, 
δια ῬεραΏ {ο οαδύ οαὖ παπα ὑπαὶ 
ΒΟΙ4 απά επι ἐμπαῦ Ῥοαρ]ᾗί ἰπ 
πο {επιρίο, απᾶά ονυετίμταευγ ἴ]ια 
[Δ 0165 οἳ {πο ΠΙΟΠΕΥ-ΟΠΠΡΘΥΒ, 
απᾶ ἴμο βϑαΐβ οὗ {ποπι {μαί 5ο]ᾶ 

16 Ὠιο ἄογεβ; απᾶ με που ποὺ 
Βαδον λαέ ΔΏΥ Τῆι ἙΠοιι]ᾷ οΚΥΥΥ 
ὃ. Υεββοὶ {Ἠτοιρ] {ο {ετπρ]ο. 

ο» 

µ- 

[ή 

1ᾳγ, 
δεπα εί. 

2.05, 
αφαΐτι 

ὃ τ. 
ἰανψογ8 οΥ̓͂ 
{εαυεδ. 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ΔΝ ,᾿͵ » ” ε / ο) , , 

5 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην 
τὴν κατέναντι ὑμῶν' καὶ εὐθέως εἰσπορευό- 

” - 

μενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, 
δ ἢ 

ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς! ἀνθρώπων κεκάθικε"' λύσαν- 
Φι, --4, 3 ᾿ ΄ 4 εἶ » ἡ ε - ” 8 τες αὐτὸν» ἀγάγετε'. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, 

Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε ὅτι Ὃ Κύριος 
ὃν κς Π ” ἅ ἣν η, 3 3 ῃ αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ εὐθέως αὐτὸν ἀπο- 

4 στελεῖὃ ὧδε. ἀπῆλθον δὲ; καὶ εὗρον τὸν» 
σι ” Ν Ν / ” 3, 

πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν θύραν ἔξω ἐπὶ 
- » ; ΙΝ , ᾽ / / 

6 τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. καί τινες 
τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποι- 

6 εἴτε λύοντες τὸν πῶλον; οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς 
νά. - » 

καθὼς ἐνετείλατο) ὁ Ἰησοῦς' καὶ ἀφῆκαν αὐ- 
᾿Ξ κ᾿ , 

7 τούς. καὶ ἤγαγον 1 τὸν πῶλον πρὸς τὸν 
Ε] - Ν ᾽ 1} 3 “ Υ « / 3 

Ἰησοῦν, καὶ ἐπέβαλον" αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐ- 

8 τῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτῷ 1. πολλοὶ δὲ 
« ο 

τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν 

ἄλλοι δὲ στοιβάδας 13 ἔκοπτον ' ἐκ τῶν 
δένδρων 15, καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν 19, 

9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
ἔκραζον, λέγοντες ΤΠ, ̓ Ὡσαννά᾽ εὐλογημένος 

10 ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου" εὐλογημένη 
ἡ ἐρχομένη βασιλεία ἐν ὀνόματι Κυρίου 18 

- ν᾿ ς« - ΤΩ, 5 . - 
τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαβίδ Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. ' 

Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ ᾿]ησοῦς, 
καὶ 19 εἰς τὸ ἱερόν' καὶ περιβλεψάμενος 

4 3 - . - 

πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν 
κ) ” Ν ” ἷς 

εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 
19. Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ 

/ 3 ΄ κ 3 Ν “-“ 20 / 

19 Βηθανίας, ἐπείνασε. καὶ ἰδὼν συκην”΄ µακρο- 
ΜΕ θεν, ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσει τι 

᾽ Φαν κ᾿ κ 5» ΓΝ σον 9 ᾿ 
ἐν αὐτῇ" καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτήν, οὐδὲν εὗρεν εἰ 

"4 μὴ φύλλα᾽ οὐ γὰρ ἦν καιρὸς 1 σύκων. καὶ 
2 Ν πὰ 8 α 90 ς ἡ ὅδ. ον ΄ὕ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 33 εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι 
ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν φάγοι. 
καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

αν νε , 3 Α 3 
1ὅ Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα' καὶ εἰσ- 

1 - 

ελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς 3. εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο 

ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ 2: ἀγοράζον- 

τας ἐν τῷ ἱερῷ' καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολ- 

λυβιστῶν, καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούν- 
Ι6των τὰς περιστερὰς κατέστρεψε, καὶ οὐκ 

” σ ΄ “- Υ ” ες - 

ἥφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 

1 αζᾶ οὔπω 3 ἐκάθισε 

ὃ λύσατε αὐτὸν καὶ 

φέρετε ὅ οπι. ὅτι . 

6 ἀποστέλλει πάλιν 

7 καὶ ἀπῆλθον 

οπι. τὸν 

9. εἶπεν 

10 φέρουσι 

1 ἐπιβάλλουσιν 
13 αὐτόν 

15 στιβάδας 
΄ 

κοψαντες 

15 ἀγρῶν 

16 οπι. , καὶ ἐστρώννυον 
εἰς τὴν ὁδόν 

17 ϱἨπ. λέγοντες 

18 ρῃι. ἐν ὀνόματι Κυ- 
ρίου 

19 ϱπι. ὁ Ἰησοῦς, καὶ 

30 αᾶ ἀπὸ 

21 « 4 Ἢ ᾽ - 
ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἣν 

33 οπι. ὁ ̓ Τησοῦς 

35 ϱπι. ὁ Ἰησοῦς 

34 ᾳἀά τοὺς 
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Σ Μαϑίί. 
21. 19. 

" ον, 

παυο {ια 
Τα] ο 
αυα. 

Μαι. 
21. 29. 

10, 
ἐμπίησ. 

, ΜΑΕΚ ΧΙ. 17--51. 

1611 
17 Απᾶ Ἡο {απρηί, βαγιπρππἰ{οἴμεπα, 

18 16 ποὺ πτ]σθεπ, Μγ Ἠοτδε 5181] "6 
σα]]εᾶ οὗ 811 παβίοπβ ἐμ Ἠοαβο οἵ 
ῬΥΔΥΘΥ 2 θα γο μᾶγϑ πιαᾶο 1ὖ ἃ επ 
οὗ {πίϑνϑϑ. 
18 Απα ὑπ βου 065 απιᾷ ομῖαοί Ῥτ]ιοξίς 

Ἠθαγἆ τέ, απ βοιρηῦ μουν ὑπ 6 Υ ταϊρηῦ 
ἀεβίτογ Πτα: {ον πιογ Γεαγοῖ Πΐτη, 
Ῥθέατιβο α1] {1ο Ῥεορ]ο πας αξ(οπϊθμοᾶ 
αὖ Ἠ15 ἀοοίχ]ηο. 
19 Απᾶ ν]ετι Ἐτεπ πταβ οοπ1θ, ΗΘ 
τοὺ οτί οὗ πο οἰΐγ. 
20 4 ἘΑπάᾶ πι {Π6 ππογηϊηρ, ἃ5 ΠΟῪ 

Ῥαϑβϑᾶ Ὀγ, ὑπον βαπν {1ιο ἣρ ἔγεε ἄγ]οα 
πρ 1γοτη {πο γοοίβ. 
21 Απᾶ Ῥεΐεν οα]τπς {ο ταπθπ- 

Ῥχαπσς βαἰ( απίο Ἠϊπα, Μαδίαν, θ6- 
λο]ά, (πε Ηρ (γες γγηΙο] ποια εατβεάςί, 
18 ὙΠ ΠΟΥ α αἹναγ. 
22 Απ {αραβ απβυγετῖηρ, βοϊ ἢ πηΐο 

{λδτα, "Ἤν {αλ ἴῃ αοα. 
28 ΠΟΥ͂ τετῃγ 1 580 τιηΐο γοα, ἐπα 

ὙΥΠΟΒΟΘΥ͂ΘΙ 5118] βαγ πιηΐο {115 τηοή- 
{αΐπ, Ῥο {ποα χοπηογοαᾶ, δηα Ῥο ποῖ 
οὐδ Ἰπ[ο {]ι6 568, απᾶ πα ποὺ ἄοαδρί 
ἴῃ Ἠϊς Ἠδαχί, ρα 5181] Ῥε]σνο ἰῑιαί 
{ποβε {Πϊπρε νησι ο Βαϊ(ῃ 5181] 
60118 60 Ῥα88: Π6 518} Ἠανο π]ιαζ- 
ΒΟΘΤΕΥ Π6 5α1{Ἡ. 
24 Τποτγείοτε βαγππίοτοα, 3 ΓΠαῦ 

{ΠΠπρβ ΒΟΕΥΕΥΥΕ ἀεβίτο πει γα ργαγ, 
Ῥε]ετο {ῑιαί γο τεσεῖνο έἶεπι, δα γε 
βΠαΠ Ἰατο έἶεπι. 
26 Απάπνπεπγε βίη, ρταγῖτπρ,τ ΓοΥ- 

Ρϊνο{γεΠμανεοισΠλἰαραϊπβδίαηγ: λα 
γοῦν Εαίμεν 8150 πΥἩῖοἩ 15 ἴῃ ΠΥ ΘΗ, 
πα” Τογρῖνθ τοι τοτγ {γοβρα8ββος. 
26 Βαυ 1 γοιι ἄο ποῦ {οχγρῖνο, ποι ΠΥ 

ση] γοῦν Ἐαί]εν π]ῖο]ι 15 ἵη Ἡθανγειι, 
{οχρῖνο τοι} {Υ6βΡΔΡΞΕΒ. 
27 41 Απά {Πε εοπηο αραῖπ {ο ᾳοεττ- 

βαἱοπα, Ἑαπᾶ αξ ο παβ γα]]εῖηρ ἴῃ 
πο Τεπαρ]ε, {16γθ οοτηθ {ο Πϊτη ἴ]ιο 
ομῖαεῖ Ῥυϊοβίβ, απ ὑπ6 Βοχϊρθς, απιά 
ια Ἐ]άᾷστς, 
28 Απᾶ ραγ τιηΐο Πτα, ΒῪ π]αῖ απ- 

ὑλονίγ ἀοοϑῦ μου {Π656 ὑπῖπρβ 3 απᾶ 
ὙΠῸ ρατε ἴμεο {815 δα που {ο ο 
{ποβ6 {μῖπσς Ὁ 
29 Απιᾶ «[65τ|5 απβπγετε, απᾶ δαῖά 

πηΐο {Ἠθπα, Τ ππΙΠ αἱδο 851Κ οἵ τοι 
οπο Ἰᾳπδβίίοη, απᾶ αΠΒΊΤΕΥ της, δ 
1 π] (611 τοα Ὀγ π]ιαῦ δαὐπουϊν 1 
ἆο {π686 ὑπίηρβ. 
90 ΤῊΘ Ραράϊβτη οἵ {οημτ, να 16 ἔγοπι 

Ἠδατεπ, ΟΥ Οἱ ΠΙΕΙ 2 ΑΤΠΒΙΓΘΥ ΤῃΘ. 
81 Απᾶ ποὺ ταπδοπθᾶ πι {]απ- 

ΒΘ6ΊΥΟΒ, βαγίης, ΤΠ νο 5881] αγ, Έγοπα 
Ἠθαπεῃ, Ἡο γή] βαγ, ΒΥ οι ἀῑά 
γο ποῦ Ῥεμετο Ἠϊτη 2 

1881 
17 Απᾶ πὸ {απρ]μέ, απ βαϊᾷ πηΐο 

Ίπθτα, 15 16 ποὺ πει, ΜΥ 
Ἠοπβο 5181] Ῥε οεαΠεᾷ ἃ Ἠοπβε 
Οἵ Ίταγεν Του 811 {ιο παβΙοπβ» 
Ῥαΐ6 Ὑο Ἠανο ππαάο 16 ἃ ἆεπ 

18 οἳ τοββθγ. Απᾶ {ἴμπο ομίοξ 
Ῥτ]εξίς απᾶ {μα βοτῖρες μοαγᾷ 1, 
απᾶ βουρηῦ πον {ποὺ πρη{ 
ἀαεβίχογ πα: ἴου μου Τεαγεά 
Ἠϊτα, Τοντ αἲ ιο του (αᾶε 
παβ απίοπὶρμεά αἲ Πΐ5 {θας]- 
Ἰπρ, 

19. Απᾶ 1οτειγ ετεηίης 216 πεπί 
{οτ{ῃ οαὖ οἵ {πο οἰΐγ. 
Απά α5 {Πεγ ραββϑᾶ Ὦγ ἵπ π6 

ΤΠΟΥΠΙΗΡ, ΠΟῪ βαν 86 ἢρ ἴπεε 
πηζπογεά ἀνα ἴτοτα {1ο τοοῖΒ. 

1 Απᾶ Ῥείεγ εα]]πσ 1ο τΤ6ΠΊΘΙΠ- 
Ῥύϑῆοθ βαϊῃ ππίο Ἠϊα, Ῥαρβίι, 
Ῥε]μο]ά, ὑπὸ Ἡσ ἴνοο πο ο 

22 οπτβεᾷςί 15 πίπετεᾶ αἹγαγ. Απᾶ 
{6585 απβγγοτῖηρ ϱα1{]ι τέο {λετη, 

25 Ἠαγνε {αμ ἴῃ ἀοᾶ. Ὑετγ 1 βαγ 
πηΐο οι, Ἠ/Ποβοσετεγ 5181] βαγ 
ππίο {1815 πποιπίαϊῃ, Β6 ποι 
ἴακεη τρ απᾶ οαδί Ἰπ{ο {πο 568; 
απᾶ 518} ποὺ ἀοαιρο ἴῃ Πρ 
πρᾶν, Ὀὰὺ 5181] Ῥεμενο ται 
πας ο βαϊδ οοπιεί] {ο Ῥαβ; 

24 Ίο 518} Ἰατο 10. Τμογοίογο 1 
ΒΔ. αὐΐο τοι, ΑΠ ἐπίηρβ πν]ιαί- 
ΒΟΕΥ6Υ το τα απᾶ 85}: 10Υ, 
Ῥε]εγο ἴλαῦ γε ΊἸανο τοσεῖγεᾶ 
{Π 61, απ Ὑγο 5811] Ἠαγο παπα. 

25 Απᾶ ἹΥΠ6ΠΒΟΘΥΕΥ το βἴαπᾶ Ῥταγ- 
Ίπα, {ογρῖπε, ἢ γο Ἠανο ααρ]έ 
βσαϊηδί ΑΠΣ οπε; {ἴμαῦ τοιΥ 
Ἐαίμοεν 8150 ν]]ο]ι ἰβ ἴῃ Προ θἢ 
ΤΩΔΥ 1{οχρῖτο τοι τοαν {168- 
Ρ85886Ρ.5 
ΑἸ [ΠΥ «οπιθ αραῖπ ἴο {ετα- 

βα]οτη: απᾶ 55 Π6 γνας πα] άπς 
ἴῃ ἴμο {επαρ]α, ἐπετο οοπιθ 1ο 
Ἠϊπα {π6 Ομ] ρτὶεβῖς, απᾶ {πο 
ΒΟΥ1ΡΕΒ, απᾶ {πὸ εἰάογβ: απᾶ 
μον βαϊᾷ ππίο Ἠϊπι, ΒΥ πα 
απΠογ]ίψ ἆἀοαδτῦ ἴλποι {π688 
Ὠήησς2 ΟΥ πιο σαγε {]ιεο {ΠΡ 
απιοπΙΨ ἰο ἄο ἴΠεβο ἐπίπρβ 9 

29 Απά Ψοβθὰβ βαϊα ππίο ἔμαπι, Τ 
Ὑ11 αξ]ς οἳ τοι ὁπ6 ἁᾳπθββοῃ, 
απᾶ ΑΠΡΥΤΕΥ πια, απᾶ Τ ΜΠ] {α]] 
τοι Ὅν π]αῦ απο 1 ἄο 
{πεδο ἐμίηρβ. πὸ Ῥαρίίσπι οἵ 
1οβΏ, πας ἰᾧ ἔτοται Ἠθαγοατ, ΟΥ̓ 
ΤΥΟΤΏ ΤΠΘΗ 3 3ΠΡΊΥ6Υ Τηθ. Απ 
ἴλαγ τεαβοποᾶ πλ {ἐλαπαφο]τος, 
εασίηρ, ΠῚ πο ελα] καγ, Έτοπι 
Ἠδαγει; τὸ ΜΠ αγ, Ίαν 
Ώιαη ἀἱᾷ το ποὺ Ῥο]ίονο 1ήπι» 

20 

21 

28 

90 

91 

1αγ. 
10)1Ε1ὶ- 
ευεγ 
ευοπίπς 
οαπιε. 

3Βοπιο 
αποζοηι 
ααζμοτί- 
{165 τουᾶ 
πιει. 

ὅ Μαπν 
αποιοηο 
αοτί- 
[165 δα 
γος, 26 
Ῥιΐ {γε 
0 πιο 

ογαῖυο, 
Πτα ΠΟΥ 
ο 01 γον" 
Μαίλοτγ 
τοῖσι ὃς 
ο Ίγθα- 
το Γ01-- 
σῖυε οι" 
{γος- 
Φαδδε». 

4 αν. 
«ὐοΥ. 



ἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

17 καὶ ἐδίδασκε, λέγων" αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται 
μή ς στ 5 - / ὅτι Ὃ οἶκός µου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται 

- - 5, ς - κιν ΄ 20 πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ ἐποιήσατε 
- / - ἈΝ δ « 

18 αὐτὸν σπήλαιον ληστών. καὶ ἤκουσαν οἱ 

γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς Ἵ, καὶ ἐζήτουν 
“- παϑὰ ὃ 3 , ον, 3 Ἐς Η͂ » 

πῶς αὐτὸν ἀπολέσουσιν ἐφοβοῦντο γὰρ αυ- 
᾿ - ο, ωρες ΟΦ 5 ΄ ον - 

τόν, ὅτι πᾶς" ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ 
-” » ΄ 

διδαχῇ αὐτοῦ. 
19 Καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύετο 3 ἔξω 

” ΄ 

τῆς πόλεως. 
. Ἂν “Ὁ 31 ἰδ Δ 

90 Καὶ πρωὶ παραπορευόμενοι”ι, εἶδον τὴν συ- 
- » «ς - 

91 κῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. καὶ ἀναμνησθεὶς 
“ “ἃ 

ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Ῥαββί, ἴδε, ἡ συκῆ ἣν 

99 κατηράσω ἐξήρανται. καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς 
» “ ” -- 

98 λέγει αὐτοῖς, Ἔχετε πίστιν Θεοῦ. ἀμὴν γὰρ: 
λέ εἰς “ ἂ 4 ” -. κῃ ΄ έγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, 
3, Α { 3. Ἁ { ἈΝ Ἄρθητι, καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ 

- - - 3 
μὴ διακριθη ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πι- 

” 323. 5 «4 λέ 94 / ». 3, σα στεύσῃὍ ὅτι ἃ λέγει: γίνεται ἔσται αὐτῷ 

38 ὃ ἐὰν εἴπῃ δ. διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Πάντα 
“ ΄ 

ὅσα ἂν προσευχόμενοιϑ αἰτεῖσθε, πιστεύετε 

35 ὅτι λαμβάνετε”, καὶ ἔσται ὑμῖν. καὶ ὅταν 
” 

στήκητε προσευχόµενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε 
/ . ὦ « Λ ε κε ε 

κατά τινος ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς 
» -- . ΄ ς - Ν “ 

οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

90 δ εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ παραπτώματα 

ὑμῶν. 

27 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα' καὶ ἐν 
“ον ἧς -- - 5 - 3 " 

τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ, ἔρχονται πρὸς 

αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 

8 πρεσβύτεροι, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἔν ποίᾳ 
. / ΄ ΄ 40 / Ν 5 

ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; καὶ τίς σοι τὴν ἐξου- 
, ’ 2 σ - ΄“ ε ΔΝ 

90 σίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς; ὁ δὲ 

Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς ̓  εἶπεν αὐτοῖς, ΈἜπερω- 
’ ες - 3 λ 49 σ ΄ Ν 3, ΄ , 

τήσω ὑμᾶς κἀγὼ 5 ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ 

μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
“Ὁ Ἄ 

20 τὸ βάπτισμα 3 Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ 

21 ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι. καὶ ἐλογίζοντο “3 
᾿ Ε] ν ᾽, 5 » 

πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες, Εὰν εἴπωμεν, Εξ οὐ- 
΄ 5. «κὸν ΄ 5 ” Σ , ον Ἂν 

ρανου, ἐεβρει, Διατὶ οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ Σ 

35 καὶ ἔλεγεν 

36 πεποιήκατε 

27 ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Ὑραμ- 
ματεῖς 

3 πᾶς γὰρ 

3. ὅταν 

30 Μ7αγῃ. ἐξεπορεύοντο 

31 : παραπορευόμενοι 
πρωΐ 

55 οπι. "γὰρ 

35 πιστεύῃ 33 ὃ λαλεῖ 

Οπι. ὃ ἐὰν εἴπῃ 

86 προσεύχεσθε καὶ 

37 ἐλάβετε 

38. οι. Ο6Υ. 20 ἑοαξ, ποὶ 
γιαῦᾳ. 

59 ἔλεγον 

το 

41 οπι. ἀποκριθεὶς 

35 πι. κἀγὼ 

49 αᾶζ τὸ 

33 διελογίζοντο 
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1611 1881 
82 Ῥαἱ “ἴ τγϑ 518] βαγ, Οἵ τηθῃ, {ποτ | 82 1 Βυΐ 5ῃου]ᾶ πο 580, Έτοπα 1ηθη | 105, Βεέ 

{οαχοᾷ Π6 ῬΘΟΡΙΘ: ἔου α11ππεη οοαπ{οά --ἴπεγ {εατεᾷ ἐπμθ Ῥεορίο: 2ἴου | ὅλαϊξ τε 
1ο8Η, ὑπαὖ Ἠο Ίταβ ἃ Ῥτορ]μεί πάρε. 811 νου Ἠε]ά «οι {ο Ῥε ἃ Ῥτο- ο 
89 Απά {ἨΠεγ απαπγεγεᾷ απᾶ βαϊα | 88 Ῥ]εῦ. Απ αγ αηβηγογεᾶ 66818 | ποιο 

πιηΐο 965ι5, γα οσηποῖί (611. Απά απᾶ βαν, Ίο Κηον πού. Απᾶ 20. Ὧν 
Ἴοδαςθ απβπγοτίης, παϊδ]α πιηΐο ἔτη, ο6βας δα] απίο {παπι, ΝΟΙΠΘΥ | αἴί ἤρα 
Νοϊί]αευγ ἄο 1 {611 τοι Ὦγ ν]αί ατ- 1611 1 τοι Ὦσ πια δανπουϊν Τ ος (ο 
μον 1 ἆο {Ππ656 11ηρβ. 4ο ἴμεβε {Π1πρβ. ας ες 

19 Απᾶ ο Ῥοραπ {ο 5ροα]ς ππίο | ὅρα. 
κ ἸΤαςί, 12 Απᾶ "πο Ῥοσαπ {ο βροααίς ππΐο ἴεπα 1η Ῥ8χαβΙ685. Α τηδῃ Ρ]αηί- 
21. 90. {πη Ὦγ ραχαβ]ε5. Α. οεγίαϊη 18η ο ἃ νϊηεγατᾶ, απᾶ 5εῦ α πρᾶρϑ 

ΕΘ 3 τὸ 

ρ]απίεᾶ ἃ υἱπουδυ, απᾶ βοὺ δὴ Ἠεσα 
ἀροαυΐ 16, απᾶ αἰρροαᾶ α ρίαοο Τον {Π6 
τϊποΐαύ, δηα θα} ὺ ἃ. ἑονγου, απᾶ 1αύ 
10 οαῦ {ο Ἡαβδραπάτηπσῃ, απᾶ νγθηὖ ᾿πΐο 
ἃ Τ4Υ σοπηΐνυ. 
2 Απᾶ αὖ ἴ]μο Β68ΡΟΠ, 886 βϑῃὺ {ο 

{πο Ἱπιβραπάτηθη ἃ. βουνδηΐ, ὑπαὺ Ἡο 
πηὶρ]ιῦ γϑοθῖνθ {γοπι {πο Ἠβδραπᾶππεπ 
οὗ {πο ἔστ οὗ {π6 νιπεγανᾶ. 
8 Απᾶ ἴ]ιαγ οδαρηῦ Πτα, απά Ῥεαί 

Εΐπη, απᾷ βοηύ Ἠῖπα ΥΩ ετηρίγ. 
4 Απά αραῖπ, Π6 βεηῦ πη{ο απ 

αποΐ]ᾗον βεγγαπί; απᾶ αὖ Ἠΐπι {ΠΥ 
οαϑὺ ΒἴΟΠΘΡ, θᾶ, πιοππᾶθᾶ Ἠϊπι ἴῃ 
{1μ6 Ἰθας, απᾶ βεπῇ Ἠϊπῃ αγ/Γαγ 5Πᾶτηθ- 
{01} μαμαϊοᾶ. 
ὅ Απᾶ αραῖῃ, Π6 5οηῇ δηοίμου, απᾶ 

Ἠήπα {1ιογ Ι1Πεί: απᾶ τπαπγ οἴμοθυς, 
Ῥοαὔἵπρ 8οτηθ, απιᾷ Ι]Ηΐπιρ ΒΟΠΊΘ. 
6 Ηανίηρ τεί {πογε[ογθ οπθ 80η Ἠ]5 

ν;οᾗρο]οτοαᾶ, Ίο βεπί Ἠϊπ 8150 ]α5έ 
πη{ο {1επ1, δαγίηᾳ, ΠΟΥ γη] 16γΥθ- 
16Π06 ΤΙΥ 50}. 
7 Ῥαυὺ ἴμοβο Ἡτπδραπάτπση βαϊᾶ ἃ- 

τηοηρϑὺ {δτηβε]νοας, ΤῊ15 15 {Π6 Ἠεῖτ, 
οοπηθ, Ἰοὺ τς ΚΠ] Ὠΐτη, απᾶ {πῸ ἴη- 
που 6 518] Ῥε Οὔ 8. 
8 Απά ἴππαγ {οο]ς πα, δια Κἰ]Π16 Ἠ]πα, 

απάᾶ οαδῦ ήτα οτί οὗ {1ο νΙπαογαγᾶ. 
9 Ὑγμαῦ Πα] ἐλεγείοτο {1ο Τιογᾷ οὗ 

{ῃ6 νιπεγατᾶ ἆολ2 Ἠο ΜΠ] οοτηε απᾶ 
ἀθβίΥογ ὑπὸ Ἠπαδραπάπιεη, απᾶ υγ] 
Εΐνε {πο νιπεγατᾶ ππίο ο{]θγβ. 
10 ἘΑπᾶ Ἠατο το ποὺ τοαᾶ {5 
Θουρίαν Πο βίοηο νο] ἐμπ6 
Ῥαήάστς τε]οοθεᾷ, 15 Ῥθοοιὴθ {πὸ 
Ἠοαᾶ οὗ ἴ]ιο ΟΟΥΏΘΥ: 
11 Τ]ή8 πας με Τιογᾷ” ἀοῖτπρ, απᾶ 

10 18 τπαχγο]]οις ἵπ ΟἿ ΕΥ6Β. 
12 Απᾶ {ποὺ εοαρΗ/{ {ο Ίαγ πο] οἩ 

μάπα, Ῥπή Γεαγεᾷ {Π6 Ῥοορ]α, {ΟΥ {116Υ 
Ίσιανγ {]αί Το δᾶ 6Ροζκεπ [Π6 ρατα)]ο 
αραἰηςδὺ ἔπεπι: απά πε [οἱ Ἠτη, 
απᾶ τοῦ ὑΠ6]} αγ. 
19 4 ἘΛπᾶ ἴΠεγ βοπᾶᾷ ππίο Ἠϊπα 

οοτίαϊη οὗ {π6 Ἐμαχίβθθβ, δᾶ οὗ {μο 
Ἠσογοᾶίαπβ, {ἵο οαΐο] Ἠϊπι ἴῃ Ἠϊ5 
ψιοτᾷβ. 
14 Απᾶ ἜΘΗ {ΠΟῪ πγετο οοπ1ο, 1ου 

προαί 10, απά ἀἱρρεά ἃ ΡΙ0 10Υ 
{Π6 ἩπΙΠΘΡΥΘΡΒ, απᾶ ῬαΠ]{ α ΤΟΎΤΟΥ, 
απ Ἰοὺ 16 οαὐὺ {ο Ἱπςραπάπεῃ, 
απᾶ νγοηῖ Ιπίο πού. ΘΟ ΠΥ. 
Απάᾶ δὖ {πο 5εάβοη Ἡο βοπύ {0 
ιο Ἡαδραπάπηθη ἃ Ὀρεγγαη{, ὑπαὺ 
Ίο τηϊρ]ηέ τεοεῖνα τόσ {Π6 Ἠταβ- 
Ῥαπάπηπεια οἳ ἴ]ο {γι οὐ ἴμο 
νἰπεγατᾶ. Απά {ΠΟῪ {οοἷ Ἠϊτα, 
απά Ὀθαί πα, απᾶ βαεπί Ἠΐτη 
θΊΤαΥ επηρίσ. Απιᾶ ασαῖπ "6 βεπὺ 
τη {ο {λοπη αποίμοχ ὃ βουυδηῦ; απᾶ 
Ἰήπα {μαγ ποππάαεᾷ ἴῃ ἴμο Ἰθαᾶ, 
απᾶ Ἠαπά]θοᾶ εΠαππείαΠγ. Απᾶ 
16 βεη{ αποίηον; απᾶ Ἠϊτα {λπαγ 
11Πεᾶ: απ πιαηγ οἴμετβ; Ῥεαίπρ 
6ΟΊΠΘ, αππᾶ Ι1]πιρ 8οτηθ. Ἠθ Ἰιαᾶ 
γεξ 9Ἠ6, ἃ Ῥε]οτεᾶ 5οπ: Ἠο βθηΐ 
Ἠήπῃ Ἰαϑὺ απίο ποτ, βαγΊης, ΤΉΘΥ 
Ὑ11 ΤΕΥΕΥΕΠΟΘ ΤΥ 50η. Βαΐ 
ἴλοβο ἨἩπεραπάπηεη Βαϊ απποης 
{πδπηβε]νος, ΤῊ 15. {μα Ἰοαῖτ; 
οοπ1θ, Ἰοὺ τιὸ ΚΠ] Ἰπα, απ {Π6 
Ἰπλθγ]ίαησς 518}1} θ6 οὔσβ. ἀπᾶ 
ΠΟΥ {οοῖς ήτα, απά ΚΙΙεά ἸΗπη, 
απά οαδύ Ἠϊπι οτι οαὐ οἳ {πὸ 
νἰπεγατᾶ. παῦ (πεγείογο υγ] 
{16 ]οτᾷ οὗ λε γιπογατᾷ 40 3 Ἡε 
Ὑ711 οοπῃθ απᾶ ἀεβίτογ ἐπ Ἠτβδ- 
Ῥαπάπηςη, απά γη] ρῖνο {με νἱπθ- 
γαγα ππίο οἴμεΥβ. ἩἨαγνε τε ποῦ 
χθαᾷ 6τοη {115 5ογΙρίατο: 
Ἔ]ιο βίοπο ίσο] ἴλο Ῥαϊ]άοιβ 

χα]εο[εᾶ, 
ΤΠ6 βϑτηθ τγᾶβ τηϑθ ἐπ6 Ἠεαά 

οὗ {πο ϱΟΥΠΘΥ: 
Τ]ή8 γγας ἔγοπῃ {Π6 Τιοτᾶ, 
Απ 1{ Ιβτπαχνε]]οαβῖπ ΟἿ" ογοῬ ἢ 

Απά ἴπεγ εοιρ]έ {ο Ίαγ πο] οἹ 
Ἠϊπα; απᾶ ὑπο 1θεαγθᾶ {Π6 τητ]- 
{πᾶ ; {οχ {1εγ Ῥετοεϊνεᾷ ἴ]αί ιο 
βΡαΚο {πὸ ραγαΡδ]ο ασαϊηδύ {λοδτη: 
απᾶ μεν 1ε Ἠϊτη, απᾶ πεηῖ 

5 

5 

μ». 

σι 

συ 

-1 

ἴσ 6] 

φῳ 

απαΥ. 
Απά {ποὺ 5δοπᾶᾷ ταπίο Ἠϊτη 

οετίαίη οἳ ἴπο Ἐμαχίδοςς απᾶ 
οἳ πο Ἠετοβίαηπς, ἴλαῦ (αγ 

14 τηϊρηῦ ομ{οἩ Ἠΐπι ἴῃ {α]ῑκ. Απᾶ 
ὙΠῸ με πετο «01186, ἴμεγ 
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“Ὁ ΕΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 20] 

35 ἀλλ᾽ ἐὰν ὅ εἴπωμεν, Ἔξ ἀνθρώπων, ἐφο- 3 ἀλλὰ 
α » Ξ 5 ἰγθρώ Ἰ βοῦντο τὸν λαόν ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν ἡ (Ματ. ἀνθρώπων :) 

5 38 Ἰωάννην, ὅτι ὄντως προφήτης ἦν. καὶ “7 ὄντως ὅτι 

ἀποκριθέντες λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ 8, Οὐκ οἵ- 3 τῷ ᾿Τησοῦ λέγουσιν 
δαμεν. καὶ ὃ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς λέγει αὐ- 49 οπι. ἀποκριθεὶς 

“ ανν 8 Α ᾿ κε » / 2 
τοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 

ταῦτα ποιώ. 
» - ΄σ Ἰὼ 

12 Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγειν], 1 λαλεῖν 

᾿Αμπελῶνα ἐφύ ἄνθ ὶ ἐ- μ ν ύτευσεν ἄνθρωπος, καὶ περιέ 
/ Ν ” ς / Ν 

θηκε φραγμόν, καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον, καὶ 
» / ’ ἊΡ σα, μα α 

ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωρ- 
” 8 9 γοῖς, καὶ ἀπεδήμησε. καὶ ἀπέστειλε πρὸς 

- ΄ “ μι" 

τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῴ δοῦλον, ἵνα παρὰ 

τῶν γεωργῶν λάβη ἀπὸ τοῦ καρποῦ“ τοῦ 32 τῶν καρπῶν 
8 ἀμπελῶνος. οἱ δὲ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν, 8 καὶ 

ο ᾿ { Ν / Ε , 4 καὶ ἀπέστειλαν κενόν. καὶ πάλιν ἀπέστειλε 

πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον" κἀκεῖνον λιθοβο- 
λήσαντες ὁ ἐκεφαλαίωσαν ὅ, καὶ ἀπέστειλαν 

ὅ ἠτιμωμένονδ, καὶ πάλιν ἄλλον ἀπέστειλε" 

4 οηϊ. λιθοβολήσαντες 

ὅ ἐκεφαλίωσαν 

6 ἠτίμησαν 
7 

πάν, , ὃ 9 η 5) 
κἀκεῖνον ἀπέκτειναν καὶ πολλοὺς ἄλλους, ; 

οπι. πάλιν 9 Ν , , Γ 3 ῃ 
τοὺς μὲν δέροντες, τοὺς δὲ ἀποκτείνοντες. 
5, - 8 τῇ 

6 ἔτι οὖνβ ἕνα υἱὸν ἔχων" ἀγαπητὸν αὐτοῦ Ὁ, “ οπι. ουν 
9 εἶχεν, υἱὸν 
10 τοῦ οπι. αυτου 

Ἡ (ν) οπι. καὶ 

13 ἔσχατον πρὸς αὐτούς 

» , ᾿ ἀπέστειλε καὶ 1 αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς ἔσχα- 
19 λέ σα ᾽ / ΔΝ ς/ τον]”, λέγων ὅτι ᾿Εντραπήσονται τὸν υἱόν 

- 53 Ν 
Ἴ μου. ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπον πρὸς έαυ- 

Ν μή πα Ὁ 5 ς / . 5 τοὺς ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" δεῦτε, 
- « 

ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κλη- 
{ 

8 ρονοµία. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἀπέκτειναν 15, 15 ἀπέκτειναν αὐτόν 
ο - “- ΕῚ 

9 καὶ ἐξέβαλον" ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. τί οὖν 13 ααἀᾷ αὐτὸν 
΄ - - 

ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελώνος; ἐλεύσεται 

καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν 
- ) κ᾿ 

10 ἀμπελῶνα ἄλλοις. οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην 
3 / 8 3 / ς » 
ἀνέγνωτε, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἶκοδο- 

“- - 2 / 3 ν᾿ / . 
μοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας 

Ν / 2 ΄ .“ Δ ” 

1] παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυ- 
Νὴ “ - 

19 μαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; καὶ ἐζήτουν 
πια - Ἂς 31 / Ν ” . αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον 

” Ν σσ 8 ΕΣ 9 8 . 

εγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν 
53 9 ἘΜ Ὁ , ων Ὁ λεών “ἡ 

εἶπε᾽ καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 
ΕΣ - 

13 Καὶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐτόν τινας τῶν 
ο - σ 

Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρωδιανών, ἵνα αὐτὸν 
Ἂ 

1 ἀγρεύσωσι λόγῳ. οἱ δὲ ἐλθόντες λέ- 15 καὶ | - 

γ--ὃ 



Τ Ταἴι- 
ἡηῷ ΟΥ̓ 
ΟἸγ" 
ΙΟ ΘΝ 
δέενοὶ 

Ῥόπισθ 
μα - 
αγ, 

κ Μαίί, 
22. ὁ6, 

5. ΜΑΕΒΕ ΧΙΙ. 14-28. 

1611 
58. αηπ{ο τη, Μαβίου, σγο Έπιουν {να 
ποια ατί ἴγαθ, απᾶ οαχοβΏ {0Υ πο 
ΠΠΦΗ: Τ0Υ ἴποα τερατᾷεδί ποὺ {μα 
Ῥ6ΙΡΒΟΠ οἳ ΊΠ6Ἡ, Ὀαὺ {εασμοδύ ἔ]ε 
πγαγ οἱ αοᾶ ἵπ {τι}. 15 1 Ιαν] 
{ο ρἶνο ἰχ]ραίο {ο Οωβαχ, οὐ ποῦ 
15 5181] νε ρῖτο, οἳ βΠα]] πγο ποὺ 
εἶν Βαΐύ Ἡο Ἱπονήηρ ]αῖν Ἠγρο- 
οΥΙΑΥ, 58 ππίο {Πεπα, Υ {επιρί 
γο 162 Ἐτίηρ 1ηθ ἃ ΙῬεπΗγ ὑμαί 1 
ΤΙΣΥ 596 16. 
16 Απᾶ ἴ]λογ Ῥτοαπρηί 16: απᾶ 116 

5810 απίο παπα, Ἰ/ποβδο 5 {815} 
Ίπαρο απᾶ 5αρογβοχίροπ Απᾶ 
{αγ βαῖά αππζο Ἠϊπα, Ο92881’9. 
17 Απᾶ “6815 απβγετῖηρ, 5814 ππ{ο 

ἔπαπα, Ἠεπᾶςευ {ο Οσβαν {με ἐΠῖηρς 
ἐλαῦ ἆγο ΟβαΥ΄5: απᾶ {ο ἄοᾶ {πὸ 
ἔμ]ησς ὑπᾶῦ ανα (ἀ9ᾷ”. Απά μεν 
ππαγγοΠεᾶ αὖ Ἠϊτη. 
18 4 "Τπεη οοπιο πιηΐο Πήπη {πὸ 
Βαάᾶπσθαβ, ΠΟ βαγ ἴπεγο 15 πο 
ΥΘΡΙΥΥΘΟΙΙΟΠ, ἃ Πα ον αβικοά Ἠΐτη, | 

ΒΑΥΊΗΕ, 
19 Μαβίου, Μοβθς πποίο πιηΐο τΒ, 

Τὸ ἃ πηαπ)5 Ῥτοίμον ἀῑθ, απἆ Ίεᾶγο 
μῖς σα Ῥελμιπᾶ Ἠτη, απ Ίεατο ηο 
ομ]άτοι, ειαῦ 15 Ῥτούμετ βΠοπ]ᾶ 
ἴακο 115 πα, απᾶ ταΐδο πρ 5οεᾶ 
πηΐο Ἠϊ5 Ῥγοίπον. 
20 Νουγ ἴπεγο πγοχο 5ετοιι Ῥγαίμτεη : 

απᾶ {πο Πτεῦ {οοῖς ἃ 16, απᾶ ἁγίπς 
οξύ πο βοεᾶ. 
21 Απᾶ ἴλμο 5εοοπᾷ {οοῖς Ποὺ, απᾶ 

ἀἱθᾷ, ποΙίπεχ ον ο αΠὖ 8664, απᾶ 
ἐπ ὑμῖν Πκονγ]δο. 
22 Απιά {μα βενοπ Πϑᾶ ΠΟΥ, απᾶ Ἰοἵδ πο 

5666: ἸΙαβΐ οἳ 811 {Π6 πγοπααι ἀῑεᾷ 4150. 
28. Τὴ {Π60 τοβιχχθοοη {]ποεχείογο, 

πησοη ΠΟῪ 5181] τῖδε, π]ιοδο π[α 
51] 5ο Ῥο οἳ ἔμεπαὂ Του {Π6 Β6ΥεΠ 
λα Ποὺ {ο νή{θ. 
24 Απᾶ ᾳοβαβ αηβγογΊηρ, Βαϊ πιηΐο 

ἔλαπα, Ὦο το ποῦ {Παγείογθ 6ΥΥ, Ῥε- 
681156 ο Κηοῦγ ποὺ Όλο βογΙρίθβ, 
ηθΙ{ζΠθ6χ {ο ΡοπεΥ οὗ ἀοᾶδ 
26 ἘῸΥ ν]θοη αγ 5181] Υ156 ἔγοτα 
ὑπ ἀθαᾶ, {ευ ποι ΠΟΥ ΤΠΙΑΥΥΥ, ΠΟΥ͂ 
ΔΥΘ ρἵνεη 1 τηδυυϊᾶρο: Ὀαὺ ΔΥΘ 88 
ἴπο Απρε]5 γ]]ο]ι ἃΥΘ ἴῃ Ἠδαγοῃ. 
26 Απᾶ 85 {οπομίηρ ὑπὸ ἀθαᾶ, ὑ]ιαῦ 

{Π6ΥῪ τῖβο: Πᾶν Υο ποὺ τοἙᾶ ἴῃ {πο 
Ῥουῖς οὗ Μοβθβ, Ίου ἴπ {πο Ῥαξ5] 
αοᾶ Εβραία απίο Ἠϊτα, ΒΗΨΊΩΡ, 1 απ 
{μὸ αοᾶ οὗ ΑΡταµμαπι, απᾶ {πο αοῦ 
οὗ 15886, απᾶ {π6 ο οὗ 800} 
27 Ἠδ 15 ποὺ {π6 αοᾶ οἳ {πῸ ἆθαᾶ, 

Ῥα{ {πὸ ἀοᾶ οἳ ἴμο Ἠνίηρ: γϑ ἴἨογθ- 
{οτο ἆο ρτεα]γ 61. 
28 4! " Απᾶ οπο οὗ {μο ΡΟσΙροβ οβΊηθ, 

18681 

βαγ απο Ἠϊπα, 1Μαδίοχ, νο ΠΟΥ 
Ενα! ποια ατί ἔγαο, απᾶ σαγοϑῦ ποῦ 
ΤΟΥ ΑΠΥ 0Π6: 10Υ {ποια τεραγάεβί 
πθῦ {ο Ῥεγβοπ οὗ στῆθι, Ῥαΐ οὗ ἃ 
{χα {οας]ιοδί ἴ]ιο γ/αΥ οὗ ἀοά: 
15 1ὖ ]αννέα] {ο ρῖνο ἐτιραίο αππίο 

15 Όαμαχ, οὐ ποῦ Πα] πο ρ]νο, 
ΟΥ 5181] πνο ποὺ σἱνο2 Ῥαΐ Β6, 
Ἰπονίπς ὑπο" ΠΥΡΟΟΥΪΒΥ, βαῖᾶ 
τιηΐο ποτα, Ίγγ {επαιρί το τηθ» 
Ῥχίηρ τηθ ἃ ΖΡ6ΠἨΣ, ἴλαί Τ τηαγ 

16 5βθὸ 10. Απά ἴπεγ Ῥνοασμί 16. 
Απᾶ Το βαϊο πη{ο (παπα, μοδα 
19 {115 Ίπασο απᾶ βαρεγβοτίρ- 
Ποπ» Απά ἴμαγ Βαϊ πιηΐο Ἠϊτη, 

11 Ορβαγ”8. πᾷ ἆθβας βαἱᾷ ππ{ο 
Ώιστη, θά απίο Οσεανγ {]ο 
Ώήπρς ὑπαῦ ἃν Ο05α1’5, απᾶ απο 
ἄοᾶ {π6 {μηρς {πα αγο ἀοὔ”5. 
Απάᾶ ἴΠεγ πιαχγε]εά ρχοαῖ]γ αἲ 
Ἠήπη, 

18 Απᾶ {μετα οοτηθ ππ{ζο εἶτ Βα- 
ἄποθθβ, πγη]ο]ι Βασ ὑπαῦ ἔπετο 15 
ΠῸ 165ΙΥΥΘΟΙΙΟΠ: απᾶ {μετ αξκεᾶ 

19 Ἠΐπι, βαγίηρ, 1Μαβία6Υ, ΊΜοβοΒ 
πυτοῖο απίο τ|ι8, Τ ἃ τη 5 Ῥχο- 
{116Υ 416, απᾶ Ίθατο ἃ πο Ῥε]]πᾶ 
Ἠπα, απᾶ Ίεατο πο ο]η]ᾶ, [ια 
15 Ῥγοίμεγ 5Ποπ]ά {αχο 15 νη[ο, 
απᾶ Υαἱ59 πρ 5οεᾶ απ{ο Ἠ18 Ῥχο- 

20 αν. Τπετο ποθ 86εΥεπ Ὦγε- 
πποη: απᾶ {πο Άγδί {οοῖς ἃ π{ο, 

21 απᾶ ἁγίης 1οἵ πο 5εοᾶ; απᾶ ἴ]α 
5οεοπά {οο]ς Ποὺ, απᾶ ἀ1εᾶ, Ιεαν- 
Ίπρ πο βεεᾷ Ῥεμίιά Ἰήπα; δα ελα 

22 {ηϊγὰ κοπής: απᾶ ιο ΒΕΥεΠ 
1ο πο βοεᾶ. Τιαδί οὗ 811 {π6 

«320 ΨιΟοΙΙΣΙ 8150 θά. Τη {Π6 τοβαί- 
χθοβΙοΏ. 056 πο β]ια]] 51ο Ῥο 
οὗ λετα 9 Γον {μα 5εΥεηπ Ἰαᾶ ΠΟΥ 

24 {ο πο. “6515 βα]ᾷ ππί{ο ποσα, 
15 1 πο ΤΟΥ 1μ15 ο8τ15ο ὑπαῦ γο 
611, ὑπαῦ γο Κποὸν ποὺ πο βοτ1ρ- 
{1168, ΠΟΥ {16 Ῥοπει οὗ ἄοᾶδ 

26 Έονχ πΠοη {αγ 5118}} χο ἔγοπα 
[86 ἄεαᾶ, ἴπεγ πεϊίηεν ΤΙΣ, 
ΠΟΥ 341θ ῥΡίνεη ἴῃ ΤΙΩΙΥΙΔΡΟ; 
Ῥαΐῦ χο 85 4Πρε]β ἵπ Ἠθαγθη. 

26 Βαυΐ 845 {οπομῖηρ {πὸ ἀοαᾶ, ας 
αγ ἃγ6 ταϊδθοᾶ; ἸἨαγο το ποὺ 
χοιά ἵπ ἴπο Ῥοοὶ οἵ 1οΡ6Β, 
ἴῃ {λμο Ίίασε «οοποεγπίπη [86 
ῬταδἩ, ποῦ ἄοᾶ Αρακο πηΐο 
Ἠϊπη, ραγίηςσ, 1 απι ιο «ἀοᾶ 
οἵ Αὐταµαπι, απᾶ {πὸ ἀοᾶ οἵ 
Ίξααο, απᾶ ἴ]ο «ο ὁξ 8.0} 
Ἠε 15 ποὺ {ο ἀοᾶ οὗ {πὸ ἀθαᾶ, 
Ῥαΐ οἳ ἴμο Πνίηρ: το ἆο ρτεα]γ 
6ΥΥ. 

28 Απᾶ οπο οὗ {Π6 ΒΟΥΙΡ65 9116, 

2 -ᾱ 

1 ΟΥ, 
Τζασλεγ 

39506 
πιατρίῖπα] 
ποίο 0Ἠ 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΌΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

γουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς 
Φ ν ᾽ ἐλ Ν ὃ ΨΦ ο ᾿ Ν εἰ, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός" οὐ γὰρ 

’ Ἂν ΄ » [ή 3 3 » » 

βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ 
ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις" ἔξεστι 

ΛΕ Νς , - ΑΓ κ ΕἸ Δ 
1ὅ κῆἢνσον Καίσαρι δοῦναι ἢ οὔ; δῶμεν, ἢ μὴ 

δῶμεν; ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν 
ἊΣ Ε “ , / ΄ ΄ 
εἶπεν αὐτοῖς, Τί µε πειράζετε; φέρετέ μοι 

, ιά ” ε ν ” 

16 δηνάριο», ἵνα ἴδω. οἱ δὲ ἤνεγκαν. 
᾽ “ / 4 ώ Ν α ας 3 ΄ αὐτοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; 

ς Ν ο) }» (ὦ ΄ ε 17 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Καίσαρος. καὶ ἀποκρι- 
θεὶς ὁ10 ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ᾿ Απόδοτε τὰ 
Καίσαρος" Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ 
Θεῷ. καὶ ἐθαύμασαν 15 ἐπ᾽ αὐτῷ. 

καὶ λέγει 

18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵ- 
3 - τινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι" καὶ ἔπηρώ- 

1 τησαν "9" αὐτόν, λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς 
᾿» «ε ” σα »/ ” Ἁ Ε] ἔγραψεν ἡμῖν, ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀπο- 

θάνῃ, καὶ καταλίπῃ γυναῖκα, καὶ τέκνα μὴ 
ἀφῇ Ὁ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυ- 

- ΕΣ - Ν » / ΄ “- 

ναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ 
εξ ἊΣ ΓΕ ΚΣ 8) ἀδελφῷ αὐτοῦ" ἑπτὰ οὖν"! ἀδελφοὶ ἦσαν 

ἄν έ κ. -» - αἱ / 
καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβε γυναῖκα, καὶ ἀποθνή- 

᾽ με , . «ντε ͵ 
2] σκων οὐκ ἀφῆκε σπέρμα καὶ ὁ δεύτερος 

ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανε, καὶ οὐδὲ αὐτὸς 

90 ἀφῆκε” σπέρμα᾽ καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως. καὶ 
ἔλαβον αὐτὴν” οἱ ἑπτά, καὶ”! οὐκ ἀφῆκαν 

ἐσχάτη" πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ 
21 

σπέρμα. 

93 γυνή”. 
ατε ; ” - ει ὁ / [4 Δ 

στῶσι", τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰ ᾽ γυνὴ Ύαρ 

καὶ ἀποκριθεὶς 

ἐν τῇ οὖν" ἀναστάσει, ὅταν ἀνα- 

94 ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 

ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 5, Οὐ διὰ τοῦτο 

πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν 

35 δύναμιν τοῦ Θεοῦ; ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν 
ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε γαμίσκον- 

ται, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐ- 

90 ρανοῖς. περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται, 

οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωσέως, ἐπὶ τῆς 

βάτου ὃν, ὡς 3: εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός, λέγων, 

᾿Εγὼ ὁ Θεὸς ᾿Αβραάμ, καὶ ὁ53 Θεὸς Ἰσαάκ, 

97 καὶ δὺ2 Θεὸς Ἰακωβ; 

νεκρῶν, ἀλλὰ Θεὸς 3. ζώντών' ὑμεῖς οὖν 5: 
πολὺ πλανᾶσθε. 

οὐκ ἔστιν ὁδ Θεὸς 

38 Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων, 

Τ--6 

16 

17 

18 

19 

20 

27 

28 

29 

30 

92 

39 

9: 

ὁ δὲ 

Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε 

ἐξεθαύμαζον 

ἐπηρώτων 

μὴ ἀφῇ τέκνον 

οι. οὖν 

μὴ καταλιπὼν 

οηι. ἔλαβον αὐτὴν 

οὖι. , καὶ 

ἔσχατον 

καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν 

οπι. , ὅταν ἀναστώσι, 

ἔφη αὐτοῖς ὁ Τησοῦς 
΄ 

οπι. οἱ 

8Ι πῶς (Βάτου) 

Οπι. ὁ 

ΟΠι. Θεὸς 

οπι. ὑμεῖς οὖν 



5. ΜΑΚ ΧΙΙ. 28. 42. 

” Μαι, 
22, 41. 

Ἃ Μαίϊ, 
25, ὃ. 

Ξ Μαι, 
25. 14. 

ΣΤακο 
21.1. 

Ι 4 ρίεσε 
ο Όγαςα 
ΠΠΟΠΕΝ, 
5ος 
σος 10, 

1611 
απᾶ Πατίηρ Ἠθαχά {Πδπῃ ταββοπΊἩΡρ {ο- 
ρεΐμον, απᾶ Ῥοτεδίνίης ὑπαῦ Ίο Ἰαά 
ΘΠ ΒΥ ΘΥΘΩ͂ {Ίιθτη τγθ]], ἃ κϑα τη τυ μ] ἢ 
18 ἐπ βσβὺ οοπηπιαπιάπηθηξ οὗ 81]. 
29 Απᾶ {7}65τ5 Δηβυγουθᾶ Πτα, ΤῊΘ 

Εχει οἵ 811 ἴο οοπιπαπάπηεη{5 ἐ8, 
Ἠσαγ, Ο Τβυβ86], {πὸ Τιοτᾶ οἳχ αοα 15 
οπο Τους: 
80 Απᾶ ποῦ ϱ]α]{ Ιου ἐπ Τιογᾶ εντ 
ἀοᾶ πΙθι 411 ιν Ἠδατί, απά να 811 
{ἢν 50], απᾶ γη 811 {γ παϊπᾶ, απιά 
ἢ 811 Πνγ βἰαεπρία: ΤΗΙ8 18 {86 
Ἠγοί οοπιτπαπζπεη{. 
81 Απάᾶ ἴἶιο βθοομᾷ 15 Ἠ]κα, παπιεῖι! 
5, Τοῦ ε]α]ό Ίουο ὑπ πεϊρροας 
85 {γβα]ξ: ἴμετο 15 ποπθ Ο{Π6Υ 6ΟΠΙ- 
πιαπάτηεηῦ στοαίεν {απ {πεςο. 
82 Απᾶ {π6 Βογίρο βαϊα ππ{ο Ἠϊπῃ, 

ὙΓεΙ] πιαβίεν, ἴποι Ἰαξς βαϊᾶ ἴ]ο 
{ππίἩ: τοὺ που 18 οπο ἄἀοᾶ, απᾶ 
Ώιοτε 15 ποπθ οίμεν αὖ Π6. 
89 Απάᾶ {ο Ίοσο Ἠϊπα ση] 811 {πε 

Ἠοαγέ, απ πὶ ἢ 811 Πιο ππᾶενς{απᾶ- 
Ίπα, Δ η ἢ 81] {πο 5οπ], δα τ 1} 811 
Όπο βίγηρίῃ, απᾶ {ο Ίοτο Ἠῖ5 πϑῖρῃ- 
ΒΟῸΣ 85 Ἰήτηβα]ξ, 5 ππογο Παπ 
ὙγΠ016 Ῥανηῦ οβενίπσ5 απἆ 58ου 668. 
84 Απᾶ π]εη {6515 580} ὑπαῦ Ία 

ΒΗΒΥΤΟΥΡΑ͂ ἄἱξογαεαί]γ, μΠ6 βαϊα ππίο 
Ἰππα, Τλμοα ατί ποὺ ἔδυ ἔχου" {πὸ 
Κιησάοτη οἳ ἀοᾶ. Απᾶ πὸ τα ἴον 
{μαΐῦ ἄπγςί 851 Ἠῖτα απγ ἀποϑίϊοῃ. 
96 4 "Απᾶ {“651τ|5 αηβπεγαᾶ, απᾶ 

5814, π]η]α Ίο ἰαπρηῦ ἴῃ {π6 Τοαπαρ]ε, 
Ἠου 580 {ιο Βοτίρθς ὑπαὺ Οητῖςί 15 
{86 5οπ οἵ Ώανιά 9 
96 Ἐον Ῥανῖιᾶ Ἠϊτηβε]Ε βαϊᾷ Ὦγ {πὸ 

Ποῖσ αποβέ, Τηο Τιοτᾶ φαϊὶᾷ ἴο 1ῃγ 
Τιογᾶ, 510 ποια οἩ τὴν τ]σ]Ώξ Παπᾶ, 0111 
1 τηα]κα (Πϊτιο απεπη]6ς {ΠΥ {οοΐβίοο]. 
57 Ὀανιᾶ {πεταίοτο Ἠϊτηβα]{ οα]]εἴ]ι 

Ἠϊτη Τιοτᾶ, απᾶ ππαπςσς 15 Ἡο πει 
Ἠ18 Β0η Απᾶ {Π6 οΟΠΊΤΠΟΠ ῬθοΡρ]θ 
Ἠοαγᾶ Ὠΐτη ρ]αᾶ1τ. 
98 4 Απᾶ πο φαᾷ ππέο ἔλοπα πι 5 

ἀοσομῖης, "Ῥοεπατεο οὗ {πὸ ΡοΥΙΡ68, 
ψμΙ«Ἡ Ιου {οσο ἵπ]οης ο]οίμίτπς, απᾶ 
ἴουε παπα ος ἴῃ {116 τπαχκείρ]ασθς, 
99 Απᾶ {πε εμΊεξ 5εαίς ἵπ {πο ὅ'υπδ- 

6ορθΒ, δα {πε πρρεγτηοβύ τουτης αἲ 
ἔραβίβ: 
40 3 ἨΓΠΙοἩ ἄετοτχ πγιᾷοινβ’ Ἡοπδ6β, 

απᾶ [ΟΥ̓ αργείεποετηα]κε]ἸοπςΏταγεΥς: 
Τμεςε β]α]] τεεεῖτε ργεαίεχ ἆαπητπια- 
Ποη. 
41 4 ἈΑπᾶ 1εβας βαὺ οτε δραϊηβὺ 
ιο ἴπεαβττγ, απᾶ Ῥελε]ά Ίου ἴ]ια 
Ῥοορ]ε σαςί Ἰτποποαγ Ιπίο {Πε {ΓΘΩΡΗΙΥΥ: 
απάτηαπγ {πα πγογετῖο]Ἡ οαβύϊη τη ἢ. 
42 Απὰᾶ {ποῖ «ΠΠ ἃ οθΓ{ΒΙΠ 

1881 
απᾶ ποαγᾶ ἴπεπα ατιοβυϊοπίπρ ἴο- 
ρείμοτ, απᾶ Κπουῖηρ ἐπα Ίο πϑᾶ 
αηβπγογοᾶ λεπτα Ὑ 761], αϑκϑαᾶ Ὠΐτη, 
παῦ οοτητηδηατιπθηῦ 15 {πο Ἠγβί 
οὗ 411) ἆεξαξ απςπεγεᾶ, Τ]ο 
Εγεί 15, Ἠαεατ, Ὁ ΊἸεγασα]; 11ο 
Τιογᾶ οαχ ἀοᾶ, {πὸ Τιοτᾷ 15 οπς6: 
δια οι ϱ]ια]έ Ίουε ἐπὸ Τιοτᾷ πγ 
αο Σπ 811 ἴπσ Πεατί, απά 
Αν 411 {1γ βου], απᾶ 3 1 811 
[γ πηπᾶ, απᾶ ὥυ ἢ 811 Όπσ 
βίγθηρίῃ. ΤῊ 5εοοπᾶ 15 {ς, 
Ἔπμοα 51Π|81}0 Ίοτο {ΠΥ ἘΌΝ 
Ῥοαχ 8ἃ5 ὑπ βοὶῦ, ΤΠΘΥΘ 15 ποπθ 
οὗμου σοιητηδηατηθηῦ ϱτθβῖεΓ 
ἔ]απ [μ656. Απά {πὸ βουῖθο βαϊᾶ 
πηί{ο ήτα, Οὗ ἃ πα, ὃ Μαβίθυ, 
Ώιοα μαϑὺ πε] βαϊᾷ ἐπαὺ "6 15 
0ης; απᾶ {ποῦ 18 ποπθ Οὐ Υ 
Ῥαί Ἡθ: απᾶ {ο Ίοτο μῖτηυ ση] 
811 ο Ἠοατί, απᾶ τι 811 πε 
πηᾷετρίαπάϊῖτπρ, απιᾶ σι 811 λε 
είτεπρί{Ἡ, απιᾷ {ο Ίοτο Ἠῖ5 πεῖρ]ι- 
ρου 85 Ἠϊτηβε], 15 τππο] ΤΟΤΕ 
μη 811] π]οῖιο Ῥατηί οετῖηρε 
απᾶ βδουϊῆοθβ. Απά πει 6518 
βαῖν ὑμπαὺ Το απβπγεγεᾶ ἀῑδογεαί]γ, 
Π6 βαϊα πηΐο Πίστη, Τηοι ατί ποῦ 
{αχ Ίτοπα {πὸ Ἰήπσᾶοπα οἳ ο. 
Απᾶ πο τη8η αξίεν ὑπαὺ ἄπτει 
ΔΙΒΚ τη 8 ΠΥ απεεί]οη. 
Απά 965885 ϑιηβυγευρα δηᾷ εαῖᾶ, 

8.5 πο ἰδαρηῦ ἴῃ {π6 ἔετηρ]θ, Ἡ ον 
Β8Υ {πο 5οτῖρες ἐπαῦὺ {πιο ΟἨτ]ςέ 
15. ὑπ βοὴ οὗ Ώανιά» ὨῬατιᾶ Ἠϊπῃ- 
561} εα]ᾶ ἴπὶ ἐπ ἨοΙγ ϑριυῦ, 
Το Τιογᾶ βαῖᾶ πηΐο τὴν Τιονᾶ, 
510 ποια οἩ τησ τ]σηί μη, 
ΤΊ] 1 πια]το ἐΠῖπο οπεπηῖθΒ 4 ἴ]α 

Τοοΐβίέοο] οἳ {πη {εοῦ. 
87 Ὀαν]ᾶᾷ ΠΙτηςε]ξ οα]]1εἔἩ Ἠΐτα Τιονᾶ: 

απᾶ πγπεπορ 15 Ἡς Ἠϊ5 βοὴ Απά 
δί1ο ϱΟΠΙΤΙΟΠ ῬεοΡρ]ε Ἠθαγᾶ Ἠΐπα 
β]αά1γ. 
Απᾷ ἴῃ Ἠϊς {θασμῖτπρ μ6 βαϊᾷ, 

Ῥεπαχο οἳ {μα βουῖθ68, πο] 
ἄεβῖτο {ο πα] ἴῃ Ίοηπρ τοβθβ, 
Δα {ο ματα βα]πίαίῖοης ἴῃ {Π6 

89 τηατκείρ]ασθς, απᾶ ολμεῖ βϑαὺβ 
Ἰπ {πο Αγηββροσ"θΕ, απᾶ ομ]αῖ 

40 Ῥίαςες αὖ Γεαδίς: ἴπεγ ΒΟ ἆ6- 
ποαν πηᾷουνβ’ Ἡοπβδος, δαπᾶ {ου α 
Ῥτοείεπος ΊἸηπακο Ίοπα ΙΑΥΕΥΒ; 
1656 5881] τεσθῖγο ρυϑδίβυ 60Π- 
ἄετηπαίοη. 
Απᾶ Το καΐ ἄοπη οΥ6Υ ασαϊηςί 

{86 {γααδΥγ, απᾶ Ῥε]ε]ά πον ἐπ 6 
τα] εϊπθ οαϑὺ Ίτηοπογ ἰπίο {Π6 
{χεαξατγ: Πα τηδην {πα γου ΥἹ ἢ 

45 οαδί ἴῃ το. Απᾷ {Π6γ6 «8πιθ δα 

ϑ μ᾿ 

82 

99 

84 

956 

86 

98 

41 

10Υ, ΤΊΣ 
}ογά 15 
οι σος 
{ιο Ἱνογά 
ἐξ οὐ 

2 ἅτ. 
7γοπι, 

5ος, 
Ταζ] 

{11 Γεεῦ, 

505, ἴιε 
ογεαί 
πι ῖ- 
ἐμᾶς 

505, 
ετετ 

τολιῖϊο ΤΟΥ͂ 
α»τε- 
ίοπος 
ἐμὸν 
πιαΚα 

Τ αγ. 
ὀγαρδ, 

8 γ΄. 
οπιε, 



ΕΥΑΤΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 2057 

Ὺ ή ᾿ φΨ"- , ” ΙΝ μὲ ΄ 

ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων, εἰδὼς ὅτι καλῶς 
αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία 

9) ἐστὶ πρώτη πασῶν ἐντολή"; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
᾽ 20 Φος αν [ων / “-“ - 
ἀπεκρίθη Ὅ αὐτῷ “1 ὅτι Πρώτη πασῶν τῶν 
ἐντολῶν “5, ΓΑκουε, ᾿ἸΙσραήλ᾽ Κύριος ὁ Θεὸς 

20 ἡμῶν, Κύριος εἷς ἐστί καὶ ἀγαπήσεις Κύριον 
τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ 
ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 
αὕτη πρώτη ἐντολή. καὶ δευτέρα ὁμοία Ὁ 
αὕτη, ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυ- 

/ / ΓΑ 2 2 Ν 2 ” 
τόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι. 
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς. Καλώς, δι- 
δάσκαλε, ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπας ὅτι εἷς ἐστι 
Θεός 1, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 

οὗ ᾿ 2 ” ξὺν Ε] [ιά -” , 

καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, 
Α 3 ο - ’ » 4 -" 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
- 42 " 2 ΄ -” 3 / Ν ΝΔ 

ψυχῆς," καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ 
ο ΄ ᾿ , ς ε , αι), 43 ἀγαπᾷν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, πλεῖόν 
ἐστι πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ τῶν 
θυσιῶν. 

3 - 

33 

33 

ση» ο. σον πολλὰ “ 
και ὁ Ιησους ἰδὼν αυτον οτι νου- 

“ 3 (6 τε 8. τω ο » » Φ 
νεχως ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ, Οὐ µακραν εἰ 

ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. καὶ οὐδεὶς 

οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ̓ Ιησοῦς ἔλεγε, διδάσκων 

ἐν τῷ ἱερῷ, Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι 
26 ὁ Χριστὸς υἱός ἐστι Δαβίδ; αὐτὸς γὰρ 

Δαβὶδ εἶπεν ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ᾿Αγίῳ, 

Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ 
δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 

31 ὑποπόδιον" τῶν ποδῶν σου. Αὐτὸς οὖν 1 
Δαβὶδ λέγει αὐτὸν Κύριον καὶ πόθεν υἱὸς 
αὐτοῦ ἐστι; 

35 

καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐ- 
τοῦ ἡδέως. 

88 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ", 
Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων, τῶν θελόντων 
ἐν στολαῖς περιπατεῖν, καὶ ἀσπασμοὺς ἐν 

2) ταῖς ἀγοραῖς, καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δεί- 

40 πνοις' οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, 
καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι οὗτοι 
λήψονται περισσότερον κρίμα. 

Καὶ καθίσας ὁ ᾿Ιησοῦς 5 κατέναντι τοῦ 
γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει 
χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον καὶ πολλοὶ 

43 πλούσιοι ἔβαλλον πολλά. καὶ ἐλθοῦσα μία 

4] 

35 ἐντολὴ πρώτη πάν- 
των 

56 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς 

7 οπι, αὐτῷ 

33 ἐστίν 

9 οπι. αὕτη πρώτη ἐν- 
τολή. καὶ 

30 ρῃι. ὁμοία 

41 ϱπι. Θεός 

9 οι. καὶ ἐξ ὅλης τῆς 

ψυχῆς, 
45 περισσότερόν 

οὖπ. γὰρ 

5 Μαγῃ. ὑποκάτω 
5 

οτι. ουν 

4 ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ 
ἔλεγε 

45 ρῃι. ὁ Τησοῦς 
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"1 {πε 
εευεπίτι 
γαγὶ ο 
οπιε ρῖεεε 
οΓ ἱμαΐ 
ὑγαδ8 
ιΟΊΙ6Ί/. 

Μαιν. 
24. 1. 

” Μαϊ, 
ὤᾱ., ὁ, 

"Τῆς 
αρογᾶ τη 
{πὲ ογ- 
σίγαϊ 
{πιρογί- 
εἰ ία 
γαϊη5 ο 
αιθοπιαη. 
ἔτι ὑγα- 
τα. 

κ Μαι, 
10. 19. 

ο, ΜΑΒΚ ΧΙΙ. 42- «ΧΙΠΙ. 11. 

1611 
ῬΟΟΥ͂ ψίάουγ, απᾶ 516 γον ἴῃ πο 
Ἰπηϊζας, νο] τᾶ κθο ἃ Γαγιμίηρ. 
48 Απᾶ Πα οα]]οᾷ πιηΐο Ἠῖπι Ἰὴς 415- 

οἵρΙθΒ, απιᾶ βαϊθλ ππίο ἔπεπι, Ψαετ]γ 
1 εαν πηί{ογοτ, ὑπαὖ {118 Ῥοογ νπᾶοτς 
λα οαϑῦ Ίηογο ἴῃ {πα 811] μεν 
ΒΟ" Ἠαγε οαβῦ Ιπίο {Π6 {εαδΙΥΥ. 
44 Έον 8}1} {πον ἀἷᾷ οπδί ἴῃ οὗ ἐΠεῖ 

αὐαπᾶαπσο: θα εἴο οὗ Ί16υ παπί 
ἀ1ᾷ εαβέ ἴῃ 811 ὑπαὖ 516 πᾶ, ευετι 811 
ΒΟΥ Ἠνίης. 

19 Απᾶ Λαξ Ίο ποπύ οπὖ οὗ {πὸ 
ΡΙΏ}16, οηο οἳ μῖ5. ἀἰβοῖρ]θ5 βαὶ τ 
πηΐο Πτα, Νδβίοσ, 566 δύ 8 ΠΟΥ 
οἴ βύοῃθϑϑβ, ἃ πα τὺ θα] απ ρβ αν εν. 
2 Απᾶ “6515 απβπεγῖηᾳς, Βα] 4 πη{ο 

Ἠΐπα, ϑ'δοϑὺ ὑποὰ ἐμθθθ ρυθαῦ Ὀα]6- 
Ίησβ2 Ίἴμειγο 588 ποὺ Ῥο Ἰοΐύ οπα 
βίοπο προηπ αποίἨετ, ἐ]ιαῦ μα] πο 
Ῥο {πτοπη ἄοπη. 
8 Απᾶ α5 Ἡε βαῦ προπ {πὸ πποππ{ οὗ 

0Ππεβ, ΟΥ̓ΟΣ αραϊἰηδί ἴμο Τεπιρ]ο, 
Ῥεΐες, δα ἆαπιθ6β, απᾶ ἆομπ, απά 
Απάτοτγ αξκεᾶ Ἠΐτα Ῥυϊγαζεῖγ, 
4 Το] τι, πγ]ιθη β]ια]] {Π656 ὑπ] ηρ5 
6 Απάτ]ᾖιαί 5181] Ὦε {11 βίρτι θη. 
811 {π686 ὑπῖηρβ ελα] Ῥο {α]βΠεᾶ 2 
δ Απᾶ Φ65τι8 απαπγετῖηρ {πεπι, Ώρσα 

{ο 58, Τα] Ἱοεᾶ Ιοδύ δὴν ππαη ἆ6- 
οεῖτε τοι. 
6 Έος πιαησ 5881] οοππο ἴῃ τησ | 

Ναπιπο, βασίηρσ, Τ απ ΟΠγίδέ; απᾶ 
αἸια]] ἀεοεῖνε τΙαἩΥ. 
7 Απᾶ θη το 5181] Ίσαν οἵ Ἱνανς, 

απᾶ τατηοατς Οὗ γΓ4ΥΒ, Ὀ6 γα ποῦ ἔγοι- 
Ῥ]οᾶ: ἘῸΣ βαο] ἐλύηρ8 πιαβὺ πθεᾶς 
ρε, Ῥαῦ {πε επᾶ «Λα[ῖ ποῖ δε γεῖ. 
8 ΕῸΣ παθοη 5Πα] το αραϊηδί 

ηΒ{ΙΟἨ, απᾶ ἹΠπράοτα αραϊπδύ Κίπσ- 
στι: απ {πεγε εΠα1] Ῥε εαν λαπα]ἷος 
1η ἀϊνουβ Ῥ]αςθ5, απᾶ {πεγο 5181] 6 
ΙΑΊΩΊΠΘΒ, απᾶ ἰχοιρ]θβ: {πθβδο απο 
π6 Ῥοριηπίηρς ο ᾿᾿ 6ΟΤΥΟΥΒ. 
9 41 Ῥαΐ {αι Ἠεεᾶ {ο γοπχβε]γος: 

1ος ἴπεγ 5181] ἀεϊϊνοει τοι τρ {ο 
οοπποΙ]ς, απᾶ ἴῃ ἐμ Ῥγπαρορπθς γε 
5.811 Ῥο Ὀοαίαη, απᾶ γο 5881] Το 
ῬτοισΠαί Ῥείογο ΥἼ]εγς απ Ἱάπρς ΤοΥ 
ΤΥ 58ΚΘ6, Του ἃ {6βίπιοηγ αραἶπβύ 
{οπη. 
10 Απᾶ ἐπ (οβρο] πας Πνςί Ῥο 

Ῥαμμελμεᾶ απιοηρ 811 παΙοπΒ. 
11 ἘΒαῦ ππεη {πεγ Πα] ]οπᾶ τοι, 

αηᾶ ἄεμνεχ τοα πρ, ἔα κα πο {ποαρ]Ώί 
Ῥε[ογεβαπᾶ πιπαῦ το 5181] Α/ροαῖς, 
πεϊέ]εχ ἄο γερτειηεΦίαία: θα γν]ιαί- 
ΒΟΕΥΕΥ 8181] Ῥο ρίνει σοῦ ἴῃ {μαί 
μοῦ, {Παΐ βρεα]ς ο: Του 16 15 ποῦ ο 
ὑμαύ βροαῖς, Ῥαΐ {π6 Ἠο]γ ἀποβῦ. 

1881 
ῬΟΟΥ͂ τίου, απᾶ εἩο οαβί ἴῃ 
Ίππο τηϊΐθϑ, πο Ίπα]κε ἃ Ταχ- 

48 {Π]ηπρ. Απᾶ πὸ οεαΠεά πηΐο Ἠϊτη 
μῖ5 «ἄἱδοῖριεςβ, απά ραϊᾶ τπίο 
Ώπποτα, Ὑοτὴῆγ Τ ρα ππίο τοι, 
Ἐμϊς ῬΟΟΥ νιον οαβί ἴῃ ΤΠΟΥΘ 
παν 811] {ΠΟῪ νμΙεὮ ἃγ6 οαβῖπσ 

44 Ἱπίο {Π6 ἔγδαδιτγ: ΤοΥ ὑΠ6Ὺ αἲἱ ἀῑά 
οαϑῦ ἵπ οὗ ἐαῖν βιρευθβ αν; Ῥας 
516 οὗ Ίου νηΐ αἰα οαδί ἴῃ 81} 
ὑπδᾶῦ 5Π6 Ἠαᾶ, ευετι 811 Ποὺ Ηνηρ. 

15 Απᾶ 85 πῃ ππεπί {οτί οτί οὗ 
ια ἐετηρ]ο, οπθ οἱ 115 ἀῑδεῖριερ 
ΒΕΔ} πηζο Ἠΐτη, Ὁ ΜΙ βίου, Ώε]ο]ᾶ, 
ταῦ τπαΏπεν οὗ βἴοπθς 8π4 τυμδῦ 
ΤῊ ΔΉΠΟΥ οὗ Ῥπ]άϊπσς[ Απᾶ δ οϑὰβ 
5814 απίο Ίήπα, βοαςῦ ἔλοι {Ππ656 
ρτοαῖ ρα] ππσς2 Ώιθτο 588}} ποῦ 
Ὄο. Ἰοα[ί Ίιογο οηπθ ΒΑίοπθ ἩἹῬοῃ 
αποΐἩθτ, Ἱηίο 518} ποῦ Ῥε 
πού ἄοσῃ. 

9 Απᾶ α5 ο βεῦ οηἨ {πο πποππ{ οὗ 
Ο0Ηνεβ οτεν αραἰπςδῦ ἴμο {επιρ]α, 
Ῥοΐου απᾶ ᾖαπιος απά ἆομπ απᾶ 
Απάναιν Δα Ἠϊπι Ῥτϊναίειγ, 

4 Τε]! ας, ΘΗ 5181] {π656 ἐπήπρβ 
Ῥ6 απά π]λαῦ «Παζ ο πο βὶρῃ 
Ἅπεπ {Ππ656 {Πήπρς ατα 81} αροπί 

ὅ ἴο ο αοεοπιρΗςεᾷ 2 Απᾷ ἆεδαβ 
Ῥεσαπ {ο 58. απίο {παεπα, Ταχκε 
Ἠοεά ἴ]λαί πο τπαη Ἰεαά τοι ἃ- 

6 Είταγ. Μαπγσ 5118] οοπ]θ 1Π πι 
ΏαΙῃθΘ, βαγίης, 1 απ Πε; απᾶ 

τ 5181} Ἰοαά τηαηγ αβίταγ. Απά 
πει γα 5881] Ἠοατ οὗ παΥ5 απᾶ 
ΤΠΙΠΟΙΥ5 Οἵ παγς, Ὦαο ποῦ ἔτοι- 
Ῥ]οᾶ: {λεδο ἐ]ίπας πηαξέ ποεοθᾶςξ 
οοπθ {ο Ῥαβς; ὈῬα{ {ο επᾶ 15 ποῦ 

8 τε. ἘῸΣ παθίοη 5118] τῖδε ασαἰπεί 
πα[ΙΟΠ, απᾶ Ἱπρᾶοιπ αραϊπβδῦ 
Ἰησάοτα: ἴπεγαο βια]] Ῥο οατί]ι- 
απαίκεβ ἴῃ ἀἴνεις Ῥίασες; ἴθγο 
51.411 Το {ατπῖπθβ: {ἨΠοθςο {μίπσα 
816 {ο Ῥερϊππίηρ οἵ ἰγαναῖ]. 
αὖ {α]ζο γε Ἠεεά {ο γοπγβεῖτες: 

ΤΟΥ {ευ 5181] ἀε]ϊγεγ γοα πρ {ο 
οοπποῖ]ς: απᾶ ἴῃ ΒΥηΔΡοΡΙΘΕΒ 
5881] το Ῥο Ῥεαίοπ; απᾶ Ῥοαΐογα 
6ΟΥΟΙΠΟΥ5 απᾶ Ἰάπρβς 5181] το 
πίαπᾶ Του ΤΥ 586, Τογ ἃ ἱεβί]- 
ΙΙΟΠΥ Ἱαπίο Ίλμαπι. ἀπᾶ {πὸ 
ΡοβΡοΙ πηαδὲ Πγεῦ Ὦο Ῥγθασ]ιεᾶ 
ππίο αἩ {ο παίοηβ. Απᾶ 
πηθη {ποὺ Ιεαᾷ γοι ἐο Τιᾶᾷφε- 
πιο, απᾶ ἄε]νεν τοι αρ,. θ6 
ποῦ αηχῖοας Ῥοα[ογε]ανά υν]α 
σε 5181] εῃθα]ς: Ὀτπὺ ν/αίβοθγοΥ 
5Πα]] Ῥο ρἵνεπ τοι ἴῃ {λαῦ οι, 
ἐμπαὺ βροα]ς τε: ἴου 16 15 ποῦ το 
ὑπαῦ βΡρααῖς, Ὀπῦ ἐπ Ἐοῖγ ἀποβύ. 

το 

«9 

105, 
Τεα σετ 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

᾿ς χήρα πτωχὴ ἔβαλε λεπτὰ δύο, ὅ ἐστι κο- 
, ΔΝ 

48 δράντης. καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς µαθη- 
- Ν α ΄“ λέ 49 Ψ - ΣΑ δὴ λέ ας ὧν τὰς αὐτοῦ, λέγει Ὁ αὐτοῖς, ᾿Αμὴν λέγω ἡμῖν 

ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων 
βέβληκε ῦ τῶν βαλόντων"! εἰς τὸ γαζοφυ- 

44 λάκιον᾽ πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος 
ος ἂν 3 σ “» κ ς / 

αὐτοῖς ἔβαλον᾽ αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως 
9 α , “ 9 ” “' Δ / 

αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον 

αὐτῆς. 
ἈΠ 15 , Φκτται “ὦ ας - 

19 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτου εκ τοῦ ἱεροῦ, 
“ φ - - - 

λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Διδάσ- 
καλε, ἴδε, ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδο- 

[ο Α ἘΝ» ΄“ » 1 μὴ 3 “-“ 

3 μαί, καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ, 

Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ 
- 8 

μὴ ἀφεθῇ λίθος ἐπὶ λίθῳ», ὃς οὐ μὴ κατα- 
λυθῇ. 

3 -- - 

3 Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν 

ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτων ὁ αὐτὸν 

κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ Ἰωάννης 
Αα , Ὁ} μὴ δ΄ ον ἷ; “ ” 4 καὶ ᾿Ανδρέας, Εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; 

καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα 

δ συντελεῖσθαιδ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς ὃ 
9 - ” , , / 4 ον 

αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν, Βλέπετε μή τις ὑμᾶς 
/ Δ Τ 3’ ’ δι. α Γρὰ 

6 πλανήσῃ. πολλοὶ γὰρ] ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ 
»/ / , σ . / να, κ᾿ 
ὀνόματί μου, λέγοντες ὅτι ᾿Εγώ εἰμι καὶ 

Ν εἰ 

πολλοὺς πλανήσουσιν. ὅταν δὲ ἀκούσητε 
, ον ἃ , η - : 

πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε 

δεῖ γὰρ 8 γενέσθαι ἀλλ οὔπω τὸ τέλος. 
» Ἁ - 3. Ἂς 8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασι- 
λεία ἐπὶ βασιλείαν καὶ ἔσονται σεισμοὶ 

Ν / ὰ9 ” λ Ν ὶ κατὰ τόπους, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταρα- 

χαί(10 ἀρχαὶ"! ὠδίνων ταῦτα. 
9. Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς" παραδώσουσι 

γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ εἰς συναγωγὰς 
δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων 
3 , “κ. 1. ο 1 “ 3 / ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον 

10 αὐτοῖς. καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶ- 
΄“σ Α » ᾿΄ ο 

11 τον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. ὅταν δὲ 

ἀγάγωσιν 1 ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προ- 
μεριμνᾶτε τί λαλήσητε, μηδὲ μελετᾶτε 15" 
1λλ᾽ 8 λ ὃ θῃ ς - Ε) » , “ “ 
α. ο εαν ο η ὕμιν εν εκεινη τη ωρα, 

τοῦτο λαλεῖτε οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ 
“ Ν - 

λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Άγιον, 

49 

50 

εἶπεν 

ἔβαλε 

51 βαλλόντων 

1 οπι. ἀποκριθεὶς 

3 αζᾷ ὧδε δ λίθον 

4 ἐπηρώτα 

5 ταῦτα συντελεῖσθαι 
πάντα 

6 οπι. ἀποκριθεὶς 
7 οπι. γὰρ 

8 οπι. γὰρ 

9 ρηι. καὶ 

14 

ΟἨι. καὶ ταραχαί 

ἀρχὴ 

3 σταθήσεσθε 

καὶ ὅταν ἄγωσιν 

οὔι, 5) μηδὲ μελετᾶτε 



5. ΜΑΒΚ ΧΙΤΙ. 12-- 27. 

κ Ματ, 
24. 15, 

Χ Μαϊύ. 
24. 29. 

Χ Μϑίι. 
24, 29. 

1611 
12 Νον ἴμο Ῥγούπεν 511811] Ῥείγαγ 

ὑπὸ Ῥτούμου {ο ἄθαδ], απιᾷ πο Τα πο 
Όλο 6Ο: απᾶ ΘΠ] αΎΘἢ 5181] τῖδο αρ 
ασαϊπςδε ὑποὶῦ ραγοηίΒ, απᾶ 5881] 
σαπβο {πεπα {ο Ῥο ραΐ {ο ἀἄεαῦ]μ. 
18 Απάᾶ ο 5881} μὲ Ἰιαζεᾷ οἵ 81] 

Ί1ΘΗΏ ΤΟΥ ΤΗΥ ΝΆΙΗΘ᾽ 5 βακο: θα Ίο 
ὑμδῦ 5181] οπᾶπαγο τπ{ο {ιο οι, {ια 
84116 5]α]] ο βανεᾶ. 
14 4 "Βαῦ πγπεη γα 5881] 5εο {1ο 

αΏοπαίπαζίοι οὗ ἀεβο]αίοιπ ΒΡ θη 
οἵ Ὦγ Τδη161 {πΠ6 Ῥτορπεί, βίδηαίηρ 
τ ΠΟΥ 1; οαρΒί{ ποῦ (1ο Ἠίπα ὑπαῦ τεας- 
ο απᾶοτρίαπᾶ) {πει 1εί ἔπεπι παί 
Ῥο 1π ο πάρα, Ώοο {ο {πο πποαηζαἴηΒ: 
15 Απᾶ Ἰοὺ Ἠϊα (ας 5 οἩἳ {μα 

Ἱοτβείορ ποῦ ο ἄοππ Ιπίο ἴμε 
Ἠρπβο, ΠΟΙ ΠΟΥ επ{εν {Πεγοαῖπ, {ο {αῑκα 
ΑΠΥ ὑπίηρ οτ{ οὗ Ηἱ5 Ποιδθ. 
16 Απᾶ ἰοὺ 1ήπα ἐ]ναί 18 1η {πὸ Πε]ά 

ποῦ (ανη Ῥασ]ς αραϊη 01 {ο {α]κο αρ 
115 ραυτηθηΐ. 
17 Βαύ ποθ {ο ἔμοατη ἐὑπδῦ αγο τ] 

| ΘΒ, απᾶ {ο ἔπεπα ἐμαῦ σἶνε βποῖς ἴῃ 
| Ώποβο ἄαγς. 

18 Απᾶ ταν το {μαῖ τοατ ΒΙΡΗ{ Ῥε 
ποῦ ἴῃ {Π6 τυ ηΐου. 
19 ΒῸΣ ἴῃ {]οβο ἄαγς 5181] Ὀ6 Δ Π16- 

101, Επο] αβ τας ποῦ {τοπη {]ιο Ὀοερίτ- 
πῖηρ οὗ {με ογεα[Ιοπ πγΙοἩ ἄοᾶ ετεα- 
ἰοᾶ, απί{ο {15 πα, ποθι Π Υ 5181] Ῥο. 
20 Απᾶ εχοερύ {λπαί {π6 Τιοτᾷ πᾶ 

βΠοτίθιιοά ἴ]ιοδε ἄαγ, πο ἤθβῃ Βπου]ᾶ 
ΡῈ βανοᾶ: Ραύ {ου {ιο εἶεοί΄5 Β8 8 
ποπ Π6 Βα 6«ἨοβθἨ, πὸ μδίἢ 
οΠοτίοπεςἆ {πο ἀαγς. 
21 ΣΑπᾶ ἴλοαι, 1 Δ τπαη 5181] 58 

{ο γοα, Τιο, πεγε 15 ΟἨτ]βέ, οὐ 1ο, Ίο 
18 {πεγο: θυ Ἠϊπα πού. 
25 ἘῸΥ {αἱβο ΟἨτ]ςίς απᾶ Ταΐδε Ῥτο- 

Ρμοίβ 588}} το, απᾶ 5181] ΒΗ6 
ΒΙρτι 5 απᾶ πιοπάςτς, {ο βϑᾶπορ, 1 10 

᾿ΥΘΥ͂Θ ῬΟΒΒΙΌΙ6, ατα {πο ε]εοῦ. 
25 Βαΐ αι γο Ἠεεᾶ: Ῥοα]λο]ᾶ, 1 

Ἰατο Γογείο]ᾶ τοι 81] ὑμίηρϑ. 
24 4 "Βαὖ ἴῃ {Π056 ἄαγΒ, δέξου {]ιαί 

{υϊαϊ]αύϊοι, πὸ ὅπη 51.181} Ὦο ἄατκειι- 
ο, απᾶ {π6 ἨΤοοι 5181} πού ρῖνο εν 
Πρ). 
2ῦ Απᾶ {80 Βίαγς οὗ Ἠεανέπ 518] 

411, απᾶ {ο Ῥοπατβ ἴ]λαί αγο ἴῃ 
Ἡθαναη 5181] 06 ΒΔ θη. 
20 Απᾶ ἴποιπ 5181] ἐποὺ 566 {πε 
Βοπ οὗ τῇδ οΟΙΪηρ ἴῃ {πε οἰοπᾶς, 
νι ργυϑαῦ ῬΟΥΤΘΙ απᾶ ΡΙοΥΥ. 
2π Απᾶ μοι αλα] Ίο βεπᾶ 15 

Ἀηρο]ςβ, απᾶά 518} ραΐπεν {οσεί]αν 
Ἠ1β οἷαοί ἴτοπι {1ο ἔοτιυ' να, {Τοπα 
{86 αὐῤογταοβῦ ρατί οὗ {πὸ θαυ τ, {ο 
Ὠιο αὐξουτηοϑῦ Ῥατῦ οἵ Ἡθατεῃ. 

1881 
19 Απά Ῥτοίμεν 5881] ἀεβτεν πρ Ὦγο- 

{Ἴπεν {ο ἀθαί], απᾶ {πὸ {αΐπον Ἠ18 
ο)η]ᾶ: απά οπΙ]άγετ Πα] τῖδο πρ 
αραβ Ῥαγθπῇς, απ 168156 {επι 
{ο Ὄο Ῥαόὸ {ο ἀἄεαίῃπ. Απᾶ τε 
5881] Ῥε Ἠαζεᾶ οἳ αἲ] τη θη ἔθου ΤΑΥ 
ἨΘΙΠΘ)9 581: Ῥαὺ Ίο {παῦ ετ- 
ἀπγεί]ι {ο ἐπ οπᾶ, {πὸ 58:16 5181] 
Ῥο βατεᾶ. 

Βυῦ ν]εη γα 566 {πὸ αροπηῖ- 
πϑύϊοη οἳ ἀοεο]αίίοιπ βἰαπάϊπρ 
ἩἨεχθ 86 οὐρᾷ ποὺ (εί Ὠΐτη 
{ποὺ τοϑάθ ἢ απζετβίαπά), ἔπ 6ῃ 
1εῦ ἴἸιεπι {ια ατο ἵπ πάσα 
ΆΏεο απο Όλα πποππζαϊτπςδ: απᾶ 
1οὐ Ἠϊπι ὑμαῦ 15 οὐ ἴμο Ἠοιπβθ- 
{ορ ποῦ ο ἄοπῃπ, ΠΟΙ δηΐου 
ἴῃ, {ο {ακο απγίήῃς ους οὗ 
μῖς Ἠοπςδε: απιά ἰοὺ πίστη ἴ]αί 
5 Τη {μα Ἠε]ά ποὺ τει Ῥαε]ς 
{ο ἴακο Ἠϊ5 οἶοκο. Βπὺ πο 
ππίο ἔπετα {αί απο σπα οἸ]ᾶ 
απά {ο (πετ {λαῦ ρῖνο βποῖς ἴῃ 

18 {ποδε ἆαγβδι Απᾶ Ῥναγ το {λα 
19 16 Ῥο ποὺ ἴῃ πὸ ππίεν. ἘῸΣ 

μοβθ ἆαγβ 51|8}1} Ῥο (α1ρα]αίίοπι, 
ΕΠΟ 85. ενα μαίῃ ποὺ Ώθε {πὸ 
πκὸ χοπ ἐμ Ῥορϊηπίης οὐ {πο 
οτοα{ῖο ΒΟ} αοα ογεα[εᾷ απ] 
ΤΟΥ͂Σ, απᾶ ηθγογ 5181] Ῥα. Απά 
εχεερῦ ὑπὸ Τιογᾷς Ἰαᾶ βΠογεπεᾶ 
{ιο ἆαγ5, πο ἢ 65} πγοπ]ᾷ Ἠανο 
Ῥεεη βανεᾶ: Ῥαὺ Του {πο δ᾽ θο 5 
58Κ6, βοτὰ Ἰθ «1956, 6 β]οτῦ- 
εποεᾷ {πο ἆαγδ. Απᾶ {πει 1{ απ 
Τη8 518] βαγ ππ{ογοπα, Τιο, πετο 
15 ἴπο Ομτ]θῖ; οὐ, Τιο, ἴπθνε; Ὦ6- 
Ἠαεγο 2ιὲ ποῦ: {ογ ἔπετο λα] 
ατῖδο ἔαΐ5ο ΟἨγ]5ίς απ {4156 Ῥγο- 
Ῥμοίβ, απᾶ 5181} Πεν βἴσης απᾶ 
ποπάςετς, ὑμαὺ {αγ τπαγ ]εαᾶ 
πδίταγ, 1 Ῥοββίρίε, {πο εἶεοί. 
Ῥαΐς ἴακο γο Ἰθε: Ῥε]ο]ᾶ, 1 
Ἠαγε {ρ]ᾷ τοι 811 {πηρ5 Ῥε[οτε- 
παπᾶ 

18 

14 

Βα ἵπ ἔποβα ἆαγς, ἴδον {πὲ 
ωπρπ]αίίοἩπ, ἴπο στὰ 518} Το 
ἀατ]κεποᾶ, απᾶ {1ο πιοοιπ. 5881] 
ποῦ σῖνο Ποὺ Ἠρσ]ί, απ {Π|6 Εἴατβ 
8881 Το {αΠΐπρ ἴτοπι ΊδαγεΠ, 
απᾶ {πο Ῥοπγετς {ῑιαί αγε ἴῃ {πὸ 
Ἰθαναης 5181] 06 5Ἰακεπ. Απᾶ 
επ ΑΦαΙ] {]ιογ 5866 ἴμο ὅοῃ οἵ 
τησ οοπη(ης ἴῃ ο]οπᾶς τυ ρτοαί, 

2τ ῬοποΥ απᾶ ρ]οτ. Απᾶ ἴπει 
5181} Το 5οπᾶ {οτί ἐμ απρεῖς, 
ππᾶᾷ 5181] ραΐμεν {ορείπεν 15 
οἰοοῦ ἔγοπα πο Τοπ πνιᾶς, ἔτοπι 
{π6 αὐξουτηοβῦ Ῥατῦ οὐ {π6 θαυ 
{ο ιο αὐδουταοβὺ ρατί οὗ μϑᾶυθῃ. 

105, ρὲ 
ἐμοὶ {ο 
ἀεαί]ι 

2 ΟΥ, [εἶπ 



ΕΥΑΤΤΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

5, Δ 

1 παραδώσει δὲ!" ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνα- 
. ΕΣ , 

τον, καὶ πατὴρ τέκνον᾽ καὶ ἐπαναστήσονται 
τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατώσουσιν αὐτούς" 

νΝ ιά ς ἊΝ ” υ ΔΝ 

15 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ 
” ; ο» 5 Ακ / 3 4 ὄνομά μου᾽ ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος 

σωθήσεται. 
σ Γι νι ᾿, - 

Μ "Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώ- 

σεως, τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου "Ὁ, 
ε 17 ο 3 “ ΕΞ ὦ ’ »» ἑστὼς 17 ὅπου οὐ δεῖ (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω), 

/{ ΕΥ2 αν αἱ , , 3 ν τότε οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ 

15 ὄρη" ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω εἰς 
᾽ εν - 

τὴν οἰκίαν 13, μηδὲ εἰσελθέτω ἄραί τι ἐκ τῆς 
διά ο ΓΝ νέες 3 η 3 4 π 19 η 

16 οικίας αυτου και ο εἰς τον ἄγρον ὧν“ µη 
3 , » νά ων) κ) ἘΠ ο. ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω, ἆραι τὸ ἱμάτιον 

17 αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ 
»" ν 3 3 / ” ς »» 

ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 
σ Ἆ ΄ 

18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ 
“-“ ΄“ Ν ς ΄ 

19 ὑμῶν Ὁ χειμωνος. ἔσονται γαρ αἱ ἡμέραι 
3 - , ὦ 3 ᾿͵ , τ ᾽ 

ἐκεῖναι θλίψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ 
“ κα δι σ - 

ἀρχῆς κτίσεως ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς ἕως τοῦ 
- Δ 3 ἀἎ » " τ ᾿] τὰ 

90 νῦν, καὶ οὐ μὴ γένηται. καὶ εἰ μὴ Κύριος 
Ἐ ὸ 

ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα 
- Σ 4 σάρξ’ ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, οὓς ἐξελέ- 

2 -- 
ἕ ᾿ λ 8 ν ς ΄ ἢ [ά ΒΨ, 

ατο, ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας. καὶ τότε ἐάν 
- ᾿ ο ΄ Εν 

τις ὑμῖν εἴπῃ, ᾿Ιδού, ὧδε ὁ Χριστός, ἢ ᾿Ιδού, 
- ῃ , ΄ η 

29 ἐκεῖ, μὴ πιστεύσητε. ἐγερθήσονται γὰρ 

ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώ- 

σουσι σημεῖα καὶ τέρατα, πρὸς τὸ ἀποπλα- 
Ἁ ’ «ς ” 

3 τοὺς ἐκλεκτούς. ὑμεῖς 98 νᾷν, εἰ δυνατόν, καὶ 
Δ , 5. , , ἐδ ο , 

δὲ βλέπετε ἰδού, προείρηκα ὑμῖν πάντα. 
ι] ””ν 3 - 84. ᾿Αλλ᾽ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν 

θλίψιν ἐκείνην, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ 

.9 Όι 
ς ’ 3 ’ ν᾽ ᾿ πες ας Ν πα 

ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ 

ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες “", 
Δ ς ᾿ τε 9 - 3 “ ’ 

καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθή- 
ι , ", ι εν τ 

5 σονται. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνά- 

97 μεως πολλῆς καὶ δόξης. καὶ τότε ἀποστελεῖ 
ν) 3 - π 

τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ", καὶ ἐπισυνάξει τοὺς 
5 ο) 2 “ » “ ιά 2 / 

ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, 
Ἂς... 3 ο “ σ / - - 

απ ακρου γης εως ακρου ουρανου. 

15 καὶ παραδώσει 

16 οπι. τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 
Δανιὴλ τοῦ προφήτου 

1 ἑστηκότα 

18 ϱΊη. εἰς τὴν οἰκίαν 

19. οηπ. ὧν 

30. οπι. ἡ φυγὴ ὑμῶν 

3 οπι. καὶ 

σα ᾿᾽ - ΄ 

3" ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρα- 
νοῦ πίπτοντες 

35 ϱπι. αὐτοῦ 
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Μα(ί, 18. 
28. 

1611 
28 Νοῦν 681 ἃ Ῥ8͵γΔ0]6 οὗ {π6 ἣσ 

ἰγθθ. πεπ ΠΟΙ Όταποα ἵ χοῦ 
ἰοπάςαν, απᾶά Ῥταθεί]ι [οτί Ίεανες, 
γ6 Κηον ὑπδῦ ΒΠΤΩΤΗΘΥ 15 ηΘαΥ: 
29 50 γο ἴῃ Ἠ]κο ΤΙΔΠΠΘΥ, πε γ6 

5181] 566 {παξο ὑῃπίηρβ οΟΊΠθ ο Ρ888, 
πουν παῦ 16 19 π]σῃ, ετεη αἲ {μα 
ἄοουβ. 
80 ὙΘΥΙΣ 1 βαγ πηΐο τοι, ἐπαὺ {815 

δομϑυδίϊο 5181} ποῦ Ῥα55, {11 811 
{πΠ656 Ὁπϊηρβ Ῥε ἆοπο. 
81 Ἠοανεη απᾶ δα 5181] Ῥαβς 
αγ: αὖ τη ΟΣ δ 588}1 ποὺ ραδ5 
ΝΑΥ. 
82 4 Βυύ οἳ μα ἄαγ απᾶ ἴπαί 

Ίοτχ ἸαποπγθῦἩ πὸ ΤΗ, πο ποὺ {16 
Ληροα]ς νγ]ο]ι ατα ἵπ Ἠδαγεη, ποι ΠΘΥ 
{πο ὅοῃ, Ῥαΐῦ {π6 Ἐαίμεν. 
989 Ἐ Ῥα]κο ο Ἠεοᾶ, νγαύοι απᾶ Ρταγ: 

{0Υ γο κπον ποῦ Πεν {86 6ἴτηο 18. 
94 Που ἐλε Φοπι ο πιαπι ἐ8 85 ἃ Τη8 1) 

ἰα]άπσ ἃ [αν 101ΥΠΕ6Υ, ὙΠῸ Ιε[ῦ 15 
Ἠοτςο, αππά σαν δαύπουν {ο Ἠ]5 5εχ- 
ναπίβ, απᾶ ἴθ ονουγ Τηδ [115 πγοχ]ς, 
απᾶ οοπηπηαπζεά {πο Ροσ/αχ {ο πγαἰοἩ: 
80 Ὑγαϊςε] γε {Πογεξοτο ({οΥ ο ΚΠΟῪ 

ποῦν ρθη [πϑτηδβίθυ οὔ {πε Ποιβεοπ]- 
οὔ, αὖ Εν θη, οὐ δὖ τη πΙρΗ{, ΟΥ αὖ ὕΠ6 
ΘΟΟΙτοΥΟσ]ηΡ, ΟΥ ἵπ {Π|6 πιογη/ηρ.) 
86 Τιοδί εοπήπρ βαάάςπ]γ, πο Επᾶ 

γοα βΙεορίης. 
87 Απᾶ π]αῖ Τ αγ πηΐο τοι, 1 58 

πηΐο 81], ἩΓαίοᾖ. 

14 Λίίον ἔὐτο ἄαγς σας {Πε }εαδέ 
97 [6 Ῥαββονον, απιᾷ οὗ ππ]εαγεπεά 
Ῥγοαᾶ: απᾶ {ο ομ]αί Ῥτίθβίς, απᾶ {ο 
Θοχ1β68 βοασ]Ώέ πον {116Υ τηϊρ]{ ἴα]κε 
Ἠϊπι ὮΥγ οὐαί, απᾶ ραί Πάπα {ο ἀεαί]. 
2 Ῥταΐ ἴ]αγ βαϊᾶ, Νοῦ ο ἐπ ἔραβί 

ἄαγ, Ἱεεί ἴΊιετε ο απ Ἄρτοαχ οὗ {Π6 
ῬθοΡ19. 

8. 4 ἙΑπᾶ Ῥαΐηρ ἰη Ῥε[μαἨγ, ἴῃ 
{π6 Ίοιιβο οὗ ΒΙΠΙΟΠ {πε Ἱεροτ, ἃ5 Ία 
βαΐῦ αἲ τηθα{, ἴμογο 68116 ἃ ΠΟΙΙΒΗ, 
Πανίηρ απ Αἰαραδίουι Ῥοα οὗ οἰπῖ- 
πηρηί οὗ Ιβρκοπατᾶ γετγ ῬΥΘΟΪΟΊΙΒ, 
απᾶ 5ο Ῥταἷα {π6 Ῥοσ, απᾶ Ῥοπτεά 
10 οἩ 15 μοδᾶ. 
4 Απά ἴἨθγο Ἱνεγε 8Ο0Π16 {ια πᾶ 

ἹπάΙσπαξίοη πμ {πεπηρε]ναβ, απά 
Βαϊ, ΓΗ να 05 πγαξύο οἵ ἴ]α 
οἰπίπησηό τηαζο ὃ 
δ᾽ Ῥου 16 πηὶσ]έ Ἠανο Ῥεεπ 50]4 Του 

ΙΗΟΥΘ ἔμαπ {Ἠχου Πππάχτεά Ἰροεπος, 
δα πᾶν Ῥθει ρῖνοη {ο ἴΠο Ῥοοί: 
απᾶ ογ τππνπηπτεᾶ ασαἰπδί 16. 
60 Απᾶ ἆοβαβ βαϊα, Τιοῦ 1ου αἶοπο, 
ΜΠ ἰγοιρ]ο γοι μοῦ 5186 Παῦ]ι 
ναποτρ]έ ἃ σοοᾷ ποτξ ΟἹ τηθ, 

18681 
Νοῦν ἔτοπι ὑπὸ Άρ ἰπεο Ίθαγη 

ΠΟΥ Ῥαγαβ]ε: π]εη ΠΟΙ ὈΤΆΠΟΙ 
15. ΠΟΥ Ῥθςοπῃθ ἰδ πᾶσι, απᾶ ρμαῦ- 
{εί {οτί] 115. Ίδαναξβ, γ8 Ἐπον 

29 ναί {16 ΒΙΠΙΠΙΕΥ 15. π]σ]ῃ; 6τεη 
80 Τθ 8150, θη το 566 ἴπθβα 
Ώήπρς οοπηίηπσ {ο Ρᾶβ5, ΚΠΟΥ 
πο λιαί 116 15 πΙρῃ, ευεπ αὖ ἴμο 

80 ἄοοιβδ. Ὑοχ]γ 1 Βαγ απίο το, 
ΤΠϊς ρεπεταβοη 5118}} ποῦ ραββ 
ανα, απ 811 (μπεκ {λμππρβ 

51 Ὅ6 αοοοπιρΗςμεᾶ. Ἡσθανειπ απᾶ 
εατί] 5181} Ῥαβ5 απατ: Ῥαί παισ 
πνοτᾶβ 518} ποῦ ραβ απαγ. 

95 Βυῦ οὗ Ὠιαῦ ἄαγ οὐ ἰλιαί μουν 
Κποπγαῦλ πο 916, ποὺ 6Υοη {μα 
απΏσε]ς ἴῃ ἸθατοἩ, πριν ἴπα 

95 9οη, Ῥαΐῦ πο Ἐαίμεν. Τα το 
Ἠοαᾶ, πγαίοἩ 2απᾶ Ῥταγ: 1ος τε 

84 Κπον ποὺ ἹὝπεη ἴ]ιο {ἴππο 15. {Τί 
ἴδ 5 το]ειι ἃ. ΤΗ, 5ο]οπτηίπρ [ἢ 
ΠΟΘΙ οοπΏ/{σγ, Πανίηρ 1ε[ῦ 18 
Ἠομβθ, απᾶ ρίτει Δα ΠΟΥ {ο 
115 ϑβουυδηΐβ, {ο θοῇ οπ6 Ἠ]5 
πγοχ]ς, εοπηππαπάεἆ 4150 ἴ]ο Ῥου- 

956 ἴογ {ο παίομ. Ὑγαίοα ἐπεγείοτε: 
{0Υ το που ποῦ ναπ ἴ]ο Ἰοτᾶ 
οὗ {π6 Ίρπβδο οοπιθί], σείπου 
αὖ γε, οὐ αἲ τη πῖση6, ου δὖ 
οοσκοτοπΊπς, ΟΥ ἴῃ {Π6 ππογπῖηρ; 

96 Ἰοβύ οοπηρ Βα θην Π6 Ητιά τοι 
517 εἹοερίπρ. Απά πας 1 58. πηΐο 

τοι 1 58. ππ{ο 81], ΥΥ αἴθ. 
14 Νον αἵξον ἴπο ἄδυβ νγᾶὰβ έλε 

7εαδέ οὗ [86 Ῥδββονοὺ απᾷ {πὸ 
ππ]θαγεηπθᾶ Ῥγεαά: απᾶ {με ο]εξ 
Ῥτϊορίδαπά {Π|6 βοτῖρεςβ 5οαρ{ ΠΟῪ 
{Ίιογ πηϊσ]{ {αΐκο Ἠϊτη τ} στὰ Ὀ}1]- 

9 {γ, απᾶ [11] Ἠήπα: ζουν {ματ Βαϊ, Νού 
αὐττηρ {πο {οαςῦ, ]εςῦ Ἱιαρ]γ {]ιεγα 
5181} 06 ἃ ὑπτητ]ῦ οὗ {πα Ῥεορ]ο. 

8. Απᾶ ψ}1|6 Π6 νγὰβ ἴῃ Βείμαπγ 
Ἰη ὑπ μοῖιβα οἵ ΒΙΠΟΠ {πο ΊεροΥ, 
α5 Το βαὺ δὖ τηθαί, ἴπετο «δΊηθ 
ἃ πΟΠΙαΠ Πανίηςρ 4απ αἱαβαξίαγ 
ογαςθ οὐ οἰπίτηεηῦ οἳ ὅβρι Κοηδγᾶ 
ὙΘΙῪ οοδΏ]γ; απ 5π6 Ῥγα](ο {πε 
61156, απά Ῥοπτοά 165 ΟΥ̓́Θ Ἠῖ5 

4 Ἰιοαιᾶα. Βευὺ ἴ]θγο ὍΘ 8ΒΟπΠιΙ6 
ἐμαῦ πᾶ ἹπάΙσπαίίοι αΠιοΏς 
{Ἠαπηβε]νοβ, εα1ίπα, Το π]ιαί 
ῬΌΓΡΟΒΘ μαίῃ 15 γγαξίο οὗ {π6 

ὅ οἰπίππεηό Ῥαεθη τηϑᾶθ Ὁ ἘῸΣ {Π15 
οἴπίπιεπό πιϊσηῦ παν Ῥδυι εο]ᾷ 
ΤΟΥ αΏοτο {λγορ Ἠππιάνοᾶ θροαπσο, 
απᾶ ΡΊγεη {ο 1ο Ῥοογ. Απᾶ 
ἴπαγ πιαγπιαγθᾶ αραϊιδί ΠΟΥ. 

6 ῬΒαΐ ἆσαδας Βαϊ, Τιοῦ ΠΟΥ αἶοπε; 
πνἩγ τοαρ]ο γα ΠΟΥ ἢ 516 Ἠαί]μ 
νποαρηί ἃ ϱοοᾷ που ΟἹ 11ο. 

28 

ΤΟΥ, ἐξ 

3 80πΠΦ 
δ ηοϊοπύ 
δα Ποτῖ- 
{165 οπαῖζ 
απὰ 

ῬΥγαψ. 

8 τ. 
Ὀοπιᾶ- 
δε υαπιίδ. 

40τα 
Πασκ 

δᾳτ. 
η 
πατεῖ, 
Ρὶδο 
Ῥοΐπς 
Ροταβς 
ἃ ]οσα] 
ἨΒΤΗΘ, 
Οὐποτς 
{α]κο Πέ {ο 
ΙΠΘΑΠ 
σεπιζγιο; 
οίΠογΒ, 
τἰφιζα. 

6 566 
πιατρῖπα] 
ποίθ ΟΠ. 



ΈΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

- ε ᾿ ᾿ 
8 ᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν 

ο ας νά ε / ς ᾿ , ν 
ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος ἁπαλὸς γένηται καὶ 
Ε] , δ / / 4 Ψ Ν Ν 

ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ 
, η] κ. “ ὁ με μα “ “ 99 θέρος ἐστίν' οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ταῦτα 

” ή μ᾿ 
ἴδητε γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 
8 Ὁ ’ » Ν ΤΙ ε “ἡ ιά . Ν 

3) ἐπὶ θύραις. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ 
Δ ή , τ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, μέχρις οὗ πάντα 

- ε “- 

81 ταῦτα "5 γένηται. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρε- 
λεύσονται' οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλ- 

9 6 Ν δὲ - ς , » / 26 - 

83 θωσι. περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ 5 τῆς 
ιά 5 53 

ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι οἱ ὁ ἐν 
3 ᾽ “ δὲ ς ε/ 5» Ἁ ς / λέ- 88 οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὃ πατήρ. βλέ 

» - " 
πετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσϑε" 7 οὐκ 
», ᾿ / ε , » ε. 3 

34 οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν. ὡς ἄνθρω- 
᾿ / » ΝΔ Ν 9 » - Ν πος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ 

Ν “ ΄ Ψ - Ν 

δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, καὶ 38 
ΣΕ ὟΥ, ” Ε “ Ν “ - ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ 

- 8. 
γρηγορεῖτε οὖν 

ο ”/ Ν / ς / “ ΦΨΊΑ 

οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας 

8 ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 

3 Δ ἊἎ ἔρχεται, ϑόψέ, ἢ μεσονυκτίου, ἢ ἀλεκτορο- 
ΠῚ ο. . Ν “ 

86 φωνίας, ἢ πρωΐ μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ 
-“ « ” ΄ ΄ 

81 ὑμᾶς καθεύδοντας. ἃ ἢ δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσι 
: Ἑ 

λέγω, Τρηγορεῖτε. 
Δ Μ. κ 

14 Ἢν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο 
ε. κἃ 3 ων ΝΟ ο) - ν ς ἡμέρας" καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

΄ - λ 

γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες 
Ν “ - 

9 ἀποκτείνωσιν᾽ ἔλεγον δέϊ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, 
, / ” - - 

μήποτε θόρυβος ἔσται τοῦ λαοῦ. 
” - - 

ὃ Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ οἰκίᾳ 

Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειµένου αὐτοῦ, 
5 ἌΓ αν 9 7 ᾽ , 
ἦλθε γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρ- 

δου πιστικῆς πολυτελοῦς" καὶ” συντρίψασα 
κ ον , . - 99 - 

τὸ ἀλάβαστρον, κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ» τῆς 
- 3 Γ » - " 

4 κεφαλῆς. ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς 

ἑαυτούς, καὶ λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη 
- ον Ν - 

ὅ τοῦ μύρου γέγονεν; ἠδύνατο γὰρ τοῦτοῦ πρα- 

θῆναι ἐπάνω τριακοσίων δηναρίων, καὶ δοθῆναι 
« Ν 

ὁ δὲ 
Ἴ “ τρ ὍΣ 3. ΡΣ , 9. ἕξι, ΄ 
ησοῦς εἶπεν, ᾿Αφετε αὐτήν' τί αὐτῇ κόπους 

ὃ τοῖς πτωχοῖς. καὶ ἐνεβριμώντο αὐτῇ. 

΄ λὸ ” » / η . 46 

παρέχετε; καλὸν έργον εἰργάσατο εἰς ἐμέ“, 

ταῦτα πάντα 

25 ἢ 

Οι. οἱ 

“7 ΠΤατῃ. οπι. καὶ προσ- 
εύχεσθε 

35 ϱπι. καὶ 

Ύάρ 

3 οπι. καὶ 

8. ϱΠι. κατὰ 

3 ρῃι. καὶ λέγοντες 

ὅ αἆᾶ τὸ μύρον 

6 ἐν ἐμοί 



5, ΜΑΒΚ ΧΠΥ. 

Χ Ἁαίί, 
20, 14. 

δ. 
26. 11. 

Γον, δα- 
ον [1ἱοε(1. 

” Μαι. 
20. 20, 

1611 
1 ἘῸΣ γ Ἠατο {με Ῥοος συ 10}} τοα 
ΑἸ 5, απᾶ ὙΥΠΘΏΒΟΘΥΘΥ γε 01} γο 
ΠΙΑ ἄο ἴμεπι ροοᾶ: Ὀπί πηο τε 
Ἰανο ποὺ αγαγς. 
8 Ώμο Πδ[ἢ ἆοπο πγμαί 586 οοπ]ᾷ: 

516 15 οοππθ αξογε]απᾶ {ο αποἰὀ τησ 
Ῥοάᾶγ {ο {πΠ6 Ῥανγίπρ. 
9 Ὑοτγ 1 6αγ πηΐο τοι, ἨΓΠΕΥΕΡΟ- 

6τ6χ [5 (ο5ΡεΙ β]ια]] θὲ ρτεασπεᾶ 
Ώποπσ]λοπ{ ἴμα πλοίο πγοτ]ᾶ, ες 
αἱ5ο ὑπαὺ 5ο Ἰαί]μ ἄοπο, 5]α]] Ῥεα 
βῬοϊκοπ Οὗ {ου ἃ ππειποτ]α] οἳ 116}. 
10 4. ἜΑπᾶ {αᾶας Τ5εανιοῦ, 9ης οὗ 

{π6Ὸὸ {ππε]νο, σοῦ ππίο {ο αλιο[ 
Ῥν]θξίς, {ο Ῥείγαςγ τη πηΐο ἔπετη. 
11 Απᾶ π]εη {ΠΥ Ἠεατᾶ δέ, Τπεγ 

πγεγθ σ]αᾶ, δα ρτοπιϊδεᾶ {ο ρῖτο Ἠῖπα 
ΠΙΟΠΕΣΥ. Απά Π6 βοιρηῦ Ποπ Τε 
πη]σ]{ οοπγεπΙεπ{]γ Ῥείταν Ἠϊτη. 
19 4 ἘΑπα {1ο ἢγβϑὺ δ. οὗ ππ]εα- 

γεπεᾶ Ῥτοας, πιει {ΠΥ ᾿ ΚΙΠ6α λε 
Ῥαβδοτον, 5 ἀἱδοῖρ]ες εαϊῖᾶά παπίο 
ήτα, οτε τυ ποια {λαῦ πτε σο, 
απᾶ Ῥτεραχε, {]ιαί ἴ]οα ππαγεςξί αὐ 
{πθ Ῥαβδοτει ὃ 
19 Απά πὸ βϑῃᾶάθί ον ἔππο οἵ 

μ5 αἸβοῖρ]65, απᾶ δῖ ἢ πιηΐο ἔπεπη, 
ο το 1Π{ο ἐπ οἵ{ψ, δα λογο 5}8}1 
πηθεῦ οι ἃ Τη8}) Ῥεατίηρ ἃ ΡΙ{οΠεΥ 
οὗ γαίαΥ:. Γο]]οτν Ἠϊτη. 
14 Απᾶ ΠΟΥ ΘΒΟΘΥΘΥ 6 9Ἠα]] σοῖτ, 

580 Τε {ο {ο σοοᾷππαπ οἳ {ΠεΊοἈςβε, 
Τπο Μαρδίεν ραϊσμ, Ἰπεγο 15. {πὸ 
στθδίοματπΡραεχ, ππετο Τ 5181] οαί 
ἐπμ6 Ῥαβφοτογ 1} τηγ ἀἱδοῖρ]ες 3 
15 Απᾶ Ἰε Ψ1] 58 τοι ἃ Ίαγρο 

ὌΡΡΕΥ τοοτα Γατπὶςμεᾶ, απᾶ Τχθ- 
ρατεᾶ: ἴπεγε ΤῊ ΚΘ τοπᾶγ Γ0Υ ας. 
16 Απᾶ 118 ἀἱδοῖριες σοὺ Γοτ{Ἡ, 

απά ϱπ1θ 1Π{ο πα οἳσψ, απᾶ {οπτπᾶ 
α5 Π6 Πδᾶ 58ϊα πηπ{ο {πῃ : απᾶ ἴπετ 
τηϑ 6 τοαᾶγ {πὸ Ῥαδββοτεγ. 
17 ἘΛΔπα ἴῃ {Π6 θυθηΐηρ Π6 οοπηεί]ι 
ση] {Π6 ἔγγε]νο. 
18 Απᾶ 85 που εαΐ, απ ἀἷᾶ οαἵ, 

Ἴορας 58], Ὑετι]γν 1 580 πηΐο τοι, 
9Π6 οὗ τοι πΠῖσα οα{εί] πα της, 
5881] Ῥείταγ τηθ. 
19 Απάᾶ {ποὺ Ῥεσαπ {ο Ὦα ΒΟΥτοτ- 

Τη], απᾶ ἰὼ 580 αππίο Ἠϊπη, οπε ὮΥ 
οπ6, 15 1 12 Απᾶ αποί]αν βαϊά, 18 
10 1Ὁ 
20 Απᾶ Ίο δηβυνουθᾶ, δηᾶ 5αϊᾷ ππ{ο 

{λαπι, Γέ 8. οπθ οὗ ἴπο (πείνα, ὑπμαὺ 
αἰρρϑίῃ νι της ἴῃ {πο 15Η. 
21 Τ]ο 5οπ οὗ τπαπ Ιπᾷεεᾶ ροείἩ, 

α5 16 15 ν]ίατι οἵ Ἠϊπα: Ῥτῦ πνοε {ο 
ἐλαί τησ Ὦγ ποτα {ο οι οὗ τα 
18 Ῥοϊγαγαᾶ: ἀοοᾶ πετο 16 {ου ἐμαί 
ΙΗΦΗ, 1 ης δᾶ παετοχ Ώθ6οῃ Ῥογῃ. 

τ---1. 

1881 
7 Ἐον το Ἠατο ἴλπο Ῥοου. αἶπανβ 
ἢ τοι, απᾶ ὙΠΘΗΒΟΘΥΕΥ γα 
Ὑ11 ο ὁδ ἄο ἴπεια ροοᾶ: Ραΐ 

8 πηο το πᾶν ποὺ αἱπαγ5. 5886 
Πα ῦ ἄοπο πας 5Ἡο οοπ]ᾶ: 516 
Πα αποϊπζεᾶ τα Ῥοᾶγ αἴογθ- 
Ἠαπά ἔου {πὸ Ῥασγίης. Απάᾶ νου] 
1 580 ππ{ο γοα, Ἠ/Πεγεβοεγεχ ἴ]θ 
6οεΡεΙ 5881] Ῥο ρτεασλεᾷ {Ἡτοπαρ]ι- 
οὐὖ ἴπο πνῃπο]ο πγοτ]ᾶ, λα 4150 
νγΒίσΒ ἐπ σσόοσηδη λα ἢ ἄοπε 5121] 
ῬαβροΚκεη ΟΥ̓ ΤΟΥ ατηθππογΊα] οὔ ΠΟΥ. 

10 Απυὑιᾶας]ςδοατιοί, "πο ἐπα νγαβ 
οπ6 Οὗ {16 ὕνγονθ, υσϑηΐ απγαγ πῆ το 
{ΠπῸ ΟΠ! ο ρυϊθϑύβ, ὑπαῦ Π6 τηϊρηῦ ἆ6- 
Ἠτεν Ἠϊπι ππ{ο {πατα. Απά {16γ, 
Ἠπεη ἴμεγ Ἠεατᾶ 16, του ρ]αᾶ, 
ΔΗ͂ Ῥτοπηϊδες {ο ρῖγο Ἠϊτα ΤΠΟΠΕΥ. 
Απιᾶ ο βοιρ)ύ μον ΠατηϊσΗ{ σοἩ- 
γεπῖρπ{]γ ἀεμγεν Ἠϊτη αὐπέο ἐλετη. 

195 Απᾶ οἨη ἴμο Ἠτεῦ ἄαγ οὗ πῃ- 
1εαταπεᾷ Ώτεαᾶ, σὴ ἔ]ιογ 5αοτῖ- 
Ποεᾷ {λα Ῥ4ξδβογαν, 15. ἀῑδαιρ]ες 
ΒΔ. απίο Ὠΐτη, Ίπεγα τί οι 
μαῦ πτο ο απᾶ τπα]κο γᾶν ἐμπαὺ 
Όποια πηαγο»δί οαῖ {Π6 Ῥαδβοτεγ2 

18 Απᾶ πο 5επάεί] ἴπτο οἳ 15 ἀῑδεῖ- 
ΡΙ65, απᾶ βαῖ τ τππ {ο ἔπι, ὁ 1η{ο 
{Π6 οἵζψ, απᾶ {λενε 5181] τηθεί οι 
Α1ΠΠ Ῥεασ]ης ἃ ΡΙ{οΠεΥ οἵ τγαΐου : 

14 {οῇοσγ Ἠϊτα: ατιᾷ πΥἩεγαξοθτεχ ἨΘ 
5881] δηΐου 1π, 580 {ο {μα ϱοοᾷτααπ 
οὗ {ο Ἠοπβο, Τ]1ε 2Μαδίευγ Βα, 
Ὕπεναο 15. τισ στοςδί-εἩαπιΡεχ, 
ποτε 1 5881] οαῦ ἴπο ῬΆΒΒΟΥΘΥ 

15 τι τὴν ἀἱδοῖρ]ες2 Απ Το πι] 
1] 5618 εἩανγ τοι ἃ Ίαγσο πρραυ 
ΤΌΟΤΩ {ΠΥ 564 απᾶ τεβᾶτ: απᾶ 

16 Ώποτο τιακετεαᾶγ {ου ας. Απᾶ {ο 
ἀἱδαίρ]ες πεπέ ον, απ «απ1ο 
1Π{ο με ασ, αιιᾷ Τοππᾶ α5 Τα 
Ἰαᾶ 5814 ππ{ο {Ἡετα: απᾶ {ΠΟῪ 
τπαᾶε τεαᾶγ {1ο ῬαββΟΥεΥ. 

17 Απᾶ ππεπ 165 γα ετεπῖπσ Ἡθ 
18 οοπιθίἩ τι ἐμ (πειτε. Απᾶ 

α5 ἴ]λεγ ὃραῦ απᾶ πετε οα[ῖτρ, 
ᾖαβας Βαϊ, Τεν 1 58. απ{ο 
τοι, Όπο οὗ τοι 5881] Ῥείταγ 
1η6, ετεπ Ὠα ὑπᾶῦ δαί στα 

19 τηθ. ΤΠογ Ῥεραπ {ο Ῥε ΒΟΙΥΟΤΓ- 
Τα], απᾶ {ο 58. πη{ζο Ἠϊπη οπο Ὦτ 

20 οπο, 15 18 12 Απάᾶ Ἰιο βαϊα ππ{ο 
Ώππετη, 7έ {5 οπθ οὗ ἴ]ε {πγε]τε, ηθ 
ια αἰρροίῃ σι τὴθ 1π μα 

21 αἴ. Έον ἴο Ῥοπ οἳ τιαη 
ροείἩ, 6γεπ αν 1 15 πει οὗ 
πη: Ῥαὺ που ππίο {ια πιαπ 
ΏπγοαρΏ πποτη {11ο Βοπ οὗ τηατι 15 
Ῥοαίπαγεᾶ | σοοῦ πετο 16 «Γον ὑμπαῦ 
1181 1 Τε δᾶ ποὺ Ῥεεπ Ῥοτη. 

[19] 

1 [ση 

1 ἅτ. (πε 
οπε οἵ 
ἴπε 
ἐιρεῖυε. 

305, 
Τεαςπεν 

8 ἅτ. 
γεοϊϊπεα. 

1 αν. ΤΟΥ 
μῖηι 1 
ἐμαΐ 
πιατι, 
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ν » 

Ἴ πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυ- 
- . ο ΄ , απ ἡ 9 

τών, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοὺς εὖ 
- 3 5 “ δ , 

8 ποιῆσαι ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. ὃ εἶχεν 
αὕτη ἐποίησε' προέλαβε μυρίσαι μου τὸ 

΄ Δ ὃν «Ἀ , 

9 σῶμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. ἀμὴνδ λέγω 
6. δι σ Ἀ ο » - 

ὑμῖν, ὅπου ἂν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτοῦ 
ἃ εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη 

λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 
χς, ἮΝ 68 "ὃ ε5 / 10 τὰ - ὃ , 

10 αἱ ο Ἰούδας ο Ισκαριώτης, “" εἷς τῶν δω- 
ϑὶ δὲ Ἁ ΄ 

δεκα, ἀπῆλθε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἵνα πα- 
“ Ἀν 5» ΄“ « νΝ 3 ’ ε] , 

1 ραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς. οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχά- 
ρῆσαν, καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον 
δοῦναι καὶ ἐζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν 

παραδῷ. 
« 

Ἂν ΄“ , ς ΄ - 3 ’ ασ ΔΝ 

19 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, οτε το 
΄ ” 

πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν 
σα , Ν ᾿ πώ ΄ ’ 13 ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; καὶ ἀποστέλλει δύο 

- - 3 ΄ Α ἷ ἊΝ - « , 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπά- 
Δ - 

γετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄν- 
/ σ η δη 

θρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων ἀκολου- 
, »» - πα ΣΑ 3 ΄ ” 

14 θήσατε αὐτῷ, καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθη, εἴπατε 
΄- { , 

τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει, 

Ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα", ὅπου τὸ πάσχα 
Υ̓ - - ’ 9 » “ 

1 μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; καὶ αὐτὸς 

ὑμῖν δείξει ἀνώγεον μέγα ἐστρωμένον ἕτοι- 
αν ον» ὁ / ος Ὁ Ύ Σ α ε 

16 μον ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. καὶ ἐξῆλθον οἱ 
α 53 μαθηταὶ αὐτοῦ", καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν, 

4 5. - 

καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἠτοίμασαν 

τὸ πάσχα. 
Ν 3 / ΄ 4 οὖ - 

17 Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν 
΄ πο, τ Ω » “- Ν 3 , 

18 δώδεκα. καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόν- 
ΜῈ ς Ἵ - Αν λ λέ ε “5 ο των, είπεν ὁ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

τ » «ε “ / 4 3 ” 3 

εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε, ὁ ἐσθίων µετ 
- ”/ - 

19 ἐμοῦ. οἱ δὲ15 ἤρξαντο λυπεῖσθαι, καὶ λέγειν 
. ο ια , ο κ 

αὐτῷ εἷς καθ εἷς, Μή τι ἐγώ; καὶ ἄλλος, 
5 3 20 Μή τι ἐγώ ; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 5 εἶπεν αὐ- 

- Φ ᾿ - , ο , 
τοῖς, Εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος 

Ψ 13 πε Ν , 1606. Ν ελ - 
21 μετ’ ἐμοῦ εἰς τὸ τρυβλίον. 19ὁ μὲν υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ 
» “ει 5» τὰ 9 ο 3 , ” / ᾿ η. 

αὐτοῦ" οὐαὶ δὲ τῷ ὅ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι οὗ 
« εἰ νῶν» ’ ’ ο. Α 3 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν ἦν 
5 ΄“ - 3 3 16 ς ΥΛ 6 3 - 

αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 

7 ἔσχεν 

8 αά δὲ 

9 οπι. τοῦτο 

10 ααᾶ ὁ 

Ἡ (-μά) αἀἆᾶζ µου 

13 ϱΠΙ, αὐτοῦ 

19 ϱπι. οἱ δὲ 

14 πι. καὶ ἄλλος, Μή τι 
ἐγώ; 

15 οπι. ἀποκριθεὶς 

16 α(χᾷ ὅτι 



214 5.  ΜΑΕΒΚ ΧΙΝ, 22. 958, 

Ἐ Μϑί. 
26. 20. 

" ον, 
Ὠδαίπι. 

κ Μαι, 
320. 91. 

ἘΜαιΙ. 
20. 90. 

κ ΜαιΙ. 
20. 86. 

1611 
22 4 ἘΛπᾶ ας ἴμογ αἰ φαΐ, 76 5115 

{οο]ς Ῥτοαᾶ, απά Ῥ]εβδεᾶ, απά Ῥγα]κα 
ἠέ, αηᾶ σανο ἴο Ίμεπι, απᾶ καϊᾷ, 
Τα]ο, οαῦ: 015 15 τὴν Ῥοᾶγ. 
25 Απᾶ Ίο {οοῖς {π6 οπΡ, απᾶ γ/ηεη 

ιο μδᾶ ρῖνεῃ {ΠαΠΚΒ, Ἡο ρατο 1ΐ {ο 
ἔλοπι: απᾶ ὑπὸν αἱ ἄταπ]ς οὗ 15. 
24 Απᾶ Ίο 5αῖά πη{ο ἔπτη, ΤΗ15 15 
ΤΥ Ῥ]οοά οἳ {π6 πει Τοβίδιηθηῦ, 
νηιΙοὮ 15 Βη64 ΤῸΥ ΤΥ. 
26 οτι 1 580 πηΐο τοι, 1 πῖ]] 

αὐ της πὸ ΊΠΟΥΘ οἳ ὑπὸ ΕγαΙς οἳ {Π6 
γήπο, πη} Οιαῦ ἆαγ ὑπαὺ 1 ἀτίη]ς 10 
που 1Π ὑπὸ Ἱήπράοτηα οὗ ἀοᾶ. 
20 4 Απᾶ γηαη ἴμεγ πδᾶ 5αηρ 8η 
στων, ἴμογ ποπ ουὖ ἰηΐο ἴμο 
πιοιηί οὗ 0Ην6β. 
97 Ἀλπᾶ ὀορας βαλ πηπίο ἴπετη, 

ΑΙ] το 5181] "δ οΗεπᾶεᾶ Ῥεσααςο οὗ 
πηθ {118 πἰρῦ: ΤΟΥ 1Ὁ 15 τυ έθη, 1 
11 απηϊέο {π6 βῃορμογᾶ, απᾶ {πὸ 
5Π66Ρ 5181] "Ὀὰ βοαϊίοσϑᾶ. 
28. Βαΐύ αἴξου ἐ]ιαί 1 απη τΊδεη, Τ τν] 

6ο Ῥεΐοτο οι 1Πίο ἄα11εο. 
99 ἘΒαΐ Ῥοΐον βαῖᾶᾷ ππ{ο Ἠϊτη, Α]- 

{ποισ]η 811 5118} 6 οὔεπᾶςεᾶ, γαῦ 
τυ]ζ τοῦ 1. 
90 Απᾶ ἆορας βδαϊ]ι ππίο Ἠϊπι, 

γοαυ]σ 1 βαγ ππίο ἴμεε, ὑπαῦ {815 
ἄαγ, οἵοη ἴῃ 5 π]σαύ Ῥαξοχο ὑπ 
οοο]ς οὐ ὑπίοθ, ἴἶιοα Βα] ὺ ἆεπγ 
Τη6 {Ἠτ]οθ. 
81 Βαυὺ Β6 βρα](ο ἔπ ΙΠΟΥΘ Ὑ6116- 

τηθη νυ, Τῇ 1 5ου] ἄῑε ση] λθο, 
ΜΠ ποὺ ἄθῃγ ποθ ἴπ ΠΥ Ὑ156. 
Τ κου θ6 8150 βαϊα ἴμογ 8]]. 
82 Ἀλπᾶ {π6Ὺ «8ΊΠ6 {ο ἃ Ῥἶαοο 

ΜΓ Π1ΟΝ τας παιηρᾶ ἀθἴμδεπηαπθ, απᾶ 
Ἡο 5.111 {ο Ἠΐ5 ἀ4ἱβοῖρί6», Ρ10 γε ηετο, 
γ/]]ο 1 εΏα]] ρτατ. 
98 Απᾶ Ἠο {α]κοίὮ τι Ἠϊπι Ῥεΐος, 

δια 741165, απᾶ {οἵπ, απᾶ Ῥεραη {ο 
Ῥ6βοχθ απιαζθᾶ, απᾶ {ο Ώεγεσγ ΗεΒΥΥ, 
84 Απᾶ πα πηπθο μοι, ΜΥ 5ο] 

18. οχεθεπρ βοιτοπ/{α] πηΐο ἀεαί] : 
{αγγ γε Ἰ6γθ, απᾶ παύσῃ. 
85 Απάᾶ Ίο ποηύ ἐουπατᾶ ἃ Ἠ[]ο, 

απᾶ 1611 οη {π6 ρτοππᾶ, απᾶ Ῥταγεᾶ, 
επαῦ 1 16 πεγο Ῥοββῖρ]θ, ὑπ Ἠοἳ 
πη]σΕέ Ῥαβς {γοπι Πΐτη. 
86 Απᾶ Ἠο βαϊᾶ, Άγρα, {αἴμαν, αἩ] 

{πῖηρβ αγθ Ῥοββίρίο ππίο {μοο, ἴα]ικο 
αππαΥ ἴλῖς ορ {χοπ 116: Νεγοχ{]θ- 
1655, ποῦ ὑπαῦ Τ ση], θαὺ ταῦ ποια 
νύ. 
87 Απᾶ Ἰιο οοπιθῦἩ, απᾶ πάρῃ 

ἔλετα 5]θορίηρ, απᾶ δαὶ πηΐο Ρεΐον, 
ΒΙΠΠΟΠ βἰοοραοβῦ οι Οοπ]άεςί 
ποῦ ἔλοα γ/αίοἩ οπε Ίος ἢ 
98 ὙΥ αἰδῇ γο απάἆ Ῥχαγ, Ἱοβίσο δηΐου 

1881 
22.  Απᾶ 48 {πῸὺ πεγο θδύϊηρ, θ 

{οοῖ]ς 1γθαᾶ, απᾶ θη μ6 ]λαᾶ 
Ῥ]οβ5εῖ, Ἡο Ῥγα]κο 16, απιᾶ ραγο {ο 
1λσπα, απά βαἷᾶ, Τα]ο γε: {8185 15 

25 τὴν Ῥοάγ. Απᾶ Ίο {οο] ἃ σὰ}, 
δα θη ο Ἠαᾶ ρῖνεν {Παπ]ςΑ, 
Ίο σανο {ο ἔμετα: απᾶ {αγ 81] 

24 ἄταπ]ς οὗ 10. Απᾶ Ὦο βαϊά πηΐο 
Ώποετα, ΤῊ15 15 τὴν Ὀ]οο οὗ 21Π6 
ϑρονθηϑηῦ, ὙΠΟ 16 Βη6α 1ου 

2ῦ τῆϑηγ. Ὑετῖγ 1 580 τιηΐο ποτ, 1 
Ὑ11 ΠΟ ΤΠΟΥΘ αὐπηκ οὗ {86 {γυϊὺ 
οὗ {πο νῖπο, απ] ἐμαῦ ἆαγ πε 
1 ἀτιπ]ς 15 πον ἴῃ {116 ΚΙπρᾶοτη οἳ 
ἄἀοᾶ. 

26 Απά π]αη ἴμεγ Ἠαά 5ππρ ἃ 
Ἠστηπ, ΠΟΥ πεπό οπῦ ππίο ἴ]μο 
τηοπηῦ οὗ 0ΠνοΡ. ᾿ 

7 Απᾶ 96505 ρα απο Ί]απῃ, 
ΑΠ το 518}1} Ῥο 4οβεπᾶεᾶ: ἴον 
ἢν 15 συυϊδίθη, 1 ν]] βυηϊΐθ πο 
ΒΒΘΡΠοΥ͂, δα ἴπο ΒΏθθρ 5881] 

28 ο βοαϊίεγεᾶ αὗτοαά. Ἡοπσροεῖΐ, 
α1{6υ 1 απη τα]βεᾷ πρ, 1 π]] ρο 
Ῥαΐοιο οι Ιπίο ἄαΠ1εοθ. Βυΐ 
Ῥεΐεχ βα]ᾷ ππ{ο Ἰήτη, ΑΙΠοαρ]Ἡ 
811 ϱ]α]] Ῥε 4 οβεπᾶςᾶ, γεῦ τσ] 

90 ποὺ 1. Απᾶ σεδαςβ βαϊΐῃ πηΐο 
μΐτα, ὙογΙ]γ 1 580 ππί{ο {πΠ66, ελα 
Όλοι {ο-άαγ, ευεν 1118 πὶρηῖ, 
Ἰθΐογο {πο οοοσἷὶς οπού {ἰπίος, 
βμα]έ ἆθπγ πιο {μχῖοο. Ἐτπί Π6 
βρα]κο εχοεθᾶῖπρ γε]επηεπ/{]γ, Τῇ 
1 τπαξύ αἴθ πι ἴμοθο, Ι πη]] ποῦ 
ἄδην ὑπ66. Απᾶ ἴῃ 111 ΠΙΒΠΠΘΥ 
4150 5814 {αγ α]. 
Απᾶ ἴΠεγ 90ης πηΐο ὅα Ῥ]ασθ 

ὙΠΟ τγὰβ παηθᾶ ε{ΠΒΕΠΙΦΗΘ: 
απᾶ 6 βαϊἰἩ πηΐο Ἠ]9 ἀῑδοῖρ]ες, 

95 510 το Ἰθγθ, ὙΧΠ1|6 1 Ῥγαγ. Απᾶ 
11ο {α]κδλ γη τα Ῥεΐεν απᾶ 
14168 απᾶ ἆομπ, απᾶ Ῥεραπ Το 
Ῥο ρυθδῦν αιπασεᾶ, απᾶά 808 
ποι]. Απᾶ Ίο ρα τππίο 
παπι, ΜΥῪΥ εοαὶ 1 εχοθεάπρ 
βογχοπή απ] οὐρὰ ταπίο ἀθαί: 
αδίᾷθ το θυ, απᾶ ππαίομ. Απ 
Ἡο ποπ {ουπανᾶά ἃ 11{{16, απᾶ 
611 οἩ πο ργοαπᾶ, απᾶά Ῥγαγφεᾶ 
Όιαί, 18 16 νγογο Ῥοββῖβ]ε, ὑμ6 μουν 
πηὶσμέ Ῥα55 αγ [ΠΌΤ] Πΐτη. 

86 Απᾶ Ίο φαῖᾶ, Αγδα, Ἐαίμαν, 81] 
Ώήηρβ αγα Ῥοββῖρ]ο απίο {Π66:; 
Υ6ΊΠΟΥΘ {15 οπρ ἔγοπι 1ηθΘ: 10ΥΓ- 
Ῥοεϊς ποὺ π]αῦ 1 νΏ], ναι ν]ιαῖ 

87 ποια ὙΠῸ. Απᾶ Π6 οοτηϑίῃ, απᾶ 
Ἀπαεί] ἔ]οτη 5]θορίηρ, απᾶ βαϊδ]ι 
πιηΐο Ῥδίθγ, ΡΙΠΟΠ, β]εερεβί μου 
οοι]άεβί ἴ]λοια ποῦ νγαίο οηΏς Πογὸ 

98 οΥΓαἱο]ιλαπᾶ ρταγ,μαίσε επίετ ποὺ 

2 πο] 

5 [κά 

[20] [Ὡ] 

8 Ξ- 

ὃ οτ 

107,α 
ἐοα 

305, {ο 
{εδία- 
ελιές 

3 Βοππο 
ποιοί 
ααὐλοτ]- 
[165 Ἱπ- 
βοσύ Ίου. 

405, 
οαιιδεᾷῖ {ο 
δπῦ[ο. 

50. απ 
επιοἰοβδεᾶ 
"ἢ 
σγοιώιᾶ. 

605, 
ΤΡ αἰ! ἢ 
9ο, απιά 

τγαν 
ἐμαὶ νὰ 
οπιίεγ ποῖ 
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ν᾽ “ Ν - 

99 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς 
κά 2 / μ᾿ Ν ἔδ. ᾿ “ 
ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν αὑτοῖς, 

3 ξ: δν δι 5 Δ 
καὶ εἶπε, Λάβετε, φάγετε 8" τοῦτό ἐστι τὸ 

” / Ν λ Ν 3 19 / » 

93 σῶμά μου. καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον εὖὐ- 
ὮΝ νο. ῃ Γ 

χαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς" καὶ ἔπιον ἐξ αὖὐ- 
“ 5. ” - - ΄ 3 φ4Α τοῦ πάντες. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστι 

- ο, - ο , Ν 
τὸ αἷμά µου, τὸ Ὃ τῆς καινῆς" διαθήκης, τὸ 

ἜΣ: 92 λ ́“ » ’ ΕΣ ΔΝ λ ̓ 

27 περὶ” πολλῶν ἐκχυνόμενον. ἀμὴν λέγω 
΄ 2 “ / 

ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γεννήματος 
“ “ « , μὲ 

τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν 
ΣΑΝ / Ν » “ ’ “ “ 

αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 
: ών Η 

980 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν 

ἐλαιῶν. 
“ "Αλή. “ [ιά / 

21 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες 
σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύ- 
τῇ 9 ὅτι γέγραπται, Ἠατάξω τὸν ποιμένα, 

Γι / Ν / 1 Ν 

98 καὶ διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα. ἀλλὰ 
- / « “ἢ Ν 

μετὰ τὸ ἐγερθῆναί µε, προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν 
99 Ταλιλαίαν, ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, Καὶ 

εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ 
»"ε - ’ 

80 ἐγώ. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾿Αμὴν λέγω 
4 95 / » α ὶ ΄ 26 Ν 

σοι, ὅτι"Ξ5 σήμερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ "Ὁ, πρὶν 
ΝΥ 5Ὰ 2 “. Ν 3 , 

η δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 
[ον » ; 

81 ὁ δὲ ἐκ περισσοῦ" ἔλεγε” μᾶλλον”, ᾿Εάν 
- 3 

µε δέῃ συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνή- 
, 

σομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 
δ οἱ 

3» Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Τεθ- 
“ς ͵ - - 9 - 

σημανῆ καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
τα ο 

38 Καθίσατε ὧδε, ἕως προσεύξωµαι. καὶ παρα- 

λαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ 
” ΄ ε ο ἌΣ, Ε ” 

Ἰωάννην μεθ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖ- 
»“" ᾽ ” 

84 σθαι καὶ ἀδημονεῖν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Περί- 

λυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου ἕως θανάτου µεί- 

δῦ νατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. καὶ προελθὼν 
/ -- - 

μικρόν, ἔπεσεν Ὢ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο 
ιό [ - 

ἵνα, εἰ δυνατόν ἐστι, παρέλθη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ 
σ - 

30 ὥρα. καὶ ἔλεγεν, ᾿Αββᾶ, ὁ πατήρ, πάντα 
’ “ 

δυνατά σοι. παρένεγκε τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ 

τοῦτο᾽ ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ. 
᾿ "ὦ 
31 καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, 

ἈΝ » - ” ιά ’ 

καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων, καθεύδεις ; 
» ΄“- 88 οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; γρη- 

αν Ν -“ 

γορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα5! μὴ εἰσέλθητε 

17 ρπι. ὁ ]ησούῦς 

13 οπι. φάγετε 

19 οπι. τὸ 

39 οἨι. τὸ 

3 οπι. καινῆς ἴεσί, ποῖ 
πιαγθ. 

3 ὑπὲρ 

28. 0πι. ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ 
νυκτὶ ταύτῃ 

3 πὶ καὶ 

35 ᾳἀά σὺ 

ταύτῃ τῇ νυκτί 

ἐκπερισσῶς 

35 ἐλάλει 

39 ΟΠΙ. μᾶλλον 

90 ἔπιπτεν 

Ἵ (αγ. γρηγορεῖτε, 
καὶ προσεύχεσθε ἵνα) 



216 ο, ΜΑΒΚ ΧΙΥ. ο8- ὅ5. 

1611 1881 
Ἰπίο {επρίαζίοη: Τ1ε βριτῦ ἐγα]γ 15 ἰηΐο ὑεπιρίαβον: πο ρε Ἱπ- 
τθοαᾶγ, θαὺ ὑπ6 Πας] 15 πγεα]ς. ἀἄεεᾶ 15 νη]πα, Ὀταί ιο Πθβ]ι 
99 Απᾶ αραῖη μ6 πτεηί απαγ, απᾶ | 99 15 ποσα. Απᾶ αραῖπ Ἡο πγεπὲ 

Ῥταγοεᾶ, απᾶ βρα]ο {πε βατηο ννογᾶς. ΑΠΤΑΥ, Απᾶ Ῥταγεᾶ, βαγῖησ {πὸ 
40 Απά πε Ἠο τούτη, ο Γουπιά | 40 βᾶηθ ποτά. Απᾶ ασαϊιπ ΠΘ 

{ατα α5]εερ ασαϊτπ, (ο: ἐλπεῖ; εγος σ.116, απᾶ Γοτπᾶ {ποπι ε]εαρῖτπα, 
ππογο Ἠεανγ) ΠΟΙ ΠΟΥ τὶϑὺ {ον πα! ΤΟΥ ὑμεῖχ 6768 πγετθ Υ6ΥΥ ἨΘαΥΥ: 
{ο ΔΉΒΥΤΘΙ ΗΙτη. απᾶ ἴπογ νηςί ποὺ ναί {ο 8η- 
41 Απάᾶ πὸ οοπιείἩ πὸ {π|γἃ ἄππο, | 41 βου πίστη. Απᾶ Ἠο οοπησ{] ἔ]ο 

απᾶ βαἰζἩ αππί{ο ὑπ θη, Β]εερ Ο ΠΟΥ, ὠητᾶ πια, απά βα1{Ἡ πιηΐο ἔλεπι, 
αηᾶ ἰα]κο γοῦν τορβί: Ὁ 15 εποπρ], Β]εερ ΟΠ ΟΥ, απᾶ {α]ο γοῦν τοβί: 
{Π6 οταν 15 6οτπο, ῬεΠο]ᾶ, {π6 Ῥοιι 16 16 αποαρ]ῃ; {πο ΠΟΙ 15 οοπ]ο: 
οἳ τηση 16 Ῥείταγεᾶ 1Ππίο {πο Ἠαπᾶς Ῥεμο]ᾶ, {λε ὅοῃ οἵ τα 15 Ἠδίγατ- 
οἳ ΒΙΠΠΟΥΑ. οἆ Ιπίο ἔπο Ἰαπᾶς οἳ ΑΙΠΠΘΥΒ. 
42 Ἠ]ϊςο ἀρ, Ἰοὺ τι ο, Τιο, τε ἴλαῦ | 42 Αὐΐβο, 1ϑῦ τι8 Ῥε ροΐπς: Ῥο]ιο]ᾶ, Ίιο 

Ῥείταγεί]} 1ηο 15 δῦ Ἠαπά. {μαῦ Ῥείταγεί] τηθ 15 αἲ Ἠαπιᾶ. 
κ Μα, 45 4“ "Απᾷ ΠητιράἱαίαΙγ, πη]]α ο 48 Απᾷ εἰπαἰσμίγαγ, πΥηῖ]ο Ἡο τεῖ 
20. 41. γεῦ 5ρακα, οοπιθίἩ ζαᾶας, οπς οὗ {πὸ 5ραΚα, οοτηεί] ο πᾶαβ, οπς οὗ {μα 

ἴπεί]το, απ νι Ἠΐτη α στεαῦ τητ]{1- {ωππε]να, δηα τ] Πτα ἃ τη] ὑπο 
ὑπᾶς τ βπογᾷς, απᾶ βίανος, ἔτοπι ση] Αυγοτᾶς απά βίανο6Εβ, Γγοπη 
ἴια οἶαῖ Ῥτιαβίς, απᾶ ἴηπο βου θ65, [86 ολῖεῖ Ῥτίαβίς απᾷ {Π6 βου] 065 
δια ια Ἐ]άσνς. 44 απᾶ {με εἰάειβ. Νοπ Ἰο ἐ]αῦ 
44 Απᾶ ο {πᾶὖ Ῥείταγεᾶ Ἰήτη Ἰαᾶ Ῥείταγοᾶ ΠἨϊπι δᾶ ρῖτοι ἔ]ποατα 

Ρίνεη {Πεπῃ ἃ Ίο]εῃ, βαγΊπᾳ, Ἠ/ΠΟΠΙ- α {οκοη, βαγίης, ἸΠΟΠΙΡΟΘΥΟΥ 
ΒΟΘΥΟΥ 1 5}8]] [1155. ὑπ βα1πΠο 15 ]ια; 1 ελα] ΚῑδΒ, ὑμπαῦ 18 Ίο; ἴα]κο 
ία] Ἠπη, απᾶ 1684 Ἠϊτη απγαγ 5α{εἱγ. Ἠπη, απᾶ 1684 Πΐπη τὰ 5α1ε]γ. 
46 Απᾶ 88 8Ο00Η 88 8 γα 601Η6, 6 45 Απά πἩεη Π6 πγας 601η6, βέγαῖρ !- 
δορί βἰταΙρλίπγασ {ο Ἠϊτη, Δ Βα: (ἢ, ὙΩΥ Π6 οατηθ {ο Πΐτη, απᾶ 581}, 
Μαβίου, Μαβίθυ, απᾶ 1εἸββθᾶ Πΐτη. 46 Παβρί; δηᾷᾶ 1κιββθᾶ Ἰήτη. Απᾶ | 165. 
46 41 Αιιᾶ ἔπογ Ἰαἱᾷ ιοῖν Ἠαπιᾶς οἩ Ώπαγ ]αἱᾷ Ἠαπᾶς ο Ηίτη, 8: ἐοο]ς να 

Ἠΐπα, απᾶ {οοῖς Πήτη. 41 τη. Βαΐ ἃ οεγ[αίη 016 ο ἔποπα Ϊ Ἠιζη, 
47 Απᾶ οπθ οἳ ποι ὑπδῦ βἰοοᾶ ΜΥ, {μαῦὺ 5ἰοοᾶ Ὦγ ἄπαν 15 απγονᾶ, 

ἄτοαιγ α 5, απᾶ βπποῦθ ἃ βουυδηῦ απᾶ Απιοίθ ἴπο Ζβογναπί οἳ {πο | 2 τσ. 
οἳ {με Πρ Ῥτιαρί, δη οὐ ΟΥ̓ 15 ος. Πρ Ῥτῖαρί, απᾶ βέτιοῖς οϐ 15 | ὁοτια- ῇ 
48 Απᾶ “6815 απρβπεγοθᾶ, απᾶ βαϊᾶ | 48 ρᾶῦ. Απᾷ ὕϑβϑὰβ απβιγογθᾶ απᾶ | ο από 

πηίο {]Ἠσπα, Απο το 60ΠΙ6 ος 48 βαϊᾷ ππίο {Ἠθπι, Απο Το 60Π16 
αραῖηδί ἃ. ὑῃϊοῖ, τι βπγοτᾶςδ, απᾶ οαί, 88 αρα]ηδί α τοῦροαν, τι ἢ 
σι ἢ βίαγοβ {ο ἴα]κο πιο 2 ΒΟΥ Β απᾶ βίαν {ο 5αῖσο τηε ὃ 
49 1 να ἄαῖἹγ ἢ σοι ἴῃ ἐπ | 49 1 τας δ ΠΥ τ] ἢ τοι ἴῃ ἐπ ἵθτη- 

Τοαπαρ]α, {εασβίηπς, απἆ γο ἴοοῖς 1ηο Ῥ]ο {εασβῖπα, απᾶ το {οοῖς πιο 
ποῦ; Ραῦὺ {Πο Βεγϊρίατες τηαδ 6 ποί: Ῥαῦ ἐς ἐς ἄοπε ναί {πὸ 
{πΠΠ]16. ςοπϊρίαταεβ τηϊριῦ 6 {α]β]εᾶ. 
50 Απᾷ ΠΟΥ 41] ΙΌΥΒΟΟΚ Ἠϊπι, αιιᾶ | ὅ0 Απᾶ ἐπ6Υ 811 οὔ Ἠΐτα, απᾶ Ποᾶ. 

Βεᾶ. 5δί Απᾶ ἃ οετίαϊῃπ τοπης ΤΠ 
51 Απᾶ ἴπετο Τοµηονεᾶ Ἠϊτη ἃ 66Υ- 1οΠοπεά πι Ἠϊτα, Ἰανίηπρ ἃ 

ἰαΐη γοιπςσ ΤΙ, Ἠανίηρ ἃ Ίπποι που οἸοίῃ οαϑὺ αροαί Ἠϊπα, ΟΥ̓́ΘΥ 
ο]οί]ι οαδῦ δου 118 πιακοᾷ Ῥοᾶγ, Πῖ5 πακοᾶ θοᾶμ: απᾶ ἴλαγ Ίαγ 
απᾶ ἴμο ΤοπἩς πηεη δ] ΠΟ] οἩἨ | 62 πο] οὐ Ἠπης Ὀαό μα 1ο {1ο 
Ἠϊτη. Ἠποαη ο]οῦἩ, αηᾶ Ηρα πα]κεᾷ. 
52 Απᾶ Το ]ε[ί ει Ίπεπ ο]οί1, δᾶ | ὄδ Απᾶ {αγ ]οᾷ ἆθβιις απγγαγ {ο ἐπ 6 

Ηρα ἔσχον {]ιθιη πα]κοᾷ. ΠΙΡῊ ρτ]αςδί: απᾶ 1]ογο «οτηθ {ο- 
Χ Ταίέ, 5ο 41 3" Απᾶ {Πε 168 “6 5τ|5 αγγαγ ἴο Ρεί]μες πι Πΐτη 411 ἴ]ιο ο] 
20. ὅ7. 1 Εἶιο ΒΙρῊ Ῥν]οςί, απᾶ νηΕ]ι Ἠήπι Ὕνογο Ῥυϊοβίβ απᾶ ἴλο ε]άονς απ {]ιο 

αββοπιρ]εᾶ 811 {]ιο ομΙεῖ Ῥτίοβίς, απᾶ | 54 5οτῖραβ. Απᾶ Ῥοαΐον Ἠαᾶ ζ0]- 
{πο Ἐ]άσνΕ, απᾶ ο Βοτῖρες. Ἰοπγοᾶ Ἠϊτα αἴαγ ο, ογεη γη ΠΙῃ, 
54 Απᾶ Ῥεΐον 1οηοποᾶ Ἠῖπι αἴαν Ἰπ{ο {π6 οοπτί οἵ {116 Πρ ρτ]οςί; 

ΟἹ, Θυθη Ἱπίο {μα Ῥα]ασο οὗ ἔ]ιο Πρ] απᾶ Ἡο πας αἰθθῆῃς ση] ἴ]ο 
Ἐτὶθβί: απᾶ Ίο βαΐ τὶ {Πο βογναηῇ», ο/ῇοςις, απᾶ ππαγπαῖηςρ Ἠϊπιβο]{; 

Χα, | απᾶ γγαχπιοᾷ ΗΙΤΗΒΕΗ αὖ ὑπὸ Πτο. ὅδ ἴῃ ο Πρ οῇ με Πε. Νου 
20. ὅ9. δῦ ἘΑπᾶ {ο οΠΙε Ῥγ]δβίβ, απᾶ α]] {1ο ὑπ ολῖαξ Ῥτ]εβίβ απᾶ {πο πο] 



εἰς πειρασμόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, 
« 

30 ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. καὶ πάλιν ἀπελθὼν 
Δ 

40 προσηύξατο, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. καὶ 
ὑποστρέψας" εὗρεν αὐτοὺς πάλιν 33 καθεύ- 

να. ν ο 3 . ΓΑ δοντας' ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν βε- 
34 ΝΥ ᾽ Γιά ” - 3 νι. βαρημένοι » καὶ οὐκ ἤδεισαν τί αὐτῷ ἀπο 

41 κριθῶσι. καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει 
ΟΝ 5" , Ν μ ν 3 , αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύ- 

τρ ο . εσθε. ἀπέχει" ἦλθεν ἡ ὥρα" ἰδού, παραδίδο- 
ται ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν 
ς - αι ο, ο .. / ς 

43 ἁμαρτωλῶν. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν' ἰδού, ὁ 

παραδιδούς με ἤγγικε. 
43 Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παρα- 

, 3 , - “., 3 - , κ᾿ 
γίνεται ᾿Ιούδας, εἷς ὧν τῶν δώδεκα, καὶ 

» ” ΄ Ὦἤ λ 3 30 ν αν μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς" μετὰ μαχαιρῶν 
καὶ ξύλων, παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν 

- ’ 

44 γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. δεδώκεε 
« 2 - 

δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς, 
ἂ Ἅ - ης λέγων, ον ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι κρατή- 

-  β 3 . Δ 46 σατε αὐτόν, καὶ ἀπαγάγετε ἀσφαλῶς. καὶ 
ἐλθών, εὐθέως προσελθὼν αὐτῷ λέγει, 

ὰ αμ 
΄Ῥαββί, ῥαββίΏ: καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 

ς Ἀ. 3 η 3..,8 ῬΑ ΔΝ -- “-“ 46 οἱ δὲ ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν, 
ῃ 9 . 

47 καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. εἷς δέ τις τῶν παρε- 
στηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισε 

᾿ - ᾷ Ξ - ᾽ τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐ- 
“ Ἁ ἢ. ἃ. ΝῚ » Ἁ ε 2 ” 

48 του το ὠτίον. και ἀποκριθεὶς ο Ιησούς 
εἰ - /' ᾿ 
εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθετε μετὰ 

- - » 

49 μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ 
- - ΡΞ - ΄ 

ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδά- 
, 5 ον 

σκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με ἀλλ᾽ ἵνα 
- 8). 

50 πληρωθῶσιν αἳ γραφαί. καὶ ἀφέντες αὐτὸν 
, 

πάντες ἔφυγον. 
κ. 9. - 

δι Καὶ εἷς τις νεανίσκος 8. ἠκολούθει Ὁ αὐτῷ, 
, / εν κα Μ 

περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ. καὶ 
9 ” ο] ε ί 40. ς Ν 88 κρατοῦσιν αὐτὸν οἱ νεανίσκοι 9᾽ ὁ δὲ κα- 

ΝΝ Ἀ ’ ΔΝ ” 9 5.9 

ταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ 
αὐτῶν Ἡ. 

8 Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν 
᾽ ε . - 
ἀρχιερέα καὶ συνέρχονται αὐτῷ πάντες 

΄ ” 

οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ 
δὲ γραμματεῖς. καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν 

2 ΄ 3 - α΄ ” ΕῚ Ν 2 δ 

ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν 
ἌΡ Ὁ Ε 3 τοῦ ἀρχιερέως" καὶ ἦν συγκαθήµενος μετὰ 

τῶν ὑπηρετῶν, καὶ θερμαινόμενος πρὸς 
Ν - « 9 » - Ν [τὸ ν 

6δτο φῶς. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ 

. 

ΈΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

35. πάλιν ἐλθὼν 

39. πι. πάλιν 

34. καταβαρυνόμενοι 

ο) 
3δ οι, ὧν 

96 ϱπι. πολὺς 

5τ οπι. ῥαββί 

38 νεανίσκος τις 

89. συνηκολούθει 

40 ϱπι. οἱ νεανίσκοι 

41 ϱπι. ἀπ αὐτῶν 
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5. ΜΑΚ ΧΙΝ. ὅὅ- τι. 

1611 
εοπποῖ]. βοαπρ]ῦ {ος π]ποςς αραϊηδὶ 
Ίθριςδ, ἴο Ῥαῦ Ἠϊπι {ο ἀεαίμ, απά 
1οππᾶ ποηθ. 
56 ἘῸΣ ΤΥ Ῥαχο ἴ8156 τυ 685 

ἀραϊηδὺ Ἠϊπα, θαὺ ὑΠ 6} τὶ Π088. ἃ- 
ρτεθᾷ ποῦ {οραίμον. 
57 Απᾶ ποιο 31056 οετίαϊη, απᾶ 

ραχο {αΐβο πηΙιθβς ἀραϊηβῦ Ἠῖτα, 5Υ- 
Ίπα, 
58 [ο Ἠοατᾶ Ἠϊπι δαγ, 1 νι] ἆο- 

δέσουν 5 Ταπαρ]ο θ]ιαῦ 15 τηϑ 8 τ ἢ 
Ἰαπάς, απιᾶ τη ἔμτεο ἄαγς 1 σ]] 
Ῥτϊ]ᾷ αποί]ευ ππαᾶο να εποτῦ Παπάς. 
59 Βαΐ ποϊ]εν 50 αἰ {Παῖν γη νπεΡε 

αργοαο {ορεί]ον. 
60 Απιᾶ ιο Ἠ{ρ]ι Ῥτίοξί βίοοα πρ ἴῃ 
ιο ταϊάδε, μα δ δὶς «σαρᾳς, βαγίηᾳς, 
Απαπγοτορῦ μοι ποµίησ» Ἠπαῦ 15 
τὸ το ἴ]ιοςο πν]έηοςς ασαϊτιδί {Π66 2 
61 Βεὺ Ίο Ἰε]ά 115 Ῥεασς, απᾶ απ- 

απγονοᾷ πολης. Αραΐτπ, ὑπ Πρ 
Ῥτ]οςί αξ]κοᾷ πι, απᾶ δαϊά απίο 
Ἰήτη, σὺ μοι {πὸ ΟΗ115ἱ, ἴπο βοὴ οὗ 
{π6 Ῥ]οβεες ἢ 
02 Απᾶ “6585 βαϊᾷ, Τ απι: Ἐδηᾷᾶ το 

5181] 566 {π6 50η οὗ τηδῃ Εἰθθίηρ ΟΠ 
ἐπ υἱρτῦ πη οὗ Ῥοπνες, απιᾶ οοπῖς 
ἴπ ὑπ6 ο]οπάς οὗ Ἠεαγεῃ. 
69 Ἔπαι {πὸ Ἰ]σ]ι Ῥυϊθϑῦ τοπύ Ἠ18 

οἸοί]ας, απᾶ ραδα, λα ποθᾶ πα 
ΔΙ {αγί]εν πίπαββος 2 
64 Ὑο Ἰατο πραγ ἴπε Ῥ]α5ΡΗθΘΙΙΥ: 

σπιαξ Επ]ς γα» Απᾶ ἴΠεγ αἩ εοπ- 
ἄοπηποᾶ ΠΙπη {ο Ὀ6 στ ]ν οὗ ἀοαίῃ. 
65 Απᾶ 6οπιο Ώοραπ το βρῖ6 οι Ἠϊπη, 

απιᾶ {ο «οτοαχ Ἠ15 {ᾳασ6, απά {ο Ῥαβεῖ 
τη, απά {ο 580 απίο Ἠϊπι, Ἐτο- 
ΡΙΙΘΑΥ: Απᾶ γιο βογναπί5 414 βἰτῖ]κα 
ήτα νηξἩ {πὸ ραπ οὗ ἐιαεῖν Πϑηᾶ8. 
66 41 Ἐλιᾶ αβ Ῥεΐεν πας Ῥοποεαί] 

1η {πὸ Ῥαΐδοθ, λογο οοπιείἩ οπθ οὗ 
{πὸ τη 5 οὗ {π6 πὶρὴ Ῥτ]εςῦ. 
67 Απᾶ πΠεη 516 58 Εεἴεγ ππΙτη - 

ἵπρ ΙΗΠΙΡΕΙΕ, 516 ]οο]εᾶ προπ Πήτη, 
απιᾶ φαῖᾶ, Απᾶ ἴἶιοα 8150 πναδῦ 11 
1οβα5 οὐ Ναζατείῃ. 
68 Βυΐύ Ίιο ἀοπῖοᾶ, βαγίπρ, 1 ΠΟΥ 

ποῦ, ποῖ ποὺ ἀπαουβίδπα 1 να! ιο 
βαγοϑῦ. Απᾶ Τε σϑηΐ οπή ᾿πΐο ἴπα 
Ῥοτο]ι, απᾶ ο οοε]ς ΟΥ̓. 
69 Απᾶ ἃ πιαῖᾷ βδὺν Ἠϊτη αραῖη, απᾶ 

ῬοραἨ {ο 580 {ο ποτὰ ἐαῦ βύοοα Ὦγ, 
ή 15 οπθ οἳ ἔπετῃ. 
το Απιᾶ Ίο ἀοηῖθᾶ 16 ασαίῃ. Απά 

ἃ Ἠεο αἴξου, ΠΟῪ ὑπαῦ εἰοοᾶ Ὦτ 
Βα 14 αραΊπ {ο Ῥοίθυ, ΒΗΤε]γ μοι ἃν 
οπο οἳ ιαπ: {ον οι αὐὺ ἃ (811- 
Ίπραπι, δα {λγ ΒΡΘΘΟΙ αρτθείἩ {Ποχο- 
ο. 
πι Βαυΐ Ἡο Ῥοσαη {ο «πχ5ο απᾶ ἴο 

1881 
ΘΟΌΠΟΙ] βοιρηὺ νήίηοξδς δραϊηβὺ 
Ἴορις {ο Ῥαΐ Ἠτη {ο ἀεαῦμ; απιᾶ 

56 {οαπά 16 ποῦ. ΤΟΥ͂ ππαπγ Ῥατα 
{4186 ππΙσιθδς αραϊηςῦ ἴση, ἃ πᾶ 
Οιαῖτ νή(ηοδς αρτοεά ποὺ ἴο- 

ΟἹ ροϊμαεν. Απᾶ ἰλματο βίοοάα πρ 
ορτίαϊπ, δα Όατο [4156 τ] Π6 885 

58 δραϊηβὺ Ἠϊπα, βαγίης, Ίο Ἠθατᾶ 
Ἠϊπι ασ, Γ νι] ἀοδίογ {λῖς 
1 θη} 16 ἴλαί ἵδ τιαάο πα 
Ἰαπᾶς, απᾶ ἴῃ ἴἨτεο ἄασε 1 νι] 
Ῥπ]ᾶ αποί]Ἰον πηαᾶο πθλοιί 

59 Ἠαπᾶβ. πᾶ ποὺ 6γεπ 5ο ἀῑᾷ 
ἰλαῖν π]ίπεβς αρτοο [οσείμον. 

00 Απᾶ {πὸ Πρ] Ῥτιεδυ 5ἰοοᾶ αρ 
ἴπ ὑπὸ τηϊᾶςῦ, απ αβικεά 9658, 
ΒΒ] ΠΡ, Απβιγετοβί ἴποα πολης ἢ 
ναῦ 15. 16 10} {μαδο τυ 6858 
ρδϊηδὺ ἐπμ662 αΐ Ίο Ἰε]ά 115 
Ῥθασς, απᾶ απβπγεγθά πο! ηρ. 
Αραίηῃ {πο Ἠ]σ] Ῥτίοςί αξ]κοᾶ Ὠΐτη, 
δα αλ] ππίο Ἠϊτα, Απ Όποια 
{π6 ΟἨτὶςῖ, ἴ]ιο Βοη οὗ {πὸ Β]6βς- 
οδ Απᾶ ᾳορτς βαῖᾶ, Τ ατα: απᾶ 
πθ 5881] 566 {πὸ ὅοῃ οὗ ΤΙΒΏ 
Βιθηρ αὖ {πὸ τὶσηῦ μᾶμπᾷᾶ οἵ 
ῬΟΥΤΟΥ, απᾶ οογηΐηρ πα {πὸ 
οἸοπᾶς οὗ πθᾶνθῃ. Απᾶ {πὸ Πρ] 
Ῥυϊοϑῦ τοπ Ἠῖς οἱοίμοβ, απᾶ 
βίῃ, αυ {ατεον πεθᾷ Ώατε 
ντο οὗ πΙιθβςες) Ὑὸ Ἠαγο πραγ 
ἔλο Ῥ]αςρΠαπαγ: π]ιαῦ ομϊπ]ς γα» 
Απᾶ ἴπεγ 811] οοπάεπιπεᾶ Πτα 
ἰο Ῥο “που οὗ ἀθαίμ. Απᾶ 
ΒΟΙΩΘ Έοσαπ {ο βρὶὺ οἱ Ἡΐτη, 
απᾶ {ο ο0Υ6Υ 15 ἔασθ, απιᾶ ἴο 
Ῥαβεῦ τη, απᾶ {ο 58. ππ{ο ΗΙπη, 
Ῥτορ]θβΥ: απᾶ {ὑπὸ οὔῄσειβ τ16- 
οαϊνεᾶ Πΐτω νι 8 ρ]οτγς οἱ ὑπεῖτ 
Ἠαπᾶς. 
Απᾶ δ8 Ῥοΐετ γας Ῥαπθαί]ι ἴπ 

πο οουτῦ, ἔλεγα οοπηθί] οπο οἳ 
ιο πιαϊᾶς οἳ ἴμο Ἠϊσια Ῥυϊθβῦ; 
απᾶ βοεῖηρ Ῥοΐον ππανπαῖης Ἠϊπι- 
5617, 516 Ιοο]κεᾷ αροηπ Ἰήτα, απᾶ 
βα1{Π, ΤΟ 8150 πναδὺ ση {π6 
ἹΝαζ8χθπο, 6ύεπ ἆθβιβδ. Ῥτπὸ α 
ἀαπ]οᾶ, βαγίπς, 3Τ ποαϊί]ευ 1107’, 
ΤΟΥ ππάανςίαπιᾶ ναί οι βαπ- 
ορ: αηά Ἠο πεπί οαὖ Ἰπίο μπε 
ὅρου: θαπᾷ πο οοσ]ς εχουν’. 
Απᾶ ἴπο τηαὶά εαν Ἠϊτα, απᾶ 
Ῥερατ αραῖῃ {ο 580 ἴο πει αῖ 
εἰοοᾷ Ὦγ, ΤΗϊς 18 οπε οἳ ἴμοτη. 
πὸ Ίο ασαῖπ ἀαεπιεᾶ 16. Απᾶ 
αἴίοι ο 1{116 τη ῖ]ο ασαῖῃ ἴ]αεγ 
ια βἰοοᾶᾷ Ὦσ βαϊᾶ {ο Ῥεΐον, 
Οἱ ἃ νπῖῃἩ ποι ατί οὐδ οἵ 
ποπ; ἴον ἴποι ατί ἃ ἀα]σαπ. 

Τ1 Βυῦ ΒΘ Ῥερατ ἴο «πο, απᾶ {ο 

6 [ή 

62 

6 ο] 

04 

66 

66 

6 -α 

6 οο 

69 

το 

1ος, 
δα110- 
{μα 

26τ. 
Μαδῖο {0 

8 ΟΥ, 
δ γΌ 5 
οἵ γος 

405, 1 
Ἠ ΟῚ ΠΟΥ͂ 
ποιο, 
ΙΟΥ 
μη αοΥ- 
δίαχιᾶ: 
{λοιι, 
τομαΐ 
δαμοϑὲ 
ἐποιι 

5 αν. 
ΤΟΥΕ- 
εοιζ. 

6 ΜαπΥ 
Ἀποϊοηῖ 
Δα θλοτῖ- 
{165 οπηῖῦ 
απὰ ἐπα 
εοσ]ς 
εγειο. 



»»}) Ν πα ο 
συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ µαρτυ- 

ο ΠΥ ΤΣ ΧΜ 8.3 “ 
ρίαν, εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν' καὶ οὐχ εὕρι- 

» / Ἂν 

66 σκον. πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ 
» - ο) ς / 3 5 , 

στ αὐτοῦ, καὶ ἰσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. και 
Ψ ” -} 

τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐ- 
- - Ϊ᾿ ᾿ 3 - 

ὃ8 του, λέγοντες ὅτι Ἡμεῖς ἠκουσαμεν αὐτου 

λέγοντος ὅτι ᾿Εγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦ- 
τον τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 

9 / . / ΔΝ "δὲ 

5 ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. καὶ οὐδὲ 
3 “ ᾿» 

00 οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. καὶ ἀνα- 
Δ στὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ μέσον ἐπηρώτησε 

κι » - ΄ ΕῚ » / ” ’ 

τὸν ᾿Ιησοῦν, λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; 

οἱ τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; ὁ δὲ ἐσιώ- 
πα, καὶ οὐδὲν ἀπεκρίνατο", πάλιν ὁ ἀρχ- 

Ἅ, Β / ἌΓ Ν , ες “ Ν ιερεὺς ἐπηρώτα αὐτόν, καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ 
ο - - 5 - 

65 εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; ὁ δὲ 
Τ “ - Ἐ / . Χο” θ Δ 
ησοῦς εἶπεν, Ἠγω εἶμι. καὶ ὄψεσθε τὸν 
τ" “ἜΝ [4 / Ψ “ ” 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς 
/ - ΄ 

δυνάμεως, καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν 
-- [ο ς 9 

ϱ τοῦ οὐρανοῦ, ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας 
“ ᾽ “-“ 9, 

τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, Τί ἔτι χρείαν 
» / 3 ᾿ “ 

04 ἔχομεν μαρτύρων; ἠκούσατε τῆς βλασφη- 

μίας" τί ὑμῖν φαίνεται; οἱ δὲ πάντες κατέ- 
ΕΣ 5 3, 

06 κριναν αὐτὸν εἶναι ἔνοχον θανάτου. καὶ ἤρ- 
/ - 

ἔαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ, καὶ περικαλύπ- 
Ν / Ἀ - Ν / 

τειν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ κολαφίζειν 
»/ κό ΕΤ , δ᾽ ᾿ 

αὐτόν, καὶ λέγειν αὐτῷ, Προφήτευσον' καὶ 
ς " 

οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔβαλλον “3, 
, “ - - 

00 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ἐν τῇ αὐλῇ κάτω”, 

ἔρχεται µία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, 
να 5 ν , , ᾿ 

ΟἹ καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον, ἐμβλέ- 
». - 3 Ν Ν Ν -“ 

ψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρη- 
α 5 ο ς Ὧν τ 

08 νοῦ ᾿Τησοῦ ἦσθα", ὁ δὲ ἠρνήσατο, λέγων, 

Οὐκ οἶδα, οὐδὲ ἐπίσταμαι τί σὺ 5 λέγεις 35, 
σα” 

καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον' καὶ ἀλέκ- 

60 τωρ ἐφώνησε, καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐ- 
Ν ΄ ΣΡ ’» ΄“ 

τὸν πάλιν ἤρξατο“ ἱ λέγειν τοῖς παρεστηκόσιν 
εν - » » κα ᾿ς 
τὸ ὅτε Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν. ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖ- 

ν Ν μ / ε - 
το. Καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες 
ο - ΄,ὕ͵ » - η ἌΡ δρ ο ν 
ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, ᾿λληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ" καὶ 

- 5 
γὰρ Γαλιλαῖος εἶ, καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει, 

ΈΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

45 οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν 

45 ἔλαβον 

Ὢ κάτω ἐν τῇ αὐλῇ 

45 σθα, τοῦ Τησοῦ 

46 Οὔτε 47 οὔτε 

48 σὺ τί 

4) (Μα. ἐπίσταμαι" 
σὺ τί λέγεις :) 

5ο Παγᾳ. οπι. καὶ ἀλέκ- 
τωρ ἐφώνησε. 

δι ἤρξατο πάλιν 

Ὁ 2 οπι. , καὶ ἡ λαλιά σου 

μοιάζει 

5 

ε 

ο 



220 ο, ΜΑΒΝΚ ΧΙΝ. 71---Χν. 15. 

1611 1881 
8Υ/ΦαΣΥ, ϑαγίηρ, 1 ποῦ ποῦ {115 1Π8Π βπγθαχ, Τ που ποὺ {15 τηδῃ οὗ 
οὗ π']οπηα ο βΡρεαῖς. τὸ ΠΟΤῚ ο Εροθ]ς. ἀπᾶ βἰταῖσηί- 

ΜΑΗ. το ἈΑπᾶ ἴ]μο 5εοοπᾶ πιο {πο οου]ς πγαγ ἴ]μο βοοεοπᾶ ππρ {πα οοσ]ς 
26. Τὸ, ΟΥ̓: απᾶ Ῥεΐενγ οα]αᾶ {ο ταϊπᾶ {ο οἵθσ’. Απά Ρεΐεχ εα]]οᾷ {ο παϊπᾶ 

νγονᾶ ὑπαὺ 6515 βαῖά απο 1ήτη, Β6- ιο ψογ, μον ὑμαὺ 9655 βαϊα 
{χο {1ο οοο]ς οὐον πνίσθ, ποια 581} τιηΐο Ἠϊτη, Ῥοίογο ἴ]ιο οοσ]ς ΟΥΟΥ 

"ον, 6 | ἀθπγύ 1η {Ἰχγῖσθ. Απᾶ Ἰπ]εη Ίο {πνῖσθ, ἴποα 5110 θην της {ητῖσα. 
αρορέ ὑποτασ]ιέ {ΠοΥ6ΟΠ, Ἡς πγερῦ. 1Απᾶ θη Π6 {ποιρλί {Πεχθοῃ, 
αὐιπι- . 6 πγερῦ. 

ο 1} 15 Απᾶ "βίγαϊσ]ίτναν η ὑπ ΊΠΟΥΗ- 15 Απά βἰταίρ]ναγ ἵπ {Π6 ΠΙΟΥΗ- 
Ῥεμαπίο | ἵπρ' ἴλο οΏΙεί Ἐτιοβίς 1614 ἃ οοπβα]- Ίπρ {πο ομΙαοῖ Ῥτιοδίς να 
1060}. ἰαύϊοι πα ιο Ἐ]άσις απᾶ ΚΟΥ] 65, οἱάσθγβ Δ) 561965, Δα {Π6 γγ]ο]α 
κ Μα, | απᾶ ο ν]οἰο ΟοαπιοΙ, απᾶ Ῥουπᾶ οοαποΙ], Π6]4 ἃ οοπβα]θαΙοἩ, απᾶ 
27. Ἱ. Ἴθρα5, απᾶ οαγτ]οά Ἠήπι ἄνα, απᾶ Ῥοαπᾶ ἆοαβδᾳδ, απᾶ οαχγτιοᾷ Ἠϊτη 

ἄεμγονοᾶ 11η {ο Ῥ]αίο. Άπναγ, απᾶ ἄεμγεγοᾶ Ἠϊπα τρ {ο 
2 Απᾶ ῬΠαί{ο αβ]κοᾶ 1ήτη, Ατζζμοαἴμο | 2 Ῥῆαίο. Απᾶ Ῥῆαίο αδ]κεά Ἠϊπι, 
ϊπρ οὗ {πὸ ᾖοπ52 Απᾶ Ἠο ΑΠΕΠΕΥ- Ατί ἴποα με Μπο οὗ {π8 “68 ἢ 
πρ, Β814 πηΐο ήτα, Τηοι βαγεςί 10. Απά Ἰε απβγγετίπσ Βα απο 
8 Απά {μ6 ομΙεῖ Ῥτιοςίς ποσαδεᾶ | 8 Ἰϊπα, Ἔῃποα βαγοδ. Απᾶ {Π6 

ΐπα οἱ 1ΠΦΠΥ {μίπρα: Ὀαὺ ἨἩο απ- ομ]εῖ Ῥτιοβίς αεσαβαᾷ ἴση οὗ 
βπγογθᾷ πού] ηρ. 4 ΤΙΒἨΨ {Π1ΠρΒ. Απά ῬΙ]αΐθ ἀρϑῖῃ 

κ παίε, 4 ἘΑΛπᾶ Ῥϊαΐίο αρἰκοᾷ Ἠϊπι ασαῖη, αρκεί Ἰήπῃ, βαγίης, «ΑΠΑΥΥΘΤΘΒΟ 
21. 19. βαγΊπσ, ΑπΠβιγογθρί οι ποὐμίηρ» Όποια πούμῖηρ ἢ Ῥο]ιο]ά ΠΟΥ τα 

Ῥε]ιο]ά Ίου τὴν ὠήτρς {λεν συ]ῦ- 
ηθβς αρα]πςδί {Π66. 
6 Βαΐ ᾗοβας γεῦ απςπγογθᾷ ποἰμίπρ, 

5ο {μαῦ Ῥ]αίο ππαχγνο]]εά. 
0 Νοπ αὖ ὑλμαῦ Ἐσαξι ο τε]εαξδεᾷ 

πηΐο ὑπ 0Π6 ῬτΙδοπον, ΤΠΟΠΗΒΟ- 
6Υο6Υ {16γ ἀθβῖγεᾶ. 
7 Απ {11θγο πνα5 9Π6 παππεᾷ ΈῬαχ- 

αΏβαβ, π]Ιε]ι Ίαγ Ῥουπά να Όπετα 
{πᾶῦ πᾶ πιαᾶο ἱπβδαγγεσβοἨ πνῖ]α 
ΐπα, ὙΠῸ πᾷ οοτηχηϊ θα πππτᾶενΥ 1η 
{16 {πβιΥγοςε[Ιοὴ. 
8 Απᾷ {πὸ του] ἰδ ουγῖηρ α]οπᾶ, 

Ῥοραπ {ο ἀθβίτο λίην ἐο ἄο ἃ5 Ἡο παᾶ 
6ΥοΥ ἆοπο πηΐο {πεπη. 
9 Βαυύ Ῥϊαΐο απβυγεγοᾶ {πεπῃ, βαΥ- 

Ίηπρ, ΓΙ] γο ὑπαῦ 1 τε]εβδο πηΐο γοι 
ἴλο Ἐϊπρ οὗ {πο 6 νν53 
10 (ΒῸΣ μ παν ὑμαῦ πο ολμ]εῖ 

Ῥν]θβίβ πδᾶ ἀε]]γεγεᾶ Ἠΐπα {οΥ θην συ.) 
11 Βαύ ἴμο οὗ Ῥτίαςίς τηογοά {16 

Ῥοορ]θ, Ὅλαί μ αΠοτπ]ά ταἴλαχ 16- 
Ίθμβο Ῥαταββρας πη{ο {μετη. 
19 Απά Ῥηαίο αηβυεγαᾶ, απᾶ εαϊᾶ 

αραῖπ ππ{ο {]ιατα, λΠιαῦ η] γο ἔλμει 
ενας Τ 5181] ἄο απίο Ἠϊπα Ποια γο 
0811 {π6 Κίηρ οὗ ὑπὸ ἆετςὸ 
19 Απα {λεγ οὐἹϑᾶ οαὖ αραϊπ, Οὐπιο γ 

11}. 
14 Τηοι Ῥῆαίο βαϊᾶ ππ{ο ἔλεπῃ, 

ΤΙΣ, σ]ιαξ ον1] μα Ίο ἄοπολ Απά 
αγ οτιοᾶ οπό {ο 1ΠΟΥθ εχκοθε- 
ΊπρΙΨ, Οὐτιοῖ γ ἨΙπη. 
16 4 Απᾶ 580 Ῥηαΐο, να]Πηρ {ο οοἩ- 

ἴοηί {πο Ῥοορῖθ, τε]εαδεά Ῥαταβρας 
ππ{ο {Ἠοπα, αηά 46] νου θα 6818, πεη 
9 Ἠαᾶ βοοισρϑα Ἠϊπη, 60 Ῥο οὐπιο θᾶ. 

απ Ηπρς {11ογ αεσπςο μεο οὗ. Ῥαΐ 
265115 πο ΊΠΟΥ6 ΗΒ ΘΩ͂ αΠΥ- 
Ώήης; ΙΠβοτηαςἩ ἐλιαῦ ῬΙαΐθ τηαΓ- 
γο]εᾶ. 

6 Νοῦν αὖ 2.16 Γοαξί [6 δεῖ {ο 
χο]οᾶβο πηΐο {παπι ΟΠ6 ῬΥΙΒΟΠΕΣ, 

7 π]οτα {αγ αξ]ικοᾷ οἵ τη. Απάᾶ 
{λογο πγαβ 0Π6 οα]]οᾷ Ῥαταββαρ, 
ζυύπφ Ῥοτπιᾶ ση] ἔλλετα ὑπαὺ μδᾶ 
πηα(1ο ΙΠΡΙΥΥΘΟΔΒΙΟΠ, ΙΠΘΏ ὙΠῸ 1π 
{Π6 Ππβατγθοβίοι Ἠαᾶ οοτητηϊ θᾶ 

8 πηπχάσγ. Απά {πο του] πᾶθ 
πιοηῦ ΠΡ απᾶ Ῥοραπ {ο 851 ήτα 
ἴο ἄο 85 Ἰθ πας ποπέ {ο ἆο πῃ- 

9 {ο ἐλμαπι. Απά Ῥῆαίο απβπγεγοᾶ 
Ώπατῃ, βαγίης, ΠΠ το ἴπαῦ 1 
γρ]εαδο απ{ο γοα {πὸ Ἐϊπρ οὗ {Π6 

10 ον ΒῸΣ ὮἩο Ῥεγοεϊνεά {λα 
ΤῸΥ 6ΠΥΥ ὑπ6 ολῖεῖ Ῥρτϊεδίς Ἠαᾶ 

11 ἀεμνεγεᾶ πα αρ. Βαΐ {πο ο]ῖαξ 
Ῥυϊοϑίβ βγγοᾶ πρ 86. τηπ]{]- 
ἰαᾶᾷς, {πῶῦ Π6 ϱΠοι]ά ταἴ]αον 16- 

19 Ίοαδο ῬΒαγαββας πηΐο ποτα. Απᾶ 
Ῥῆα[ο ασαϊπ απβνγογθᾷ απιά Βαϊ 
τη{ζο μοι, Παξ λε β]α]] 1 
ο απίο Ἠϊπα ποπ ο οα]] {ια 

18 Κίηῃρ οὗ ἴμο ᾖανβ” Απά {πετ 
οπεᾷ οαῦ αραῖῃπ, Ονπογ Ἠϊπη. 

14 Απά Ῥήαϊίο κραϊᾷ απίο ἴπεπι, 
ΨΤΗΨ, π]αί δου] πα ο ἆοποξ 
Βαὺ ἴπεγ ογὶοᾷ οπέ εχοθεοΙπρ]σ, 

15 Οναοῖῖγ η. Απάᾶ Ῥηαΐο, πδη- 
Ἰπσ {ο οοπίθηῦ ἴπο τητ]Η{πιᾷο, 
χο]θαδθοᾶ απίο {πετ Ῥαταβ)βαβ, 
απᾶά ἀε]νογοᾶ 9655, π]ει Ἰα 
Ἰαά. βεοιχρεά Ἠϊπα, {ο Ῥο οττ- 
οἶβος. 

1ου, 
πα ιό 
θέσαν, {ο 
1υεερ. 

20γ,α 
σασί 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ταῖν -υ------ 

ἘΦ ἘΘ 

τ ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι 
53 - ιν 

Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. 

7 καὶ 8. ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησε. καὶ 
3 / ς ΄ α ερ αμ 3 
ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος οὗ '' εἶπεν 

αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι 
δ 3 ᾿ Ἶ ’ ἢ: Ρ ο) η Δ δίς, ἀπαρνήσῃ µε τρίς. καὶ ἐπιβαλὼν 

»» 

ἔκλαιε. 
’ 

15 Καὶ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωῖ συμβούλιον 
ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυ- 
τέρων καὶ γραμματέων, καὶ ὅλον τὸ συνέ- 
δριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ 

’ ον / δ » ’ 

5 παρέδωκαν τῷ Πιλάτῳ. καὶ ἐπηρώτησεν 
ανν ς / Ν ς Ν ο 

αὐτὸν ὁ Πιλάτος, Σὺ εἰ ὁ βασιλεὺς τῶν 
ΕΣ / ς ΔΝ » Ν - ἾΣ α 0 

Ιουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ”, 
Ν , Ν ᾿ ΄σ ε 5 8 Σὺ λέγεις. καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιε- 

ρεῖς πολλά αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο ἢ ὃ 
4 ὁ δὲ Πιλάτος πάλιν ἐπηρώτησεν αὐτόν, λέ- 

᾽ » Ψ, ΕΣ , ” / 

γων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε, πόσα σου 
δ καταμαρτυροῦσιν ἡ. 

σ΄ 

οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλά- 

3 - 

ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι 

τον. 
ὃ Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσ- 
7 2 ΠῚ “ 5 δὲ « λ / 

µιον, ὅνπερ ἠτοῦντοῦ, ἦν δὲ ὁ λεγόμενος 
-- ἘΣ ΄“ - 

Ῥαραββᾶς μετὰ τῶν συστασιαστῶνῦ δεδε- 

μένος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκει- 
” 

καὶ ἀναβοήσαςϊ ὁ ὄχλος ἤρξατο 
ὁ δὲ 

Πιλάτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέγων, Θέλετε 

8 σαν. 

ϱ αἰτεῖσθαι καθὼς ἀεὶϑδ ἐποίει αὐτοῖς. 

ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 

10 ἐγίνωσκε γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώ- 
Ἡ κεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. οἱ δὲ ἀρχιε- 

ρεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον, ἵνα μᾶλλον τὸν 

19 Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. ὁ δὲ Πιλάτος 
᾽ ’ 9 τ ᾽ “ / μι 
ἀποκριθεὶς πάλιν" εἶπεν αὐτοῖς, Τί οὖν 

θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε! βασιλέα τῶν 
13 Ἰουδαίων; οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, Σταύρω- 

Ἡ σον αὐτόν. ὁ δὲ Πιλάτος ἔλεγεν αὐτοῖς, 
οἱ δὲ περισσοτέ- 

ὁ δὲ 
Πιλάτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν 

- δν ή κ᾿ δ 
ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν 

/ Δ μ » , 
Τι γαρ κακον εποίησεν ; 

16 ρως1” ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν. 

καὶ παρέδωκε τὸν ᾿Ιησοῦν, φραγελλώσας, 
ἵνα σταυρωθῇ. 

αἆᾶ εὐθὺς 

τὸ ῥῆμα, ὡς 

ὃ τρίς με ἀπαρνήσῃ 

1 ρηι. ἐπὶ τὸ 

3 αὐτῷ λέγει 

8. οηῖ, αὐτὸς δὲ υὐδὲν , 
ἀπεκρίνατο. 

3 κατηγοροῦσιν 

δ ὃν παρῃτοῦντο 

6 στασιαστῶν 

7 ἀναβὰς 

8. οπι. ἀεὶ 

9 πάλιν ἀποκριθεὶς 

19 Οπι. θέλετε 
τ αά τὸν 

13 περισσώς 



222 5. ΜΑΒΚ ΧΥ. 106--92, 

Χ Μαςῦ, 
21. 82. 

Ὁ 15:5}, 
12, 

1611 
10 Απᾶ ἐπθ βοϊα]θυβ 1οᾷ Ἠϊπα απγασ 

1Π{ο ο [81], οα]εᾶᾷ Ῥταίοτίατη, 
απᾶ ΠΟΥ 6811 {οσείματ ὑπ πγ]ο]ε 
Ῥαπᾶ. 
17 Απᾶ {ΠΥ οἸουιο Ἠϊπι τ] 

Ῥαχρ]θ, απᾶ ρ]αζιεᾶ α οπού οἵ 
{οΥΏΡ, απιᾶ ραί 15 αροτῦ Πῖ5 ἠεας, 
18 Απᾶ Ῥεραη {ο βαϊαΐθ Ἠἶπη, Ηα]] 
πο οὗ {ιο 61/5. 
19 Απάᾶ ἴπαγ απιοίο Ἠϊπα οἩη ἴ]ιο 

Ἰιοαᾶ πα ἃ τοεᾶ, απά αἸα βρὶῦ προπ 
Ἰήπα, απᾶ Ῥονήπς {λα 665, ΥΓΟΥ- 
βμῖρρεᾶ Ἠπῃ. 
20 Απᾶ π ποπ ἴπαογ Ἰαᾶ τιοσ]κοᾷ 

Ἠϊπη, ἴπεγ {οο]ς οῦ {μα Ῥάχρ]ο {γοπα 
Ἠήτη, απά Ῥραί Ἠϊ5 οππη ο]οί]μθβ οἩ 
ήτα, απᾶ Ἰοά ἴση οαῦ {ο ἐτιεῖ[γ 
ΕΤΗ 
91 ἘΑπᾶ ἴπογ «οπιρε] οπθ βπποπ ἃ 

Ογισηίαπ, πο Ῥα8β5εᾶ Ὦτ, οπής 
οα6 οὗ {π6 οοΙγ, {π6 ΤΜαΐίπεν οὗ 
Α]οχαπᾶςτ απᾶ Ἠπίας, {ο Ῥεαν 5 
03085. 
92 Απᾶ {πο Υ Ῥτῖπς Ἠΐτη απίο ἴπε 

Ῥ]ασο οἰσοίμα, πἨῖο 15, Ῥεῖπς. Ἱπ- 
{ογρτείαᾶ, ὑπὸ Ρίασο οἳ 8, κ]. 
ϱὸ Απᾶ {ποὺ σατο Ἠϊπῃ {ο ἄτίηῖς, 

νήπο πηϊησ]αᾶ 10} ΤΥ: θα Ίο 
χοσθῖγεᾷ 10 πο. 
94 Απᾶ πηοπ {αγ Ἰαᾶ ονποϊβεᾶ 

Ἰήτα, ἴμεγ Ῥρατεᾶ Ἠϊ5 ρατπιεηί», 
οαβίῖηρ 1οῦς προπ {Ἠθτα, δῦ 6ΥΘΥΥ 
ππαη 5Ποπ]ᾷ {ακο. 
9ὔ Απᾶ Τμ τας πο τά Ίο, απᾶ 

ἔλιαγ ογποϊβεᾷ 1Ητῃ. 
20 Απάᾶ {Πο βαρεγβογϊροι οὐ Ἠ]8 

ποοπβα{Ίοη πας τυ θη ουου, ΤΗ 8 
ΚΙΝά ΟΥ̓ ΤΗΡ «ϱ ΗΝ. 
27 Απά γη Ἠϊπι 1ἴπεγ ογιον 

ὑπο {Ἰήετος, {Π6 οπς οἳ Πΐ5 υἱρηῦ 
Ἰαπᾶ, απᾶ {πὸ οἴ]ιον οἩ Ἠ15 16Γ{, 
98 Απᾶ ἴ]ιο Βοπϊρίατο γα Γπ1]]εᾶ, 

σηλ]ο]ι βα ΜΗ,  Απιά Π6 Ίγας πάπα θοΥ θα | 
πα {Ππ6 {ΥΑΠΒΡΥΘΞΒΟΥΡ. 
99 Απιά {ποὺ {μα Ῥαςςεᾶ Ὦγ τα]]εᾶ. 
ἢ Ἠπη, ππασσῖης ἰΠεῖν Ἠεαάς, απᾶ 
εαγίης, ΑἨ οι ὑπᾶὺ ἀεδίχογορί {116 
Πρπωρίθ, απᾶά Ῥιάαξδύ τὖ ἴῃ {μγεο 
6αγβ, ; 
80 Βατο {1γβοα], απᾶ οοπιθ ἄοππι 

{χοπα {1ο 02088. 
81 Τή]κεν]βο αἱδο ἴ]ια ομϊοῖ Ῥτιοξίβ 

τηοοκίηρ, 5814 απποης {πεπιβε]νθβ 
η] {π6 Β6χ1Ρ6Β, ΗΘ βαυϑα οἴΠους, 
1πηΡε]{ Ίο οππποῦ 9816. 
90 Τιεῦ Οπ]ϱί {μ6 Ἐϊπο οὗ Τεγας] 

ἄοξοσπᾶ ποπ 1ο {π6 ΟΥ088, λαί- 
Ὑ76 ΤΙΔΥ 566 απά Ῥε]ετο: Απ {]ιοΥ 
{π8ὺ ποιο οὐτιο θα να τη, τθ-. 
γ]]οᾶ τη. 

1881 
16  Απᾶ ἴμο βο]άΐενς 1ο Πτι απγαγ 

τ ῖη πο σον, πνηΙο]ι 15. {86 
1Ῥγαίοτίππα: ἃ μα μεν σα] ἰο- 

17 σϑίμπου πὸ πγμοίο 2Ραπᾶ. Απᾶ 
{Π6ὺ οἰοίπο Ἠϊπα τὶ Ῥπτρίε, 
απᾶ ρ]αϊδίπς ἃ οχοἵνη Οὗ 61οΥΏς, 

18 Ώιογ ραῦ 1Ὁ οὐ Ἠϊπα; απᾶ {πετ 
Ῥεραπ {ο βαϊαΐθ Πτα, Ἠα], Κίηρ 

19 οὗ {π6 ΦευγΒ! Απιᾶ [ΠΥ »ιποῖο 158 
Ἰιοαά τ] ἃ τοεᾶ, ἀπ (ἃ βρὶῦ 
ὌΡΟΣ Ἠϊπη, απᾶ Ῥοπγίαρ {λιαῖτ Ίηθες 

20 πιογβμΙρρεά Ἠήπα. Απιά πιο που 
λαᾶ πιοσκοᾷ Ἠϊπα, ἴπεγ {οοῖς οἱ 
{γοτηα ἴση {ΠπΠ6 Ῥπχρία, απᾶ αὖ οἩη. 
Ἰήπι 5 ραγιηθηί5. Απά ἴμεγ 
1οαά Πτα οαὐ {ο ογποΙ{γ 1Ητῃ, 

21 Απ ἴλεγ δοοπιροαί οπο ραδβῖης 
Ὦγ, Ῥπποιπ οὗ Ογταεπθ, οοπῖἩΡ 
Ίχοπι {ο οοαπίτγ, {πὸ {αΐπεν οἵ 
Αἰοχαπάᾶοεν απᾶ Ἡπ[αβ, {ο σο οοζέ]ι 
ἴπεπι, μαι Ίο ταση εαν Ἠ]8 

93 6Υ055. Απά ἴπεγ Ὀυϊηρ Ἠϊπα ππ{ο 
{86 Ῥρ]αεο «ο]σοίμα, πάσι 185, 
Ῥεῖπς Ιπίαγργεξεᾶ, Τηο Ῥ]αςο οὗ 

25 ἃ. 5111]. Απᾶ ἴμογ οὔεγοᾶᾷ Βΐτη 
σης πηϊηρ]θᾶ γη τυ: Ὀπ᾿ 

94 ο ταοαϊνεᾶ 16 ποὺ. ἀπᾶ {που 
ογποΏγ Ἰήπι, απᾶ ρατό 185. ρατ- 
1ΠΘΩ{5 απποπς ἔπεπα, οπδπρ 1οί5 
ὍΡΟΝ {λθπα, σας θα βΠοπ]ᾶ 

25 ἴα]κο. Απᾷ 15 πνας {πὸ {π|γ Ἠοατ, 

26 απᾶ {ποὺ εγποϊιβοᾷ Ίήπη. πᾶ 
{Π6 ΒΌΡΘΥ ΒΟΥ ρθη οὗ 15 αοστδᾶ- 
{10η τγὰβ τυ θη ΟΥ6Υ, ΤΗΕ Κινα 

ΩΤ ΟΕ ΤΗΕ 9805. Απᾶ πα Ἠπῃ 
ΠΟΥ ονποΙγ ἴπτο 1οβῬβεγβ; οπθ 
οἩ 115 τ]σ]ὲ απ, απᾶ οπς ΟΝ. Ἠ18 

99 Ἰα[ς.ά Απά {ποὺ ναί ραβδεᾶ ὈΥῪ 
χα]]εᾷ ον ἴση, Ἰαρσίῃπς {πει 
Ἰιομᾶς, απᾶ καγίησ, Ηδὶ ἴποα 
ἐμαὺ ἀεξίτογόθβί {Π6 ὅ {εταρ]ε, απιᾶ 

80 Ῥαϊ]άςβε 165 ἴῃ ἴμτεο ἆαγς, β8Υθ 
{μι γ 5861, απᾶ οοπιθ ἄονγῃ Εγοπι 

81 [86 6Υ058. [ἢ ΠΠ|κθ ΤΠΔΠΠΘΥ 8150 
ἴπο ομίθξ Ῥγϊεβίς τηοοκίηρ Πῖτι 
4ΠΊοησ ΤἨαπιδε]γος γα {πὸ 
βογῖρθΏ ϱαῖᾶ, Ηθ βατοᾶ οἴπετβ; 
ΘΊΗΠΙΕΟΗ 6 οαπποῦ 84Υθ. Τε 
ιο ΟΗτΙδὲ, ἐπ Κίηρ οἳ Ίδταε], 
ΠΟΥ͂ 60116 ον {γοπα {Π6 61055, 
ἐλιαῦ πο Τὺ 566 απᾶ Ῥομοτο. 
Απᾶ αγ {πᾶῦ ππεγο ογαοϊβεᾶ 
πὶ τὴ τεργοασλοᾶ Ἠϊπῃ, 

2 82 

1ου, 
Φαΐαςς 

305, 
εο]ιογί 

δαν. 
{πιργεδς. 

4 ΜΑΠΥ 
Ἀπο]θηί 
δα Ποτῖ- 
{168 ἵη- 
βού Υογ. 
28 Απιᾶ 
ἐπε ϑογὶρ- 
ἐπ 8 10α8 
Τιζβεᾶ, 
αοι1ο)ι 
βδαϊίῃ, 
«πὰ πὲ 
τὐας 
γοοκοηποα 
μα 
{γατιδ- 
ΦΥΕΣΣΟΥΡ. 

φατιζ- 
ἑμαγ ὁ 

605, σαι 
16 πιοί 
αυςθ 

Ἰεήπιδε[{ρ 



ζῶνννε-- 

ΏΥΑΕΓΕΔΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

« Ὶ - » , ο] - 

1 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν εσω 
“ 3Ὰ “ [ιά / 

τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστι πραιτώριον, καὶ συγκα- 
-“ [ιά ἊΝ - ν ᾽ [ή 

17 λοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. καὶ ἐνδύουσιω 
3. Ν / Ν , δω αἱ 

αὐτὸν πορφύραν, καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ 
/ . / Ἀ / 

18 πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον, καὶ ἤρξαντο 

ἀσπάζεσθαι αὐτόν, Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἴου- 
ΡΤ . Νο. κ᾿ ᾿ 

19 δαίων᾽ καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν κα- 

λάμῳ, καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τα 

5) γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. καὶ ὅτε ἐνέπαι- 
4 ἴᾳ, ΤΡ ἂν .ἢ ᾿ , 

ἔαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν, 

καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια 3. καὶ 
᾽ / κ α ’ » 

ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. 
Ν 5 , Ἂ 4 / 81] Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα 

΄ 3 [ εν Ἐν, - μ᾿ , 

Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ, τὸν πατέρα 
ασ εἶ 

᾿Αλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυ- 
΄- / Δ 

9 ρὸν αὐτοῦ. καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Τολ- 
- / ια] / 

γοθᾶ τόπον, ὃ ἐστι μεθερμηνευόμενον, κρα- 

93 νίου τόπος. καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν: ἐσ- 
ἄίνον τούτι 

94 μυρνισμένον οἶνον᾽ ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε. καὶ 
/ ᾽ / / 15 Δ / σταυρώσαντες αὐτόν, διεµέριζον ὦ τὰ ἱμάτια 

΄ “ / 

αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά, τίς τί 
" τρ Ν σα / Ν 5 ’ 95 ἄρῃ. ἦν δὲ ὧρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν 

» / ανν ΕἸ Ἁ ον φίλ ᾿ “ 

20 αὐτον. Και ἣν ἢ ἐπιγραφὴ της αιτιας αυτου 
ν ΄ 

ἐπιγεγραμμένη, Ὃ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. 
ον ) 3” - “ / , σ ” 57 καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ 

98 δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. Ἰθκαὶ 

ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Καὶ μετὰ 

90 ἀνόμων ἐλογίσθη. καὶ οἱ παραπορευόμενοι 

ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς 
τ ” Ν , ΑΦ. ς ’ " 

αὐτῶν, καὶ λέγοντες, Οὐά, ὁ καταλύων τὸν 
, ΔΝ Ε] ὶ ε / 3 δ "»“"{Π ναόν, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν "ἴ, 

8) σῶσον σεαυτόν, καὶ κατάβαῖ ἀπὸ τοῦ 

8 Ξ- 
“-“ ς / ὃ 19 Ν « 3 - 5 

σταυροῦ. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμ- 
/ Ἀ ΕἸ » κ᾿ - 

παίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμμα- 
” 

τέων ἔλεγον, "Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ 

8 δύναται σῶσαι, ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ 
» Ἁ / “- ΕῚ Ἁ “ - “ 

Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα 
” 

ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυ- 
’ 3 - 3 ’ 3. δ 

ρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 

19 αὐτοῦ 

ΤῈ ρῃι, πιεῖν 

15 Ὄ "τό σταυροῦσιν αὐτόν, καὶ 
διαμερίζονται 

16 οπι. υετ. 28 {οαί, πο 
παγῇ. 

17 οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν 
ἡμέραις 

18 καταβὰς 

19. οπι. δὲ 

30 (ΠΙατῃ. σῶσαι) 



ο. ΜΑΒΚ ΧΥ. 335. 47. 

3 Μαῖ, 
21. 46. 

Ἀ Ἰμικο 
8. ὃ. 

Ἀ Μαίί. 
21. 51. 

1611 
88 Απᾶ σψ θη {1ο βιχίῃ ΠΟῸΥ πας 

οοἵ16, ὑπο Υ6 νγας ἀδυ 655 ΟΥ̓ΘΥ {116 
ὙγΠ016 Ἰατιᾶ, πιη0}} {πο πη ἢ Ἠοτχ. 
94 Απα δὖ {με πΙπ{ηλοτχ, 655 οὐἹϑᾶ 

σηοὰ ἃ Ἰουα νοῖςο, βαγῖηρ, Ἐ Ε]οῖ, 
Ἐ]οι, Ίατια Βα θΔο  Π8η1 3 υνμῖο] 15, 
Ῥεῖηρ Ιπίογργοείεᾶ, ΜΥ ἀοᾶ,ταγ ἀοᾶ, 
ν'Ἡγ Παρί που {οΥβακεη της ὃ 
85 Απᾶ βοπηθ οἵ {επ ἐλαίῦ 5δἰοοᾶ 

Ῥγ, πει {που Ἰδατά 16, βαϊᾶ, Ῥε- 
Ἠο]ά, Ἡο δ] οί Έα. 
96 Απᾶ οπο ταἩ, απά 4οᾶ ἃ β8ραπρο 

{111 οἵ νῖπερσαγ, απά ραί 10 οη ἃ τος, 
δια σανε Ἠΐπα {ο ἀτῖπ], βαγίηρ, Πε 
α1οπο, οὖ τι 566 πλείμεν ΕΙαβΒ πι] 
60Π16 {0 δκο Ἠϊτη ἄοπη. 
857 Απάᾶ οορδας οτιεᾷ ση] ἃ Ἰουᾶ 

νοῖσε, απᾶ ραγο αρ {Π6 σ]ορῦ. 
98 Απάᾶ {1ο νεῖ] οὗ {ιο Τοεπαρ]ε ας 

γϑηὖὺ ἴῃ ἐπγαῖπ, ΗΤΟΠΙ ὑπ6 {ορ ἴο ἴ]ο 
Ῥοΐίΐοτι. 
99 4 Απᾶ π]εη πο ΟαπίανΙοι 

πυμΙοἩ βέοοᾶ οτεί αραἰηςδί Ἠϊτη, βαν; 
Όιαί Π6 5ο ον]εᾶᾷ οαὖ, απᾶ ρανο πρ 
Ώιο ρ]οςί, Ἡε βαϊᾷ, Έτα]γ 8 τηαη 
γγῶ5 {πο Θοπ οὗ ἀοᾶ. 
40 Έπεγτο Ἱγετο 8150 πγοιεη ]οο]ίτπς 

ΟἿ διἴδυ ΟΕ, ΑΠΠΟΠΡ Ποπ πας ΝαχΥ 
Μαράσ]επε, απᾶ Ματγ {Π6 τύπου οὗ 
7αππθς ὑπ 1655, απᾶ οἵ ἆοβ65, απᾶ 
Ρα]ΟΠΠ6: 
41 ὙἼΠιο αἶδο θη 6 σας ἴῃ 

ἄαμ]θο, 3 {ο]]οπγεᾶ Ἠϊπα, απ πηπῖς- 
ἰογοᾶ πππίο Ἠϊπι, απᾶ ΤπάΠΥ οἴ]αγ 
ΨΙΟΠΠΘΏ ὙΠΟ «8ΊΠθ6 τρ πι Ὠΐτη 
τιηΐο ο 6γαβα]ετη. 
42 4 Απά ποπ ἩΠθΘη ἴ]λο 6Υθ6η 

γγ8ἃ 5 60116, (Ῥεσατιβο 1 πας {Πε Ῥγε- 
ῬαχαίίοἨ, {]ιαί 18, {με ἄαγ Ὀοΐονα {μα 
ΒΔΑ ἢ) 
48 «οβερῃ οἳ Αὐϊτηδίμεθα, απ 

Ἠοποτχαβρ]ο οοπβοδ]]οΥ, τ] 8180 
νο λ(εᾷ ον {π6 Ἱπρᾶοπι οἵ «ο, 
οαπῃς, απᾶ πγεηί η Ῥο]ᾶΙγ απ{ο Εἰ- 
Ἰαΐε, απ εταγεᾶ {πο Ῥοᾶγ οἳ σεδαβ. 
44 Απ Ῥ]]αΐο τπαχγε]]εᾷ 15 Τε Υγεγα 

αἰγεαᾶγ ἀεμᾶ, ατιά οπ]Ηπρ απίο Ἠϊτη 
{ο ΟοπίατΙοἩ, 6 αξ]κος Πΐτη πγπθί]δΥ 
Ἰο Πδᾶ Ώθδεη δὴγ γγ 116 ἀἄεαά. 
45 Απα πμοπ [6 Ίσπουγ 16 οἵ {π6 Οεπ- 

{πτίοἩ, Π6 σάν {πὸ Ῥοᾶγ {ο ἆοβερῃ. 
46 Απᾶ Το Ρουρῃύ Άπο Ἠπεη, απᾶ 

{οοῖς 1ήπη ἄοπη, απᾶ πχαρρεᾶ Πΐτι 
1η ἴμο ΊπαηἨ, απᾶ ]αιᾷ τη ἴῃ ἃ 
5ερα]ομτα, ν/πΙο]ι πας πόση οαὖ οὗ ἃ 
χου]ς, απᾶ το]]εά α 5ἴοπο πηΐο {λα 
ἄοου οὗ {Π6 βερα]εἨτο. 
47 Απᾶ Μανγ Μασάφ]επε, απᾶ Μανγ 

{πὸ πιοίµοχ οὗ ᾖοβες Ῥεμε]ά ΠΟΥ 
ηο σας ]αἷά. 

1881 
88 Απᾶ π]εη ἐμα αἰκζ1 Ίος πας 

60116, ὑπο τγἃ5 ζἆαχ]κηθββ ΟΥ6Υ 
1ο νλο]ο 1]ατπά απ] {πὸ πΙπ]ι 

84 Ἠοατ. Απᾶ αἲ ο πΙπα Ίοιχ 
6585 οτ]εᾷ τι ἃ Ἰοπᾶ γοῖσοθ, 
ἘΠῚ, ἘἨ]οῖ, Ίαπια βαρασΠ(]ιαΠῇ ἢ 
ὙΠΟ 18, Ῥεϊης Ιπζεγρτοθεᾶ, ΜΥ 
αοᾶ, τὴν ἄἀοᾶ, ἢν Ἠαβί ἴἶιοι 

956 Τ0ΥβΚ6Π 162 Απᾶ βοπιθ οἳ ἔ]απι 
Όιαί εὐοοᾶ Ὦγ, θη ἴπεγ Ἠεατᾶ 
10, Βα] 4, Βε]ο]ᾶ, Ἡε 64116}}} ἘΠΙα1. 

56 Απᾶ οπθταη, απᾶ ΠΗΐπρ ἃ βροπρο 
1.11] οὗ γίπεραν, ρα 16 οη ἃ τεεᾶ, 
απᾶ ραΥο Ἠϊπι {ο ἀτίηῖς, βαγῖηρ, 
1ιεί ΡῈ; Ἰοὺ τ 566 πηείμογ ἘΙ]αἩ 
οοπιείἩ {ο ἔφ]κο Ἠϊτη ἄοπππ. Απ 
δ 6515 αὐξογρᾶ ἃ ]οπᾷ νοῖσθ, απᾶ 

98 ρᾷγνϑ πρ {με ρῃοβύ. Απά {πο υϑὶ] 
οἳ ὑπὸ δ{επηρ]ο σγας τοπ ἴῃ ὑπγαῖη 
Ίχοπα ὅπῃ {ορ ἴο {π6 Ῥούοπι. 

99 Απᾶ πηεηπ {1ο οδηίατΙοη, Ὅνμῖο]ι 
βἰοοᾷ Ὦγ οτογ ασαϊπδί Ὠΐτη, 58: 
ὑμαῦ ο 480 ρατο τρ ὑπὸ σ]ιοβί, 
16 κφαϊῖᾶ, Τταϊγ {15 τα γας 

40 ὅπ Ὁοπ οἵ ἀοά. Απᾶ ἴμετα 
πγετθ 8150 Ἱγοιπεπ Ῥε]ο]ά πρ ἔγοπα 
αἴαγ: ΑΠΙΟΠΡ ΠΟΙ 10εγε Ῥοῖ]ι 

9 -Ἱ 

Μαχγ Μαράα]επο, απά Μανγ {με | « 
ΙΠΟΙΠΕΥ οὗ ἆαππ6β {Πο 61655 απᾶ 

41 οἳ ἆοβ6β, απᾶ Ῥαϊοπιε: πο, 
ΠΟΘ Ἡο πας ἴῃ (Ἕἀ81166, 1ο]- 
Ἰονγϑᾶ Ἠϊτα, απά παιπὶβἑεγθᾷ πηΐο 
Ἠϊτα; απᾶ τιαηγ οἴ]μθυ ἹΓΟΠΊΘΠ 
ὙΠΟ «4Π1Θ τρ τ ἢ Ἠϊπη πηΐο 
2 οταβα]ετη. 

4 Απᾶπ]εη ΘΥΘΠ Ὑγἃ8 ΠΟΥ͂ 6ΟΠ1Θ, 
Ῥεοκτςο 16 πας {π6 Ῥτοραταίίοη, 
ὑιαῦ 18, ἴμο ἆαγ Ῥεΐοτε πὸ βαἩ- 

49 Ῥαΐμ, ἴπεγο «8πηθ ἆοβερΏ οἳ Ατῖ- 
πηθίῃσα, ἃ οοπποῖ]]ου οὗ Ἡοποι- 
βΏ]ο οβίαίο, ἼΟ 8150 Ἰπηρε]ξ 
σας Ἰοοκίπρ {ον {π6 Ἱάπρᾶοπι οἳ 
ἀοά; απᾶ Ίο Ῥο]ᾶ]γ πγοπέ ἴῃ ππη- 
{ο Ῥήαΐε, δα αρ]εᾷ ἴον ἔπε Ῥοᾶγ 

44 οἳ 6588. Απά Ῥαΐο πιατγο]]θοά 
1 Ἡο πεγο αἰγτεαᾶγ ἀἆθαᾶ: απᾶ 
οσα] πρ πηΐο Ἠϊπα {πο οεπ{αχίοη, 
16 αξ]κεά τη ππείπεχ ο ἸΤηαά 

46 Ὄθεπ δὴ νη]]ε ἆθαᾶ. Απά θη 
ΜΠ Ἰοαγποᾶ 16 οὗ ὑπὸ οεπθατίοη, 
Ἡο ρταη{οᾷ {πο «ΟΥΡΒΘ {0 ΦόΌβθρῃ. 

46 Απά ο ῬοαρΠί ἃ Ἠπεη οἸοί], 
απᾶ {ακίηπσ Ἠϊπα ἄοππ, ποππᾶ 
Ἠϊτα πὶ {ο Ἠπαη ο]οίἩ, απᾶ Ἰ]αιᾶ 
τη ἴῃ ἃ {οπιῦ πγηΙοἩ Ἠαᾶ Ῥδεπ 
πο οσα οὗ ἃ τους; απᾶ ο 
το]εᾷ ἃ βίοπε αραϊηπβ ἴπο ἄοοτ 

47 οἵ πο {οπδ. Απᾶ Μανγ Μαρ- 
ἄα]εηπο απᾶ Ματγ ἴ]ιο πιοί]ῃεν οὗ 
20868 Ῥελε]ά π]οτε Ίιο πγας ]α14. 

έλοιι ΓΟΥ- 
δαΚε πιεβ 

805, 
δαπιο- 
ίπαγγ 

4ΜΑΗΥ 
Απαεηί 

6 αν. 
1116. 

7 ΜαηΥ 
Ἀποῖθηί 
βαμοτῖ- 
{165 τορ. 
ΠΧ 
αἰγεαᾶν 
ἀεαᾶ. 



ἘΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. υ5 ιο ὧτ 

... οι 9 -“ / 51. 
83 Γενοµένης δὲ” ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο 

» » σ' Α - μά ιά 39, / 9 ΄- 

34 ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν έως ώρας ἐννάτης. καὶ τῇ 
κά ο 3 ΄ » / ει 3 “ ΄σ 

ὥρᾳ τῇ ἐννάτῃ ἐβόησεν ὃ ᾿Ιησοῦς φωνῇ 
μεγάλῃ, λέγων”, Ἔλωξζ Ἔλωΐ, λαμμᾶ 

᾿ -,᾿»."» , ε 
σαβαχθανί; ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, Ὁ 

Θεός μου, ὁ Θεύς μου, εἰς τί με ἐγκατέλι- 

8ῦ πες; καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαν- 
3 - 

830 τες ἔλεγον, Ιδού, ᾿Ἠλίαν φωνεῖ. δραμὼν 

δὲ εἷς”', καὶ” γεμίσας σπόγγον ὄξους, περι- 
θείς τεῦ καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, 
” " » » - 
Άφετε, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας καθελεῖν 

81 αὐτόν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην 

38 ἐξέπνευσε. καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ 
» ’ 5 / ᾽ αὶ ” - ΄ 

ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω, 
» οὗ Ν « , ς Ν 3 » 

89 ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναν- 
, 3 “ μὴ “ , 27 5) 

τίας αὐτοῦ ὅτι οὕτω κράξας” ἐξέπνευσεν, 
«3. ΄ » - 5 

εἶπεν, ᾿Αληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς ἦν 
- 9 εἰ Υ - 4 , 

40 Θεοῦ. ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν 
- 9 9 

θεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν καὶ Μαρία ἡ Μαγδα- 
ληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ 

4 - 
9 ε / . , Δ ος 

καὶ Ἰωσῆ μήτηρ, καὶ Σαλώμη, αἵ καί”, ὅτε 
3 “- - 
ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ἠκολούθουν αὐτῷ, καὶ 

δυ]κόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συν- 

αναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. ζ ο α.ερ μα. Ξ 
5 ᾽ , 

45. Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν Παρα- 
ὅ 2 

43 σκευή, ὅ ἐστι προσάββατον, ἦλθεν Ὁ Ιωσὴφ 
« Ε] Ἂν 3 / » / / ΓΙ 

ὁ ἀπὸ ᾿Δριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς 
9 μα 3 /΄ ᾿ Ψ 

καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Ἠιλάτον, 
΄ - ᾽ 9) 

«4 καὶ ἠτήσατο τὸ σώμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. ὁ δὲ 

Ἠιλάτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε καὶ 

προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα, ἐπηρώτη- 

46 σεν αὐτὸν εἰ πάλαι! ἀπέθανε. καὶ γνοὺς 
Ανν “ , ” , ἫΝ Αα 20 ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος, ἐδωρήσατο τὸ σῶμα 5 

46 τῷ Ἰωσήφ. καὶ ἀγοράσας σινδόνα, καὶ 3 

καθελὼν αὐτόν, ἐνείλησε τῇ σινδόνι, καὶ 
. οφ 

κατέθηκεν Σ αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελα- 
, ᾽ , ἃ Ν / , 

τομημένον ἐκ πέτρας" καὶ προσεκύλισε λίθον 

41 ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. ἡ δὲ Μαρία 

ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ὅ Ἰωσῆ ἐθεώρουν 

ποῦ τίθεται, 

3 Καὶ γενομένης 

0πι. λέγων, 
λαμὰ 

τῷ 

9 9 
τ [Ὁ 

21 δέ τις 35 ρῃιϊ. καὶ 

30. (-θεὶς) οἩι. τε 

“7 (οὕτως) οπι. κράξας 
ἑεαΐ, πιοί Ίιαγς. 

35 οι. ἦν 

39 οπι. καί 

50 ἐλθὼν 

9 Ίαν. ἤδη 

πτῶμα 

35 ϱΠΙ, καὶ 

34 ἔθηκεν 

οὔ αάᾷ ἡ 
96 τέθειται 



220 5, ΜΑΒΚ ΧΝΥΙ. 1-15. 

ΧΤικο 
4.1 
Τομ 50, 
ας 

ΧΤοἨπ 
20, 11. 

κ Μα, 
26. 82. 

ΧΤο]Άπ 
20. 1 

Χ ΊἸμικο 

8. 2. . ὦ 

ἘΤΚΟ 
24. 19. 

24. 96 
1 ο 90, 
19 

"ον, 
ἐοσείῃ εν. 

αΜαί{. 
29. 19. 

1611 ' 
16 Απᾶ π]οη {1ο βαρ ΑΙ ας 

ραδῦ, Μῦν Μασάα]αεπε, δα ἨΤαΥΥ ἴ]ια 
τηούπου οὗ {απ165, απᾶ Ρα]οπιθ, ας 
Ῥοπρσ]ί βυθοῦ ΒΡΙ 65, Ολαῦ (11ο πηϊσ η 
6ςΊηΘ απιᾶ αποϊπ{ τη. 
2 ΣΑπᾶ ΥοιΥ θα1Ίγ ἴῃ {Π6 τπογηῖης, 

{πὸ ἀγδί ἆαγ οὗ ὑπ Ἱγεεκ {μεν έαπΠΠε 
πη{ο {1ο 5ερπ]εΏτα, αὖ ἴμο τὶβίηρ οἳ 
{1ο βῖιῃ: 
8 Απᾶ {αγ 5α1ά ἄπηοπς {πεπηβε]νος, 
ιο 5181] το] 8 δᾶ ἴ]ιο βὔοπο 
{γΟΙΗ {πὸ ἄοου οὗ {Π6 5ερα]σμτο ὃ 
4 (Απᾶ θη {Π6Υ Ιοο]κεᾷ, ὕΠ 6. 5ατγ 

{μαὺ ὑπὸ βίοπο σας το]εά ΦΎΓΩ :) {οχ 
10 γγαςβ ΥουΥ ρτεαῦ. 
δ᾽ ΣΑπά οπίετίηρ 1π{ο {λε βερι]οᾳτο, 
ΠΟΥ 587 ἃ Τουιηρ ΤΙΝ 5 {1ηρ’ ΟΝ 
{μ6 τἱριυὺ 516, οἱούῃρα ἴῃ ἃ Ἰοῃρ 
πηΠίο ραγπηθηῦ, απᾶ ὕΠ6Ὺ 616 δἵ- 
{τϊρ ὐθα. 
6 Απᾶ 6 βαϊῃ απζο {πεπα, Β6 πού 

αΏγ]ρ]ίεά; Ὑο 5660}. {αραβ οἳ Νασα- 
χο, νησι γας οταοϊῃθᾶ: Π6 15 
66Η, 16 15 ποῦ ποθ: Ὀε]ο]ᾶᾷ {πὸ 
ρ]αςθ πγεγο {11εγ 1414 Πίτη. 
7 Ῥπΐ{ρογοιτγαγ, [61] 15 ἀῑδοίρ]ες, 

απᾶ Ῥεΐοχ, {]ιαῖ ιο ροεί]ι Ῥείοχο σοι 
1πύο 1166, ἴεγεο 518}} γ 566 ΗΙΤη, 
Ἐδ 5. ΠΒ6 βο]ᾷ πηΐο τοι. 
8 Απᾶ ἴ]ιογ πγοπῦ οαὖ αὐϊοκῖν, απᾶ 

ἤρα ἴτοπα λα βεραΙοἩτε, Τογ πετ 
οπηρ]οᾶ, απᾶ τυ 6 αιηαζεᾶ, πθδΙ(μδΥ 
5814 ΠΟῪ αἩγ {λῖης {ο 4ΠΥ 1ΩΦΗ, ΣΟΥ 
ΠΟΥ γγογο ατα]. 
9 4 Νὸν Ἱ]θη «έδιδ 85 ΥΊΡΘἨ 

ΘΑΥ͂Υ, ὑπ6 ἢγϑὺ ἆαγ οὗ {Π6 πνθεῖς, "ο 
αρρεαχοᾶ ἤγϑὺ {ο Μαιν Μαράα]επο, 
Κρ οἳ ποια 1ο Ἰαᾶ οαβδῦ Βεγοπ 
ἀενι]β. 
10 Απᾶ 5:86 ποπ απᾶ {ο]ά {μετα 

ὑλαί Ἰαᾶ Όσθου γη Πτα, 5 Όλεγ 
πποαχηθᾷ απιᾶ γγερῦ. 
11 Απᾶ {Ἠεγ, πε ἔ]εγ Ἰαῦ πρᾶν 

{μᾶὺ 6 τγας α1ϊνο, απᾶ μα Ῥοδετ 8661 
οὗ Ἠθχ, Ῥε]ενοας ποῦ. 
19 4 Αἴδουῦ ἰ]αί, Ἡο αρρεατοά ἴῃ 

αποίμον {ον Ἐπηΐο πο οὐ {πετη, 
38 λεγ γα]κεᾷ, απ πγεπέ Ιπύο ὑπὸ 
οοπΠ{ΥΥ. Ι 
185 Απιᾶ ππαγ Ἱνοιῦ απιᾷ {ο]ά 10 ππῦο 
πο τοβίάπθ, ποϊιίμεν Ῥομσανοᾶ {που 
(λατ. 
14 4 3 ΑΠιογιγατά Ἰιο αρρεατθᾶ πῇ- 

ἰο ἐμ οδνειπ, 8 ἴπεγ ραὺ Ἰαἲ 
ιηθαῦ, απᾶ αρργαϊᾶεᾶά επι σσ] 
ὑπο απρε]αῖ, απά ἹΠατάπεβς οὗ 
Ἰθαχί, Ῥθσαιβο ὕμΠ6 Ὺ Ῥε]μενεί ποὺ 
ἔποπα, π/ΠΙό] Ἰιαά 66ο ή α[ἴ6γ ε 
ΜΩΒ 1Ί8ΘΙ. 
16 ἘΛπᾷ Ἠο βαϊᾷ τέο {]ιοια, ἄο το 

1881 
16 ἍΑπᾶ π]εη {πὸ βαρ θαῦ γγαβ 

ραβδί, Μανγ Μασᾶα]επο, αιά Μανγ 
{πὸ πιοί]εγ' οἱ 8 τη65, δ Πα Ρα101Π6, 
Ῥοαπρηῦ βρίοθβ, ὑπαῦ {πεγ ταση! 

3 60Π1Θ ἃ δηοϊηὖ Ἠϊπα. Απάᾶ γετγ 
ΘΑ οἩ {1ο Ἠτοῦ ἆαγ οἳ ἐπὸ 
πνθο]ς, {Πα6γ οοπιθ {ο {16 ἔοπιρ 
νησι ἴ]ο 51 γγας τίδοηῃ. Απά 
[ΠΟΥ πεγο βυίηρ 41ποης Όλετῃ- 
5ε]νοςβ, Πο 5181] το] τι απαγ 
[πὸ βύοπο Ίχοτα {πὸ ἄοον οὗ ἴμο 
Φουα Ὁ απ Ἰοοκίπσ απΡ, ΠΘΥ 568 
ναί ιο βίοπο 15. το]εᾶ Ῥδοῖ: 
{οΥ 16 πας εχοθεᾶῖης ργθαῦ. Απά 
οπίετῖηρ 1πίο {πε {οππῦ, {ΠἸ6Υ βαν; 
ὃ. γουιἩρ ππαη β]θθίηςσ οἩ {πε σὶρ ὺ 
5146, απταγοᾷ ἵπ ἃ πιΙίθ 1ορο; 
απά ἴΠεγ πγογθ αππαζεᾷ. Απ ο 
Βα πη{ο {λθπα, Ὦ6 ποῦ απιαζθᾷ : 
γ8 566}. “6818, ἴ]ο ἈΝασανεηπο, 
ΠΟ Πα Ῥδει ογπιοϊῃεᾶ: Ί6 15 
Τα; Π6 ἵδ ποὺ Ἠενο: Ῥε]ο]ά, 
{π6 Ῥ]αος θυ ἔπου Ἰαιᾶ τη | 
Βα ο, [611 Ἠϊ5 ἀἄδοαίριες απά 
Ῥεΐετ, Ἡο ροϑίῃ Ῥεΐίοτγε γοα 1πίο 
(α1Πεο: {πετθ 5181} ο 566 1ήτη, 
38 6 βαἱᾷ ππίογοα. Απά ἴπεγ 
ποπ οαῦ, απᾶ Πεά ποτ {Π6 
1οἱηῦ» Τον ἔχεπιρῆμτρ απᾶ αβίο- 
ψἰβητηθηῦ ας «οπαθ Ἱπροπ {ἨθΊη : 
απᾶ αγ Βαϊ ποὐμῖηρ {ο αγ 
οπ6; {07 ὑπ. πγετο α[γαῖά. 

2 

νὰ 

[όλη 

[ος] 

-α 

ορ 

9. ΑΝοΟΥΥΊΗΘΠ Π6 πγας τίδεπ ϱαχ]γ 
οἩ. ὑπο ἢνβὺ ἄαγ οὗ {Π6 πγεεῖς, πα 
Ώρρεαχοᾷ ἤνβῦ {ο Μῦν Μαράα- 
Ίθπο, ἔχοτη Ὑγποπη Ίο πδα σαδῦ οαὖ 
βθνεν 26υ 5. 51:6 τοῦ απᾶ 
ἰο14 ποια ὑμπαὺ Ἰιαά Όροι πὶ. 
Ἠϊτη, 88 ὕΠ6Υ τποαγπεᾷ ἃ πα πγερί. 

11 Απά που, ποπ {που Πεατᾷ {αι 
16 πγας ανα, αιιᾷ πα Ώεσι 566 
οἵ ΠΟΥ, ἀἰδρε]ιονεά. 
Απᾶ αἲίεν {Ππ656 {Πΐπσα Ίο τας 

πηαη]{οβθᾷ 1 αποί]εΥ ἔουτα τ{ο 
ὑνο οὗ {πετῃ, α5 {πε πγα]κεᾷ, οἩ 
Όιθίγ νὰν Ιπίο ὑπ οοππίσγ. Απιά 
με πγεπὺ απ/αγ απᾶ {ο]ᾶ 16 απ{ο 
{ὑπ γϑϑῦ: ποϊμεν Ῥε]ενες ἴπεγ 
μοι. 

11 Απᾷ αξιογγατᾷ π6 νγᾶβ πιαπ]- 
Τοϑίθα πιιΐο {πο εἶεναι {Ποιηβε]νος 
38 ἴμεγ βαὺ αὖ τηϑαῦ: απᾶ 16 ταρ- 
Ὀναϊᾶάοᾶ ἔλαπα σνῖ]α ἐ]ιαῖν πε] 
δα Ἰαγάπεβς οὗ Ἠεαχί, Ῥασαιιδο 
{16γ Ὀο]ίενοεά ποῦ ἔποετη μοι πᾶ 
β66η Ἠϊπι αἲἴ6γ Ίο ππαβ ΤΊδεη. 

10 

Τ16 Απᾶ 16 βαϊᾷ απο ἔλετα, 60 τε 

βοπΏρί5, 
Ὁ Πα 5019 
οὔ]αγ διι- 
ΠΟΥ 1605, 
οπηΙ 6 
ΓΓΟΠΙ Υ0Υ. 
9 το {πὸ 
οπά. 
Βο0πῃθ 
ού]λαῦ διι- 
ΠΟΥ 165 
Πᾶν ἃ 
ἀῑβοτοιή 
οπᾶίης 
{0 {πα 
οβρε], 

2 ὅτ. 
ΕΙΙΟΛΝ. 
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16 Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαρία ἡ 

Ι 

1 

] 

] 

] 

] 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ιακώβου καὶ 
4 » / 3 ’ “ Ε) “ 

Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι 
» / » , ἈΝ νά Αν - -“ εἰ 

9 ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωῖ τῆς μιᾶς 
σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατεί- 

-“ ς Ψ ἮΣ ΒΑΡ ἣν ς Ἧ 

ἃ λαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, 

Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας 
4 τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦ- 

ο » , Φ ς / ο 5 Δ 

σιν ὅτι ἀποκεκύλισται” ὁ λίθος ἦν γὰρ 

δ μέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ µνη- 
μεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς 

δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν" 

6 καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς, Μὴ 

ἐκθαμβεῖσθε" ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν 

τὸν ἐσταυρωμένον ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε" 
-ᾱ 

3” ς / “ -” 3 / 1’ . « / 

ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾽ ὑπά- 
» - - ” “ 9 ΄ 

γετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ 
, “ / ς - Δ τ 

Πέτρῳ ὅτι Ἡροάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλιλαίαν 
δ΄ Ἐρὲ 3 ν Ε Ν 3 ών Ἢ 
ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. καὶ οο 

ἐξελθοῦσαι ταχὺ” ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου" 

εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις" καὶ 
53 “- / 

οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ. 

9. δ᾽ Ἀναστὰς δὲ πρωΐ πρώτῃ σαββάτου ἐφά- 
νὴ πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾽ ὃ ἧς 
2 / Ὁ Ν / 5 , 

0 ἐκβεβλήκει ἑπτα δαιμόνια. ἐκείνη πορευ- 

θεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, 

πενθοῦσι καὶ κλαίουσι. κἀκεῖνοι ἀκούσαντες "- 

μι - Α 3 / ει: Φετοὲ 3 / 

ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς ἠπίστησαν. 
Δ ΄“ - 

9 Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περι- 
ΟΝ » , » τὸν «- 

πατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πο- 
7λ » » / » “ 5 ’, 3 ρευομένοις εἰς ἀγρόν. κἀκεῖνοι ἀπελθόντες 

Ε] / - ΤΌ 3” 9 . ιά 3 ” 

ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς" οὐδὲ ἐκείνοις ἐπί- 

στευσαν. 
ᾳ 2. - 

6. Ὕστερον ΧἾ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς 
-ν [ή 

ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπι- 
” . - ΄ 

στίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς 
, 3 

θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπί- 
- Ν ο) 2 - ΄ 
ὅ στευσαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες 

8--ἢ 

1 τῇ μιᾷ τῶν 

5 ἀνακεκύλισται 

ὅ οηι. ταχὺ 

1 γὰρ 

ὅ Μαγφ. χιοίεδ ἰ]ιαί ὑοῦ. 
ϱ. 20 ατε ιωαπέΐπᾳφ ἴτι 
οεγἰαῦπι απἰεπέ αιιί]ιο- 
γίζίοθ, απιᾷ ἐ]ιαί 8οῃιο 
παῦε α αἰ) γον επι πι) 
ἐο ἐ]ιε Οοβρεὶ 

ὁ παρ 

7 ααᾷὰ δὲ 
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1611 
Πίο 811 {π6 σου], απᾶ Ῥγεαε] ὑπὸ 
(οβΡα] {ο ΘΥΘΥΎ οΥθαύθγ8. 
16 Ἠο {αι ῬεΠενεί]ι αιιά 18 Ῥαγ- 

Οπαᾶ, 5881} θ6 βανεᾶ, 3" Ῥαΐ Ίο ιαῦ 
Ῥομαεγεί] ποῦ, β11α]] 06 ἀατηπεᾶ. 
17 Απᾶ ἴιοροθ 5ἱρης ελα]! Γο]]οτγ 

ἔπαπι μαι Ῥομενα, "πι τὴν Ναιπο 
β]ια]] {μεν οαδύ οαῦ ἀενῖςδ, Ἐ.πογ 
5181 ϱρεα]ς νυ} πϑνν ὕΟΠΡΊΙΘΒ, 
18 ἘΤΉΘΥ 5181] {α]τα πρὸ βουρβῃηΐϑ, 

απᾶ Ἡ ἴπεγ ἀτιπ]ς απγ ἀεαᾶ]γ ὑπηρ, 
10. 5881] ποῦ Ἰυυσύὺ ἔπτη, ΚΌΠΟΥ Ε]α]1 
14γ Ἠαπᾶς οἩ {Π6 βἷο]ς, απιᾶ [ΠΟῪ 51Η 
ΥΘΟΟΥΟΥ. 
19 4 5ο {λεη αἴδου ὑπ6 Τιοτά Ἰιαᾶ 

βΡο]κ6η ππζο {λετη, Ἡθ πας Ἀτεσεϊνεᾶ 
τρ 1Πξο Ἠδανεη, απᾶ βαὺ οἩ {πο χὶρηίῦ 
Ἠαπᾶ οὗ ἀοᾶ. 
20 Απά {ποὺ πεπὺ {οχίῃ, απᾶ 

Ῥτθβε]θᾶ εγοτγ Ίγησγθ, {πο Τιοτᾷ 
ψουκίηρ τὶ ἢ {πεπα, "δα οοΠΏΥΤΗ- 
ης ὑπ πνογᾶ τ] βἶρης ΜοἩονπήπς. 
ΑΤΠΕΗ. 

1881 

Ἰπίο 811 ια πο ουἹᾶ, απᾶ Ῥυθϑοι 
{Π6 ρΌΒΡΘΙ {ο π6 ψ0]6 ογθαύϊομ. 
Ἠο ὑμαῦ Ῥδθυθίῃ απᾶ 15 Ῥαρ- 
{ϊζρᾶ 5181] Ῥο βανϑᾶ; θαῦ ο (λα 
ἀἱδρεμενεί]ι 588}1 "6 οοπᾶάεπιπεᾶ. 
Απᾶ {Π686 5Ι51})5 5881] {ο]1ουγ ποτὰ 
{παῦ Ώεμσγο: ἴῃ ΙΙΥ ΠᾶΊηθΘ 588}} 
Όιαογ οαςί οαὖ 14ονῖ]ς; ὕΠ6Υ 5118}} 
βροαϊς σι πον οηρτιθ5; ΠΟῪ 
5141] ἰαϊζθ τρ βούρϑῃΐβ, απᾶ 1 
Π6Υ ΟΥἿΠΚ απγ ἀεαᾶ]γ {πϊπρ,, 16 
588}} ἴῃ πο γῦῖβθ πασὺ ἔλαοπι; {αγ 
5841] Ίαγ πδη!ᾶβ οἩ {Π6 5101, απά 
ΦΠΘΥ 5118}1} ΥΕΟΟΥΕΥ. 

50 {οι {π6 Τιογἆ “6515, δου 
16 Ἰαᾶ βροκεπ απίο ἔπεπα, Ὑγ8β8 
χοοθ]νεᾶ αρ ἴπίο Ἠεατεπ, απᾶ βαὺ 
ἄονπ αἲ {πὸ τὶρ]ί Ἠαπᾶ οὗ ἀοᾶ. 

90 Απᾶ {ποὺ νηΐ Του, απᾶ Ῥτεας]- 
οᾱ εγεγγν/ηετα, ἴμο Τιοτᾶ πγοτκῖτπρ 
νη(λ μοι, απᾶ οοπβχπαῖης {με 
νιοτᾶ Ὦγ {Π6 βἱρης ὑμαὺ Γο]]ογγεᾶ. 
ΑΤΠΘΗ. 

16 

17 

18 

19 

ΤΗΕ ΟΟΞΡΕῚ, 

ΑΟΟΟΒΡΙΝαά το 

ο. 8 ΚΕ. 

1 ἘΌΒΑΒΜΌΟΘΗ 48 πιΗΨ Ἠαγο {ακεπ 
ἴῃ Ἠαπᾶ {ο βοὺ {οτι ἵπ οτε ἃ 
ἀαε]αταίίοι οὗ ὕποβθ {μῖπρβ ΒΟ 
806 τηοβῦ βατα]γ Ῥε]ενεᾶ απιοπρ 8, 
2 Ἐνεπ α8 ὕπου ἀεμγεγεά {]ιοπῃ ππ{ο 

8, Πο ἔγοιη {πο Ῥερίπηϊῖηρ πγεγε 
ογαεν/ζπθξδβθς, 814 τη] Ἰβίθυβ οὐ {ο 
ψνοχ: 
8 Τὸ βοοπιεᾷ ροοᾷ {ο τηε 4150, Παυϊηρ 

Ἰαᾶ ρετ[αοῦ ππάετβίαπά ης οἵ ὑπϊτπρ5 
{γοπη ο νετ Ετβι, {ο ντε τιπ{ο 
0Π66 ἴῃ οτᾶςν, τποβί εχοο]]επί Τ]9ο0- 
ΡΠ, 
4 Τ]αϊ μοι πηϊσμίαοςδί Ίου {Π6 

οθγα πι οὗ Ώποδο ὑπίηρβ ΤΠ ΥΘ 
ποι 1ιαβῦ Ώεεν ᾿ηβϑὑγτιοΐβα. 

5 4 ΤΉΕΒΕ σας ἴῃ {πὸ ἆαγς οὗ Ἠσο- 
γοᾶ {π6 κίηρ οἳ πάσα α οογίαϊη 

, Ῥυιοβῦ, ηριηεᾷ Ζαεματίαβ, οἳ {πὸ 

1 ἘΟΒΑΡΒΝΌΟΟΗ α5 ΠΙΔΠΥ Ἠατο {8- 
Καπ ἴῃ Ἠαπιᾶ {ο ἄτανυ αρ ἃ παττᾶ- 
νο οοπεεγηῖης {λοδο τηδύξουβ 
νηλΙεἩ πᾶν Ῥεοι 1 {α]14]εά απποπς 
Ἡ8, 6Υ6Ώ 48 που ἀε]νεγεά ατα 
ἀπο τς, με ἴτοτα ὑπ Ῥορί- 
πῖησ Μοτο οεγαεπἸίπθββος απά 
τηϊη]βίογς οὗ {π6 πγοτᾶ, 165 Βοεπιεᾶ 
Ροοᾶ {ο τηε 4150, Πανίηπςσ {ασε 
{86 οοΥ56 οἳ 81] (ήπρς ποσατα{α]γ 
{τοπη {με ἢγβὺ, {ο υυυϊΐθ απ{ο {θε 
ἵπ οΓ46Υ, τηοδί εχοε]]επί Τ]Πδορ]- 
105; λμαίῦ ποια πηϊρμίορύ πον 
ιο οετίαϊπίψ οοποργηϊπρ ἴ]α 
βΩήπρς ὄπυπεταίπ ἔποα ναςδύ ἵπ- 
Βὑχσυοίοα, 

19 

5 

νὰ 

ὅ ΤΠΕΠΕ σας ἴῃ {μα ἄαγβ οἳ 
Ἠετοῦ, Ἰάΐπς οὗ 78:08, α εργα 

1ατ, 
ἀ6Ο}ΙΦ. 

3 Β0πης 
αηοϊεηίς 
ααθλιοτ]- 
{165 οτε 
πεις. 

Ὲ ΟΥ, ι 

Των 68- 
ἑαθιϊ5]εὰ 

2 αγ. 
τοογᾶδ. 

Σ05, 
τολιίοἷι 
πο 
εὐαϑδὲ 
ία 
ὃψ ιοογᾶ 

Ῥυϊοδὺ παηεᾷ ΖαεμαχίαΒ, οἳ {ο | ο) πιοιί]ι 
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εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέ- 

Ί6λιον πάσῃ τῇ κτίσει. ὁ πιστεύσας καὶ 
᾿ / ΗΝ ε κ᾿ ᾽ ΄ 

βαπτισθεὶς σωθήσεται ὁ δὲ ἀπιστήσας 
[ή ” ΔΝ - ’ 

17 κατακριθήσεται. σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι 
- ῃ ΚΙ ΓΝ Η. , 

ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ ὀνόματί µου 

δαιμόνια ἐκβαλοῦσι γλώσσαις λαλήσουσι 
ο. ο, ᾿Ξ" «κιν 18 καιναῖςὃ' ὄφεις ἀροῦσι κἂν θανάσιμόν τι 

᾽ κ ὰ ᾽ 
πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψειϑ᾽ ἐπὶ ἀρρώ- 

“ ᾽ν , Ν - ΄ 

στους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἕξου- 

σιν. 
3 / - 

ιν. ἋὋὉ μὲν οὖν Κύριος], μετὰ τὸ λαλῆσαι 
σι, » αὐτοῖς, ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐκάθι- 

9) σεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἐξελ- 
, 4} 4 “( τ , 

θόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου 
συ Δ / - 

συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος 

διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. ᾿Αμήν ἡ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

το ΚΑΤΑ ΛΟΤΥΚΑΝ. 

1 ᾿Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξα- 
, Ν Φα 9: 

σθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων 

ἐν ἡμῖν πραγμάτων, καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν 

οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενό- 

8 μενοι τοῦ λόγου, ἔδοξε κἀμοί, παρηκολουθη- 
΄ ” - » ΄“ - 

κότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι 
΄ ΄ 

4 γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, ἵνα ἐπιγνῷς περὶ 

ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

ὅ Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου 

τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις 

ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας ᾿Λβιά 

8 Μαγᾳ. πι, καιναῖς 

" βλάψῃ 

10 αἄᾶ Τησοῦς 

1 ϱπι. τοῦ 



Ελ. 80. 
Τ 
Τον. 16. 
1Τ. 

τ», ὑμ. 

5ο, ΕΌὉΚΕ 1. ὅ-- 20, 

1611 
ΘΟ 156 οὗ Αγία, απᾶ Ἠ]5 τ [ο πνας οἵ 
Γιο ἀευρηίουθ οἳ Α4ΥΟΠ, απᾶ ΠΘΥ 
ηΦΊΠΘ πγας ἨΠβαΡρείμ. 
ὁ Απά ποὺ πετο ΤῬοῦ] γἱρηύθοιιβ 

Ῥο[ογο (οά, πα πρ ἴῃ 811 {ιο Οοπῃ- 
πηππάτηθηζς δα ογάιπαπσθΒ οἳ ἴμα 
1ιονᾶ, Ῥ]απασ]ορς. 
7 Απ ἴΠαγ Ἰαᾶ πο ολμ]]ᾷ, Ώδσεααξα 

Όιαῦ ΤΠ] 15 θοῦ γγαξ Ῥαίχει, απιᾶ αγ 
θοῦ πγαγθ ΠΟΥ πγε]] βἰγΊέκεη ἴῃ γ 6875. 
8 Απᾷ 16 οαπηθ {ο ρα55, ὑπαῦ ὑγ 116 

Ἡθ οχθοι{εᾶ {πΠῸ Ῥτιεξί”5 οὔᾷσο Ῥείοχε 
(οᾶ ἴῃ {1ο ογᾷδΥ οὗ 15 οοἩτβο, 
9 Αοσοτάϊπς {ο {μα οπβίοπι οὗ {πα 

Ῥτ]ιεξί5 οὔ]σο, Ἠϊ5 Ἰοὺ τας {ο θυ 
ΊΠοθηβο πε Π6 πγεηῦ 1πῦο {πο Τοτῃ- 
Ῥ]6 οὗ {πο Τιοτά. 
10 ἈΑπᾶ {ο π]ο]ο πια] {π6 οἵ 

ἴπ Ῥεορ]α Ὑετο Ῥταγίης πηοιί, 
αὖ ο της οὗ 1Π6θηΡ6. 
11 Απάᾶ ποῦ αρρεαταᾶ απο ἨΙη απ 

ΆΑπρο] οἳ {ιο Τιογᾷ, Εὐαπᾶῖπρ οἨ ἴμε 
τὶσΏ{ 5146 οὗ {πο Α]ίαν οἳ ΙΠποθΠΕ6. 
12 Απά πει Ζαεματῖίας βατ Ἠΐτη, 

µε πνας ἰχοιρ]οᾶ, απᾶ Τ6εαΥ Σε] αροπ 
τη, 
18 Βαὺ {ιο Απρε] βαϊᾶ αππίο Ἠϊπι, 
Έα ποῖ, Ζαολματίας, ΓοΥ Όπγ ΡΥΑΨΕΥ 
16 ἸἨθατάᾶ, απᾶά ῃγ πο ἘΠ] ΒΘ. 
5881] Ῥεαν {Π66 ἃ 80η, απᾶ {ποτ 5]α]6 
681] Ἠ18 πατης 1ο]. 
14 Απά Όμοια ελα] Ἠατο 1ο απἆ 

ρ]αάπαξς, απᾶά ππαησ 5181] τα]οῖοο αὐ 
15 Ῥιτα: 

15 Ἐον Ἡο 5181] Ῥο ρτεαῦ ἴῃ ἴμε 
βίρῃῦ οὗ {πο Τιοτᾶ, απᾶά 5181] ἀνιπ]ς 
πο ΠΟΥ πΊηθ, ΠΟΥ βίγομρ αν], απᾶ 
16 5.81} ΡῈ Ἠ]]οᾶ πι {π6 ΠΟΙ͂Υ 
ἀΠοβέ,εγοη {γοπα ΗΒ τη οὐ ΠΟΥ 5 Του Ὁ. 
16 ἘΑπά τηαπψ οἳ {πὸ οπΙ]άτεη οὗ 

Ίβγαα] 518}} Ίο ὕπχσπι {ο ἴπο Τιοντά 
{ποῖ αοά. 
17 Απᾶ 6 51|8}} ρὸ Ῥε[ογε Ἠϊτα ἰὴ 

{Π6 βριυἱὖῦ ἃπα Ῥούγ6Υ οἵ ΕΙας, {ο πτη 
{π6 πραγΐβ οὗ {πὸ Ταύμϑυβ {ο {με οΠ]]- 
ἄγθῃ, ἃπα {π6 ἀῑδορεᾶιεπί Ἰ {ο {ο 
νηβάοπι οἵ {μα ]πβί, {ο τηα]κε τεαᾶσ ἃ 
ῬΘΟΡΙΘ Ργεραγεά {οχ {πο Τιοτᾶ. 
18 Απά Ζαοματῖας βαὶᾷ ππθο ἴ]μο 

Απρο], ἨΠπετεῦγ πα] Τ πουν ἐς 2 
Ἐον 1 απ αη οἱ τηϑι), απᾶ Τὴν Ὑ17Ὸ 

Γ πε δύσι Κθὴ ἴῃ ΥΕΒΥΒ. 
19 Απᾶ {πο Απρε] αηβπετῖηρ, Βαϊ 

πηΐο Ἠϊπα, Τ απι αγία] ὑπαὺ βίδα 
ἴῃ {ο Ργθδεποθ οὗ ἀοἆ, ἄπᾶ απ 5εη{ 

᾿ἴο 5ροα]ς πηΐο {Π66, 8η ἕο 511ε1γ έχε 
{Π686 ρ]αά ὑϊαϊηρβ. 
20 Απᾶ Ῥο]ο]ᾶ, ἔμποῦ 58] Ὦο ἄστη, 

απᾶ ποὺ 8016 {ο βρααῖς, απ] {πο ἆαγ 
{μαῦ {686 Π]ηρες εΠΒ11 Ὀ6 ρεν{ζοιπηεᾶ, 

1881 
οοπχ5ε οὗ ΑΡΙ]84}: δηᾶ ο μδᾶ ἃ 
νηΐε οὗ {πε ἀααρμίενβ οἳ ΑαΤοΟΠ, 
απά ΠΟΙ παπι Ίνα ΕΒΔ οί}. 
Απά αγ σοῦ οί τίρμίεοας 
Ῥεΐογο (οὔ, πιαΠ ης ἴῃ 811 {ο 
ΘΟΙΤη Δ ἀτηθηΐβ απᾶ ογάΙπαποΘΒ 
οἳ πο Τιοτᾶ Ῥ]αππείθοβ. ἀπᾶ 

ο] 

-α 

Π6Ὺ πᾶ πο Ομ], Ώδεααξο ἴλαῦ |. 
ἘΠβαβεί]ι τας Ῥαστεῃ, απᾶ {αγ 
Ῥοῦ] σου ποιῦ 1πγε]] βἰτ]σ]κε 1 
Υ6αΥΡΒ. 

Νοῦν 16 «α1ηθ {ο Ῥ855, πυπ]]ο Ίο 
οχοσοπ(εᾷ {π6 Ῥτϊοδίς οὔ]οο Ῥ6- 
ἴογθο αοά ἴῃ {ο οτάον οἵ Ἠϊ8 

9. οοπχβθ, αοεοτζ(πσ {ο {116 οπβίοτα 
οὗ {πα φῬυϊθδί 5 οσα, 18 Ἰοῦ πγαβ 
{ο δηΐου Ἰπίο {πὸ Ἀ{επηρ]ε οὗ ἴ]ιο 
Τιοτᾶ απᾶ Ῥατη ΊΠποεηδθ. Απάᾶ {Π6 
ππο]θ πα] Π(αᾶε οὗ ἴλο Ῥεορ]ε 
Ψεγθ Ῥταγίηρ πνοτῦ αὖ πο ΠΟΙ 
οὗ ΙΠποθΠβθ. Απᾶ {πετε αρρεαγεά 
{ο Ἠϊπα 4η απροὶ οἵ {πο Τιονᾷ 
είαπᾶΐης οἩ {πο τὶσμύ 5146 οὗ {π 
α]ίαχ οὗ 1π6θηςδθ. Απά Ζαεματίαβ 
πας {γοαρ]εά ΒΘ Π6 580 πι, 
απᾶ Τ6αχ 611 προπ Ἠϊπα. Βαῦύ λε 
αηΏρε] Βα] ππίο Ἠϊπῃ, Έϊεαν ποῦ, 
Ζαεμαχίας: Ῥεεααδο [ΠΥ εαρρ]- 
οσοι. 15 πραγ, απᾶ {Ἡψ να 
Ἰηηβαβροί]ι Πα] εαν {Π66 ἃ 50}, 
απ ὕποιι 5Π81 681] ΠΒ παΠΙΘΖΟἨΗ. 
Απά {ποια 5Πα]{ Πᾶν ]ογ απᾶ ρ]αᾶ- 
ΠΘΒΒ; απᾶ ΙΠάΠΥ 588}] τε]οῖορ δ 

ὅ Ἠϊ5 Ἠϊτίῃ. ἘῸΣ Ίο εΠα] ο ργυϑαῦ 
ἴῃ {16 ϱἱρᾗίῦ οἳ ὑπ6 Γιοτᾷ, απᾶ μ6 
58.811 ἁτίπ]ς πο πήπθ που ὃ 5 ΠῸΠΡ' 
αὐ ; απᾶ Το 5Π8]] "6 Η]16α τ 
{μ6 4 Ηο]σ ἀαμποβῦ, ετεπ ἔτοπι Ἠ18 
ΙΠΟΙΊΘΥ5 οι. Απά πιαπγ οὗ 
{Π6 ΟΠ] θη. οὗ Τ5γαε] 5181] Τε 
ἴασιν πηΐο {π6 Τιονά {ποῖ αοά. 
Απᾶ Π6 58}8}} ὅρο Ῥεξογο Ἠ]8 ἕδοθ 
ἴῃ {16 βρ]τῖ6 δηα Ῥοπεγ οὗ ἘΠ]α1ι, 
{ο ὕπσῃ ὑπὸ Πεατίς οἵ {]ιο ἔα μου β {ο 
{π6 ομΙ]άνεπ, απᾶ {π6 ἀἱδοβραᾶιεηέ 
ἐο οα[; ἴῃ ἴμε π]δᾶοτη οὗ {86 ]αβέ; 
{ο ππακο τοαᾶν {ον πο Τιοτά ἃ 
Ῥεορ]θ Ῥγαρατεά Γον πηι. πᾷ 
Ζαοματίας Βαϊ ππίο ἴπο απρα], 
Ἠ/πετεῦγ 518}11 Κπονν {815 {ου 
1 απι αη οἷᾶ τηϑῃ, απά πΙγ Ὑ116 

19 ὀγγε]] ϱἰτίεκοετ ἴῃ Υ68ΥΑ. Απᾶ {ια 
απηρο] αηβπογῖησ Βαϊα ππίο Ἠΐτη, 
1 απι ααὐτίια], ὑἐπαῦ βἰαπᾶ ἴῃ ἔ]α 
Ῥχθδεπςθ οὗ ἀοᾶ; απἆ 1 1να8 βοηΐ 
{ο βΡροα]ς ππί{ο {Π66, απᾶ {ο Ὀτίηπρ 

20 Ἴιοο {π686 ροοᾷ 6141Πρ8. Απᾶ Ῥε- 
ΠΟ], ποια Βα] θ6 εἰ]οπί απᾶ ποὺ 
816 {ο βρϑϑῖζ, πηπ{Ι] {πο ἄαγ ὑπαΐ 
Όιοβο {μΐπρβ 5181] «οπ1θ {ο Ῥαβ8, 

8 

10 

11 

16 

τη 
-- 

1 ορ 

1 αν, αὐ- 
υαγιζοα 
ὧν ἐ1ιοῖγ 
αανδ. 

505, 
δαπις- 
{παγή 

δαγ. 
είκεγα. 

405, 
ΠΗοῖν 
ορ έ: 
Ἀπά 50 
(μτουρ]ι- 
ουὖ 015 
Ῥου]ς. 

δ᾽ Β0πιο 
πηοϊοέ 
ααὐλιοτ]- 
{165 τοπᾶ 
6οπια 
πιῖσ]ι Όε- 
Τογε Πε 
7αεο. 

6 α΄. αᾱ- 
υαποεὰ 
τι ΠΕΥ. 
ἄαἲδ. 
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2 ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Λαρών, 
ἕ « » - 

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
” » κα 9 ὁ καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς ᾿Ελισάβετ. ἦσαν δὲ 

δί 3 / μή] 3 α - 
ίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον" τοῦ Θεοῦ, πο- 

ρευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δι- 
7 καιώµασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. καὶ οὐκ ἦν 

δι κα ΄ , φῇ , 4 - 
αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ Ἐλισάβετ ἦν στεῖρα, 

παν / Ψ » ΄ [ ἧς 

καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις 
καν οφ αὐτῶν ἦσαν. 

5 , 9 3 - Θ , ο] ϑ. 8. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν 
τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ 

“-“ 9 δ.» “ « / »», ΄ 

9 Θεοῦ, κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, ἔλαχε τοῦ 
/ 5 Δ 3 λ Ν “ , 

θυμιάσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου. 
Ν᾿ - ᾿ - “ - 3 ῃ 

10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ ἦν προσευχό- 
” -“ “ “ / ”/ 

Ἰ] μενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. ὤφθη 

δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιώ ὑτῷ ἄγγελος Κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν 
15 τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. καὶ ἐτα- 

ράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν 
δι. . / ΑΦ Ν Ν 9 δα 

13 ἐπ᾿ αὐτόν. εἶπε δὲ προς αυτον ο ἄγγελος, 
᾿ - ος / 

Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία διότι εἰσηκούσθη ἡ 
, / Ν ε , 3 / 

δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεν- 
΄ Ξ 

νήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὖὐ- 
“΄ 9 [ὰ .λ / Ἃ ᾽ 14 τοῦ Ἰωάννην. καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλ- 

λίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει! αὐτοῦ 
Ν ΄σ 

15 χαρήσονται. ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ 
5 Ν 

Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, 

καὶ Πνεύματος ᾿Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ 
Υ / Ν 3 “ ν ΔΝ ΄ 

1ὸ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. καὶ πολλοὺς τών 
- Ν 

υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν 
.- Α 4, ἢν" "Ὁ . 4. ᾧ , ο ο ἘΡ 
11 Θεὸν αὐτῶν καὶ αὐτὸς προελεύσεταιὸ ἐνώ- 

᾽ -. / Ν , 5 / 

πιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, 
δ [ ΄ τἰο δ ΄ ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, 

ΔΝ 3 ” » / ’ ς 3 

καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμά- 
κ᾿ - 5 

18 σαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. καὶ εἶπε 
ἕῳ Δ Ν ” λ 3. / ΄ 

Ζαχαρίας προς τὸν ἄγγελον, Κατα τι γνὼ- 
“ ψ, 4 

σομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἶμι πρεσβύτης, 
ε / - ᾿Ξ Ζ 

καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέ- 
ο 3 ε 5 

Ίθραις αὐτῆς. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος 
τς "ΑΝ τ ᾽ / 5 Ν ς 
εἶπεν αὐτῷ, ᾿Εγώ εἰμι Γαβριηλ ὁ παρε- 

στηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπεστάλην 
λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι 

“ Δ ΄ 

40 ταῦτα. καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμε- 

νος λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, 

Ρ] εἶ ΣΥ͂Σ 2 γυνὴ αὐτῷ 

5. ἐναντίον 

1 γενέσει 

5. ΔΙαγῇ. προσελεύσεται 
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"ον, σγα- 
οἱουιδὶν 
αοοερίει], 
ΟΥ νον, 
σγασεᾶ, 
δ66 ὑοῦ. 
90. 

5. ΤὺὙῚΚῈ 1. 20- 85. 

1611 
Ῥδσααςο {ποια Ῥε]εναβί ποῦ τὴν πγοτᾶς, 
συ μῖο] 5}18}} θ6 {1116 1 Ελεῖχβ6βΡΟΠ. 
21 Απᾶ ἴ]ε Ῥοορ]ε παϊιεᾷ Τον Ζ8- 

οἹαχία8, απᾶ πηφγγε]]οᾶ {λαί ο {ατ- 
χ1οἆ 850 Ίοπρ ἴῃ {1ο {επηρ]θ. 
22 Απᾶ θη χο ο8τηθ οτῦ, πα σου] 

ποῦ βΡεαΚς ππ{ο {ποιὰ : απᾶ ἴεγ Ῥεγ- 
οοϊνοά {λαῦ Ἡο "δᾶ βθϑῃ ἃ γΙβΙοΏ 1π 
ἴπο {απηρ]θ: {ογ Τε Ῥεοκοπεᾶ ππίο 
{Ἠθπα, απἆ τεπηαίποᾶ βΡρεεσΒ]εββ. 
25 Απᾶ 1 σαπηθ {0 Ρ485, ὑπαὖ ἃ5 ΒΟΟἢ 

α5 ἴ]ο ἄαγβ οἳ Ἠΐ5 ππϊβίταίίοπ Ύεγα 
αοοοπηρΗβμθᾶ, 1ο ἀερατίθᾶ {ο 15 
ΟΥ̓ Ἠομβο. 
24 Απᾶ αἲί6γ ἴποςο ἄατς 115 τ 

Ἐ]]αΡοί]ι «οποθἰνθᾶ, απᾶ μα Ἰηογβο]ῇ 
Ώνο πΙοΠίΗΒ, βαρ, 
2ὔ Τπας Ἠαί]λ {1ο Τιογᾶ ἆθα] τ} 

19 ἴῃ {1ο ἆαγς πυλεγοῖη ο Ἰοοκεά οἩ 
16, ἴο {8ο αΤ/ΑΥ ΤΙΥ τερχοᾶβεἩ ᾱ- 
ΙΠΟΗΏΡ ΤΠΕΗ. 
26 Απᾶ ἴῃ ἴμο βἰκίλ τοί, ια 

Απρο] ἀαὐγιε] πνας βεπί ἔγοτη ἀοᾶ, 
πηΐο ἃ οἰΐγ οὗ ἀᾳ]166, παπηεά Νασα- 
γϑίῃ, 
27 Το ἃ υἱγρίῃ οβροπςδεᾶ {ο ἃ ΠΙΑΠ 

ὙὙΠΟΒΘ ΠΒΙΙΘ Ὑγββ Φ9Ό56Ρ}), οἵ {λε 
Ἠοιβο οὗ Ῥανίά, απᾶ Όλα υὙἹυρΊη᾽ 5 
ΏΦΙηΘ 88 ΜαΥΥ. 
28 Απᾶ {πὸ Απροὶ «απο ἴῃ πηΐο ΠΟΥ, 

δια βαϊά, Ἠαι] έλοιι ἐ]αί αγί | Ὡϊσ]ι]γ 
1αγοιτεᾶ, ἴ]ο Τιοτᾶ 15 νησι {Π66: 
Ῥ]ορβοεᾶ αὖ {ποτ ΑΠΙΟΠΡ ΟΠΙΘΗΏ. 
29 Απᾶ ΘΗ 86 5807 Ὠΐτη, 516 τας 

{ουδρ]εᾶ αὖ 15 βαγίηρ, απᾶ οαδί 1π 
ΠΟΥ τη]πᾶ δύ ΠΙΦΠΠΕΥ οὗ βα]α{αΙοτι 
{815 Βῃοι]ᾶ Ῥο. 
90 Απᾶ {π6 Απρε] βαϊᾶ ππίο 1ου, 

Έναν ποὺ, ΜαΥγ, Τοχ ἴμοι μαβϑὺ {οαπᾶ 
{ανοτν πλ ἀοᾶ. 
81 ἈΑπᾶ Ῥομο]ᾶ, ποιὰ Ε]α]{ οοἩ- 

οεῖνο ἴῃ {1γ ποπαῦ, απά Ῥτῖηρ Σοτῦ] 
α 50}, απᾶ 518} οα]] 5. ηαπηο 6515. 
82 Ἠο β]α]] ΡῈ ρτεαί, απᾶ ϱ]α]] Ὦε 

οπ]]εᾶ {Πο 5οη οὗ {μα Ηἰρλερδί, απά 
ἴπο Τιογᾷ ἄοά ϱΠα]] ρῖνο ππ{ο ΐτη 
ἔλο {πχοπο οὗ 15 {αΐμεν Ῥανιά. 
88 "Απᾶ ο 5Π8]}] τεῖση 9Υ6Υ {ο 

Ἠοτςο οὗ όαοοῦ ἔοχγ 6Υ6Σ, δπα οὗ 15 
Ἰἰπράοτη {λεγο ε]ια]! Ὦθ πο οπᾶ. 
94 Έπεη βαϊᾷ Μαχγ τιπ{ο {πο Απροα], 
ον  Β]ια]] {5 Ῥο, βθϑίῃηρ 1 Ἐπουν 
ποῦ ἃ ΤΙ8Η ἢ 
85 Απάᾶ {πο ΑΠρΡΘ] Δηβυγουθᾶ απᾶ βαϊᾶ 

πηΐο ΠΟΥ, ΤῊΘ Ἰοῖγ ἀΠοβί 5181] οοπιθ 
ὌΡΟΣ {Ππ66,ηα ὑπ Ροπγο οἵ {πὸ Ἠ1ρ]ι- 
εξ 5111 ουθυβῃδάου {π66. Τ]θγο- 
Γ0Υ6 8180 ὑπαὺ ΠΟΙῪ ὑμπίηρ' ΠΟ Ν 5881] 
Ῥο Ῥοτπ οὗ {πθ66, 588}1 6 οα]]εᾷ ἔ]ια 
8οη οὗ αοᾶ, 

1881 
Ῥθσαπςο ἴποα Ῥοεϊθσοᾶβὺ ποί 
ΙΙΥ Ὑποτᾷς, Ιολ 5881] "6 {π]- 

21 Π]εά ἴῃ {λμεῖγ βεαδοηπ. ἀπᾶ ἴμε 
Ῥθορίε τοῦθ Ἱναϊπρ Το ᾖ78- 
ολατίαΒ, απᾶ ἴιαγ πιαχγε]εᾶ 
1γ]Η]ε Ίο {αττιοά ἵπ {πὸ 2{επι- 

22 Ῥ]86. Απά ψ θη Ἡδ ϱ9ΑΊΠἼ6 οαΐ, 
1186 οοα]ά ποῦ βρεακ πηΐο {θπ]: 
απᾶ {Π6Υ Ρρεγοθϊνεᾶ ἴ]ιαί 6 δᾶ 
5660 α υΙβίοη Ίπ ἴπο 2{επιρ]ο: 
απᾶ Π6 εοππαεᾶ τηαΊπρ βἶρῃης 
πηΐο {λθπα, απᾶ γοπηαϊποᾶ ἄπτωῦ. 
Απιά 10 οπτηθ ἴο Ῥ888, ππεη 6 
ἄαγς οἵ Ἠϊ5 παπΙβίγαδῖοη Ύετθ 
{π]β]]6ᾶ, Ίο ἀερατιεᾶ ππίο 115 
Ἠοιβο. 

Απάᾶ δέξου {]λοβο ἄασς ἘδαραίἩ 
115 γηζο οοποθιγθᾶ; απά 5116 ἃ 
ΠΘΥ 561 ἔνθ πποΏ/{ἩΑ, δαγίπρ, Τηα5 
Ἠαῦ] {πὸ Τιογᾶ ἄοπε Πίο τηθ ἴῃ 
Ώια ἆαγβ σ]εγεῖπ Ἡε ]οο]κεᾶ πῬοη. 
πιο, ἴο ἴα]ικο ΑπΤΑΥ ΤΗΥ ΤΕΘΡΤΟΒΟΝ 
ΩΙΠΟΏΠΡ 1ΠΘΗ. 
Νου ἴῃ {πὸ βἰχύμ πιοπ{] {116 

πηρε] ἀαὐτίο] νγὰβ 5επί ἔτοτα οᾶ 
ππίο ἃ ο οὗ ἄα]1εθ, ηδπιεά 

27 Ναζδγϑίῃ, {ο ἃ υἱγρίη Ῥοίτοίπεᾶ 
{0 ἃ ΤΠ8Τ ὙὙΠΟΒΘ ΠΌΤ γγ8ἃ8 ΦΌΒΘΡΕ, 
οἵ {λα μοιβο οὗ Ώανιᾶ; απᾶᾷ {πε 

28 ὙἹΥΡΊΠ᾽ 5 ἨβΙΠηΘ ψγ͵ὰὼ85 Μαχγ. Απά 
6 οϑιὴθ ἵπ ππί{ο ΠΟΥ, απᾶ 5814, 
ἨΔ811, ἴμοι ὑμπαῦ ατί 8] ΡΉΪΥ {α- 
νοαχθᾶ, ελα Τιογ ἐδ νι] {ορ 

29 Βαυΐύ εἩο πας ρτεαί]ν ἐτοαρ]εᾷ αἲ 
{Π6 βαγίηΡ, απᾶ οαβὺ ἴῃ Ίος τηϊπᾶ 
για τ ΠΠΟΥ οἳ βαϊαίαθοη {115 

80 τπϊρῦ Ρ6. Απᾶ {16 απροὶ βαϊᾶ 
πηΐο ΠΟΥ, Έεαγ πού, Ματγ: ἴου 
Όλοι μαϑὺ Γοαπᾶ ὄὅξζανουν πε] 

81 ἄἀοᾶ. Απᾶ Ῥε]μο]ᾶ, ποια 54] 
οοποεῖνο ἴῃ {ΠΥ ποτ, απᾶ Ὀτίηρ 
Του ἃ 501, δια βμα]ς 0811] Ἠϊ5 

93 πϑιὴθ πϑῦ5. Ηθ 588]] "6 ρτεαέ, 
Δηα Αα] Ὦο οα]εᾷ πὸ Ῥοπ οἵ 
{186 Μοβὺ Ἠϊρῃμ: απᾶ πιο Τιοτᾶ 
ἀοᾶ 5181] ρῖνο ππίο Ἠϊπι {λα 

98 ἴητοπο οἳ 115 ζαΐμεχ Ῥανιά: απᾶ 
116 5181] ταείση ΟΥΘΥ {πὸ Ἠοιδε οὗ 
14698 60ΟΥ Θυθυ ; απᾶ οἵ "8 Κὶπρ- 

84 ἆοτα {ποτε 5181] Ῥε πο οπᾶ. Απᾶ 
Ματγ βαῖᾶᾷ ππΐο {1ο απρε], ἨἩονγ 
58.811 {μβ ο, βοεῖίῃπσ 1 που 

96 ποῦ ἃ τη Απά {πο απρο] 
αηβυγογεᾶ απᾶ - βαϊᾷ απίο Ἰσγ, 
Ἐ]μο Ἠοῖ ἄἀλοδί 5181} οοπιθ 
ΠΡΟ ἴμεαθ, απᾶ ἴμο Ῥοψες οὗ 
[πο Μορ ἨΗϊρι 5181} ουθυβμᾶ- 
ου ἴμεο: ΊΥΠΕΓΘἴΟΥΘ 8150 Ἱέ]αί 
νημΙοἩ 815. {ο Ῥο Ῥοτη 9558}8]] 
Ῥο οπ]]οᾶ Ἠο1γ, πο Ῥοπ οὗ ἄοά. 

25 

24 

26 

105, 
ϑαπο- 
{πα 

105, 
ἐπα ρα 
1 
σγασα 

4 ΜδηΥ 
Ἀποϊθηί, 
Δα Ποτῖ- 
{1605 αἆά 
δ᾽ε5δεα 
τὸ {ου 
απιοπᾳ 
1ΡΟΠΠΕΛ. 
66 ΥοθΓ. 
42. 

5ος, 
σγασε 

ὃ (τ. 
1πίο {με 
α΄. 

7 ΟΥ, {πε 
ποῖ 
ἐμῖγια 
ὐπϊοὶ ἧς 
ἐο δὲ 
ΟΥ͂γι 
5.α1] δὲ 
σαϊζεᾶ 
ἐμὲ 50 
ο) Θοα. 

805, ἐς 
δοφοίίεπ. 

9 Βοπιο 
ποιοι 
δα ῃοτῖ- 
{165 1η- 
5οτί ο 
ίπεε. 



ση Ἶ ἊΝ 3 » / αρ ” { 

ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις µου, 
4 Ν ΄ 

οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 
5 ν΄ ος λ - Ν ος ν 
51 καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν" καὶ 

3 , » - δ 2 μα » - - 

ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ. 

35 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς" καὶ 
, » Ε κ᾿ 

ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ 
Δ 5 / ” , 

καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέµενε 
, , 

23 κωφός. καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέ- 
΄“ » - ΄ 5 

ραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν 

οἶκον αὐτοῦ. 
Δ Ν 

4. Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν 
9 ή ς - 

Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν 
: ς Ν - , ΄ 4 “ 5 ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα ὅτι Οὕτω μοι 

πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν 
2 - ΑΕ Φ / » ’ 

ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 

20. Ἔν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἔϊ ἰ ἴλη ὁ ἄγγε- ; ἐ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγε 

λος Ταβριὴλ ὑπὸδ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς 
τ -ν 2 , 91 Γαλιλαίας, ἡ ὄνομα Ναζαρέθ , πρὸς παρθέ- 

νον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, 
” . - , 

ἐξ οἴκου Δαβίδ' καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου 
΄ 

38 Μαριάμ. καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς 
ΩΣ 4 - , οὐ μέ / 

αὐτὴν εἶπε, Χαῖρε, κεχαριτωμένη" ὁ Κύριος 

9 μετὰ σοῦ, εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίνδ, ἡ δὲ 

ἰδοῦσα 9 διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ 10, 
ν / ΔΝ ” « 3 Ν 

καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς 
τα! 5. » - Ν 

40 οὗτος. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ Φο- 
α Ξ - Ν - 

βοῦ, Μαριάμ᾽ εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ 
΄“ ΔΝ 3 / / » , Ν 

31 Θεῷ. καὶ ἰδού, συλλήψῃ ἐν γαστρί, καὶ 
’ «’ Ἀ ’ Ν ” . ΨΥ 19. τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿;Ἴη- 

“ ϱ ” ΄ Ν «λ ς , 
32 σουν. οὗτος εσται µεγας, και υἱὸς ὑψίστου 

κληθήσεται καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς 

33 τὸν θρόνον Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ 
, ΩΝ Ν 5 3 Δ 3 Δ 

βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς 
δα. εἶ ΄-ὦ / Ψ - 3 ” αἰώνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
΄ 5 Ν . ΕΣ 

84 τέλος. εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, 
” ” ” ” Ἀν ” ΩΣ ’ Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 

” 3 » - 
85 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦ- 

“ 3 , 3 4 ΄ Ν ΄ μα "Άγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις 
εκ, . / . ν " ν / ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι διὸ καὶ τὸ γεννώ- 

- μὲ - 

μενον ἐκ σοῦ" ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. 

8-- 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, 

7 οπι. ὁ ἄγγελος 

8 οπι, , εὐλογημένη σὺ 
ἐν γυναιξίν (σασί, ποί 
πιαγη. 

9. οηπι. ἰδοῦσα 

10 ἐπὶ τῷ λόγῳ διετα- 
ράχθη 

Ἡ οι. ἐκ σοῦ οί, τοὶ 
1) 47}. 3 
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Φεευεᾶ, 
ἐμαΐ 
ἐμ 6 γε. 

15, δ], 
9. 

ἋΡ, 89. 
10. 

Χ1 Βαπῃ. 
2. 6. 

5. ΤὉΚΕ 

1611 
96 Απᾶ Ῥελο]ά, ἢν οοπδβίῃ ΕδαΡεί]ι, 
519 Ἠα{] 4150 οοποεῖνες ἃ ΒΟΠ ἴῃ ΠΟΥ 
οἷά αρε, απᾶ {18 18 {π6 βιχίῃ πιο] 
τὶ ΠΟΙ, νο Ίγαβ ο] Ῥαστεῃ. 
87 ἘῸΥ πι] αοα πούμϊηρ 5881} Ὃε 

ΠΠΡΟΡΒΙΡΙ9. 
98 Απάᾶ Μϑυ 5814, Βε]ιο]ά [86 Παπά - 

τηδ]α οἳ {ο Τιοτᾶ, "8 16 τπ{ο τπθ ας- 
οοτά πρ {ο {1γ ποτά: απᾶ {ιο Απροι 
ἀερατίεᾶ ἔτοπα Ἠετ. 
99 Απᾶ Μαχγ αΓΟΡΘ ἴῃ {1ο0βθ ἄαγβ, 

απᾶ πνεηό 1Π{ο {μα ΠΠ] οοππ(τγ τ ἢ 
Ἰαςίο, Ιπίο ἃ οἵίγ οὗ σαᾶα, 
40 Απάᾶ επἰεγεᾶ ΙΠ{ίο {πε Ἠοιαδο οὗ 

ὔΖαοΠατίαΡ, απᾶ βαϊαϊθα Ἐλραρεί]. 
41 Απᾶ 1Ὁ «απο {ο ραβ5 ὑμαῦ ποτ 

ἨΠδαρείῃ Ἰεατᾶ {μα βαϊαϊαύίοη οἳ 
Ματγ, {1ο ραμο Ἱθαρεά ἴῃ ΠΟΥ πνοπιῦ, 
δια Ἠλραρευι πας Π]θᾶ της] {110 
λο]γ ἀΠορΡί. 
42 Απάᾶ 516 5Ρακο οαὖ τ ἃ 1οτᾶ 

νοῖσθ, απᾶ βαϊᾶ, Ῥ]εβεεᾶ ατί ἴ]ιοα 
ΑΠΙΟΏΠΡ ὙΟΙΠΕΠ, απᾶ Ῥ]εββοᾶ 15 {16 
ἔγτιὖ οἳ {Ηγ ποτηῦ. 
48 Απάᾶ πησπορῬ 15 {Π18 {ο τηοθ, {λα 

{86 πποί]εχ οὗ τὴν Τιοτᾷ βΠοτ]ᾷ οοἵππα 
{ο πηθ2 
44 ἘῸΓ 1ο, 5 5οοπ ἃ5 ὑπ6 νοῖοο οὗ 
{1 βα]αἰαὐῖοπι βουπᾶεᾶ 1η τηΙΠθ 6418, 
{86 Ῥαδο ]εαραᾷ ἴῃ τὴν πγοπηΡ {ΟΥ 107. 
46 Απᾶ Ῥ]οββοά 18 5Ἡο ᾿ὑπᾶὺ Ὦο- 

Ἠαεγοεᾶ, ἔοτ ἔ]ετο 5]ια]] Ὦο ἃ Ῥϑυὶουτη- 
8ΔῈ66 οὗ [Ππ056 {πῖηρα, π'ἩΙο] πγενο {ο]ά 
Ἠεχ Γτοπη {119 Τιοτᾶ. 
46 Απᾶ Μανγ καϊᾷ, Μγ βοα] ἆοῦι 
πηαρηγ {πο Τιοτᾶ, 
41 Απᾶ ταγ βριυἹὺ μα τε]οὶοθᾶ ἴῃ 
Αοα τὴῦ βανίοτ}. 
48 ἘῸΣ Ίο ἨαίἩ τοραυᾶϑα {16 Ἰον 

δβϑύδίθ οὗ 5 Παπάππαϊάεη: ἴον Ῥο]ιο]ά, 
{τοπα Ἠεπος[ον 0] 81] ρεποεγαὔΙοης 518}] 
οα]] το Ῥ]εβκεῖ. 
49 Ἐοτ Ίο ἔ]ιαί 15 τηϊσ]ίγ μα ἄοποα 

{ο πιο ρτοαί ὑπίηρβ, απιά Ί1οΙγ 15 1118 
Νατηθ. 
50 Απᾶ ΠΙ5πησγογ 150 {ποπη (λα! θα 

Ἠϊπη, Γγοτη ρεπεταθῖοη {ο σεπεταΒΙοἩ. 
51 "Ἠο μαίῃ επαπγεᾶ βίγθηρθῃ γη] 

Ἠήβαστη, "μα Παζ] βοα{{ετεᾷ [πο ρτοτᾶ, 
ἴῃ {1ο ἱπαρϊπαΙοη οἵ ἠλιεῖν Ποατίς. 
δ ΧῆΠο μα ραῦ ἄονι {16 τηϊρ νῦν 

ἔχου ὑποὶν βθαύβ, απᾶ θχα! θα ὑπ θὰ 
οὗ Ἰον ἄερτες, 

1. 86. 59, 

1851 
96 Απᾶ Ῥε]μο]ά, ἘΠβαδεία {γ Ιῑπβδ- 

ΤΙΟΠΙΠ, 5119 8150 μα οοποεῖγεᾶ 
8 50η ἴῃ ΠΟΙ οἷᾶ ἆρο: απᾶ {115 15 
πο αἰσί]ι τηοηΐῃ νι Ποὺ ναί 

97 Ίγαβ οπ]]εά Ῥαντοπ. Ἐοχ πο πγογᾶ 
ἔχοπα ἀοά 5181] "6 γοῖᾶ οἳ Ῥοπεγ. 

98 Απᾶ Μαιν βαϊᾶ, ἘῬελμο]ά, {16 
Ἀλαπάτια]ᾶ οὗ ἴμο Τιοτά; ο 1 
ππΐο τηθ αοοοτᾶῖηρ {0 ΠΥ ποτά. 
η [80 αησε] ἀεραγίεά {χοπ 

ΟΥ̓. 
Απᾶ Ματγ 8γ056 ἵπ ἔπ656 ἄαγς 

δ πνοπῦ ἰηΐο ὑπ 1] οοπηίαγ 
πηζ] Ἠαδία, ᾿πΐο ἃ οἰΐυ οἵ Φπά8} ; 

40 απᾶ οπθετεᾶ 1Πί{ο {ο Ἠοτβο οὗ 
ὔαολατῖας απᾶ ρα]αίεά ἘΠ] ΒΡ (ἢ. 

41 Απᾶ 16 οαπιθ {ο Ῥ888, ηδη ἘΙρα- 
Ῥεί]ι Πεβγᾶ {πὸ ραΙα{α[ῖοπ οὗ Μαπγ, 
{περαρε Ἰεαροᾷ {πι αχ γγοπαῦ; απᾶ 
ἨΠδαροίῃ νγας β]]εά π(Ἡ {π6 Η οἱ 

42 ἀΠορί; απά 5]ιο ΗΕ{οᾷ πρ ΠΟΥ νοῖσθ 
νήμα ἃ ]οιᾶ οΥγ, απᾶ βαϊᾶ, Ῥ]αβςεά. 
αγε μου ΑΠΙΟΠΡΥΓΟΠΙΘΗ, απᾶ ϱ]6ςς- 

48 ο ἐς πο {γτιῦ οὗ ὑπ γ πνοπαΡ. Απᾶ 
πνηεησς 15 {5 {ο τηθ, ὑπαῦ {πὸ 
πιοίῃμεγ οὗ τὴν Τιογᾷ β]ιοπ]ᾷ οοπιθ 

44 πιπ{ο ππθ Έοχ ἸὈοα]ο]ᾶ, για 
{ιο νοῖσο οὗ {1γ βα]αίαοη οβππθ 
1Ἠ{Ο ΤΠΙΠΘ 6878, ἴπο θαῦο Ἰοαρεᾶ 

45 ἴῃ ΤΙΥ ποπ 10ΟΥ Ἰογ. Απά 
Ῥ]οββεά ἐξ εἶιο ὑπ 8 Ῥε]ιεγοᾶ ; ἔοχ 
{λογο 5181] Ῥο ἃ Γα]β]τπρπ{ οἵ {π6 
πρβ ΒΟ ἢ λογο Ῥθυμ ΒΡΟἷΕΠ {ο 

46 μον. ἴμο Τιοτᾶ. Απά Ματγ 
5814, 
ΜΥ 5001] ἄοϊῃηῃ πιαρηγ {16 

99 

οτᾷ, 
Απά την αρ]]ς Πα] γο]οϊοθᾶ ἴῃ 

ἀοᾶ τησ Ρανίοιν. 
ἘῸΥ Ππ6 δαί Ἰοοκοᾶ προπ ἐπ 

Ιονγ ερίαίο οὗ Ἠϊΐ5 4λΠαπᾶ- 
πησΙᾶεη : 

Ἐον ΤῬε]ιο]ᾶ, {ποπ Ἱοαποεξοτί] 
811 σοπογαὔΙοΏΒ 511 οα]] πια 
Ῥ]οβδεί. 

ἘῸΥ Ἡο {λα 15 πηϊσ]{γ μα ἄοπα 
{ο τηθ ρτεαῦ (πηρα; 

Απά Ἠο]γ 15 15 πατηο. 
Απά Ἠ18 ΤΙΘΥΟΥ 15 πηΐο ΡεΠΘΥΒ- 

Ἴρπβ απᾶ ροΠογαΜΙΟΏΒ 
Οπ {πετη ἐμαί ἴθαν ἨΙτη. 
Ἠο μαίῃ βῃβυγθᾶ βἰτοηρί] γη 

115 αττη 
Ἠο ἸαίἩ βοεαθογοᾷ ἴμο Ῥγοπά 

ὅἴη ἴμο Ἱπιαρίπαίίοι οἳ {εῖ 
Ἠεατί. 

Ἠο Βαίῃ ραῦ ἄοπγη Ῥχῖησθς ἔγοπα 
λεν ΓἨΤΟΠΘΡ, 

Απά μιαίῃ χα! θα ὕπο οὗ ἰὸν 
ἄερτεθ. 

47 

48 

10Υ, ἐξ 

35. 
δον ῖ- 
μιαΐα. 

8. ΟΣ, ϱ6- 
{ευεα 
ἐμαΐ 
ἴλεγα 
φαί δα 

4ϱγ. 
δοηεῖ- 
γιαϊαθὴ.. 

50, ὃν 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

« 

30 καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ συγγενής" σου, καὶ 
Εν ο. 12 [2 ᾽ / ον. Ὁ Ν 

αὐτὴ συνειληφνυῖα 5 υἱὸν ἐν γήρᾳ αὐτῆς" καὶ 
τ Ν “ Ε 8 δα. - , 

οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ 
, -“ 5 3 / ΔΝ - Θ ο 14 

81 στείρα. ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ 
΄“ “ 5 9 , ς / 

88 πᾶν ῥῆμα. εἶπε δὲ Μαριάμ, Ιδού, ἡ δούλη 
ἘΡῚ , / κ ώστε αν κ 

Κυρίου’ γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ 
΄ - ” 

ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 
ΕΣ ΄“ Ν Ν » ” « ΄ ’ 

89 ᾿Αναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύ- 
» / τὶ Ν » Ν Δ - 

ταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, 

40 εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

41 Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν ᾿Ελισάβετ. καὶ 
Ν 

ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν 
΄“ ’΄ -- 

τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοι- 

λίᾳ αὐτῆς" καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Αγίου ἡ 
9 . ΄ Ν Ἂν» [ή α 15 / 

45 Ἐλισάβετ, καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ "" μεγάλῃ, 
Ν ορ ΕΣ ΄ Ν » , Ν 

καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ 
ΕΣ ’ «ε Ν “« / Ἀ 

42 εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. καὶ 
/ “ σα -” ε / - 

πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ 
, , ο) λ / « » , 

4 Κυρίου µου πρός µε; ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγέ- 
ς Ν - - . ἍΝ 3 ’ 

νετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά 

µου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος 

45 ἐν τῇ κοιλίᾳ µου. καὶ μακαρία ἡ πιστεύ- 
ασ - 

σασα, ὅτι} ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλη- 
- , » - Ν , Ν 5 , 40 μένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου. καὶ εἶπε Μαριάμ, 

/ , 

Η Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον, καὶ 

ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά µου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

45 σωτῆρί µου. ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπεί- 
” / - "Ἕ ἣ / 3 Ν [οἱ 

νωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ 

49 νῦν μακαριοῦσί µε πᾶσαι αἱ γενεαί. ὅτι 
. / , λ - 17 ς ὃ , ας... ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα "7 ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον 

ἢ αν 3 ΩΝ Ν λε ν - 3 5) τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ τὸ Χ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε- 

δι νεὰς γενεῶν 18 τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. ἐποί- 
/ ᾽ / μα» / ησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ" διεσκόρπισεν 

95) ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. καθεῖλε 
, 5 Ἁ / Ν ο ον 

δυνάστας ἀπὺ θρόνων, καὶ ὕψωσε ταπεινοίς. 

6--6 

12 ί συγγενίς 

19 συνείληφεν 

14 τοῦ Θεοῦ 

15 κραυγῇ 

16 (ΠΙαγη. πιστεύσασα 
ὅτι 

17 μεγάλα 

18 καὶ γενεὰς 

90 



ἢ Ῥβ, 84. 
10. 

νου, 
ἐμίγη... 

ἜῬΡβ,182. 
ασ. 

ἢ ποτ. 29, 

30. 9, 

1611 
59 ΧἩἨο Πδίῃ Πρ πο Ἠππρηγ γη] 

5. ΤΠ ὈΚᾺ 1. 5ο 70. 

1881 
ὅ8 ΤΠ Ἠαπρτγ Ἡθ Παζ Π]]οᾶ ση. 

ροοᾶ (ΠΙπρΒ;: ροοᾶ ἴΠίπρβ, απᾶ {π6 τΙεἩ Ίο Παζ] 
κοπῦ επιρίγ γᾶν. 
ῦ4 Ἠο πᾶ Ἰο]ρει [15 βετναπί 

Ίβγαςα], ἔϊη ΙΘΠΙΘΙΗΡΥΑΠΟΟΘ οἳ 148 
ΙΠΘΥΟΥ, 
δῦ ἘΛΒ Π6 ερακο {ο ον Γαἴ]μετβ, 

{ο ΑΡγαπαιη, απἆ {ο 115 βορρᾶ ἴον 
6Υ6Υ 
66 Απᾶ Μανγ αροᾶς ππῖζ]ι Ποὺ αροιῦ 

ἔἩπας ΙΠΟΗ{ΖΗΣ, απά τοαγπεά {ο ΠΟΥ 
ΠΟ ἸοἈςθ, 
δ Νον ΕΙιβαΡεί]ι”5 {α]] ὥππο 68116, 

{παῦ εἶιο 5ῃοι]α Ὦο ἀθ]νετοᾶ, απά 
586 Ὀτγοισ]ῦ Του ἢ ἃ 8οΠ. 

ὅ8 Απά ΠΟΥ πορηθοῦνΒ απᾶ ΠΟΥ 
Γοοαβίπς πραγ πον ὑπ Τιονὰ δᾶ 
| βΠογγοᾶᾷ ργϑαῦ ΠΠΘΕΥΟΥ ΠΡΟῚ ΠΟΥ, 8πᾷ 
᾿ἘΠΘΥ τα]οῖσθᾶ 10} ΠΟΥ. 

59 Απά 165 οδ1πη6 {ο Ρ855 ὑμαῦ οἩ {π6 
οἵσμίῃμ ἆαγ ἴ]ιεγ οππΠθ {ο οἴγοιπησῖξε 

Γιο Ομ, απᾶά {ἴ]εγ οα]]οᾷ Ἠϊτα 
᾿ ζᾷαολατίας, Ἀ1ἴ6γ {ἴ]μθ παππς οὗ 145 
14016Υ. 

60 Απᾶ Ἠ]5 πιοί]λουγ αηβηγογο, απᾶ 
" καῖᾶ, Νο Ρο, θα 6 5811 Ῥο οα]]αί 
ζομη. 
61 Απᾶ {ποὺ ραϊᾷ τπίο ποὺ, Τηετο 

18 ΠῸΠ6 οὗ ἔπ γ Ιπάνγεᾶ ναί 15 σα]]εᾶ 

| 
ο 
| 

Ὦψ 015 παπῃο. 
02 Απά «που πηαᾷο εἶσπβ {ο 118 

{αΐ]ιου, πον 6 σου Ίιανο Ἠϊτη 
σα]]εά. 
05 Απᾶ Ίο αρκεᾷ [ον ἃ συ ηρ 

{αβ]ο, απᾶ πχοῦς, βαγίηςσ, ΗῚΒ πατηθ 
18 Φόμη : απᾶ μεν ππατνε]]οά αἩ. 
64 Απᾶ Πῖ5 σπου πας οροποαά Ἱπῃ- 

πηρ(Ια{εΙγ, απᾶ Ἠϊ5 ὕοηρτιθ {οοδεᾶ, 
| απᾶ Ὡς 5ραΚο, απᾶ ργαϊδεά ἀοᾶ. 

66 Απά ἴοαγ 6απηθ ΟΠ α] ὑπαύ ἄντε]ί 
χοπ αροτπῦ ἔ]απα, απᾶ 81] {Π|656 " βὰν - 
1ΠΡ8 Ψ/6Υο ποῖξδες, αὐγοπᾶ ἐμτοιρλοιῦ 
411 {πιο ἨΠ] οοππ{ένγ οὗ απᾶσα. 
66 Απᾶ αἩ μεν ἐπαῦ πεᾶ Ἰεατᾶ 

' Πνθιῃ, 1614 ποπ τρ ἴῃ {ιαῖν Ἠεατίς, 
ΒΦ Πρ, μα ΤΠ ΠΟΥ οὗ ομΙ]ᾷ 5}}8}} 

| 

| 

{π|5 Ῥοῦ. Απᾶ {πο Ἠαπᾶ οἵ {πῸ Τιονᾷ 
γνῶ σσ] Πΐτη. 
67 Απά 115 ΤΠ Υ Ζαοματίας πγαξ 

{Π|64 πι πο ΠΟΙ ἀΠοβί, αππᾶ ΡΥο- 
ρμοβῖθᾶ, βαγΊηρ, 
608 Ῥ]οβεοά Ὦο {ο Τιογᾷ ἄοῑ οὗ 

Ίβτας], {ου Ίο αι νιδιζεᾷ απιᾶ τ1ε- 
ἄεεπιεᾶ Ἠ15 ῬδοΡ]ε, 
69 ἘΑΛπᾶ Πι80}} ταῖβεᾶ αρ απ Ἠουη οὗ 

φα]ναθίοη {ου τς, ἴῃ πο Ἰοιβο οὗ 
115 βετναπ{ Ώανιᾶ, 
10 ἘΔ5 Ἡο βραΚο Ὦγ {π6 του οἳ 

118 Ἠο]γ Ῥνορ]οαίβ, νον παν Ῥθει 
Βῖποθ ὑπ πγοτ]ά Ῥεραιι: 

απάή τά γὶο] Ἠὸ Βα ἢ βϑηΐ επιρίγ 

Πο μη Ἰο]ρει Τβγαε] Ἠϊ5 561- 
παηῦ, 

Ταῦ Π6 τη]σ]ῦ ΥΕΠΙΘΙΩΡΕΣΥ ΤΠΘΥΟΥ 
(Α5 ΒΘ βρακο απίο οι Γ4016ΥΒ) 
ον ΑὈτγαματη απιά Ἠὴ8 5οοά 

ΤΟΥ 6ΥοΥ. 
Απιά Ματγ αροάᾶςο γή {Ἡ εν αροαί 

{Ἠωτες πποΠ/{115, απᾶ τούπνπθᾶ τΐο 
Ίου Ἠοπβο. 
Νου Εδαβο[]ις ἔἴπηο σταρ Γπ]- 

Π]]εᾷ έλα 5116 5ῃου]α Ὦε ἀε]ϊγετεᾶ; 
δα Αθ Ῥτοιρλύ Πο] ἃ 8ο. 
Απᾶ μεν πεϊρμροατ5 αππά ΠΟΥ Ι1Π8- 
701 πραγ ναι {πὸ Τιοτᾶ πᾶ 
τη ΡΠ 6 ΗΙΞΙΠΘΥΟΥ {οπαχᾶςδ ΠΟΥ; 
απιά {αγ γϑ]οϊοθᾶ τι μου. Απά 
10 ϱ4Π1Θ {ο Ῥαβ8 οπ π6 εἴρηί]ι 
ἄαγ, ὑμπαῦ (πετ όαπηθ {ο οἱγοαπησϊδθ 
{π6 ο]: απᾶ {ποὺ πποα]ά Ἠανα 
οα]]οᾶ τη Ζασματίας, αξίεγ μα 
ἨΦΙπΘ οἳ Ἠϊβ {αΐ1θ6γ. Απᾶ Ἠῖ5 
τη οὐ ΠΕ αηβιγογθᾶ απᾶ Βαϊ, Νοῦ 
εο; μα Π6 5181] θὲ οδ]]ρᾶ Φόμη. 
Απά {μου βαϊᾷ πηΐο μου, Τπετε 15 
ηΟΠ6Θ οὗ {11γ Κἰπαᾶγϑα {Πδ} 15 οα]]οᾶ 
Ὦγ ἐπ πᾶῖηθ. Απᾶ {πεγ τηδᾶθ 
σης {ο [15 ἔα που, τα 6 π6 που]ᾶ 
Ἰανο μΐτη 681164. Απᾶ Π6 δϑκρᾶ 
ΤοΥ ἃ πας {αβ]εί, απᾶ τοῖς, 
ςαγίης, ΗΙ5 πατηε 15 ἆομπ. Απά 
ΠΟΥ ππαγνα]]οάᾷ αἲ]. Απᾶ 15 
πηοιζἩ γνας ορεπεᾷ ΠηπηθζΙα{εΙγ, 
απᾶ 15. ἔοησαθ ζοοδἐεᾶ, απᾶ μ6 
βρακο, ὈΙθββίηρ ἀοά. Απᾶ ἔραν 
64116 οᾳ 811 {πας ἀνγε]ι τουπά 
αροταέ ματ: απᾶ 81] {Π656 βατ- 
1ηρβΊγογε ποῖδεά αργοαᾶ Ππγοιρ]]- 
ουὖ 811 {π6 ΠΠ] οοαπαγ οὗ δαάσα, 
Απά 811 {πῶῦ πραγ ἔμεπα Ἰαϊᾶ 
παπα τρ ἵπ ὑποὶν πϑαγῦ, βαγίηϱ, 
πας Όλοι ελα] ὑμ18 ΟΠ ΡῈ 
Ἔον {ο Ἠατιά οὗ {πὸ Τιουὰ ναβ 
σολ Πήτη. 

Απά [15 {αΐμαν Ζαοματίαβ πγαξ 
ΠΠ64 τ ἐπ ἨΗο]ψ αλιοβῦ, απᾶ 
Ῥγορμεςδίθᾶ, βαγΙΠΡ, 
Ῥ]εβεεά δὲ ὑπὸ Τιοτᾶ, ὑπ6 ἀοᾶ οἳ 

Ίδταε]: 
Έου ο λα{] υἱβ θα απ πτοαρµί 

χοάθιαρ{Ιοπι ἤρου Ἠ]8 ῬθοΡ]ε, 
Απά μα ταϊδοᾷ τρ ἃ ἨογἨ οὗ 

βα]ναθῖοπ ΤΟΥ τιβ 
Τη {11ο οιδε οἵ "15 βουυδηὺ Ώανϊιᾶ 
(ΑΒ Ἡοθ βρακο Ὦγ ὅπ πιο] οὗ 

118 ΠΟΙ Ῥτορπείς ΟΕ Πᾶνα 
Ῥθθη βίῃηοθ ἔπ γνοχ]ᾷ Ὀθ6581}), 

στ 

65 

66 

6τ 
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3 

55 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦν- 

δι τας ἐξαπέστειλε κενούς. ἀντελάβετο Ἰσραὴλ 

δ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους (καθὼς ἐλά- 
Ν ᾿ , ς ἴω ια] Δ 

λησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν) τῷ ᾿Αβραὰμ 

καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 
3 ” ν Ν ᾿ ος 195 

δὺ "Έμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ 13 μῆνας 
- 3 »Ὲ" 

τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 

δ᾽ Τῇ δὲ Ελισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ 
΄ » 

58 τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. καὶ ἤκου- 

σαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι 

ἐμεγάλυνε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὖὐ- 

50 τῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. καὶ ἐγένετο ἐν 
ών / κ τα ο ΄ Χ 

τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ, ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παι- 
ο ος Απ. λαο ο Ὅτηι τ 

δίον᾽ καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι .τοῦ 
- ᾽ ” /4 Ν ᾽ ΄σ 

ὃ0 πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. καὶ ἀποκριθεῖσα 
“ 5 5 ΔΝ 

ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθή- 
᾽ Ν Ὁ Ν ΕΟ μὴ 

σεται Ἰωάννης. καὶ εἶπον πρὸς αὐτὴν ὅτι Φὸ -- 

Οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ συγγενείᾳ Ὁ ὃ - ὐ ἢ συγγενείᾳ Ὁ σου ὃς κα 
- - πας , ΄ »ῃ 03 λεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. ἐνένευον δὲ τῷ 

- ἢ - Δ Ἄ 2 ΖΝ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐ- 
δω κ». 5 

6 τόν. καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψε, λέγων, 
᾽ ᾿ 4. ἕξςῊ "Αη φας ΤΙ , 
Ἰωάννης ἐστὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ" καὶ ἐθαύμασαν 

, » ’ Ν ἣν 2 » “ 

θε πάντες. ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παρα- 
΄“ « “ » - , » 

χρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐ- 
Ψ - κ᾿ / κ 2 δ; ἡ , 

05 λογῶν τὸν Θεόν. καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας 
/ ᾿ “ ᾽ ἤλιναὶ σημα 

φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς" καὶ ἐν ὃλῃ 

τῇ ὀρεινῇ τῆς Ιουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ 

Ξ 
ας - . / ς » , 
ῥήματα ταῦτα. καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκού- 

3 - / Αι μα , δὰ 

σαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα 
ν ῃ - 5 Μον , 

τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ" χεὶρ Κυρίου 
3 ᾿ » “ ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 

ε - 

01 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη 

Πνεύματος ᾿Αγίου, καὶ προεφήτευσε, λέγων, 
5 ΔΝ ΄“ 

68 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, 
” ΕἸ ’ , 9 , ’ σι 

ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ 
ν - » - Ν ” ᾿ / 

0 λαῷ αὐτοῦ, καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας 
- - ” - 

ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαβὶδ τοῦ παιδὸς αὐ- 
ΕΠ 52 : η 
τὸ τοῦ (καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τών 

2 ο, {β - 8 “2 ια - » ΩΝ 

αγιων των απ αιωγος προφητών αυτου 

19 

30 ἐκ τῆς συγγενείας 

31. «ας γὰρ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

- 
ως 
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298 5. ΤὔΚῈ 1. 

Χ{ποῃ. 
22. 16. 

" ΟΥ, 70’. 

"ΟΥ, 
Ῥοιθοῖ 8 
οΓ 1ο 
ΟΥΟΝ. 

πον, διήι- 
21840, 
ΟΥ̓ 
Φγαηοϊ;, 
Λωπι, 24. 

8, 
“Μαὶ. 4. 3. 

'ου, - 
2ος. 

ἢ ΠΌΤ 
Τ. 42. 

1611 
τι ΤΠαὺ νο 5Βῃουϊᾶ Ὦο βανϑᾶ Ίτοπα 
ΟἿ 6ΠΕΠΙΙ65, απᾶ ἔτοπα {πο Παπά οἳ 
811 ὑμαὺ Ἰαίο ας, 
72 Το Ῥεγέογτη {}|:6 τπθγογ Ῥγοπαϊβεᾶ 

{ο ΟἿΥ̓ Σ4116Υ5, απᾶ {ο ΤΕΠΙΘΙΗΡΕΥ 

15 Ἠο]γ Οογεπαπί, 
τὸ ΞΤῃο οοῦ! ΟΣ ο ΒΠ/8ΥΘ {ο 

οἩχ {αΐμον ΑΡγαματη, 
14 μας ο ποπ] ρταπί απο Ἡβ, 

Όιαῦ νο Ῥεῖτπς ἀθλμνετεᾶ οαί οὗ με 
Ἠαπᾶς οὗ ΟἿἿ 6ΠΕΠΙΙ6Β, πηὶρηί β6χΥο 
Ἠάπι πιιὺμοιυῦ Τ16αΥ, 
τὸ Τη Ἠομπαββ απᾶ τιρΗίθοπβπεΒΒ 

Ῥοΐοχα Ἠϊπῃ, 811 {π6 ἆαγς οὗ οἳχ Ἠ16. 
10. Απά μοι ολ] βμα]ὺ Ὦο οα]]εά 

ἴμε ῬἘτορ]εί οὗ {πε Ηϊρ]ῃοεξί: Τοχ ἔ]λοα 
5810 ρο Ῥοεΐοτο {π6 {ασος οὗ ἴ]ιο Τιοτᾶ 
{ο Ῥτδραχο 18 παγ, 
ΤΊ Το ρῖνο κποπ]εᾶρο οὗ βα]ναίῖοη 

πηπίο Ἠϊ5 Ῥθορ[ο, Ι Ὦγ πο τοπ]ΙβΒΙΟΠ 
οὗ Ππαῖγ 5118, 
18 ΤἩτοιρ] {π6 Ιἐεπᾶαεγ ππΘγογ οὗ 

οαχ οὔ, ὙΠΘΥΘΌΥ {ο ᾿ ἀαγερτῖης 
{γοΊη οἨ Ηϊρ] μα νἱβι θα τς, 
19 Το ρῖνο Πρ]λί {ο ἔπετα ναί 510 ἴῃ 

6αχ]ςΠ6ΒΒ, απιᾷ ἴῃ 1ο βΠα ουν οἵ ἀθαί]ι, 

{ο ρτα]ᾶς οαχ {θείΙπ{ο {πὸ γγαγο[ρεαςθ. 
80 Απᾶ {ο 114 συν, απᾶ πιαχοᾶ 

βίχοηςρ ἴῃ αρὶπϊς, απᾶ πας ἵπ {με 
ἀαβοτίς, 0111 ια ἆαγ οὗ Ἠϊ5 βμεπῖπρ 
πη{ο 1βγαε]. 

Ὢ Απᾶ Τί «απο {ο Ῥα58 ἴῃ ἴμοβα 
ἄαγς, ὑπαῦ μου πγοπό οαὐ ἃ ἄεογεε 
ἔχοπα Ο8084Υ Ααρταδίας, {πᾶ 811 {Π6 
νγοχ]ᾶᾷ μου] "6 ! ἰαχοά. 
2 (Απᾶ {15 ἑαχίηρ πγας ἢγβὺ τηδᾶθ 
Θὰ Ογτεπῖαβ Ὑγββ Ρονετπος οὗ 
Βντῖα.) 
8 Απά αἱ πεηί {ο Ῥο ἑαχεᾷ, ετετΥ 

016 1Π{ο Ἠΐ5 οὗΏ οἱ ῦγ. 
4 Απᾶ «{οβερ] 8150 σγϑηῦ πρ ἴτοπα 

ἄα]]θο, οαὖ οὗ {πΠ6 οἵίγ οὗ Ναπατείῃ, 
Ιπ{ο Φαρα, ππ{ο Ἐ{Π6 οἷν οἵ Ώαντᾶ, 
ὙΠΟ 15 οα]]οᾶ Ῥείμ]εμεπῃ, (Ώεοβαδα 
ιο πας οὗ {πο Ἰοτπβθ απᾶ Ἠπεβρο οἳ 
ΤῬαν1ᾶ,) 
δ Το Ὦο {αχεᾷ πε] Ματ Ἠϊβ 

θβροπβεᾶ σ]{ε, Ὀείπρ ρτεα πνϊ σι ολ]. 
6 Απᾶρο Ιέτνας, ναί πμ Ι]είμεγ πετε 

ἔπετο, ὑπὸ ἄαγβ πετο αοοοπιρ]βμοεᾶ 
{μαὺ 5110 Βῃου]ᾶ Ὦο ἀο]λγεγεᾶ. 
1 Απᾶ 586 Ὀγουρὺ ἔογῦ Ποὺ βγβύ- 

Τ 1 “-τ ΠῚ: 8 

19881 
71 Βα]ναί[ίοπ ΕγΟΊΏ ΟΥ ΕΠΕΙΠΙ68, δηᾶ 

{τοπη {1ο Παπᾶ οὗ 811] ὑμαὺ μαΐθ 
15: 

το Το 586 1ΠΘ6ΥΟΥ {οπαχᾶς οἳχ 
{4{16Υ5, 

Απ {ο τεΠΙΘΙΩΡΟΥ Ἠ15 ΠΟΙΥ 60Υε- 
πδηΐ: 

Τ]ο οα{Ἡ πο Ίο Αππαχο πηΐο 
ΑἉβταλαπη οἵ ζα ΠΟΥ, 

Το ρσταηῦ ππ{ο τι ὑπαῦ στο Ῥεϊης 
ἀομνεταᾶ οταὲ οὗ {λα Παπᾶ οἵ 
ΟἿΥἿ 6ΠΘΠΙΙ68 

Ἑλμοι]ᾶ βού Ἠϊπι ποτό 
16αΥ, 

Τη ΠΟΙ Π655 απᾶ χἸρΗίεοαβδηΠθΒΒ 
Ῥεΐουε Ἠϊπα 811 ουχ 4808. 

Ύεα απᾶ ποια, ολ], ϱα]έ Ῥε 
Πας {με Ῥτορ]εύ οἵ ἐμ Μοβέ 

το 

714 

Τ5 

Τζος λα 5]α]{ ρο Ῥεΐογο {116 
14096 οἳ {πὸ ο, {ο Ιη8Κ6 
ΥΘΔΑῪ Ἠ18 γγει 

Το ρῖνε πα ΕΥ̓ ΤΝΝ οὗ βαϊναὐϊοῃ 
πηΐο Ἠϊβ ῬΘΟΡ]8 

Ίπ {πμ6 χοιηϊβδίοη οἵ {π6}Ὁ 
5118, 

Ῥεσαπρο οἳ ἐπ 1{επᾶσγ 1ΠΘΥΟΥ 
οὗ οαχ αοᾶ, 

2ΥΥΊΙΘΥΕὮΥ ὑπὸ ἄαγεαρτῖπρ 11οπ1 
οἩ ΠΒΙΡῊ δβμα]] υἱβιύ ας, 

Τὸ 5ῃῖπ προπ {μετα ὑμπαῦ βἲ ἴῃ 
ἄλυκηθϑβ απᾶ {π6 βῃδᾶον οὗ 
ἀρθαίῃ: 

Τὸ συΐᾶθ οἳχ [θοῦ Ἰηΐο ἴ]α πα 
οὗ Ῥο8ς8. 

Απᾷ {πο ομΙ]ᾷ στον, ἃ πᾶ πγαχεᾶ 
είτοηρ ἴῃ βρὶγϊ6, ἃ Πα νγὰ8 ἴῃ λα 
ἀοβοσίβ 111 ὑπ6 ἄαγ οἳ 815 Βμθν- 
Ίπρ πιηΐο 15786]. 
ΝΟΥ 6 οϑῖηθ {ο Ῥα55 ἴῃ ἔ]οδε 

ἄαγβ, ποῦ Ὑγοηπί οαῦ ἃ ἄθογεε 
ἔχοπι μα Απρσαδίας, ὑπαῦ 81} 
4{Π6 ψουἹᾶ ϱλοα]ά ΡῈ επτο]]εᾶ. 

2 ΤΠΙβ πας ὑπθ ἢγβὺ οπτο]πεπέ 
τηδϑθ θη ΘΟ ]ηἶπ85 Ὑγαβ ΡῸ- 

Ὁ νοΥΓΏΟΣΥ οὗ Ὀστία. Απᾶ α]] ποηπί 
{ο 6ΠΤΟΙ {Πεπηβε]νθβ, 6ΥΘΥΥ 016 

4 ἴο 8. οὐ οἰΐγ. Απά ᾖοβορὴ 
4150 ποηί αρ τοπ ἄαμ]εο, ουὖ 
οὗ ιο ο οὗ Ναπατεία, Ἰπίο 
οαᾶσα, {ο {πὸ οἵιψ οἳ Ῥανιᾶ, 
πυηΙοἩ 15 οα]]οᾶ Ῥοαίμ]επεπι, Ὦθ- 
οα186 Ἠθ πας οὗ {ο Ἠοπβθ απᾶ 

δ Ἄγ Υ οὗ θαυ: {ο ΘΏΥΟ] Ἠτηβε]Ε 
πο ΜαΥγ, πο πας Ῥείτοιμοᾶ 
{ο Ἠϊπι, Ῥεΐπρ ριθαῦ πα ολμ]]ᾶ. 

60 Απᾶ 1 οππ1θ {ο Ρ858, ππ]]θ {αγ 
ΊΥΘΥΘ 11θΥε, Πη6 ἆαγς Ἴπετο {]- 
η]]οᾶ {λαί 56 Ποι]ά Ὀο ἀεμνεγεᾶ. 

7 Απᾶ 586 Ὀγουρμύ {οτί ες Ἠτβί- 

Τ8 

το 

80 

1 ΟΥ, 
πεαγί ο. 
ΊΠΕΥΟΥ 

305, 
Ἠιογεἶτι 

8 Μαπν 
αποιεηῦ 
δα Ποτῖ- 
{168 τοπ. 
μαΐῃ 
υἱδὶίεα 
118. 

4 (τ. {πε 
ἐηιπαντί- 
ο φαγί. 



ἘΥΑΤΓΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

Ν - ΄. » δ 

ΤΙ σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς 
᾽ - 1 - ” 

15 πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς" ποιῆσαι ἔλεος 
4 - ΄ ε - 3 θῃ ὃ 

μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι δια- 
, ε / 3 - μὲ 8 ” Ν 

8 θήκης ἁγίας αὐτοῦ, ὅρκον ὃν ὤμοσε πρὸς 
΄- - ΄- ε- 

Ἢ ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν, 
Δ - » - « “ « 

ἀφόβως, ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυ- 
, ΄ ἢν ντ ε , 9 

τὸ σθέντας, λατρεύειν αυτώ εν οσιοτητι και 

’ 5 » “ , Α, « ’΄ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέ- 
- πο: ἂν ΄ ο 

τὸ ρας τῆς ζωῆς ἡμῶν. καὶ σύ”, παιδίον, 
ε αι ο ο , 

προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ προπορεύσῃ 
᾿, Ν ’ / αι ΄ « Ν γὰρ πρὺ προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς 

-,. - ” ΄- , ΄“ 

ΤΊ αὐτοῦ" τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ 
- - 3 ον] 3 , « - Ἂν. ας Α 
78 λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, διὰ 

΄ - - . 
σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἔπε- 

τὸ σκέψατο” ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, ἐπιφᾶναι 
΄“΄ 3 ’ Ν - ή ’ 

τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, 
“ - ΔΝ ΄, « - πὶ ««λ 

τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν 
κ» 

εἰρήνης. 
" - 

80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύ- 
Ἀ 5, 2 αν ᾽ , ιά « ’ "» ματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀνα- 

/ “ " Ν Ε / 

δείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 

2 γένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξ- 
Ἂ ᾽ , 
ἦλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου, 
ΕΣ Α - Δ "» ΄ α 

5 ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. αὑτὴ 
Ἰ . ν ’ , «ς , 

ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος 
ου / ’ κ ΄ , 

ὃ τῆς Συριας Κυρηνιου. καὶ ἐπορεύοντο παντες 
Ε , ο ε) ν) γἃ ἢ 9 / 
ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν” πόλιν. 

4 ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Ταλιλαίας, 

ἐκ πόλεως ΝαζαρέθΎ, εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, εἰς 

πόλιν Δαβίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ 
Ν νο 3 - 

τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβίδ, 
9 ΄ 

ὅ ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευ- 
6 , 3 “ (5 ” » ’ ’ 

μένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύφ. ἐγένετο 
ἘΠ. “ Φ. Ε] 4 Φ) σὲ ᾿ / ε 

δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ 
“ ” ᾽ / Α Ν 

ἢ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν 

19 5 οπι. τῆς ζωῆς 

3 (σὺ) αἆά δέ 

35 ἐπισκέψεται ἰετῖ, ποί 
πιατῷ. 

1 οπι. ἣ 

ος Α 
εαυτου 

5 οπι. γυναικί 

99 



240 5, ΤΟΚΕ ΤΙ. Τ---22. 

1611 1881 
ῬΟΥ͂Ν 8500, απᾶ Ὑγαρρεά Ἠΐτη 1π Ῥοσπ 5οη απάᾶ 58η6 ν/γαρροᾶ Ἠήπη 
βπαάᾶΠπσ ο]οί]θςβ, απά 1814 Ἠϊπα ἴῃ ἴῃ βατ οΙοῦΠμεΕ, απᾶ Ἰαιᾶ 
ἃ ΏΙΔἨΏΡΕΥ, Ῥεοβιςθ {]Ἠθγθ Ὑγα8 1ο Ἠήτη 1Π ἃ ΤΙΑἨσΘΥ, Ῥοσβαδο {λεγα 
ΤΟΟΠΗ ΣΟΥ {πε 1Π {με ΤΠΗ. ὙγῶΒ ΠῸ ΤΌΟΙΩ 10Υ ἴδια ἴῃ {μα 
8 Απᾶ ἴπεγο Ἴνετθ 1Π {16 βΒ81ὴη6 1η, ὀ 
οοπΏίγ ΒΠΘΡΙΘΓΒ. αρίάΐπᾳ ἴῃ 86 8 Απᾶ ἴμετε πετο βλερμεγᾶς ἴῃ 

ΟΥ, 6 | βαιᾶ, Ἱεερίης ΙπναίοἩ οΥεΥ {161} 11ο βᾶτηθ οοπηίσγ αριάΊτπρ ἴῃ {Π6 
γάσηέ Άοοχκ Ὦγ πΙρῃηῦ. Ἠο]ά, απᾶ Κεερῖπρ 1γγαἴοἩ Ὦγ πάση! 
Ἰυαίολιεδ. ! 9 Απᾶ 10, ἴλο Απροὶ οἳ ἴἶο Τιονᾶ 9. ονοτ Εοῖν Βοεῖ. Απᾶ δὴ Δηρ6] 

ο8ΊηθΘ ὌΡΟΣ {1επη, απ {1ο σ]ουΥ οὗ οὐ ὑπῸ Τιονᾷ 5ἰοοᾶ Ὦγ πετα, απᾶ 
{86 Τιογᾶ 5ῃοπθ τοππᾶ αροταί ἔλπεπῃ, ο ρ]ουγ οἵ ἴπο Τιονά 5Ἡοπο 
δια {]εγ γγεχθ 60Υ6 δίγαϊα. χουπά δου ἔμεπη: απιᾶ {δγ ππεγα 
10 Απά {π6 Απρε] βαϊᾶ ππ{ο {πεπη, | 10 5οῦϑ αἰγαῖᾶ. Απᾶ {πὸ απΏςε] ϱα1ᾷ 

Έίαχ ποὺ: ΕῸΣ Ῥομο]ᾶ, 1 Ὀτίπρ τοα πηΐο παπι, ΒΘ ποῦ α[γα]ᾶ; Μου 
ροοᾶ Οάῑπρς οἵ ρτεαό 107, Πίο Ῥεμο]ᾶ, 1 Ῥνϊηρ τοι σοοά ἠῶϊπσ» 
5881] Ῥο {ο 81] Ῥεορ]θ. οἵ στοαὶ ἼΟΥ τ ΒΟ 5181] Ῥε {ο 81] 
11 ἘῸΥ ππ{ο τοι 15 Ῥουη {15 ἄασ, | 11 {ιο Ῥθορία: ΤῸ ἔμετο 15 Ώογη {ο 

Τη {1ο οἷΐγ οὗ αν], Βανίοτς, ΒΟ τοι {118 ἄδυ ἵπ {16 ΟΥ οὗ Ώανιᾶ 
15 Οµτ]5ὲ ὑπὸ Τιοτᾶ. ἃ Ῥανίοιτ, πλϊο] ἰ5 20Οητὶδὲ ἔλο 

19 Απά Ες 5181] Ῥο ἃ βῖρῃι απίο | 12 Τιοχά. Απᾶ {}Π15 ἐ8 ἐπ βῖρτι πιηΐο 
οι; 79 5Π8}} ἤπια {Π|0 Ῥαρε υδρρθᾶ χοῦ; Ὑ65}18}} ἢπᾶ ἃ Ῥαβο νταρρεᾶ 
1η ΠΠ ο]οίμες ᾿γίηρ ἴῃ ἃ 1η βγαᾶάΠηρ ο]οίμες, δα 1γΊπρ ἴῃ 
ΙΏΠΑΠΡΟΥ. 18 ἃ ΠΙ8ΏΡετ. Απάᾶ ϱαάᾶεπ]γ {μετα 
18 Δ πιάἆσπ]ψ ἴππεγο πναβ π10} γνῶ ης] ὑπὸ αησε] α τη] ὑπο 

Όλιο Αηρε] ἃ ταῦ] ἰδ οὗ ἔμεμεανεπ]ν οἳ {Π6 Ἠθηγεπ]γ Ἰοδῦ Ργαϊβίηρ 
Ἰοβῦ Ρταϊδῖηρ ἀοᾶ, απᾶ βαγίηᾳ, αοᾶ, απᾶ βαγΊηᾳ, 
14 οι ἴο Εοᾶ ἴῃ ἐπ μήρ]λαρί, 14 ἸΟῪ {ο ἄοά ἴῃ {πο Ἠ]σ]μοαβί, 
απᾶ ΟΠ ΘαΥ{1 Ῥθασθ, σοοᾷ 1} {ο- Απᾶ οπ οατίἩ ὃροασοθ αΠΟης 
πυαχᾶς 1ΠεΏ. ἄτῃθῃ ἴῃ π]ποπι Ίο 15 πγε]] 
15 Απά 15 ο8ΊΏΠΘ {0 Ῥ8585, 85 ἴ]ο Ῥ]εαδε. 

Αηρο]ς Ὑγετο ΡΌΠΘ απγαγ ἔγοιη {ετη | 1 Απᾶ 1 οαπ1θ Το Ῥα55, πηεπ {με 
1Ππίο πρᾶν, {λμθ” βπερμετᾶς βαῖά|  απηρεῖὶς ποπ αγαγ Ίγοπι {παπα 
οηθ {ο αποίΐπεν, Τε Ἱβ ποπ Ρο ἸΠ{ο Ἠθαγεπ, Π6 Περ]εγάς ρα1ᾷ 
οτεη ππίο Ῥοίπ]ε]απα, δα 566 {115 016 {0 αποίΐμεχ, Τιεῦ 15 ΠΟῪ ρο 
ζμῖης νο] 19 ο0πηΘ {ο Ρ888, ὙΠΟ ενεπ απίο Βείμ]επεπι, απᾶ 568 
ἴλο Τιοτᾶ Παλ ππαᾶο Κποππι πηΐο 015 ὅ ἐμῖηρ' ὑπαύ 15 ο01ηθ {ο Ῥ855, 
18. σλΙοἩ {πε Γιοτὰ Πα τησ ᾶε ποσα 
16 Απάᾶ {λεν οαπιο ἢ Ἠαβία, απᾶ | 16 ππίο Ἡδ. Απάᾶ {16γ οαπιθ πα 

Εοππᾶ Μαχγ απᾶ «9 οδερἩΗ, απᾶ ἴμε Ἰαδία, ατιᾷ {οππᾶ Ῥοίμ Μανν απᾶ 
Ῥαρο Ίγίπς ἵπ ἃ ΙΠΑἨΡΕΥ. 1ο86ΡΗ, απᾶ ἴμο ῬαῬο Ἰγίπρ ἴῃ 
17 Απᾶ γηοεη {αγ Ἰαᾶ 5εοπ 1, 17 ἴμο πηβηρεγ. Απά π]επ ἐμοῦ 

ἔλεγ τηαάε ποπ αργοαᾶ {Πο βαγίηᾳ, ΒΒ 1Ὁ, {αγ πιαᾶο Ἐποππ 60Π- 
νο γγαβ 014 Ἔμετα, οοποθγπῖις οστηϊῖηπρ 116 βαγίηρ πο] πγας 

{1118 ολ]]ά. βΡοκεη {ο {παπι αροτέ ἐπ15 Ομ]. 
18 Απ 811] ὧπεν {ναί Ἱοατᾶ 10, πγοῃ- | 18 Απά 811 {ναί Ἠεατᾶ 10 πγοπᾶογεᾶ 

ἄετεά αἲ ἴλοβο 0Ἠ1πρβ, τυ] 0} πεγα ἂὖ {9 {Πήπρς πγμ]ο]ι γγεγο 5ΡΟΕΠ 
{ο]ά πετα Ὦγ {πὸ «περ]εγᾶβ. πὐΐο ἔπεπι Ὦγ ἴμο ϱλερπετάᾶς. 
19 Βυὺ Ματγ Ἱερί 8}1 {π686 {μϊπρα, | 19 Βυύ Ματγ Κερί αἲ ἔμεβε ὅβδυ- 

απᾶ Ῥοπᾶετεά ἔπεπα ἴῃ ΠΟΥ Ἠεατί. Ίπρ6, Ῥοπάστίηςσ {ποῖ ἴῃ Ἠδγ 
20 Απά Όλο: βμερ]ῃετᾶς τεἰπγποεᾶ, | 20 Ἰθανς. Απά ιο βΠερ]οεγᾶβ το- 

ρ]οτ{γίπρ ἃ μα Ῥταϊρῖπσ αοα ΤῸΥ 381] {ατπεᾶ, σ]οτήγίηρ ἃπα Ῥγαϊβίηρ 
{86 ἐμῖπρβ ὑμπαῦ Ποὺ Ἠαᾶ πραγ απᾶ Αοἄ ἴον 811 ἐμ6 ὑπῖηρβ ἐπαὺ ὉΠΟῪ 
866Η, 88 1Ὁ γγὰβ {ο]ᾷ ππ{ο ἔπετη. Ἰαά πραγ απᾶ ΒδεἩ, 6Υεη ας 1 

" σεπ. 21 "Απᾶ νηεπ οἱρηί ἄαγςδ πθγο γ/ας 8ΡοΚεη ππ{ο {]ιαπῃ. 
11. 12. ΔΟΘΟΙΩΡ 56 ἃ ἴον {116 οἰγουτηοϊβίηρ | 21 

ΑΜΑ, 
1. οἱ: 

οὗ {πο ολ], Ἠϊ5 πατηρ πας οα]]εά 
Ἄ]6δαςῬ, ὙΠΟ γα 5ο πηπβτηθά “οὗ 
{86 Απροὶ Ῥοε[οχε 6 νγὰβ δοπορὶγϑᾶ 
ἴῃ {16 πνοτηΡ. 
29 Απᾶ πε {πὸ ἄατς οὗ ΠΟΥ ριχ]- 

Απά ππεῃπ οἱρῃί ἄαγς Ίγεγο 
{α]1βΗεᾶ Γογ οἴγοιπησϊβῖης Ἠΐτη, Ἠ]5 
ἨΘΙΠΘ ας οα]εᾷ 39505, υγηΙο] 
γγ88 50 οα]]αᾶ Ὦγ {Π6 απρε] Ῥα[ογο 
Ἠο πγας οοποθῖναᾶ ἴῃ 1116 πγοπηΡ. 

2». Απᾶγπηεη {]ο ἆαγβ οὗ ἐ]ιοῖτ ρυτ]- 

1 ΟΥ̓, 
πῖρπί- 
τυαίζλος 

305, 
Απιούμί- 
εἄ 1ο 

ΣΜΑΗΥ 
ΔΠο]εηί 
8 ΠΟΤΙῚ- 
{165 τοδὰ 

Ῥϊεασιιγε, 

5ος, 
«αφίπς 

605, 
ρε 



ἘΥΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

“- ᾽ / 

αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν 
9 { Ν - -ημί δ ΝΑ » 4 ή αὐτόν, καὶ ἀνέκλιωεν αὐτὸν ἐν τῇ ἡ φάτνη, 
’ ᾿ 3 - “ Π 

διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύ- 
ματι. 

Ν ΄ 4 ᾽ “ / “- μερος 
8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ 

“ / 

ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς 
9 τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. καὶ 

Η "δ » λ , ΟΕ, ” - Ν 
ἰδούῦ, ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ 

δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς" καὶ ἐφο- 
, , , Ν 5 γ “ ς 

βήθησαν φόβον μέγαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
᾿ - " ᾿ 

ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε" ἰδοὺ γάρ, εὐαγγε- 
΄“΄ ν 

λίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται 
Η͂ - -. σ ΜΡ : - / 

ΙΙ παντὶ τῷ λαφ' ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον 
’ σ ΨΞ, ΄ , »" 5 / 

Σωτήρ, ὃς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει 
΄ «ς ΄“ ΝῚ - ο ’ 

ι3 Δαβίδ, καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον εὑρή- 
σετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν 

- --] 

- 4 / ΔΝ » ϑ » ’ Δ ΄ 

τῇ: φάτνῃ. καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ 

Ἰγγέλῳ πληθ τρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούν- ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούν 
, « 

" των τὸν Θεόν, καὶ λεγόντων, Δόξα ἐν ὑψί- 
ο. ἃ δὲς - οὐ ρητή, κα 3 ΄ 

στοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη" ἐν ἀνθρώποις 

εὐδοκία. 
»Ὡ 4. ἢ « αν μὲ. ας ) » ) Ι5 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς 

λ 3 Δ ς -ἰνν λ ὶ εκ 3 τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι 
5 ΄ οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν 

δ Ὁ" ,ὕ Ἂν Ὁ Νὴ ς.- - 

δὴ έως Βηθλεέμ, καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο 
ὰ - 

Ι6 τὸ γεγονός, ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. καὶ 
3 ’ ον νι Το / 
ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μα- 

Ν δ ᾿ 3 ’ δ᾿ Δ Δ ’ 

ριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ, καὶ τὸ βρέφος κείμενον 

17 ἐν τῇ φάτνῃ. ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν" περὶ 
- “ ΄ » ΄ - 

τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ 

Ι8 παιδίου τούτου. καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες 
-- , Ἁ - 

ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν 
΄ λ Ε) / "ες Ν Δ ’ 

19 ποιμένων πρὸς αὐτούς. ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα 
/ Ἁ «,ὔ ” /΄ 

συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα, συµβάλλουσα 

0 ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. καὶ ἐπέστρεψαν 10 οἱ 
, / Ν " - ΔΝ ΔΝ 

ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν 
310. δα “ τ » Ν ἶδ θ λ ἔχ. ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς ἐλα- 

/ Δ » , 

λήθη πρὸς αὐτούς. 
΄ Ε) - 

“1. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ πε- 
- Δ ” 

ριτεμεῖν τὸ παιδίον", καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα 
᾽ 3 “ Ν Δ ἢ. ολ ας Ἀ ΄ 

αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου 
Ἁ “ - βλ Ε] - ΄ 

οιλίᾳ. προ Ξαδιαμαφθόήναι Αυπον ερπῃ ειλις 
ο - « ’ δν 33. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ κα- 

4 οπι, τῇ 

5 ϱΠι. ἰδού 

6 αά καὶ 

7 (εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις) 
εὐδοκίας {εαῖ, ποῖ πιατῇ. 

8 οπι. καὶ οἱ ἄνθρωποι 

6 ἐγνώρισαν 

10 ὑπέστρεψαν 

1 αὐτόν 
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το 

Ἐ- [το] ο ΤῦΚΕ ΤΙ. 22. 57. 

1611 
Βεαζ]οη. δοοογαϊηρ ἴο π6 Ίαπ οὗ 
Μο86Β, 60 ποθοπηρΗςε]μεᾶ, {ἴπεγ 
Ῥτοιρ]ό Ἠϊπα {ο «εγαβα]ετα, ἴο Ῥχο- 
5εηῦ Ἠϊτη {ο {1ο Τιογᾶ, 
95 (Α5 16 15 συ δύῃ ἴῃ {πο Ίαν οὗ 

{86 Τιοτᾶ, ἘΞ ΘΥΥ τηα]ο ὑπαῦ ορεπαίἩ 
ο ποπιῦ, 518}} Ῥο οα]]εά Ίο] {ο 
ιο Τιουϐ) 
24 Απᾶ {ο οΏδγ ἃ βδουϊῆοο δοοουᾶ- 

ἴηρ {ο Ἀλαί ν/μῖοἩ 15 βδϊα ἴῃ ἴ]ο 
Ταν οἳ {π6 Γιου, ἃ ραῖτ οἵ ζπτί]θ- 
49Υ6Β, οὐ πο γοαηΏρ ῬίρεοΠβ. 
25 Απᾷ Ῥε]λο]ά, Όπθιγο πνας ἃ ΤΝΤ 

ἴῃ «θγιβα]θπῃ, 086 ἨηαΠΙΘ Ὑγ88 
ΒΊΠΙΘΟΠ, απᾶ {λα Β4ΠΙ6 ΤΠΑηΠ ΤΡ 
Ίαβί απἀἆ ἀἄετοιί, γγαΙπρ 1ος {ΠῸ 
οοηβο]αοη οὗ 15786]: απά {16 Ἰοἱγ 
ἀΠοβί πα ὍΡΟΙ ἨΙΤΗ. 
26 Απά 16 γας τογοα]εᾷ απίο Ἠϊπα 

Ὦγ μα Ἰοἱγψ ἀΠοβῦ, ὑμπαῦ Ὦο εποπ]ά 
ποῦ 566 ἀοαί!, Ὦαίογθ 11ο ]ιαᾶ βθθῃ 
{86 Τιογ᾽ 5 ΟἨτ]εῦ. 
27 Απᾶ Π6 οππηθ Ὦσ {πο βρὶγὴῖῦ 1πΐίο 

{μ6 Τοαπηρ]α: απιᾶ πνεη ὑπ Ῥαχοηίβ 
Ῥτοτρ]ῦ ἴῃ {ο οἰ] ἃ ᾖεδας, ἰο ἄο 
{ο ήτα αξίοι ὑμθ οαβίοπη οἳ ἴλμο 
Τιατν, 
28 Τ]οη {οοῖς Ἠο Πάτα πρ ἴῃ Ἠ]5 

ΑΥΤΗΒ, αηᾶ Ὀ]εςδοεά ἀοά, απᾶ βαϊᾷ, 
29 Τιοτἆ πουν ]ευίθρί ὑπο ΠΥ 86Υ- 
ναό ἀθρατί ἴῃ Ῥθμςθ, δοοουάϊηρ ἴο 
{1ηψ νονά. 
80 ἘῸΥ πιῖπο 6γ76β πᾶν 8εοη 0] 

βα]ναὔίοἩ, 
81 ΙΟ ἴλιοια Ἰιαβῦ Ῥγεραχεᾶ Ῥο- 

{016 ἴ]α ἴδοθ οἳ 811 ῬεοΡ]θ. 
8ο Α Ἡρ]ί {ο Ἡρμίειη {πὸ («σῃ- 

{1165, απᾶ ὑπ ρου οἵ {πγὺ Ῥεορ]α 
Ίβγαε]. - 
99 Απᾶ «οβερ] απιᾶ 115 πποί]ας 

ππαχγοα]]εᾷ αὖ ἴ]οδο 0μϊπρβ Ισ] 
π/θχθ ΒΡΟΚΕΙ οἳ ἨΊπη. 
84 Απᾶ Βίπιθοη ρ]εββθᾶ ἔπτη, απᾶ 
Β8 14 απ{ο Μαχγ Ἠῖ5 τηοί]ιαΥ, Βελο]ά, 
0815 ολα] 15 βοὺ Του ἴμο Ἐ18411 απᾶ 
α{βίηρ αραϊπ οἳ ΠΥ ἴῃ [5786]: απά 
{ον ἃ β1ρη Ὑ 10}} ελα]] Ῥε βΡροΚεη ᾱ- 
ραϊηςῖ, 
85 (Ύοα ἃ 5ποτᾷ ϱ]ια]] ρίογσο {]γορ]ι 

{ΠΥ ο 5018] 8180) ὑπαῦ {π6 ὑποιρ]ιῦΒ 
οἳ πΙηΥ Ἠθαγίβ ΤΥ Ῥε τεγεα]εᾶ. 
86 Απά ἴμονο 8 0Π6 Αππα ἃ 

Ῥτορ]είθββ, ὑπὸ ἀααρλίει οὗ Έμα- 
ηπα], οὗ {π6 16 οὗ Α5ετ; 5116 σας 
οὗ ἃ ρτοΒβί 8ρο, απᾶ Ἠαᾶ Ἠγεά τι 
απ Βαμα Βθ6γεη 76αΥΡ 1ΥΟΠΙ ΠΟΥ 
γιτρ]πϊ(γ. 
87 Απά 516 νᾶβ ἃ νιον οἵ δρουΐ 

ΤΟΌΤΒΟΟΥΘ απά ἴοι Υ68ΥΒ, ὙΠ]ο] 
ἀθραχίοᾷ ποὺ τοπι {πο ΤατηρΙο, 

1881 
{οαίϊοιπ. δοοογαϊηρ ᾖἴο πο Ίαπ 
οἵ Μοβες πετο Γα]βΠεᾶ, ἴλπεγ 
Ῥγοιαρ]ί ἴση πρ {ο ᾖοεγαδ8]επι, 

25 {ο Ῥχοξοπί ήτα {ο {πο Τιοτᾷ (48 
16 18 πιει ἴῃ {πὸ Ίαν οὗ {1ο 
Τιοτᾶ, Ἐνειψ πια] {παᾶῦ οροπθί]ι 
ἴ]ιο γοτηρ 5181] Ῥο οα]]οᾷ Ἠο]γ {ο 

24 ἴ]ιο Τιοτᾷ), απᾶ {ο οσον ἃ βατ] άορ 
ποσοτᾷ(πρ {ο ὑπαῦ συ]ῖο]ι 15 βαϊα ἴῃ 
{ΠῸ]1ὰἂνν οὗ {π6 Τιογ, Α Ῥαΐγ οὗ ἴατ- 
{1ο ἄογϑϑβ, οὐ Όπο γοιπρ' ῬίρθοΠΒ. 
Απά Ῥο]ο]ά, ποῦ γα ἃ ΠΙΑ 
1π «Ζ6Υ1β8]6ΠΙ, Ὢ/Ἠοβδθ ἨΒΙΠΘ Ὑγ85 
ΒΙΠΙΘΟΠ; απᾶ {118 της σγας τὶρηί- 
οοπβ απἆ ἄενοιί, Ἰοοκίηρ' {οΥ {Π6 
οοπβο]α[ίοι οὗ Τβγαθ]: απᾶᾷ ἴ]ο 

20 Ἠο]γ ΒριπΊέπναξ Ἴπροη πη. Απά 
15 Ἠπᾶ Ῥδεπ χενοα]ο πηΐο Ἠῖτη Ὦγ 
{56 Ἠοίψ Βρϊπϊ6, ὑλιαῦ Ἡο 5Βῃουᾶ 
ποῦ 566 ἀθαίμ, Ὦαείογο Ίο μδᾶ 

27 566} {πο Τιογτᾶ”ς ΟΠγίβί. Απᾶ Το 
ο8πηο ἴθ ἴμπο ΒρὶπΙν Ἰπίο ἴλα 
{απηρίθ: απά πει {πο ρανθπόβ 
Ῥγοιρῦ π {Ππ6 ολ] Φ 655, ὑπ 
ΠΟΥ τηϊρηῦ ἄο οοποεγηῖηςρ Ὠΐτη 
αἴξου η6 οαδίοπι οἳ {ο Ίατν, 

28 ἴ]ιαοη Ίο γϑοοῖνθα ἴση Ἰπίο Τ]8 
ΑΥ1Β, απᾶ Ῥ]οςςοᾶ ο, απ Βαϊ, 

29 Νοῦν Ἰειεξδῦ ποια ἐμ γ 1βεγταπί 
- ἀοραγύ, Ο 21 ογᾶ, 
Αοοογαϊηρ {ο {11 νγοτᾶ, ἵπρεασε; 

80 ἘῸΥ πηῖηπθ 67ε8β Ίαγο βθθὴ {1 
5ο]ναίίοἩ, 

51. Πίο Όποια Ἱαδί Ῥτοραγεᾷ ὮῬο- 
1ογ9 {πὸ ἴδοθ οἵ 81] ΡοοΡ]θΡ: 

955. Α Ἰιρῃὺ ἔου Ἀτογε]αίίοη {ο {ια 
ἀαπί]ςς, 

Απᾶ {πὸ ρ]ουψ οὗ {Πγ Ῥοθορ]ο 

19 απ 

Ίδταε]. 
95 Απᾶ Ἠ5 Του απ 1115 ποῦ]αυ 

ΊΨ6Υο πιαχγε]]Ίηρ αὖ {μα Οήπρς 
ὙΓΒ]ΟΙ Ὕψεγο 8ΡοΚεπ οοποθγπΙης 

84 Ἠϊπα; απᾶ ΒΙΠΘΟΠ Ῥ]οβςεῦ ἔπτη, 
Δα βαϊα ππίο Μαχγ 5 πηοίµοαχ, 
Ῥελμο]ᾶ, {15 οτ]ᾷ 15 βοῦ {ο ἔλο 
{α]ΐπρ απᾶ τῖδίηρ τρ οἳ ΤΙΦΗΥ 1π 
1βχας!; απᾶ Του ἃ βἶσῃ ὙΠ ἢ 15 

9ῦ βροΚκεη αραϊηβῦ; θα απᾶ ἃ βυγοσᾷᾶ 
πα] Ῥίεγος {γοιρ]ι {πο οπή 
508] ; μαί ὑποπρ]β οί οὗ Τηϑ 

80 ποαυΐβ πιαγ "6 χϑυθαὶθᾶ. Απά 
{ποθ σγἃ8 0Π6 ἀπηδ, ἃ ΤΤΟ- 
Ῥμοίθϑβ, ὑπὸ ἀδαρηΐου οὗ Έμα- 
ηπε], οἳ ὑπὸ ὑγῖρθ6 οἳ Α5ΠοΥ (516 
πας οὗ ἃ τει ᾳρο, Ἠανίηρ 
Ἠνεᾶ πι ἃ Ππεραπᾶ ἈΒθ6γα6Π 

97 γοαχς Ίτοπι ΠΟΥ νἰγσϊπ{ζψ,, δᾶ 
816 Ἰιαά Ὄθδει ἃ πΠάοιν 6Υεη 1οΥ 
ΤΟάΓΒΟΟΥΘ απᾶ Εοτχ ΥΘΔΣΑΒ), γμῖο] 
ἀεραχζεᾶ ποῦ {τοπ {ο {επιρ]ο, 

1ᾳγ. 
Ὀοτι- 
ϑεγυαηΐ. 

3 αν. 
“Μαρίεογ. 

8 ΟΥ, ἐμὲ 
πρυεῖϊ- 
ἴπσο 
{πε και 
ἐεδ 

4-0}. αἴ- 
υαπιοεᾶ. 
πι πια 
ἄανς. 



ἘΥΑΤΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

6 ιν » - 12 ἈΝ εἶ , ΄ αρισμοῦ αὐτῆς 12 κατὰ τὸν νόμον Μωσέως, 
ο Ν “ 

ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, παραστῆ- 
93 αι ΄΄ι- Κ / ( θὼ ΄ » ή 23 σαι τῷ Κυρίῳ (καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ 

/ “ - - 
Κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν μή 
ιά ΄ ’ / Ν “ ΄“ 9 2, ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται), καὶ τοῦ δοῦναι 

” Ν Ν 5 , 3 ΄ ’ 

θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, 
΄ Α ’ δ 

Ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστε- 
κα 9 3 δ ρῶν. καὶ ἰδού, ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱερουσαλήμ, 

ο Ὧν ’ κ ο ὟΝ. ον / 
ᾧ ὄνομα Σιμεων, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δί- 
. 

Δ ΕΣ / / / 

καιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόµενος παράκλη- 
- - ἫΝ 

σιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα "Άγιον ἡν"3 
οτμα 5» ’ Ν 4 ᾿ - ΄ 20 ἐπ᾿ αὐτόν. καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον 

« Δ “ ’ “ « , Ν ο) ο 

ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Αγίου, μὴ ἰδεῖν 
, Ν ΦΑΝ Ν Ν / 

θάνατον πρὶν ἢ ἴδη τὸν Χριστὸν Κυρίου. 
3 ζω . 21 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν" καὶ 

- ΄σ - Ν 

ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον 
. 

- -- - Ν 

Ἰησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἷ- 

8 θισμένον τοῦ νόµου περὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς 
σα, γκο] 5 Δ 3 / 3 - 9 

ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ, καὶ 

2) εὐλόγησε τὸν Θεόν, καὶ εἶπε, Νῦν ἀπολύεις 
ΔΝ - , ’ Δ Ν εκ / 

τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, 

30 ἐν εἰρήνῃ ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί µου τὸ 
ὰ Ν 

31 σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον 
Ρ κ ο - ἦ᾽ 89 πάντων τῶν λαῶν φῶς εἰς ἀποκάλυψιν 

- - » 

38 ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. καὶ 
5 « » - , ἦν ᾿Ιωσὴφ" καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες 

- - 

8. ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. καὶ εὐλό- 
3 Ἂν [ή Ἀ 3 Ν Ἁ 

σεν αὐτοὺς Σιμεὼν, καὶ εἰπε πρὺς Μαρια | ριὰμ 
᾿ Ν - - 

τὴν μητέρα αὐτοῦ, ᾿Ιδού, οὗτος κεῖται εἰς 
- μος 4 / - » 5 ΄ 

πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλών ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, 
ν 9 - η , Μ Ν - μ 35 καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον' καὶ σοῦ δὲ 

- ᾿ ε » 
αὐτῆς τὴν Ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία" ὅπως 
ΔΑ - - να 

ἂν ἀποκαλυφθώσω ἐκ πολλῶν καρδιών δια- 
ο Φυν - 36 λογισμοί. καὶ ἦν Αννα προφῆτις, θυγά- 

» “ ή 

τηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ (αὕτη προ- 

βεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη 
Ἂς » Α ς Ἂν » 4 - , » μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐ- 

31 τῆς, καὶ αὕτη 5 χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοηκοντα- 
, 8 » γ , 3 Δ -ε - 

τεσσάρων), ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, 

13 αὐτῶν 

15. ἣν "Άγιον 

14. ὁ πατὴρ αὐτοῦ 

16 αὐτὴ 16 ἕως 
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ΓΞ .... 
η 

1.0, 
15γαε]. 

Ἃ Ῥουιί, 
16, 1. 

10ΟΥ, απο. 

Ι Ώοσίουβ, Ῥοῦ]ν ἨἩθαχῖης Έ1οτη, 

᾿. ΕΌΚΕ ΤΙ. 5Τ-- ΤΙ]. 1, 

1611 
Ραΐ 5ογγεᾶ αὐοά ναι Ταβύϊηρα οπᾶ 
ῬΓΆΥΘΥΒ πἰρηῦὺ απᾶ ἀἆατ. 
98 Απᾶ 5186 οοπηῖτρ ἴῃ {παᾶὖ ᾿ηϑίαηῦ, 

6ανο ὑμ8ηΚ85 Π]κετν]βο πηΐο {πε Τ ον, 
Δα 5Ρ8 6 οὗ Ἠϊπα {ο 811 ὕπο {]λιαῖ 
Ἰοοκρα ἴου γράθσηρύϊοῃ ἴῃ Ι{εγαρα]ετη. 
99 Απᾶ θη {Πεγ Πδᾶ ρμουξουχηθᾶ 

811 ὑμπ]ηρ5 δοσογαϊηρ {ο {πὸ Ταν οἵ 
{16 Τιοτς, {πεγ τείατπεᾶ 1Ππ{ο (4811166, 
{ο ἐλμαῖγ οὗ οἷν Νασατείμ. 
40 Απᾶ {πο ο] στον, απιά τγαχρᾶ 

βίχοπρ ἴῃ ΒΡ] Ἠ]]εᾶ τ] πηβάοτη, 
απᾶ {Π6 ργασο οὗ ἀοά πας προ ἨΙΤη. 
41 Νοπ 15 Ῥαγεηίβ πνοπῦ {ο 16τι- 

βα]οι Σ6ΥΕΥΥ γεαχ, δὺ ὑπ {εαδί οὗ 
{πὸ ῬαβΕΟΤΕΓ. 
42 Απᾶ γ/πεη 116 πας ἴπε]νο γεαχβ 

οἷά, ἴἶεογ επ τρ {ο «εταβα]επῃ, 
αἴϊον {πο οπρίοτη οὗ με {εαςῦ. 
48 Απᾶ θη {Πεν πα Γπ]β11εᾷ {μα 

ἄαγα,ας ὕπου τεἰαγπεᾶ,ίμο εμΙ]4 6515 
ἰαττιοᾷ θε] ἴῃ ἆ6Υ1βα]6ΊΠ, απ 1ο- 
56ρ] δηᾷ [15 τποῖ]αχ πον ποῦ οἳ 10. 
44 Ῥτί ἴλμεγ βαρροβίηρ ΜΙτη {ο Ἠανα 

Ῥεεπν ἴῃ {Π6 οοπΙρΡαΠΥ, πγεηί ἃ ἆαγΒ 
191ΥΠΕΥ, απᾶ {Πεγ βοαρ]{ Ὠΐτη ΑΙΠΟΠΡ 
Επιαῖς ἸπςΓο]]ς απᾶ αεηιαϊη{αποθ. 
45 Απάᾶ ποπ που {οππά Ἠΐτα πού, 

Γιου. ἐατιρᾶ Ῥαεῖ]ς αραϊπ {ο σετι- 
5α]θτη, 5οε]ίπρ Ἰηΐτη. 
46 Αιιᾶ 16 οπΊπθ {0 Ρ888, {]ιαί ἰοὺ 
{περ ἄαγε ἴ]αγ {οππᾶ Ἰήπα ἴῃ {16 
Τεπαρ]α, 1ης ἴῃ {11ο πη]ᾶςί οὗ {16 

απᾶ 
ΔΒ Πρ {]θπῃ ΘΒ 1018. 
47 Απά 811 ναί ᾿ραυα Ἰήτη Ὕγεγε 

αδίοπϊσμεᾶ αὖ 115 ππετρίαπάπς, 
᾿ απᾶ 4ΠΒΥΤΘΥΒ. 

48 Απά θη {ευ βαν; τη, {ου 
ὍΠΟΥ απηαζθᾶ: απᾶ Ἠ18 τηοίλετ βαϊα 
πηΏ{ο Ἠϊτα, ὅθ, ΠΥ Ἠαδῦ ἔποα {μας 
ἄρα! νι 4152 Ῥε]μο]ᾶ, ἐῃγ ΤΑΊ Ποὺ 
απά Τ Ἰανο βοιρ]{ {Π66 Βουυ ον ηρ. 
49 Απᾷ Ίο βδϊα πηΐο ἔμπϑυη, Ηον 15 

ας {πᾶ ο βοιρηῦ τη εί το ποῦ 
{πᾶῦ Τ πιαδί νο δροιῦ τὴν [δύ 6 Ὑ5 
Ῥπβίπθςς 2 
50 Απᾷ {αγ απᾶεγείοοᾶ ποὺ {πὸ 

ΒΆΣΙΠρ ΒΟΉ ΒΘ βρα]κ τιηΐο ἔλειη. 
51 Απᾶ 6 ψϑηῦ ἄονι γι ἔλαπι, 

απᾶ «πιο {ο Ναζαγϑίῃ, απᾶ ν/αβ 
Βα θ]θοῦ πηΐο {οπα: Βτῦ 15 τηοῦμ 
Κορὺ 811 {πμ656 βαγΊπρς ἴῃ ΠΟΥ πραγ. 
δ2 Απᾶ “6511 ᾿πουθαβθα ἵη νηβᾶοπα 
δι Ιβίαίατο, απ ἴῃ ἴάνοιν τ] ἢ 
ἀοᾶ απᾶ τηδῃ. 

93. Νου ἴῃ {10 ΒΕιερηί{η γ6αΥ οὗ {πο 
τεῖσηῃ οἳ Τϊρονίαςδ Οαραχ, Ροπαβ 
Ῥήαίο Ῥεῖπᾳ ἄΟγεπος οἳ αμα, | 

1881. 
γ ΟΥ̓ ρρίηρ ἢ {αβδάτπσς απᾶ 

98 βιρριοδίϊοηβ πῖρΗ{ απιά ἄαγ. Απᾶ 
οοπήησ αρ αὖ {μαί γετγ ΠΟᾺΥ β]θ 
6αγο {λιαπ]κς απο ο, απιά 5ραΚκε 
οἳ Πτα {ο 81] ἴπετη ἔλαῦ ποτε 
Ἰοο]άπς ΤΟΥ πο τοᾷεππρίίοη οὗ 

99 «επαραίετ. ἀπᾶ θη {Π6Ὺ Ἰαᾶ 
αοοοπαρΗςμεᾶ 811 Όήπσα ια 
πποτθ αοοοτάῖηπρ {ο ο Ίαπ οἵ 
ο Τιοτᾶ, ἴμαγ τομαγηθᾷ ἰηΐο 
ἄαμ]σε, {ο ἐποὶν οὗ οἳιγ Ναζα- 
χείᾖ. 

40 Απᾶ {πο ομΙ]ᾷ στον, αππᾶ τναχϑᾶ 
ΒίΤοΏΡ, 1β]11εά τ 1} γνϊβάοπα: απά 
Όλο ρταςο οὗ ἄοά Ίνας προηπ Βΐτη. 

41 Απᾶᾷᾶ Ἠ]β Ῥατεπίς νεπς 6Υ6ΥΥ 
ψθαχ {ο ὦεγαδα]ειι αὖ {πὸ ἔθαβὺ 

42 οὗ ἴπο Ῥ4ββοτεν. Απά πει Π6 
γγὰ5 ἴππε]νο γεαχς οἱ, {ΠΟῪ νε 
τρ δου {1 οπβίοτη οὗ {Π6 Τεαςί 

45 απᾶ πει {πον Ἰιαά Γπ]βΠεᾶ {6 
4αγ5, 8 ΠΟΥ Ἱνεγο ταπτπΙηϱ, 
{86 Ῥογ ἆεδας {αγγιεᾷ Ῥϑ μη ἴῃ 
1 εγπδα]ειη: απᾶ 5 ραυθηΐβ ΚΠΟῪΥ 

44 16 ποῦ; Ῥπόο βαρροβίης Ἠϊπα {ο 
ΡῈ ἵπ {πο οπΙραΗΥ, {Πεγ πγεπῖ ἃ 
ζ4αγ”5 ΙοιΥπαεγ;: απά {πεγ βοπρη{ | 
Του τη απποησ {πεῖν Ἐπβίο]ς 

40 απᾶ αοπαΙηίαποθ: απᾶ γη 
ΠΟΥ Σοτπᾶ Ἠϊπα ποῦ, ἴπεγ τε- 
ἰαγπεᾷ {ο εγαβα]επῃ, βθοκίηρ Τοχ 

46 Ἠπῃ. Απᾶ 165 ο8Ίηθ {0 Ρ888, αἲἴετ 
Ίλωγεο ἄδυβ ἴπεγ ἔοππά Ἠϊπι πι 
Όια {επαρ]ε, βιθὑϊηρ ἴῃ πο πη]ςή 
οἳ ο 34ο6ίοΥβ, Ρο] Ἰδαγπις 
Όλθτη, απᾶ αδ]ίῃςσ πο απεδ- 
Ποπδ: απᾶ αἩ ναί Ἠεατᾶ Πτα 
Ί/6ΥΘ Αππαζεᾷ δὖ 15 ππαουβίδηα- 

48 Ἡπσ απᾶ Ἠ]5 ΠΒΥΥΘΥΒ. Απά γ]θ 
ΠΟῪ εαν; Ἠϊτη, ΠΟΥ Ἴπεγο δδίο- 
πήδηθᾶ: απᾶ 15 πποίΒοχ εαϊᾷ ππῖο 
Ἰήτη, 38οἩ, ΤΥ Ἠαδί ποιὰ ας 
ἄρα! πα απ52 Ῥε]μο]ά, τ ν Σαέ]ιεν 
δα 1 βοιρῃῦ ἴμεο ΒοττοψΙἩΡ. 

49 Απᾶ ο ραϊά τιπίο {παπα, Ἠου; 15 
10 πα΄ γο 5οπρΗ{ τηο2 νηςίτοποί 
{πᾶῦ Τ τας Ῥο 41 τὴν Εαἴλμεν)ς 

50 Ἰοιδθ2 Απᾶ {ποὺ τπᾶετβιοοᾶ 
ποῦ {1ο βαγίηρ ὙΠΟ Ἡθ βρακο 

51 τπ{ο {Ἠθτα. Απᾶ Ίο ποπ! ἄοτηπι 
ντ Ίλατα, απᾶ ϱ.ΊΠθ {ο Ναζα- 
τοίη ; Απᾶ Ἠο γα βαῬ]εοῦ ππίο 
Όλλοπα:. απᾶ Ἠϊ5 πποί]ετ ἹΚερύ αἩ] 
{λεδε ὅ ΒΕ ΠΡ 5 ἴῃ ΠΟΥ Ἠεαγί. 

52 Απᾶσεδβι5 αἀναποθα ἵπ νηδᾶοπα 
δια θβίαίαγα, απᾶ ἴῃ Τ{ανοιχ τ] 
αοᾶ απά τηθῃ. 

3. Νοπῖη ἔθ ΠΥ θη θαχ οἳ ἐπ 
χοῖροι οἵ Τϊρογίαςβ 0.βαγ, Ῥοι 5 
Ῥῆαίΐε Ῥείηρ ΡοΥΕΥΠΟΥ οὗ οπᾶσα, 

4 -1 



3. - “ [ιά » - 

38 ἡμέραν. καὶ αὕτη" αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα 
ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ 3, καὶ ἐλάλει περὶ κι ο 
το. - - Α 

αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν 
80 ἐν 19 Ἱερουσαλήμ. καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαν- 

20 Ν Ἁ Ἁ /΄ [ ς ΄ 

τα” τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν 
» Ν / 5» Δ / ν “ εἰς τὴν Ταλιλαίαν, εἰς τὴν πόλιν αὐτῶν 
Ναζαρέθ᾽. 

᾽ - 

“0 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε, καὶ ἐκραταιοῦτο 
ὃ / 

πνεύµατι”Ἱ, πληρούμενον σοφίας καὶ χάρις 
α 3 ᾽ » 

Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. 
” » σι 3 

41. Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος 
Ἁ ΄ ΄' ΄ ’ 

42 εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. καὶ 
“ δν » - / ῃ , 90, ᾽ 
ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβάντων”' αὐ- 

τών εἰς ἹΙεροσόλυμα "5 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορ- 
- . , Ν « ΄ » »“" 

43 τῆς, καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ 
« ,ὕ » ’ « ΄ “ 

ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ 
Ξ ᾽ 

παῖς ἐν ἹΙερουσαλήμ᾽ καὶ οὐκ ἔγνω ᾿Ιωσὴφ 
͵ ΞΕ »ν 

4 καὶ ἡ µήτηρ” αὐτοῦ" νομίσαντες δὲ αὐτὸν 
» - ῃ 5 5 « 2] κα / εὖ 

ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι, ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, καὶ 
3 .} 3 κ - Τὶ 

ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν" 

4 τοῖς γνωστοῖς᾽ καὶ μὴ εὑρόντες αὐτόν "Ὁ, 
ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, ἵητοῦντες 

4ὃ αὐτόν. καὶ ἐγένετο, μεθ᾽ ἡμέρας τρεῖς εὗρον 
4π|4 5 πα ἐΘ σι / 5 ὕ -- αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν 

δ ΕΣ , » ΄ . 3 

διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν, καὶ ἐπερω- 

47 τῶντα αὐτούς. ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ 
ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς 
» / ΕῚ “ Ν . / ». 4 3 48 ἀκοκρίσεσιω αὐτοῦ. καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξε- 
πλάγησαν' καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ 
μμ ΄ 5 / ς - “ Ε , εἶπε, Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδού, 
« ΄ ι ἶ ΄“΄ 

ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. 
Ν Ὁ Ν 3 , 1ο » ο.” 49 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ µε; 

3 - “ ΄ οὐκ ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρύς μου δεῖ 
Ε. 3 “ - δ0 εἶναί με; καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ 

Ε /΄ ᾽» “ ν ΄ ᾽ ” “΄“- 

61 ἐλάλησεν αὐτοῖς. καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν, 
5 η. 5 ἢ καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ " καὶ ἦν ὑποτασσό- 

εξ / - 
μενος αὐτοῖς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει 

ἣν ε - ΄ 

πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα” ἐν τῇ καρδίᾳ 

αὐτῆς. 
τή. δὰ 

δὅ8 Καὶ ᾿Ιησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ, 
Ν - 

καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 
ΕῚ » » “ “- « ’ 

9 ἘἜΝν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας 
’ ς ’ 

Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ἠοντίου 

17 ρῃι. αὕτη 

18 Θεῴ 

19 ϱηι. ἐν 

πάντα 

3. ϱπι. πνεύματι 

ὁ 
ἀναβαινόντων 

Οπι. εἰς Ἱεροσόλυμα 

ἔγνωσαν οἱ γονεῖς 

οπι. ἐν 

36 ρῃι. αὐτόν 

ἀναζητοῦντες 

28. ρῃϊι. ταῦτα 

τῷ Φι 



240 5. ΠΚΕ ΤΠ. 1-14. 

Μα. 
8.1, 

15. 40, 
9. 

Μα, 
ὃ. 1. 

" ον, 
Άιθεί ΤΟΥ. 

ἄ ΤΑΠΙΘΒ 
2. 15 
1 1οἳπ 8. 
1: 

"ον, γε 
210 ηπαχι 
Τη Τεαγ. 

"ον", αἴ- 
ζοιθαπιςο. 

1611 
απᾶ Ἠοτοᾶ Ῥεϊπρ Τοείτατο]ι οὗ ἄα41199, 
απᾶ Ἠϊς Ῥτοίπεν ῬΗΙΗρ Τοείτατο]ι οὗ 
Τίαχαα, απᾶ οὗ {πο τορῖοηπ οὗ Τγας]ο- 
ηΙΙ8, απ Τ γβϑηϊὰβ {πο Τείταχο]ι οὗ 
Αϊ]επο, 
2 Αππας απᾶ Οαἴαρμας Ῥεϊηςρ ἴμο 

Πϊρ]ι Ῥτ]αβίς, ὑπ ποσὰ οἳ ἄοᾶ οιπηθ 
ππ{ο 0 οἳπ {πο βοη οὗ ΖαοΠαχίαΒ, ἴῃ 
πο πη]άετποθββ. 
8 Ἀ Απᾶ Ίο «απᾳο ἰηΐο 81] [Π6 οὐ 

διθουΐ 1 οτᾶσπ, ργεασΠ!πτιρ {ο Ῥαρίάδπι 
οὗ τεροπίαπος, ἴον {116 τοπϊββδίοπ οὗ 
5118, 
4 ΑΒ 1 15 πυτῖζίεη 1η Π6 Ῥοο]ς οἳ {π6 

ψιοτᾷς οὗ Ἠραῖας {11ο Ῥτορλεῦ, δαγίΏΡ, 
ἈΤηρ γοῖςθ οὗ οπθ ογγίπρ ᾽πὶ {ο τνῖ]- 
ἄ6ΥΏΘ55, Ῥγαραχο γο ὅπ ΨΥ οὗ {π6 
Τιογ, τηα]κο 15 ραΐ]ις βίγαϊρῃῦ. 
6 Ἡνοαυγ να]]εγ 5181] Ὦο ΠΠεᾶ, απᾶ 

ΘΥΘΙῪ πποπη{αῖη απᾶ ΠΠ] 5181] Ῥε 
Ῥτοιρ]{ 1ου, απᾶ {πὸ οτοοΚκεᾶ 5}8}] 
Ῥο πιπᾶθ 5 γαϊρ)ῦ, απά ὑπὸ τοαρ] 
Υ4Υ8 5181] Ῥο τηδθ 5πποοί]. 
ϐ Απάᾶ 81] βαβΏ 5811 566 {πο βα]να- 

ποη οὗ αοά. 
7 ΤἩσαη Βαϊ Ίνα {ο ὑπὸ του] π1ᾶο πᾶ 

οαπης ξογ{Ἡ {ο 6 Ῥαρ{ϊΖϑᾶ οἳ Πτα, ἘῸ 
5εποτα{Ιοπ οὗ ΥΙΡΕΤΒ, ὙΠῸ Πα{Ἡ γγαχΊ- 
οἆγοα {ο Π6ε [τοπα {Πο γΥγαῦ {ο οοπηθ2 
8 Ἐτίπρ ἴον {μετείοτο {γαϊῦς 
Ιποτίαγ οὗ ταρεπίαποθ, απᾶ Ῥερίπ 
ποὺ {ο 580 πλ γοἩσβε]νος, ὟΥ6 
Ἰαγο ΑΡγαµαπα {ο ον Ταΐμετ: Ἐου 1 
βαΥ πηΐο τοι, {λαῦ ἄοᾶ 15 8016 οἳ 
ἴἨοβο ΒἴοπθΕ {ο χαΐ5δο αρ οἰΙ]άται 
ππ{ο ΑΡταµατῃ. 
9 Απᾶ ποῦ 8150 {πο αχε 15 Ια1ᾷ απο 

ἴμο τοοῦ οἵ {πὸ ἴχθοθν: Ένειγ θε 
{λογείογο τ μοι Ῥγϊπσαίῃ ποῦ Γοτῦ]ι 
δοοᾶ ἐππῖζ, 15 Ἱεπη ἄοπῃ, απᾶ οαδῦ 
1Π{ο {με χο. 
10 Απᾶ ἴ]ιο Ῥεορ]α δϑκοϑᾶ 1πῃ, Β47- 

Ἰηρ, Υ δῦ Ε]ια]] χα 4ο {πετ 5 
11 Ἠο απςπγογείἩ, απᾶ βαδι πηΐο 
ποπ, "Ἠο {λμαί μὲ Όντο οοαῖς, 1εῦ 
μάπα Ἱππραχί {ο Ἠϊπα ὑπαῦ Δ. ΠΟΠΘ, 
απᾶ 6 ὑπαῦ Παζλ τησαῦ, 1ο ἴση ο 
Ἠ]κεπγῖςδο. 
19 ΤἩοη οα1ηθ 8150 Ῥαρ]ῆσαπις {ο Ῥε 

Ῥαρίϊπας, απᾶ βαϊα απ{ο Ἠϊπα, ΜαΡί6χ, 
ν]ιαῦ 518}} πο ἆο2 
18 Απάᾶ Ίο βαϊᾷ αππ{ο {ποατῃ, Ἐτχαςί 

ΠῸ ΊΠΟΥΘ μαι {παῦ πηΙο] 15 ἃΡ- 
Ῥοϊη{αᾶ τοι. 
14 Απά ἴμο ρο]άϊΐονς Ἰ]κετηῖςο ἆ6- 

ππαπᾶθᾶ οὗ Ἠΐτη, βαγίηρ, πα ταῦ 
5181 τ 4ο Απᾶ Ίο βαϊᾶ υαπίο 
{μσια, ΙΏο νιο]οησθ ἴο το 1ΠαΠ, 
μΘΙ ΠΟΥ αοσοᾳβδθ απΥ 1α]5α]γ, απᾶ Ῥο 
οοπίεηῦ τι γοῦν Ἰπασθς. 

μ᾿ μ᾿ 

12 

19 

1 

1881 
απᾶ Ἠετοά Ῥεΐπρ ἐθέγασοῃ οὗ 
ἄαμ16ςθ, απᾶ Ἠϊ5 Ὀγούμου ῬΗΠΙΡ 
{δίγατοΏ οὗ {Πο τερίοπ οὗ Ἱίπταα 
δι Τυδομοηῖ 5, απᾶ Τβαπῖας 

2 ἰρίγδγοι οὗ ΑὍ16Π6, ἴῃ {πὸ Ἠ]σ]ι- 
Ῥυϊθϑύμοοα οὗ ΑπΠπΠαΒ απᾶ Οαἷα- 
Ῥ]αΒ, ἴλο ποσὰ οἵ ἄοᾶ «ιππθ 
πηΐο όομπ {πθ βοη οὗ Ζασματίας 

8. ἴῃ {πὸ πηΙ]άΘΓΠΘΒΒ. Απᾶ Ἡο «816 
1Π{ο 811 {μο τορίοπ τοιπᾷ αβοτῦ 
«οτάασπ, Ῥγεαομίης πο Ῥαρίίδτη 
οἳ χερεπίαπςεθ ππίο τοπηϊββῖοπ οὗ 

4 ΒΙΠΒ; 85 10 15] ζίεη πὶ ὑπ Ῥοο]ς οὗ 
[6 πγοτᾶς οὗ 15α1α] {Π6 Ῥγορ]οῦ, 
ΤῊΘ τοῖοθ οὗ οπθ οὐγίῃρ ἴπ {86 

ὙΥ]] ΔΘΥΤΙ658, 
ο. τσ χεαᾶγ ἴ]α νὰ οἳ {με 

οτα, 
Μα]κο 5 ραίἩς εἰταῖρηί. 

ὅ Ἐνοιγ να]Ιεγ μα] νο ἀΠεᾶ, 
Απά εναιγ πποπηζαϊπ δα Ἠ1Η] 

5881] θ6 Ὀγοπρ)ῦ ον ; 
Ἀπᾷ {Π6 ογοοκεᾶᾷ 5181] Ῥδοσπιο 

Βύγαϊρῦ, 
Ἀπᾷ {μα τοιρ]Ώ ἵναγς βπηοοίἩ; 

ϐ Απά αἩ Βοβ] 5118}} βοο {1ο 58]- 
παθῖοη οἵ ἄοᾶ. 

7 ο βαῖᾶ ἰΠαιθίογθ {ο ἐπ τη] {]- 
ἰπᾶςθς ὑπαῦ πγεπ{ οαὖτο ΡῈ ραρίϊσεᾶ 
οἵ Ηἴτη, Υ6 οὔβρυϊηρ οὗ ΥΙΡ6ΥΒ, Ίο 
πγαχηθᾷ γοτ {ο 66 {τοτη ὑπὸ γαῖ 

8 {ο «οπηθ2 Ἑτίηπς Του {πετείογα 
{γα1{β ποτ] οὗ 1Υαρεπίαπησθ, απᾶ 
Ῥορϊπ πούθο 580 πα Ιπγοσβε]νθς, 
γ8 πᾶν ΑΡταβατῃ {ο οἳν Τα ΠΟΥ: 
{ογ15αΥ ππίογοπα, ὑπαὺ αοα 5801 
ΟὔΠ656 5ὔοπεβ{ογαῖδο πρ ολΙ]άγεπ 

9 πηΐο Αργαµαπα. Απά οτε ΠΟΥ 18 
{Π6 αχο αἱ5ο 1614 απ{ο {πα τοοῦ οὗ 
{π6 {γ865: 6Υ6ΥΥ ἴχοο {λετείογθ 
ναῖ Ὀτιπρεί]ι ποὺ ζοτί]ι σοοᾷ {γι 
15 Ἡαεπη ἄοππι, απᾶ οαδί 1Πέο με 
Ἀχο. Απᾶ {πῸ6 πιαΗπιάες αβ]κοᾶ 
Ἠππη, βαρ, παῦ {ει τητιβῦ τα 
4οδ Απά [6 απβπογθᾷ δηᾶ βαϊᾶ 
πη{ο (σπα, Η ο (πα! μα} ὕνγο οοδύϑ, 
1εῦ τα ππρατῦ {ο Ἠΐηα ὑμαῦ Παζ] 
ΠΟΘ; απᾶ 11ο ἐμαῦ Παζ] 1οοᾶ, Ἰοὺ 
μάπα 4ο Ικουνίβθ. Απᾶ {Π6 76 6.Πῃο 
8150 2ραρΙσαπΒ 1ο Ὦο Ὀαρίσεᾶ, 
δια ἴπεγ ραϊά ππ{ο Ἠϊτη, ὃ Μαδίοχ, 
ταῦ πηαδέγγε ἄο 2 Απιᾶ Τε βαΙᾶ τιη- 
{οί]οτα, Εκίοτέποππογοίμαπ ἔ]αί 
ν/λΙο] 15 αρροϊπ{εά γοα. Απᾶάρο]- 
ἄἱθυς 4150 αθ]κοά Ἠϊπη, βαγίπς, Απιά 
τγθ, τυ αὐ τητιϑῦ νο ολ Απᾶ Ίο βαϊα 
ππίο επι, Ώο γΙο]εποθ{οποταἩ, 
οποϊζῃεν ὄσχασῦ ατιηγέ]ῖφ Ἱντοηις- 
1α]1γ: απᾶ 6 εοπίαεπῦ σης ος 
ΥΠΟ. 

Ὄ»- 

105, 
4010 16- 
Ῥεπίατι0ε 

3 560 
πιαγρῖηα] 
ποίε ΟΙ 
Μαζί. ν, 
46. 

Σο0ς, 
Τεας]εγ 

45, 
δοϊαϊονδ 
ΟἿ, 567- 
υἱρα. 

801, 
δ δα 
δ 918 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

/ οι 3 / Δ ολ Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετραρχοῦντος 

τῆς Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίππου δὲ τοῦ 
- » “ - ”- 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς Ἱτουραίας 

καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς 
: : ς 

9 Αβιληνῆς τετραρχοῦντος, ἐπ’ ἀρχιερέων: 1 ἐπὶ ἀρχιερέως 

"Αννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ 
ι “- ν᾿ - 

Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 
9. ε ν - 

8 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ 

Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς 
4 ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ μαρ ΠΕ ἔ 

’ ΕῚ “κ᾿ “ / 

λόγων ᾿Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος", 3 οπι. λέγοντος 
Δ ΄ » ΄“ » / Δ 

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν 
ΠῚ μι ἢ 2 / ΡΞ Ν / 
ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 

᾽ - - ᾿ 

δ αὐτοῦ. πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ 
-- ἡ . πᾶν Όρος καὶ βουνὸς τἀπεινωθήσεται καὶ 

” Ν λ Βερν ὐθεῖαν κο 6 - αν 
έσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι 8 εὐθείας 

3 « Ν ρω κ” - . κι 
6 εἰς ὁδοὺς λείας καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ 
σωτήριον τοῦ Θεοῦ. 

1 Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις 
- ΕΥ̓͂ ἣν ” - - 

βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, Γεννήµατα ἐχιδνῶν, 

τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλού- 
» - ΄ 3 Ν , 

8 σης ὀργῆς; ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους 
- ἜΤ, ΝΥ 5” , 

τῆς μετανοίας" καὶ μὴ ἄρξησθε λέγει ἐν 
ς - ΄ - ας, [ων , 
ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ᾽ λέγω 

κ᾿ οσο - ὦ , « Ν ᾽ ΡΥ , 
γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων 

9 τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραά ἤδη δὲ δρ ρ « ρ µ. Ἠθη οε 
ο) Ν ν ε/ - 8 

καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων 

κεῖται πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν 
ἈΝ - 

19 καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. καὶ 
᾽ Ἂ ” ΄ 

ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Τί οὖν 

11 ποιήσομεν; ἀποκριθεὶς δὲ λέγειῦ αὐτοῖς, 3 ποιήσωμεν ῃ ησω, 

ς ο Π - ΄ - ν 5 ἔλε εν Ο έχων δύο χιτῶνας µεταδύτω τῷ μὴ ἔχοντι Ύ 
, ὃν 

13 καὶ ὃ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω. ἦλθον 
Ν Ν “- ο λ αφ Δ 

δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ εἶπον πρὸς 

13 αὐτόν, Διδάσκαλε, τί ποιήσομενὸ; ὁ δὲ ὃ ποιήσωμεν 
μὰ δ 3 , ν ΄ Ν Δ 
εἶπε πρὸς αὐτούς, Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ 

14 διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε. ἐπηρώτων δὲ 
ΠΣ ᾿ , , ι 

αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι, λέγοντες, Καὶ 
ε - ης 7 4. λ 3 / 7 ῃ , ἵν ὃ ἡμεῖς τί ποιήσομεν; καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἰ Τί ποιήσωμεν καὶ ἡ 

, ο εἴ. Μηδένα διασείσητε, μηδὲ συκοφαντήσητε Κ΄ 
᾽ “ “ » « - 

καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψγωνίοις ὑμῶν. 



ἢ θν,, ἴῃ 
ΦιΦβεχιδε. 

" ΟΥ, γεα- 
φοπιεᾶ ΟΥ̓ 
αεθαίες. 

ἊἋ ΜΑΙ. 
8.11. 

Μαι, 
11. ὃ. 

αμα, 
9, 19, 

ο, ΤΌΟΚΕ ΤΠ. 15. 98. 

1611 
15 Απᾶ α5 ἴ]ιο Ῥθορ]θ Ίεγο ΙΤπ οκ- 

ῬθοίαίίοἩ, απά 811] τση Ιπηπρδος 1π 
πὶ} Ἰοατίς οἳ ἆομτπ, θυ α 
π6γθ {πο ΟἨτ]ςέ οὐ ποῦ: 
16 οομπ απβπεγεᾶ, βαγίηςρ απίο 

Ώλαπα 811, ΑΙ Ππᾶεοά Ῥαρίσο τοι 
να πναίεν, Ῥαῦ οπο τηϊρ ὔϊου {πῃ 
1 οοταεί], {πο Ια{ο]αῦ οὗ νγ]οβο 510658 
1 ἃ ποῦ ΜΟΥ {ο απ]οοδθ, 116 
5881] Ῥαρίάσο γοι πι {πο ΒΟΙΥ 
ἀποςβέ, απᾶ νι Πτα. 
17 Ίποβο {απ 15 ἴῃ Ἠ]5 ἨΠαπᾶ, απᾶ 

μο Ὑ11 (ἩτοιρΗ]γ Ῥαχρο 18 Ἠοου, 
απά συ] ραίΐ]αν πὸ π]εαί ἰηΐο 115 
Ραχποχ, Ότο πο ομα Ίο 11 Ῥανη 
τ Ὁ} Ώνο ππᾳαθπομαΡ]ο. 
18 Απάᾶ τιαπγ οἴμετ (πρ ἴῃ Πῖ5 οχ- 
Ποχίαοπργεασμεά Πειπ{ο (ερθορΙθ. 
19 ἘῬαό Ηετοᾶ ὧιο Τοεύτατο] Ῥεΐτπρ 

γορτογνοᾶᾷ Ὦγ Ἠϊπα ἴον Ἠετοάίας Ἠὶ5 
Ῥγούμον ΡΗΙΠΗΡ’5 πα, απιᾶᾷ ΤῸ 811} 
{π6 ον1]ς ΒΟ Ἠοτο μπᾶ ἄοπο, 
20 Αάάαθᾶ γοαί 5 αὖογνο 811, ὑπαῦ 

[6 5πιῦ αρ ζομτ {π Ῥτίδοῦ. 
21 Νου πει αἩ {ιο Ῥεορ]ο π6γθ 

Ῥαρθϊσαᾶ, Ἑατιά 16 οπτηθ {ο ραδς {]ιαῦ 
16815 8150 Ῥεϊπρ Ῥαρσεᾶ, απᾶ Ῥταγ- 
Ίπᾳ, ἴ]ιο Ἡεανεπ πναβ ορεπεᾶ: 
22 Απάᾶ με μον αποβὺ ἀεβοεπᾶσά 

ἵπ ἃ Ῥοά]ψ «Παρο Ἠ]κο ἃ Ώουο ΠΡΟ 
Ἰήτῃ, απᾶ ἃ νοῖσθ οΆπαθ ΤγΟΤΙ Ἠθανει, 
νησι Βαϊ, Τ]ποι ατί τὴν Ῥε]ογοᾶ 
500, ἴῃ {16ο Τ Τὴ γε] Ῥ]εαςεᾶ. 
25 Απᾶ {6818 Πτηδο][ Ώθσαπι {ο Ῥα 

αροαί ΟΗτίγ γεαχς οὗ ασο, Ὀαῖπρ (α5 
πνα8 ΒΡΡΟΒΘα) πο 5οη οἵ ἆΦοβθ6ρΙ, 

Γ πνΏῖο]ι πας έλε 8οη οὗ Ἠσο]ι, 
24 Πίο] πνας έλα δοπ οἵ Μαϊίλιαῦ, 
ΟΠ πγαβ ἐλ 8ο οὗ Τιον!, υΥ]]ο]α τας 
ἐδ δοπ οὗ Μο]οΠΙ, νυ] ἢ γγας ἐδ βοὴ οὗ 

ΠΤ ππᾶ, ὙΠΟ} τγᾶ5 ἐ 5οπι οὗ ΦοΒΘΡἢ, 
25 ΠΙΕΙ τνὰϑ ἐλ βοὴ οὗ Μαίία 85, 

ΙΥΠΙΟΗ γγα5 ἐδ 8οη οὗ ΑΙΠΟΡ, Ὑ ΒΙΘ γγὰ5 
έλα 8οη οὗ Νααπα, ΠΟ ἢ γα ἐδ βοὴ οὗ 
51, πνμΙοἩ τγὰβ ἐδ βοὴ οἵ Ναρροα, 

26 Πιο] τγὰβ ἐο δον οὗ Μααί]ι, 
Γ πνΏΙοἩ γγας ἐλο 5ο οὗ Μαζαυμίας, 
ὙΠῸ} Ὕνας {ο δοπι οὗ Βοπιθὶ, πγηΙΕ] 

ΟΜ ᾺΒ {Πο 5ο οὗ «08ε6ΡΗ, ΒΟ γγαβ 
{λε 5οπ οἵ πιὰ, 
27 ΙΝ γύαβ ο 80η οὗ ᾖοδηπα, 

πηλΙο] Ὕναβ έλα 8οη οὗ Ἠλθβα, νο] 
Υ/Β {ιο 8ο οὗ ποτοβραβα], συΙο 
ΓΘΒ έ]ιο 8οη οἳ Βα]αὐλμ]οὶ, ΒΟ γγας 
έλα 8ο οἵ Νο, 
28 ἨΠΙΟἨ γ/αβ ιο 8οη οἳ Με]ομί, 

νημῖο] Ὕνας ἐλα βοὴ οὗ ΑάάΙ, νο] 
ν/αβ (ο 5ο οὗ Οοβα8τη, ΘΟ πγαξ 
δε 8οπι οὗ Ἠποᾶατα, τυ ἢ να {με 
εοπ οἳ ΕΣ, 

15  Απάᾶ 85 ἴμο ῬεοΡρ]ε πγετο ἴῃ ϱχ- 
ῬθσίαίΙοπ, απᾶ 81] τπεη τοββοπεᾶ 
ἴῃ οῖγ Ἠεαχ[β οοποεγΠΙΠρ ἆοἨπ, 
ψ/ποεί]εγ Παρ]γ Π6 Ίγεγο {π6 Ομτ]ί; 
21 οἨπ ΔΒ ΥΩ, βαγΊηρ τπιηΐο ἔμεπα 
411, 1 Ἰπάεεά Ῥαρίπο γοα ψῖθ]ι 
ναΐαου; Ῥταέ λογο οοπιθί] μ6 ἐλαί 
15 ταϊρ]έ]εν παπι 1, ἴμο Ἰα{σ]ιεῦ οὗ 
πΥΠΟΒΘ 6Ἠοθς 1 απι ποῦ 1 ΜΟΥ ΠΥ 
{ο ὉΠΙΟΟΒΟ: Τα 5181 Ῥαρίίπο γοα 
ιν ΓΠ1εΗ οΙγαΠοβί απ ιοὐέϊ Άτα: 
ν/ιοβ ἴδ 18511 }}15 Πα, (μτοιαρ]ι- 
17 {ο οἸεπηβο Ἠ]5 {τεβ]μΙηρ-Βοος, 
απᾶ {ο ραΐμοτ {πο ν]θαῦ 1π{ο Ἠ18 
Ρ4ΥΠΘΙ; θαὺ ὑπ6 Ομ ΔΗ͂ Ίο υγ] Ῥατη 
τρ να απαπεπελαΡ]α Πτα. 

16 

1Τ 

18 
(πεχε[οχθ Ῥχθασμεᾶ ἢ ὃροοᾶ 

19 ὠ4ἵπρβ ππίο ὑπ Ῥεορ]ο; Ὀπί 
Ἠετοά ἐπ ἰεἰγαχολ, Ῥεΐηπς χ6- 
Ῥχογεᾶ Ὦγ Ἠϊπα ἴοχ Ἠετοᾶῖας Ἠϊ8 
Ῥτοί]αγς τ]ΐθ, απᾶ 1ος 411 ια 
ον] πρ π]]ο Ἠετοᾶ Ἰμαᾶ 
ἀοπα, αἀᾶεᾶ γεῦ ἐπ15 αΏοτο αἲ], 
ἐπαῦ π6 βιαῦ τρ Ζομη 1η Ῥυΐβοι. 

Νονν 16 6.1ηθ {0 Ῥα88, ΠΗ 81] 
Ώιο Ῥεορ]θ πγετο Ῥαρασαᾶ, ἐλαῦ, 
68115 8150 Πανίης Ώθει Ῥαρίϊπεᾶ, 
απά Ῥταγίηρ, ἴπο Ἠεανει τας 
οροπεᾶ, πᾶ {πὸ Ἠοῖγψ αποβὺ ἄθ- 
βοεπά ας ἵπα Ῥοᾶ1ψ{ουτῃ,αβα ἄογο, 
ὍΡΟΙ ΗΐΠῃ, δ) α γοῖσθ 68Π18 οτ{ 
οἳ Ἠθανεπ, Τποι αγί πι Ῥε]οτεᾶ 

0" ; ἴῃ {Π66 1 ἃ γγθ]] ρ]οαςεά. 
Απάᾶ σερβις Ἰτηβο!ῦ, πο 6 

Ῥοραπ {ο ἐδαοῖ,, Ίνα ἃροιῦ ἐπί γν 
768ΥΒ οὗ ἃρθ, Ῥείης {Π6 βοὴ (85 
γγἃ8 ΒΌΡΡΟΞΒΘα) οἵ «{οβερῖ, {16 
80η) οὗ Ἠσε], {πὸ 5οπ οἳ Μαξηδί, 

{Π6 5οπ οὗ Τιονὶ, ἐμ6 5οπ οἵ Με]- 
6111, {π6 δοπ οὗ Φαπηδὶ, ἐμ6 5οη οὗ 
10886ΡΗ, ἴμθ 8οη οὗ Μααζμῖας, 
61ο δοπ οὗ ΑΠΙΟΒ, {16 8ο οὗ 

Ναματη, {πὸ 5ο οὗ Ἠδ]ι, {π6 5οη 
οὗ Νασρα!, ἴ]ιο 6οπ οὗ Μαα{Ι, {πΠ6 

80» οἳ Μαιίαϊμίας, {πΠ6 8οπ οἵ 

Βοπηθίη, {16 βοπι οὗἩ ΦΌΒΟΙ, {πὸ θη 

20 

21 

25 

26 

2 -Ἱ οἵ ο οα, {11ο 6ο Οὐ Σ08Π8, ἴ]1θ 807) 
οἵ Β]ιερα, ὑπ6 δοπ οὗ Ζεταρρα)ε], 
ἴπιο «οι οὗ 4 ΚΘ 161, {πὸ εοπ οὗ 
ΝΟΥ, ὑπ6 5οπ οὗ Με]ο], ἐπ 8ο 
οἳ Αάάῑ, {πα 8οη οἳ Όοβαπι, {με 
εοπ οὗ Ἐτηκάθτη, {ο βοὴ οὗ Ἐν, | 

28 

1 αγ. κ/- 
-Ποϊορπῖ, 

ω 

505, ὑπ 

ΙΕ τπαηγ οὔπογ οποία οι |: 
505, ἐπέ 
φοδροὶ 

4 (τ. δ- 
ἰαϊμϊοὶ. 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

Ι Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογι- 

ζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ 
- 3 / , α η ” ς [ή 

τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἰὴ ο Χριστὸς, 

16 ἀπεκρίνατο ὁ Ἰωάννης, ἅπασι λέγων, ᾿Εγὼ 
. ὦ , εδ 4 πο» μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς" ἔρχεται δὲ ὁ ἴσχυ- 
/ δ Ὅ ν] πν « Ν - 9 

ρότερός µου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν 

ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ" αὐτὸς ὑμᾶς 
/ ᾿ ’ « ’ Ἀν όν αν ἣν 

17 βαπτίσει ἐν Πνεύματι Αγιῳ και πυρι ου το 

/ ε] - ἊΣ 3 “- "8 

πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ 
“" - 4 - 

τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξειϑ τὸν σῖτον εἰς 
Ν » / » “ Ν Ν ” 

τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατα- 
/ Ἀν βέ τω καύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 

3 - 

18 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν 

19 εὐηγγελίζετο τὸν λαόν ὁ δὲ Ἡρώδης ὁ 
, / « ᾿ οὶ “ Ν 

τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ περὶ 
“ εἰ “ 

Ἡρωδιάδος τῆς γυναικὸς Φιλίππου τοῦ 
3 - ᾧ τν, τς ν κ ᾿ ω . ῃ 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε 

- ς - 

9) πονηρῶν ὃ Ἡρώδης, προσέθηκε καὶ τοῦτο 

ἐπὶ πᾶσι, καὶ] κατέκλεισε τὸν Ἰωάννην ἐν 

τῇ “ φυλακῇ. 
΄- - [ιά 

81. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα 
Α ΄ Α 3 “- ͵ Ἂς τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσ- 

, 3 “ Α » / Ν 

2» ευχοµενου, ἀνεῴχθῆναι τον ουρανον, και κα- 
- ᾿ - σ - 5” 

ταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ "Άγιον σωματικῷ εἴδει 

ὡσεὶ 15 περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ 
- Δ 5 

οὐρανοῦ γενέσθαι, λέγουσαν 5, Σὺ εἰ ὁ υἱός 
ἘΞ Φ ἊΝ Ν » 

μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα. 
3 ἐξ - 

9) Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριά- 

κοντα ἀρχόμενος "5, ὧν (ὡς ἐνομίζετο) υἱὸς 16 
“ - - κ᾿ 

9, Ἰωσήφ, τοῦ ἫἩλί, τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ, 

95 τοῦ Μελχί, τοῦ Ιαννά", τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ 

Ματταθίου, τοῦ ᾿Αμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ 

98 Ἔσλί, τοῦ Ναγγαί, τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματτα- 

θίου, τοῦ Σεμεῖ18, τοῦ ᾿]ωσήφ ὃ, τοῦ Ιούδα”, 

97 τοῦ ᾽᾿]ωαννᾶ » τοῦ Ῥησά, τοῦ Ζοροβάβελ, 

98 τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί, τοῦ Μελχί, τοῦ 

)Αδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ ᾿Ἑλμωδάμ””, τοῦ Ἠρ, 

8 διακαθάραι 

9 συναγαγεῖν 

10 ρῃι, Φιλίππου 

11 οπι. καὶ 

13 οπι. τῇ 

15 ὡς 

14 ρῃι. λέγουσαν 

15 ἀρχόμενος 
τριάκοντα 

16 ὧν υἱός (ὡς 

17 Ἰανναί 

18 Σεμεείν 

30 ᾽]ωδά 

3 "Ελμαδάμ 

ο) λος λα 
ὠωσει ετων 

ἐνομίζετο) 

19 Ιωσήχ 

3 ᾿Τωανάν 



ΓΒ, ΤΥΛΥΚῊΣ ΤΙ. 29- ΤΝ. ὅ. 

1611 
29 ὙΥΒΙΟἢ τγγᾶ8 ἐδ βοπι Οἱ 1056, Υηῖσ]ι 
τὰ ἐλο δον οἵ Β16σοΥ, νη]ο]ι γγας {ια 
οπ οὗ ἆοτῖτα, ὙυΠΙοὮ πνας έἶιε 80. οὗ 
ΜαΜέ]αί, νυ μοι τνας ἐιε δοπι οὗ Τεν], 
90 ΠΙΟ γνας έλα 5ο οἵ ΡΙΠΘΟΗ, 

η] «Ἡ γνας ἐδ βοὴ οὗ ο αᾶα, νπΙο σας 
{ια 5οπι οἵ Π056ΡΗ., ΙΟ τγ88 έλα δοπι οὗ 
Ίοπαπι, τυ Πίο] γα ἐδ οχι οὗ ΕΠΙ τη, 
81 ὙΠΟ σας ἐλε 8οπ οὗ Με]εα, 

πυἨ]οὮ νγας έλα 5οπι οὗ Μοπαπι, ΥΙΟ 
τῶ ἔλα 6οπ οὗ Μαἰαΐ]α, νυ 10} γ/αβ 
ἐπα 8οη οὗ Ναίμϑῃ, πο τγὰβ {ιο 
κοπ οἳ Ῥανίιᾶ, 
80 ὙΥ ΒΊΟΝ γγας {ιο 8οη οἵ 7 6556, Ὑ Ε16}} 

τγὰϑ έλα «οπι οὗ Ο)εᾶ, νήσο] γαρ {ιο 
Γκοπ οὗ Βοο7, υηλ]ο]ι ἵγας ἐλ 8οὴ οὗ Βα]- 
ΤΠΟἨ, ὙΠΟ πας {λε 5ο οἵ ΝΒ8ΒΒΟΗ, 
38 ΠΙΟ χὰ ἐᾖε δοπ οὗ Απηηασα, 

ψη]σ]ι γγας ἐδε 8οη οὗ Αὐϑτη, ΒΟ Ὕγας 
ἔιε 5οπ οἵ Ἐβτοπα, ΥΙΟ νας ἐλ 807. 
οὗ Ῥμαγοας, ν/ἩΙοἩ γγα5 ἐδ 8οη οὗ Σπα, 
94 ὙΥ ΒΟ. γγας {ιο 5οὴ οὐ ὅδ, ΒΊΟΝ 

πγαβ ἐπα 5οη, οἳ 18449, 1101} νγας ἴ]ε 
ποπ οὗ ΑΌναφατα, νγπΊοἩ σας έλα δοπι οἳ 

'Ἕλανα, νο] ας ἐδ δοπ οὗ ΝΟΜΟΣ, 
96 ὙνΠίο]ι τας ἐμ 8οπι οὗ ΒΑΥΙΟΗ, 

πν]ήσ] πνας ἐπα 8οπ οὗ Ῥαραα, Ὑγ816]}} 
τγᾶϑ ἔ]ο κοπ οὗ Ῥ]μαἱες, νλ]ο] σας {με 
κοπ οὗ Ἠεβοχ, το ΥΓ88 ἐ]ε 80η οὗ 
818, 
86 ΒΟ. πτας ἐλα 8οη οὗ Οδίμδῃ, 

πη]]ο]ι γγας έλιοδοπ οἵ Αὐρμαχϑᾷ, 10} 
σας ἐδ 8οη οἳ ὅθι, ΠΙΟ] γγ85 ιο 801. 
οἳ Νοο, π/]ΙοἩ τγ85 ἐδ 80η οἵ ΤΙΑΊΠΕΟΙ, 
37 ὙγΙΗΙΟἩ γγας έλα δοπ οἳ Μαίμυιβαϊα, 

πγἩίοἩ γα ἐπα 6οπι οἵ ἘΠποοἩ, ΒΘ 
τῶ ἐλο 8οη. οὗ {αγθᾶ, πλ]σ]ι πγας {1ιε 
ϱοπ οὗ Μα]ε]οε], νυ ῃῖο ἢ 85 ένο 801. 
οὗ Οαἴπαῃ, 
98 ὙΥ ΒΙΟΙ πας ἐ]ιο βοὴ οἵ Έπος, σλ]ο]ι 

σας ἐλ οι οὗ ὅδ, νυ ΒΟ τγᾶ8 έᾖιε 801 
οὗ Αάαπι, Πίο] γγᾶβ έο 5οπ οὗ αοᾶ. 

4 Απᾶ "7οθαβ Ῥεΐπρ Σα] οἳ ἴμα 
ΠΟΥ Ποβίέ, τοιγπεᾷ ἔγοπι Φονᾶδῃ, 
απᾶ νας 1οα Ὦγ {16 βριυἱῦ Ἰπίο ὑπὸ 
νη]άθγπθβς, 
9. Ῥοΐπρ Του ἆαφβ ἰεπιρυθᾶ οἳ ὑπὸ 

ἀον1, δα ἵπ {11οβθ ἆαγβ 11ο ἀἱᾷ εαῦ 
ποθήτρ: ἃ] θη ΠΟῪ γεχε ος, 
11ο α[θογνγατᾶ Ἡπσεγεᾶ. 
8 Απᾶ ὑπὸ ἀον] βαϊᾶ πηΐο Ἠΐπα, Τῇ 
ποι Ὦ6 {πὸ Θοπ οὗ ἄοᾶ, οοτητηδπα 
{μ15 βύοπο ὑμπαῦὺ 16 6 τηδᾶθ Ῥτεαά. 
4 Απᾶ Ζοβὰβ δηβυ θυ Ὠΐτη, Βα ΠΡ, 

ΤῊ 15. πα έοπ. ἐπαῦ 1η 5}18}} ποῦ νε 
υγ Ὀγοδᾶ δϊοπμθ, ὑαὺ Ὦγ θυ γονά 
οἳ αοά. 
6 Απᾶ {πὸ ἀον]] ὑπ] τα ἀρ Ἰπίο 

ΆΏ Ἠ]ρ]ι πιο αι, βμογ/θᾶ πηΐο ΐτη 

1981 
99 {1ο 8οη οἳ ὅοϑιιβ, ὑπ 5οπ οἵ Ἐ- 

1ΐ676Υ, ὑπὸ 6ο οὗ «1 οτίπῃ, Π6 80. 

90 οὗ Μαίμαξ, ἐμ 5οπ οὗ Τιονὶ, ἴ]ια 

6οη οἵ ΒΥΊΠΘΟΠ, ἐπ 8οη οὗ πιᾶδ5, 

{Π6 8οη οὗ 086ΡΙ1, {π6 8οη οἳ 4ο- 

91 παπη, {Πο 6οπ οὗ ἘΠ] αἸτη, {Π|| 801 

οἵ Μεῖοα, ἐῑιο δου οὗ Μεππα, ἴ]ιθ 

8οη οἵ Μαἰαίμα, {π6 5οπι οὗ Ν- 

ἴμαπ, ὑπ6 εοπ οὗ Ώανιᾶ, {πὸ 8οπ 

οὗ ἆ6β566, {π6 5οπ οἳ Οεᾶ, {π6 

80η οἱ Ῥοαῇ, ὑπὸ 8οη οὗ 1 ΒΙΠΙΟΠ, 

{π6 6οπ οἳ Νμβποι, ἴ1θ δοπ οὗ 

Απιπηηαᾶαῦ, 21ο 5οπ οὗ 5 Αγηΐ, 

{11ο 8οη οὗ ἩἨεστοη, ἴλο 8οπ οὗ 

Ῥογαἤ, ἴ]ιο εοπ οὗ ἁπᾶα]ι, ἐπ 807 

οὗ ἆασοῦ, {π6 5οπ οὗ Ίραας, ἴλο 

805 οἵ ΑΡταΠατη, {6 5οπ οὗ Τ6γα1ι, 

{πὸ 8οη οὗ ΝαΠοΥ, {πὸ 5οπι οὗ 96- 

γης, ὑπ βοὴ οὗ δα, ἴ]ιο 8οη οὗ 

Ῥο]6ρ, ἴ]ιο 5οπ οὗ Ἠρου, [πὸ 8οη οὗ 

ΒΙε]α11, 1ο δοπι οἵ Οδἴπδῃη, {πὸ 507. 

οἵ Αγρμακαἄ, [μ6 6οπι οὗ ΒΗΕΠΙ, ἴλμα 

6οπ οὗ Νοαῇι, {π6 5ο οὗ ΤιΤΠΘΟΣ, 

{16 βοὴ οἵ Μοίμαβο δ, {μ6 5οπ οἳ 

Έπος], πα βοὴ οἳ {αγαᾶ, {πο 80» 

οὗ ΜαΠα]α]εε], πο 6οπι οὗ Ο8Ιπα1, 

{16 «οπ οὗ ἘΙΠΟΡ, {μ6 8οη οὗ ΡείἩ, 

{86 6ο οἳ Αἄαπι, ἴ]ιο 6οπ οὗ αοἄᾶ. 

4 Απᾶ ἆθβας, {111} οἳ ἴπο ἨοΙγ 

Βρϊπ{, τοῦανπεᾷ Εγοτη {1ο Φογᾶδῃ, 

απᾶ πγας ]οᾷ 4Ώγ ὑπὸ Βρϊτϊ6 ἵπ πο 

νη]άσγηθβς ἅπτῖηπρ ΤΟΥ ἆαφ, 

2 οΐπρ ζεπαρθεᾶ οἳ {πο θυ]. Απᾶ 

16 ἀἱᾷ εαί πούμίηρ ἴῃ {μοβο ἆαγς: 

Δα πει {μαεγ Το 6 οοπηρ]είαᾶ, 

8 Ἡο Ἡπαπροαχαᾶ. Απᾶ ἴπο ἀἄενι] 

5814 απο ἴση, Τῇ ποὺ αὐτὸ {Π6 

Θοπ οἳ ἄοᾶ, οοπιπαπᾶά {πας 

βίοπο ἴλαῦ 1ὑ Ῥθοσπιθ ὅρτοθαᾶ. 

4 Απᾶ ἆοδας5 απβποεγθᾶᾷ ππίο Ἠϊτη, 

το 1 υυϊίθη, Μαπ Ελα] ποῦ 

δ Ἠνο Ὦγ Ὀτεαά αοπθ. Απᾶ ο 

1οᾷ 1ήπι πρ, Απᾶ βῃονθα μη 

Ὁ τῷ 

54 

56 

29 - 

9 [ο] 

1 Β0Π]α 
αηοϊοηξ 
ααὐμοτί- 
{165 
εν] 
ϑαῖα. 

2 ΜΑΠΥ 
δ ποϊοηῦ 
ααὐλλοτ]- 
{165 ἵῃ- 
5οτί {τε 
80Π ο 
4απιῖπ: 
8Π4 οπς 
ον 6 5 
4απιῖι 
{ος Απι- 
πιοῖγια- 
ἀαῦ. 

8 8οπις 
Ἀποϊεπς 
δα ποτυῖ- 
{165 
πντ]έθ 
γαπι. 

4 Οὐ, ἐπ 

δοτα 
ΊοαΓ 
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:9 τοῦ ᾿Ἰωσή”, τοῦ ᾿Ἐλιέζερ, τοῦ ᾿Ιωρείμ, τοῦ 

ὃ0 Ματθάτ, τοῦ Λευΐ, τοῦ Σιμεών Ἁ, τοῦ Ιούδα, 

2 Ὁ" . “9 4 5» / - 
1 τοῦ Ιωσήφ, τοῦ ᾿]ωνάν”"., τοῦ Ἐλιακείμ, τοῦ 

Μελεᾶ, τοῦ Μενάμ "55, τοῦ Ματταθά, τοῦ 

85) Ναθάν, τοῦ Δαβίδ, τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ ᾿Ωβήδ, 

38 τοῦ Βοόζ, τοῦ Σαλμών”., τοῦ Ναασσών, τοῦ 

᾽Αμιναδάβ”, τοῦ ᾿Αράμ”', τοῦ ᾿Εσρώμ, τοῦ 

34 Φαρές, τοῦ Ιούδα, τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, 

ΕΒ ”α 3ὓὸ , “ , - [ή - 

80 τοῦ Αβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ, τοῦ 

Σαρούχ. τοῦ 'Ῥαγαῦ, τοῦ Φαλέκ, τοῦ 'Ἠβέρ3, 

βὺ τοῦ Σαλά, τοῦ Καϊνάν, τοῦ ᾿Αρφαξάδ, τοῦ 

27 Σήμ, τοῦ Νώε, τοῦ Λάμεχ, τοῦ Μαθουσάλα, 

“ιν η ᾿Ξ 5 ἘΞ - 
τοῦ Ἔνωχ, τοῦ Ἴαρέδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ 

.. / -“ “ ΄ - 

38 ἸΚαϊνάν, τοῦ ᾿Ενώς, τοῦ Σήθ, τοῦ ᾿Αδάμ, τοῦ 

Θεοῦ. 

Α Ἰησοῦς δὲ Πνεύματος ᾽Ἁγίου πλήρης ὑπέ- 

᾽ Ν -. , . ὧδ δι ” 

στρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ 

’ ς 

3 Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον], ἡμέρας τεσσαρά- 

κοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ 

ντο 3) ΣΑ Υ - δον Ὁ 31.» ὁ 
οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 

Ν - 3 - “ Ω 3 Ἑ 

καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν, ὕστερον ἐπεί- 

΄σ ε 

ὃ νασε. καὶ εἶπεν" αὐτῷ ὁ διάβολος, ἘΠ υἱὸς 
ε 

5 ΄ - 4 9 - ’ ’ -” ΄ 

εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένη- 

3/4 ΜΝ , » - Ν ᾿ 4 ται ἄρτος. καὶ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐ- 

τόν, λέγων", Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ 

/ , « ” ΕἸ » » μόνῳ ζήσεται ὃ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ 

δ δ΄ ΡΨ Θ ο) δ Νὰ » Α » Ν ε 

ρηµατι εου '. και αγαγαγων αὐτὸν ο 

΄ η ” ε πα 6 3 » “- διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ 

29 Ἰησοῦ 

36. Παγῃ. Σαλά 

57 ΜΙ]ῈαΥσ. ἱπδογβ ᾿Αδ- 
μείν οἰί]ιον α[ίο} ΟΥ̓ ἱπι- 
ρίσαᾷ ο) Αμιαδάβ 

33 Αρνεί ἰοτί, ιοί 
πιαγη. 

3 "Ἠβερ 

1 ἐν τῇ ἐρήμῳ (ἡμέρας 
τεσσαράκοντα,) 

3 οπι. ὕστερον 

3 εἶπε δὲ 

3 οππ. λέγων 

5 οπι., ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ 
ῥήματι Θεοῦ 

6 οπι. ὁ διάβολος εἰς 
ὄρος ὑψηλὸν 



5. 170|ΚῈ ΤΥ. ὅ-- 19. 

᾿ 0)", Γαἴϊ 
«οι! 
Φ6[ογο 
216. 

Σ ΜΑΙ. 
19. 61. 

ΧΤ5, 61. 
1. 

1611 

8411 πο κΚἰηρᾷοτηβ οὗ ἔ]ο που]Ἱᾶ ἴῃ ἃ 
τηοτηθηΐ οὗ πηο. 
6 Απᾶ {μο ἆστι] 5αἱᾶ ππίο Ἠϊπα, ΑΙ] 

{1815 Ῥοποαυ Ὑ0111 ρῖνο {μ6ε, απᾶ {πε 
ρ]οιγ οὗ ἔπεπι; {ου ὑμαὺ 15 ἀεμνεγεᾶ 
ππ{ο ΤΘ, 8Ππ4 {ο ν/ΠΟΙΠΙΒΟΘΥΕΣ 1 ση], 
1 ρῖγε 1. 
1 Τ ἴλοα {μοαγοίογο τὴ] ἵ τγογβ ΙΡ 

1ης, 811 5881} Ῥο {πῖπα. 
8 Απᾷ “7685 απβπεγεᾶᾷ απᾶ βαϊᾶ 

ππίο Ἠϊπα, εί ἴλπεο Ῥο]μ]πᾶ τηθ, 858- 
δα: ἴον 16 15 ππΙδίει, Του ϱλα]έ 
ψ/ογβΗ!Ρρ ὑπ6 Τιογᾷ {πψ αοᾶ, απᾶ Ἠἶπα 
οη]γ 518]Ὁ ποια 8ε1Υ9. 
9 Απά Ίο Ὀτοαρ]ί Ἠϊτη {ο Φεγαδᾶ- 

Ίθπι, απᾶ βεῦ Ἠϊπι οἩ ἃ Ῥίηπασ]θ οἳ 
{86 Τοπωρ]θ, απᾶ βαϊᾶ πηΐο Ἠΐπα, Τῇ 
{μοι θ6 ὑπ ὅοῃ οὗ ἀοἄ, οαδβὺ ὑπγβϑῖ 
ἄονπι ἔτοπα Ἠθποθ. 
10 Ῥου 1έ 16 πτ]ζίεη, Ἠο ε]α]] σῖτε 

Ἠἱ8 Απρε]5 «Ἠαχρο οἵΥεχ ἴμοε, {ο Ίεερ 
{Π66. 
11 Απᾶ ἵπ {αι Ἠαπᾶς {πετ Πα] 

Ῥδαχ ἴ]ιθο πρ, Ἱερί αὖ Δ ἴἴππε ὑμοὰ 
4858} (ῃγ {οοῦ αραϊηςδί ἃ 5ἴοπο. 
19 Απ ἆεβας αηΒΥΕΤΙΠΡ, Βαϊ α ππί{ο 

Μπα, Τὲ 15 βαϊᾶ, Τηοι 5μα]6 ποὺ ἑεπαρί 
Όλα Τιογά ἐμγ ἀοἄ. 
18 Απά νησι {πο ἄενι] Ἰαά οπᾶεᾶ 

α]] π6 ἐεπιρίαΙοἩ, μα ἀερατθεά ἔγοπα 
τη ΤΟΥ ἃ Β6ΒΒΟΠ. 
14 4 Απᾶ ὅ96βι5 τοαγηθᾶ ἴῃ μα 

Ῥούεγ οὗ {πὸ ὥὅριγιὺ ἰπΐο α11Πεε, 
απᾶ {ποῖ ποπί ουὖὖὐ ἃ Ί8πε οὗ 
πα ὑπυοιρ 811 ὑπὸ τερῖοι τουπά 
δροαῦί. 
16 Απᾶ πὸ {απσΏί ἴῃ μοῖν βγηα- 

Ρορα6ς, Ῥεΐπς ρ]ογὶβεᾶ οὗ 81]. 
16 4 Απά Ἰο ο8πηθ {ο ἈΝασατεί], 

νηθγθ Ἡθ Ἰαά Ῥεει Ῥγοιρμί πρ, 
απᾶ 5 5 οιδίοηπι Ία5δ, Ὦθ ποπ 
Πίο ἐμ Ῥγπαροριθ οὐ {μα Φαῦ- 
ῬαΐἩ ἄαγσ, απά εἰοοᾷ τρ {ος {ο 
χεαᾶ. 
17 Απᾶ {λογο πας ἀε]γετεᾶ ππίο 

Ἠϊτη ὑπ Ῥου]ς οὗ ἐμ ῬἘγορ]μεί Εδ81α, 
απᾶ θη Ἰδ Ἰαᾶ ορεπεᾶ {πο Ῥοοῖς, 
Ἡο {οαπᾶά ἴμα Ῥ]αος Πεγε 10 πγαβ 
πυυϊίρῃ, 
18 "Τ]μο ϑριτῦ οὗὐ ἴπο Τιοτᾶ 18 

ὌΡΟΣ πηθ, Ὀθοβαδθ ο Πα αη- 
οἴπίεά τὴ {ο Ῥγθαο]ι ἐμ «οβρε] 
{ο ἴ]θ ῬοοΥ, Ἡθ Ἰα[]λ βθῃηῦ πηθ {ο 
Ίθα] {πὸ Ῥχοκοπ]εατίθᾶ, {ο Ῥτθβο}μ 
4εἱΙγαγαηοθ {ο ἴλο οαρίτθβ, απᾶ 
γθοογοτίπρ οἳ βιρῃῦ {ο πο Ῥ]ηπᾶ, 
{ο βεί αὖ ρου ἴπεπι πα ατο 
Ῥγαϊδεᾶ, 
19 Το Ῥτθοδο] {1ο αοοθρίαδ]ο Υεατ 

οὗ {πὸ Τιοχά. 

1881 

811 π6 ΚΙπράοπας οὗ {πὸ πγον]ά ἴῃ 
6 διηοιηθηῦ οὗ {ϊτηθ. ἀπᾶ {πο ἄθυ1]} 

Β814ἃ ππίο Ἠϊπι, Το {π66 Μ111 
δῖνθ 811 {π15 δυύμοσγιν, απᾶ ὑπ6 
ΘΊΟΥΥ οὗ ἔπεπι: ΤοΥ 16 μαΐ Ῥεεπ 
ἀε]μνοετεᾶ ππ{ο τη ; απᾶ {ο ν]ποπι- 
ΒΟΘΥΘΥ Ι π]] Τ σῖνε 10. Τῇ ἴποα 
{ογείοχο Ὁ πποτβΗΙρ δου 
116, 165 5181] 811 ΡῈ {ποθ. Απᾶ 
16818 απβυγγογεᾷ απᾶ βαϊα ππίο 
μάπα, Τ 15 που, Του 5]α]έ 
πυογβΠΗΙΡ {πο Τιοτᾶ {]πγ αοᾶ, απᾶ 
Ἠΐτη οη]γ β]α]{ ὑποιι 86ΥΥθ. Απά 
Ίο ]οᾷ Ἠϊτη {ο «εταδα]οτη, απᾶ 5ο 
ἶσα οἨ. ἴλμο 2ρΙππαςΙθ οὗ {16 {απι- 
ρ]6, δηᾷ βαϊα αηΐο ἴσῃ, ἢ ὑπο οτί 
{86 Βοπ οὗ ἀοᾶ, οαϑύ {Ἡγδε]ί ἆοσπι 

10 ἔνοπι Ἠθηος: ΤοΥ 16 16 τυ θα, 
Ἠο β]α]] ρῖνο Ἠῖ5 αηρε]5 «ἨΏαγρο 

οοποετπ/ηρ ἔμεο,ίορααχᾶ {μεο: 
11 απᾶ, 

Οἱ {λοαῖχ Ἠαπᾶς ἴλμογ 51181}1 ῶθαν 
Όιλερ τρ, 

Τιοδί Ἱαρ]γ ἴλοα ἆαδιι ἢ γ ἐοοῦ 
αρθ]ηδί ἃ 5ίοπο. 

12 Απᾶ “6515 αηβγετῖηπσ Βαϊ απ{ο 
Ἠϊτα, Τὸ 15 ραῖᾶ, Τποι β]α]{ ποὺ 
{απαρί {πο Τιογά ἢν ἀοά. 

Απά πηεη {ο ἀετῖ] Παᾶ οοτη- 
Ῥ]είεά ενοτγ ἐεπιρίαίίοπ, Ίθ ἆε- 
Ῥατεεᾷ 1Γοπῃ Ἠϊτη 8 Γ0Υ ἃ ΒΕΒΒΟΠ. 

Απάᾶ ἆεβας τεαγπεά ἵπ {Π6 
Ῥούγοχ οὗ {πο βΡρϊπΙς Ιπίο .Η]εο: 
απᾶ ἃ 18πιο πγοπῦ οὖ οοποθγηΊης 
Ἠϊπηα {τουοσ]ι α]] {μα τορῖοη χουπά 
δθοαΐ. Απᾶ πὸ ἰ{παρηί ἵπ {λπαῖτ 
Αγπαροριθ», Ῥοαῖπρ ρ]οπ]βεᾷ οἳ 81]. 
Απά 6 οδῖὴθ {ο ἨΝασατεί]ι, 

π'Ἡθγθο Ἡς Ἠαᾶ δει Ὀγοαιρηί πρ: 
απᾶ Ἰο οηἰοταᾶ, 85 15 οαβίοτα 
πν8Β, 1Π{Ο {μα βγηαροραθ οπ ἴπ6 
ΒΑΡ ἄαγ, απᾶ πἰοοᾶ τρ {ο 
γρδᾶ. Απᾶ {ποῦ πας ἀε]νεγεά 
πηΐο Ἠϊπι 4ΐμπο Ῥου]ς οὗ {π6 Ῥτο- 
Ῥμεί 154ἱ4Ἡ. Απά Ἡο ορεπεᾶ {λε 
ὅῬΟΟΚ, απᾶ ουπᾷ {πὸ ρ]αςε ΠΟΘ 
165 τγᾶ8 υτιῦθῃ, 

18 ΤΠ ϑριυῦ οἳ {π6 Τιοτᾶ 15 προπ 
της, 

ΘΟ Βροᾶῖιθδθ Ἡο αποϊπζεᾶ τὴ {ο 
Ῥχθαο] Ἰροοῦ {άϊπρβ {ο {16 

ὢ. - 

«2 

15 

14 

μι ὧν 

16 

1 -Ἱ 

ῬοοΥ: 
Ἠο Ἰαί]λ βοηῖξ πιο {ο Ῥχου]αῖπι 

χ6]6ᾶςο {ο {16 οαρ{ϊνοβ, 
Απά χεοογετῖηᾳ οἳ βἱρμί {ο ἴμε 

Το δεί αὖ Προτίψ ἴ]ιοπα {]λαί ατα 
Ῥταϊςεᾶ, 

19 Το ρτοσ]αῖπη ἔπ ποοερίαΡ]ε σεαχ 
οὗ {πο Τιοτᾶ. 

1γ, 
{ιο ἱ- 
1λαὐέ[ειί 
εαγίῃ. 

25. 
τοπ]. 

805, 
“ἰὴ 

40σ,α 
γ ο 

505, γοῦί 

δους, 
ΤΓΛΕΥΕ- 
7ογε 

ΤΟΥ, {πε 
σοϑβρεῖ 
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, ) , “ ώ ΄ » πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν 
- ΄ ν 3 » - « / 

6 στιγμῇ χρόνου. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, 
Ν [ή Ἁ » , , μὴ ο 

Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ 
ν , ο εμλμς ο , " 

τὴν δόξαν αὐτῶν" ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ 
ἐδ 

ἡ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν. σὺ οὖν ἐὰν 
προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μουΐῖ, ἔσται σου πάν- 

8 ταϑ, καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς, 
«γ, » ὟΣ -0. , παγε ὀπίσω µου, Σατανᾷϑ᾽ γέγραπται 
γάρ] ἹΤροσκυνήσεις Κύριον τὸν Θεόν 

11 Ν ᾽ - / ’ ”/ 

9 σου 1], καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. καὶ ἤγα- 
12 ΔῈ μι « , Ν ” γεν 5 αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν 

Ε) “ - 

αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν 
- Η͂ 3 Ξ - 

αὐτῷ, Εἰ ὁ13 υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν 
- Ψ ᾿ “ - 

10 ἐντεῦθεν κάτω᾽ γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγ- 

γέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ δια- 

11 φυλάξαι σε καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, 
’ / ΔΝ , ΔΝ ’ 

μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα 
9 Ν Ψ δινα δῷ - 

19 σου. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 
[ιό ” 3 .] ’ Ψ Ν 

ὅτι Ἐϊρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις Ἐυριον τον 

13 Θεόν σου. καὶ συντελέσας πάντα πειρασ- 
, 2 η - ” 

μὸν ὃ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι 

καιροῦ. 

µ Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ δυνάμει 

τοῦ Πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν' καὶ φήμη 
“ σα ” “ 

ἐξῆλθε καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 
9 αν 5 . - ΄ 

16 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
3 - / «ε Δ / 

αὐτῶν, δοξαζόµενος ὑπὸ πάντων. 
, φ ο 

1 Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ΝαζαρέθἈ, οὗ ἣν 
. “ Ν ν ᾽ Ν 

τεθραμμένος" καὶ εἰσῆλθε, κατὰ τὸ εἰωθὸς 
Ν ΄“΄ » ΄ ε , - β / 5» Ν΄ 

αὐτῷ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν 

17 συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. καὶ 

ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον ᾿Ησαΐου τοῦ προ- 

φήτου!", καὶ ἀναπτύξας" τὸ βιβλίον, εὗρε 

ΙΒ τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον, Πνεῦμα 

Κυρίον ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ ἕνεκεν ἔχρισέ με εὐαγ- 

γελίζεσθαι]ὸ πτωχοῖς" ἀπέσταλκέ με ἰάσα- 

σθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν" 1 

κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς 

ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν 
᾿ ΔΝ 

1 ἀφέσει, κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. 

7 ἐμοῦ 

8 πᾶσα 

ὃοπι. Ὕπαγε ὀπίσω 
μου, Σατανᾶ" 

10 οπι. γὰρ 

Ἢ Κύριον τὸν Θεόν σου 
προσκυνήσεις 

15 ἤγαγε δὲ 

15 Οι, ὁ 

1 τοῦ προφήτου Ἢ- 
σαΐου 

15 ἀνοίξας 

16 εὐαγγελίσασθαι 

17 οπι. ἰάσασθαι τοὺς 
συντετριμμένους τὴν 
καρδίαν" 



ἢ Ον,, 

ερο. 

Ι 

ο ΤΌΚΕ ΤΥ. 20-- 85. 

1611 
20 Απά πο οἸοβεᾷ ἴ]ο Ῥοο]ς, απᾶ πα 

ραγνε 16 αραῖπ {ο {ο ταϊηϊβίθυ, πᾶ 
φα6 ἄονγῃ : απᾶ ἴ]ιο ογες οὗ 81] πετ 
ὑμαῦ π/ετο ἴπ {ο ΒΥΠΒΡοΟΡΙΘ ἩΘΥθ 
{αδύεπεά οἩ ΠἨήτη. 
21 Απά Ἠο Ῥεσαπ {ο 580 απο ἔθη, 
Τμ ἆαγ 15. {815 Βοτιρίατο {1ος 
1η γοιτ 688. 
22 Απᾶ α]ὶ Ῥαγαε Ὠΐτη πνΙηθςβς,απά γοιι- 
ἄετοᾶ αὖ {π6 ρυδοίοιι5 πγογᾶβ, ΥΙΟΙ 
Ῥτοσθεεά ουὖ οὗ 115 σπου. Απά 
{π᾿ 60 βα1ᾶ, 15 πιοῦ {1158 {οβερ]μ’5 50} ὃ 
25. Απά 16 βαϊᾷ απο ἔπτη, Υ8 ση] 

ΒΌΥΘΙΥ 5αγ απίο πιο ΕΠῖ5 ΡΤΟΥΕΥΡ, 
Ῥ]ηπρδιοίαη, Ίεα] {1γδεΗ: ὙἨΠαΐβδο- 
6υ6Υ πα Ἠαγνο πραγ ἆοπο ἴῃ Οαβεγ- 
ηαΊΠΑ, 40 4150 Ίετε ἴῃ {ΠΥ οοπΏΙσγ. 
24 Απᾶ Ίο βαϊᾶ, οτι] ΤΙ ΒΔ ππΐο 

᾿γοα, πο 3” Ῥτορλοῦ 15 αοοερίεᾶ ἴῃ Π15 
ΟΥ̓ οοπΠ{ΥΥ. 
25 Ῥαυΐ 1 {61} γοι οὗ ἃ ἰγαζῃ, Ἑτπαησ 

νηάόννβ ΤΟΥ͂Θ ἴῃ Τρτας] {π {119 ἆαγς 
οὗ ΕΙαΒ, θη ἴ]λο Ἠεαναν γαρ 5 αὐ 
τρ ΈμἨτεο Ὑ6α5 απᾶ βἰκ πποπίῃς: 
ψ/Ἡθη ρτεαῖ {απιπο γα {μτοιρλοαῦ 
811 ἴμο ]απᾶ: 
26 Ῥτί ππ{ο ποπο οἳ ἔπετη ν/ας Ε]ίαΡ 

5οηΐ, βανο ππ{ο Ῥατερία ὦ οἵίη οἳ Ῥ]- 
ἄοπ, ππ{ο ἃ σγοσηδη {πα νγας ἃ σηΙάοτγ. 
27 Ἀ Απᾶ πἹΩΠΥΊΕΡΕΥΕ 7616 ἴῃ Τ5γαε] 

Τη ἴ]ιο {1πὴ6 οὗ Έλβα πο Ῥτορλεί: 
απᾷ Ώηοηπθ οἳ {επι πας εἸοαηβαί, 
βατίηρ ΝαατπαΠ {μο Βγτίδη. 
28 Απά 811] {αγ ἵπ {πο ΒΥΠαΡοραθ, 

π/ηθη ἴμεγ Ἰεαγά {λεβο {141ΠΡΡ, πγεΥθ 
Π1εά νι} γα, ᾿ 
39 Απᾶ γο86 πρ, απᾶ {ῃγιιϑὺ τα ο 

οὗ ἴλο οἳίψ, απά 1εᾷ πι απίο λε 
| πῬτουν οἳ {πὸ 1 (θύοι ἐΠαῖτ οἰ τυ 
πας Ῥτ116) ενα! ἴ]νεγ ταϊσηὺ οαδὺ Ἠἶπι 
ἄονπα Ἠεαά]οτρ. 
80 Ῥταῇτ 186 ραβεῖπσ ἴμτοιρ]ῃ ἴλα 

τηϊᾶβὺ οὗ {ἶποπι, πγεπῦ ΠῚΒ πνατ: 
81 Απά «απο ἄουπ {ο ΟαρεγπαΙΠῃ,΄ 

ἃ ο οὗ ἄαμ19ε, απᾶ ἑααρΏί ἴλιοτη 
οἩ {16 ΡαβρραῦἩ ἄαγβ. 
82 Απᾶ ἴ]ογ πγετο αξοπ]θ]ιεά αὖ Ἠ]58 

ἀοοίχίπαο: 3ο 118 ποτά πας γα 
ῬΟΠΟΥ. 
98 4 Ἐ Απᾶ ἴῃ {πὸ βγπαροραο ἴΠεχε 

ν/88 πια ΠΙΟ] Ἰας ἃ ΒΡΙΥῦ οὗ 8) 
ππο]θαπ ἀθν1], απά οτιεά οαὐ τι ἃ 
1οπᾶ γοῖσα, 
84 Βαγίηρ,! Τιοῦ ας αἶοπο, π]αί πᾶν 

ψγὸ ο ἄο σι {π66, οι «6515 οὗ 
Ναπαχαίμ2 αγί που «οπηθ {ο ἀθβίτογ 
182 1 Ἴσιου ἔμοο πο ἴποι ἃγύ, ὑμ6 
Ἠο]γ Ομ οἳ αοᾶ. 
86 Απᾶ ᾖοβα5 τερι]κοᾷ Ἠϊτη, βαρ, 

Ἠο]ά ἐπὴν Ῥοααςς, απᾶ «οπιο οτιῦ οἵ 

1881 
20 Απᾶά ο οἸοβοᾷ ο ἸΡοΟκ, απᾶ 

ρατο 15 Ῥαο]ς {ο {π6 αἰθοπᾶαπξ, 
ΔΩ εαῦ ἄοππ: απᾶ {πο ογθς οὗ 
811 ἴῃ {ο βΥπαΡοριθ 7616 ζβίθῃ- 
οᾱ οι Ἠϊτη. Απά Ίο Ώοραπ {ο βατ 
πηΐο πετ, Το-ᾶαγ παῖ {5 
βοτιρίπχο Ῥεεπ {α]1ῇΠεᾶ ἴῃ τον 
685. Απάᾶ α]] Ώατο Ἠϊτη ὙΠ 658, 
απᾶ πιοπᾶετοᾶ αὖ ἴ]ιο πνοτᾶς οὗ 
6ταςς ΒΟ Ῥτοσεοᾶεᾶ οαὖ οὗ Ἠ18 
αποπόἩ: απᾶ ΠΟΥ εαἰᾶ, 15. ποὺ 

25 (18 {οβερ]ᾗ)5 50η 2 Απά ο βϑϊᾶ 
πηΐο {πεπη, Ώοτρί]εββ γο γη] βαγ 
πιηΐο 19 {1115 Ῥαχαβ]α, ΕΗΥΕἰοῖαπι, 
681 {πγεα]: Ἠνήαίβοενθογ να 
Ἴανο Ἠεατά ἆοπο αἱ Οαρεγπαττη, 
4ο 4150 Ἠετε1π ἐμῖπο οὗ οοαΠ{τΥ. 
Απά ἢ βαϊᾶ, Ὑοατ]γ 1 580 ππίο 
χοῦ, Νο Ῥτορ]μεῦ 15 δοσθρίδ]8 ἴῃ 
115 οππι οοπηΐγυ. Επί οὗ ἃ ἐγαῖ] 
Τ 58. απίογοα, ΤΉΘΥΘ ὙγΘΥΘ ΤΠ 
ΜΙ ΔΟνγΒ. ἴῃ 15Υ86] 1π ἴμο ἆαγβ οἳ 
Ἐμ]αΗ, θη ὑπὸ Ἠεαγεη γγας 5᾽χαὐ 
τρ {ητερ γθδ78 απᾶ 51Χ τη 8, 
πηθη ΠΟΥ 6 68ΤΘ ἃ ργοαὺ {ατηῖθ 
ΟΥ6Υ 811 {Π6 ]απᾶ: δηα απ{ο ποπε 
οἵ ἔπετη πγας ΕΠ1]8}} βϑηΐ, Ῥ{ οη]γ 
{ο ἈὔΖατερμαίἩ, Ίπ {π6 Ἰαπᾶ οὗ 
ΡΙᾷοἨ, ππ{ο ἃ ποίπαι {λα πας ἃ 
πΠᾶον. Απᾶ ἴεγο πγετο ΤΠΑΠΥ 
Ίερευβ ἴῃ Ίδγαε] ἴῃ {1ο πο οἵ 
Ἔλμεμα {με Ῥχορμεί; δια ποπθ οὗ 
{ππετη τας «]ααπδεᾶ, υαῦ οπ]γ Ναα- 
181 πο Βγτίαπ. Απάᾶ ἴπεγ ποτε 
ὉΠ Πες τι] τυ πι {πο ϱΥΤΒ- 
δόρτιθ, ἃ5 {1εγ Πεαγά {Π656 (πηρα: 
απιά {Παγ 1056 τρ, απά οαβί τὴ 
{οτί οαῦ οἳ μπα οἰΐγ, απᾶ 16 
Ἠϊπη πηΐο ιο γον οὗ {μα 1111 
γνθγθοηῦ {μαι ο ναςδ μα], 
ΕΏιαῦ πε πη]ρης του Ἠϊτα 
ἄονπ Ἠεαᾶ]οπρ. Ῥτπί ἢ6 ραββῖηρ 
τοις] {ιο τη] δί οὐ ἔλοτα πγεπό 
115 τᾶ. 

Απά 16 οϑιὴθ ἄοσῃ {ο Οαβεγ- 
ἨβΊτη, ὃ Οἰὐγ οὗ 6 81166. Απιά Ἡε 
γγῶ5. {εασμῖηρ ἔἨεπι οπ ἴ]ο 580- 
Ῥαΐι ἆαγ: απά ἴ]εγ νγεγο αβῖο- 
πῖβμεά αὖ Ἠϊς ὑθδομίηρ; ἴῸΥ Ἠ18 
ΟΣ πγαβ ση] απἰ]οχ1ῦψ. Απᾶ 
ἴῃ {Πο ϱγηαροραο μεγο ππας ἃ 
1Π8Π, Πίο Ἠαᾶά ἃ ερ οὗ απ 
πησ]εαι 566 01}: απά Ἰο6 οτ]ιεᾷ 
οαῦ σι ἃ Ἰουᾶ νοῖσθ, 4Α1 | 
πιηαξ πᾶν πο {ο ἆο νι] {Π66, 
Όιοι 9 6515 οὗ Ναζαγείμ2 αντί πο 

94 

οο1ηθ {ο ἀθβίτογ τι8 1 Κῆον {μεε | 
ν]ο ἴποτ ασ, {π6 Ηο]γοπεοξ ἄοά. 

9ὔ Απᾶ αβτβ τορτ]κεᾷ Ἠἶπη, βαγίηρς, 
Ἠο]ά ἐπ Ῥεαςο, αιιά «οπαθ οτί ο 

1 ΟΥ, γοῖί 

3 αν. 
ϑατερία. 

8 α΄. 
αεπιο.. 

405, Τοί 
αἴοπεα 



ΏΥΑΓΓΕΔΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

, -“ 

30 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, 
ἐκάθισε καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ 

3 διὰ Ὁ ” 
9Ι ὀφθαλμοὶῖὸῦ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. ἤρξατο 

ἐξ ᾿ . μ᾽ ᾿ ας / / 

δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλή- 
- 3 ” 

ρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 
Δ ’ 3 / νο ὧν 3 / 99 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον 

ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευο- 
- . ”- 

μένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον, 
Ε 4 δρ 3 ς [2 2 / Ν 3 

93 Οὐχ οὗτός ἐστι ὁ υἱὸς Ἰωσήφ: καὶ εἶπε 

πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παρα- 
κ᾿ , 3 , / αμα 

βολὴν ταύτην, ᾿Ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν 
ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν τῇ ἢ Καπερ- 

(ιά - 

"πούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 

34 εἶπε δέ, Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφή- 
ΕΣ 

οὗ της δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. ἐπ 

ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν 
΄ - μά 

ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ηλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε 
» ’ὔ ς 2 λ 3 "Μαν / Δ [οὰ ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας 
σ « ) / λ 4 ’ ας ” οἱ 

ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
” ο ἣν Ν ΕΣ ,ὔ .} “ 3 , 

96 γῆν καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη 
Ν “ - 

Ἠλίας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος Ὁ 
Ν - / Ν Ν Δ 

97 πρὸς γυναῖκα χήραν. καὶ πολλοὶ λεπροὶ 
3 - Αα ἦσαν ἐπὶ ᾿Ἑλισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ 

Ἰσραήλ“! καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ 
Δ « 

98 μὴ Νεεμὰν ὁ Σύρος. καὶ ἐπλήσθησαν πάν- 
΄“ ΄ ΄“ 3 ΄ 

τες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα, 

99 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς 
ἊΝ 5 βλ ο α 9). ὁ / 

πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως τῆς” ὀφρύος 
τοῦ ὄρο ἐφ᾽ ας Αλ. ».” ΕΣ δό 

ὄρους ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο, 

20 εἰς τὸ 5 κατακρημνίσαι αὐτόν. αὐτὸς δὲ 
Ἢ “- 

διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο. 

δι. Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ πόλιν τῆς 
. ς ἢ - 

Γαλιλαίας καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς 

39 σάββασι. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ 
» “Φ 3 » / 5 « / 2 “- Ν 

83 αυτου, Οτι εν ἐξουσίᾳ ἣν ὁ λόγος αὐτου. και 
2 ἊΝ ας ”’ - ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα 

’ » - 

δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξε φωνῇ µε- 

3 γάλῃ, λέγων”, Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ 

Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς 
ο Σε ὁ - ο τρ , ΜΗ 
ὃ εἰ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ 

ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ 

18 οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ 
συναγωγῇ 

19 εἰς τὴν 

Ὁ Σιδωνίας 

Ἵ ἐν τῷ ᾿Ἱσραὴλ ἐπὶ 
᾿Ἑλισσαίου τοῦ προφή- 
του 

33 οπι. τῆς 

35 ὥστε 

33 0πι. λέγων 
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3 Μειϊ, 
8, 14. 
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ΠΟΥ, ἰο 
Φαγ ὑιαί 
ἐμὸν 
πειυ 
πι {0 Όσο 
ΣΤΑ 

Μαι. 
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Γιο Ίαχκο: 

1611 
Ἠϊπη, Απᾶ γ/ηοαη {11ο ἀθεν]] Βα ἔ]τουντι 
Ἠϊπα ἴῃ {π6 τη]ᾶδί, Ἠθ οἈπηθ οαῦ οὗ 
Ἠϊτη, απιᾶᾷ Ἠατί Ἠΐτα ποῦ. 
86 Απᾶ {1ι6γ Ίγεγο 811] απηαζεᾶ, απᾶ 

βροΚο ΑΙΠΠΟΠΡ {Ἠετηρε]νες, βαγίηρ, 
πια ἃ γνοτά 15 192 Του η δὰ- 
{μουν δα Ῥούπγοχ νε οοπηπηαπᾶεί]ι 
ἴλο ππο]εαη ΕΡΙΠΙ{Β, απᾶ ΠΟΥ «οπιθ 
οαῦ. 
817 Απᾶ ἴ]ιο {απιο οὗ Ἠϊπῃ νγοπΐ οτί 

1Π{Ο ΘΥΕΥΥ Ρ]αςο οὗ {λε οοαίΣΥ τοπ 
διθοαί. 
88 4 "Λπᾶ 116 διόβθ ουΐῤδδοῦ {πὸ 

ΞΥΠΔΡΌΡΤΙΘ, απιᾶ επίθετοᾷ 1Π6ο ΒΙΠΙΟΠ)Β 
Ἠουβδ: απά ΜΒΙΠΙΟΠ5 νη{α ΠΙΟΙἨΘΥ 
ν/αβ ἴα]κθοι γη η ἃ ρτεαῦ 16Υ6Σ, απᾶ 
{που Ῥοβοιρ]ῦ Ηΐτη ΣΟΥ Ἠεγ. 
99 Απά 16 βίοοα ουεχ ΠΟΥ, απᾶ 

χερτα]κεοᾶ ἴ]ιο {6νοχ, απᾶ 16 Ἰοζύ μου. 
Απιά ἹππηθαϊαΜε]γ 5Ἡθ Άποδε, απᾶ 
τηϊηϊβίογεά πηΐο {λοτῃ. 
40 { Νου θη {πο ὅπη πας βδεί- 
πρ, 811 {ποὺ πα Ἰαά απγ 510 Κ 
πνϊξἩ ἄἴνογς ἀϊβθαβθβ, Ὀχοιρηί επι 
απίο ΠΠ: απᾶ Ἡο Ἰαῖά Ἠ]5 Ἠαπάς 
ΟΠ. ΘΥΕΙΥ οπα οὗ ἴπεια, απ Ἠεα]εᾶ 
ΏΏοτη. 
41 ἘΑπᾶ ἀανῖ]β 4150 οΆππθ ουὖύ οὗ 

ΙΙΦΠΥ, ογγΊηρ ου, πα βαγίηρ, Τποα 
ατί Ολτίςί {πὸ Βοη οὗ ἄοά. Απᾶ μ6 
τορακίηπρ ἔλετη, παβογοᾶ επι ποῦ 
'6ο βρεα]ς: 1οχ ὕπο Ίσιεν {πα Ἡε 
να Ομτῖςῦ. 
42. Απά νε 16 πνας ἄαγ, Ἡο ἆ6- 

ραχ{θᾶ, απιᾶ υγοηῖ 1Π{ο ἃ ἀεξετί ρ]ασε: 
απᾶ {πὸ Ῥεορ]ο βουρῃὺ Ἠϊπα, απά 
οςππΘ πηΐο Ἠϊτη, απᾶά βέαγοᾶ Ἠήπη, 
ἐιαξ 16. κου], ποὺ ἀερατί ἔγοτα 
{6 1. 
48 Απᾶ 16 βαϊᾶ ππίο ἔλαπι, Τ 

τωπςέ Ῥχεαε] ὑπ Ἰάηρᾶοπι οὐ ἄοά 
{ο οἴλεν οἵδ]εβ 15ο: Τογ {Πεταῖοτο 
απ 1 βϑηῦ. 
44 Απᾶ "6 Ῥγθασμεᾶ 1π {π6 Βσηα- 
6οραεβ οὗ ἄαμ1ες, 

5. Απᾶ ΧΙδ 6Π1θ {ο Ῥα88, ἰλιαῦ 48 
ἴἔλιο Ῥεορίθ Ῥτοβεεᾶ προπ ΗΙτη {ο Ίθαν 
{μη6 ψοτὰᾷ οἳ ἀοᾶ, Βο βὑοοᾶ Ὁγ ἴαε 
Ία]κο οἵ οππιθβαχος, 
2 Απᾶ βὰν πο 5105 εἰαπάΐπς Ὦγ 

Ῥαῦ {ιο Πςμειτηθπ Ὕν6χο 
ροπ6 οι οὗ {λιετα, ἃ Πα γγετο πγαδΗῖης 
{ποῖ πείς. 
8 Απᾶ ιο επ{ετεᾶ Ἰπίο οπθ οὗ {πο 

Β1ΗΡΒ, ΥΙΟ] νὰ ΡΙΠΠΟΠ)5, απᾶ Ῥταγεᾶ 
Ἰήτηα, Όλα Ἡο στοῦ] ἐπταδί οαί 8 
Πο {τοπ {ο Ἰαπᾶ: απᾶ πὸ καΐ 
ἄονπ, απᾶ {ααρ1ῦ {119 Ῥεορ]ο οτί οἳ 
{86 581}. 

1881 
τη. ἀπᾶ νπεη πο 16 ν1] μδᾶ 
{γόνυ Ἠϊτα ἄονῃι ἴῃ {86 τηϊαϑύ, 
116 σαππθ ουΐ οἱ 1Ητη, Ἠπνίηρ ἄοπε 

96 Ἰήπι πο Ἠατίι. Απάᾶ αππασεταεπ{ 
68ΊΠΘ προπ αἩ, απιᾷ {]εγ 5ρακο 
ἰορείμετ, οπθ ΠῚ Δ ΠΟΐΠΘΥ, 58 Υ- 
Ἰπςρ, ὙΥμαὺ 15 20118 του {ον 
σι δαΐμουν απᾶ Ῥοπες ΒΘ 
οοππηαπᾶεί] {Π6 ππε]εαπ ΒΡ ΥἹ5, 
δια ἴΠεγ οοππθ οαὐ. Απάᾶ ἔπετα 
γγϑηῦ Του ἃ τάποιχ οοπεετηῖης 
Ἠϊπη 1ΙΠ{ο ΘΥΘΥΎ Ῥ]αςο οὗ {16 τε- 
δῖοι τουπᾶ αὐουί. 
Απά 6 χο56 πρ 1γΟπΠ1 {1ο 5υπᾶ- 

6οραε, απιᾷ επ{εγεᾷ Ιπίο {πο ποαβδε 
οἳ ΒΠΠΟΠ. Απᾶ ΒΙπιοΠ΄5 Ὑ 176 5 
αποίΠμοεχ πας Ἠο]άει να ἃ ρτεα!, 
Ίθγετ; απᾶ ὑπο Ῥεβοιρηπί Ἠϊπι 

99 10Υ Πού. Απᾶ ο βίοοα οΥ6Υ ΠΟΥ, 
δια τερα]κοᾷ {με ἔθυου ; απᾶ 1016 
ΠΟΥ: απᾶ ἱτητηθαϊδίθ!υ 516 χο5θ 
τρ απᾶ τηϊηϊβίοσθα πηΐο ἔπαπῃ. 

Απιά πνΠεη {Π6 Βα πας βεἰάτρ, 
811 Όπου λαοί λα δὴ εἰς νηἔ]ι 
4ἴνετβ ἄϊβθαβοβ Ῥτοιρ]αί ἔπεπι 
πηΐο Ἠϊπα; απᾶ Ὦε ]α1ᾷ 15 Ἠαπᾶς 
ΟΠ 6Υ6ΥΥ οηθ οὗ {λεπα, πα Ἠοα]εᾶ 
Ώπεπη. Απάᾶ Σάενῖ]β 8150 ο8ππθ 
οαί 1ο ΤΙΒΗΥ, οτγῖηρ ουΐ, απᾶ 
Βα ηρ, ΤπΠοα ατί ιο Ῥοπ οὗ 
αοᾶ. Απάᾶ τερα]άπρ {πετα, Το 
5αΠετεᾶ ἔλεπι ποὺ {ο ΒΡ68Κ, Ῥε- 
σπτ8ε {μεσ Κατ {μαὺ ΒΘ γ/ας ἐμ6 
Ἡγὶϑύ. 
Απά ππεη 16 γγας ἄαγ, Π6 οαπ1θ 

οτί απάἀ γγοπί 1Π{ο ἃ ἀθδετί Ῥ]αοο: 
δια {πο τηπ]Ω(πᾶςς βοαρΏύ δέου 
τη, απᾶ οαΊης ΠΙΟ Πΐτη, απᾶ 
νου] ΊἸανο βίαγεά Ἠϊπα, {μδὺ 
6 5ῃουἹᾶ ποῦ Ρο Ίτοπι ἔμ. 
Ῥαί ο βαϊᾷ απί{ο οτα, 1 ταδε 
Ῥεας] {πε ἁροοᾶ ὑϊαϊηρβ οὗ {86 
Ἰήπρᾶοπι οἳ ἄἀοᾶ {ο {ο οἴπετ 
ολες αβο: {οχ {μεχείοχο πας 1 
5εηῦ. 
Απᾶ Το πναβ Ῥτεασλμίηρ ἴῃ {πο 

Αγηᾶβροριος5 οὗ ὅ ἄα]]οο. 
Νου; 160 6116 {0 885, 8116 {π6 

τη] 1π|6 Ῥχοβξθά προη Ὠΐτη απάᾶ 
Ἠοαχᾶ ο ψογᾷ οὗ ἀοᾶ, {μα Π6 
γγ85 βίδῃαϊηρ Ὦγ {πο Ἰα]κο οὗ ἄεπ- 
πηθβατεί; απά Ἰθ βαν; πο Ῥοαῦς 
εἰαπάϊηπσ Ὦγ {πὸ Ία]ε: Ῥαΐ πε 
ΏΞΠΟΙΤΙΕΠ Ἠαᾶ οπο οτί οὗ {λοαπα, 
απά πγοτο υγαβῃΐηρ ἐλεϊγπείς. Απιᾶ 
Ίο επ{εγεᾷᾶ Ιπίο οπθ οὗ πε Ῥοαίβ, 
ὙΠΟ νγαβ ΡΙΤΠΟΠ᾽5,απᾶ αβ]κοᾶ Ἠϊτα 
{ο ραί οαὖ ἃ 11{{16 Ίτοπι {πε ]απᾶ. 
Απά Ἡο βαῦ ἄοππ απᾶ {ααπρηί 
{86 πππ]Ππιᾶες οτί οὗ {πε Ῥοα0. 

9 -ᾱ 

98 

40 

41 

48 

44 

τῷ 

ιν] 

1 αν. 
ἀσποΠ. 

205, ἐμές. 

8 αν. 
«ἰεπιολϊξ. 

405, 
σοξροῖ 

5Ύετγ 
ΙΠ8ΏΥ 
Αποϊεπίε 
βυθλοτῖ- 
{165 τοδὰ 
«{μάσα, 
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5 ” κ ερ ΑΚ οἷ / 3 ΔΝ 

αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ 
΄ στ. Ψ, Ὁ “ 

μέσον ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν 
” ιό ν᾿ ὸ , / εν] / ον 

96 αυτον. και εγένετο θάμβος επι παντας, και 
/' ᾿ 5 

συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, Τίς ὁ 
{ ασ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει 

ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ 

81 ἐξέρχονται ; 9 
ας τα / κ 

αυτου εις παντα τόπον της περιχώρου. 

ἣν ’ ἘΝ Ν καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ 

Ε] ν “ - - 

88 ᾿Αναστὰς δὲ ἐκ" τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν 
3 ᾿ ,"» / «99 Ν ν - 

εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος" ἡ“ πενθερὰ δὲ τοῦ 
ῃ 5 , - / ἳ ᾿ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλφ' καὶ 

5 ’ θ᾽). τ ν » σι Δ 

3) ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. καὶ ἐπιστὰς 
μὴ » - 3 η - ΡΞ Η 
ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησε τῷ πυρετῷ, καὶ 
5... ἌΣ δα - 3 εκ 
ἀφῆκεν αὐτήν᾽ παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα 

δ 3 -” 

διηκόνει αὐτοῖς. 
, ”- « “ 5 

4 Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, πάντες ὅσοι εἶχον 
ν» ” 

ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς 
Ν ες κ ε 

πρὸς αὐτόν" ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖ- 

ἐξήρχετο 
Δ Ν γι » ἊΝ - , Νὰ 

δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα καὶ 

4 σῷ 
» » / 

ρας ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν αὐτούς. 

ο Φ, -- λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς”) ὁ υἱὸς τοῦ 
΄σ - ” Δ ΄ 

Θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, 
“ ”/ ΔΝ - ΔΝ οι - 
ὅτι ἤδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 

, , 58 ᾿ » , 
Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἐξελθὼν ἐπορεύθη 

. , εἰς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι ἐζήτουν 39 
ΟΕ, μαμά: ο » ” λ - 

αὐτόν, καὶ ἦλθον έως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον 
ὁ δὲ 

τὰ Ν ” Ν .“ Ν - τα 7, / 
εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλε- 

Ες] ΄ ΑΥ / 3. τ. 2 “ 

48 αυτον του μὴ πορεύεσθαι απ αυτων. 

΄ ν ’ 

σιν εὐαγγελίσασθαί µε δεῖ τὴν βασιλείαν 
- “Ὁ - ο 

τοῦ Θεοῦ" ὅτι εἰς τοῦτο ἀπέσταλμαι", 
. “- - 4 Καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς Ὁ 

τῆς Γαλιλαίας. 
- κ᾿ , 3 - 

Ὁ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι 
ες ΑΚ » , Ν ῃ κ - 4 

αὐτῷ τοῦ] ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ 
3... Α 3 ς Ν μὴ Ν / τς 

αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ 
53 ΄ - Ν Ν . 

9 καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην 
« Ν { ” 2 / 3 » ες) » / οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέ- 

ο ᾽ Ν κ᾿ ἃ « 
ὃ πλυναν” τὰ δίκτυα. ἐμβὰς δὲ εἰς ἕν τῶν 

/ ὰ 2 - ’ 3 / 9. ἃ 
πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν 
.. 2. - 5 ον) , 
ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον. καὶ καθί- 

- Δ / 

σας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 

9 

36 (οὗτος; ὅτι......ἐξέρ- 
χονται. ἰοὶ, ιοί ιά.) 

27 ἀπὸ 

35 πι. ἡ 

3 οπι. ὁ Χριστὸς 

80. ἐπεζήτουν 

δι ἐπὶ 533 ἀπεστάλην 

εἰς τὰς συναγωγὰς 

Δαν. ᾿Ιουδαίας 

3 ἔπλυνον 

ὃ καθίσας δὲ 



5. ΕΚΕ 

ἘΜ αν, 
8. 2. 

1611 

4 Νοπ π]εη πὸ μδᾶ οὔ βρθακίηρ, 
6 βαϊᾷ απίο ΡΙΠΟΠ, Τιϑῖιηο}}). οὐ 
ΙΠ{ο πο ἄεερ, απᾶ 1εῦ ἄονπ γοατ 
ηοθῦς Του ἃ ἀτααρ]ύ. 
δ Απά ΒΠπΠοΟΠ αΠΒΙΥΘΙΊΠΡ, 58] ππύο 
τη, Μαρίαυ, να Ίανο {οῖ]οᾶ 411 ἴ]ιο 
πϊρηί, απᾶ Ἠατο {ακεπ ποίμῃϊηρ: 
πθνοχίμε]οδς αὖ {1 ποτά 1 νι] οὐ 
ἄονγῃ {Πο ποῦ. 
6 Απά ποπ {αγ Πϑα {Π|5 ἄοπο, 

Ώιαογ Ιπε]οξεᾶ ἃ ρτοαῦ τη] γαᾶε οὗ 
Ἠβ]ιος, απιᾶ ιαῖν ποῦ Ῥγαίκο : 
7 Απά {ποὺ Ῥοεκοπεά πηΐο ἐλεῖτ 

ΡαΥ{ΠΘΥΒ, ὙΠΟ Ὕγεγο ἴῃ {Πο οἴμεν 
5810, ὑπαῦ ἴπεγ ΑΠοπ]ά οοππο απά 
ΠΘΙΡ πει. Απᾶ ἴπεγ οππιθ, απᾶ 
ΏΠεά Ῥοΐῦ]ι {πΠ6 ΒΡΕ, 5ο ὑμαῦ ἴπαγ 
Ῥοσαπ {ο 51:1. 
8 θη ΒΠπΠοπ Ῥοΐαυ βατ 1{, Π6 {α]] 
ἄοππ αὖ 9 6βιιθ᾽ Ἰπθθς, 5αγΊπς, Ὦο- 
Ῥαγὺ ΤΥΌΤΩ 19, ΤΟΥ 1 ατη ἃ 5101] τηδ, 
Ο Τιοτᾶ. 
9 ἘῸΣ Π6 γας αξἰοπϊθ]αᾶ, απᾶ 81] 

{πδὺ ππογο ἢ Ἰήτα, αὖ ὑπ6 ἆνατρ]ιό 
οὗ {Π6 ἤβῃθϑ 10 {μεγ Ἠαᾶ {ακει. 
10 Απᾶ 50 γυᾶ8 8150 7.Π165, απᾶ 1 οἨ1ι 
πο 5οπ5 οὗ Ζεραᾶρο, 10 ΤΟΥ 
ραγίπθυς ἢ ποπ. Απᾶ αραβ 
5814 απο ΒΙΠΟΠ, Έθαν ποῦ, ἔγοτη 
Ἠοποβξογί{]ι ἴ]ποι β]α]{ σα{ο]ι τηθη. 
11 Απά θη {ποὺ Ἠαᾶ Ῥτοπρ]ῦ 

Ολεῖν 5105 {ο Ἰαπᾶ, {ΠΘῪ {ογβοο]ς 81], 
αι {οΠοπγοᾶ τη. 
12 4 ἘΛπᾶ 16 οαπηθ Το ρα58, ΘΗ 

Ίο ππας ἴῃ ἃ εοτίαϊῖπ ο, Ὀομο]ά ἃ 
Τηϑ {11 οἳ Ίεργοβδγ: ὙΠῸ βοεῖηςσ 
6515, 7611 οπ ἰδ 7866, απᾶ Ῥαδοτρ]ί 
τη, βαγίηρ, Τιοτᾶ, 11 ὑποὰ τί, 
{ποῖ ὀαηδὺ τηακθ Τη6 ο]εαῃ. 
19 Απᾶ [ο γαυΐὺ {ού Πῖ5 Παπᾶ, δᾶ 

{οπσ]αᾶ Ἠΐπα, βαγίης, 1 ση]: 6 έλοι 
οἶεαπ. Απιά Ἱππππσδ(Ια[α]σ {]ιο ἹαργοβΥγ 
ἄερατίεά ἔγοπι Πΐτη. 
14 Απᾶ Ίο οἸαγραᾶ Ἠϊπα {ο {ε]] πο 

1παη: Ὀαΐ, ο, δια αι {Πγβε]{ {ο 
{π6 Ῥυϊθϑύ, απᾶ ο ου {ον {1πγ οἶεας- 
Ίπρ, αοοογἵπρ 48 Μοβες οοπητηαιᾶ- 
ο, ἴον ἃ ἰ6βΙπποπγ ππ{ο {ματ 
15 Βαυΐ 50 τησ] {Π6 ΤΟΥ πεί 

{ππογο ἃ ἴδτηθ δργοδᾶ οὗ Ἠϊπι, απᾶ 
ρτοαί τηπ]Ω(ιᾷςςδ σαπηο {ορεί]μεν {ο 
Ἠθαχ, απᾶ {ο Ῥο Ἠεα]εᾷ Ὦγ Ἠϊπα οἵ 
{Π| 1} 1 ἤγ 1165. 
16 4 Απά Ίο πλάνα Ὠϊτη ΒΟ] 

Πίο {πὸ πγΙ]άσγπΘΒΕ, πα Ῥρταγοί. 
17 Απᾶ 16 οατηθ {0 888 ΟΠ ἃ 66Υ- 

ἰαΐπ ἄαγ, α5 Π6 ντας {εασμῖης, ὑπὸ 
ΏΊιθγο σοῦ Ῥμαχίδοες απᾶ Ῥοσίονς 
οὗ {16 Ταν 5 δ ηρ Ὅγ, ὙΠΟ 
676. ΟΟΙη6. ού οἳ πει ἴοψπι- οὗ 

Υ, 4-17. 

1881 
4 Απᾶ π]Ἱεη Ἠο Ἠαᾶ οἵ βρεα]«πρ, 

Ίο βαϊα ππί{ο ΒΙΠΟΠ, Ραύ οαὖ 1πίο 
ιο ἆθερ, απᾶά ες ἄοππ γοιγ 

ὅ πείς {ου ἃ ἄταισηῦ. Απά ΒΙΠΠΟΠ 
απβνιγογθᾷ απιᾶ ραϊῖᾶ, Μαξίαυ, πα 
ἰοηεά 811 πϊρμ6, απᾷ {οοῖς πο- 
εήπςσ: Ὀαὺ αὖ {πγ ποτά Τ πΠ] 

6 Ἰοὺ ἆοππι {π6 παίΒ. Απάᾶ π]θη 
Πιο Ἠαᾶ {μ1ῖ5 ἆοπο, ποὺ ἵῃ- 
οἸοδεᾷ ἃ ρτεαί του] πάρ οἵ 
ἬΒΠοΘ; απά {ποῖ πο Ὕογο 

τ Ῥτεακίπσ; απᾶ {ποὺ Ῥεεκοπεᾶ 
πη{ο 0μαῖν Ῥραγίιεγς ἴῃ ἴ]αο οἴ]ον 
Ῥοαί, ὑπαῦὺ ἴ]ιογ 5Πποι]α οοτπθ πᾶ 
Ἠε]ρ ἐπεπι. Απᾶ {Πεγ οαπ1θ, απᾶ 
ΠΠοᾶ Ῥοῦ]μ {ια Ῥοαίβ, 5ο ἰἴαῦ 
ἴΠεγ Ῥεραπ {ο βίπικ. Βεὺ ΒΠΠΟΠ 
Ῥεΐου, ποπ Π6 580 16, 611 ἄονγῃ 
αὖ «1 οδας) Ίθςθς, βαυίηρ, Ώορατ{ 
ΣΥΟΠ1 Ίπθ; Του 1 απ α βἰη[π] 

9 τῆ, Ὁ Τιοτᾶ. ἘῸΓ Ἰδ παβ 
αππαζεᾶ, απᾶ 81} ἐπαὺ Ὕγεγο ΙΕ] 
Ἰήτη, αὖ {πὸ ἄτααρ]ί οἵ ἴμαο ἤβῃθβ 
ὙΠΟ Πεν Ἰιαά ἰα]κοηἩ; απᾶ 50 
Ὑγ6 16 4150 «[81η65 απᾷ 0 ομπ, ΒΟΠ5 
οὗ Ζερεᾷᾶεο, ΒΟ Ὕγεγο ΡΥ ΠΟΥ 5 
τ Βίτηοη. Απά οεβαςβ βαϊᾷ 

ορ 

1 Θ 

τιηΐο ΒΙΠΟΠ, Έεαν ποῦ; Ίτοπῃ |- 
Ἠεποθίογίπ ποι 5181 1οαίο]ι 
ΠΙΕΙ. Απά π]θι {πε πᾶ 
Ῥτοταρ]ῦ {λῃαῖν Ῥοαῦς {ο Ἰαπᾶ, 
ὕπου ἰοῦ 811, απ {οΠονγεᾶ Πήτη. 
Απά 16 οαππθ {ο ρα55, π/]]]ο Ἡε 

ππας ἴῃ οη6 οὗ {πο οἵᾳςς, Ῥε]μο]ᾶ, 
α 1ης {111 οὗ ἸΘΡΥΌΒΥ : απιᾶ π]θτ 
Ίο 580 «6515, Ἡε {6]] οη 15 Τασα, 
απᾶ Ῥοδοασ]έ Ἰϊπα, βαγίπα, ΠΟΥ, 
1 ποια πν]έ, ποια σατιδῦ πια]κο πε 
οἶεαπ. Απᾶ Ίο βἰγοίσ]οά ἔοτθ]ι 
Ἠϊ8 λαπᾶ, απᾶ {οπο]ιαᾷ ήτα, βατ- 
Ἰηπρ, 1 π]]; Ῥο Όποια πτπαᾶο οἶδαῃ. 
Απιά αἰταϊσ]ιίνπαγ ιο ἹερτοβΥγ 

14 ᾿ἀορατίεᾶ Ίνοπι Ἰήπη. Απά Π6 
ομαγρεᾶ Ἰϊτη {ο {6]] πο παη: 
Ῥπό ρο ἐγ παγ, δα βῃον {πῃ γ- 
5ο {ο {π6 Ῥτὶθβί, απᾶ οἴου 
ΤΟΥ {Ἡσ εἸεαπδίηρ, αεοοταἵπρ 85 
Μοβες οοπηππαιεᾶ, ἔοτ ἃ. ἱεβί]- 
ΙΠΟΠΥ ππ{ο ἔματηα. Ἑπό 50 ΠΙΟ 
{ο πποτα πγοπ{ αργοαᾶ {Π6 τεροτί 
οοποσγπῖης Ηΐτη : απᾶ στοαί τηπ]- 
Παᾶςς «α1ηο {ορείἩεχ {ο Ίθας, 
απᾶ {ο Ῥο Ἠοαα]εά οὗ ἐῑιαῖν Ἰπῇτ- 
111168. Βαῦ Ἠο πλάνα Πϊτη- 
5617 ἴῃ {]ιο ἀθδοτίς, απᾶ ρταγοεᾶ. 

17  Απᾶ 16 «απΠο {ο Ρ4858 05. 0Π6 οὗ 
Ώπιοβε ἄαγ», ὑπαῦ Π6 γα» ζεασλίης; 
Ἁπιά {Πεγα σου Ρμαγῖδεες δ ἆοο- 
ΤΟΥΒ οὗ {πὸ Ίατν ΕΙθθῖπρ Ὦγ, νΥΒΙΕἩ 
γεγο ΘΟ] αὖ οὗ «γεν Υί]αρε οἳ | 

11 

12 

1 9 

15 

16 

1ατ. 
ίακο 
αἴϊῖυε 



] 

] 

- 5 Ν Δ 

4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σί- 
» / . ΔΝ / ν / µωνα, Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος, καὶ χαλά- 
Δ - ή 2 

ὅ σατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. καὶ ἀπο- 
Δ ς / 35 δι ΚΑ 3, / δι᾽ κριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ, Ἐπιστάτα, δι 

ασ »-»" δ Ν / δὲ λα ὅλης τῆς" νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβο- 
ΕΘ Εἰς Ἂς ᾿ “ον ῃ / 

μεν ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ 
6 δίκτυον, καὶ τοῦτο ποιήσαντες, συνέκλει- 
σαν ἰχθύων πλῆθος πολύ διερρήγνυτο δὲ 

7 τὸ δίκτυον αὐτῶν καὶ Κατένευσαν τοῖς 
µετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλ- 

3 ας φΦ' 

θόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς" καὶ ἦλθον καὶ 
Ν “ σ , 

ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζε- 
Δ , 

8 σθαι αὐτά. ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσ- 
, ε ῃ κ - Ζ ", 
έπεσε τοῖς γόνασι τοῦ ᾿Ιησοῦ, λέγων, Ἔξελθε 
δι ” -“ ο 38 ς , ο) , ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἶμι, Κύριε. 

ΔΝ ΑΝ / 

9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας 
5 . » ᾽ . ὸ ἢ ἮΝ , 

τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων 
- πττῆ- , 

0 ὃ συνέλαβον" ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ 
3 / ο 3 / δα Ν 
Τωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἱ ἦσαν κοινωνοὶ 

τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ 
3 ο - Μὴ να ΜΕΝ - “ ᾽ θ / 
Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ" ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους 
ἔσῃ ζωγρῶν. καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα 

ἥν ἧς Ν - 3 ὕ ο 3 ΄ 

ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα, ἠκολούθησαν 
αὐτῷ. 

-- 

Αἰ Ὁ ὦ ᾽ να 5 ΕΝ 5 “ - 
9. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν 

/᾿ ΔΝ .} , κ α / ’ . πόλεων, καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας" καὶ 
Δ 9 ΄“΄ ΔΝ 

ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, 
3 - Ν / 

ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνα- 
, Ν ΄ 

3 σαί με καθαρίσαι. καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
ἥψατο αὐτοῦ, εἰπών19, Θέλω, καθαρίσθητι. 

Ἂς τὰ ,΄ ς ᾿, 3» ” ἈΠῸ ο Ε - 

καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽’ αὐτοῦ. 

14. καὶ αὐτὸ |γγειλ Ἰτῷ μηδενὶ εἰπεῖν" καὶ αὑτὸς παρηγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν 

] 

ν ᾿ - ΄σ “ 

ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ 

προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς 
προσέταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 

ὅ διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ" 
“ , ”/ αὐδῶ , ν 

καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, καὶ 

θεραπεύεσθαι ὑπ’ αὐτοῦ"! ἀπὸ τῶν ἀσθε- 
ρα ” - ΕΛ 3 ΄- ΄ 

10 νειῶν αὐτῶν. αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς 

] 

ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος. 

7 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, 
Ν 9: ο , . Ν ον / 

καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων καὶ ἦσαν καθή- 
» ΔΝ / ὰ μενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἱ 

Ψ / Ε / / “ 
ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς 

ὃ. 5 

ΕὙΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

3 οπι, αὐτῷ 

δ ϱΠι, τῆς 

6 τὰ δίκτυα 

7 οἨπι. τοῖς 

9. ἰδὼν δε 

1ὸ λέγων 

1 ρηι. ὑπ᾽ αὐτοῦ 

2509 
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2600 5. {ΥῦΚκΚΕ ΟὟ. 11---92. 

1611 1881 
ἄα116ο, πιά Φπᾶς δ, απᾶ ζεγαβα]οτη : ἄα]]οο απᾶ οπάσα απᾶ «1εταρα- 
απᾶ {π6 Ῥοψεν οὗ {ο Τιονὰ πας Ίσπι: δηᾶ {π6 Ῥοπγεχ οὗ {πο Τιονᾶ 
Άγεδεπέ {ο Ἠεα] ἔπεπι. 18 ας στ Ἠϊπι 100 Ἠθα]. Απᾶ νο, 

3 Ματί 18 41 Ἐ Απᾶ Ῥε]ιο]ᾶ, τησ Ῥτοαρ]ῆ{ ἴῃ ἃ Ῥο]λο]ᾶ, πιει Ῥχίης οἨη ἃ Ῥεᾶ ἃ ας μᾷ 
9. 2. Ῥεᾶ ἃ τα πΥηῖσ]ι νγας {ακει να ἃ 1ΠΦΏ {λαῦ γγας Ῥα]βῖοᾶ: απᾶ {αγ | Ἱοαί. 

Ρ419Υ: απᾶ {Πογ βοπσ]ιπηεαπβ{οΡτῖης Βοιρῃῦ {ο Ῥτϊης Ἠϊπα ἴῃ, δηα {ο | Μαπγ 
Ἠάπη ἴπ, απᾶ {ο Ίαγ Ἠϊπι Ῥοΐοχο Ἠϊπι, | 19 Ίαγ Πτι Ῥοΐογο Ἰήπη. Απᾶ ποὺ 3ποῖθηξ 
19 Απᾶ πε ἔλου σου] ποὺ Επᾶ Ἠπαϊπρ Ὦγ πι]αῦ σαι ἴπαγ ταῖρι ας 

Ῥγ ν]λαῖ γᾶ ἴλεγ πσηί Ῥτίηρ Ἠπη Ῥτίης Ἠήτη ἴῃ Ῥεσατςδο οἳ {Πα τηπ]- | ἐπαΐ 16 
ἴῃ, Ῥεσβαδαο οἵ ἴπο τη] ᾶς, ΠΟῪ {ἰπᾶ6, {ἴπεγ ποπ πρ {ο {1 | «λοιῖᾶ 
πγεηῦ πΡΟΠ {πὸ ΠοπδείοΡ, δια 1εῦ Ἠῖτα Ἠοπβείορ, απᾶ Ἰοὺ Ἠϊπι ἄστη ορ 
ἄοππ {λγοιρ]ῃ ὑπὸ ης πι Ἠῖς ἐλποπρ]ι {1ο {1165 τ Π 15 οσοι | δ ον 
οοπο]ι, 1π{ο {π6 τηϊά δέ Ῥοΐογο ἆοβας. Ἰηΐο {πα πιᾶδί Ῥεΐοτο 9655. 
90 Απιᾶ π]ιοη Ίο Βασ ὑποῖν Γαἶ], Ίο | 20 Απά εεεῖπρ {Πεῖγ {αΗμ, Ἡε βαϊᾶ, 

βαἱᾷ απο τη, Ματ, {ΠΥ 5:5 878. απ, {1γ 5ῖη5 816 {ογρίτεπ {Π66. 
{οτρίνει {Π66. 21 Απᾶ {Π6 βουῖρο5 απᾶ {πῸ Ῥμᾶ- 
21 Απᾶ {π6 Ῥογῖρος απ ἐπὸ Ῥ]αχ]- 115665 Ώεραπ {0 ΤΕΔΒΡΟΗ, Β4ΥΊΠΡ, 

5665 Ῥεσατ. {0 ΥΕΔΡΟΠ, βαγΊηρ, πο πιο 15 {πΠ15 ὑπᾶῦ βρθακϑίῃ Ῥ]αβ- 
18 0119 συ 10} βρεα]τοίῃ Ῥ]α5ρΠεπηΙθ8 2 Ῥ]μοαιηϊθς2 ο οσα {οτσῖνε 5118, 
ὙΠῸ οαπ Γογρίνε βη5, θαὺ αοά αἰοπαῦ 22 μὰ ἀοάᾶ αἶοπο Βα ἆοδᾳς Ῥει- 
922 Βαῦ γε εβας Ῥεγοεϊγεά {Π 610’ οοἰνηρ ὑπο γϑδβοηΐηρθ, απ- 
ἐπουρ δ, Ἡο αΠΒΥΥΕΤΙΠΡ, Β8 1 πιηΐο ΒΥΟΥΘΩ απά ραῖά απίο ἐπ 610, 
{ποτ ΥΥ μαῦ δου γ 6] γοῦν ΠθατίΒ» ΞὙγΠδῦ τ8βδοη γε ἴῃ γοῦν Ἠεατίς» |/205, 
98. ἨγΠιοί]ου 15. οαδίον {ο κα”, ΤΗν | 25 Ἠ]ιοίπου 15 ϑαβίου, {ο ρα”, ΤΗΣ | ΕΥ 

βΊη5 Ῥ6 {ογρίτεηπ {Π66: ΟΥ {ο βα7, 8115 416 ΤΟΥΡΊΥεπ {Π|66 : οΥ {0 58, 
Ἐ]βο πρ απά πα]κ2 24 Ατίβοαπά γα] Ῥτα{ (Παίγατπαγ 
24 Ῥτί ἴ]ιαί γ8 τᾶ ποτ {πᾶ ἴ]ιο Ίσπιονυ ἐμαῦ {πο Βου οἳ τηαπι Ἠα{ξ]ι 
Βοπ οὗ της Πα. ΤΟΎΤΟΥ ΠΡΟ θαγ{]ι 8Ροπγεγοπ εατ{ῃ {ο ΓΟΥΡΊγ 6 51η5 (Π6 | 5 05, ατὸ- 
{ο {ογᾳῖνο 8Π5 (116 βαϊᾷ πηΐο {πὸ 5814 ππ{ο Ἠΐπι ἐ]ιαί Ὕνας ρα]5ίος), | ἐπογίίψ 

Ἴ 510Κ οὗ {π᾿ Ῥα1ςγ,) 1 βὰν ππί{ο {Π66, 158. απΐο {Π66, ΑΥ56, δηα ἔα πρ 
Αὐΐβθ, απᾶ {α]ο τῷ γ «οιοἩ, απά Ώ11ψ «οπς]1, απᾶ σο πιηΐο ἢν Ἠοτβθ. 
6ο Ἰηΐο {πο Ἠοιιβο. 25 Απάιιιηεαϊιαζε]σΠετοδετρ Ῥοΐογα 
2ῦ Απᾷᾶ Πηπηεζα{ε]γ Π6 1ο5ο πρ ἔλλετα, δια {οοῖς αρ ὑπαῦ πΥἩΘΓΘΟΠ. 

Ῥοαΐογα (μετα, απᾶ {ἴοοκ τρ {πεῖ ἨΘ ]αγ, απᾶ ἀεραχ{ίεά ἴο Πῖ5 οτρο, 
ΥΥΠΘΥΘΟΠ Π6 Ίαγ, απᾶ ἀερατίοᾶ {ο 18 | 26 ρ]ογήγίηςσ αοα. Απᾶ αππασεπιθη{ 
οὗ οαςθ, ρ]ογΗγίηπρ ἀοἤ. {ἰοοῖς Πο]ά οἩ 81], απᾶ {]ιογ ρ]οτ]- 
26 Απά {αγ πτετο 81] απηασαᾷ, απᾶ Πεᾷ ἄοᾶ; απ ἴπιογ ππεγο Β]]εᾶ 

{ποὺ ρ]ογίβεά ἄοᾶ, απᾶ τοῖο Π]]ος ὙΠ ραν, ΦαΥΊΠΡ, Ίο Ἰαγο 566} 
νηλ 1ραΥ, ΒΥΙΠΡ, 6 Ἠαγο 566} βίσαπρο {λΙπσς {ο-ἀαγ. 
βίγσδηρθ (Πΐπρς {ο ἄγ. 2 Απᾶ α[ίον {]εςδο {ῖπρς Π6 ττεη{ 

Χ Μα, ϱτ 4 ΑΑπᾶ αἲίεν {π086 ἐμῖπσς Π6 1ογ{α, απᾶ Ῥε]με]ά ἃ Ῥαρβσαη, 
99. ιοί ἴον, απᾶ δαν ἃ Ῥαρήσαπ, πθπηθᾶ ΤΟΥ], ϱ1 πρ αὖ λα Ῥ]αςα 

πα1ηθᾷ Γιονὶ, 1 ήπρ αὖ ἐπ τεσαῖρί οὗ 011, δα βαϊᾷ απ{ο Ἠϊπα, Ἐο]- 
οὗ οπβίοπα: απᾶ Ἡο βαϊα πηΐο Ἠϊτη, | 28 Ίοπ 1ηθ. Απᾶ Ίο Γογβοοῖς αἱ], 
Ἐο]]ονγ τηθ. απᾶ τοβο πρ απᾶ Σο]ογγοᾶ 1ήπη. 
28 Απά Ίο 1ε[ί 811, τοξο τρ, απᾶ | 99 Απά Τιονί ππαᾶο Ἠϊπι ἃ τοι 

{ο ουγεᾶ Ἠϊπη. 16486 ἵπ εἶθ Ἠοπβδε: απᾶ ἔπογα 
29 Απιᾶ Τιονὶ πια Ἠϊτη ἃ σγοαῖ [οαδί πας ἃ ργεαῖ τη] {πᾶ οὗ ραρ]- 

1η Ἠϊ5 οὐ Ποῖιβο: απᾶ {Π676 πας ἃ 68Π5 δἃηα οἳ οὔποθ ἐπαὺ Ὕγογε 
Ρτεαῦ οοπΊρΡαἩΨ οἵ Εαρ]Ησαπς, δα οἳ | 80 βἰθίπς αὖ τηθαῦ γη] ἔμθια. Απιᾶ 
οἴμενς ὑπαὺ δαΐ ἄονγῃ τ ἢ {Π 61. 4{πη6 Ῥμαγίδοςς απιᾶ {Π|6 1} ΒΟΥῚΡ65] “05, ίλε 
80 Βαύ Ειοῖν Βογ]ρες απιᾷ ῬΠΔΥΒ605 ΤΠ ΤΊ  ΘΩ ἀραϊηδὺ Ἠή5 ἀῑδείρ]α», | Ῥλαγὶ- 

πηιπηπχοᾶ αραϊηςί 15 ἀῑδοίριες, βαγίτπς, ΊΓΠΥ 4ο σο θαέ απᾶ ἀίπῖς | {ο ἀπά 
βαγίης, ΠΥ ἆο γο οαί απᾶ ἀγίπ]ς ὙΠ. ἐμο ραβΗσαης Δ) ΒΙΠΠΘΥΡ 9 | φογέδος 
νι Ῥαρμσοαης απᾶ ΕΙΠΠαΥς ἢ 81 Απ 6ερβαβ απβπογῖηςρ 5814 τιηΐο | απιοπβ 
81 Απᾶ “6515 αηβιγογίηρ, βα1ᾷ πηΐο Ώποτα, ΤἩογ ἐλαῦ αγο πν]οῖα Ἰαγο | ἔπεπε 
μοι, Τ]οΥ {λα αγο γ/]ο]θ πθεᾶ ποῦ 
ἃ Ῥηγβίοῖαα: Όαῦ ἔμεγ ας αγο βἶο]ς. 
93 Τ οατηε ποῦ {ο οα]11 ἐμετ]ρῃίοοτς, 

Ῥαῦ ΡΙΠΠΕΥΡ {ο τερεπίαπςθ. 

ΠῸ πεεᾷ οὗ ἃ Ῥηψβίοίαν; Ῥαΐ 
82 {αγ ἐμπαῦ απο 510]ς. δ τὴ 

ποῦ ϱ6ΟΠΙ6 {ο 681] {πὸ τὶσ]ί- 
εοιβ Ῥιαῦ ΑΙΗΠΕΥΡ {ο χαρεπίαηςο. 



ἘΥΛΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

’ » 

Γαλιλαίας καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ᾽ καὶ 
, ΄ 5 » - υ 

δύναμις Ἰζυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς 13, 
κ. 9 ος ΄ ” 

18 καὶ ἰδού, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρω- 
Δ ς ᾿ 

πον ὃς ἣν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν 
” - - “ 

19 εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ" καὶ μὴ 
« / δ ἀὸ / » ᾿ ΦΨΕΝ λ εὑρόντες διὰ 1" ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ 
Ν 3 » ΄ δι 4 ᾿ “ Ν - 

τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα, διὰ τῶν 
/ - ᾽ Δ Ν - 

κεράµων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς 
90 τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. καὶ ἰδὼν 

τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν αὐτῷ!" » ἴλνθρωπε, 
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. καὶ ἤρξαντο 
διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρι- 

“ ΄ / 3 Ὡ ἃ - 

σαῖοι, λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ 
βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρ- 

Ψ. ” νι / ή , » Ν ν ή 89 τίας, εἰ μὴ μόνος ὁ Θεός; ἐπιγνοὺς δὲ ὁ 
5 - Ν - 

Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς 
ο Δ ” ’ , / ᾽ συ εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς 

/ ς ” 

93 καρδίαις ὑμῶν; τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰ- 
ο ᾽ ’ / « ς ’ Ἅ » πεῖν, ᾿Αφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰ- 
ο. ὁ ἐρ κι / “ ᾿ σα” 

94 πεῖν, Ἔγειραι καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε 
9 3 / 3 ς ςλ πλ , . ν ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ 
τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας (εἶπε τῷ παραλε- 
λυμένῳφ), Σοὶ λέγω, ἔγειραι, καὶ ἄρας τὸ μενῳ); γώ, εγειραι, ρ 

9 μ᾿ 

/ , /΄ . Ν Ἅ 
κλιίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 

“ “ 5 - 

96 καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, 
” εν αν , λεν . Ν 5 
ἄρας ἐφ᾽ ᾧ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

᾽ “ / Δ / Αν ” 

αὐτοῦ, δοξάζων τὸν Θεόν. καὶ ἔκστασις 
ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, καὶ 

, ” 

ἐπλήσθησαν φόβου, λέγοντες ὅτι Εἴδομεν 
παράδοξα σήμερον. 

8 -- ἊΣ / 

27 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, καὶ ἐθεάσατο τε- 
λ [ή Δ “ΚΑ θή Ας ΔΝ ΒΞ 

ὥνην, ὀνόματι Λευΐν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τε 
’ 9. - Ὁ) ’ ΙΝ 

98 λώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ακολούθει μοι. καὶ 
Ν .“ 15 » νι ᾿ / 16 

καταλιπὼν ἅπαντα "5, ἀναστὰς ἠκολούθησεν 

2 Φ' 

ἊΝ “ Δ 3 / ΔΝ / ς λ. 

2 αὐτῷ. καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγάλην ὁ Λευῖς 
Θδι γρς , ψ ΄“ 9) Ψ “- ἢ εὐ ᾱν ιά αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ" καὶ ἦν ὄχλος τελω- 
΄ , Να. ἂὕΊ Δι Φ » κο 

νῶν πολύς, καὶ ἄλλων οἱ ἦσαν μετ αὐτῶν 
80 κατακείμενοι. καὶ ἐγόγγυζον οἱ γραμματεῖς 

α -“ Ν 

αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι" πρὸς τοὺς μαθητὰς 
τ) “ λέ ” 18 - Δ αὐτοῦ, λέγοντες, Διατί μετὰ" τελωνῶν καὶ 

81] ἁμαρτωλών ἐσθίετε καὶ πίνετε; καὶ ἀπο- 
Ν ς 2 “ τὴ μ 3 / ΕΣ κριθεὶς ὁ ᾿ησοῦς εἶπε πρὸς αὐτούς, Οὐ 

“ 3 3 

χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ 
39 οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι 

’ ᾽ Ν ς ἃ Φ / 

δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 

15 ϱΠι. διὰ, 

14 πι, αὐτῷ Ὀ 

15. πάντα 

6 ἠκολούθει 

17 Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
γραμματεῖς αὐτῶν 

15 αζᾶ τῶν 

3 αὐτόν ἰοτὶ, πιο πιαγ{. 

201 



202 5, ΤΟΚΕ Ν 99 

Ἔ Μαέ. 
9.14, 

κ Μα, 
12. 

Μα, 
12. 9. 

1611 
889 4 Απά {αγ βαϊᾷ ππίο Πίτα, 
ἘΥΗΥ ἆο {1ο ἄβοίρ]ες οἱ ᾖομπ ἐαϑὺ 
οἴξθῃ, απᾶ 1η] ῬΥαγεΥς, απᾶ Π|κ6- 
Ὑγ156 ἴμο ἀἱδοῖρ]ες οἵ {]ιο Ῥμαγίδεςς: 
Ῥαῦ {Πίπο εαῦ δᾶ ἀτιπ]ς2 
84 Απᾶ Ἰο β8ϊα πηΐο {Πετα, 64η γο 

1Π4ΚΘ {1ο ολϊ]άγεηπ οἵ {π6 Ἐτιᾷςο- 
«ΠαπηΡεν Γα86, 116 {ιο ῬἘτ]άεστοστα 
18 σπα {Π 61 ὃ 
86 Βαΐ {π0 ἄδγϑ ση] «οπη6, ΘΠ 
ία Βγίάεστοστη 5181} Ῥο {αἷκοτ νυν 
{ποτη {Ἠετη, απᾶ {επ εΠα]] πεγ {αδῦ 
1η {Ποβο ἆαγβ. 
96 4] Απᾶ ἨοβραΚο 8150 ἃ ῬαγαΡ]θ τ- 

{ο (πεπα, Νο τηαπ ραζζείῃ α Ῥῖεσς οὗ ἃ 
ἨΘΥ/ ϱαχτηθηῇό προπ απ ΟἹ: 1 οὔπεν- 
γγ 156, Π 6 Ῥούῦ] ὑλλοπιθυγτηα]κοίπατοη{, 
Δα {πο ρίεοο ὑπαὺ σταρ ἴαμεπι οτῦ οἳ 
{86 πϑυγ, αρτοείἩ ποῦ τι {1ο ο]ά. 
97 Απᾶ πο τηδη Ῥτ{ζεί] ΠΟῪ ὙΠ 6 

Πίο οἹα Ῥο[[]αος: 6156 {Π6 πθὺγ πι 
νι Ὀυγϑῦ {ιο Ῥοί]θ5, απᾶ 6 
ΒΡΠΙ6Α, απᾶ {πὸ Ῥούέ]ες 5181] Ῥϑυ 581). 
88 Βαευΐύ ποπ πο τητιϑὺ ο ραῦ ᾿ηΐο 

ΠΘῪ Ῥού{]6Β, δα θοΐἢ 8.6 ΡΥ θβθυυθ. 
99 Νο τῇδ 8180 Ἠανίηρ ἀταπ]ς οἹ 

νἼπθ, βἰγαἱρμίσναν ἀερδιτείῃ ΠΟΥ: 
ἴον Ὠθ βα161, Τ19 οἷᾷ 15 Ῥεύζεν. 

6 Απᾶ ἘΠ οἈπιθ {ο ρ855 οη ἴμο 
βοοοπᾶ Ραβραζ αἴξου. {ιο Ἠτδι, {λα 
16 πγεπί {πγοαρῃ πο οουπ Πε]ᾶς: 
Όπᾶ 15 ἀἱδαίρ]ος Ῥ]πο]κεᾷ {πὸ 6αΥΡ οἳ 
6ογἩ, απᾶ ἀἷά οαῦ, ταρρίηρ έπεται ἴῃ 
Οπαῖν Παπάς. 
2 Απ ορτίαϊπ οἳ {πὸ Ῥμανίδοςς βαϊᾶ 

πηΐο {πεπα, ΊΗΥ ἆο το ἐπαῦ ΒΟ 15 
ποῦ ]απγ[{α] {ο ἆο οἩ ὑπὸ βαβρα[ ἆαγβ» 
8 Απᾷ “6515 απβγοετῖηρ {πετη, 5814, 

Ἠαγθ το ποῦ γϑϑᾶ 5ο πηποἩ ας ἐπ 
γηαῦ Ῥανιᾷ ἀτᾶ, 6 ἨϊπηδεΙ πγαβ 
8) Ἡππστεᾶ, απᾶ ΠΟΥ ΠΟ Ύγεγα 
γη τη: 
4 ἨἩου πο πγοπύ ἰηΐο {πὸ Ἡοπςο οἳ 

ἀοᾶ, απᾶ ἀῑᾷ {αλκο απᾶ οαῦ {μ6 ὅπον- 
Ῥγοαά, απἆ ρατο 8150 {ο {λπεπα {]αί 
ψονο η Ἠϊπα, πΥλΏ]ο]ι 16 15 ποὺ Ἰα1γ- 
{π] {ο εαῦ "αὖ ἴον ὑπ Ῥτϊαδίς αἶοπο2 
6 Απάᾶ ΠορβαΙά ππ{ο {Πθτη, αὐ {1ο 50 
οὔτηαπ 15 Πιογ 8150 οὗ {π6 Ραβρα{η. 
6 ἘΑΛπᾶ 1Ὁ οἂτηθ {ο Ῥᾶ55 8150 0 
δοῦμε ῥαβραῦμ, ὑμαῦ π6 οηΐογθᾶ 
11Ο μ6 ϑ'υμῃδρορτιθ, απᾶ ἐδιρηΐ : 
απᾶ ἴπετο Ὑγ85 ἃ ΠΙΑ ὝΠΟΒ6 τ]ρ]ί 
Ἰαπᾶ γαρ πη(λετεί. 
7 Απᾶ {πο Βοτῖρες απᾶ Ῥμαγίδοςς 

πγαζολοᾶ Ἠϊπα, σ]ιεί]οχ Ἰιο σοῦ] 
168] οἩ ἔπ ϑδ θαι ἄατ: ὑπαῦ {μεν 
πη]σ]{ ἤπᾶ απ αοοιβα[Ιοπ ἀρ δϊηϑύ Ὠΐτη. 
8 Βαΐ μὸ Κπον ὑποῖν ἐποιρ)ίβ, ιά 

18: 

1881 
89 Απᾶ ἴ]παγ βαϊᾶ πηΐο τη, ΤῊΘ 

ἀἱβδοῖρ]ες οὐ Φόμη ἔαβῦ οἵξθη, απιά 
Τηϑτθ βαρρΗσαίΙοηΒ; Ἠκονήβεο 
8150 πο αὐδοῖρίε8 οἳ ἴπο Ἐλατ- 
5665” Ῥαῦ {πη οαῦ απιᾷ ἀν]τ]ς, 
Απά “6515 βαϊα πη{ο ἔμοτα, απ 
πο ππακο {16 5005 οὗ {πο Ῥτ]ᾷς- 
οπαπηβραν {αδῦ, 116 {πὸ Ῥτιάο- 
6τοοπι 18 ὙΠ {πο Έα ἴμο 
ἄαγς ΜΠ] οοππθ; απά πει {]θ 
Ῥνιάοσρτοσπα βΠα]] Ῥο {ακεπ αγγαΥ 
{χοπα {μετη, {Πεν γη] ἴμεγ ζαβὺ 
ἵη 11οβο ἄαγδ. Απά Ἡο βρακο 
4150 ἃ Ῥαταβία ππ{ο ἴπεπι; Νο 
1η τοπᾷε{]Ἡ ἃ ρίεσθ ΓΓΟΤΗ ἃ ΠΘΥΓ 
ρανπησπό απιά ραζ(εί]ι 16 προπ απ 
οἷά ραυτηθηῦ ; οἶδο Ίο ν]] τοπά 
{6 πθΊη, απά αἱδο {]ιο Ῥρίθςε Γγοπ1 
[86 τού Ὑ011 ποῦ αρτες 1} {Π6 
οἰ. Απᾶ πο τπαπ μαζί ΠΟῪ 
νήπθ 1Π{ο οἹα 1ππθ-βΚίπ5; 6158 
{πιο ποὺ νήπο ΙΙ Ῥταγβί {ια 
5Κ1η5, απά 1561} ΜΠ Ὦο 5ρ]]εᾶ, 
δια {Π6 βκίηβ γη] Ῥρετίβῃ. ἘῬταί 
ΠΟῪ ὙΪΠ6 πηπβδί Ῥο Ῥαΐς ἰηΐο 

99 {9681 ὙΙηθ-βΙΠΒ. Απᾶ πο τη 
Πανίπρ ἄταπ]ς ο]ᾶ τοΐπε ἀεβιταί]ι 
ΠΟΘ: {0Υ Π6 5810}, Το οἷά 15 
2ροοᾶ, 

6 Νὸον 16 οἄτηθ {ο Ῥρα55 οἩπ 8 
δρα ρα, ἰλμαί Ἡο σας ροῖπσ 
ποισ]ι {πο οογηΠε]ᾶς; απιά 15 
ἀἱδοῖρίιες Ῥ]ασκεᾶ {ἴπο δαν οἵ 
οοΥἩ, απᾶ αἷᾷ οα{, ταρρίπρ {ποτὰ 

2 ἴῃ {μοὶ Ἠαπάᾶςδ. Ῥαΐ οθγίαϊίη οἵ 
{π6 Ῥμαγίδαοες βϑὶα, ὙΠ ἄο το 
ναί πυπῖο]ι 16 15 ποῦ ]ανν{α] {ο ἄο 

8 οἩ {π6 βαὐραίἩ ἄαγ2 Απᾶ “6515 
αΏβπγογίης {επ 5816, Ἠανο γο 
ποῦ τοαᾶ ενοι 05, π]αῦ Ὀανιᾶ 
(Ια, πει Ἡο πας απ Ἠππσταᾷ, 
116, απᾶ {λατ ὑπαῦ πγεγο γη τη : 

4 πον Π6 επ{ετεᾶ 1Π{ο πὸ Ίοιρο οί 
ἀοᾶ, απᾶ ἀ1ᾷ {ακο απά οαί τα 
ΒΗΘ ΘΔ, απά ρανο αἱδο Το 
{ποτὰ ὑπαῦ Ὕγεγο τυ ἢ Πΐτη ; ΥΠ] 
10 15. πο Ἰανγα] {ο οαξ 5αγο ΕοΥ 

ὅ {ο Ῥτιθδίς αἶοπο» Απᾶ Ίε βαϊᾶ 
πιηΐο λατ, Τηο ὅοη οὗ τηδ 18 
Ἰογα οὗ ὑπ6 βαΌΡ δ. 

6 Απᾶ[ὔ οαΊπθ ἴο ρ885 οη αποί]οαυ 
βαρραί, ἴ]ιαῦ Ἰιο οπἰογοᾶ 1πίο 
πο Αγηᾶροριιο απ {απσ]δ: απᾶ 
Ίλεγο πγαδ ἃ Της ἔ]εγο, δα 5 

7 τση μπᾶ γαρ πατε. Απᾶ 
πο βοτῖΏθβ απ {πο Ῥ]μαγίβδοας 
πνα{ο]ιθᾷ Ἠήπα, γλείεν ΒΘ πγοπ]ᾶ 
ΊἸοα] οὐ {ο βαρραῦα; ὑπᾶῦ {ΠΟΥ 
πηϊρμέ Επᾶ ΠΟΥ {ο αοοαβο Ηΐτη. 

8 Βαῦ πε κηθν ὑλεῖχ ἐΠοισ]ιίς; δᾶ 

94 

90 

97 

88 

1 ΤῊΏΔΙ 15, 
δλίηδ 
1ιφεᾶ αδ 
δοί 5. 

2 ΜαΠΥ 
διηοϊθηΐ 
δαύοτῖ- 
{165 τους 
δεέ!ογ. 

ὃ ΜαΠΥ 
ΑΠοϊΘΠΙΕ 
αὐΙοτί- 
{165 
Ἰηδοτί 
δεζοπ- 
τοι, 
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88 οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν, Διατί!9 οἱ μαθηταὶ 
δ 9 ΄ 

Ἰωάννου νηστεύουσι πυκνά, καὶ δεήσεις 

ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων' οἱ 
« νο 3 

31 δὲ σοὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσιν; Ὁ ὁ δὲ} εἶπε 
ΔΝ ” /΄ κ , Ν δ. Ὁ “-“ πρὸς αὐτούς, Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ 

΄- 5 8.18 / ” Ε “ : νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστι, 
- Π ε 99 

85 ποιῆσαι νηστεύειν ; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, 
καὶ ὅταν ἀπαρθῆ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε 

80 νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. ἔλε- 
Δ 4 Ν Δ ΕῚ 8 ας . 

γε δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐ- 

δεὶς ἐπίβλημα "Ὀἱματίου καινοῦ3: ἐπιβάλλει 
»" μι ἢ δ ΕῚ ν / Ν οὖ ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν' εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ 
καινὸν σχίζει”», καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφω- Χ ᾽ ὃ ἥ ψ 

- » / Ν 2 νὴ - - 37 νεῖ "Τἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. καὶ 
” ΔΝ / Φ ὕ . ΕΣ Ν 

οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς πα- 
Ρας 3 / ς 5 Ν 

λαιούς' εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁ νέος οἶνος τοὺς 
ε] / 

ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται, καὶ οἱ ἀσκοὶ 
Ε “ ώ Δ 5. ΄ 3 ᾽ ν 

38 ἀπολοῦνται. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 
ν ’, 3 ΄ - 

καινοὺς βλητέον, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦν- 

80 ται”. καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐθέως 9 
θέλει νέον᾽ λέγει γάρ, Ὃ παλαιὸς χρηστό- 
τερός Ὃ ἐστιν. 

2 6 Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ ϑευτεροπρώτῳ 
διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ τῶν» σπορίμων' 

Ν « Ν » - Δ , καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας, 
Ἂν ἊΨ. [ή - , Χ Χ καὶ ἤσθιον, ψώχοντες ταῖς χερσί. τινὲς δὲ 

“ 5 - ΄- ἃ 

τῶν Φαρισαίων εἶπον αὐτοῖς", Τί ποιεῖτε ὃ 
8 ” “ ΕῚ 4 - / Ὁ 

3 οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐνξ τοῖς σάββασι; καὶ 
» 4 5 ΄ 

ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ ᾿ἸἸησοῦς, 
Δ - , Δ 

Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, ὃ ἐποίησε Δαβίδ, 
ὁπότεῦ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 

ι 

- Ν 9 “ “ 

4 ὄντες; ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, 
ον Ν 2/ τ ΄ 3 6 καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαβε, καὶ 

” ο Ἂν » ΕΣ ” “- Δ 
ἔφαγε, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς μετ αὐτοῦ, οὓς 

΄ Α ΄ 

οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς ; 
Δ 86 » “ “ ’ , 5 ς «" 5 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου καὶῖ τοῦ σαββάτου. 
᾽ ,ὔ Ν 7} Ες να / 3 

ὃ Ἐγένετο δὲ καὶῖ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἶσελ- 
- ο). ον - Ν ν [4 . θεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν 
Ἂς 3 η - 5 8  ἵς 9 3 τα ἅ- καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος”, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δε- 

έ Ἀν “ , 9 δὲ Ἂν; Ἐς « τ ξιὰ ἦν ξηρά. παρετήρουνϑ δὲ αὐτὸν οἱ γραμ- 
ματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ 

θεραπεύσει ἵνα εὕρωσι κατηγορίαν 19 αὐτοῦ. 
ΕΣ ”/ Ν Ἁ Ε) - 8 αὐτὸς δὲ ᾖδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ 

19 

28 

οπι, Διατί (09 

(πίνουσιν.) 

ααἀά ᾿]ησοῦς 

(ἡμέραι") 

αζᾶ ἀπὸ 

αάᾶ σχίσας 

σχίσει 

συμφωνήσει 

αἄᾶ τὸ 

0171. , καὶ ἀμφότεροι 
συντηροῦνται 
29 

90 

ΟἨ.. εὐθέως 

χρηστός ἰοτί, ποὶ 
ηιαγῷ. 
1 ΟἨι. δευτεροπρώτῳ 
τεσί, πιοί Ίιατί. 
2 

3 

4 

10 

οπι, τῶν 

Οπι. αὐτοῖς 

οπι. ἐν 

ὅτε 

λαβὼν 

οι. καὶ 

“" ἦν δὶ 
ἄνθρωπος ἐκεῖ 

παρετηροῦντο 

κατηγορεῖν 



ΕΠ ΚΕΝ, ἃ 25. 

3 Μαΐ, 
Τρ τς 

ἃ Ταάο]1. 

ἜΜαϑῖ. 
ὅ. ὃ. 

1611 

βαϊα {ο {π6 τηᾶη ο 84 {πὸ 
τ Ππογθᾶ Ἰιαπᾶ, ἨΏϊδο ἀρ, απιά ρίατιᾶ 
Του ἢ ἴῃ {πὸ τηΙάδί. Απάᾶ Ἰο αχοβο, 
δια 5εοοᾶ {οτί. 
9 Τηπαπ βαἰᾷ 6585 ππ{ο Όσα, 1 711] 

ΔΒ]. τοι 056 {Π1πρ, 15. 16 Ἱαπγία] οἩ 
{π6 Ραρβα(Ιι ἆαγς {ο ἆο ροοᾶ, οἵ {ο 
4ο οτΙ]2 {οβανο ΠῇΘ, οὐ {ο ἀεβίτογ 16 
10 Απᾶ Ἰοοκίπρ τοππᾶ αροαῦ προΏ 

ἴδια 811, 6 βαῖᾶ απο ο τπα, 
Β[χείο]μ {οτι {ΠΥ Ἠαπά. Απιᾶ Τε 
(Ια 8ο: απᾶ Ἠ]8 μπᾶ πνας τοροτοᾶ 
πγ]ο]ε ἃ5 ὑπ6 οὔ μεν. 
11 Απᾶ ἴ]αγ γγεγο Π]]οᾶ τ 1} τηδᾶ- 

Π655, απά οοπηπηαπθᾶ οπθ 1 απ- 
οἴμοεγ νλαῖ {ΠΥ τηϊρΗ{ ἆο {ο «65τι5. 
12 Απᾷ 1Ὁ οἈπιθ {ο Ῥα55 ἴῃ {Π056 

ἄαγς, ναί μ6 πγεπί οαὖ 1Π{ο ἃ ΠΠΟΤΙΙ- 
ἰαΐπ ἴο Ῥναγ, απᾶά οοππαεᾶ 8]] 
πρΏί ἴῃ Ῥταγεγ {ο ἀοἆ. 
18 41 Απά πῃαη 15 γας ἄαγ, 6 

σα]]εᾷ ππ{ο Ἠϊτη [15 ἀῑδοῖρ]ος: Ἑαπᾶ 
οὗ {παπα Το «Ἠοβο ἔγγε]να; οπή 8150 
Ίο παπιεά ΑΡοβί]6ς: 
14 ΡΙΠΙΟΠ, (ΠΟΠΗ Π6 8150 παπιθᾷ Ῥ6- 

{αγ,) απ Απάνοατν Π15 Ῥγοί]εΥ: ᾗαπΠΠ6β 
απᾶ ο; οἶνη, ῬΗΙΗΡ απᾶ ΒΥ ΠΟ] Ομ ον, 
15 Μαϊίπαν απᾶ ΈῃἩοτηας, ἆαπιοςβ 

{μ6 βοὴ οὗ Α]ρῃωπβ, απά ΒππΠοη, 
σα]]οᾷ Ζε]οίθς, 
16 Απά οπάας Ἀίλο Ὀγοί]ιε" οἵ 

41η68, απᾶ οτπᾶας Ἰβδοατίοί, πο] 
8,150 πας {1ο {ταῖίον. 
17 4] Απάᾶ [6 οᾶπιθ ἄονπα ση ζ]ι 

ἴ]απα, δια βίοοᾶ ἴῃ {πο Ῥ]αΐπ, πᾶ 
{ιο ΘΟΙΏΡΘΗΥ οὗ 15 41δεῖρίας, απά ἃ 
ρτοαῦ του! {π|6 οἳ Ῥεορ]ε, οὖ οἳ 81] 
όπᾶᾷερα απᾶ ϱοττιβα]οτῃ, απᾶ {γοτη {Π6 
Ροθα, οοαςῦ οὗ Έστο δηᾶ ΒΙ4οπ, τ 10} 
οατηθ {ο Ἠθαγ Ἠϊτη, απᾶ {ο Ὦο Ἠοα]οᾶ 
οὗ {ποθ} 41βοαξδθς, 
18 Απιᾷ {πεγ ὑπ πεταογεχοεᾷ ψ ἢ τιη- 

οἶθαπ βΡΙΤΊ68: απιᾶ {116γ γγετο Ἠεα]εί. 
19 Απά {ο γιο] τη] πᾶ6 ϱοασΏ{ 

{ο {οπο]λ Ἠϊπι: {ον ὑπο γ6 πγεπί υΙτ- 
{πο οαὖ οὗ Πτα, απᾶ Ἰεα]οεᾶ ἔπετη α]]. 
90 4 Απᾶ ο 164 πρ Ἠῖ5 εσας οἩ 

Ἠϊς ἄἱδοῖρΙ6ς, απᾶ βαϊά, ἜΒ]εβεεᾷ Ῥο 
γα Ῥοου: 0 γοιβ 15 {π6 Ιάπράοπι 
οἱ ἀοᾱ. 
21 ἘῬ]εβεεᾷ αγογε λα Ἠππρεν ΠΟῪ: 

ΤΟΥ γο Ε]α]] Ῥο Πο. ἘῬ]εβδεᾷ ατα 
γο {]ιαί Ἱγεερ ΠΟΥ, ΤΟΥ γε 518]] 1811ρ}}. 
22 Ῥ]οβεεᾶ ατο ο ΨΊΘΠ πἹεη β]α]1 

λαΐε τοι, απᾶ πε ΠΟῪ »Πα]] 5ερα- 
γαίο τοι 7γοπι ἐ]ιεῖγ οοπιμαπῇ, απᾶ 
5811 τορτοβοἩ τοι, απᾶ σαδί οτί 
ΤΟΙ ηαΠπιθ ας ονΙ], ΤοΥ {πὸ Ῥοη οἵ 
1Π)5 β8]ςθ. 
25 Ἠε]οῖσο ο ἴῃ ἴ]ιαί ἆαγ, απᾶ Ἱεαρ 

1881 
Ίο βαϊᾶ {ο {π6 τηδὴ {παὺ Ἠαᾶ Ηἷ5 
λαπᾶ λογο, ἸἨϊδο τρ, δᾶ 
π{απᾶ Του ἴῃ πο τηϊᾶθῦ. Απᾶ 

ὃ μὲ αγοβθ δηᾷ βἰοοᾶ ἔουίῃ. Απᾶ 
Φ 6515 Βαϊ παθΐο ἔπτη, 1 αϑὶς το, 
15 10 Ἰανγία] οἩ {πο βαβρα(]ι {ο ἄο 
σοοᾷᾶ, ΟΥ {ο ἆο Ἠαχτη {ο β8το ἃ 

10 11ἴ6, οὐ {ο ἀθβίχογ 152 Απά "6 
Ἰοο]οᾷ χοαπᾶ αροαί οἩἳ παπα 8]], 
απιά βαϊᾶά απ{ο ἨΙτη, Οὐχί [οτι 
11 Ἠαπᾶ. Απᾶ Ίο 414 5ο: απᾶ 

11 Ἠ15 Ἰαπᾶ πγας τοβίογεᾶ. Βαὺ πεγ 
 πθχο ΠΙ]Θα νι Ἱππαάπαεβα; απᾶ 
σοπηπηπθᾷ οπο τ] απο μου γα ῦ 
{11εΥ πηϊρ]{ ἆο {ο “6815. 

Απά 1Ὁ οατηθ {ο Ῥα888 ἴπ ἴμεξο 
ἆαγς, ἐ]ιαῦ Ίο τοῦ οαὖ Ἱπίο λα 
πποπη{αῖηπ ο Ῥταγ; απᾶ Τε οοἩ- 
Ππιοᾶ 811 πὶρηί ἴῃ Ῥχαγεν {ο 

19 ἄοαά. Απά ναι 165 γγας ἄαγ, Ἡε 
σα]]οᾷ Ἡϊ5 ἀἄἰδοίρίες: απά Π6 
οἹιοβ6 ἔχου ἔῃαιτι {πγεινο, ΠΟΤ 

14 4180 Ἡο παπιεά αροβί]ο8: ΒΙΠΟΠ, 
πγἩοτα Ἡθ 4150 παπιθᾷ Ῥοΐσδν, απἆ 
Απάτοανν 5 Ῥτοίμαν, απᾶ /απιθβ 
δια οομπ, απά ΕΙΡ απᾶ Ῥατ- 

15 ἴΠο]οπηπθιν, απᾶ Μαϊου απᾶ 
ΤΊρΙΗΒΒ, απᾶ «απιθ {λο δοπ οὗ 
Α]ρῃΘαάΒ, απά Βίποπ νγηῖο]ι πγαβ 

160 οα]]οᾷ ιο Ζοα]οῦ, απᾶ ὅιιᾶας {πε 
Άκοιι οὗ ἆαπιεδ, δα σαᾶας Τ5οα- 

117 υἱοῦ, νγμῖο]ι πγαβ ιο ἐγαϊξου ; απᾶ 
Π6 οαπιο ἄονπ να {λθπα, απιᾶ 
βἰοοά οἩ ἃ Ί6τε] Ῥίαςο, απᾶ ἃ 
Ρτοαῦ τη] ὑπο οἳ 5 ἄἱδαίρ]ες, 
δα ἃ ρτοαί ἨππΠΡοαν οἳ {πε Ῥθο- 
ρ]ο ἔτοτη α πάσα, απᾶᾷ ο: ογαδα- 
Ίθτη, απιᾶά {μα 5εα οοαδί οἵ Έντα 
δα ΦΙάοµ, Ὑ/ΠΙοἩ οαπηθ {ο Ἠθαν 
Ἠϊπη, απ {ο Ὦο Ἰεα]οᾶᾷ οὗ ἐλοαῖν 

18 ἀἱβεββοβ; δη4 {ποὺ λαί πεγε 
ποι] θα τη απε]εαι Βρ τ 5 

19 νγογο πρα]θᾶ. Απάᾶ 811 {86 τη] ϊ- 
{αᾷς βοιρμῦ ἴο {οπο] πα: ΤῸΥ 
ῬοῦγοΥ «απηθ {οτῃ ἔγοπα Πΐτη, πιά 
Ἠοα]αᾶ έλεπι 81]. 

20 Απᾶ Πα Ηρα τρ Ἡϊ5 ογες οἩἹ 
Ἠϊ5 418οῖρΙ6Εβ, δα βαϊά, Ῥ]οββεά 
αγα Ὑο Ῥοου: ΤῸΥ ουσ 15. {π6 

21 Κἰπρᾶοπι οἳ αοᾶ. ἈΒ]θβεεά αγε 
το ὑλιαῦ Ἠπηρεγ ποπ: 10; το 
5811 ο Π]]αά. Ῥ]εβεεά αγε γα 
ναί Ὕγεερ ΠΟΥ: {ος Ὑο ελα] 

22 ἸααρἩ. ἈῬ]εβδεᾷ αγ ο, ΘΗ 
16η 5Πα]] Ἠαίο τοι, ἃπα ΘΗ 
ἴμεγ β]α]] βεραχαίθ γοι /γοπι 
ἴ]εῖγ οοπιβαπη, ππᾶ χερτοασλγοτ, 
απᾶ «αδί οαῦ τος παπ]θ 85 ογ!], 
10Υ ἴπο Θοη οἵ παμπ’ 586. 

29 Πε]οῖοο ἴῃ {παί ἄαγ, απᾶ Ίδαρ 

12 

1ου, 
Τοο1 5 ἢ- 
1058 

507, 
Ῥτοίμπος, 
566 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

1 π ο 2 θ / “ Ν ” μ 
εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν 

ο] ο - Ν ΄ χεῖρα, Ἔγειραι, καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. 
ε ὃ 12 Ε] Ν ” 5 ο 13 ε.9. “ 9 ὁ δὲ!" ἀναστὰς ἔστη. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς 

᾿ » « - 

πρὸς αὐτούς, ᾿Ἐπερωτήσω]ϊὶ ὑμᾶς τί, 18 
” - “ Ἃ Ἑξεστι τοῖς σάββασιν, ἀγαθοποιῆσαι ἢ 

- “ Ἅ ΕῚ κακοποιῆσαι; Ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; 
Ν , ἴω ” ’ " -" 

10 καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτούς, εἶπε τῷ 
᾽ ᾿ ο Δ ““»,ὔ ς δὲ ἀνθρώπῳ", Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. ὁ δὲ 
ἐποίησεν οὕτω δ' καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ 

1] αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη δ, αὐτοὶ δὲ ἐπλή- 

σθησαν ἀνοίας" καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλή- 
Ἅ “ - 

λους, τί ἂν ποιήσειαν τῷ Ἰησοῦ. 
ι9 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, 
ἐξῆλθεν 3 εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ ἦν 
διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ. 

ο ,΄ / 

19 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς 
“ὦ ων ” - μαθητὰς αὐτοῦ" καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν 

Δ 

δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε, 
ὰ . / ᾽ 

Ἡ Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ ᾿Αν- 
Ε ΄σ / 

δρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, “1 Ἰάκωβον καὶ 
Ἰωάννην, 5" Φίλιππον καὶ Ἡαρθολομαῖον, 

ΝῚ - - 9 «αὖος 
15 Ξ᾿Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν, 5: Ἰάκωβον τὸν τοῦ" 

᾿Αλφαίου, καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζη- 
/ 

16 λωτήν, “1 Ἰούδαν Ἰακώβου, καὶ Ἰούδαν Ἴσκα- 
ἃ 

17 ριώτην, ὃς καὶ" ἐγένετο προδότης, καὶ κατα- 
βὰς μετ᾽ αὐτῶν, ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ 
, - 3 Νῶ- ο 
ὄχλος": μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ 

΄“΄ ΄“ ΓῚ ΔΝ / ” Ε] / κ" 6 

τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ Ἱε- 
/ Ν ” / ’ Ν 

ρουσαλήμ, καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ 
“ νέοι 2 “ 3 “ κ - 

Σιδῶνος, οἱ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆ- 
Ι8 ναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν καὶ οἱ ὀχλού- 

οὗ ΙΧ 28 , }καθά σῖ 
μενοι ὑπὸ" πνευμάτων ἀκαθάρτων, κα 
” / Ν “ τ / 5 , 

19 ἐθεραπεύοντο. καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει 
“ ἌΝ -σ - 
ἅπτεσθαι αὐτοῦ" ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ 

- / 

ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. 
80 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ 

5 Ν Δ 5 -”-  νρ' / « 

εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγε, Μακάριοι οἱ 
μὲ « - 

πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
81 Θεοῦ, μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορ- 

, / - 

τασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι 
/ 9 

99 γελάσετε. μακάριοί ἐστε, ὅταν µισήσωσιν 
ς - ”/ ΄ 

ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς, 
ΔΝ ΕΣ / Ν 5 , Ν “ν». ς ΄“ 

καὶ ὀνειδίσωσι, καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν 
4 - “ ΄ ΄ 

ὡς πονηρύν, ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

11 

20 

εἶπε δὲ 

καὶ 19 (οπι, ν) δὲ 

᾿Ἐπερωτῶ 

» Εἰ (ἔξεστι) 

τῷ σαββάτῳ {οηι. ͵) 

ο. ες 
εἶπεν αὐτῷ 

ον. (ν) οὕτω 

οπι. ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη 

ἐξελθεῖν αὐτὸν 

ααἀά καὶ 

ΟΠι. τὸν τοῦ 

Οι. καὶ 

αἀᾶ πολὺς 

ἐνοχλούμενοι 

ἀπὸ 

ΟΊπ. , καὶ 

98. χαίρετε ἐν ἐκεί ἢ ἡμέ ὶ , ο μμ 98 χαίρ εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε χάρητε 

9--ὅ 

Ωι 
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Δ ΑΠΙΟΒ 
θ.1. 

Ἃ 15, 656, 
19, 

κ Μαϊ, 
δ. 4. 

Χ Μα, 
δ. 99. 

ΧΙ Ο0Σ, 
6. ἡ» 

κ Τορ]έ 
4. 15. 
Μαίΐ, 7. 
12. 

ΣΜαίϊ, 
ὅ. 40. 

Ἃ Μαΐί. 
ὅ. 42. 

Μαι. 
ΣΙ: 

Ἃ γί, 
16, 14. 

5. ΤὉΚΕ ΥΠ. 25--59. 

1611 
{0Υ 19: ον Ῥε]ιο]ᾶ, γοῦν τουγαγᾶ 15 
ρτγεαί ἴῃ ἨθαγοἨ: 1οΥ ἴῃ ο Ἰ]κο 
ΊΠ«ΠἨΘΥ αἰ ιαοῖν {αἴΠαχβ ππίο ὑπ 
Ῥτορ]μείβ. 
94 Ῥτί ποῦ ππέο οι Ε]ιαί αγο τῖοἩ: 

{ργγο Πανοχοεσεϊγεά γοιτ οοπβο]αίοἩ., 
2ῦ Ἀ ου πιηΐο γοα {πα ατο Εα]]: ΤΟΥ 

γο β]ια]] Ἠπηρεν. ου ππΐο τοι {]ιαῦ 
Ίααρ]Ἡ ΠΟῪ : ΟΥ̓ 7ο 518}} τοῦτ πᾶ 
ψ/θεΡρ. 
26 Ὑ/ου ππίο τοι πἩθη 81] τη θη 

β]ια]] 5Ρθα]ς Ὑ76}1 οὗ τοι: ἴῸΥ 5ο αἰά 
{πο ῖν {α6Π6υ5 {ο {π6 ἴαῑδο Ἐτορ]μαίβ., 
ΩΤ 4 “Βιΐέ 1 580 πηΐο γοι Ισ] 

Ἠθαγ, Τιουο τον επετηῖθς, ἆο ϱοοᾷ {ο 
{λιοτη ΒΟ Ἰαία τοι, 
28 Ἐ]6β5 ἴ]απι {]αί οπγςο σοι, απᾶ 

ῬΥΔΥ ἴον σπα τ ΟΠ. ἀθρριθεία]]γ 
156 το. 
99 Χ Απᾶ απΐο Ἠϊπα ἐπαῦ επ] δῦ ὑπ66 
ὁ {πὸ οπιε οποε]ς, ο/ῇ ου αἱ5ο πὸ οὐπου: 
Ἀπηα Ππῃ ενας {α]κοί]ι ατα [ΠΥ οἼοκο, 
Του] πού {ο {κο {1ιγ εοαῦ 8150. 
80 αἶγα {ο 6ύΥ6υγ τηδη {πῦ αρκεῖ]ι 

οὗ μας, δια οὗ Πάπα ναί (αἰκεἰἩ αγγαΥ 
Ώπγ σοοᾷ, 851 ἔπϑτὴ ποῦ αραῖη. 
81 ΧΑπᾶ αβγο σου] ἠναίτηεπ 5που]ᾶ 

ἄοίογοα, ἄο γε 8150 ἴο ἔπεπι Πκεπ]βο. 
80 Χου 1 γε]ογο ἴπεπα πΙΕ] Ιου 

γοι, πα Ιιαη]ς Ἠανο γοῦ [Ὁ 5]η- 
ΊΘΥΡ 4150 Ιου {ποβο ὑπαῦ Ίοτο {μεπῃ. 
88 Απᾶ 1 γο ἄο ροοᾶ {ο παπα υΠΙο] 

4ο σοοᾷ {ο γοα, Ἠπαί (λιαπ]ς Ίανο 
γ6 ΤΟΥ ΒΙΠΠΘΥΡ 8150 0 εΥεη {μθ ΒΆ1η6. 
84 ἘΛπᾷ 1 γο]οπά {ο ἔποπα οὗ γοτα 

Σο Ἠορθ {ο τοσδῖνο, 7 δῦ ὑΠαπ]ς Πᾶν 
γο2 10Υ ΒΙΠΠΘΥΒ ἃ150 ]επᾶ {ο ΒΙΠΠΘΙΒ, 
{ο τοσθίνθ 85 τη} αρα]η. 
86 Βυὺ Ίογο γο γοῦν οπεπ1ῖθΒ, απᾶ 

ἄο ροοᾶ, απᾶ 1επᾶ, Πορῖηρ ἴον πο]! ης 
ασαϊη: απᾶ γοας τοπατᾶ 5181} Ῥο 
στοῦ, δια Υο 5ο "ΡῈ ὑπ ομΙ]άτεῃ. 
οὗ πὸ Η]ρμθϑῦ: ΤΟΥ ΠΘ 15 Κἰπμα πηΐο 
{π6 πηὐπδηϊκῖαϊ, απᾶ {ο {π᾿ 6υ]]. 
86 Ῥο το {λογείογο τηθγοϊζαῖ, ἃ5 

γοῦν Ἐαΐμου 8150 15 του ῖα]. 
87 Ἐσαυᾶρο ποῖ, απᾶ γα 5181] ποὺ 

Ῥο ἡπᾶροα: οοπᾶθπιπ ποῦ, απᾶ γο 
518}} ποὺ 6 εοπάεπηπθᾶ: {οχρΐνο, 
απᾶ γο ϱΠα]] "»Ὀὰ Τογρίνϑῃ. 
88 (νο, απιᾷ 1Ὁ 5811 Ῥο ρἵνοπ πηΐο 

τοι, ροοᾷ πθββαχθ, Ῥχθβδεά ΟΜ, 
ππᾶ βα]κοη {οροί]μον, ἃπα ταηπῖηρ 
916Υ, 5181] Ίηθη ρίνο ΙἸπίο τοι} 
Ῥοβοπα: ο γη δ]ι {Π|6 βα1Πθ ΠΠΘΑΕΙΥΘ 
ἰλαῦ ο πιείο γη(]α], Ὁ 518} Ῥο 
πηραδιγαά {ο γοα αρα]. 
89 Απιά ]ιοβρα](ααραταβ]απ{ο{]οπῃ, 
Ἀθαπ {Π6 Ῥ]πᾶ 1εαᾶ ἐπ ὈΠπ4 2 588} 
{ΠΥ ποὺ Ῥοί 7811 Ππίο {μ6 41ο 2 

1881 
70. Ίο: ἴου Ῥελο]ᾶ, γοῦν ναπαχᾶ 
15 ργϑαῦ ἴῃ Πθᾶγθῃ: 0Υ ἴῃ {ιο 
Β4116 ΤΙΒΏΠΕΥ {14 {ιαῖν ζα 65 

24 ππίο {πὸ ργορμοίβ. Βαΐύ νου πηΐο 
σοῦ ὑπαῦ αγο ΥἹ0}}! ἴον Υθ Ἠαᾶγο Υ6- 

Ωὅ ορϊνεά γοαχ οοπβο]αΠοἩπ. 06 
ππίογοπα, γε {]ια{ ατα [11] πουν] ΓοΥ 
γο 5881] Ἠπηρετ. ος πίο οτι, 
νο ὑπ Ἰααρ] πον! Τοχ γο 518]] 

26 πΠΟΆΥΏ απᾶ Ὑθεερ. Ἴμοο τὐηέο οτι, 
πγ]ιοπ 81] τηθΏ 5181] 5Ροα]ς σγε]] οὗ 
το! ΤΟΥ ἴῃ {με 5816 ΤΉ ΠΟΥ 41 
{πΠ6 1 Ταῦ Υ5. {ο {πὸ ἔα]βθ Ῥτο- 
Ῥμοίβ. 
Βα Τ βαγ ππ{ογοα πγἩῖοἩ ΠΘΔΥ, 

Τιουο γοῦν 6ΠΘΙΙΙ68, 4ο ροοᾷ {ο 
28. {π6πὶ ἐμαίῦ Ἠαίο τοι, Ῥ]αβς {επι 

Όλαῦ οπγςο τοι, Ῥγαγ Ι͂ῸΥ ὑπο 
29 {πᾶὺ ἀερριθεία]]γ προ τοι. Το 

Ἠΐπα ὑμπαὺ βπη{οί]ι ἴ]ιορ ΟΠ ὑπὸ οπ6 
ο]αο]ς ο θγ 4150 ἴ]ιο οἴ]αν; δηᾶ 
Ίγοπῃ Ἠϊπη {λαῦ {ακοεί] ανγαγ ἴμγ 
ο]οἷςο ΠΟ] ποῦ {ΠΥ οοαί 4150. 

80 νο {ο δΥ̓θΥΎ οηςθ ὑμπαῦ αξ]κοί]ι 
{π66: απᾶ οὗ Πίτα ὑπαῦ {ακείἩ α- 
πγαγ {μγ σοοᾶβ αξκἔπετη πο[αραῖη. 

81 Απᾶ α5γο ποπ]ά ἐπα ππεπ 5ῃου]ᾶ 
ἄο {ογοπ, ἄο πο αἱξο {ο ἔπιθι Ἠ]Κθ- 

80 προ. Απά 1γε]ογεἴ]οτη ὑμαῦ ον 
ποτ, τυ μαῦ μη} Πᾶν γ 6 ΤΟΥΕΥΕΠ 
ΒΙΠΠΘΥΒΟΥ ὕποβο {μαξ]ογο ὕμ θη. 

838 Απά 1 γο ἄο ροοά {ο ἔΠαπῃ ἐπαῦ ἆο 
ροοᾶ {ο τοι, Ὑ]λαῦ ὑλαπ]ς Ἠατο 
62 {ΟΥ 6Υ6Π ΒΙΠΏΘΥΒ ἄο {με β41ΠΘ. 

84 Απᾶ 1 γο ]οπᾶ {ο ἔπεπι οὗ ΥΠΟ 
γο Ἰορο {ο χοσεῖνο, ναί ἑλλαπ]ς 
Ὥανο γα 6Υ6Π ΑΙΠΠΘΙΕ ]επά {ο 
ΒΙΠΠΘΥ5, {0 ΓΘΟΘΙΥΘ ΔΡΆΪΠ ἃ 5 τππςἩ. 

8ὔ Βαυὺ Ίοτο γοῦν 6ΠΕΠΙΙ65, απᾶ ἄο 
ἔλεπι σοοᾷᾶ, απᾶ ]επᾶ, 1π6Υ6Υ ἄε- 
αραϊγίης; απᾶ γοαχ τοπατᾶ 588}] 
νο ρτοαῦ, δια γο ια] Ῥα 5οπ5 οἳ 
ἴλο Μορί Ἠϊσί: {ον ο 15. Ἰϊπᾶ 
{οπαγά λα πη πη κα] δα εν]]. 

86 Ῥο το ππετοϊα], 6Υεη ἃ8. τοις 
57 Ἐαίιον ἴθ. ππεγο[α]. Απά 7πᾶρθ 

ποῦ, απᾶ γα 5Πα]] ποὺ "8 ]πᾶρεςα: 
απᾶ οοπάθιηπ ποὺ, απᾶ γο β]α]] 
ποῦ Ῥο οοπάσπιπεά: τείθαδο, απᾶ 

88 το ϱ]α]] Ῥο γε]εαςεᾶ: ρίνο, δηᾷ 1ῦ 
β]α]] Ῥο ρῖνεπ απίο τοι; ροοᾶ 
1ΠΘΑΦΙΥΘ, Ῥγοβςοᾶ ἄν, ΒΠ ΔΙ Θ ἢ 
{οροίμον,ταηπῖηρ οΟΥ6Υ, 518}} ὑΠ6Ὺ 
Ρο Ἰπίο γοῦν Ῥοβοπι. ἘῸΣ ὙΠ 
πυ]λαξ ΙΠΘΕΡΙΥΘ γ πιθίο 16 518}} 
ῶο9 πιοαβιγεᾷ {ο τοι αρα1ῃ. 

99 Απᾶ ο βρακο αἱδο ἃ Ῥϑγᾶ- 
Ῥ]ο τπύο ἔλοτα, Οαπ {πὸ Ῥηπά 
ριϊᾷο {πὸ Ῥηπᾶ 2 5881] ια 
ποῦ Ῥομ [11 Ἱπίο ἃ γὶ 

27 

1 Βοπ]α 
Δ ποϊοηῦ 
δα Ποτῖ- 
{165 τοπά 
ἀεβραϊγ- 
ἴπια οΓ ιο 
αν, 



ξ 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 2607 

ἰδοὺ γάρ, ὁ μισθὺς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐ- 
ρανῷ᾽ κατὰ ταῦτα”. γὰρ ἐποίουν τοῖς προ- 39 τὰ αὐτὰ 

94 φήταις οἱ πατέρες αὐτῶν, πλὴν οὐαὶ ὑμῖν 
τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν 

95 ὑμῶν. οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι 3. ὅτι 35 αἀᾶ νῦν 
πεινάσετε, οὐαὶ ὑμῖν, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι ὉἹ οἶπ. ὑμῖν 

90 πενθήσετε καὶ κλαύσετε. οὐαὶ ὑμῖν], ὅταν 
καλώς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι κατὰ 
ταῦτα 9 γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ 
πατέρες αὐτῶν. 

21 Αλλ' ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ᾿Άγα- 
πᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλώς ποιεῖτε τοῖς 

98 μισοῦσιν ὑμᾶς, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους 
ὑμῖν, καὶ33 προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεα- 3 οηι. καὶ 

9) ζόντων ὑμᾶς. τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σια- 
γόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην' καὶ ἀπὸ τοῦ 
αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ 

80 κωλύσῃς. παντὶ δὲ τῷϑ αἰτοῦντί σε δίδου" 33 οηι. δὲ τῷ 
31 καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. καὶ 

καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 
35 καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. καὶ εἰ ἀγα- 

πᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 
ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας 

38 αὐτοὺς ἀγαπῶσι. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς 
ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; 

8ὲ καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. καὶ 
ἐὰν δανείζητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζητε ἀπολαβεῖν “1, 3: λαβεῖν 
ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἅμαρ- 535 ρῃ,, γὰρ οἱ 
τωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν, ἵνα ἀπολά- 

85 βωσι τὰ ἴσα. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 
ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ δανείζετε, μη- 
δὲν 3 ἀπελπίζοντες' καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν 
πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου" ὅτι 
αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους 

30 καὶ πονηρούς. γίνεσθε οὖν 1 οἰκτίρμονες, 37 Οπι. οὖν 
καθὼς καὶ ὃν ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί, 33 οπι. καὶ 

31 Ὁ 3 μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε. Ὁ μὴ 89 αῑᾷ καὶ 
καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε" ἀπο- 

38 λύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε' δίδοτε, καὶ δο- 
θήσεται ὑμῖν μέτρον καλόν, πεπιεσμένον 
καὶ Ὁ σεσαλευμένον καὶ Ὁ ὑπερεκχυνόμενον 409 ρῃι, καὶ 
δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν. τῷ γὰρ 
αὐτῷ μέτρῳ ᾧ ' μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται 41 ᾧ γὰρ μέτρῳ 
ὑμῖν. 

ὃ Εἶπε δὲ 23. παραβολὴν αὐτοῖς, Μήτι 5 ααᾶ καὶ 
δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ 
ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται “5; 45 ἐμπεσοῦνται 

9----6 

ο» οι 3 Ματῃ. μηδένα 
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40 ἘΤΤΙ6 ἀῑξοῖρ]ο 15 ποὺ α,ονο 115 
ΠΙΔΡίΕΥ: θα εΥετγ οπο Ἰἐλαῦ 15 Ῥεγ- 
{οοῦ 5181] Ῥε α5 Ἠ]5 τηαδίοΥ, 
41 "Απᾶ νἩψ Ῥομο]ᾶοξί {ποια {Π6 

τηοῦθ {μαί 18 ἴῃ ὑπ Ῥνοίμεν) ογο, 
Ῥαῇ Ῥεγοεϊναβύ ποῦ ὑπ Ῥοαπα {παὺ 15 
1η ἐῃηΐπ6 οὐ ΘΥ63 
42 ΕΠίπαεν ΠΟ οδηδὺ ποῖ! 58. ἴο 

{Ἡ1ψ Ῥυούμου, Βυοῦμου, 1εἴ πιο ῬᾺ]] οτῦ 
{86 πιοίθ ὑλαῦ 15 ἴῃ ἐμπΐηθ ογο: γε 
ἴποα {Πγβα]{ Ῥε]ιο]ᾶαςί ποὺ {πὸ Ῥδατπ 
υμαί 15 ἴη {πο ού θυ ἜΤ]οα 
Ἠγροοσχί{θ, οαδῦ οαῦ Ἠτδί πὸ Ῥεατα 
ουαὖ οὗ {πο οἵγη 676, δι ἴ]ιοι β]ια]έ 
[που 566 ο]εαχ]γ {ο Ρρι]] οαὐ {πὸ πιοίθ 
ὑλαί 15 ἴῃ ὑπ γ Ῥτοῦπον’5 εγο. 
48 ΧΕΟΥ ἃ ροοᾷ ἴταρ Ῥηπραί] ποῦ 
Του οονταρί {ναϊξ: πεϊί]αον οί ἃ 
οοτταρί {πεε Ῥτίηρ {οτί]μ σοοᾷ ἐς. 
44 Ἐου εγετγ {166 15 Ίππο Ὦγ 15 
Οὐ ἔστι : Του οὗ {Πουπβ τηθη ἄο ποῦ 
Ραΐπεν ἤρβ, ΠΟΙ οὗ ἃ Ῥταπαρ]ο Ῥαδ] 
ραΐμον {μεγ ϱγαβρο. 
46 Α ροοᾷ πιαπ οαὖ οἵ ἐπ ροοᾶ 

{ΥθαδΙΥθ οἱ Ἠ15 Ἠοαγί, Ῥτίπσοί]ι Του ἢ 
ὑμαῦ ΠΟ 15 ροοᾶ: ἃ πα απ ΘΥ]] τα 
οαὖ οὗ {Π6 ον1] ἐγθᾶβισθ οὗ 15 πραγ, 
Ῥυηροῦη [ογί]ι ναί ΠΟ 15. οτί]: 
ΒῸΣ οὗ {π6 αραπάαπσθ οὗ ὑπ6 μπραχΐ, 
115 πποπ{Ἡ βραα]κοί]ι. 
46 αἱ ἘΑπᾶ γιγ 6811] το τηο Τιοτᾶ, 

Τιοτᾷ, απᾶ ἆο ποῦ {ιο {πΐηρ5 γγ]ήσ]ι 
1 6αγ2 
47 Ύ/Ποβοεγοεν εοπιθί] {ο πιθ, απιᾷ 

Ἠδαγείῃ τὴν βαυίηρβ, απᾶ ἄοοίμ ἔπεπῃ, 
1 νΙἩ βοὴν γοι {ο ποπ 116 15 
Πα. 
48 Ἠο ἰ5 Π|κ6 ἃ τηαη π]]ο]ι Πέ απ 

Ἠομβε, απιᾷ ἀῑσσεᾶ ἄεαρ, απᾶ ]α1ά {πο 
{οππᾶαίίοη οἩ ἃ χουῖς, Απ τετ 
{πο Ποοᾷ 1086, ο βίγσθαση Ῥοαί 
γο]λαπιθη{]γ ροή. {]αῦ Ἡοιπβοθ, απιᾶ 
οοτ]ᾷ ποῦ βα]κο 16: Του 1 γγας{οαπάεά. 
ὌΡΟΣ ἃ τος]ς. 
49 Ῥυΐ πο {πα Ἠθαγεί], δπᾶ ἄοοί]ι 

ποῦ, 15 Π|κ6 ἃ τῆϑ ὑπαὺ πηζλοαί ἃ 
{οππᾶα οτι θυ1]1ῦ απ. Ἠοπδαο Ἱροη ἴμο 
ΘΔ : αραϊπδί γν]ήοὮ {Π6 βίτοατη αἱᾷ 
Ῥοαἱ νε]ατπεπ{]ψ, απᾶ Πηπηθβἱα[εΙγ 
10 1611, απιά ο ται οὗ ἐλιαί Ἠοπξα 
γ85 ρτεαύ. 

π Νου ποθὴ ο ]αᾶ οπᾶσοᾷ 81] Ες 
βαγΊηρβΊπ {λμο αιᾶἶοπσο οὗ {αρθοΡ]ο, 
ἘΠ᾿. οπίογας Ἱπίο Οαρογπαπῃ. 
2 Απᾶ ἃ οργίαίηπ Οσπίιτίοπ”5 561- 

γϑηΐ, ὙΠῸ ἵγας ἆθαν τπιηΐο Ἠΐπα, γας 
5101. απᾶ τοαᾶγ {ο ἄἱο. 
8 Απά γΠση Π6 Ἠεαγά οἳ ἆορτ15, Ἡθ 

βοπ{ αλΐο Πτα {ο Ἠ]άενς οὗ ὑπ ὅθ νν5, 

1881 
40 Τμο ἀδοῖρ]ο 15. ποὺ αΏογο 1158 

1ΠΦΡί6Υ: Ὀαὺ ΘΥΘΥΥ ος ΠΏΘΗ Ίο 
18 Ῥογ{οσζεᾷ ϱ]ια]] Ῥο ἃ5 Ἠΐ5 1τηδ8- 

41 ον. Απά πἩψ Ῥεμο]άαδί ποια 
{Π6 τηοίο {αι 15 ἴῃ {γ Ῥγού]ιαγϱ 
οσο, Όα{ οοηβΙᾶογθ»ί ποὺ Όλο Ῥεατα 

42 {πα΄ 15 ἴῃ ἐμίπο οὗ ογο» ΟΥ 
Ίιουγ αηβί {ποτ Βα {ο {Ἡγ Ῥτοί]ιθΥ, 
Ῥγτοίμοχ, 16 πιο οαδ{ ο πὸ τποίθ 
Όιαῦ 15. ἴῃ (μ]πο 676, γεν ἔλοι 
ΏΠιψβοα]{ Ῥε]ιο]άθξί ποὺ ο ΈΏθατα 
ὑπαὺ 15 ἴῃ {ΠΙπθ οἵῃ συ ΈΤ]οτ 
Ἰγροοσπί{θ, οαϑῦ οαὖ ἢγβῦ [πὸ Ῥθατη 
οτί οὗ πο οὗ 676, απά {πει 
Βλα]{ {οι 566 εεατ]γ {ο εαδῦ οὐ 
πο πιοίο ἔ]αῦ 15 ἴῃ {ψ Ώτοῦ]αι)Β 

48 6Υο. Έογ ἔλμοεγο 15 πο σοοᾷ {166 
ὑμπαὺ Ῥγίησεί]ι {οτι οογταρί ἔνπῖί; 
ΠΟΥ͂ αραῖι ἃ οοτταρί ἴεο {πᾶΐ 

44 Ῥτϊησεί] ἐόν ροοᾶ {πας ἘῸΥ 
6801} {6ο 15. πον Ὦγ 15. οὗ 
ἔστ, ἘῸΣ οὗ ὑπο 5 ππςη ἆο ποῦ 
ραΐ1ιον Ἀρ8, που οὗ ἃ Ῥγαππρ]ο 
ῬαδΗ ραΐεν [ΠΟΥ ϱγαρθ.. Τ]ε 
βοοᾶππαπ οαὖ οὗ {]λεσοοᾷ ἔγθαβαγο 
οὗ Ἠΐ5 δαν Ὀνπηρεί] Του (ια 
ὙΠΙΟἩ 15 ροοᾶ; δα {Π6 εγΙ] πια 
οὐὖ οἵ {Π6 εν1] έγεαδιωε Ῥνϊπρεί] 
Του ἐμαῦ ν]σ]ι 15. εν]]: ον οι 
οὗ {πο αραπάαποσο οὗ ἔ]ιο Πεαχῇ 1158 
αποι{] βρεακεί]. 
Απᾶ πἩγ 6811] γα τη6, Τιογᾶ, 

Τιοτᾷ, απᾶ ἄο ποῦ ἴ]ιο (]ήπρς τΥλΙοἩ 
47 1 Βα Ἔνειγ οπθ ἐπδὺ οοπιθί]ι 

πηἴΐο 1η6, δηα Ποαγεί] ΤΥ γγοχςς, 
Δ] ἀοοίῃ ἔπαπα, 1 γ77}1] βαν; σοῦ 
{ο ΠΟΤ Ἡθ 16 χα: π6 15. Π| 
ὃ παν Ῥπ]άις ἃ Ἰοτβεθ, πιο 
ἄἱρσεᾶ απά γγεπῦ ἄεαρ, απ Ἰαϊα 
α Του παύου προπ με του]: απιᾷ 
πγΠαοη ἃ ΠΏοοά 81086, {π6 βύγθδχη 
Ῥταἷίο ἀραϊηδὺ ἰ]ιαῦ Ἰοτπδο, απᾶ 
οὐ] ποῦ βἨα]κ 10: ἼῬεσοαιβο 1 

49 Ἰαᾶ Ῥοσι πε] Ῥι]άεά. Βα Π6 
{πᾶὺ ΠοαγαίἩ, απ ἀοθί]λ ποῦ, 15 
Ίο ἃ τπαπ {λα μα} ἃ Ἠοπβο 
ὍΡΟΙ {πο οαχ{] γη ποτέ ἃ {οππάα- 
{ἴοι ; αραϊπδί νο] ἴ]ιο βἴπεατα 
Ῥτα]κα, απᾶ βἰγαϊσλμίστανγ 16 161] 
ἵπ; απᾶ πο ταῖῃ οὗ ἴ]λαῦ Ἡοιβο 
πας ρτεαῦ. 

ὃ Αἴίογ ιο Πα οπζεᾷ 1] 15 βατ- 
Ίπρς ἴῃ {μα 6αΥς οὗ ἐ]ιο Ῥοορ]6, 119 
οπ{οτεᾶ Ιπίο Οαρενπαπτῃ. 

2 Απᾶ α οετίαϊίπ οεπατΙοΠ’5 8 Ρ6Υ- 
γδηΐ, νο πνας δ θαυ πιηΐο Ἠΐτη, 
πναδ 510]. δα αὖ ἴ]ο ροϊπύ οἵ 

8 ἀοαίμ. Απᾶ ποπ Ἰο πραγ 
οοποθγηῖπρ 655, ο βοηί τπῃ- 
{ο Ἠϊπ οἰᾷογ οἳ ἴλο απ, 

45 

46 

48 

105, 
{εας]ιεν 

3 ΜΑΠΥ 
Ἀποϊοηέ 
Δα ΠΟΥ]- 
{165 τοδὰ 
Τον τὲ 
παᾷα Όεοτι 
Τοινα ο 
ΡΟ} ἐλιδ 
ΟΕΚ: 8.5 
η Μαϊ, 
γή, 26, 

8 (τ, 
δοηα- 
ϑογυαγι, 

405, 
Ῥγεοίοῖις 
{0 11. 
ον, λοη- 
ουγαθίε 
ἢ 
μῖην 
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0 οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐ- 

τοῦ Ἡ' κατηρτισµένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ 
διδάσκαλος αὐτοῦ. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρ- 

μ ε) - » ΄“ ” 3 ” 

φος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, 
ΜΗ Η 

τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ 

κατανοεῖς ; ἢ πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ 
σου, ᾿Αδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν 

΄“- ] “ Ψ Δ Ἁ » »"Ἢ κὰ - 

τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
Δ » ᾿ ς ’ » 

σου δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε 
- τὴ Ν » - ᾽ -“ 

πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, 
καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος τὸ 
» 9 “ “ ” - τι / 

3 ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου. οὐ γάρ 
ῃ - Ν δεις ἐστι δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν 

2 λ45 , Ν “ Δ / 

οὐδὲ δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. 
4 ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ 

/ αν να ᾿ ΝΥ ᾿ 
γινώσκεται. οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσι 

-“ ” 3 ’ »“ , « 

ὅ σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσι σταφυλήν. ὁ 
Ε Δ 3 ” “ ᾽ “ - 

ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ 
ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ὅ᾽ ἐκ τοῦ πονηροῦ θη- 
σαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ 

248 ὃ 

ιο 

πονηρόν" ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς Ὁ 
καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 

ὃ Τί δέ με καλεῖτε, Κύριε, Κύριε, καὶ οὐ 

7 ποιεῖτε ἃ λέγω; πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός µε 
καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, 
ς / ς - ῃ » ον ἢ νὰ κος α 

48 ὑποδείξω υμιν τινι εστιν οµοιος οµοιος εστιν 

4 

» / 3 - ΒΡ ἃ - Ν 
ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψε καὶ 
ὝΕΣ ιν» , οκ ως , 5 
ἐβάθυνε, καὶ ἔθηκε θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν 

πλημμύρας δὲ γενομένης, προσέρρηξεν ὁ 
ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσε 
σαλεῦσαι αὐτήν' τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν 

50 ε δὲ ο) ιο Ν οὗ { 

9 πέτραν δ, ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας 
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν 
ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου ᾗ προσέρρηξεν 
ς ΄ μαςγ,Ἱ. ᾿ δι έν ο Ν ὃ ποταμός, καὶ εὐθέως ἔπεσε", καὶ ἐγένετο τὸ 
ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. 

π ᾿ἘΕπεὶ δὲ! ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὖ- 
- ” Ν 3 Ν ” “ ος κ. α 

τοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς 
Καπερναούμ. 

ς { ΄ ” “ 

83 ΜἉκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς 
” ” “ ιν 3 ». - 7 ἔχων ἤμελλε τελευτᾷν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 
3 / Ν Δ - 2 ΄- δν 3 ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλε 

δὴ 3 νὰ ” 

πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, 

34 0η, αὐτοῦ 

3” αζᾷ πάλιν 

46 0η... ἄνθρωπος 

41 0η0. θησαυροῦ τῆς 
καρδίας αὐτοῦ 

33 0ή1. τοῦ 

39 οπι. τῆς 

δὺ διὰ τὸ καλῶς οἶκοδο- 
μῆσθαι αὐτήν ἰοπί, ποῖ 
ηιαῦᾳ. 

δι εὐθὺς συνέπεσε 

1 'Ἐπειδὴ 
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Ῥοβεδο]ῖης Ἠϊτη {]αί Το πγου]ᾶ «οπιθ 
απιᾶ Π68] Ἠ]5 βουυδηῦ. 
4 Απᾶ π]θη {Π6γ 634ΊΠθ {ο ἆθβας, 

Όπεν ῬεβοαρΗ{ Ὠΐτη Ἱπρίαπ{]γ, βαγίηρ, 
ὑμαῦ "6 πγας Ὑγοτίμγ Τον ΠΟΙ ΒΘ 
αποτ]ά ἆο 0118. 
δ ἘῸΣ Ίο Ἰογαί]ᾗ οταν παίοη, απᾶ 

Π6 Βαίῃ Ῥα]{ τι ἃ Βγπαροριιθ. 
6 Τπεπ 6515 πεί σι ἢ μου. Απιᾶ 
ΠΕΠ Ἠθ νγᾶϑ ΠΟῪ ποῦ Τατ Ττοπι {μα 
Ἠοπβο, πο Οεπύατῖοη βεπ{ ἐγ] θη 5 {ο 
Ἠΐτη, βασΊπρ τπ{ο Μϊτη, Τιογᾶ, ἐγοι Ὁ]6 
ποῦ {1γβε]Ε: ΤΟΥ Τ 1η ποὺ ποτ {πα 
{μου εἩοπ]ᾶεςύ εη{6γ τι θυ τὴν του. 
7 ὙἨΠεγείοτθ πεϊετ {λοπρμύ 1 

ΠΙΥςεΙ{ πνοχί]ᾗγ {ο οοπιθ τιηΐο ἴμεε: 
Ῥαῦ 580 ἴῃ ἃ ποτᾶ, απᾶ παγ βουυϑηῦ 
βΠα]] Ὦο Ἠεα]εῖ. 
8 Ἐοτ 1 8150 απι ἃ ΊΠαΠ δεί το 

απἰΠονΙὐγ, Βανῖηρ ὉΠ Ω͂ΘΥ πιο βο]ΐθ6ις: 
απᾶ 1 βαΥ πηΐο 9ης, «ο, απᾶ 6 
ροεί]: απᾶ {ο αποίἸοαν, Οο1πθ, απᾶ 
Ίε οοππεί]: απᾶ {ο τσ βεγταπῦ, Ὦο 
{118, δα Ίο ἀορί 16. 
9 Ἠπεπ “7685 πραγ ἔ]ιοςο {Πίησ5, 

Ἡο παγγοα]]εά αὖ τη, απᾶ {αγποᾷ 
Ἠϊτη αΡοτ{, δηα Βα] ππ{ο {μα Ῥεορ]α 
{παῦ {οΠογγεᾶ Ἠϊτα, Τ βαγ ππί{ο γοι, 1 
Ἠαγο ποῦ Σοππᾶ 50 ρτεαί ἔβη, πιο, 
ποῦ 1η Ίρταε]. 
10 Απά ἴπογ {λαῦ ππογο βϑηΐ, Υ6- 

ἔατηΐηρ {ο {1ο Πόσο, {οππᾶ ἘΠ6 56- 
γαπὸ πν]οῖο ἐπα Ἠαά ου 5101. 
11 4 Απᾶ 10 οατηο {ο ραβ5 ὑπ6 ἄαγ 

α1ΐ6Υ, ὑπαῦ Ἡο πγεη{ ᾿πΐο ἃ οἰὖγυ οα]εᾶ 
Ναίτη: απᾶ ΤΩΔΠΥ Οὗ Π15 ἄἱδοῖρ]ες 
σεη{ τ} Ἠΐτη, ατιᾶ τη} Ῥοορ]θ. 
12 Νοπ π]εη Π6 ὀ8Π1θ πῖρη {ο {Π6 

σαΐο οὗ {1ο οἵγ, Ῥε]ιο]ᾶ, ἔπετο γγας ἃ 
ἄεαᾶ τηαη ομχτ]εᾷ οαὖ, {Π6 οη]γ 801 
οὗ Ἠ15 πιούΠμοθγ, απᾶ 5116 τγᾶὰβ ἃ ψι ον: 
απᾶ πΙποἩ Ῥεορίο οἳ πε ο νγὰ8 
ψη(Ἡ ΠΟΥ. 
15 Απᾶ γΊεη {πο Τιογᾶ βὰν ΠΟΥ, Ίο 
δα οοπιραβββίοι ο εν, απᾶ βαϊᾶ 
πη{ο Ἡεν, 86} πού. 
14 Απᾶ Ἡδ ϱ3ΊπἸθ απᾶ {οπο]οᾶ 

{86 Ῥ]εν (απᾶ ἴ]ιαγ ἐπαῦ Ῥαχο Ἠ]πῃ, 
5εοοᾷ 5.11.) Απᾶ [6 58ϊ]4, Ὑοσαπᾳ 
ΤΗ, 1 580 πηΐο {πεο, Ατῖςο. 
165 Απᾶ Πο {]λαῦ πας ἀεαᾶ, βαῦ πρ. 

απᾶ ὌΏθραη {ο 5ρθᾶϊ: απᾶ Ίο ἆ6- 
Ἠναγεᾷ Ἠϊτη 6ο 5 πιοῦΠογ. 
16 Απᾶ ἴπεγο οαπΠθ ἃ 164 0η α]], 

απᾶ {ΠΥ σ]οτ]ιβεᾶᾷ ἀοᾶ, εαγΊπρ, ελα 
ἃ σγθαῦ Ῥτορλεί 15 1Ί8εη πρ ΑΠΠΟΠΡ 38, 
απά ὑπαὺ αοα μα νἱβι θα Ἠϊ5 ΡεοΡ]ο. 
17 Απά (Ιβταπποαχ οὗ πΐτη νγϑηὐ Του 
{μτοαρ]οαί 811] πάσα, δα (Ἡγοτρ]ι- 
οτί 811 {μ6 τερίοη τουπᾶ αΡοτῦ. 

1881 
αβ]ίηρ Ἠϊπα ἐλαί Ίο πγοτπ]ά οοπἹθ 

4 δι 5.γο Ἠΐ5 1πεγγαπύ. Απᾶ ἴ]αγ, 
πηθη 1ΠεΥ οὔπιθ {0 26818, Ὦθ- 
εοπσΏέ ἨΙτη ϱαγηθβί]γ, βαγίηᾳ, 
Ἠο 15 πγοτίμγ ναί ποῖ βΠοπ]άοςί 

ὅ ἄο {115 Τον Ἠϊπα: Τον Ἠε Ἰουθίῃ 
ος πα ΠΟ, δ ἨΙπηΡΕΙ 1110 ας 
ΟἿ βΥπαΡορθ. Απᾷ “6885 παπί 
τ ἔΠεπι. Απᾶ θη ἢ γ/αβ 
ΠΟΥ ποῦ ἔαν Γγοπη {Π6 Ἠοτβο, μα 
οθηίπΊοη βεπῦ Ετιοπᾶς {ο Ἠϊπη, 
βαγίπς απίο Ἠϊτη, Τιοτᾷ, {τοαρ]ε 
ποῦ {ΗΥΡεΙΕ: Του Γαπα πού 2 γγοτ{]ιγ 
Όιαί Όλοι Βῃουϊᾶθϑὺ οοπ1θ ππᾶςθΥ 
ΙΙΥ του: Ὑππετείοτο ποι ΠΟΥ 
ΏιοιρΏ{ 1 τα 561} γγογ{Πιγ {ο ο0πηθ 
ππί{ο {π66: Όπὸ ὃὅραγ ὑπὸ που, 
απᾶ τησ Αβογναπέ 5881] Ῥο Ἰιθα]- 

8 εᾱ. ΒῸΣ 1 4150 απ ἃ τηδῃ 5εῖ 
ὉΠ6ὰῖΘΥ Δα που γ, Ἠανίηπρ πο 1" 
1ΠΥΡΘΙΕ ΒΟΙΔΙΘΥΒ: απά 1 58. ἴο 
[815 οπθ, (ο, απᾶ μ6 σοεί]; απᾶ 
᾿ἴο Δ ποῦν, 0οππθ, απᾶ Π6 οοπηεί]α: 
απᾶ {ο πιγ 1ρογγαπί, Ῥο 08, 
απᾶ Ἡε ἀοείμ 16. Απᾶ θη {6815 
πραγ {]ιαρο {Πίπσα, Π6 τπαγγε]]εά 
αἲ Ἰήτῃ, απιᾷ ἐπγηθα απᾷ βα1ᾶ ππίο 
19 τα] αᾶο ἐμπαΐ Γο]]οντεᾶ Ἠϊπα, 
Τ 58. πηΐο τοπ, Τ πᾶν ποὺ Γοππᾶᾷ 
5ο ργοαῦ {α161, πο, ποῦ ἴῃ [5Υ86]. 
ΑἉπιά {Π6Υ ὑπμδῦ πγετο 5εη{, ΥοτΥη- 
1ηρ ἴο {π6 Ἰομβα, ξοππάᾶ {πῃ 196Υ- 
ταη{ πγ]ο]θ. 

11 Απᾶ 16 ϱαπιθ {ο )ραβ8 ὅβοοῃ 
α{ογπγανάς, ἴαί Ἰιο πνοπῦ {ο 8 
οἵγ οα]]οᾷ Ναΐπ; απά [15 ᾱἷς- 
αἴρ]ες τγοηί ση] Ἠΐτη, ἃ Πα ἃ στοαί 

12 πηπ]Π{αᾶᾷο. ΝΟΥ π]εη ο ἄγατ 
Ὢθαχ {ο ἴπο σαΐο οὗ {Π6 οἵ{ψ, Ῥε- 
ΠΟΙ, πθγα πγαςβ οαγτ]ιεᾶ οαὐ οπθ 
Όιαῦ σας ἀεαᾶ, {ο οπΙψ βοη οὗ 
Ἠ]5 πποίΠαΥ, ἃ Πα ϱΏε σας ἃ γι ον: 
απᾶ τηπο] Ῥεορ]ο οἳ {π6 οἳςγ πγας 
νι μοῦ. Απά γ/οη ἐμ6 Τιοτᾷ 
ΒΔ ΠΟΙ, Π6 δα οοΙραβΒΙΟΠ ΟΠ 
Ἠου, απᾶ 58] πιηΐο Ἠου, Ἰααρ πού. 

14 Απά Ἡο απο πῖσ] απᾶ {οπολμεᾷ 
πιο Ιου: απᾶ ἴ]ο Ῥεαταενς βἰοοᾶ 
5.11, Απᾶ Ἠε βδἱᾶ. Ὑουπρ τη, 

15 Τ 580 υπίο {Π66, Αὐῖβθ. Απᾶ Ἡο 
{πα΄ ας ἀθδᾶ βαῦ πρ, απᾶ Ώθσαπ 
{ο βρθαζ. Απάᾶ Ίο σανθ Ἠϊπι {ο 

16 15 πιοίµεν. Απα ἔραν 6οο]ς μο] 
ΟἹ 811: απᾶ {εν σ]οτιβοᾶ «ἀοᾶ, 
ςαγῖης, Α ρτεαί Ῥγορβεί 15 Δ 56} 
ΙΠΟΠΡ ΑΕ: απᾶ, ἄοᾶ μι} νἱβι ρα 
Ἠή8 Ῥεορ]θ. πᾶ {πῖ5 τερονέ Ὑγθηί 
Του ἢ εοποεγπῖης Ὠΐτη ἴῃ {μα ὙΠῸ] 
οἳ σπάθα, απᾶ αἩ {π6 τεσῖοῃ 
πουπᾶ δροαυΐ. 

συ 

.ἢ 

«ο 

10 

1 ω5 

1 -α 

1 αγ. 
δοηῃα- 
δεγναπί. 

3 αγ. δ/- 
υἹϊοϊογιΐ. 

δαν. 
σα τοι 
α ι0ογᾶ. 

407, δον 

5δΜαπΥ 
ποιο 
Ἀαθλοτ]- 
{165 τοπά. 
ον {]ιθ 
ποσὶ 
ἄαυ. 



ἘΥΑΓΓΕΔΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

-Ξ ΗΝ , . - 
ἐρωτῶν αὐτόν, ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦ- 

- Ἁ Ν 

4 λον αὐτοῦ. οἱ δὲ, παραγενόμενοι πρὸς τον 
3 ΄ / ΦΑΝ’ ’ ΄ Ἰησοῦν, παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, λέ- 

φ σα τὶ 
Ύοντες ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει” τοῦτο 

΄ ΄“ ἣν 

ὅ ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συνα- 
. ὍΝ. » / εξ δὲ ς α 9 

6 γωγἠν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν. ὁ δὲ ὃ 1η- 
σοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ 

9 “ / οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἔπεμψε 
᾿Ὶ 34) ε ς / (λ. λέ πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος φίλους, λέγων 

᾿ - β Ν / ο . / τὰ « Ν 

αὐτῷ, Κύριε, μὴ σκύλλου᾽ οὐ γάρ εἰμι ἱκανὸς 
" εν λ Ν , μα, . ΔΝ λα 

ἢ ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην µου εἰσέλθῃς" διὸ οὐδὲ 
» κ᾿ γε} / ον ο Ἐν 3 ἐκ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν' ἀλλὰ εἰπὲ 

/ Ν ο) / « ” Ν 9 8 λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς µου. καὶ γὰρ 
ε ΔΝ ” / ] ς ΔΝ ᾽ / / 

ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσό- 
Δ ’ 

μενος, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ 
λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται καὶ 

ε} ε 

ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ ο, ὥρχοῦυν Καὶ ερχ 
- “ ε] 

µου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ 
΄ ΄ ” , 

ταῦτα ὁ ̓ Ιησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στρα- 
᾿ “ΟΣ “ δὲ σι; ΑΨ’ κ᾿ ΄, φεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε, Λέγω 

ε σι ο) Δ 3 “ 3 Α , , 

ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν 

10 εὗρον. καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεμφθέντες 
“"" φΦ [ον ” 

εἰς τὸν οἶκον" εὗρον τὸν ἀσθενοῦντα δοῦ- 
λον ὑγιαίνοντα. 

γ΄ ” [ ”- 

11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ» ἑξῆς, ἐπορεύετοῦ εἰς 
, Αν 

πόλιν καλουμένην Ναϊν᾽ καὶ συνεπορεύοντο 
Ἄς ται « Δ Ε “4 ε 7 δι 

αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοί, καὶ ὄχλος 
” - , ΕΞ 

153 πολύς. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, 
ΜΝ ’ . / / ελ 

καὶ ἰδού, ἐξεκομίζετο τεθνηκώς, υἱὸς µονο- 
᾿ “ “ 5 . γενῆς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη» ἦν χήρα 

/ “- Λ 3 Ὗς 

καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 
« 

13 καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ 
39 α 4 » “« λ - κ᾿ 

"4: αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μὴ κλαῖε. καὶ προσελ- 
Ν τ - ”υ ες 3 , 

θὼν ἥψατο τῆς σοροῦ οἱ δὲ βαστάζοντες 

ἔστησαν. καὶ εἶπε, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, 
ΞΜ Ἢ 3 / ς / 9 

16 ἐγέρθητι. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός, καὶ 
/ Ξ “ πὰ ἂρ νὰ - ΠῚ 

ἤρξατο λαλεῖν. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ 
“-“ ιά 

16 αὐτοῦ. ἔλαβε δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ ἐδόξα- 
, [ιά 

ζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας 
ΕῚ , 9 » ε ” ΝΎ δ ΕΙ ΄ ε ἐγήγερταιϑ ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι Ἠπεσκέψατο ὁ 

ΝΥ ν ΄ ΄ 

17 Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος 
- ΕῚ “" -5 ’ Ν » “- 4Φ΄ 4 10 

οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ, καὶ ἐν 
΄“΄ ’ 

πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 

2 ([Λξιός...) παρέξῃ 

3 εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμ- 
φθέντες 

4. ρηι, ἀσθενοῦντα 

ὅ τῷ ἐοχέ, ποῖ πιαῦ. 

6 ἐπορεύθη 

7 οπι. ἱκανοί 

8 αὐτὴ 

9. ἠγέρθη 

10. ρηϊ. ἐν 
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Ἐ Μαϊϊ. 
11. 2. 

ΠΟ», 
Τγιις- 
{γαίσα. 

1.00, 
«οἰκεῖν 
ἐμθην- 
ϑεῖυοδ, 

κ Μαί. 
11. 19. 

1611 
18 ἘΑπᾷ {πὸ ἀδοιρ]οες οὐ ἆ{οἶπ 

Β]ιογγοᾶ Ἠϊπι οἵ 811 {πορο (]ήπςσς. 
19 41 Απᾶ {1 οἶνπ ο] πρ ππζο πα ἔνγο 

οὗ 815 ἀϊδαίρ]ας, βοπ{ ἔ]ιοτη {ο 16815, 
καγίηρ, Ατὸί]οι Ίο ὑμπαΐ ΕΠοπ]ά 60116, 
ΟΥ̓ ]οο]ς πγο {ου αποί]θυ ἢ 
20 ποπ {Π|6 ΤηΘΊ Ὑγθγθ 6ΟΠΠΘ ππ{ο 

Ἠϊπα, {ευ βαϊα, :ομπ Ῥαρθδυ μα 
5οηζ τι τιπ{ο {Ππ66, βαγΊηρ, Αγύ ἔ]οιι 
Ἰο ὑπαῦ 5Βῃουα «οππθ, ος 1οο]ς πο {ο 
αποζμοαν 
21 Απ ἵπ ἐ]ιαί 6απηο Ἠοτχ Ίο οαγοᾷ 

ΤΠΦΠΙΥ ο ἐμοῖσ 1 Πυτ 165 απᾶ ρ]αρτο», 
απιᾶ οἵ ονΙ] βρίπ]ζΒ5, απᾶ απο ΤΠΘΙΥ 
Ενας ποιο ῬΗπιά, ιο ραγο βιρῃηῦ. 
99 Τ]οι «6515 απΠβΥΥΘΥΊηρς, Β814 ππ{ζο 

Ώπεπα, (ο γοῦν νὰν, απᾶ {61 ἆομπ 
ταῦ (μήπσς γε Ἠαγο 56αοπ απιά πραγ, 
πον ας ἴλο Ῥ]ππά 566, ἴ]ο Ίαπια 
νγα]]ς, ἴπο Ίερεις ἃ16 οἸδαπδεί, ἴ]ια 
θα Ίσα, ὑπὸ ἀθδᾷ αγο ταῖβας, {ο {ο 
ΡΟΟΥ {]ιο (Ο5Ρ6] 18 Ῥτοασ]εᾶ. 
259 Απᾶ Ῥ]οβεεᾶ 15 "6 ὙΠΟΒΟΘΥΟΥ 

5181] ποῦ Ῥο ο επᾶσά ἴῃ της. 
24 4 Αιιᾶ ΘΗ. ἴ]ο τπθββεηροτς Οὗ 

1οἩπ Ὕγεγο ἀερατίεᾶ, Ἡο Ῥοραι {ο 
Ἀραα]ς ππ{ο ὑπ Ῥοορ]θ οοποθγπῖπς 
Ἴομα: ἨΠαῦ πποηί γο οαὖ Ιπίο ἴῑιο 
νη]άευπθββ{ογ{οβεο) Α.τοεᾷ βῃδίζθῃ 
νη] ἐπ γηπᾶ ἢ 
25 Ῥαί νιλαῦ πγοπί γο οαί {ο {ο 

5662 Α τα ο]οίμες ἴῃ βού ταϊτηση{ ἢ 
Ῥο]μο]ᾶ, ὑπ νε αγο σοτρθοιβΙγ 
αρραγο[Παᾶ, απά νο ἀε]σαίεΙγ, ατα 
ἴῃ Κίηρβ᾽ οοιτῦΒ. 
26 Βυῦ π]αῦ πγοπῦ Ὑο οαῦ {ον {ο 

8662 Α Ῥνορ]μεί{ῇ Ὑεα,Γβαγαπίοτοα, 
απιᾶ τηπο] τΠοΥθ {απ ἃ ῬἘτορλεῦ. 
2τ ΤῊ 15 Ἡο οὗ ποτ 10 15 υϊ θη, 

Ῥο]ο]ά, 1 βοπᾶ τὴν ππθββεηρσαΥ Ῥο[ογα 
ῃγ ἴδοθ, Πίο 5181] Ῥχεραχο ἴἩγ 
γαΥ Ῥε[ογο {166. 
28 Ίου Τ βαγ ππ{ογοα, απποπρ {μοδα 

Όιαῦ αὖθ Ῥουη οὗ πΙΟΙΠΘΗ, {ποτο 15 ποὺ 
ἃ ϱτοαίο; Ῥτορβεῦ {παν σομτπ {1ο |. 
Ῥαρίϊδς: Ῥαΐ Ίο (ιαῦ 15 Ἰθαςί ἴῃ ἴμο 
πράοπι οἵ ἀοᾶ, 15 ργραΐθυ ἔ]απ Ἠθ. 
29 Απάᾶ αἲ ιο Ῥοορίε ὑμπαὺ Ἰιοανᾶ 

λΐηι, απᾶ ο Ῥαρμησαπς, Ἱαδβοα 
αοᾶ, Ῥεῖηρ Ῥαρίύίπαά τ} ὑπὸ Ῥαρίίρπι 
οἵ ζομη. 
90 ἘῬπί {πὸ Ῥματῖξαεος απ ΤΙΩΥΥΥοΥΕ 

Ιγα]οσξεᾷ {1 εοαηςοεΙ οἵ ἀοά | αραϊιδί 
{μοηβε]νθβ, Ῥεΐηςρ ποῦ Ῥαρίίποά οἵ 
η. 
81 4 Απᾶ {πὸ Τιογᾶ ραϊᾶ, 3 ΊΠσχθ- 

πη{ο {ποι β]α]] 1 Ίο {πο τησ οἵ 
{π15 ρεπογαθίοι2 απᾶά {ο γ]ιαῦ αγθ 
{πον 1]κο 9 
82 Τ]ογ αὖο π| πηΐο ο]άνοιι 

1881 
18 Απά {ιο ἀξοῖρ]ες οὗ ἆοἶπι ἐο]ᾶ 
19 Ἠϊπη οἳ 811 Έιοβο {ήπσβ. Απά 

1οἨπ. ΟΠ] Πρ απίο Πα 1ήπτο οὗ 
115 ἀ4ῑδεῖρ]ος επί {οι {ο {πὸ 
Τιογ, βαγίηρ, Αγ ἴ]λοα Ἰο ια 
οοππθ/{, ΟΥ ]οο]ς γγὸ {0Υ αποίμδΥ ἢ 

20 Απιᾶα πο πο τησ Ὑ/6ΥθΘ 60ΠΠΘ 
ππζο Ἠΐτα, ὑπ ραῖᾶ, ἆομπ ἴλα 
Ῥαρίϊδί μα βοΐ τι ππ{ο {Π| 66, 
βαγίηρ, αὖ {ποτ Ίιο ἐπαῦ Θοτη θη, 

21 ΟΥ̓ Ἰοοῖς νθ. Του αποίμογ» Τὴ 
παί Ἠοτχς Ἡο οπγοά ΤΆ ΠΥ οὗ 
4ἱβραδες απᾶ Ἀρίασαες απᾶ ον] 
ΒΡΙΣῚ 5 ; απιά ΟΠ ΤΙΠΑΠΥ ἴ]αῦ γγουθ 
Ῥ]πιά μι Ῥοβίονγθα βἰσμί. Απᾶ 
16 απβηγογτοᾶ απᾶ βαὶά παπ{ο 
Ίλστα, ο τον αγ, απᾶ {611 
σο]Ἡπ πα! {μπησς γο Πᾶν 566 
απᾶ Ἠοαχᾶ; {πΠ6 Ἰ]πᾶ τοσσῖνθ 
{ιοί αἰσ]ῇ, λαο Ίαπ1ο γγα]]ς, {πὸ 
Ίερατβ ατο οἸοαπβοῖ, απᾶ ἴλο 
ἀρεῖ Ίσαγ, ἴ]ο ἄεαᾶ ατα ταῖβοᾶ 
πρ, {Πο Ῥοου Ἠαγο ϑροοῦ ἠάϊπρε 

25 Ῥτοασ]ιθᾶ {ο {]θπα. Απᾶ Ῥ]εβεθᾶ 
15 Ἰα, ν/Ποβοθτοτ 5]α]] πιά ποπςο 
οοσαβίοπ οὗ ααπιρΗηρ ἴπ τη. 

4 Απά π]πεη {Π6 ΤΠΘΒΒΘΠΡΘΥ5 οἵ 
0ομπ Ὑεγο ἄαρατίθᾶ, Ίο Όοραπ {ο 
58. απ{ο {Π| τη] 1{π| 85. 6ΟΠΕΟΥΊΙ- 
Ἰπρ Φόμη, ἨΠπαῦ γνοπέ το οαὐ ᾿αΐο 
{ιο πη]άσετηθςς {ο Ῥομο]ᾶ 2 ἃ τοοᾷ 

25 5 Κθὴ τ ἐμ νηπᾶρ Βαυΐ 
ὙΠ πγοπύ Ὑο οπ{ ἰο 566 ἃ ΠΠ 
οἸουπεᾶ ἴῃ βοήν χαϊποπ6» Βε6- 
ΠΟΙ, αγ ν/ΠΊο] Ἀγ 6 ϱοΥΡΘΟΙΙΒΙΥ 
αρραχθ]]εᾶ, απά Ἠνο ἀϑ]]οαίοὶν, 

26 ατο ἴῃ Κίηρβ᾽ οοαγίς. Βαυΐὺ ταῦ 
πγοηῦ πο ουαὖ {ο 566 ἃ Ῥτορμεί ἢ 
Ὑαα, 1 580 πιηΐο γοα, απιᾶ τητο]ι 

27 πιογθ {Παπ ἃ Ῥτορμεί. Τ]ϊ5 15 Ἡα 
οἵ πλοπα 1{ 15 υϊ θη, 
Ῥεμο]ᾶ, 1 βεπά ΠΥ πῃθββεησος 

Ῥεΐοτο {1γ ἕδοθ, 
ὝΠΟ 5181] Ῥτεραγο {]ιγ τᾶν Ῥ6- 

ἔογϑ {Π66. 
28 1 580 ππίογοα, Απποης ἔλαπι ἐπα 

418 ΏΟΥΠ Οὗ ΨΟΠΊΘΠ {]ιογα 15 ποπ 
βυθαύου ματ ζομπ: γοῦ Ίο ὑπαῦ 15 
αραῦ 110{16 ἴπ {πὸ κἰηρσάοιη οἵ ἄοᾶ 

29 15 ργϑαΐϑυ {απ Ἡθ. ἀπᾶ 3411 {πῸ 
ῬΘΟΡΙΘ Ίγμαπ ὑπο πραγ, απᾶ {πΠ6 
Ῥαρ[σαης, ΠπδΙβεᾶ ἀοᾶ, ὅ Ρεῖηρ 
Ῥαρίϊσπθᾶ πι {π6 Ῥαρβςσπι οὗ 

90 ἆομπ. Ῥπαΐ ὑπὸ Ῥματίβοςς απᾶ ἴμοα 
Ίαγγαι» το]εοίεᾷ 1ου {Πδπιρδε]γος 
{λα οοπηςεΙ οὗ ἀοᾶ, δΏεῖπσ ποὺ 

51 Ῥαρίϊσαεᾶ οἵ Πτα. Ἠ/Ποτοιιπ{ο ἔπ θη 
5841 Τ Ἠ]κοη πο τπεπ οἳ ἐλῖς σο- 
ἨΘΥΑΛΙΟΠ, απᾶ {ο ταῦ ἃγ6 {ΠΟΥ 

92 Ἠκαρ ΤΏΘΥ απο Π]εο αη{ο οἩΙ]άγαι 

9 [Ὡ] 

ταν. 
οεγία τι 
ίιρο. 

5, 
ΦΟΟΙΥΦΟΝ. 

805, {76 
σοδρεῖ 

4 τ. 
ΣΣΩ 

5 ΟΥΓ, 
μαυϊη 
δέοι 

6 ΟΣ, πο 
μαυΐϊηῃ 
7. 
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» ος ᾽ “Ὁ 

Ι5. Καὶ ἀπήγγειλαν ᾿Ιωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
/ 

19 περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος 
τ ΄“ - .) - ς ὁὸ / 

δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης 
»-" ,᾿ Ν Φος 

ἔπεμψε πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν 1], λέγων, Σὺ εἰ ὁ 
8) ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν ; παρα- Ξ ὴ 

γενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον, 
’ ς ” ΄ 

Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρὸς 
᾿ ΣῪ / Α 3 σε, λέγων, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσ- 

- - 1 - “ ᾽ , 
9] δοκῶμεν; ἐν αὐτῇ "5 δὲ1 τῇ ὥρᾳ ἐθερά- 

’ 

πευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων 
καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολ- 

- 3 » / 14 ΄ Ν » 9 λοῖς ἐχαρίσατο τὸ 1: βλέπειν. καὶ ἀποκρι- 
Ν τι α. 15 μα - “ ’, 

θεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 1" εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες 
᾽ » , ορ. νο. ΄ Ἂς 
ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε 
ὅτι} τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, χωλοὶ περιπατοῦ- 

Ν θ / 17 Ἀ 2 ἽΝ. 

σι, λεπροὶ καθαρίζονται, ᾿ἰ κωφοὶ ἀκούουσι, 

νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται" 
ὰ Ν - 

5 καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθη 
ἐν ἐμοί. 

- » » ; 

9. ᾿Απελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου, 
” ΄ λ Ν / ν.9 ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰω- 

» 

άννου, Τί ἐξεληλύθατε! εἰς τὴν ἔρημον θεά- 
/ ς Α ΄ [ή 

σασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 

95 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε! ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν 
ο Ε / 2 , 3 , ς 13 

μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδού, οἱ ἐν 
« - » / Ν - ς ΄ δ᾿ ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν 

ϑῦ τοῖς βασιλείοις εἰσίν. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε 8 
πο - / ΄, , ς - ιν 
ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ πε- 

αν 4 97 ρισσότερον προφήτου. οὗτός ἐστι περὶ οὗ 
2 ᾽ ο κ.» ΄ Ι ” 

γέγραπται, Ιδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγε- 
ἃ 

λόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευ- - ᾽ 
’ ᾿ ς / ” ᾿ ΄ 

8 άσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. λέγω 

γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικών 
προφήτης Ὃ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ “1 οὐ- 

᾿ » πε ᾿ / 5» - , 
δείς ἐστιν ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ 

- - ΄ ᾽ 3 Ν “- ς Ν 

92 τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι. καὶ πᾶς ὁ λαὺς 
2 , Ν « - 2 1, ’ Ν ’ 

ἀκούσας καὶ οἱ τελώναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, 

3) βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα Ἰωάννου οἱ δὲ 
ού Ν ε Ν Δ ἊΣ ”- 

Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ 
”-. ση” » ς ’ Ν ΄ 

Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέν- 
3 - - 8] τες ὑπ᾿ αὐτοῦ. εἶπε δὲ ὁ Κύριος 3, Τίνι οὖν 

ς / ΔΝ 9 - - 

ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, 
ο, ΠΡ μμ “ Δαν. Ὁ, / 25 καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; ὅμοιοί εἰσι παιδίοις 

1 Κύριον 

15 ἐκείνῃ 19 ρῃι. δὲ 

14 πι, τὸ 

16 ϱπι. ὁ Ἰησοῦς 

16 ϱΠΙ. ὅτι 

17 αἄᾶ καὶ 

18 ἐξήλθατε 

19 οπι. γὰρ 

30 ϱπι. προφήτης 

31 ϱπι. τοῦ Βαπτιστοῦ 

35 οηι. εἶπε δὲ ὁ Κύριος 
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ΜΑΙ 
14, 8. 

5ἴοε 
Μαι. 
15. 28. 

1611 
αἰ]ηρ ἵπ ἐπθ τπαχ]είρ]ασα, απᾶ σα]]- 
ἵηΡ 9ηΠ6 ἴο Αποί]αχ, δ βαγίπᾳς, Ίο 
Ἠατο Ῥ]ρεᾶ πηΐο γοα, απᾶ το Ἠατο 
ποῦ ἀαποθᾶ: Ὑνθ Ἰανο πιοπχηθᾷ {ο 
σοι, πᾶ γο Ἠανο ποῦ γγερύ. 
95 Ἐοχ ἆο]μπ {πο Ῥαρίᾶςί οαπ1ο, 
ποῖ. εαπρ Ῥχγεαᾶ, που ἀτιπ]ΐηρ 
νήτθ, 8ηά γθ αγ, Ἠο παίῃ ἃ ἀεν]]. 
84 ΤῊ 8οΠ οὗ Τηδῃ 18 ΘΟΙΏ6, θα ίηρ, 

απᾶ ἀτίηκίηρ, απᾶ γε αγ, Ῥε]μο]ᾶ ἃ 
Ρ]αὐίοποιβ ππαπ, απᾶ ἃ ππερίρρον, 
8 1πεπᾶ οἳ Ῥαρ]σαπβ αππᾶ ΒΙΠΠΘΥΒ. 
96 Βευΐ γηδᾶοπι 15 Παδβεά οἳ αἩ 
ΠΥ ομα]άτον. 
96 4 " Απᾶ οπο οὗ ἴμο Ῥματίδεος 

ἀοβιτεα τη ἐπαῦ 6 πνοτ]ᾶ εαί γηϊε]ι 
Ἠϊπη. Απᾶ Ὦο πγεπί Ἰπίο {πὸ Ῥλμαν]- 
566᾽ 5 Ἠοτςο, απᾶ δαΐ ἄοππ {ο τηθαῦ. 
91 Απά Ῥολμο]ᾶ, ἃ Ὑοπιαη ἴῃ {ο 

οἵὐγ πγῖο]ι γᾶ. ἃ ΔΙΠΠΘΥ, Ὑ]θη 5116 
Ίπιθνγ {]ιαί {6515 δαῦ αἲ τηθαί ἴῃ λα 
ΈΠατίβοε΄ Ἰομβο, Ὀτοιραί απ Α]α- 
Ῥαβίαεν Ῥος οἵ οἰπίπηθη{, 
88 Απᾶ βἰοοᾷ αἲ Πῖς ἴοοῦ Ῥε]ϊπᾶ 

ήπα, Ὑγεθρίηρ, απᾶ Ὄθσαπ {ο πναδ] 
πὶ. [αεί τὰ} {6αΥΒ, απᾶ ἀῑᾶ γρο 
μοὶ σης] {1ο Ἰαῖνς οὗ ΠΟΙ Ἰοας, 
δια Ἰϊβδεᾶ 5 {αοῦ, απᾶ αποϊηἑεᾶ 
{πιει ση] {11ο οἴπίπεης, 
99 Νοὸν θη {πΠ6 Ῥματίδεο γ]ο]ι 

Ἰαᾶ Ῥιάάεν τη, βανν ἐξέ, Ίο 5ρα]α 
νηθῖη Ἰητηβο]Ε, βαγίηπρ, ΤΗϊ5 τπαη, 
1 Ἰο Πογο ἃ Ἐτορ]εί, πγοπ]ά Ἠαγο 
Κπονη ὙΠῸ, απᾶ γ]ιαῦ ΙΠΒΏἨΠΘΥ οἵ 
γγοσήϑ {115 15 ὑπαῦ ἑοποβμεία τη: 
ΤΟΥ 819 18 ἃ ΡΙΠἨΘΥ. 
40 Απιᾶ “6515 απβΥΓΕΥΊηρ, 5814 πηΐο 

Μϊπῃ, ΡΙΠΟΠ, 1 Ἠανο Βοτηθυ δῦ {ο 58 
ππίο μεθ. Απά δ βαϊ, Μαρίεν, 
βαγ ΟΠ. 
41 Τπειο πας ἃ οργίαῖπ ογα(Ιζοχ, 

σλΙοἩ μα πο ἀερίονβ: {πο οπθ 
οπεᾷ ἔνθ μυπᾶγοα Ἰρεπςς, απᾶ {1ο 
οίμεν 11. 
42 Απᾶ πει ἴπεγ Ἠαᾶ πούμῖηρ {ο 

Ῥαγ, ἢ [γαπ]κ]γ {οχραγο {]ιθιη Ῥού]. 
Το]! τηο {11Θ6γ6{ΟΥ6, το οὗ {16η 
νΠ] Ίοσο εἴτα τηοϑὺ 2 
48 ΒΠΠΟΠ Απβηγογοᾶ, απᾶ 58], 1 

ΒΊΡΡΟΡΟ, ἐλαῖῦ ο {ο ποπ Ίο ἴου- 
ΡᾳΥο 1ΠΟΒΙ. Απᾶ ο βα]ᾷ πηΐο τη, 
ΤΈποι Ἠαδί χΙρ]{1γ Ἱαάρεᾶα. 
44 Απᾶ πο {πππιθᾷ {ο {1ο πποπΙαΗ, 

απᾶ ραῖᾷ απο ΒΙΠΙΟΠ, ϑϑοϑὺ ἴ]οι 
{115 πποπηβη  Τ οπέεγοά Ιπίο {πίτα 
Ἰομβο, {ποια ραγοςῦ πῃθ 1ο Ἱγαίεν Γ0Υ 
ΤΥ ἰδοὺ: Ῥαῦ 5ο Ἠαί] πναξ]ιαᾶ Τὴν 
{εεί ση] {εαΥς, απᾶ νηρεᾷ έλατα ἢ 
{16 Ἠαϊγς οἳ Ποὺ θα. 
45 Τμοι ραγεξῦ πιο πο Ἰΐδδ: μαΐ 

1881 
ἴλιαί εἶξ ἴῃ {π6 τηατ]κοίρ]ασθ, απᾶ 
6811 οπθ {ο αποίµθυ: Ισ] Βα, 
ο Ῥρὶροᾶ απίο γοα, απᾶἆ γε 
αἰά ποὺ ἄαποαρ; ο πγαϊ]εᾶ, απιά 

99 γο ἀἱᾷ ποὺ Ὑγεερ. ἘῸΣ οἆομπ 
ιο Ῥαρίϊςί 15 ο0π1θ οα6Ίηπσ πο 
Ῥτεκᾶ πουν. ἀτιηξκίηπρ ππθ; απᾶ 

94 Ὑο βαγ, Ἠο Βδίῃ ἃ 14ανΙ]. Τ]ο 
Βοηπ Οὗ ΤΙαη 18 ο90ΠΙΘ οαβίης 
απᾶ αὐἹηκίηρ; απά Ὑο 58, 
Ῥελο]ᾶ, ἃ ρ]αζίοποιΒ πΙ8Ώ, απᾶ 
8 ΨΙΠεΡΙΡΡαΣ, ἃ Γτεπᾶ οὗ ραῦ- 

95 Ἠσαπς απά βΙππθυδ! Απᾶ τ ῖβ8- 
ἄοπι 215 Ππβιβεᾶ οὐ αἱ Ίαν 
ομ]άγει. 

86 Απάᾶ οηο οἳ {με Ῥμαγίδεθρ ἆο- 
αἶγες Ἠϊτη ἐπαῦ Ίο σου] οαῦ ση 
Ἠίπη. Απιάᾶ Το επ[εγεᾶ 1Πΐ{ο ἴ]ιθ 
Ἐματίςος΄5 Ἠοπβδο, απά ας ἄονι 

97 {ο τηθαῦ. Απα Ῥο]ιο]ᾶ, ἃ. γΓΟΠΙΒ1Ι 
Ὑ 1101} πνας ἵπ {πο ΟἸΌΥ, ἃ ΒΙΏΠΘΥ : 
απά ΘΗ βἩαο Ίαν ἴλαῦ Ίο 
πναβ αἰθήηῃσ αὖ τηθαί ἴῃ ὑπΠ6 Ῥ]α- 
11666) Ἠοιδθ, 5πΠ6 Ὀτγοπρ]ᾗί ὃδαπ 

88 αἱαθαδίεγ οὐτιβ οὗ οἴπίππεηῦ, απᾶ 
εἰαπάϊῃπσ Ῥολμ]πᾶά αὖ Ἠϊ5 1εοῦ, 
πνοερῖης, 816 Ῥεσαπ {ο πού Ἠ]ς 
1θεύ τι εν θεα, δα πρεά 
ποπ τσ ἴμο Ἰαῖν οἳ Ἰ6υ 
Ἰοαᾶ, απᾶ 4 Κἰββθᾶ 5 {εοί, απᾶ 
αποϊη{ζεᾶ πετ πμ ἴμο οἶπῖ- 

99 πιθηύ. Νοπ π]εη {πο Ῥμαγίδερ 
ὙΠΟ Ἰαᾶ Ῥιᾶᾶει Ἠϊτα Βαν; 15, 
Ἡο 5ΒΡ8Κθ ση Ἠήτηβοα]{, βαγΊπρ, 
Τ]ϊ5 τπα1!, 1 Ἡε Ίγεγε ὅ ἃ Ῥγορ]λεί, 
γα Ἠαγο Ῥογοεῖγοά ο απᾶ 
πν]ιαί ΙΠΘΊΠΘΥ οἳ Ὑοππαη {15 15 
πγλ]ο]ι {οπο]σθί]ι Ἠϊτα, ναί 586 15 
ὃ ΒΙΠἨ6ΘΥ. Απᾶ “6518 απρπγετίης 
5814 απίο Ἠϊπη, ΒΠΠΟΠ, 1 Ἰαγα 
5οππσπ/Ώα{ {ο 5αγ ππ{ο {μθο. πᾶ 

41 Ίο βα1{]ι, δ ΜΤαΡί6Υ, βᾶὺ ΟΠ. ἀ 06Υ- 
{αΐτ ]οπᾶςγ Ἠαᾶ πο ἄερίους: {Π6 
0Π6 οπεᾷ ἔνθ Ἠπιπάγεᾶ Ίρεπσς, 

42 απᾶ {πὸ οἴμεν ἢν. μπει ἴ]16Υ 
μιᾷ ποὺ τυλεγειοίὴ ἴο Ῥαγ, Ίιε Γου- 
Ραγο ὕποια μού. ῃΠίσ]ι οὗ {ποπ 
{]ιογθίογθ 11 ον Ἠϊπα πιοϑὺ ἢ 

48 ΒΙΠΙΟΠ αηβεγαοᾶ απᾶ 58], Ἠε, 1 
51ΡΡΟΡΘ, {ο ΠΟΤ ΠΘ ἔογρατο ὑπ 6 
τηοϑῦ. Αμᾷ Ἰο βαϊᾶ ππίο Ἠϊπῃα, 

44 Ἔμοι μαβὺ τὶσ]{]γ Ιαᾶρεα. Απᾶ 
αγηΐηρ {ο {μ6 Ἱνοτιαα, Π6 βεϊᾶ 
πηΐο ΒΙΠΙΟΠ, ϑϑοϑὺ ἴλποι {πΠὶ5 
ΟΠΗ 2 1 οπεγοᾶ ἰηΐο {μπα 
Ἠοπδο, {ποια ραγθβί τηθ ΠῸ πγαίεν 
ΤΟΥ τηΥ {εαεῦ: Ότο 5π6 Ἰαί]ι σγεῦ- 
1οᾷ τὴν ἔθοὺ τ] ΠΟΥ {θας, 
Δ νηηροᾷ μετα ὙΠ ΠΟΙ 81}. 

45 μοι ϱαΥεβύ 1ὴ6 πο Κἰββ: Ῥαή 

4 Θ 

1ᾳΓ. 
ιεπιοπι. 

20τ,10ας 

5δ0Υ,α 
αι 

4. 
κὶδϑοίῖ 
πιο. 

δ᾽ ΒΟΠῚΘ 
Ἀποϊρπό 
Δα Ποτῖ- 
{165 τολᾷ 
πια γγο- 
ιού. 
Β6ο.ο]Π 
1. 21, 25, 

607, 
Τεαςλεχ' 

7866. 
ΤΊΔΤΡΊΠΑΪ 
πούθ οἩἨ. 
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τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθηµένοις, καὶ προσφωνοῦσιν 
/ - 

ἀλλήλοις, καὶ λέγουσιν 33, Ἠὐλήσαμεν ὑμῖν, 
ο Α ᾽ / ον / ε ο 4 ν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε' ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν”', καὶ 

Ν ᾽ / « 

33 οὐκ ἐκλαύσατε. ἐλήλυθε γὰρ ᾿Ιωάννης ὁ 
- / Αν 

Βαπτιστὴς μήτε” ἄρτον ἐσθίων μήτε οἶνον 
/ 

8 πίνων, καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. ἐλήλυ- 
« δι “ 3 ’ ᾽ / Δ / 

θεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, 
» / 

καὶ λέγετε, Ιδού, ἄνθρωπος φάγος καὶ οἵ- 
/ “ Ν ς - 

νοπότης, τελωνῶν Φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν, 
» Ἂ ΄“΄ 

85 καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων 

αὐτῆς πάντων. 
ΕῚ , [ή ὅς, ἢ - ’ “ 

88 Ἢρωτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα 
, » νο απ ι ῃ ν 5 φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἵ- 

31 κίαν τοῦ Φαρισαίου ἀνεκλίθη “Ὁ, καὶ ἰδού, 
δὴ ᾿ -“"ἢσΕ / “/ Φ 2τ ε / 

γυνὴ ἐν τῇ πόλει, ἥτις ἦν“ ἁμαρτωλός, 
9" 5 -  μῥά, ου 2 - ΔῈ τρ ἐπιγνοῦσα ὅτι ἀνάκειται" ἐν τῇ οἰκίᾳ 

- ιά / 5 Δ ’ τοῦ Φαρισαίου, κοµίσασα ἀλάβαστρον μύ- 
88 ρου, καὶ στᾶσα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ 

ε.α 

ὀπίσω 8 κλαίουσα, ἤρξατο βρέχειν τοὺς 
Γ ΓΑ - , κ - Ν 

πόδας αὐτοῦ τοῖς δάκρυσι, καὶ ταῖς θριξὶ 

τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσε 5, καὶ κατε- 
Ν » “ “ 

φίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἤλειφε τῷ 
ε ᾿ς 

89 μύρῳ. ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐ- 
“ 3 » ε »" , 5 ” 3 τὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος, εἰ ἦν 

22 / Α. ῥ. Ἂ / Ν 3 

προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ 
” “ 

ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός 
» Α 3 ΔΝ Φ0ὋΦᾺ “ ολ Ν 

40 εστι. και ἀποκριθεὶς ο Ιησοὺς είπε προς 
5 / / ” , αυ) ” κ , 

αὐτόν, Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. ὁ δέ φησι, 

Δύο χρεωφειλέται ἦσαν 
“ πὰ οὐ. Ό. δανειστῇ τινί" ὁ εἷς ὤφειλε δηνάρια πεντα- 

41 Διδάσκαλε, εἰπέ. 

« Ἂ , Ν 3 / 42 κόσια, ὃ δὲ ἕτερος πεντήκοντα. μὴ ἐχόντων 
ΕΣ) - » ΄ 

δὲ 3 αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. 
, 53 νὰ 3 281 ΄ 318 3 τίς οὖν αὐτῶν, εἰπέ", πλεῖον αὐτὸν ἀγα- 
/ 3 5 9 

43 πήσει; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν, Ύπο- 
/ [ιά Ὡ) Δ ΄ 

λαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. ὁ δὲ 
ἜΑ ο» 3 ον. τ, 

44 εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ορθῶς ἔκρινας. καὶ στραφεὶς 
Ν ἣν - - 

πρὸς τὴν γυναῖκα, τῷ Σίμωνι ἔφη, Βλέπεις 
΄ ΔΝ - ΄σ 

ταύτην τὴν γυναῖκα; εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν 
ΓΑΙ ἢ ο δι. ἂν ΔΝ / ” 

οἰκίαν, ὕδωρ ἐπὶ τοὺς πόδας µου οὐκ ἔδω- 
Ἂς ΄ - , 

κας᾿ αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέ μου τοὺς 
ή Ν - α - - 

πόδας, καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς 9 αὐτῆς 
Ε , 3 . 45 ἐξέμαξε. φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας" αὕτη δέ, 

39 ἃ λέγει 

34 οπι, ὑμῖν 

6 μὴ 

κατεκλίθη 

ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει, 

αᾶ καὶ 

κατάκειται 

50 ὀπίσω παρὰ τοὺς πό- 
δις αὐτοῦ 

51 ἐξέμαξε 

ὅ5 ΠΙαγῃ. αζάδ ὃ 

56 ϱπι. δὲ 

δὲ ϱπι. , εἰπέ, 

85 ϱπι. δὲ 

56 ϱπι, τῆς κεφαλῆς 
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ΧΜατ]ς 
10, 9, 

ἢ Μα, 
1ο, 3, 

κ 

19 
Μα αὐ, 
18, 

1611 
{815 στουῆδη, βίποθ {ο πιο Τ οαἵηα 
ἴῃ, Πα{] ποὺ οθαδεᾷ {ο 55 τὴν {εοῦ. 
46 Μπα Ἰοαᾶ πλ 011 ποι αἰ βὺ 

ποῦ αποϊηθ: Ῥαἱ ες νοίπαι μα 
αποϊη{ας τὴν θοῦ υη]α οἰηὐτηθηῦ. 
47 ὙγΠιογαίουΥε, 1 580 πηΐο {Π66, ΠΟΥ 

ΒΙΗΒ, ὙΠΟ αγο ΠΠΒΠΥ, 816 ΤΟΥΡΙΝΕΗ, 
Του 586 Ἰονϑᾶ τηταο]ι: Ῥτα{ {ο ποπα Ηζ- 
{16 15 {ογρῖνοαπι, [Ππ6 βαππο Ἰουεί]ι 11{{]6. 
48 Απᾶ ο βαϊῖᾶ πηΐο μοι, ΤΗσ 5115 

416 ΤοΥρίνθη. 
49 Απά {πΠ60 ὑμπαὺ βαὺ αὖ πιθαῦ να 

Ἰήπα, Ῥεσαπ {ο 580 ση {Πεπηδε]νος, 
"} πο 15 [815 ενα! {ουρ]γεί]ι βἶπς 8150 ὃ 

50. Απᾶ ο βαϊᾷ Το {πὸ πγοτπαῦ, ΤΗΣ 
Γα1811 μα βαγεᾷ {Π66, σο ἵηπ Ῥεαςθ. 

8 Απ Ι6 οαπιο {ο ραβ5 αἲευγγατᾶ, 
Ὠιαῦ μ πγεπύ {μτοισμοιαῦ ενενγ εἰίψ 
πιά γι]]αρο Ῥγεασμίπς, απᾶ ΕΠοαπῖης 
ιο ρ]αᾷ άϊπρς οἳ {π6 Ἱάπρᾶοπα οὗ 
ἀοᾶ: απᾶ πο ἔπγε]νο τ06γ6 1  Ὠΐτη, 
2 Απᾶ οαεγζαϊι ὙρίηΘη ΒΟ δᾶ 

Ῥδεπ Ἠεα]εᾷ οὗ ετΙ] βριυἹῦβ δα ᾿πῆν- 
1168, Μανγ εα]]οεᾷ Μαράα]επο 3 οιῦ 
οὗ ποτ πγεπῦ β6Υεπ ἀενῖ]ς, 
8 Απᾶ ἆοαηππα ὑπ πο οὗ Οζα, 

Ἠοτοῦ”Ώ βἰογατᾶ, απᾶ Ῥαδαυπα, θα 
ΙΠΑΠΥ ΟὐΠΘΥ 5 νηΙεἩ ταϊπϊβθετθᾶ απο 
μπα οὗ {πεῖν βαρεβίαπςς. 
4 4 Ἀ Απᾶ ΠΗ τηςοἩ ῬΘΟΡΪΘ Ίγενα 

σαἴ]ιεγεᾷ ἰορείμαεν, απᾶ Ἱπεγθ 60Π16 
{ο Ἠϊπα οαὖ οὗ εγοανσ οἵῦψ, Ἡο βρακο 
Ῥγ ἃ ραγαΡ]ο: 
ὅ Α. Ῥοπογ ποπῦ οαῦ ο 507 [15 

βο6ᾶ: απᾶ α5 Π6 βογαᾶ, 5οπιθ [61] Ὦγ 
(ιο πναγ 5146, απᾶ ἰὑ σας ἰποᾶᾶει 
ἄονη, απᾶ {μ6 {ογ]ς οἱ πο αἲγ ἆθ- 
νοπτεά 16. 
6 Απά βοπιθ {ε]] προπ ἃ τουῖς, απᾶ ἃ5 

βοοπ 85 Ίσα βρταπρ πρ, 16 νηεγοᾶ 
ΑΠΑΥ, Ώεσβαςε 16 ]αο]κεᾷ πιοΙβίιγθ. 
7 Απά 5οπιθ 161] απποπρ ΓΠογΠβΒ, απᾶ 

ἴλο {ογηβ βργαηρ τρ πα 10, θᾶ 
ολο]χοαᾶ 16. 
8 Απάᾶ οἴ]μαν [611 οπ ροοᾷ στοαπ, 

απᾶ βΡγαης πρ, απᾶ Ῥαχο ἔγτιϊδ αἩ 
Παπᾶναεᾶ[ο]ά. Απά πει Ίο ρα 
ἔλαςο {πΐηρβ, Ίο ογἱθᾶ, ο {]ιαί μαι 
6415 {ο σαχ, 1ο Ἠϊτα Ἠδαγ. 
9 Απᾶ 15 ἀῑξοίρ]ες αρ]κοᾶ Ἠΐτη, βᾶγ- 

Ίπςσ, μαί ταὶσ]έ ἐμῖς ραταβ]ο Ῥε2 
10 Απάᾶ Ἡο ραῖᾶ, Ὁπίο τοι 16 15 

ρῖνοαιι {ο πον [Π6 τηγβίετίες οὐ {Π6 
Ἰήπσᾶοτα οἵ ἄοά: Ῥαῦ {ο οὐμοὺβ ἴῃ 
Ῥαταβ]6ςβ, ὑμαῦ βεεῖηπρ, ἴπαεγ παρ] 
ποῦ 566, απᾶά Ἠοαχίης, ἴπεγ πσΗί 
ποῦ απᾶογβίαπᾶ. 
11 Νου ἴλμο ραταρ]ο ἶ5 ὑπ|5: Τ]ιο 

ΒΘΘΩ͂ 15 ἴμο ποτά οἱ αοάᾶ. 
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516, β'ποθ. ἐπ {πιο Ι οαπηο ἴῃ, 
μα ποῦ οραβεᾷ {ο 1 κὶβ8 τηγ Τεεῦ. 

46 Μὺ Προαᾶ σι 01] ποι αἸαϑύ ποὺ 
αποϊη{;: θαΐ β]ιο Πα αποϊπ{θᾷ τὴν 

417 Τοαεῦ σι οἰπίππεηί, Ἰπετείογα 
1 58. πηΐο {π66, Ἠου ΡἱΠ5, Ὑγ]ο] 
ΔΥΘ ΙΗΒΗΥ, 816 ΤΟΥΡΊΥΘΗ ; ΤΟΥ 516 
Ἰονϑᾶ τηπο]: Ῥτέ {ο ποτα 11{{16 
15 Τουρίνϑῃ, ἐδ 6απιε Ἰου θη 11{{16. 

48 Απᾶ Ἠο βαϊᾶ ππίο μου, ΤΥ 51Π5 
49 ἃγ Τουρίνθῃ. ἀμπᾶ {που ὑπδῦύ βαὺ 

αὖ τηραῦ τι Ἠϊπα Ώθραπι {ο 580 
2 χη {Ποπηβε]νοβ, Πο 15 ἐπὶ5 

50 ἴπαί ετεπ Ζουρίνθί β'ηβ Απά 
Ίο Βαϊᾷ πηΐο {πὸ πποπιαπ, ΤΗΥ 
14151 Ἠαί] βατεᾷ Ί]σο; ρο ἴῃ 
Ῥεαςθ. 

Ὁ Απά ὁ οαπιο ἴο Ῥα85 5000 
αἴεγνγαγάς, ἴ]ιαῦ Ἰο ποπ αροτί 
Ώπγοιρ] οἰδίθ5 απᾶά ν]ασες, 
Ῥτοδασβίηρ απ Ῥτϊπσίηρ {πὸ ὃσοοά 
Μάΐϊπρβ οἵ {πὸ Κϊπσάοπι οὗ ἀοα, 
απά γη Ἠήτη {ο (πείνα, απᾶ 
οργζαῖη Ἱνοπιοι ΠΙΟ ια Ῥθετι 
Ἠοα]οᾶ οἵ δου] αρζβ απᾶ Ἱπῃαν- 
ΤῊ 165, Μανγ ἰιαῦ πας οπ]]εά 
Ἱαρᾶα]επα, ποπ ΥΙΠΟΙΙ Αβ6ΥεΠ 
4 46 ν11}5 Παᾶ ροπο οπ{, απ ᾳοαππα, 
{π6 πε οὐ ὅπασα Ἠετοᾶ᾿ς βίε- 
γα, απᾶά Ῥαδαππα, απά τηαΠΥ 
ο.ἨςδΥβΒ, ὑπο πηπϊβέθγεᾶ πηΐο 
δύμποιῃ οὗ {]ιαῖν βαΏδίαπσθ. 

4 Απᾶ γ]ει ἃ ρτοαῦ πια] ιᾶς 
οαπηο οσεί]ιαχ, δα λεγ οἵ εΥατγ 
οἵςψ ταβοτίθᾷ απίο Ἠΐπα, Ἡο βρα]κα 

ὅ ΡΥ ἃ Ῥαταβίε: ΤῊ βουνοὶ επί 
Του {ο βον Ἠϊ5 5664: απᾶ ας "6 
ΒΟΥΘΩ͂, 5οπΠ6 1611] Ὅγ {Π6 πγαγ 5166: 
δα 1Ὁ πας ὑγσοάᾶθη απᾶεν {οοῦ, 
απά ὑπ Ῥϊτᾶς οἵ {π6 μϑᾶσυϑη ἆ6- 

6 νουγρᾶ 10. Απᾶ οὐμοὺ 1611] οῃ {πα 
χος]ς; απᾶ α5 Βοοπ 8.5 16 ργϑνν, 16 
νηζλοτοᾶ απγαγ, Ώδοφτιςδο 16 Πα πο 

7 τηοϊβύπσθ Απᾶ οἴμοτ {6]] ατηϊᾶςἴ 
{πο {Ππογπβ; απᾶ πο {Πογπβ ταν 

8 σι} 16, απιά ολο]κεᾶ 16. Απιᾶ οἴ]ιοχ 
1611 Ἱπίο {πο σοοᾷ ρτοιπᾶ, απᾶ 
ΡΎΘΥ, απᾶ Ὀτοισ]ί {οτι Ενας ἃ 
Ἠππᾶτεᾶί{ο]ά. Α5. Ἡε βαϊῖά ἴ]αβαο 
ήηρς, Ἡο οχγὶαᾶ, Ἠο {Παῦ λαί]ι 
6415 {ο Ίσαν, 1αὐ Ἠΐτα Ἠθαν.. 

9 Απᾶ Ἠϊ5 ἀῑδεῖριος αρ]κοᾷ τη 
10 πν]αί {115 ραταΡρ]α τηϊρ]ί ο. Απιά 

Ἡο βεϊᾶ, Ὁτίο οι 16 15 ρίναοη {ο 
Ίσππονυ {με τηγβύετίες οὗ ὑπ6 κίηρ- 
ἄοπι οὗ ἀοά: Ῥαὺ {ο {1ο τοβῦ ἴπ 
Ῥαγαβ]αες; ὑπαῦ πεοῖπςσ ΠΟῪ παν 
ποῦ 566, απᾶ Πδαχῖπρ {αγ πιασ ποὺ 

11 απουβίαπᾶ. Νου {Πο ραταΡ]ο 15 
18: Τ19 5οεᾷ 15 {π6 πνοτά οἳ ἀοᾶ. 

τῷ 

5 

305, 
απιοτι 

505, 
σοκγρεῖ 

86}. 
ἀΕπι0)ΙΦ. 

5 Μαηγ 
αποϊοηό 
Αιλιοτῖ- 
(165 τοδᾶ 
ΙπΝ 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, 

ες ἃ “ ᾽ “-“ , 

ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον δ, οὐ διέλιπε καταφιλοῦσά 
Ν Ν / 

40 µου τοὺς πόδας, ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν µου 
Ἁ 

οὐκ ἤλειψας' αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψέ μου τοὺς 
: Ἂ 9 

41 πόδας. οὗ χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ 
“ / ως » / 

ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησε 
[4 9 κ 3 ΝΑ 3 / 3. / ΕῚ ΄- 

πολύ ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ. 
να Ν ΨῈ Ὅν ᾽ , , Ἐς / 

48 εἶπε δὲ αὐτῇ; Αφέωνταί σου αι αμαρτίαι. 

40 καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείµενοι λέγειν ἐν έαυ- 
“ / ΡΨ 3 9 ἐμ. / 3 / τοῖς, Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίη- 

5 δ »“" « 

δ σιν; εἶπε δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα, Ἡ πίστις 
. , / 

σου σέσωκέ σε᾽ πορεύου εἰς εἰρήνην. 
-- ΄σ / 

8 ΚΑ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς διώ- 
’ ’ 

δευε κατὰ πόλιν καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ 

εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" 
3” “ ΄ 

9 καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, καὶ γυναῖκές τινες 

αἱ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων 
πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη 
Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξελη- 

/ ΔΝ 3 / εἶ Γ΄ “ » / 

8 λύθει, καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου 
/ 

Ἡρώδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαί, 
“ / 3 να 3 2 “ [4 , 

αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ” τῶν ὑπαρχόν- 

τῶν αὐταῖς. 
” ώς - 

4 ὙΣυνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν κατὰ 
΄ ν 3 ’ 4, 

πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν, εἶπε διὰ 
“ 3. - ς “-“ ΄ 

ὅ παραβολῆς, Εξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι 
, με ΤῊ Ξ 

τὸν σπόρον αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, 
ὃς Δ ” ν Ν το / Ν 
οἷ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπα- 

“ 3 ΄ 

τήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν 

6 αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσενξ ἐπὶ τὴν πέτραν, 
Ν 5 / Δ δὴ λ 

καὶ φυὲν ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. 

ἢ καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, 
Ν σον .« αλ 9 Ὁ 

καὶ συμφνυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 
κ ο ο ΗΜ ἡ 4 ᾿ - Ε , 

8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, 
ΔΝ 

καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. 
- , » ’ ς ” 3 . / 

ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὃ ἔχων ὦτα ἀκούειν 

ἀκουέτω. 
ΕῚ / ΔΝ 3, ολ ε Ἁ 3 - 

9. ὈἘπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 
” ς Δ σ ς 

10 λέγοντες,ὃ Τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; ὁ δὲ 

εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς 
, Ν Μαρς τηῃ 

βασιλείας τοῦ Θεοῦ' τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν πα- 
- . , , 

ραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι, καὶ 
“ σα « 

11 ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ πα- 
ος ΄ 3 ον ς / -- ὃν 

ραβολή' ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 

1 αὐτοῖς οί, πο πιαν). 

3 ἐκ 

ὃ κατέπεσεν 

5 Οπι. λέγοντες, 



ἘΘ -τ οο 5. ΤΌΚΕ Υ1ΤΙ. 12. 24. 

ἘΜαδίί, 
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1611 
12 Τ]ο5ο Ὦγ {Π6 τᾶν 5146, αγο {ΠΟΥ͂ 

ναί Ἠδαγ: {μοι οοπθί]ι {πὸ ἀθν]], 
απᾶ {αεί ἀναγ ὑπὸ ποτά ουὖ οἵ 
ὑμοῖν μραγύβ, Ιϑϑῦ {Ποεγ βποτ]ά Ῥεμσνο, 
απᾶ Ῥο βανεᾶ. 
18 ΤΏΘΥ οὐ {π6 τος, 31ο ἴ]μαγ 
σΙοἩ πει {Π6Ὺ Ἠθαγ, χοσσῖνο {Π6 
ποτά τ} Ίου: απᾶ ἴοβο Ἰανο ηο 
γοοῦ, Πίο [ον ἃ 1116 Ῥομσνο, 
απᾶ ἴῃ Ίππο οὗ ἰοπρίαζοι {Τα 
ΤΑΥ͂. 
14 Απᾶ ἐμπὰὺ το ἢ 7611] απποπΡ 
{ΠΟΥ 5, ἃγ6 ὑπο υ, ΒΟ. 6 ΠΟΥ 
Ἰαγο Ἠεατᾶᾷ, ροὸ Του, απᾶ ἃγὸ ὁμοκρᾶ 
πλ οπγες Δη τ1ο]ΘΕ, δα Ῥ]δαδατος 
οὗ (μίε 116, απᾶ Ῥτίηρ πο ἔγαϊῦ {ο 
Ῥουτθούϊοῃ. 
15 Βαὺύ ἐλαί οη {Π| σοοᾷ ρτοππᾶ, αγα 
αγ, υγπΙοἩ ἵπ απ Ἠοπθρδῦ απά ροοᾶ 
Ἠοατί Πανίπρ πραγ {1ο πγοτᾷ, Ἱτοερ 1, 
πα Ὀτίηρ ον ἔταϊὸ νι Ῥαίίεηςθ. 
16 4 ἘΝοΟ τηαπ Ὑ]λαηπ 6 δ} 

Ἠρ]ίοᾶ ἃ εαπᾶ]6, εογετεἰἒ 19 η ἃ 
νοββα], οὐ Ῥαοί 16 ππᾶον ἃ Ῥεᾶ: 
Ῥαΐ βού 15 οἩ ἃ οαπά]θβί]ο]ς, λα 
ΠΟΥ Ισ επέετ 1π, ἸΏΔΥ 860 {16 
σὺ. 
17 ἘΞῸΥ ποίηΐϊηρ ἴα. βοογοῦ, ἐλαὶ 

5881] ποὺ Ὀ6 τηδ6 ππαη]{θβί: μι Π 
ΔΗΥ ὑπίηρ ΠΙᾶ, ὑπᾶῦ Πα! ποῦ Ῥο 
ποπ, απᾶ οοπηθ αρτοαᾶ. 
18 Τακο Ἰεεᾶ {μοετοίοτο ΠΟ τε 

Ἠρδαν: ἜΙΟΥ ὙοβοθΥοδΥ Παζ], {ο πι 
β]α]] Ῥο ρίταοη; απᾶ ποβοεγοΥ Π8 0} 
ποῦ, {οπ πα 5181] Ὦο {ακοη, ΘΥ6ΙΠ 
ὑπαῦ ΒΟ ἨΘ Ιβθατηθί] {ο Ἠατο. 
19 4 ἈΤμοη οππιο {ο Ἠϊπι Ἠϊ5 

τη μου απᾶ Ἠ15 Ῥτγείμγεῃ, απᾶ οοπ]ᾶ 
ποῦ «ΟΠΠ δὖ Ἠϊπῃ ΓΟΥ {Πο ῬΥ6ΡΒΡΒ. 
20 Απά 16 πα ἰο]4 Ἠϊτα δή οενἑαῖτι 
1011 ραῖᾶ, ΤῊ πποίμεν απᾶ ἴ]γ 
Ῥτοίμτοπ βἰαπά τυ μου, ἀεδίνίηρ {ο 
868 {Π66. 
21 Απᾶ Π6 διηβυγουθᾶ απᾶ βαϊᾶ πηΐο 

Ώιατα, ΜΥ πποίπεχ απ τὴν Ῥτοαίητει 
απο {1ος σμΙοἩ Ἠθαχ {π6 πποτᾷ οὗ 
αοᾶ, απᾶ ἆο 10. 
22 4 ἘΝοπ 16 «Ἀπηο ἴο Ῥαβ5 οη ἃ 

οστίαῖηπ ἄαγ, ἰλαί Ἰιο ποπ Ιπίο ἃ 
ΒΠΙΡ, νη] 15 ἄβοίρ]6ς: απᾶ 1ο βαϊα 
πη{ο {Ἠοπα, Τιεῦ 5 ο οΥες πιηΐο Όλα 
οἴπαχ 5146 οἳ ἴπο ἸΊακα, δῃᾷ {αγ 
Ἰαππο]λεᾶ Γοτί]. 

285. Ῥτπί 45 {ευ 58]]6, Ίο Γο]] 8516 6}, 
δια {Ἠθγο «81ης ἄονπ ἃ βἴοχπω οὗ 
τη οἩ ἐμ Ίακο, απᾶ {Πεγ Ὑεγα 
ἨΠεᾶ τοῦ] ιραίεη, ἃ Ὑθχο ἴῃ 160- 
Ῥατᾶγ. 
94 Ἀπᾶ ΠΟΥ οαπιθ {ο Ἠίπη, απᾶ απποΚε 

Ἠϊπῃ, ΡαγίΠΡ, Μαδίοεν, ΠΙΒΦΙΟΥ, νθ 

1881 
12 Απᾶ {]οβο Ὦγ {πὸ ππαγ 5 θ᾽ ατα 

που ὑμαῦ Ἰανο Ἠεαγᾶ; {πει οοπ- 
οί] {1ο ἀεν]], απιά [κοῦ ἢ αγγαγ ὑπ6 
πγοτᾷ ἔτοπα {Ποῖ} Ἠθαχί, ὑπαῦ {ΠΟῪ 
πΠΥ ποῦ Ῥεμαενο απ Ὦο βανεά. 

19 Απά {λοβο οἩ {Π6 του]ς αγε ἴ1εγ 
πΙςἩ, θη {Πεγ Ἰανε Ἠεατᾷ, Υ6- 
εοἶνο ἐπ ποσὰ ΠΗ Του; απᾶά Ελοςο 
Ἴανο πο χοοῦ, Ὑῖο]ι ΤῸΥ ἃ 116 
Ῥε]συα, δα ἴῃ ἔἶπαο οὗ ἑαπαρ{α{Ιοπ 

14 Τα] απαγ. Απᾶ ἐπαῦ ΒΟ {61 
ΑΤΟΠΡ ὑπ {ογΠΒ, {μθβο 47ο ΠΥ 
ναί Ἠατο πραγ, απᾶ ἃ5 {]ι6γ ρο 
ΟἹ {λαῖν ἵγαγ ἴΠεγ απο επο]καᾶ 
ὙΠ ο.γ65 απᾶ τίομθβ απἆ Ῥρ]εα- 
βατος οὗ ἐλῖς 11ἴ6, απᾶ Ῥτίτπρ πο 

15 ἔγυῖύ {ο Ῥεγ[οσβοῃ. Απᾶ ἐπμπδύ ἴῃ 
ὑπὸ ροοᾶ ρτοαπᾶ, {Π|686 αχ 516] ἃ5 
1π απ Ἠοπεδί απᾶ ροοᾷ Ἠθασί, μδυ- 
{πρ πραγ {]ιο πγογᾶ, πο] 16 ζαδύ, 
οπά Ὀτίηρ Εοχν ἐς σσ Ῥα- 
{16 η66. 

16 Απᾶ πο τηδη, 6 π6 δὲ] 
Ἠσ]ίεᾶ ἃ Ἰαππρ, οογοτεῖ] 16 ι ἃ 
γθβρα], οἵ Ῥα{ζεί]ῃ 16 ππᾶεν ἃ Ῥεᾶ: 
Ῥαή ρα εῦἩ Τί οἩ ἃ βἰαπᾶ, ἴπαί 
ΠΟῪ νλ]ο]ι οπ{αεΥ ἴῃ 1παγ 566 ἴμα 

17 Ἠσημί. Ἐον πούµῖηρ 15. Ἠ1ᾷ, ὑιαῦ 
]ια]] ποῦ Ῥο ππαᾶο πιαπ[εβῦ; ΠΟΥ͂ 
απ] 5εοτοῖ, ἐπαῦ 5881} ποῦ Ῥο 

18 Ίσιονπῃ απᾶ «οπηθ {ο Ηρ]ς. Τακο 
Ἰοεᾶ {λογε[οτο ΠΟῪ γο ἨθαΥ: ΤΟΥ͂ 
ἩΙἩοΒΟΘΕΥΟΥ δέ}, {ο πη 5881} Ὦο 
ΡΊΥ6η; απᾶ ΥΠΟΒΟΘΥΟΥ ἨαίἩ ποῦ, 
1τοτα ἴση ϱ]α]] ο {ακει αππαγ 
ετεπ ἐμπαῦ τ] ο 1] κοί Ἡο 
Ῥα{Η. 

19  Απᾶ ἐμοῦ 64Π1Ἱο ἴο Ἠϊπι 15 
1ηΟ{Ί6Υ 84 ῬτείἨχεῃ, απά ἴΠεγ 
σου] ποὺ οοἵηθ αὖ Ἠήπι ἔου ἴμο 

20 ογονγᾷᾶ. Απ 15 γγας {ο]ᾶ πα, ΤῊΥ 
τοίου απᾶ {]πγ Ῥτείμτει βἰαπά 
νηζμοταί, ἀοθβίτίπρ {ο 566 Ίμεο. 

21 Βευῦ Ἱο διηβυυθα απᾶ ραϊῖᾶ τιηΐο 
{οπα, Μγ πιοίμαν απᾶ τισ Ὦχθ- 
ἴἨγοη αγθ {ηθρβο πΙοἩ Ίπθαχ μα 
πγοχᾶ οἵ ἄοάᾶ, απᾶ ἄο 16. 

22  ΝΟΠ ἰὖ 68ΊΠΘ {ο Ρ885 ΟΠ 0186 
οὗ ἴΠοβο ἄαγβ, {παῦ Ίο οπθεγεᾶ 
1Πίο ἃ Ῥοαι, Ἠϊπιβε! απᾶ 115 
ἄἱβοῖρ]θβ; απᾶ 6 βαϊα ππ{ο {]απη, 
1ιεί τι ρο ΟΥ6Υ πηΐο ὑπθ οὐ 
5146 οἳ {ο Ία]κο: απιᾶ {ποὺ ]α1Πο]ι- 

28 οἆ {οτίμ. Βαΐ ας {Πεγ βαἲ]εᾷ ο 
1611 αβ]εερ: απᾶ {ογο ὀδμὴ ἄοσπι 
8 ΒἴΟΥΠΙ οἱ Ὑπᾶά οἩ ἴμθ Ἰα]ο; 
δια {αγ πγοχο Π]]πρ τοζέᾗι ιωαίεν, 

24 ππᾶ Ὕετο Ίπ Ἰθορβχάγ. Απά 
ἔ]ογ οᾶπιθ {ο Ἠϊτα, απᾶ απο]α 
Ἠΐπη, ΒΑΥΙΗΡ, Μαβΐ6Υ, ηλββίΕΣ, 6 

1ος, 
δοεηιοί]ι 
ἰο παυθ 



ΏΥΑΓΤΕΔΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ, 

5 
19 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδὸν εἰσὶν οἱ ἀκούοντες, εἶτα 

5, « ,͵ κο Ν / ν Τὰ ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ 
΄-“ - -“ δ ἡ 

τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες 
- ΄ ιά [ιά 

13 σωθῶσιν, οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἵ, ὅταν 
” / 8 ” , Ν ’ 

ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, 
ἀ Ν Ν 

καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν 
, Ἀ » - - » ο 

πιστεύουσι, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφί 
ΔΝ Ν » ν » / / τ 

Ἡ στανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗ- 
» ’ ς Ν ΄ 

τοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν 
. ’ Ν « - - / ’ 

καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευό- 
» ΄ 

μενοι συμπνίγονται, καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. 
Ν Ν » “ “ “ 4 / . 4 

1 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ; οὗὐτοι εἰσιν οιτινες 
» / - Ν » - 5 ’ Ν 

ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν 
- ᾽ 

λόγον κατέχουσι, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν 
« ΄“ 

ὑπομονῇ. 
’ ιά ; » Ἢ 

16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν 
’ Δ «ε / "Δ , ᾽ Ε 3 

σκεύει, ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
σα 

λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι 
/ Ν - 3 / ” , ΟῚ 

11 βλέπωσι τὸ φῶς, οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν, Ὁ 
» Ν , : νι ο Δ οὐ φανερὸν γενήσεται οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ 

οὐ Ὑγνωσθήσεταιὸ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 
/ 4: α 2 / . 4 . Ἅ ” 18 βλέπετε οὖν πῶς ἀκουετε' ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, 

δοθήσεται αὐτῷ" καὶ ὃς ἂν μὴ ἔ ἳ ὦ οθήσεται αὐτῷ ὶ ὃς ἂν μὴ ἔχη, καὶ ὃ 
- . 3 . - 

δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
΄ 9 Δ ας ε / η 19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ 

ς }ὁ Ν » α Δ » 5 ’ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυ- 
΄- » ει ᾿ Δ 5” ᾿ 9 

20 χεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. καὶ ἀπηγγέλη 
. - λ ΄ 10 τ ’ Δ « αὐτῷ, λεγόντων, μήτηρ σου καὶ οἱ 

3 - ᾿ 

ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν σε θέλον- 
« ιν 3 Ν 9. ΔΝ » Ψ 

9] τες, ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, 

Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν, οἱ 

τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες 

αὐτόν Ἡ, 

23 Καὶ ἐγένετο! ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ 
ο ον Ἡ 1 ” - Ν ε Ἂν 5 “ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 
Ἂν εν Ν 2 / /' Δι Δ , καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέ- 

- δι » , 98 ραν τῆς λίμνης" καὶ ἀνήχθησαν. πλεόντων 
»,. αὶ 3 ς -. δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσε' καὶ κατέβη λαῖλαψ 

.) 71 3, ἊΝ / Ν " ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο, 

24 καὶ ἐκινδύνευον, προσελθόντες δὲ διήγειραν 
3 / , » / 5 / ο) 

αὐτόν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολ- 

6 ο κού 
ακούσαντες 

7 τίθησιν 

8 μὴ γνωσθῇ 

9 ἀπηγγέλη δὲ 

10. οπι. λεγόντων, 

1 ρηι. αὐτόν 

12 ᾿Ἠγένετο δὲ 

19 
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1611 

Ῥ6χΙδἩ,. ἘΤΠεπ Π6 τοβ6, ατιά τοςτ]κοᾶ 
{1ο πνπᾶ, απᾶ ἐπ τασίπσ οὗ ἴμο 
παΐαου: απᾶ ἴμεγ οεββεᾶ, απᾶ ἴ]ιεγα 
ΤΥ8Β ἃ ΘΔ] τη. 
2 Απᾶ 6 βαϊᾶ ππίο ἔλεπι, ΒΟΥ 

15 γοῦν {41115 ΑπάίΠαγ Ῥεϊηρ αἰγαϊα 
ψγοπάεχγεᾶ, βαγίΠσ 9Π6 Το αποΐΠοχ, 
ὙγΠδῦ ΠΙάΠΠΘΥ οὗ τηαι 18 1152 ἘῸΥ 
Ἡο οοτηππαπθ{]ι 6Υεη {1ο γηπᾶς απᾶ 
πγβ{ΕΥ, απᾶ ΠΟΥ ΟΌΘΥῪ Ἠϊτη. 
20  ἘΛῃηᾶ ἴΠαγ αγτ]γεᾷ αἲ {πο 

οοππίαγ οἳ πο (4αάαγεπθς, συπ]σ]ι 15 
οτο6Υ ἀραϊηδὺ ἄα11εο, 
27 Απά πΊειπ Ίο τοὺ {ογί]ᾗ {ο 

Ἰαπά, {ποῦ τηεῦ Ἠϊπι οα6 οἵ ια 
οἵψ ἃ οετίαῖἩῃ τη ΒΟ μα ἀσνι]ς 
Ίοπς ππθ, απά Ὑ/αγθ πο οἸοίμες, 
ποϊίμεν αΏοᾶοφ ἴῃ απ Ἡοταδο, Ῥαΐ ἴῃ 
{86 {οτηΡ. 
28 Ίπεηπ Ἠο 58. ᾳορᾳ5, Ίο ογ]οᾷ 

οα{, απᾶ [611 ἄονππι Ῥοΐογο Ἠϊπα, απᾶ 
σσ ἃ ]οπά γοῖσο βαϊα, ΊγΠαί παν 1 
{ο ἄο πθα {Ππ66, ἆαδας, οι 6οπ οὗ 
αοᾶ πηοδί Ἠϊσμρ 1 Ῥεδοεο {Π66 
ζογτηθηῦ τηθ τοῦ. 
29 (Έου π Ἰαᾶ οοπιπιαπᾶεᾶ {πὸ 

ππο]εαπ βΡΙγΙ6 {ο οοπιθ οαὖ οὗ {Ππ6 
ΤΗ: Ε ΟΥ οΓεπ{Ιππος 16 πᾶ οαασ]{ 
Ἠϊπα, απᾶ ο πας Ἱκερῦ Ῥουπά ὙΠ 
ομαίΏβ, απᾶ ἴῃ 1665: απᾶ Ίιο Ώταἷα 
{ιο Ῥαπάςδ, απά γγαδ ἀπίναιπ οὗ {Π6 
6011 ἵπίο {πο νη]άεττιοςς.) 
90 Απά ἆαρβας αβ]κεᾷ Ἰήπι, βαγίηϱ, 

Ὑγμαῦ 15. ἐγ παπιθ» Απᾶ ο βαἴά, 
Τμερίοη: Ῥθοδῖιβθ πΙαΠΥ ἄενῖ]ς γεν 
επ{εγεᾷ Ἱπίο Ἠΐτη, 
81 Απᾶ {που Ῥεροπσ]{ Ἠϊπα {ναί Π6 
σου] ποὺ οοπηππαπᾶ ἔλετα {ο ο οτί 
Ίπ{ο ἴ]ιο ἆεαρ. 
82 Απᾶ ἴ]μετο σας {Ἠ6γο απ΄ Ἠεγᾶ 

Οὗ ΤΥ 5 1Π6 ἔθεσηρ οπ {Π6 τπΟ)- 
{αΐη: απά ἐπ Ῥδβοιρηὺ Πΐτη ἐπα 
Ίο ποπ] ϱαΏεν ἔπετα {ο επ{αγ 1Π{ο 
{ποῖα : απᾶ Το ϱαΠεγεᾶ ἔπετη. 
98 μαι πγεπί ἴμο ἄενι]ς οαὐ οἵ ἴ]ια 

ΙΠ8Η, απᾶ επ{ετεᾶ Ἰπίο ἴ]ο ΑΥΙΠΟ: 
απᾶ ἴ]ο ΠΟΥ ταπ νιο]οπθῖγ ον 
α 5ἴεερ Ρίαςθ Ιπίο {1ο Ια]ς6, απ πγθγο 
ολοχκεᾶ. 
94 Ὑμοη πετ ἐπαὺ θᾶ ἔἶνεπα βαν 
ταῦ Ίγας ἄοπο, {1ιαγ Βεᾶ, απᾶ πγεπῦ, 
δια {ο]ά 16 ἴῃ πο ο, απά ἴῃ πο 
οοπη{χγ. 
96 ἜΤ]ιοι πον σοῦ οὐδ {ο 5668 

συ]αῦ τγὰβ ἄοπο, απᾶ οπτπο {ο “6518, 
απᾶ {οαπᾶ πο τπαἩ, οαὐ οὗ πἩοτι 
{μο ἄενι]ς πγετε ἀἄερατίεᾶ, Εἰὐάτις αὐ 
{πιο {αεί οἳ ἆαβαςβ, ο]οί]μαᾶ, απᾶ ἴῃ 
μὶς τση πηϊπᾶ: απᾶ ια ππετο 
α[ταῖᾶ, 

18681 

Ῥετίςῃ. Απά Ἡο αποῖθ, απᾶ τε- 
Ῥτα]εᾶ {πὸ πηιᾶ απιᾶᾷ {Π6 ταρῖης 
οὗ ο νγαίετ: απᾶ {πεγ οεαβεᾶ, 

2ὔ απᾶ {ποὺ πας ἃ οα]πι. Απά Ίο 
βαϊᾷ πηΐο {]επι, Ἴπεγο 15 γοτχ 
1410115 Απά Ῥείηπσ αἰγαῖᾷ ἴλοτ 
ΙΠΩΙΥΕΙεΙ, βαγίπσ οπθ {ο απ- 
οὐμοαχ, πο {πθὴ 15 016, ἐπαΐ 
Ἡθ οοπηπηαπᾶαείἩ 6ὖΥοη {πιο γηπᾶς 
αΠᾶ ιο πγαίαχ, απᾶ ἴ]εγ οἳεγ 
τη 5 

20 Απ (Πε δυυϊνϑᾶ δὲ ἔλλοεοππίατ 
οὗ {πο 14.6Υ45ΕΠΕΣ, π]Ις]ι 15 9Υ6Υ 

217 αραϊπεῦ ἄα1]6θ. Απᾶ ππεη Το 
ηγ85 60116 ΤΟΥ ἢ προπ {πο Ἰαπᾶ, 
Ώιετο ταεῦ Ἠϊπα ἃ οεγίαῖη της οαὖ 
οὗ {1ο οἰ, πν]ιο Πδᾶ 3 46 υ 5; απᾶ 
10Υ ἃ Ίοπρ της ο Ἠαά πγοτπ πο 
εἸοίμθΒ, απᾶ αροᾶο ποὺ ἵπ απ 

28 Ἰοαπβο, Ῥαὺ ἴῃ {πὸ {οπιμα. Απᾶ 
γ/Πεη ο 58 6515, Π6 οτ]οᾷ οαΐ, 
απ 1611 ἄοσπι Ῥεέογο Ἠϊπα, ἃπᾶ 
ὙΠῸ ἃ Ἰοπᾷ τοῖσο ρα, Ὑγμαῦ 
Πᾶν 1 {ο ἄο τ {Π66, 6518, 
ἴλοια 59η οὗ {πὸ Μος Ἠϊρ] αοα 
1 Ῥεξδεεσ] θα, {ογπιθπό τη ποῦ. 

29 ἘῸΥ Π6 οοπηππαπᾶεᾶ ἔπο πο]θατ. 
βΡΙΠΙ{ {ο οοπιθ οὖ {Τοπ1 {116 τΙΒΗ. 
ἘῸΥ δο[μεπίπηθς 165 Ἰαᾶ βοϊσεᾷ 
Ἠήπη: απᾶ Ἰο γγαβ Ἱκορῦ ππᾶοΥ 
Ριιατᾷ, απᾶ Ῥοτπᾶά τη ἢ οἸαίης 
απᾶ Τείζενς; απᾶ Ῥγεα]ίπσ {μα 
Ῥαπάᾶς αξαπᾷοτ, Π6 γγας ἀτίγεπ οἳ 
{π6 4 ἀαν]] Ἱπίο {π6 ἀεβεγίβ. Απᾶ 
δ 655 αδ]κεᾶ Ἰπτα, αυ 15. ἐπ Ὺ 
1Ι8ΙΠΘ2 Απᾶ Ἠο 5814, ΤιεσίοἩ; ἔῸΥ 
ΙΠΦΠΥ 3 ον 115 πγεγο οπ{αγεᾶᾷ Ιπίο 

91 Ἠϊῃ. Απᾶ {αγ Ιπίγοαίθοᾶ ἸἨΐτα 
{λαῖ Το τοι] ποῦ οοτητηαπιᾷ {6η 

82 {ο ἄερατό Ιπίο ἔ]α α.πβδ. ΝΟΥ 
έλογα πγας {πετο ἃ Ἠογᾶ οὗ τη ην 
ΒΨ 1Π6 Τοεἵπρ οἩἳ {11ο πποπη{αΙη : 
απᾶ {Πεγ Ππγθαίεᾶ Ἠϊτη ἐπαῦ ο 
πγοπ]ᾷ ρῖνο ἴ]αεπι Ίααγο {ο θοῦ 

. ἰηΐο {Ποπια. Απᾶ Ἠθ ρατο {]ιστα 
89 Ἴοαγο. Απ ἴ]ιο 3 θυ 1]5 «ατπο οτι 

1τοπι {πθ τηϑη, απᾶ οπ{ογος 1πίο 
{86 βυίπθ: απᾶ {πο που ταβλεᾷ 
ἄοππη {πο Εἴεερ Ἰπίο {πο Ίακα, 

94 απᾶ Ὕετε οἸλοκεᾶ. ἀπά π]θη 
που {πῶὺ {εᾷ {ποῖ βὰν τιμαὶ 
δᾶ «οτηθ {ο Ῥ855, ὕποὺ ἢθᾶ, απᾶ 
{ο]ᾶ 1Ὁ ἴῃ ιο ο απᾶ ἴῃ {πὸ 

96 οοπηαγ. Απᾶ {πεγ γγεηί οαὖ {ο 
566 πη]αῖ Ἠαά οοπιθ {ο ραβ5; απᾶ 
{ποθ «πτηθ {ο «ἆθβας, απᾶ Γοππᾶ 
{16 τηατ, ἔγοπη τ ποότὴ {πὸ 2ἀανι]ς 
Ίίεγο ϱοπε οπἦ, είπα, οἸοίπεᾶ 
απᾶ ἴῃ ἨΪ5 τίσΗ{ τηϊηᾷ, αὖ ἐπ {θοί 
οὗ Φοβαβ: δα αγ πγεγο αἰγαϊα. 

ὃ ς 

τῷ 

1 Μαπν 
Ἀποϊθηί 
Αμιοτῖ- 
65 τοπά 
σεγσε- 
δΕΙΕΣΣ 
οίμεσς, 
σαᾶα- 
ΕΠΕΒ: 
Ἀπᾶ 5ο ἴῃ 
γε. 87. 

3 αν. 
άεπιοτιδ. 

805, οί 
α ἴοπα 
ἐἶπιε 

4 αν. 
ἄεΠιοΤΑ, 



αυ ου ου 

25 

26 

27 

28 

29 

82 

89 

54 

85 

ΈΥΑΓΓΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

’ Ἂν - }ὸ 

λύμεθα. ὁ δὲ ἐγερθεὶς 15 ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ 
Ἔ ΝΥ » , 

καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος" καὶ ἐπαύσαντο, 
Αα 4 / 3 Ν ΕΣ - - καὶ ἐγένετο γαλήνη. εἶπε δὲ αὐτοῖς, Ἠοῦ 

ἐστιν ή ἡ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ 
/ 9 Ε / ’ 

ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς 
φ' Υ͂ ” 3 

ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις 
”- δ“ ’ 

ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν 
αὐτῷ ; 

’ - 

Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Τα- 
δαρηνῶν 15, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέραν τῆς Ταλι- 

Ἄ μα της 
λαίας. ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, 

ο “-“ / 

ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, 
ὃς εἶχε! δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ 
ε ΄ ᾽ 1 ὃ δύ 13 ΔΝ » δ ΕΣ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο!», καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ 
᾿»᾿ 3 εν] ” / 5 Ν ΔΝ Δ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. ἰδὼν δὲ τὸν 
3 “- 19 5 / δ 3 ού ]ησοῦν, καὶ 3 ἀνακράξας, προσέπεσεν αὐτῷ, 

Ν ”- / μὰ / ” Ν Ν / καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἰπε, Τί ἐμοὶ καὶ σοι, 
τ ” ελ - Θ - - { / δ δέ αί 

ησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου ; δέομαι 
Μ/ 

σου, µή µε βασανίσῃ». παρήγγειλε” γὰρ 
- / εν ἢ , 3 - φαν ἴ-: 

τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ 
Ζ γε η ῃ 

ἀνθρώπου" πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει 

αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο”. ἁλύσεσι καὶ πέδαις 
ι 

φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ 
5» ΓΔ ς " κ: { 92 ο) Δ 3 / 

ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος ““ εἰς τὰς ἐρήμους. 

ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων, Τί 
αν ε 9 ος ὁ σοι ἐστὶν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε, Λεγεών ὅτι 

ν - 

δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν, καὶ 
{λ. κ εν πὰ σ Ν 53 , ᾽ ” παρεκάλουν ἡ αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς 

Ἁ 9 “ 53 - Ω εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη 

χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων 3: ἐν τῷ ὄρει' καὶ 
. / ΕΝ. “ . ’ Ψ -“- " 

παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς 
9 , 9, - Ν 3 ’ » “ 

ἐκείνους εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 
“ ᾽ 4 

ἐξελθόντα δὲ τὰ θαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρω- 
ο . “ 

που εἰσῆλθεν εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμη- 
σεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμ- 

πο) , » / Ν « ’ 

νην, καὶ ἀπεπνίγη. ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες 
τὸ γεγενημένον" 5 ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες Ὁ 
» / » Ν / Δ . Ν 

ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς 

ἀγρούς. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός" καὶ 
9 ν θεὸν “ ἀνα , ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον 

3Η 4, τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύ- 
θειἹ, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ 

Ν / νῃ ἜΣ 
τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ" καὶ ἐφοβήθησαν. 

18. διεγερθεὶς 

14 ρῃι, ἐστιν 

16 Τερασηνῶν δι, Τερ- 
γεσηνών οὐ Ταδαρηνών 
πια. 

16 ρῃν. αὐτῷ 

17 ἔχων 

18. καὶ χρόνῳ ἱκανῷ 
οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον 

19 οην. καὶ 

30 παρήγγελλε 

31 ἐδεσμεύετο 

33 δαιμονίου 

35 ρῃι. λέγων, 

33 βοσκομένη 

35 γεγονὸς 

36 ρῃι. ἀπελθόντες 

37 ἐξῆλθεν 

81 



ΞΕ ΕΠ ο6- 49. 

ΜΑΙ, 
9. 18. 

1611 
80 Τ]εγ αἱδο ΒΟ βὰν ἰὑ, {ο]ᾶ 

ἔπετα Ὦγ πας τηθϑηβ Ίιο ἐμπαὺ τγας 
Ῥοββοββεά οἵ ὑπ ἄεν]]β, γγας Ἠοα]οᾶ. 
91 41 Τηοι {με νγπο]θο παπα] αᾶο οἳ 

{πὸ οοαπίσγ οὗ {πο ἄαάατεπθς τουπά 
αροτί, ῬεεοιρΏί Ἠϊτη {ο ἄερανί ἔγοτα 
{λἨοτη, ΤΟΥ {Πα6γ γγετε {ακετ γη Πα ρτεα! 
{6Υ: απᾶ Ἡο πγεηί πρ 1Πίο {πο ΒΗΙΤΡ, 
απᾶ γεαγπεᾶ Ῥασε]ς αραῖη. 
88 Νοπ πο τηδῃ, οαῦ οἳ Ὑ]οτη {16 

ἀαν]]β πγετο ἀερατίεᾶ, ῬεβοιρΏί Πΐτη 
ἴλπαῦ 6 τηϊρηί ο ση Ἠϊτα: Ῥαή 
6885 5εη{ Πτα δύνα, βαγίΏΡ, 
99 Ἠσαίπνη {ο πο οὐαὶ Ἠομςδθ, δᾶ 
ΒΘ ΠΟῪ ρτεαῦ {πίηρ5 ἀοά Ἠαίμ 
ἄοπο ππ{ο {π6θ- Απᾶ Πο ππεπί Ἠ18 
αγ, απᾶ ραρΗβμεᾶ {Πτοαρ]οπ{ ἴ]ιο 
ψ/ηο]θ οἵιγ Ἠοπ. ρτεαί ἐΠίῃπσς 9658 
Ἰαᾶ ἄοπο απΐο πη. 
40 Απιᾶ 1Ὁ σατηθ {ο Ῥα85, ἐ]ιαῦ ν/]θτι 
6515 παςδτείαγπεᾶ,ἴπε ρεορ]ερ]αᾶ1γ 
γοοε]νεᾷ πα: 2901 ἴΠεγ πετο αἱ 
γγαΙθίηρ {ου Ὠΐτη. 
41 41 ἙΑπᾶ Ῥε]λο]ᾶ, ἴ]ογο οἈΊηο ἃ 

ΙΠΑΠ παπηθρᾶ ο αἶγαςδ, απᾶ Ἰδ γνας ἃ 
Υ]6Υ οὗ ὕπ6 ΡΥΊΠΔΡΟΡἎΊΕ, απᾶ Ίο 161] 
ἄονη αὖ 9658 {6εί, απιά Ῥεδοιρ]{ Πτα 
Όιαί μ6 σοι] οοππο 1Π{ο Ἠῖ5 οτε: 
42 Έοχ Π6 δᾶ οπο οπ]γ ἄαπρ]λίαου 

αροαῦ ἴππε]γο γααΥς οὗ αρο, απᾶ 5πο 
Ίαγ ἃ ἀγίηρ. (Βαί 48 Ἠθ επί {1ο 
Ῥδορ]ο {μτοπρεᾶ Ἠήτη. 
48 41 Απᾶ ἃ ποια Ἠαγίηρ απ 5518 

οὗ Ῥ]οοᾶ ἔππεῖνο Ὑ6αΥΑ, ὙΠΙοἩ Ἰαά 
5ροη{ 811 Ποὺ Ἠνῖηρ προπ ῬΗΨΒΙΟΙΔΠΡΒ, 
ΘΙ ΠΟΥ οοσ]ά ο Πεα]εᾷ οἵ αἩγ, 
44 Οαππο Ῥομ]πᾶ 1Ητη, απᾶ {οπολοᾶ 
ιο Ῥονᾶςγ οἳ Ἠ]5 ραγππεηύ: απ Ίτῃ- 
πηθ(Ια{εἶγ Ἠ6γ ἵβειο οἵ Ῥ]οο βἰαπισ]ιαᾶ. 
45 Απ 6805 5814, Πο ἐοπο θα της» 
πει 8]] ἀεπ]εᾶ, Ῥεΐέεν απᾶ που ὑπαὺ 
ΥΟΥΘ 10} Ηΐτη, 5814, Μαςἴαυ, [Π|6 τητ]- 
Πιᾶς ΤΠπγοπρ θε, απᾶ ῬΥ655 {Π 66, 
απᾶ βαγεξῖ οι, ὙΠῸ ἑοασπεᾶ τηε ὃ 
46 Απᾶ “6805 βαϊα, Ῥοπιεβροᾶγ μα} 

{οπσλμεᾶ τηο: {Τον 1 Ῥετοεῖτο {αι 
νἰτίπιθ 15 ΡΌΠ6 οτῦ οὗ 118. 
47 Απᾶ θη {Π6 Ὑγοτηςη 58 ὑπαὺ 

51:16 γα ποῦ Ἠ1ᾷ, 516 «81η ἔχ6ΙΡΗΠΡ, 
δια {α]πς ἄονπι Ῥοε[ογε ἨΙτη, 59 ἄθ- 
ο]ατοᾷ ππΐο Πῖτη Ῥε[οχο α]] ἴ]ο ῬεοΡ]θ, 
{ο π]αῦ «ιδο 5ο Ἰαᾶ {οποπεά 
Ἠϊπα, απᾶ ΠΟῪ 516 παβ Πεα]οᾷ Ἱτῃ- 
τηθᾷΙα{ε]γ. 
48 Απᾶ Ίο πα]ᾷ πηΐο ον, Ώαπσ]ίεν, 

Ῥο οἵ ροοά εοπι{οτὲ, ὑπ {αι μα 
πηαάο {Π66 ν/λο]θ, σῸ ἴῃ Ῥεαςθ.) 
49 41 Ὑγ]Π]ο Ἰο γεῦ βΡρακο, {]ιθγε 

οοπηθί] οπθ {Τοπ {16 Υπ]εγ οὐ {ια 
Βγπαροριθ)β ᾖοιδε, Βαγίηρ ἴο ΠΗΐπι, 

1881 
80 Απᾶ {αγ {ναί βατν 16 {ο]ᾷ ἔ]στῃ 

Ίου; Ἡς ἐλαῖ γγας Ῥοββοςςοᾶ σι 
97 1ᾷονῇβ πγας Ἅπιαᾶο πγπο]θ.. Απιᾶ 

811 {πιο Ῥεορ]ο οὐ ἴ]ιο οοαπίτγ οἳ 
πιο ἄ«εγαδεπθς Του αβοι{ αβ]κοᾷ 
Ἠϊπη {ο ἀἄερατί ἔγτοτη ]οπα; {0Υ 
ἴ]λεγ σοῦ Ἠο]άειπ ὙΠ ρτοαί 
188Υ: απᾶ ο επ{ετες Ιπίο ἃ Ῥοαῦ, 

98 απᾶ ταίατπεᾶ. ἘῬτπί {ο τη 
Ίποτα π]οπα {πὸ 186 ν1]5 ὍΤΟΥ 
6οπο οἂῦ Ῥταγοᾶ Ἠϊτα ἐμὲ ἢ6 
τηϊρηῦ Ῥο γη Πτα: τὸ Ίο βοπῦ 

89 Ἰη αππαγ, βαγίης, Ἠείπτα {ο 
{πὴ Ἠοτςα, απᾶ ἀεο]ατο Ποὺ ργεαί 
ὠήηρς αοα Παίῃ ἆοπα {ου ἔμεο, 
Απᾶ ε πνεπῦ Ἠϊςπναγ, ραρΗεΠΊισ 
ὑμτοαρΠοιῦ πο γγ]οῖο οἵιγ Ποὺ 
- {ήηρς αραβ Ἰαά ἄοπα {ου 
τη 

40 Απᾶ α5 “6815 τεμιγπαεᾶ, {λα 
πηπ] πάς πγε]έοτπεᾶ Ἠϊα; 10Υ 
{ευ Ὕπογεο 81] πναϊθῖηρ {ον Ἠϊτη. 

41 Απά Ῥε]μο]ᾶ, ὤιατο οβΊΠοθ ἃ Τη8 
ηαπηθᾷ «αἴταξδ, απᾶ Ἰο πας ἃ 
ΥἨ]6Υ οὗ {π6 ΑΥπαροραε: απᾶ Π6 
161 ἄοππι αὖ ὁἆσβαβ) {αοοῦ, απᾶ 
Ῥεδοασ]ύ Ἰήτα {ο οοτηθ Ιπίο 5 

42 Ἠοπξε; 1ο: ο μα απ΄ οπΊγ 
ζἀαπσμίεν, αροπῦ ἔπγε]νο γεατς οὗ 
Άμρο, απά 5ο Ίαγ ἃ αγίηρ. Βαΐ 
5 6 πεπ {πο πια] πᾶθ5 
{πτοπρεᾷ Πΐτη. 

48 Απά ἃ ΠΟΙΙΑΠ Ἠανίπσ ἃ 1βριθ 
οἵ Ῥ]ουά Ίπγεῖνο γθατβ, ΒΟΉ 
ὅλαά ερεπί 811 εν Ἠνίηρ ΡΟΝ 
ῬΗγβίοίαης, απᾶά οοπ]ᾶ ποὺ Τα 

44 εα]εᾷ οἳ απγ, οαπιθ Ῥεμίπᾶ Ὠΐτη, 
απᾶ {οπο]λαᾶ {ιο Ῥοτᾶεν οὐ 115 
ρανππεηί: απά Ἱπππηθβίια{ε]γ {ιο 

46 Ίβειο οὗ Ποὺ Ῥ]οοᾶ βίδπομθᾶ. Απιᾶ 
6515 ρα1ᾶ, Πο 15 16 ἐ]ιαί {οπο]ιθᾶ 
Τὴ 6 2 Απ γγ]θιι 81] ἀαπ]ῖοᾶ, Ῥεΐον 
ςο1ᾳ, 4 απᾶ ἴπεγ ἐπαὺ πγετο τ ἢ 
Ἠϊτη, Μαβίθυ, ιο τηιηΗΗεπᾶςς ρτεςς 

46 ἴμεε απᾶ ογαξδ] {μεο. Βεπΐ 9685 
βαϊἱᾷ, Ῥοππθ 0Π6 αἰ {οποἩ Ίηθ: 
ΤΟΥ 1 Ῥοχοσϊναᾶ ναί Ῥονογ "δᾶ 

47 σοηπο {οτγί]ι ἔγοιη τη. Απ ππε 
ἴμο ποππαι 58 ὑπαὺ 516 πας 
πο ΗΑ, 5Π6 «απηο ἐχοπηρ]]πρ, απᾶ 
{α1πρ ἄον Ῥε[ογο Ἠϊτα ἀεο]αγεᾷῖ 
ἴῃ {ο Ῥχεδεπσς οὗ 811] {πο Ῥεορ]α 
ΤΟΥ δῦ οπτ18ο 5Π6 {οπο]μεᾶ Ἠϊπα, 
ΔΩ ΠΟῪ βἩθ παδ ἸἨθα]οᾶ ἵτῃ- 

48 τηεζΙα[ε]γ. ἀπᾷ Ἡο βαῖᾷ πηΐο 
Ἠδυγ, Ὠαπρ]Ἡίαεν, ἐπὴν {αλ Ἱαϊμ 
ὄτηαᾶο {Π66 πγλο]ο; πο ἵπ Ῥεαςθ. 

49 Ὑπμῆαο Ἱο γεῦ ΑραΚκο, ἴλεγο 
οοπιείἩ οπο Ίγοπ {με τα]ο; οἵ 
ελα ΒΥμδρορ Θ᾽ 5 ᾖοιδε, Βα ΠΡ, 

1ᾳτ, 
ΕΙΙΘΒ. 

505, 
ἑεαυεᾶ 

8 Βοπιο 
αποΐσοηέ 
δα Ποσὶ- 
{165 οὐ 
μαᾶ 
ϑρεπέ 
αἰϊ 161" 
{υϊης 
ΡΟ. 
111 - 
οἵα, 
απα. - 

4 ΒΟΠΙΘ 
ΒΠοϊοης 
Ἑαὐλοτ]- 
{165 οπα{ 
απᾶ πιει 
ἐμσὲ 
ΠΧ, 
αὐ. 
μην. 

505, 
δατεα 
16 
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507 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς καὶ”) οἱ ἰδόντες πῶς 
ΕΣ 

81 ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. καὶ ἠρώτησαν 9 αὐ- 
“ “ [ ΄- 

τὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν 
- - - [ή / Ταδαρηνῶν Ὁ ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ 

μεγάλῳ συνείχοντο' αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ" 
- Ὲ ουδ υ΄΄ς 

38 πλοῖον ὑπέστρεψεν. ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ 
ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν 

- αὶ Ε ᾽΄ δὲ ϑντᾳ ε 'Τ ΄- 32 λ , αὐτῷ. ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Τησοῦς”' λέγων, 
Δ Εἰ / ε) Ν Φ' Δ Ν - 

3) Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ 
ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ ἀπῆλθε, κα 
ὕλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν 

- ΕῚ “ 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. 
- ” 

'Ἐγένετο δὲ ἐν 33 τῷ ὑποστρέψαι: τὸν Ἰη- 
“- 3 , δν ε οφ Ν 

σοῦν, ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος' ἦσαν γὰρ 
/ “ τὶ / νι ’ Φ' 

41 παντες προσδοκῶντες αυτον. και ἰδού, ἡἠλ- 
τ 4 θεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων 

- - - Δ Δ 

τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε, καὶ πεσὼν παρὰ 
τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ παρεκάλει αὐτὸν 

, - 3 Ν 5 3 ”. οϐ ’ 

45 εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ" ὅτι θυγάτηρ 
Φ “ κ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτών δώδεκα, καὶ 

α 3 ὦ, 5 Ν - { / - ο νΑ) 

αὕτη ἀπέθνησκεν. ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν 

40 

ςε ” ΄ ». ἢ 
οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αυτον. 

ΑΝ Δ 3 » ο “ ᾿ ΔῊ 8. ”- 

43. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ρύσει αἱματὸς ἆπο ἐτῶν 
ὃ δ “ ᾿ η ο. , ώδεκα, ἥτις εἰς ἰατροὺς ὅ προσαναλώσασα 

" 

ὅλον τὸν βίον" οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾽ 5 οὐδενὸς 
44 θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο 

τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" καὶ πα- 
΄σ - σ ΄σ 

ραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 
᾿ 5 ια ΄ , ς ς / / 

45 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς, Τίς ὁ ἀψάμενός µου; 
᾿ ΄ Δ / τν ς , ἀρνουμένων δὲ πάντων, εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ 
ε ΕἸ ᾽ 38 .3 , εἰ. λ. / οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 8, ᾿Ἠπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέ- 

χουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, καὶ λέγεις, Τίς 
" 3 

40 ὁ ἁψάμενός μου;9 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, 
. / ῃ οἳ «χι Ν » , Ἡψατό μού τις ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν 

- 3 “ “ 

41 ἐξελθοῦσαν Ὁ ἀπ᾽ ἐμοῦ. ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ 
“ » ΕΣ ΄ 3 Ν 
ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε, καὶ προσπε- 

” δα ὃ τὰ ο ο Ὁ ᾽ “ 
σοῦσα αὐτῷ, δὲ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ 
5 ΄ Ἂ ᾿ 4] ΄ ’ δὶ -“" “ 

ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, 
Δ ς 4 [ού « Ν 5 » ”- 

48 καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ»; 
Θ η 42 6 ’ ς / , , . 

άρσει,'' θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε 
πορεύου εἰς εἰρήνην. 

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, 
. - ᾽ 

ρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου, 
49 ἔρχεταί τις πα- 

; ὑτῷ 43: λέγων αὐτῷ 

28. ρην. καὶ 

29 ἠρώτησεν 

80 Τερασηνών ἰοπῇ, 
πιαγς. α8 ἵπ νον. 20 

51 πι. τὸ 

3 οπι. ὁ ]ησοῦς 

Ἐν δὲ 
ὑποστρέφειν 

55 ἰατροῖς 

56 αγῃ. πι. εἰς ἰατροὺς 
προσαναλώσασα ὅλον 
τὸν βίον 
87 ἀπ᾽ 

38. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἰοαί: 
ηιαγᾳ. ΟΠι. καὶ οἱ μετ᾽ 
αὐτοῦ 

89. {, 07.) οπι. καὶ λέ- 
γεις, Τίς ὁ ἁψάμενός 

μου; 
40 ἐξεληλυθυῖαν 

41 οπι. αὐτῷ 

οπι. Θάρσει, (Θύγ-) 

οπι. αὐτῷ 
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κ Με, 
10. 1. 

.Μα{, 
14. Ἱ. 

3 Μα, 
14. 19. 

5 ΤΤΚΕ ΥΤΙΙ. 49. τσ. 10. 

1611 
ΤἩηγ ἄαπρ]ίεν 15 ἀοαᾶ, οαδ]ο ποὺ 
{π6 Μαρίον, 
50 Βεῦ ψ θη 96 β5τ5 Ἱοατα 16, Ἡο αἩΠ- 

Αν/ογας Ὠΐτη, βΒαγ1ΠΡ, Έ δαν ποῦ, Ῥομενο 
ΟΗΙΥ, απιά 5118 5118}} Ῥοα πιαᾶο γγ]οίο. 
51 ΑΠα ΘΗ 116 6αππθΙΠ{ο {1ο οιβο, 

Ἱοριεγοᾶ ποιπαπ{οροίπ,βαγο Ῥείοτ, 
δια 14168, δη4 2 οἨπ, απιᾶ {πῸ ἔμ 
8.4 ἴ]α πποί]εχ οὗ {μα τηδίθῃ. 
53 Απᾷ 81} νσορύ, απᾶ Ῥοαγγαῖ]θᾶ ΠΟΥ: 

Ῥαΐ ο βαϊᾷ, Ὑγδθρ ποῦ, 5116 15 ποὺ 
ἀεαᾶ, "αύ 5]θθρϑίῃ. 
5 Απᾶ {πον Ιααρ]ιοᾷ 1η {ο ΒΟΟΥΗ, 

Κηονίηρ ἐμ 59 Ίνας ἀεαά. 
δ4 Απά Ίο ραί {πὴ 811] οαὖ, αππᾶ 

ἰοοκ ΠΟΥ Ὦγ ἴμο Ἰαπᾶ, απᾶ οα]]εᾷ, 
καγίπρ, Μα]α, αγὶδο. 
δῦ Απᾶ ΠΟΥ βρ]γΙ6 6απΠς αραῖη, απᾶ 

5116 8ΙΌΒΘ βἰταϊΙσ]ίσγαγ: απά Ίο οΟΠΙ- 
πιει {ο ρῖτο ΠΟΥ τηρϑῦ. 
56 Απιᾶ ΠΟΥ ραγοπίς πγεγο δύο 5 }- 
ο: Ὅαί Ίο ομαυρϑᾶ ἔπετη ὑπαῦ {ΠΟῪ 
β]ιοι]ᾷ [611 πο πα Ὑγ]ιαῦ γγας ἆοπο. 

Ὁ ἘΤ]αοη 16 οα]]εᾷ 115 ἔπγε]γα 
4ἱδοῖρ]ες {οσεΐ]θΥ, απᾶ ανα ἴ]θπῃ 
Ῥοοαχ απ απ0]λον1{γ οτεχ 811 ἀαν]]ς, 
απᾶ {ο οὔτ 41β6βΡ6β. 
2 Απᾶ 116 βεηί {16 {ο Ῥγθας] {Π6 

Ἐνπράσπη οἵ ἀοἆ, απᾶ {ο [168] {11ο 5101κ. 
8 Απά Ἰαο δᾶ απίο παπι, Τα]ο 
πού ηρ ΤΟΥ τον 1οΥἨςΥ, ΠΘΙΓΠΘΥ 
βίδυθβ, ΠΟΥ͂ βοῇρ, πεϊπεν Ὀγρδᾶ, 
ηθΙ{Π6χ ΤΙΠΟΠΘΥΣ, Ἠθίίμες Ἠατο πο 
οοδύβ αρίεςθ. 
4 Απά γ/μαίβοετον Ποῖιθθ γα οπ{θΥ 

1π{ο, λογο αΡίἀς, απᾶ ἔ]αεπερ ἀθρατί. 
ὅ Απᾶ ἩΠΟΒΟΘΥΘΥ Ὑ11 ποὺ τεςεῖνα 

γοα, ΠΟΘ γα ο οὐὖ οἳ ναί οἰ, 
5Π8 Κ ο πο ουν ἄαξί ἔγῸ ΠῚ τον 
196ἱ, ἴον ἃ ἰοβπιοἩγ ασαϊπςδί ἔ]οτη. 
ϐ Απάᾶ ποὺ ἀερατίεά, απᾶ γεηί 
ὑοιρ] {ο {ονπιδ, Ῥτοασμήήρ {Π6 
ἀοβΡε1, απ Ἠδα]τς ΘΥΘΥῪ ΘΙ. 
7 41 ΑΝου Ἠοετοᾶᾷ ἴο Τοαίγαγο] 

πραγ οὗ 811 ὑπαῦ πας ἄοπο Ὦγ τη: 
δια Π6 γγὰβ Ῥετρ]εχεᾶ, Ῥεσααδο ὑπδΐ 
10 πας βαϊα οὗ 8Βοπ1ο, ὑμαῦ ό οτι τας 
1186Ώ 1ΥοΤη ἴΠο ἄεαά: 
8 Απά οὗ 68οπ]θ, ὑπαὺ Ἐλας Ἰαᾶ α)- 

Ῥοαχεά: απᾶ οἳ οἴμαγς, ὑπαῦ οπο οὗ 
[86 οἷά Ῥτορλβείς πνας τῖδεη αραῖη. 
9 Απᾶ Ἠετοά 5α1ᾶ, ζοἵτπ Ἠανο 1 Ῥε- 

λοαάθᾶ: Ὀαῦ νΥἩο 15 (5 οὗ ν]οπη Τ 
Ἠθαχ 5.0} πρβ Απά ο ἀθβῖγεά 
{ο 566 Ἠϊπη. 
10 4 Απάᾶ ἐμ Αροδί]ος θη {αγ 

ππεγθ ταίιχηαᾶ, ὑοιά τη 811] ια 
{ποὺ Ἰαᾶά ἄοπο. ἈὙΑπᾶ πὸ ἴοοκ 
ἔλἨεπα, απά σοὺ αβίᾷο ᾖῬτϊναίεΙγ 

1881 
ΤῊ ἄαπσλίετ 15 ἀθδᾶ ; ἐτοαρ]ατιο 

ὅ0 ο 1ΜαΡίετ. Βα 6βῖι5 Ποατίης 
10, δηβουθα πη, ρα πού: 
ΟἾΪΥ Ῥομσνε, απᾶ 5116 5881] 06 

51 ὁτηϑᾶθ 016. Απᾶ π]εη Ἰα 
«81η6 {ο ὑπὸ Ἠοπβο, Ἡο εαῇεγοᾶ 
ποῦ ΑΠΥ Τὴ {ο θηίουγ ἴῃ γη] 
Ἰήπα, 6ανο Ῥεΐαυ, απᾶ ἆομπ, απᾶ 
281168, απά ἴ]ο {αΐιαον οὗ {πὸ 

52 τηδί θη απά ΠΟΥ πποίμετ. Απᾶ 
811 γ/εγο γγεερῖπᾳ, απιᾷ Ῥογγαϊῖπρ 
μου : Ῥαΐ Π6 βα1ᾶ, Ἡ6ερ ποῦ ; {ον 
51ο 15. ποῦ ἀσαᾶ, Ῥῦ 5]θορϑίῃ. 

55 Απά {μετ ΙἸαπσ]εᾶ ήτα {ο 86ΟΥΗ, 
54 Ἐπονήτς ὑπαῦ 5116 γα ἀθαᾶ. Βαὺ 

μα, ἰακίηρ ΠΟΥ Ὦγ {μ6 Ἰαπᾶ, 
σα]]εᾶ, βαγίησ, Μαϊᾶεῃ, αγῖρο. 

δῦ Απά ΠΟΥ βρὶτὺ τεαγηθᾶ, απᾶ 
8196 1056 ΠΡ ΠπηπηθθΙα{εΙγ: απᾶ 
Ἰο οοπιπιαπᾶεᾶ λα δοηιοί της 

ὅθ ΡῈ ρῖνεπ ποὺ {ο οαῦ. Απάᾶ Ἠθυ 
Ρ8ΤΥΕΠ{Β Ἴπεγο αππαζεᾶ: ἸῬαῖ Ίιο 
ομαχρεᾶ επι {ο [611 πο της 
πγ]λαῦ μα Ῥεεη ἄοπο. 

Ὁ ἍΑπᾶ Ίο οα]]οᾷ ἐπ ἐππε]νο {ο- 
6εί]Ἡθ6χ, απᾶ ρατο ἴλεπι Ῥοπεν 
απᾶ ααὐ]λογίψ ουεν 811 Σεν], 

9 απᾶ ἴο οἳχθ ἄϊβθαβθθ. Απᾶ Ἰα 
5οη{ {παπα ἔουἢ {ο Ῥτεας]μ {μα 
Κιηράοτη οὗ ἀοᾶ, απᾷ {ο ΊἸεα] 

ὃ 3ἴμῃο 510Κ, Απά Ίο βαϊᾷ ππίο 
ἴποιη, Ταχκο ποίπῃϊηρ ΤῸ τοις 
Ἰούχπαγ, πρὶ Π6} βία, ΠΟΥ πγα]- 
Ἰρῦ, που. ῬὈΥΘΔΩ͂, ΠΟΥ ΙΠΟΠΕΥ; πεῖ- 

4 ἴ]ιογ πᾶν ἴππο οοαί5. Απᾶ ἰηΐο 
πια ῦΒΟΘΥΕΥ Ἠοιρο Το οη{αχ, 1θγθ 

ὅ αβίᾷο, απᾶ ἔπεπεο ἄρθρα. Απᾶ 
85 ΤΙ8ΗΥ 45 1θοεΐγθ τοι τοῦ, νετ 
πο ἄερατί [τοπῃ {]ιαί οἰ, ΒΑΚ ος 
{Π6 ἀπδί ἔγοπα γοῦν {66ῦ {ΟΥ ἃ {6β- 

6 πιοηγ αραϊπδί {]οτια. Απᾶ ἐμὸν 
ἀερατίεᾶ, απᾶ πνεηί {γοπρ]ιοτί 
{μα νί]]αρας, Ῥτεασμίηρ {με ϱοβρς], 
απᾶ Ἠεα]ηρ ΘΥΕτγΥγθΥθ. 

7 Νον Ἠοτοᾶ {ο ἰείγατο]ι πραγ 
οὗ 811 ἐμαί πτας ἄοπθ: απᾶ Ἡθ τας 
1ΩΠΕἨ Ῥρεγρ]εχεᾶ, Ῥδσφαςο ὑπαὺ 1ὲ 
σας 5814 Ὁγ 8οπηθ, ἐλαῖ {ο πγαβ 
11861. χοπ ο ἀειᾶ: απᾶ Ὦγ 
80116, ὑπᾶῦ ἘΠ]α]1 Ἠαά αρρεατοᾶ: 
απᾶ Ὦψ οἱμετς, {]ιαί οπθ οὗ ἔ]α 
οἷά Ῥτορβείβ πας τῖδεπ ασαίη. 

9 Απά ἨΗετοᾶ βαϊᾶ, ο οἳπ 1 Ῥε]ιθας- 
ο: 6 ΠΟ 15 015, αροαῦ ΠΟΤ 
1 Ἰεας πὸ} {π]ηρ5) Απά Ίο 
εοαρ]ύ {ο 566 Ἠϊπῃ. 

10 Απᾶ ἴμο αροβί]θς, “θη ἴμπον 
ππογαετοααγπθᾶ, ἄθο]αγοά αππ{ο ἨΙτη 
πι]λαῦ (μήηρς Ποὺ Ἠπᾶ ἄοπθ. Απιᾶ 
ΒΘ {οο] ἔπεπα, απά τι μᾶγον αρατί 

ο 

105, 
Τεασ]ιογ. 

505, 
σαυεᾶ 

λες 
εΠιΟΊ18, 

4 ΒΟΠΊΘ 
Ἀποϊεηό 
αι μοτῖ- 
[165 οπαῖς 
ἴιε δῖσοϊ. 
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ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου μὴ σκύλλε τὸν 
- ᾽ δὺ διδάσκαλον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη 

ας , 44 Α ο. / , 
αὐτῷ, λέγων, Μὴ φοβοῦ" μόνον πίστευε, 

’ 5 Ν εκ δ δι᾽ καὶ σωθήσεται. εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν οἱ- 
΄“- - ” Ν 

κίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα “5, εἰ μὴ 
Δ 

Πέτρον καὶ ᾿]άκωβον καὶ ᾿Ιωάννην Ἡ, καὶ τὸν 
, - ᾿ , » δ πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. ἔκλαιον 

΄ ς "ὦ 
δὲ πάντες, καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπε, 

, Ν 

Μὴ κλαίετε' οὐκ" ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. 
᾿ “ μὴ , 

58 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 
δι αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας, καὶ 9 κρατή- 

ἐξ Ἂ [ 
σας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησε λέγων, Ἡ 

»“» Δ - 

δ παῖς ἐγείρου. καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα 
αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα᾽ καὶ διέταξεν 

δ0 αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. καὶ ἐξέστησαν οἱ 
γονεῖς αὐτῆς" ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μη- 
δενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 

Ὁ Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς 
αὐτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν 
ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ νόσους θερα- 

καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι τοὺς 
9 . 9 ν 3 ᾿ ο / ν 

8 ἀσθενοῦντας”. καὶ εἰπε πρὸς αὐτούς, Μηδὲν 
” 3 Ν εἐὰχ ) 9 / ερ, 3 / 

αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν' μήτε ῥάβδους", μήτε 

πήραν, μήτε ἄρτον, μήτε ἀργύριον, μήτε 
᾿ ὰ! δύ “- ᾿»» Δ Ε) ἃ ἊἋ 

4 ἂν νο χιτῶνας εχειν. και εἰς ην αν 
α Σ /΄ » ο , Δ ” - 

οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ µένετε, καὶ ἐκεῖθεν 
ὅ ἐξέρχεσθε. καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνταιὸ ὑμᾶς, 
ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης καὶ 
τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινά- 

6 ξατε εἰς μαρτύριον ἐπ᾿ αὐτούς. ἐξερχόμενοι 
δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας, εὐαγγελιζόμε- 

’ 

5 πευειγ. 

νοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ. 
ἢ Ἤκουσε δὲ Ἡρώδης ὁ τετράρχης τὰ γινό- 

μενα ὑπ᾽ αὐτοῦϊ πάντα᾽ καὶ διηπόρει, διὰ τὸ 
λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἐγήγερται» 

8 ἐκ νεκρῶν᾽ ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη" 
ἄλλων δὲ ὅτι Προφήτης ες τῶν ἀρχαίων 

9 ἀνέστη. καὶ εἶπεν" ὁ ΠἩρώδης, Ιωάννην 
ἐγὼ ἀπεκεφάλισα" τίς δέ ἐστιν οὗτος, περὶ 
οὗ ἐγὼ! ἀκούω τοιαῦτα; ἰδεῖν 
αὐτόν. 

Ἁ σδ./ 

καὶ ἐζήτει 

α 

Ι.0. Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διη- 
γήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ πα- 

ραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησε κατ᾽ ἰδίαν 

4 οπι, λέγων, 
35 ἐλθὼν 

46 τινὰ σὺν αὐτῷ 
41 ᾿Τωάννην καὶ ᾿Ἰάκω- 
βον 

48 οὐ γὰρ 

39 Οπι, ἐκβαλὼν ἔξω 
πάντας, καὶ 

1 οπι. μαθητὰς αὐτοῦ 

3. Μαγ. Οπι. τοὺς ἀσθε- 
γοῦντας 

ὃ ῥάβδον 

4 0πι. ἀνὰ 

ὅ δέχωνται 

6 πι. καὶ 

Τ οπι. ὑπ᾽ αὐτοῦ 

ὃ ἠγέρθη 

9. τις 

10 εἶπε δὲ 

Ἡ ϱπι. ἐγὼ 
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Με, 
14. 15. 

Χ Μα, 
10. 19, 

ἃ ΜΑΙ. 
17. 22, 

5 Μαίί. 
10, 88, 

Μαϊ, 
16, 26, 
Ματ] 
δ. 20, 

1611 

Ππίο ἃ ἀοβετί Ῥ]ασθ, Ῥε]οπρίης Το 
Όλο οἷν εα]]εά Ῥε[ιραίάα. 
11 Αιιά ἴμο Ρρεορίο πε {μεν ΚΠΘΥ 

16, {ομουγεᾶ τη, απᾶ Τε τεοε]νεᾶ 
{λοτη, απιά 5Ραϊκο ππίο {επι οὗ ἴμο 
Ἰήηπσᾷοτα οὗ ἀοἆ, απᾶ Ἠοα]εᾶ ἔπεπα 
Όιαί παᾶ πεοᾷ οἳ Πεαηρ. 
193 Απᾶνγπεη ἴπε ἄαγ Ῥοραπ ἴο Ὑ768 

αΊΤΑΥ, ἴλλεη οατηθ {Π6 {πγε]νε, δα βαϊᾶ 
πηΐο Ἠΐπα, βεπά {Π6 τη] 1 αᾶς απγαγ, 
Οναῖ {Π6Υ 1παγ Ρο 1η{ο {πὸ ον απά 
οοππίαγ τοππᾷ αβοπζ, απᾶ ]οᾷσε, απᾶ 
σοῦ ν]είπα]ς: Τος Ίο 8.6. Ἠετο ἴῃ ἃ 
ἀθβοτί Ῥ]αςο. 
18 Βαὺ πο βαϊα απ{ο ἔ]οπι, ἄἴγο γα 
ἔτι {ο οαῦ. Απᾶ ἴπεγ βαϊᾶ, Ίο 
Πᾶν ΠῸ 1ΠΟΥΘ Ραὺ Ώγο Ίοανοβ απά 
ὕπνο Ἠδ]μθς, οχοερύ πγο 5Ποπ]ά ρο δηᾶ 
Ῥαγ πιοαῦ Τον 81] (115 Ῥεορ]ο. 
14 Έον ἴλαγ πετο δρουύ Άτο {]οι- 

βαπᾶ 1ηθη. Απά [6 βαϊᾷ {ο 15 αἷς- 
α1ρ]6β, ΜδΚθ ἔπι βιύ ἆοννη Ὦγ ΕΕ1ες 
ἴῃ ἃ ΟΟΠΙΡΒΗΓ. 
15 Απᾶ {ΠΥ αἰ 5ο, απᾷ 1παᾶο {παπα 

811 510 ἆοτγη. 
16 Τ]απ Ίο ἴοοῖς {π6 τε Ίοαγας απᾶ 

ἔλο πο ἤβμθβ, απᾶ Ἰοο]ίπςσ τρ {ο 
Ἠθατοα, 11ο Ῥ]ορςςεᾶ ἔπετα, απᾶ Ῥτακο, 
απᾶ ραγο {ο {ο ἀῑδοῖρ]ες {ο βεί Ῥε- 
{ογο {Π6 τη] αᾶθ. 
1ΤΑπιά που ἀῑᾷ θα, απιᾶπτενε κα] ΠΠεᾶ. 
Απιᾶ {λετε γ/ας {ακαη πρ οἳ Γταρπιεηί5 
ἐΠιαἰχοππαἰπεά (οί λλεπα,ὑπγε]νελραξ]κείβ. 
18 αἱ ΧΑπά 165 ϱ8Ίθ {ο Ῥ885, 88 "6 

γγ8 5 αἶοπο ΡΥαΥΙΩΡ, 15 4ἱβοῖρ]ες γατα 
ση Πΐπα: 84 Ίο δϑικθᾶ {]ιεπα, βαΥ- 
Ίπα, Ποπα 58. {με ρεορ]ε ὑπαῦ 181 2 
19 Τ]ιογ απβγγετίηρ, 5814, 1 οἨπ {ΠπῸ 

Ῥαρίβί: Ῥαῦ ΒοΠ1θ 580, Εας: δᾶ 
Οὐ 5 580, ὑπαῦ οπθ οὗ {ιο οἷά Έτο- 
ΡΗοί5 15 σίβθηῃ δρϑίῃ. 
920 Ἠο καἱᾶ πίο ποῖ, Ῥπί Πόσα 
58 το ὑπαῦ 1 ἃ Ῥείε ΔΒ ηΡ, 
5814, Τ]ιο ΟἨτ]ςί οὗ ἀοἆ. 
21 Απά Ίο εἰταῖῖγ οπαχρεᾶ {]απη, 

απᾶ σοτητηϑη θα ὕπεπα {ο {611 το τη 
ναί 11, 
22 ϑαγίηρ, "Το Ῥοη οὗ τπαπ ππαςί 
ΒΟΥ τηαΙγ ἠήπσς, απᾶ ο τε]εοθεᾶ 
οὗ {ο Ε]άσι5, απᾶ ομΙεῖ Ῥνιοξίς, απἆ 
ΒΟΤΊΡ65, απᾶ Ῥο β]αΐπ, απᾶ Ῥε ταἰβεᾷ 
{π6 {πϊγ ἆαγ. 
98 αἱ ἘΑμα πὸ βαῖᾷ {ο πετ 811, Τῇ 
ΔΉ Τηαπι Ὑ7111 ΘΟΠ16 αΕἴ6Υ της, 16ὐ Π11ῃ 
θην Ιήπηρε]{, απά {α]ο ΠΡ 18 ΟΥΌΒΒ 
Αγ, απά {ο]1]ουγ 118. 
94 Έ ΟΥ ὙΠΟΞΟΘΥΘΥ ππ]] 6ατο Ἠ]5 1176, 

«Ἰια]]]οβο 16: ρα ποβοσγεννγ]]]οβεμῖς 
{ο {ου τὴν βαἷθ, Πιο βαπης 5]α/]βανο 10. 
ῦ ἘΈοι υ]λαῖ 15 ἃ τη8ὴ αἀγαπίαροᾶ, 

1881 
11 {ο ἃ οἵςγ «α]εά Βεί]μεαϊάα. Βαὺ 

ιο τα] αᾶςς Ῥετεεϊνίπς 16 {ο]- 
Ἰοπγεᾶ Ἠϊπα: απᾶ Ἐε πε]οοπιεᾷ 
Ώππετη, απᾶ βραίκο {ο {ποθι οὗ {πὸ 
Ἰἰπσάοτα οὗ ἀοἆ, απᾶ ἔπεπι ἐμαί 
Ἰαᾶ ποεεᾷ οἵ Ἠεα]ῖῃς Ίο Ἠεα]εά. 
Απᾶ ἴμο ἄαγ Ῥεραπ {ο Ὑγθ8 
ΑπΤΑΥ: απᾶ {πο Ίππεινο οατηο, 
Δα Βαϊ απἴο Ἠϊτα, Βεπᾶ Ί]α 
πητι]Πὑαπᾶο αγ/αγ, ἴπαῦ ἴ]ιεγ πιαγ 
Ρο Ιπίο ἴ]ο γΊ]]ασες απ ΘΟ 
χοιπᾷ αβοταί, δηα Ἰοάρε, απᾶ μοῦ 
γ]οίαα]ς: ΟΥ̓ Ὑγο 418 Ἠθτε ἴῃ ἃ 

18 ἀοδοτί Ῥ]ασθ. Βαῦὺ Π6 βαϊᾶ απίο 
{π 6, (ἴνο το {παπι {ο οαῦ. Απά 
Ώιαυ ϱα1ᾶ, Ίο ᾶγϑ το τποσθ {απ 
Άνο Ίοχγθβ απᾶ πο Άδμοας; εκ- 
οορῦ νο 5Βῃου]ᾶ σο αι Ῥαγ Τοοά 

14 ΤῸ} 811 {5 Ῥεορίθ. ἘῸΣ {πετ 
νου αΏοπῦ Ένα ἰποπβδαπᾶ τππθῃ. 
Απά Ἰα βαϊᾷ απίο Ἠϊς5 4ἱδεῖρ]ες, 
Μακο παπι 1815 ἄονπι ἴῃ οΟΠΙ- 

16 ραπῖθ», αροαί ΕΠ θοῦ. Απᾶ 
ἴλεγ αἰ Ρο, απᾶ πιαᾶο ατα 811 

16 1510 ἆογπ. Απᾶ ο {οοῖς {πΠ6 Ένα 
Ίοχβγ6ς απᾶ ἴπα ὕνγο Έδμες, απᾶ 
1οο]ίπρ πρ {ο Ἠδαναῃ, Ἡθ Ῥ]εβεεᾶ 
{ππεπη, απᾶ Ῥτακοα; απᾶ ρατε {ο ἴ]ια 
4ἱβοῖρ]ες {ο δεί Ῥε[ογε {Π6 τητ]{]- 

17 ἰπᾶς. Απᾶ {μετ αἰ φαΐ, απᾶ γγεγο 
811 46: απᾶ {πεγε τγας ἴακετ τρ 
Όλα ῦ πΥμΙοἩ τοπηαϊπεᾶ οὐ ϑὺ {ο {Παπη 
οὗ Ώχοκει Ῥίεσθς, {πγε]το Ῥαξκεῖς. 

18 Απᾶ 16 οππηθ {0 Ῥ888, 85 Π6 πας 
Ῥταγίηρ 81οπο, {Π|6 ἀἱδοῖρ]ες ποτε 
γι ήτα: απ Π6 αβ]θοᾷ μοτη, 
βαγίηςρ, Πο ἆο πε παπα αᾶθς 

19 βαγ ὑμαῦ 1 ἃ: Απᾶ {πε απ- 
ΒΡ 5814, ΣοἨτπ {πο Ῥαρίιρί; 
Ῥαΐ οίπεγβ σα, Εαν; ἃ Πα οὔ εν», 
Όλα οπθ οὗ {πα οἱ Ῥτορβείς 15 

20 τῖδεη αραῖῃπ. Απάᾶ ο βαϊᾷ απίο 
Έ]ατα, Βαύ ΠΟ 58}. γο ὑπδῦ 1 ατα 2 
Απά Ῥείΐεν απβγγετίηπρ 5814, ΤῊΘ 

21 Ολτὶικί οὗ αοᾶ. Βαΐ ο εἸατρεᾷ 
μοι, απᾶ οοπηπιαπᾶεᾶ ἐλεπι {ο 

22. 611 {Π18 {ο πο τη ; βαγίηρ, Τα 
ϑοη οὗ τπαἩπ τηαςδῦ ΒΕ ΘΥ ΤΙΑΤΥ 
{πϊηρ5, δηα ΡῈ γο]θοϊρα οἵ {Π6 ε]- 
6185 απᾶ ΟΠ] οἵ ρυ]θϑβ ατιᾷ ΒΟΥ 65, 
απιᾷ ΡῈ Ιεᾶ, απᾶ {πὸ ἐΠ]τᾶ ἆατ 

25 Ῥο χαϊδοᾶ πρ. «Απάᾶ Ἠο βαϊα απίο 
811, Τῇ δ τηαη που] οοπιθ 8 {6 7 
τη6, ἰοὺ Πτα ἀθτγ ἨήπηβαΙΕ, απᾶ 
ἰακο ΠΡ 15. οχοβς ἄα1]γ, απἆ Το]- 

24 Ίου 11θ. Έον ἨἩοβοθγεΥ που] 
βανο Ἠΐ5 2116 ε]α]] Ίοβο 16: Ῥαύ 
Ἢ ΠΟΒΟΘΥ ΘΙ βΠα]] Ίο5ο Τῖς 3Η46 ΤΟΥ 
πηΥ βαΚοθ, ἴ]λο 5απΠθ 5181] βαγο 

2ὔ 16. Έου π]αῦ 15 ἃ τπαη Ῥτοβίαᾶ, 

μ᾿ τ 

1 αν. 
}εοζίγιό. 

105, 
δοιέ 
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ῶ 

εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης" Βηθ- 13 πόλιν καλουμένην 
κο / ε τό , ᾽ η 

11 σαϊδά, οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν 
να / / γ - 

αὐτῷ' καὶ δεξάμενος 15 αὐτούς, ἐλάλει αὐτοῖς 15 ἀποδεξάμενος 
΄ ΄“΄ Γον Ν 

περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς 
“ ς « 

19 χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. ἡ δὲ ἡμέρα 
. , Ν ΄ 

ἤρξατο κλίνειν᾽ προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα 
5 » ἌΝ ΤῊΝ / Ν ᾿, ιά 1] 

εἶπον αὐτῷ, ᾿Απόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ἀπελ- 
θόντες 1 εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ τοὺς 1: πορευθέντες 

4 ΔῊ ἀγροὺς καταλύσωσι, καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισ- 15 οπι. τοὺς 
“- , 39 

13 μόν' ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. εἶπε δὲ 
. ΄“΄ - ” 

πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ 
Ν κ. » σῖτα ς ο »“ Ἅ , δὲ εἶπον, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε 

” ν , 3 , ᾿ / , 
ἄρτοι καὶ δύο ἰχθύες, εἰ μήτι πορευθέντες 
ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον 

5 14 βρώματα. ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντα- 
κισχίλιοι. εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐ- 
τοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας" ἀνὰ πεν- 16 αᾶ ὡσεὶ 

1ὅ τήκοντα. καὶ ἐποίησαν οὕτω, καὶ ἀνέκλιναν 7 17 κατέκλιναν 
“ Ἕ Ν ΔΝ Ν ᾿ ”/ Ν 

16 ἅπαντας ἡ, λαβὼν δὲ τοὺς πέντε αρτους και 
τν δύ 3 θὐ 9 βλέ 3 ᾿ 2 / 
τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, 

᾿ ; » ’ Ν , Ν σα 

εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατέκλασε, καὶ ἐδίδου 
- - ο οὐ 

17 τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναι τῷ ὄχλῳ. καὶ 
ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες" καὶ ἤρθη 
τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων, κόφινοι 
δώδεκα. 

ον βεα 3 - 3 Φτην 
18. Καὶ ἐγένετο εν τῷ εἰναι αὐτὸν προσευ- 

ή - “-“ 

χόμενον καταμόνας, συνῆσαν αὐτῷ οἱ μα- 
θηταί᾽ καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, λέγων, Τίνα 

19 µε λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι; οἱ δὲ ἀπο- 
κριθέντες εἶπον, ᾿Ἰωάννην τὸν Βαπτιστήν' 
2’ ΡΣ" / . ”/ ΄ σ , ἄλλοι δὲ Ηλίαν ἄλλοι δέ, ὅτι προφήτης 

“ / ΄ φ Ν - 

20 τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. εἶπε δὲ αὐτοῖς, 
ς - Ν / ΄ Ὁ 2 
Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκρι- 

Ν ΜΕ. ΄ ΔῈ ᾿ γ΄ Ν - 
θεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε, Τὸν Χριστὸν τοῦ 

” ς Ν 5 [ή 3 - / 

8] Θεοῦ. ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλε 
" ὃ δ᾿ ᾿ - 18 - 5 Δ μή - Δ 

32 μηδενὶ εἰπεῖν" τοῦτο, εἰπὼν ὃτι Δεῖ τον 
ΕΝ ας ᾽ ιά δι “ Ν 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ 
ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκ- 

“ ΄σ « ΄σ 

τανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 
2) Ν ἊΝ / ” ᾽ .} / 

98 ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας, Εἰ τις θέλει ὀπίσω 
-. / Ν ᾽ / 

µου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω 1" ἑαυτόν, καὶ ἀρά- 19 ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω 
Δ - » ς , Δ τω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ ἡμέραν, καὶ 

34 ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυ- 
“ - ᾿ ἐῶ Ἀ 

χὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ᾽ ἂν 
ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος 

”ν 3 , ιά δ » ο ”/ 

56 σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, 

18 λέγειν 



288 5. ΤΌΟΚΕ ΤΧ, 25-- 99. 

Μα. 
10, 88. 

αΜΑΙ{. 
10. 28. 

κ Μαϊῦ. 
πο 1 

0, 
Μπ δ. 

» Μα. 
11. 14. 

1611 

Ἡ Ίο ρδίῃ ἴ]ιο Ο]6 πγοτ]ά, απᾶ 1056 
Ἠπηρβε]{, οἵ Ὦο οαβῦ απαγ ἢ 
20. ἈΑἘου ὙὙΒΟΒΟΘΥΘΙ Ελα] Τα α- 

βἸαπηθᾶ οξ της, απᾶ οὗ τὴν ΥΥογᾶ», οἳ 
Μπα Αα] {πη6 ϑὅοῃ οἵ τῇδ Ῥο ἃ- 
βΠαπηιθᾶ, ΘΗ Ίο 5118}1 οοτηθ 1 1}15 
ΟΥ ΡΊοΥγ, απιᾶ ἴῃ Ἠΐ5 ΕΥΠ ΠΟΥ 5, απά 
οἳ {πο Ἠο]γ Απρο]β. 
2τ ἘΒαὐ 1 {ε]] τοι οἳ ἃ ἐστί, Ππεγα 

Ῥο 8οπ1θ βἰαπαϊτῃς Ἰσγα, ΠΙΟ Πα] 
ποῦ {αβίο οὗ ἀεαί], 011] .λεγ 566 {16 
Ἰάπράσπα οὗ ἄοᾶ. 
28 51 ΑΑπά 16 οαπιθ ἴο ρα55, αροτί 

81. οἱρ]ς ἆαγς δου {Π656 | ΒΥ ΡΒ, 
Ίο {οο]ς Ῥεΐοχ, δῃηᾷ οὐ, απιά 1 α1165, 
απᾶ γοπί αρ Ιπ{ο ἃ ποπ απ {οργαγ: 
29 Απάᾶ 85 Ίιο Ργαγεᾶ, [Π6 Γα5ΗἱοἨ οὗ 

Ἠ15 οΘοπηΐθηϑηοθ πας α]{ογεᾶ, απιά 15 
χαϊππθηξ γγας γ 106 απ σ]βίετίηρ. 
80 Απᾶ Ρε]ο]ᾶ, που {α]]κες ντ ]ι Ὠΐτη 

{πο πιθη ΒΙΘἢ γγ 6 Μοβδεβαπᾶ ΕΠαΡ, 
81 ὝΠΟ αρρεαγεᾶ ἴπ ρίουυ, δι 

βΡρα]κο οὗ μἷβ ἄθοθδβθ, ὙΠ 10} 1 ΕΠοιι]ά 
βοοοπηΡ]Ιδ]ι αὖ ο. εγαδα]επ. 
80 Βευύ Ῥείΐανγ, απᾶ {ποὺ ὑπαῦ Ὕεγα 
ει Ἠΐπα, Ὕνθγο ΠΟΥ γη] β]εερ: 
απᾶ ΘΗ ἴΠεγ Ίπογο αΊγαΚε, μεν 
58 Ἠΐ5 ΡΊΟΥΥ, απᾶ με {πο 1πεη {λα ῦ 
βίοοῦ νηζ Ἠτη, 
98 Απᾶ 16 οιπῃθ {ο Ρ885, α5 ὕπου ἆο- 

ραχίθᾶ ἴσοι τη, Ῥεΐεν ραϊά απίο 
Ί6βαβ, Μαβίου, 16 15 ροοᾷ Του τι {ο 
Ῥο Ἠθγα, απιᾶ 1αῦ ας τη κα {11γθεῬ ἴαβροι- 
ΏβΟΙ6Β, 036 .0Υ μεθ, απᾶ οπθ 107. 
ΊοβοΒ, απᾶ οπθ Του ΏαΡ: ποῦ Κηον- 
Ίηρ πγ]αί 1ο ϱα1ά. 
84 ὙΓΗΙ]ε Ίο ἔλμπις 5Ρα]κο, ὕπθ 8 6α1Π6΄ 

α. ο]οιᾶ, απᾶ οναεγςμαᾶοπνγεᾶ ἔ]ατῃ, 
απᾶ {μου {εαγεᾶ, 85 ἴμεγ επίογες Ἱπι- 
{ο ἴπο οἰοιά. 
96 Απᾶ ἴ]εγο «81Πθ ἃ τοῖσθ ουὖΐ οἵ 

{π6 ο]οπάᾶ, βαγΊηπρ, ΤῊ1]5 18 ΤΥ Ῥε- 
1ογοά βοἩ, Ἠθαν Ἠΐτη. 
86 Απάᾶ ναι {ΠῸ γοῖςο πγας Ῥαβῦ, 

16βαβ γ/ας Του Πα αἱοπθ, ἃ {11εγ κερί 
16 οἷοβθ, απά {ο]ᾶᾷ πο τα ἴῃ {1οβε 
ἄαγ5 δὴν οἳ {]οςο ήπρς νγμ]ο]ι {ΠΥ 
Ἰαά 566}. 
87 41 Ἐ Απᾶ 16 οαπῃο {0 ρα55, ὑπαῦ οἩ 

{π6 ποχὺ ἄαγ, επι ΠΟΥ Ἱπ6γε 6016 
ἄοπι {τοπι {1ο ΠΠ], τησ] Ῥεορ]ε 
τηθῦ Ἠήτη. 
88 Απᾶ Ῥε]ο]ᾶ, ἃ ππαη οἵ {16 οο0π- 

Ῥαπγ οπ]εᾷ οτί, βαγίηςρ, Μαβίεν, 1 
Ῥεβοθε} ἴλεο Ἰοο]ς προπ ΤΩ ΒΟΠ, {ΟΥ 
11ο 15 τηῖπε ΟἿ] ολ]]ά. 
89 Απά 1ο, ἃ 5ρ1υ1ὺ ὑα κοί Ἠϊτα, απ 

ιο βΒι θη ]ν οὐϑίῃ οὖ, Δη 10 {εαγε{]ι 
Ἠΐτη λα! πὸ Γοαππθί] αραῖπ, Δα Ῥτϊβ- 
πρ Εἴτα, Ἠαχά1γ ἀερατὑεῦἩ ἔτοπα Ἠπα, 

1881 
1 Ἡο ραϊπ πὸ νλοῖο πγογ]ἆ, απᾶ 

26 1056 οὐ ζογξοϊῦ Ἠϊ5 οἵγ 561 2 Ἐον 
ὙΠΟΒΟΘΥΘΥ 5118}} 6 Δϑηδτηθᾶ οἵ 
πηθ 8η4 οἳ ΤΙΥ σου 8, οἳ Ηΐτη 588} 
{ο ϑὅοῃ οὗ τῇδ Ὀ6 ΔΒΠδΙηΘΩ, 
πνηθπ Π6 Θοτηθίῃ ΤΠ Ἠ15 ΟὟ ΡΊΟΥΥ. 
απ {ο σίογῃ οὗ {πὸ Ἐαΐμεν, απᾶ 

27 οὗ ὑπ Ἰοἱψ απρε]5. Βαΐ 1 1{ε]] 
ποια οὗ ἃ ἐπιίἩ, ΤΟΥ Ῥε βοπηε οἵ 
Όπποτη {πα βἰαπιᾶ Ἠθγθ, ΒΟ 5Π8}} 
ἴῃ ΠῸ Ὑδο {αδίο οὗ ἀθαίμ, 11] 

- ΠΟΥ 8566 {πΠ6 ἹΙπράοπα οὗ ἀοᾶα. 
28 Απά 1{ σαπηθ {ο ραβς δροιιῦ οἶσ]ιῦ 

ασε δέου {μοαξθ βαγΙΠΡΡ, Π6 {οο]ς 
πιο! τη Ῥοΐεν απᾶ ζομπ απᾶ 
7αΤη68, απᾶ στοῦ αρ Ἰπίο πα 

29 τηοπηΐδίη ο Ῥταγ. Απᾶ α5 Π6 
πας Ῥταγίηρ, μα Γαβμίοη οὗ Ἠ15 
οοπηίεήαποθ σας α]ογαᾷ, δ 18 
Ταϊτηθηῦ ὀεσαπιε πηΙίο απ ἄασ- 

90 ΖΗπρ. Απᾶ Ῥε]μο]ά, ἔπετο {αηΠκεᾶ 
τὴ ἴση ἔντο πε, ΥΥΠΙΟἩ γγθγθ 

81 Μο5εβ απά Ἐήα]ι: νο αρρεαγθᾶ 
1η ΡΊοΥγ, απᾶ βρα](α οὗ 115 1ᾷ6- 
οθα5θ πο] Π6 Ίνας δροιῦ {ο ας- 
ΘΟΙΏΡΙ ΙΒ} αὖ ζεγαβα]θπῃ. ΝΟΥ Ῥθ- 
{εν αι {Πεγ ἔ]αί πγογα ση] Ἠϊτη 
ἩπθγθΊδανγ 1 β]θερ: τί σππετι 
ΠΟΥ γγετε {ΠΥ απγα]κα, {1ιογ βαν; 
115 ρΊοΥγ, απᾶ μα Έντο τηθ {πᾶῦ 

98 βεοοςά πλ ἶσα. Απιᾶ 10 οππηθ {ο 
Ῥα85, 5 {Πεγ Ἱπεγο ραγ πρ ΤΥ ΌΤῚ 
ἴση, Ῥοΐθχ βαῖᾶᾷ ππί{ο “6515, Μαξ- 
16Υ. 1015 σοοά {ου τι ἕο ΒΘ μου: απᾶ 
1εί τι τα κθ {μτοο δ{αΡεΥΠας]6Β; 
ου6 ΟΥ {Π|66, απᾶ οπς ἴον Μοβ6Β, 
απᾶ ὁΠ6 ἴοΥ ἘΠ]α]: ποὺ Ἱσπογήτς 

84 ν]ιαί Π6 βαἷά. Απιᾶ 116 μ6 βαϊα 
{π|686 ὑπίηρβ, ὑπ 6 ο81πθ ἃ ο]οπᾶ, 
απᾶ οὐθυβῃδαουγοα ἔπετη: απᾶ ΠΠΘῪ 
1θαγεί α5 ἴμαγ επ{ογεᾶ Ιπίο μα 
ο]οπά. Απᾶ ἃ γοῖσε σατπθ οτἱ οὔ {11α 
ο]οπά,δαγίηᾳρ, ΤῊ] 1β4ταγ Βο1,ΤΗΥ 
ομρρεῃ: Ἠθαν γα ἴση. Απᾶ πγηθ 
{116 γοῖσθ ὅ68Π16, 1685 πγας Γοππά 
81οπθ. Απιᾶ {]εγ Ἠε]ά ἐπεῖγρεαςθ, 
απιά {ο]ά ποτηαπ ἴῃ ὑΠ056 ἆαγ5 ΔΗ͂ 
οἱ {ο {ΠΙπρβ πνΠΙςἩ {μετ Παᾷ βεοῃ. 

857 Απᾶ Ὁ «Άπ1θ Το Ῥ888, οἨ ἴμα 
ποχὺ αν, πΥἨθη {α6γ πγεγο 60118 
ἄονῃ ἔτοπα ὑπ6 πποππ{αϊῃ, ἃ ρυθαῦ 

98 πια] (πάς τηδί τη. Απιᾶ Ῥε]μο]ᾶ, 
8 Τα {γοπι {πε τη] πιᾶς οτγ]εᾷ, 
βαγίηϱ, δΜαΡίον, Ι Ῥεξοας] {θείο 
1οο]ς προπ ΤΥ 501; ΤΟΥ 16 15 τηῖηθ 

89 οπ]ψ οΙ]ά: δα Ῥε]λο]άᾶ, ἃ βρὶ νι 
{κοῦ ήτα, δα Πιο Βα ἀεπ]γοτ]εί]ι 
οαὲ; απ 16 Τ{εαγαί]ι Ἠήπη {]ιαῖ 6 
1οβ1ΠΘ{Η, απᾶ 1{ Παγᾶ]γ ἀεραν[εί] 
Ίχοπι η, Ῥγπϊρίης Ἠϊπη ΒΟΥΘΙΥ. 
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ἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, 

: / Λ ΄ σ' ε τ Ἀν 
κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπο- 

, Ἅ / Δ Ν Δ 3  “ 
906 λέσας ἢ ζημιωθείς ; ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ 

με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὃ υἱὸς τοῦ 
» [ή 3 Δ Ὁ ᾿» ᾽ 

ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν 
-“ ϑ' - “-“ Ἀ - 

τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων 
» ; - ΄ 

97 ἀγγέλων, λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες 
σι κι Δ 2 λ 

τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὐ μὴ γεύσονται 
6 ᾿ " Ἃ ἴδ Ν λ / - ανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ, 

᾽ Ν 

28 Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους 
«ε Ἅ ς , 5 ’ Ν Ν Ἀ ᾿ 

ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, καὶ παραλαβὼν τὸν Πέ- 
κ / τ ΒΕ. 5 Ν 

τρον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ᾿Ιάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ 
3, /΄ Ν 3 ἔν » - 89 Όρος προσεύξασθαι. καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ 

Δ 53 -- [ή 

προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου 
» - » “ Ν 

αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς 
” / Ἀ 9 4 ”/ ’ 80 ἐξαστράπτων. καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο συνε- 

/ 4 » 'φι 4 5 “ ν 
λάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωσῆς καὶ 
3 ἃ ΄ / Ν 81 Ἠλίας, οἱ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν 
” » “ἃ » “ εώς. 
ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν Ἱερου- 

, ε ΔΝ ΄ Ν ς Ν 3 τς ὦ 
89 σαλήμ, ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν 

7 ο - / Ν 3 βεβαρηµένοι ὑπνῳ' διαγρηγορήσαντες δὲ εἷ- 
ν ; “- Δ . / ” 

δον τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ἄνδρας 
᾿ - ὃς κ᾿ - 

88 τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ 
ας] διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ 

᾿’ Δ δὴ » - 3 , , 

Πέτρος πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν 
ο. κ. Ν 

ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς 
τρεῖς, μίαν σοί, καὶ Μωσεῖ μίαν, καὶ μίαν 

. Δ - τ “ δι Ἠλίᾳ' μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. ταῦτα δὲ αὐτοῦ 
λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίασεν 

5 ῥ ο 3 / γ.} 18. - νῷ ΄ 3 αὐτούς" ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους εἶσ- 
- Ἁ 

85 ελθεῖν Ὁ εἰς τὴν νεφέλην. καὶ φωνὴ ἐγέ- 
» - , ΩΣ.» 3 

νετο ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν 
: ἄτα 

ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός" 1 αὐτοῦ ἀκούετε. 
36 Ν » - ΄ 6 ι τὴ φω Ίν « 6 ς καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν νήν, εὑρέθη ὁ 

» “ / 3 ΕῚ / 3 

Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν, καὶ οὐ- 
- « 

δενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις 
οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν. 

2] Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελ- 
/ Αν ας - 

θόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν 
3 ον Κ / ο ΣΝ , ΣΑ αφ Ε 
38 αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ 

ον ὌΝ. Ω 
τοῦ ὄχλου ἀνεβόησεξΞ5, λέγων, Διδάσκαλε, 

΄ ” 3 ΄, 23 Φν « Ν ε/ 

δέομαί σου, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν υἱόν µου, 
9 : - 

89 ὅτι μονογενής ἐστί μοι καὶ ἰδού, πνεῦμα 
, 3 / / 

λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ 
΄ 3, ᾿. 5 -” / 

σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μόγις 
ΕΣ - πα) ΟΣ - 

ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ, συντρίβον αὐτόν. 

10 

20 εἰσελθεῖν αὐτοὺς 

31 ἐκλελεγμένος ἰοαί, 
ποί να. 

33 ἐβόησε 

35 (οπι. |) ἐπιβλέψαι 

89 
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1611 
40 Απά 1 ῬοροιρΗί ὑπ ὴ 7} ἄἱδοΙρ]οβ {ο 

οαδῦ τη οὖ, απ {1π6Υγ σου] πού. 
41 Απ “6515 αηβιγοτίπς, βαϊᾶ, Ο 

ΤΊ ]685. απᾶ Ῥ6εγνογβδο σεπεγαίΙοἩ, 
ΠΟΥ Ίοηπρ 5181} Τ νο τι τοι, απᾶ 
ΒΟΥ τοι» Ῥνήις ΠΥ 500) Ἠ{1εγ. 
43 Απᾶ ἃ5 Π6 Ίγας γοῖ ἃ οοπηῖπς, ὕΠ6 

ἀον]] {που Ἠϊτη ἄονῃπ, απᾶ {ατα 
ΗΙΗ: απᾶ “65τ|5 τερα]κοᾷ λε ππο]εαΙι 
οριπῖζ, απᾶ Ἠοα]εᾷ {Π6 οἨΙ]4, ατιά ἆε- 
Ἠγογεά Ἠήπη αραἴπ {ο 5 {αΐμου. 
48 4 Απ {ποὺ πτοτο 81] απιαζοᾷ αἲ 
{8 τηϊρΗἰγ Ῥοῦγετ οὗ αοᾶ: Βα πυ]]]α 
ΠΟΥ πυοπᾶεγεᾶ ΘΟ οπο αὖ αἱ 
Ωήηρ8 Ισ 9655 ἀῑᾷ, Πο βαϊα ππ- 
{ο 815 ἄἱδοῖρ]ας, 
44 ιοί ὕμοβθ βαγῖησς αἶη]ς ἄοπγπ 

Ἰηὔο Τον 6αΥς: Τον {με Βοῦ οὗ 181 
8181] ο ἀομνενγεά 1πίο {πΠ6 Παπᾶς οἳ 
1ΠΘΗ. 
46 Βυὺ {πογ τπᾷογρίοοᾶ ποὺ {115 

βαγίης, απᾶ 165 πα ΗΪα ἔποπα ἔ]απη, 
Ὠπαῦ ὑπ ὺ ρετοεϊναᾶ 16 ποῦ: απᾶ {11εγ 
Τρ θα {ο αδ]ς Ἠίπα οὗ {Πα βαγίηρ. 
40 4 Τπεπ {μετο 4ΥΟ56  ΥΕΒΡΒΟΠ- 

ἵπσ ΑΠΠΟΠσ ἴἨατα, ὙΠΙοὰ οὗ ἔπεπα 
βλοπ]ά ο στεα{ε»ί. 
4 Απά ὅερδαδ Ῥογοεϊνίιρ {Π6 

ποαρΏί{ οὗ {πρὶν Ἠοανί, {οοῖς ἃ ΟΠ], 
απᾶ βοὺ πα Ὦγ Ἠήτη, 
48 Απ ραῖᾶά απίο {λεπα, ΊΓΠΟΒΟΘΥΟΥ 

518] γοοσίγο 0115 ΟἹ] 1 τὴν Ἀαππο, 
γϑοθίνθίη τη6: απᾶ ἹΠοβΒΟεΥεΥ 518}} 
γοοεῖνο τη6, τΤϑοθίγϑίῃ Ἠϊπα ὑπαῦ 5οπῦ 
1η6: ΕῸΣ Π6 ὑμπδὺ 15 Ἰϑαϑῦ απηοπρ γοτι 
811, πο βαπηθ 5118}] Ῥο σγυϑαῦύ. 
49 4 "Αυᾶ ἆομπ δηβνουθᾶ, απᾶ 

Βδϊα, Μαβί6Υ, γγ78 58 ΟΠ 6 σαβίϊηρ οτῦ 
ον 5 ἵπ {11 Ναππο, δα πγο Του 866 
Ἠϊπα, θθοδαβθ 11ο ΤΟ] ον ποὺ στ] 
τι5. 
0 Απᾶ ἆαβας 5814 απ{ο Ἠϊπα, Ἐου- 

Ῥιά Ἠϊπ ποῦ: {ον 1 ὑπᾶῦ 15. τοῦ 
ασαϊηδῦ τας, 15 ΤΟΥ 115. 
51 4 Απᾷ 16 ὀᾶτπηθ {ο ρ885, θη {μα 
πὴ πγας 6ΟΊΠ6 ὑμαὺ Ίο 5ῃοι]ᾶ Ὦε 
χθοεϊνεᾷ πρ, Π βἰεά[αδί]ψ βοὺ 15 
Γπ0θ {ο ρο {ο ἆαγιδα]ετη, 
2 Απά βϑῃηῦ ΠΙΘΒΡΘΊΡΕΥ5 Ῥεΐογα 15 

ἴδοθ, δη {ποὺ σοὺ απᾶ επθετοᾶ 
ἰηδο ἃ γ]ὰρ οἳ {πΠ6 ϑδιηδυιίαμβ {ο 
ΤΠ ].6 τουᾶγ {0Υ Ἠϊπη. 
59 Απά {Π6γ ἀἷᾷ ποὺ τοσεῖτο Ἠήπη, 

Ῥεοβα5ο Ἠ15 ἴασος Ίγαδ 85 {ποιρ] Ίο 
πγοπ]ᾷ ρο {ο «{ογαδα]ατη. 
54 Απά πει 5 4ἱδοίΙρΙ68, ῇ4Π16β 

απᾶ ο βαν {11β, {πεγ βαἴά, Τιοτς, 
ὙΠῸ ένο ἐπαὺ πνο οοπηπηἈιᾶ ᾖγο [0 
60Ί16 ον Τοπ Ἠθαναπ, απᾶ οοἩ- 
| 8απιρ ὕμθτη, 6ΥθΏ ἃ αἨ]ίας ᾷἱᾷ5 

1881 
40 Απᾶ 1 Ῥοεροασ]ῦ ἐγ ἀῑδεῖρ]ας {ο 

οαδῦ 16 οαὐ; απᾶ {αγ οσο] πού. 
Απάᾶ “6815 απβι/ογεᾶά απᾶ βαῖᾶ, ο 
Τα 1055. απᾶ ῬΘΙΎΘΥΒΘ. ϱοπΠεγᾶ- 
{1οπ, ΠΟῪ Ίοης 518}} Τ Ῥο ση] 
τοῦ, απά Ῥοαχ τ] τοι» Ῥχίης 
ἨΗΓ]1οΥ {1γ ΒοΠ.. Απᾶ 45 Ίο γγαβ 
γοῦ ἃ οοπΠπᾳ, {Πο 1ᾳ6ν]] 24αβ]μοεᾶ 
Πίστη ἄονγπ, απᾶ 5ΐαγο ᾖζπι ϱτῖθ- 

μ». μι 

μ. [Ὡ 

τουβ]σ. Βα Ζοδα5 γοῦπ]κοῦ {πὸ 
πο]εαη βρίπ{, απᾶ Ἠεα]εά {Π6 
Ῥογ, απᾶ ανα Ἠϊπη Ῥασ]ς {ο [15 
1αΐμ1εν. Απά ἴπεγ πγοτχο α]] αβίο- 
πὶβ]λεᾶ αὖ {Π6 πια]εδίγ οὗ ἀοἆ. 

Ῥαῦ νη]]ε 811] πτετο τπαγγε]Ηης 
αὖ 811 [πο (ισα ΠΟ} Ίο τά, 
16 βαῖᾷ ππίο 5 αἰβοῖρ]θθ, Τιο 
Π656 πνογᾷς β]π]ς 1Π{ο ΤοἩΥ 684ΥΒ: 
10Υ ὑπ Βοπ οὗ τηαπ βΠα]] ΡῈ ἆθ- 
Ἠνοτεᾶ πρ Ἰπίο ὑπὸ Παπάς οἵ ππθη. 

ὅ Βυὺῦ Πογ πηδογβίοοῦ ποὺ {μας 
ΒαγΊΠς, απᾶά 1Ὁ πα οοποεα]εᾷ 
1γοπα {μετα, ὑπ {]ιαγ ϱΠοπ]ά ποῖ 
Ῥεγοσῖνο 16: απᾷ {Πεγ πγογο α[ναῖᾶ 
{ο 851: Βἴτη αΡοταῦ {1:15 βαυϊηρ. 

Απά {ποῦ 41056 ἃ τεαδοπΊης 
8Ίποης μετα, σοι οἵ λατ 
αμοπ]ά δε ἁσγεαίαεδί. Βαυῦ πο 
6505 5απγ {ια τοαβοπῖπρ οἵ {Π6]ν 
Ἠοανί, 11ο {οοῖς ἃ 1{{{16 ο)]ά, αππᾶ 
βεΐ Ἠϊτπα Ὦγ 5 ρίά6, απᾶ βαϊᾶ 
Ἡπ{ο {Πδπα, Ί/Ἡοβοθγον 5181] τ6- 
οσΐνο {18 0016 ο]ᾳ ἢ τὴ παπηθ 
χοσεϊνεί τη: απᾶ ΥΊΟΡΟΕΥΕΥ 
ΒΙΟΙ] γεσσῖνγθ πὸ τϑοθίγθι τη 
ναί βοπ{ 16 : Το Πο ὑπ 15 ὅ1ϑαϑὺ 
ΒΙΠΟΠΡ' γοτ 811, {Π6 βαππε 15 ρυθαῦ. 
Απά Φο πη δηβυυθα απιᾶ ρα1ᾶ, 

Μαβίοαυ, πο 580 οπς δαβύϊηρ οαὐ 
ὀᾳονι]ς ἴῃ {ΠΥ πᾶτηθ:; απά νο 
Του 6 1ϊτα, Ῥεεαιιβθ 11ο ΤοΠοΥ/- 

50 οἴ] ποὺ πα ας. Ῥπή 6ορᾳς βϑὶ 
τιηΐο Ἠϊπη, ΟΥ̓ Ια λΐηι ποῦ : Του 118 
ναί 15 ποὺ δραϊηβῦ τοι 15 {ογγοι. 

51 Απᾶ 16 οππ]ο ἴο Ῥᾶ55, πε {Π|6 
ἄδγΥ5 Ἱππογο πγε]]-πῖρ]ι οοπιο ὑπαῦ 
16 βΠοι]ά Ῥε τεσεῖνεά τρ, Ίε 
αἰοζ{αβί]γ βοῦ Ἠ]5 ἴθ {ο ρο το 
1 6γαδα]στη, απᾶ 5επῦ ΙΠΘΒΒΘΠΦΟΥΒ 
Ῥεΐογο [15 {ασ6: απᾶ {αγ πγοπῦ, 
απᾶ επ{εγοᾷ 1Π{ο ἃ νη]αρο οὗ ἴ]ιο 
ΒΩΙΠΑΥΙΙαΠ5, {ο 1πα]ο χθαᾶγ 10Υ 
Ἠϊπα, Απ {ποὺ α΄ ποὺ τασσθῖγο 
μπα, Ῥοδοααςδο Πῖ5 ἴδοθ γγχὰαϑ αν 
ἔλοισ] ᾖο τυεγο σοῖηπσ 1ο Φοχτ- 
βα]6Ἱῃ. Απά πο 115 ἀἱδοῖρ]ας 
1 απη65 απᾶ ζοἨπ βαν; ἐλ 8, ΤΠογ 
ΒΕ], Τιοτᾶ, ση] ποια Όλα πο 
"14 το {ο οοτηθ ἄονγῃ Ττοτη 
θᾶ, απᾶ οοπβατηθ {Π6πι8δὸ 
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᾽ [ ΄- - 

40 καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλλω- 
91 .. Ψ Ν » ΩΣ , » θ Ν 

4! σιν“ αὐτό, καὶ οὐκ ἡδυνήθησαν. ἀποκριθεὶς 
ἀππ.,εἰ ἵν ΡΝ 3 Ξ  ὦ 9 δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ 

7, 2 Ν τ “ 

διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, 
ορ - ; δ τ , 

καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν ; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν 
ΕΣ - 9 

43 σου, ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, ἔρρηξεν 
. αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν᾽ ἐπε- 

΄“ - , “ τι 

τίμησε δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῴ ἀκα- 
Ὰ ΄“ 32 , θάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα, καὶ ἀπέδωκεν 

΄ εἰ - . { 

43 αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. ἐξεπλήσσοντο δὲ 
πάντες ἐπὶ τῇ µεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ. 

/ Ν ά .. ” ο) 

Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς 
» ε Ἵ ο. 25 5 λ Ν 6 ἐποίησεν ὁ ᾿Τησοῦς”, εἶπε πρὸς τοὺς µαθη- 

κ - 9 γι 
41 τὰς αὐτοῦ, Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν 

. “ ΕῚ τοὺς λόγους τούτους ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνγθρώ- 
5 ” ” [ 

που μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώ- 
ο τε. - 9 15 πων. οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν 

᾽ “ ιά 5] 
παρακεκαλυμμµένον ἀπ᾿ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἵ- 
σθωνται αὐτό καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι 
αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 

- λα πω Ν 
45. Εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς 

Λ " , πρ ς ν᾽ ο ΜΕ ῃ 41 ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν 
μα ” / 3 ” 2 / 

διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβό- 
” » » - 

μενος παιδίου “5, ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ, 
3 » - ἃ Ν ΄ “ 

45 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ος ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ 
παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται" καὶ 
4 Ν ΞΌνῃ ΄, ΄ λ ᾽ » / 
ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά 

. { “- κ ν με' ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων 
Με οὗτος ἔσται" μέγας. : Ε 

42 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶπεν, Ἐπιστάτα, 
/ , 3 28 ὃν ς ΣΡ ἢ / 3 /' 
εἴδομέν τινα ἐπὶ" τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλ- 
λοντα τὰ 9 δαιμόνια" καὶ ἐκωλύσαμεν 80 αὐτόν, 

΄σ » ς ΄σ ο) 

50 ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ ἡμῶν. καὶ εἶπε": 
ΔΝ όλ Εν. ΄- Ἁ / . ΟῚ Ν 

πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς, Μὴ κωλύετε" ὃς γὰρ 
᾽ 0 κε ος ρε. ε ων ο 5 

οὐκ ἔστι καθ᾽ ἡμῶν 53 ὑπὲρ ἡμῶν 33 ἐστιν. 
δὶ ΕΣ ΄ δὲ Ψ ῶ λ ΄σ ϐ Δ 

5 γένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς 
’ “ ᾽ / ἊΡ ΄- ο] 

ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς 
.] - ΄ 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήριξε τοῦ πορεύ- 
ΕῚ ς / Ν Σ ΄ » 

ο εσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγ- 
, / 3. ὁνοο 

γέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ πορευ- 
, ΄ι ΄ σ 

θέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτών, ὥστε 
σὺ ἑτοιμάσαι αὐτῷ. καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, 

3 
ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς 

ἘΠ / ας) ν᾿ ς ᾿ φον 
δὲ Ἱερουσαλήμ. ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

᾿Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον, Κύριε, θέλεις 
εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 

΄“ 5» “ 

ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς καὶ ᾿Ηλίας ἐποίησε"; 

10-- 

31: ἐκβάλωσιν 

35 ἐποίει (οηι. ὁ Τησοῦς) 

36 παιδίον 

37 (οὗτός) ἐστι 

88 ἐν 

39 οῃι. τὰ - 

80 ἐκωλύομεν 

5] εἶπε δὲ 

83. ὑμῶν 

55 ΟΠ. , ὡς καὶ Ἠλίας 
ἐποίησε ἰεαί, ιοί ππαγθ. 
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κ Μαϊ, 
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3 Μαἲέ, 
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Μαι, 
0. 1. 

Ἔ Ματ, 
9. 917. 

Μα, 
10. 16, 

Μαέ, 
10. 12. 

1611 
δῦ Βαυὺ Ἡο ἰπχποᾶ, 8πᾷ τερια]κοᾶ 

{μϑτὰ, απᾶ βαϊᾶ, ο που ποὺ τμδῦ 
ΙΠ8ΊἨΘΥ ΒΡ᾿Υῦ γ6 ἃ16 οὗ. 
56 ἘῸΥ {πο Ῥοπ οὗ ταση 15 ποῦ 60118 

10 4αβίχογ τπθμ’5 Ἠνες, Ὀτί {ο 6αγα 
πο. Απάᾶ ἴ]λαγ πγεπύ {ο αΠοίμας 
γ]]ασο. 
στ αἱ ἙΑπᾶ 16 οατηθ {ο ραςς ἴλαῦ ας 

Όπου πού ἵπ {ο πναγ, ἃ οθγίαῖη Τη 8 
βαἱᾷ πιηΐο Πάτα, Τους, 1 ππ] 1ο]1ου; 
{π66 π/ΠΙΓΠΘΥΡΟΘΥΟΥ {ποια ροεβῦ. 
ὅ8 Απάᾶ “6515 βαϊα ππΐο Ἠϊπα, ΕΌΧΘΒ 

Ἠανο Ποῖθθ, απᾶά Ῥινᾶς οἳ {π6 αἲγ 
Ἠανο ποβῦς, Ῥπὸ ιο ϑὅοῃ οἵ ΤΠ 
Ἠαΐ]ι ποῦ ΠΟΥ {ο 1αγ 15 Ποαᾶ. 
59 ἘΣΑπᾶ Ίο βα]ᾷ ππΐο ποίου, 

ἘοΠοπ της: Βαῦύ Π6 5814, Τιοτᾷ, Βα 8 
της ἢγϑὺ {ο ρῸ απᾶ ὈΌΙΥ ταγ {ΠΥ 
60 ἆεβας βαϊα πηΐο Ἰῆπα, Τιοῦ {Π6 

ἄεαᾶ Ῥτανγ πρὶν ἀθαᾶ: Ῥαῦ σο ὑποὰ 
απᾶ ῬΥΘ80 1 {π6 Κίηράοτη οὗ ἀοᾶ. 
61 Απά διηούμου 4180 βαϊᾶ, Τιοτᾶ, 1 

νη]] {ο1]ουύ {π66: Ῥα{ 1εῦ της ἢγϑὺ ρο 
Ῥιᾶ ατα ΓαχονγεΠ τ ΠΟ ατο αἲ 
Ἠοιης δὖ ΤΥ Ἠοπβο. 
62 Απάᾶ «σρας Βαϊ απίο Πίστη, Νο 
1η Ἠανίηρ Ῥαύ Ἠῖ5 παπᾶ {ο ἐπὸ 
Ῥ]οπρ], απᾶ ]οο]ήπς Ῥας], 15 4ἱ 1ου 
{π6 Ἱαπράοπα οἵ αοᾶ, 

10Ο Αἴδον {π686 {Πΐηρς, ὑπὸ Τιογᾶ 
αρροϊπζεᾶ οἶ]μαν βουθηΐυ 8150, απά 
Ἐβοπῦ Ποῖ ὕνγο απᾶ Ότο Ῥε[ουγο 15 
1406, ἴηΐο ϱΥ6ΙΥ οἵψ απᾶ τ)ίαςθ, 
πηπΊλου Ἠο Ἠήπιβα]Ε πγου]ά οοτηθ. 
2 ΤΠογοίοτο βαϊῖᾷ Ὦο τπίο {πατῃ, 
ἘΠῊ 6 Ἠαγγορί {τα]γ 15 στοαί, θαῦ {ιο 
1αΏοΆτοαΥς αγο απ; Ῥταγ γο {]θγθ- 
{ογο {μ6 Τιοτᾷ οὗ πο Ἠατνοςβί, {ας 
μ6 πγοπ]ά βοπᾶ ζουίῃ 14ροατογβ Ιπίο 
115 Ἠατγορῦ. 
8 ἄο τον παγς: "Βελο]ᾶ, Τ βοπᾶ 

σοῦ {ογῦἩ α5 14Π1Ρ8 ΑΠΠΟΠΡ ὙγοΙΥΘΒ. 
4 Οαττγ παϊ]ιον ΡΥβ86 ΠΟΥ ΒΟΥΪΡ, ΠΟΥ 

8065, απᾶ βα]πία ποτηαι Ὦγ 16 γγαγ. 
ὅ Ἐλπά Ἰηΐο πγΠαῦβοδγοχ ΠοἈβ6γθ61- 

του, Πτβῦ Ρα”, Ῥεαοο Ῥο {ο 015 ἸοἈρο. 
6 Απᾶ 1 {μα βοὴ οὗ Ῥεαςο ο ἴλοτο, 

γοιχ ῬεβοῬ 5881] τοδύ αροπ 16: 1 ποῦ, 
10 εΠα]] ἔπτη {ο τοι αρα1ῃ. 
7 Απᾶ ἴῃ {ΠῸ βατπο ἨοἈςδθ Υ6τηαΙΠ, 

οαΐπσ απᾶ ἀτιη]ῖης 5πο] ἔππισς 88 
Ώλεγ σῖνθ: ἘῸΣ πο ΙαβοτγοΥ 15 γ/οΥ- 
(Ὡγ οἵ Ἠ15 Ἠ1να, (ο ποῦ ἔχοιμι Ἠοπςδο 
{ο Ἀσπβο. 
8 Απά Ιπίο π]αίβοστον οί το 

οπ{θΥ, απᾶ ἴμαεγ τεσθῖνο τοι, οαί 
ΒΠΟἨ {Πίπρς α5 αγο βεῦ Ῥεΐονο τοι: 
9 Απά Ἰοαὶ ο 5ῖοκ {ἴλαῦ αὖο 

ὑπουθίη, απᾶ βαγ ππίο ἐμαπα, ΤΠῸ 

1881 
δῦ Βυῦ προ ἰαγηπθᾶ, απά τερι]κεᾶ 
56 ὕπο]. Απᾶ {που νοῦ {ο απ- 

οἴ εν Υ1]]αρο. 
δ΄ Απᾶ αν {μετ πεηῖ [πὶ {Πιο παγ, 

ὃ οθγζαῖτπ ΤΠ 581 απίο Ἠϊτα, Τ 
Ὑ711 Γο]οτυ ἴπεο νΙεγβοενεν 

58 οι ροοδ{. Απᾷ 6515 βαϊα αηΐο 
Ἠϊπα, ΤΠ {οχθς πᾶνθ Πο]65, δηᾶ 
{πὸ Ῥϊγάς οἳ ἴπο πϑᾶγϑῃ ᾖαυε 
Ἀπθβίβ; θαὺ {π6 Ῥοηπ οἵ πιαη 
μα ποὺ νηετο {ο Ίαγ 115 Ἰιοαᾶ. 

59 Απᾷ Πα βαῖᾶ τπίο δηούπου, Εο]- 
1ο παρ. Ἐτπό Ἰο αϊᾶ, Τιοτᾶ, 
ΒΕΠΘΥ τὴθ ἢγβὺ {ο ρῸ απᾶ θυ 

60 τὴν ζαίπου. Βαὺ πθ βαϊῖά παΐο 
Ἠΐτα, Ίμεατο {π6 ἀεαά {ο Ῥατγ 
{ποῖ οὐ ἀθαᾶ; Ότο ο ποια 
απᾶ ῬραβΗςη αρτοαᾶ {πὸ Ἰάπρ- 

61 ἆἄοπι οὗ ἄἀοά. Απᾶ αποί]ηοατ 
8ἱδο Βαϊ, 1 ση] {οῇον {Π66, 
Του; Ῥαῦ Ἀνδί που τὴ ἴο 
Ῥιᾶ. {αγοπγε]! {ο ἴΠαεπι {ιαῦ αγα 

62 αὖ πι Ἠοαπδο. Βυὺ ἆοαβας βαϊᾶ 
πηΐο ἨΠῃ, Νο πιαη, Πανίηρ ραῦ 
Ἠϊβ Ἠατπᾶ {ο πο Ῥ]οιρ]ᾗ, απᾶ 
1οο]ᾶτπρ Ῥαε]ς, 15 Εὖ ἴον ἴλο Κἰηρ- 
ἄοτη οὗ αοά. 

10Ο Νὸν δου. ἔπθβθ ἐπίηρβ ὑπὸ 
Τιοτᾷ δρροϊηΐθᾶ βαυθηΐν ὃ οἴμεις, 
απᾶ βοηὺ ποῖ ἴππο ἃπᾶ ἴπο 
Ῥεΐογα 115 ἕδοθ ἰῃηΐο 6υαυγ οἷν 
απᾶ Ῥ]ασθ, νου Ὧ6. ΠΪτηΒ6 

2 ψὰβ αροπό {ο «0Π16. Απᾶ Ἰεθ 
Βα απο παπι, ἼἩΠο Ἰατγνοξί 
15. Ῥ]επίεοας, Ότο {ιο ]αβοις- 
615 86 ἴθ: ῬΥαγ Υο {λογε[ίογθ 
ἀπ0 Τιογᾶ οὗ ἴλο Ἠαννοαςί, ἰ]ιαῦ 
16 εεπᾶά {οτι Ἰαροπτεις 1πίο 

8 Ἠ5 Ἠατνεβῦ. «ο τοις παΥΒ: 
Ῥε]ο]ᾶ, 1 εεπᾶ τοι ον α8 
Ίατηῦς ἴῃ {μα τηϊᾶςί οὗ πγοῖνες. 

4 ΟΔΥΥΥ πο Ῥ3σβθ, πο πγαϊ]αί, πο 
ΒΠΟΘΒ: απᾶᾷ ρα]πίο πο τηδ ΟΠ 

δ 16 πασ. ἀπᾶ Ιπίο Ὑπ]αῖβο- 
6Υ6Υ Ἠοιςο το ε]α]] ἐθηΐθυ, Πτδί 
Ρ47, Ῥρδοθ δε ἴο {π15 Ἰοτφο. 

6 Απά 1 ἃ βοὴ οὗ φρϑᾶθθ ο 
ἴμετθ, Τοιγ Ῥεαςο 5181] τοβῦ 
προηπ ὅμία: Όαι 1 ποῦ, Ἱξ 

7 588}] πχη {ο τοι αραῖπ. Απᾶ ἵπ 
{λαί 6απῃο Ἠοιιδο τοπιαίπ, οαΜίησ 
3πᾶ ἀτιη]άπσ Απο [πρ 885 
ἴλεγ ρῖνο: {ογ {πὸ Ἰαροιτογ 15 
πποτίἩγ οἳ Ἠ5 ήτο. ο ποὺ 

8 Ττοπι Ἠοτιδο {ο Ἠοιβθ. Απᾶ 1π- 
{ο πυΠαίδοθΥογ οἷ Υο οπίου, 
απᾶ {λεν τοεσαῖνθ γοιι, θα 500} 
{Πηρβ 5 α1θ βοὺ Ῥαΐογο τοι : 

9 απᾶᾷ Ἰαα] Ίο 51οῖς ἰῑιαί αἲθ 
Ὠιοχείῖῃ, απᾶ βαγ τιηΐο {λαπι, Τ11θ 

1 Βυ0πηο 
Ἀποϊεπί 
αἰλιοτῖ- 
{165 δα 
απαϑαϊα, 
γε Κηοιῦ 
ποΐ τὐπαΐξ 
ἨϊΑΊ 16)" 
ο) ερῖϊγϊέ 
ψ6 αΥὸ Ο7. 

αεδίρο 
πιο 
1ἴυες, Όιά 
ίο 6αυε 
ΤΠ 61. 

2 τ. 
Ἰοασίηη- 
φίαροϑ, 

8 Μαηπν 
Ἀποϊθηέ 
Δα Ποτ- 
{165 δα ἃ 
αι {ισος 
απᾶ 5ο ἴῃ 
Υος, 17, 

407}, 
επίεγ 
ογεί, δαν 

5ου, τέ 
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ον - α 

56 στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, καὶ εἶπεν, 
δῦ Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς 5 ὁ 

γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς 
ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι 3, καὶ 
ώ , 

ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην. 
Ἢ; / 90 ΄ὕ 3 - 3 “ 

στ γένετο δὲ “ὃ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ 
ες ” δι ἃ Ν οί 3 δ 
ὁδῷ, εἶπέ τις πρὸς αὐτόν, ᾿Ακολουθήσω σοι 
μὴ ΑΛ 3 ’ Κύ 37 Ν 535. . στ) 58 ὅπου ἂν ἀπέρχη, Ἐόριεῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ 
4.9 ” ε 3 / Α » κ ὃ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ 

κ ΕῚ “ 5 
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ δὲ 

Δ “ - 4 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφα- 
Ἁ 5 Ν ᾿ 

50 λὴν κλίνῃ. εἶπε δὲ πρὸς ἕτερον, ᾿Ακολούθει 
ς ϑ' Φ / Ε) / / 3 μοι. ὁ δὲ εἶπε, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι ἀπελ- 

/ “ / Δ ΄ 5 
6) θόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα µου. εἶπε 

”- - ” 

δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 3, "Αφες τοὺς νεκροὺς 
/ κ᾿ ε - ἦν ὧν Α 5» Α 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς" σὺ δὲ ἀπελθὼν 
61 διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. εἶπε δὲ 

να η / , ἃ κ 
καὶ ἕτερος, ᾿Ακολουθήσω σοι, Κύριε πρῶτον 

8 εἰ Ὰ ΄ 3 19 ΄- τὰ Α 

δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν 
5 Φ » - 

09 οἶκόν µου. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς, 
Οὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴ ἴρα αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄρο- ὑδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρ π᾿ ἄρ 

ν ΄ 9 φον ”/ γ. "ὦ 
τρον, καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν 

ν Ἁ ᾿ “ “ 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 
" “ ε / 

10Ο Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ 
ς ) Ὁ , 2 Ν » ΄ λ τ ἑτέρους ἑβδομήκοντα ", καὶ ἀπέστειλεν αὐ- 

Ἂ, / 3 “ 

τοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς 
΄“ / ΜΝ / δὃοὃοὃοὃ2»ν 3,4 

πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς 
” ”/ αν 3 δ » , « , 

9 ἔρχεσθαι. ἔλεγεν οὖν" πρὸς αὐτούς, Ὃ μὲν 
κ᾿ , ς Ν 5 / 5. / ό / 

θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι δεή- 
5 - “ “ 

θητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως 
3 / 3 / 3 Δ Ν ” - 
ἐκβάλλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 
ο ορ ο , ΤΝ 2 , ενα ς 

3 ὑπάγετε' ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς 
3” » ΄ ’ Α , 

4 ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. μὴ βαστάζετε βα- 
/ ς , 9 λάντιον, μὴ πήραν, μηδὲ ὑποδήματα' καὶ 

, κ᾿ Ν εΦλ 2 / ἥν κ 
5 μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. εἰς ἣν 

3. 4 κ ν 
δ᾽ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθεῦ, πρῶτον λέγετε, 

ἐς σα» - ο] / ὃν 6 3 
6 Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. καὶ ἐὰν μὲνθ ᾖ 
ἐκεῖ δῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ἐπ᾽ αὐ- 

Ν ς ΕῚ ’ ς μον ΕῚ ΔΝ / "υφή ο ο 9 

τὸν ἡ εἰρήνη ὑμών' εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνα- 
/ Ε αι: ον ΑΥ ΄“ 3 «Φ. , 5 / 

κάμψει. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθί- 
᾿ οὗ ἐν κεν 

οντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν ἄξιος γὰρ 
“ ΄“ Μ ”- 

ὃ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστι». μὴ 
, » 5. ᾽ 3. ἢ Ν Γ ἃ 8 μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. καὶ εἰς ἣν 

99 ἃ λιν Αν σθε αἳ δέ 6 ΠΥΑᾺς ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 
/ Ν , ς - 

9 ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, καὶ θεραπεύετε 
4 »- 3 - ΄ 

τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, 

"1 

54 οππ. , καὶ εἶπεν, Οὐκ 
οἴδατε οἵου πνεύματός 
ἐστε ὑμεῖς" ἰοπί, πιοί 
γιαῦ. 

56 πι. ὁ γὰρ υἱὸς {ο 
ἀλλὰ σῶσαι ἰσαί, πιοί 
πιαχη. 
56 Καὶ 

5τ οπι. , Κύριε 

38 πι. ὁ Τησοῦς 

1 ρηι. καὶ 

3 Ματς. αἆᾶξ δύο 

ὅ (οπι. ν) δὲ 

4 μὴ 

ὅ εἰσέλθητε οἰκίαν 
(αν. πρῶτον,) 

6 ρῃι. μὲν 

Τ οηι. ὁ 

8 οπι. ἐστι 

9. οπι. δ᾽ 
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3 Μαι. 
11. 21. 

κ Μαι, 
10. 40. 

1 Μαν 
απιοῖοτιέ 
οοφῖες 
αααίπερε 

ο ΤῦΌΚΕ Χ. 9-22. 

1611 

Ἰπράοπι οὗ ἄοᾶ 15 οοπιθ πῖρ]ᾗ πη{ο 
τοι. 
10 Βαῤ Ἰπίο π]αίβοετεγ οἵιψ το 

δηΐου, απᾶ ἴ]ιογ τοοεῖνο τοι ποῦ, ϱο 
γοαχ παγ5 οαῦ Ἰπίο {ιο βἰτθείβ οὗ 
{πο βαπῃο, δ: 58}, 
11 Έναν {πο γουγ ἀπδί οἵ γοαν οἵιγ 

νημΙοὮ οἸοαγεί]ῃ οἩ ας, ππθ 4ο πῖρα 
ΟἿ αραϊηβύ τοι: ποπ θαείαπάίηρ, 
ρα 7ο βατο οὗ {π15, ὑπαῦὺ {πὸ κίπρ- 
ἄοτη οἳ ἄοᾶ 15 οοπαο ὩΪΡ πιηΐο γοι. 
12 Ῥαί 1 βαγ ππίο τοι, Τμαί 1δ 

5841] 6 πποτο {ο]ογαβ]ε ἴῃ ὑπ ἄαγ 
{0Υ ϑ'οάοτη, ἔπαπ ἴον {πδὺ οἷν. 
19 "ορ ππ{ο {ερ ΟΠοταβῖπ, πγοε 

ππύο ἴπεο Βοίμβαϊα: Έον 1 {πὸ 
πηϊρΏίγ πγοχ]ςς μα Ὄθειπ ἄἆοπο ἴῃ 
γταο απᾶ Βίᾷοπ, Πίο] Ἠανο Ῥεει 
ἄοπε ἴῃ τοι, {1ιεγ πᾶ ἃ στεαί ση] 
ἃρο τορεπίαᾶ, αἰὐθίπς ἴῃ βασ]κο]οῦ]ι 
δα α5Π68. 
14 Ἐπί 16 5881] Ῥο πιοτε ἴο]εταρ]α 

{ογ Ἔγνο απᾶ Β]ᾷοι αὖ ἴπο πᾶρσ- 
πιθηῦ, παπι Του τοι. 
16 Απᾶ {μοῦ Οαρεγπαττα, Πο 

αὐτὸ οκα]ιοᾷ {ο Ίδανεῃ, 5110 ο 
{πταςί ἄοπντ ἐο 1ε]]. 
16 Ὴ 6 ἴ]αί Ἰαατεί]ι γοα, ἨἩοαγεί] 

Ίηθ: απᾶ ο {αῦ ἀερρίξείη τοι, 
ἄεβρὶβοίἩ τηο: απᾶ Ίο ὑπαῦ ἀθρρίδεί]ι 
τηθ, ἀεβρίβαοῦα Ἠϊπη ὑπαῦ 5εεπῦ τηθ. 
17 4 Απά {ο εονεπίγ τούαντπαοᾶ 

αραἴη ὙΠ 107, δαγίπςρ, ΤΥ, 6Υ6Π 
ἴπο ἀενῖς αγο ραρ]εοῦ ππίο τς 
{Ἡποαρ]ι {1 παπηθ. 
18 Απᾶ πο βαϊᾷ απ{ο παπι, Τ Ῥο- 

Ἠο]ά Βαΐαπ ἃ5 Πρ} [41] ποπ 
Ἡθανοῃ. 
19 Ῥο]μο]ᾶ, Τ ρῖτο ππ{ο γοα Ῥοπο 

{ο ἐχθαᾶά οἱ βετρεπ{ς ἃ: 5ΟοΥΡΙΟΠΒ, 
απᾶ ου6εν 811 {π6 Ῥοπευ οὗ {π6 6Π6- 
ΙΗΥ: απᾶ ποῦήῃσ αλα! Ὦγ απγ 
ΤΙΘΩΠΦ Ππγὺ γοι. 
20 Νοὐπιθλείαπάϊίηρ ἴῃ 0] τα]οῖσθ 

ποῦ, ὑπαῦ {π6 βΡΙΙ{Β 816 βι ] θοῦ πῃ- 
ἴο τοι: Ῥαΐ ταί]αΥ τε]οῖοθ, θθοδῖιβ8 
γοτν ΠαΠΙΘΑ ἃγ6 τ ὔθεη ἴπ Ἠθανοῃ. 
21 41 Τη ἐμαῦ ποῦν «6585 το]οίοεᾶ 

ἴῃ αρίν1ῦ, απ εα1ᾶ, Τ ἔμδηῖς έπος, 0 
Τα ΠΟΥ, Τιογᾶ οὗ Ἠθανοη απά οαγί], 
Όιαί Όλοι Ἰαδῦ Τά ἴπεδα μϊπρς 
Ίχοπι {πα νήδο απᾶά Ῥταάσπό, απ 
Ἰαδῦ τονοα]οᾷ ἴπεπι απίο Ῥαβες: 
6Υ6ηπ 80 {α116Υ, Τ0Υ 5ο 15 βϑοιηρᾶ 
δοοᾶ ἴῃ {1 βρη. 
20. ΙΑΊ {πϊηρ5 ἃγ6 ἀε]ινετοᾷ {ο τπο 

οὗ τὴν {αΐπ6ν: απᾶ πο τπαη Κποπγεί] 
νο {Π6 βοη 15, Ὀαΐ {Ππ6 Ταῦ που : απᾶ 
νγ]ιο ο {αΐ]ου 15, Ὀταί {π6 βοἩ, παπά 

[16 ἴο πλοία {1ο 500 011] τενοα] Πῖτη. 

1881 
Ἱππράοτα οἵ ἄοᾶ 15 σοπιο πὶρ] 

0 ππίο τοι. Βιυῦ Ἱπίο πλαϊβο- 
6γεν οί το 5141] δηΐου, δηᾶ 
{Πι6γ τοσοεῖνο τοι ποῦ, ο οαί 
1Π{ο πα εἰγθείβ {Πιεχθοοί απᾶά 
βαν, Ίλγεπ {1ο ἀπευ ἔτοπαι γοαχ 
οἱ, ὑπαῦ οἰοαναῦ]ῃ {ο ον ἰδοῦ, 
πο ἆο προ οϐῦ ασαϊηδί τοι: 
πονγροαϊς Ίπποι. {115 {ἰιαῦ {π6 
Ἰπράοπα οὗ ἄοᾶ 15. σοπηθ πῖρῃ. 

19 Τ 580 πιηΐο τοα, Τῦ 5181} Ὦο ΤΟΥ͂Θ 
{ο]οταβ]ο ἵπ λα ἄαγ {ον ϑοάοτχῃ, 

15 Ώπαπ Τον {ας οἰΐγ. ορ πηΐο 
{π66, ΟΠογασΙπ! ποθ αππίο παρ, 
Βούδδα! Του Ἡ πο Ιπηϊσμίψ 
ποτ] Ἰαᾶ Ῥεοπ ἆοπε ἴῃ Ἔττο 
απᾶ ΒιᾷοἨ, πυμῖο] σοῦ ἆοπο ἴῃ 
γοα, ὕπο ποπ] Ἠατο ταρεπ{εά 
Ίοης ασο, αἰθάπς ἴῃ βαο]το]οί]ι 
απᾶ α5ἩΏεςδ. Ἠοπλρεϊῖν 10 5181 Ῥο 
ΤΙΟΥΕ {ο]εταρ]α {ου Έντο απᾶ Ῥὶ- 
ἄοπ ἴῃ {πο Ἱαάρεπιοπό, ἵπαπ 01’ 

ὅ τοι. Απᾶ μοι, ΟαραεγπαΆη, 
58 ]ὺ ἴοα 6 εχα]ζεᾷ τπ{ο Ἰθα- 
ναοηπ» ἴποα ελα] 6 Ὀγοισηί 
ἄοππι απίο Ἠαᾶαθ. ἜἨε ἴλμαί 
Ἠοαγεί] τοι Ποααταί]ῃ της; απιᾷ ΠΟ 
{πα τε]οσθεί]ι γοια τε]εο[αί] τη: 
απᾶ Ίο ἴλπαῦ τε]οοίθί] 1πθ 16- 
1εσίαῦ]ι Ἠῖτα ὑπαῦ 5επί τηο. 

Απάᾶ ἐπ βοτοπίη τούπγπεᾶ σπα 
19Υ, βαγίπρ,, Τιογᾷ, ετεπ {ια 2ᾷ6- 
νς 8γαο παρ]οοῦ πηΐο τὰ ἴῃ {ἢν 
πϑη6. Απά Ίο βαϊα πθιΐο {πεπα, Τ 
Ῥο]ο]ά ϑαύδη ἴα]]οι α5 Ἡσλίπῖης 
{ποπι Ἠθανοπ. ἈἙῬομο]ᾶ, 1 Ἠατνο 
ρῖνοπ τοι πα που {ο {γοαᾶ τἹρ- 
ΟΠ. βεγρεπίβ απ 5οαγρίοΏς, απᾶ 
ΟΥ6Υ 8411] {ιο Ῥοππογ οὐ {Π6 6ΏΘΙΙΥ: 
Δα ποῦ]ήτπρ Πα] ἵπ αΠΥ νήδα 

20 παν τοι. 
1οῖσε πού, {λαί {πο Αρπ αγο 
εαρ]οοῦ απίο τοα; Ῥπΐ τε]οῖσο 
{πᾶῦ γοῦν ΠαΠΙΘ5 816 παύει ἴῃ 
Πθάυθη. 

Τη ὑπαῦὺ βατπο Ποῖ ΠΘ το]οῖορά 
851ὴ ὑπ6 Ἠο]γ ΒρῖτΙ6, απᾶ βαϊᾶ, 1 
4Ωλαη]ς ἴπαο, Ὁ Ἐαΐμοαν, Τιονᾷ οὗ 
Ίδανποη απᾶ οατί], ὑμαῦ ἴλποα 
ἀιᾶςέ 146 ὑπ686 ἐπίηρβ ἔγοπα {πα 
Ὑγ|56 απά ππαουβίδηπίηρ, απᾶ 
ἀιᾷδί τενεα] πει απίο Ῥαβος: 
τοα, Εαΐμεν; ὅ {ου 50 16 τας ττε]]- 

25 Ῥρ]εαδίης ἴῃ ὑπ ν βρέ. ΑΗ (Πΐτπσς 
Ἠαγο Ὄεοπ ἀο]νεγεα τπιηΐο τπο οὗ 
ΤΗΥ ΕαίπεΥ: απᾶ πο οπο Ισιοπγθί] 
Υπο πο Ρο 15, βαγο {με ΕΑ ΠΟΥ; 
απᾶ πο {π6 Ἐαί]αι 15, 6βανο {πο 
ΒοἩ, απᾶ π {ο ἹΠΟΠΙΒΟΘΥΘΥ 
ἴπο Βου π]]οί] {ο χογεα] ἠίπι. 

11 

18 

19 

Ἠοπνρεῖῦ ἴῃ {15 το- |. 

1 ἃ τ. 
Ῥοισε:- 

2 αν. 
άεπιοπι. 

Ῥγαίΐδε 

5ο, 
ἐμαὶ 
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Ἠγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
ο“ ο 3. δ 9 ἢ Ἰ0 εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε 12, καὶ μὴ 

΄ « “" 5 { 3 Δ / δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τᾶς πλατείας 
- ο ”/ Ε 9 Ν ΠΥ λλ 

11 αὐτῆς εἴπατε, Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολλη- 
- - 4 “ 5; 

θέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν] ἀπομασ- 
ἌΣ « / 4 σόµεθα ὑμῖν πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι 

ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς 15 ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
, 1 ε - “ / 3 πο. 12 λέγω δὲ 15 ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

Ἂ “ 

ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 
5 «οὖς ἦς Φ 

13 οὐαί σοι, Χωραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά ὅτι 

εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο! αἱ δυνά- 
ς ή 5 ἘΡ α / αλ » / µεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ 

Ν ΄»" / 156 , Ν ἢ καὶ σποδῴ καθήμεναι 15 μετενόησαν. πλὴν 
; Ν - :] ΄ ια 3 “- 

Τύρῳ καὶ Σιδώνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ 
1 { Ἃ δ΄ ἃ οἐ Λ ΄ Κ τιῷὸ δ κρίσει, ἢ ὑμῖν. καὶ σύ, Καπερναούμ, ἡ 

ο -“ 3 ὅδ. ε - 17 με - ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα,17 ἕως ἅδου κατα- 
[π᾿ / « “ 5» “οἽ΄͵᾿5 / ο Ν 

16 βιβασθήσῃ. ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει' καὶ 
- 9 ΠΝ ΤΥ γ1 Ὁ ον αλ αἱ .. ς κ κκ, ἐπ - 
ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ: ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν 
3 “" 9 9 4 / 

ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά µε. 

17  Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα 8 μετὰ 
ἂν , / Ν Ν { χαρᾶς, λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια 

- κ 9. 
18 ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. εἶπε 

δὲ αὐτοῖς, Ἠθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστρα- 
“ ο) “ 

19 πὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. ἰδού, δίδωμι 19 
«ες ῃ » / - αν αι). ος 5 
ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων 

καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν 
ΠΥ ο ᾿ σον εκ ᾽ κ / 

τοῦ ἐχθροῦ" καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει. 
8 3 ΄ Ἅ, ΄ α Ν , 90 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύ- 

Ἔρυὴνς ε / ο / “-“᾽ ματα ὑμῖν ὑποτάσσεται χαίρετε δὲ μᾶλ- 
α Δ “ 

λον 3) ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμών ἐγράφη" ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς. 
3 ». “ " ἂν / - ἃ 

21] Εν αὐτῇ τη ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνευ- 

ε “- 5 - 
ματι" ὁ ᾿Ιησοῦς 3, καὶ εἶπεν, ᾿Εξομολογοῦ- 

/ / ΄- ΄ ” 

μαί σοι, πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς 
“ ιά 5» ᾿ “ 5 Ν σ Δ 

γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ 

συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις" ναί, ὁ 
/ ϱ Ω ΣΕ Ε / ᾿»,ὔ ΄ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν 

, / “ 

29 σου. πάντα παρεδόθη μοι ὑπὸ τοῦ πατρός 
. πώ / . 5ο ες 5 µου καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ 

κος / ᾿ / 3 ς / » ἥν ε μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὁ 
ν 6 / 2" / « Ν 3 

υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 
. 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

εἰσέλθητε 

αᾶ εἰς τοὺς πόδας, 

οπι. ἐφ᾽ ὑμᾶς 

οπι. δὲ 

ἐγενήθησαν 

καθήμενοι 

μὴ 
ὑψωθήσῃ ; 

1αγσ. ααας δύο 

δέδωκα 

οι. μᾶλλον 

ἐγγέγραπται 

(Πνεύματι) αᾶ τῷ 
᾽Αγίῳ 
29 .. “ 

οπι. ὁ ᾿Τησοῦς 
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1611 
9285 4 Απᾶ Πο ἰπτπαςᾷ πα πηΐο ἢ15 415- 

οἴρ]θβ, δηᾷ βαϊα ῬγϊναίεΙγ, " Ῥ]εβεοᾶ 
αγθ {Π6 ΘΥ 65 γγἩΙς] 566 8 ὑμῖπρ8 {Παί 
γε 566. 
24 ἘῸΥ 1 [611 γοα, ἐμαῦ ππαΠΥ Έτο- 

Ῥμοίβ, απᾶ ᾿ἰπὴρβ πᾶν ἀεβ]γοᾶ {ο 566 
{μοβο {πῖηρ5 ἡ 101} γο 566, απᾶ Ἠαγα 
ποῦ 866Π {]θτη: απά {ο Ἠθαχ ἴπΠοβεα 
{Πίηρβ νγἨῖο] γο πρᾶν, ἃπᾶ πᾶν ποὺ 
Ἠοθαγά ὑπ θη. 
25 41 Απᾶ Ῥε]ιο]ᾶ, ἃ οργίαίτ ΤιανΥγου 

βίοοᾶ πρ, απᾶ ἐδιηρίθα τη, βαγί1Ρ, 
ἘΜ βίου, δῦ 5881] 1 ἆο ἴο ἱπ]ποτ]ό 
οἴεγπα] 16 
96 Ἠο 5] πηΐο Ἠππ, Ἠπιαί 18 τυϊὺ- 
{θη 1η ἐπ Ίαν πον τραᾶοϑῦ ποι 2 
ΩΤ Απά Ίο απβιγετίης, 58], Τηοτ 

5810 Ίονο {πὸ Τιογᾷ {1 αοα τι} 81] 
Πιγ μϑαγύ, απᾶ να 81] {11γ βοπ], απᾶ 
σσ] 411 πὴ) βἰτεπσί]ι, δα τη 8411 ἢ Ὺ 
τηϊη, δηα {Ππὴγ ποσοῦ 85 ὑπ 561. 
98 Απᾷ πὸ βαϊᾶ υαὐΐο Ἠϊπι, Τποι 

παϑὺ απηβπογοᾶ τση: {815 ἆο, απᾶ 
Όποια 518} Ἠτο. 
99 Ῥαϊ Ίο νη]]]πσ {ο 50} Ἠίτη- 

56 1, βαϊα απίο ὁό681β, Απά πο 15 
ΤΗΥ πδίσηῬοι ἢ 
80 Απᾶ αρα ἀπβποαιίηςσ, βα1ᾷ, Α 

οσργίαῖη ΤΙαἨ ποπ ον {γοπ1 «6 11|- 
βα]θι {ο «οετίοπο, απᾶ 1611 απποπρ 
(Ἠ]θυθς, Πίο βἰτιρρεᾶ Ἠϊπα οὗ [15 
γαηθηζ, απᾶ πγοαπᾶεᾶ Ἠϊπι, αιιᾷ 46- 
ραγίαᾶ, Ἱεπνίτπς Ἠΐπη Ἠα] ἀεαᾶ. 
81 Απά Ὁγ οπαποῬ {Πογο οππιθάοπη ἃ 

οργίαίη Ῥυϊθϑὺ ὑπ γᾶν, απᾶ 6 ἢ Ίνα 

82 Απάᾶ Π]κονῖβο ἃ Τιονῖία, θη Π6 
γας δὖ {Π6 ρ]ασθ, οαππθ Δ ]οο]οᾷ οἩ 
μΐπα, απἆ Ῥαββεά Ὦγ οἱ {πὸ οἴου βἰᾷ6. 
98 Ῥπύ ἃ οδγίαῖη ΒατπατΙζαπ 85 Ίο 

{οπνπογοαᾶ, «πιο ΠΟ 6 Ἠθ νγἃ5; απᾶ 
πγθη Ἡθ βαπγ Πήτη, Π6 Παᾶ οοπηραδ- 
ΒΙΟΏ ΟἹ Ἠϊτη, 
84 Απᾶ ποῦ ἴο Ἠϊπι, απ Ῥοππά 

τρ Ἠϊ5 ποιπᾶς, ροπτίηπςσ ἴῃ ΟἿ] απιά 
πΙηΘ, απιᾶ βοῦ Πτα οπ Ἠ15 οσα Ῥοαςῦ, 
απᾶ Ὀχοιρπίέ Πίστη {ο απ Τη, απά 
{οο]ς οαγο οὗ τη, 
δῦ Απᾷᾶ οἩ {Π6 ΙΠΟΥΥΟΙΥ ὙΥΊθη Ίο 

ἄαρατεᾶ, Ίο {οο]ς οαὐὺ πο 'ρεποο, 
απᾶ ραγτο {παπα {ο {πο Ἠορί, απᾶ βαϊα 
ππίο Πΐτη, Τα]κο οαγο οἵ Ἠϊπα, απᾶ 
ψ/ΠαίβοεγοΥ ποια βροπᾶεδί 1ηοΥ6, 
ναι Τ οοπ]θ ασαἴπ Τ γη] τεραγ {Π66. 
90 ΥΓΠΙο] πον οἱ {Π656 {Ἠτοο, ἐ]Ιτι]ς- 

οδὺ ποια, πγας πείσμροαν ππθο Ἠϊπα 
ὑπαῦ 1611 απποπρ {πο {Ππῖθν 68 ὃ 
97 Απᾶ Ἰο βαϊᾶ, Ἠο {πα βῃδνυρᾶ 

ΙΊΘΥΟΥ ΟἹ τη. Παπ ραϊᾷ «6518 
| ταπΐο Ἠϊτη, ο, απᾶ ἄο ποι Π]κουγίεο. 

βαν ΠΙΤη,Ἡεραβδοά τοπ ὑπ6 οὐ ὺ βιθ. 

1851 
25 Απᾶ ἐυτηΐηρ {ο {π6 ἄβοῖρ]ας, Ἡο 

βαἱᾷ ῬηϊναίαΙγ, Ῥ]οβεεά αγε {88 
6768 ΒΟ 566 {πὸ ἐμίησρα ὑπᾶῦ 

24 γο 566: Του 1 58. τπιηΐο το, ὑμπαῦ 
ΠΙΑΠΥ Ῥγορμείβ απᾶ Ἰάπσς ἆε- 
βγεα {ο 566 {πο {]ήπσς ΒΊΟΝ γα 
866, απᾶ βατ; {παπα ποῦ; απᾶ {ο 
Ἠεαν ὑπὸ {Πϊπρς πε 7θ Ἠεαχ, 
απᾶ Ἠδατά {]ποτη ποῦ. 
Απᾶ Ῥε]ιο]ᾶ, ἃ. εετίαῖη δύ οι 

βίοοᾶ τρ απᾶ {οπιρίεᾶ Ἠΐτη, βαπ- 
Ἰηρ, 1Μαδίεν, πγ]αίῦ 5181} 1 ἆο {ο 

20 Ἰπλονίς εἴενια] 16 Απιᾶ Ίο βαϊᾶ 
ππ{ο Ἠππα, πα 15 πει ἴῃ 
{ιο Ίαν Ίου χοεαᾶεβύ ποια» 
Απά ο απηβιγοτίηςσ Βαϊ, Τποι 
5810 Ίογο ὑπὸ Τιογᾷ ἴἩψ ἄοᾶ 
Αν] 811 {Ἡγ πραγ, δα ση Ἡ 81] 
{7 βου], δι πμ 81] ασ 
βίγθηρσίη, απᾶ ση 811 ἐμ γ τηϊπᾶ ; 
δα {πὴγ ποαϊρηροατ 8ἃ8. ΤΠγβεΙ. 
Απά πὸ βαϊᾶ ππίο Ἠϊπ, Ἔποα 
λαδύ απβγγογοᾶ υἱρηῦ: {ἴΠπ5 ἄο, 

29 απᾶ {ποῖ 5181} Ἰνο. πα ιο, 
ἀεβιτῖπσ {ο 7501 } Πτηβε]ξ, βαϊα 
ππίο ὁθδαδ Απά π]πο 1 ΤΙ 
πθίσηροιν ἆεδας Τη8 46 ΑΠΡΥΓΘΙΥ 
απά ραῖᾶ, ἃ εεγίαῖπ Ίπαη Ίγ88 
ροῖηςρ ἄοππι 1γτοτη «/ογαβα]ετη {ο 
2 6γ16Ἠο” απά Π6 {εἨ] απποπσ τοῦ- 
Ῥ6Υ 5, νπῖοἩ Ῥοῦ] βἰχῖρρεά Ἠϊτα 
δα Ῥοαῦ πι, απᾶ ἀερατίεᾶ, 
1εανῖηρ Ἠϊπη Πα]ξ ἀεαᾶ. Απά ντ 
οπαπςθ ἃ οετίαῖη Ῥτιεβύ Ίνας ϱο- 
Ίηπρ ἄοππι ὑπαῦ ἵπαγ: απᾶ ΘΗ 
Ἠε βαν; Πΐτη, ης ραςςδεᾶ Ὦγ οπ {μα 
οἴτιαυ 5146. Απά ἴῃ Ἠ]κ ΤΟ. 
ὃ Τιον]{ 4150, 6 ἢ οατηθ {ο 
ιο Ῥ]ασς, απᾶ βαν; Ἠϊπαι, Ῥαβδεᾶ 
Ὦγ οἩ {πὸ οἴπαον εἰ. Βαυΐ ἃ 
οετίαϊπ βαππαγίίαῃ, 35 Π6 ]οἩ- 
ηθγοες, οςπΠθ ΠΟΥ Π6 πως: απᾶ 
πΠσθη Π6 587 Ὠΐτη, Ἡθ πγας πιογοᾷ 
νηἩ οοτηρΒββίοπ, απᾶ 6.116 ἴο 
Ἰήτη, απᾶ Ῥουπᾶ παρ Ἠ]5 σου πᾶ, 
Ῥουτγίηπρ ΟΠ ἐλεηι ΟἿ] απᾶ νήπο; 
απᾶ ο βού ἴση οἩ Ἠϊδ οσα Ῥεαρδί, 
απά Ὀχοισ]ί Ἠϊτα {ο απ Ίππ, απ 
ἰοοκ οατο οὗ Ἠϊπι. Απᾶ οἱ ἴ]α 
ΙΠΟΥΥΟΙΥ Π6 {οο]κ οὖ ἔνγο 8ρεπςσα, 
απά ρᾳτο {Ποπη ἴο {πὸ ποβῦ, απιά 
βα1ᾷ, Ταϊκο οὐ οὗ Ἠϊπα; απᾶ 
πυλαίβδοσγεν {ποια βρεπᾷθΡῦ ΤΟΥ, 
1, θη 1 οοἹηθ Ῥας] ασαῖτ, γη] 

96 χεραγ ὑπ66. ὙΥ ΠΟ} οἳ {]ιοβο {Ἠγεθ, 
ηπ]κορί ποια, Ῥτογοεά παϊσπροαν 
τιηΐο Ππῃ {]ιαῦ 161] απποπς {μπε τοῦ- 

97 Ῥοαυ582 Απᾶ]ιαβαιᾶ, Ποαί]αί βΠουγοᾶ 
ΙΠΘΥΟΥ ΟἹ Βίτη. Απά {6815 Βαϊ ππ- 
{ο εἶτα, 4ο, απᾶ ἆο ποι ἨΚεγγίςδο. 

25 

27 

91 

8 [Ὁ] 

99 

94 

ιν] οι 

1 ΟΥ, 
Τεας]θγ 

3 αγ. 
Τγοηι. 

8 Βοα 
πιατρῖπα] 
ηοίο 0ἩἨ 
Μαϊ, 
χΧν η, 28. 



ΕΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

Ν . κ κ᾿ κ 2 με: / 
98 καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν 

9 / ΠῚ εἶπε, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ 
, , Ν εκ “ Η 

"4. βλέπετε. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προ- 
- Ν - 5, 3 “ Δ « ΄ 

φῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς 
8. : μείον Δ ὁ 

βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον' καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, 

καὶ οὐκ ἤκουσαν. 
, ν ῳ.2. 7. 

25 Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη, ἐκπειράζων 
» ΄, , 

αὐτόν, καὶ" λέγων, Διδάσκαλε, τί ποιήσας 
Ν δὲ καὶ / ς ΄- (6 Δ 

26 ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δὲ εἶπε πρὸς 
3 / » ” / / ΄ “ Ε 

αὐτόν, Ἔν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀνα- 
/ « Ν » Ν Φ 5» 91 γινώσκεις; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ᾽Δγα- 

/ ’ Δ ΄: ” [ιά ΄ 

πήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐξ ὅλης τῆς 
καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλη: τῆς Ψυχῆς σου, 

. ος 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος" σου, καὶ ἐξ ὅλης 

τῆς διανοίας Ὁ σου καὶ τὸν πλησίον σου 
“ Φα - 

98 ὡς σεαυτόν. εἶπε δὲ αὐτῷ, ᾿Ορθῶς ἀπε- 
. Γ « 99 κρίθης' τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ. ὃ δὲ θέλων 
- αλ - 

δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 
» ’ ε 

30 Καὶ τίς ἐστί µου πλησίον; ὑπολαβὼν δὲ 
ς - 5 ” / , 
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, ᾿Ανθρωπός τις κατέβαινεν 

'ςι 4 « Ν ) 3 ’ Ν - 

ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς 
, ΓΙ 

περιέπεσεν, οἱ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ 
Ν ΄ 3 - 2 - 

πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον, ἀφέντες ἡμιθανῆ 

81 τυγχάνοντα ἢ, κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς 
΄ » ο Ἔν Ὁ. ιν νι σον 

τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῴ ἐκείνῃ καὶ ἰδὼν 
» 3 ΄ . 

39 αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης 
ΔΝ Ν Ἁ 

γενόμενος Ἢ κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν 
» σ΄ 

33 ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων 
Φ 3 ο εἶ 
ἦλθε κατ᾽ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν"! ἐσπλαγχ- 

[ὰ Ν Δ ΄ νὴ / 

34 νίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα 
᾽ “ » , Ν 5 Μα / 

αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον' ἐπιβιβάσας 
δὲ ἂν ἢ ἂν ἃ . ἴδ - ” 3. δ 
ἑ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν 
τὰ ” Ν ” / 3 “ Ν 35 εἰς πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. καὶ 

Ν ” " 

ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών 325, ἐκβαλὼν δύο δη- 
/ ” -“ “ Ν δι 93 

νάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ, καὶ εἶπεν αὐτῷ”, 
ΕΣ / ᾽ “κε 4. ὦ ἍΨ Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ" καὶ ὅ τι ἂν προσδα- 

8 ΄“ , ἊΝ 

πανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀπο- 
5 - - 

3 δώσω σοι. τίς οὖν": τούτων τῶν τριῶν 

δοκεῖ σοι πλησίον γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος 
Ν 5 / Ἅ 

31 εἰς τοὺς ληστάς; ὁ δὲ εἶπεν, Ο ποιήσας τὸ 
“ 5 4Φ 4, - Ἀπ: 

ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ. . εἶπεν οὖν 5 αὐτῷ ὁ ἸἸη- 
΄ ἰ, Α 4 ’ « ” 

σοῦς, Πορεύου, καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. 

10--ὃ 

34 ρῃηι. καὶ 

35 ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ 

35 ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ 

δικαιῶσαι 

33 ϱΠ.. δὲ 

39 οηι. τυγχάνοντα 

80. 07η. γενόμενος 

81 ϱπι. αὐτὸν 

33 οπι. ἐξελθών 

5 ϱπι, αὐτῷ 

54 οπι. οὖν 

85 (οπι. νὴ δὲ 
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Ἔ Μαΐ!, 
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», ΤὉΚΕ Χ. 88. ΧΙ. 9, 

1611 
88 4 Νον 15 «ατηθ {ο ρα55, α5 {λατ 

γγϑηΐ, {πα Ίο οπ{ογοᾶ 1Π{ο ἃ οργίαϊπ 
νή]ασε: απᾶ ἃ οεγ{αῖἩ γγοπια παπηοᾶ 
Μανίλα γοσεϊνεᾶ Ἠϊτη 1π{ο Ἠ6γ Ἠοπςο. 
99 Απ 516 πᾶ ἃ Εἰδίετ οα]]εᾷ Ματγ, 
πε 4150 βαὺ αὖ «ε5αβ’ 1968, απιά 
Ἠθαγᾶ Ἠΐ5 πνοτᾶ: 
40 Βυὺ Μανίλα γγας οππαῬετεᾷ αροτιῦ 

ΙΠΠΟΤὮ β6ΥΥΊηᾳ, απιᾶ οαπηθ {ο Ἠϊπα, δι 
5814, Τιοτᾶ, ἀοξῦ ἔποα τοῦ «αχο ἴ]αί 
ΙΙΥ ΒΙδίευγ Ἠαίμ 1Ιαε[ί τηθ {ο Βεγγο 
αἶοπα» ἘῬιᾷ ποὺ {Πετείοτο ὑμαῦ 5886 
Π6ῚΡ τηθ. 
41 Απᾶ ἆοβπς απβπογαᾶ, απᾶ ραϊᾷ 

ππ{ο ΠΟΥ, Μανγίμα, Νατίλα, ἴμοι αγ 
οαγο{α], απᾶ {χουρ]εά αροπό πΙαΠΥ 
ὑΐπρς: 
42 Βυῦ οπο {μῖπς 15 ποοζ [απ], απᾶ 
Μοχγ Ἰαξμ «ποβεπ ὑπαὺ σοοᾶ ρατῦ, 
Ὑγ ΠΟ. 5181] ποῦ Ῥο {αΐκοτ απγαγ {τοι 
ΠΥ, 

11 Απᾶ 16 οατηθ {ο ρα55, ὑποῦ 48 Ἡο 
ψα8 Ῥταγίηρ 1 ἃ οεγίαΙη Ῥ]ασθ, ΘΗ 
Ἡθ οθαδεί, 916 οὗ 115 ἀἱβοῖρ]εςβ βαϊᾶ 
πηΐο Ἠϊπῃ, Τιογᾷ, ἔεας] τιβ {ο γαγ, 85 
1οἨπ 4150 {απρΏί Ἠ15 ἀ 15. 168. 
2 Απᾶ Π6 βαϊα τιηΐο {πεπα, Ί/πεπ το 

ῬΥΔΥ, 58, Εθν Ἐαί]ιου ΒΟ ἃγὺ ἴῃ 
Ἠδαγει, ΗαΠοπγεᾶ Ρε ἐγ Ναππα, ΤΗΥ 
Ἰπρᾶοτα οτπθ, ΤΗΥ σγῖ]] Ῥο ἄοπε ἃ 5 
ἴῃ Ἠθαγοῃ, 50 ἴῃ ραν. 
8 αἷνθ τ Ιᾶαγ Ὦγ ἆασ οἷν ἆαῖ]γ 

Ῥτεαᾶ. 
4 Απᾶ {ογρῖνο τς ΟἿἿΥ 5115: 0Υ γθ 

4150 {ογρῖνο εΥετγ οπθ {]λαί 15 ἴῃ- 
ἀορίεᾶ {ο τ. Απάᾶ ]εαά τας ποῦ Ἰπίο 
ης Ῥαΐυ. ἆεμτεν τς Ίτοτη 
ον]. 
δ Απᾶ Το βαϊᾶ ππ{ο ἔμαπα, ἨΓΠΙο]ι οἳ 

γοα 5181] Ἠατο ἃ {γ]επᾶ, απᾶ Πα] σο 
πηΐο Ἠϊπα αὖ τη] π]ρ]ζ, ἃ Πα 58 ππ{ο 
Ἠήτα, Ἐγιοπᾶ, ἸΘ Πα το ἔῃ 766 Ίοαγος. 
6 ΕῸΣ ἃ ἔὐἸ]ομα οἵ τηΐηθ [1 Ἠ]8 

1οπγποαγ 15 οοπΠθ {ο 116, απᾶ 1 Ἠαγο 
ποβῖηρ {ο δεί Ῥοεΐοτο Ηϊτη, 
7 Απάᾶ Π6 {τοπ ση θμῖη 5118] αΠΕΥΥΟΥ 

δια καγ, Τγουρ]ο της ποὺ, ἔπο ἄοον 
18 ΠΟῪ 5Ππὖ, απᾶ τησ οἩΙ]άγοη ατο 
ἢ της ἴῃ Ῥεά: 1 οαηποῦ τὶδοθ απᾶᾷ 
6ῖτο {]ιορ. 
8 1 580 πηΐο τοα, Τημοπσ] Το 511] 

ποῦ 1156, απᾶ ρῖνο Ἠῖπα, Ῥεσαπςο ΠΘ 15 
Πς {γ]οιᾶ: γε Ῥεσατςδο οὗ Ἠ15 ἵπῃ- 
ροταπΙ(ψ, ο πγῖ]] τ15ο απᾷ ρῖνο Ἠϊτηα 
35 ΤΥ α5 Π6 πθεσ{Π. 
9. ΚΑΠΑ͂ Τ βαγ ππίο τοι, 51, απᾶ 

10 51.811 Ὦο ρἵνεη τοι: 566Κ, απᾶ γο 
51:81] ἀπά: Κποοῖς, απᾷ 1 51.811 ΡῈ 
ορεποαᾷ ταΐο γοτι. 

1881 
98 Νοῦν α8 ὑμποὺ ποπ οἩ {λατ 

γα, Ἡθ εη{εγεᾶά Ιπίο ἃ οετίαϊη 
γή]αρε: απᾶ ἃ οθγίαϊΐη ΥΓΟΠΙΒΙΙ: 
παππθᾷ Μανίλα, τουεϊνεᾶ Ἠϊτα Ἱπῃ- 

99 {ο Ἠαγ Ἠοιμβδο. Απᾶ 516 μϑᾶ ἃ 
ββίογ οα]]οᾷ Μανγ, ΒΟ ἢ 8150 
ρα αὖ ἴο Τιοτᾶ» θοῦ, απά 

40 Ἰιοαγᾶ Ἡ]5 που. Βυῦὺ Ματίμα 
πας 1οππρογοᾶς αροαί τησ] 
βογνίησ; απᾶ 5η6 ϱαπῃθ ΠΡ {ο 
Ἠϊπη, απά ρα1ᾶ, Τιογᾷ, ἀοδι Όποια 
ηοῦ «816 ἴλμαῦ ΤΥ βἰβίου. αἸᾶ 
Ίεαγο πιο {ο βϑῦγο αἼοπο» Βα 
ΠΟΥ ὑπογυίου {]αί 586 Πα]ρ 1ηο. 

41 Βα Όιο Τιονᾷ απηβνετγεᾶ απᾶ 
5814 ππίο ΠΟΥ, 3 Μανίμα, Μαχ- 
Ίμα, ποια αὖ δῃχίοιιβ απᾶ {ποτ- 

42 Ῥ]εᾷ αροτπῦ ππαπγ {πίηρβ: δραῦ 
οἩ6 {Πίηρ 15 παρά /α]: {ον Μαιν ἢ 
Ἠα{]ι οἩοδεπ {]ιο σοοᾷ ρατῦ, τΥ]οἩ 
5181} ποῦ Ῥο {βίκοη αἵγαγ ἔτοπι 
Ίου. 

11 Απᾶᾷ ἰδ οπΊιο {ο Ῥ855, 45 Π6 
πας Ῥταγίης ἴῃ ἃ ΘΟ ἢ Ῥίασο, 
πα πεπ Ίο σθαδεᾷ, οπο οὗ 5 
ἀἱδεῖρ]ες εαϊά τππ{ο πα, Τιοτ, 
ἰθαςἩ 5 {ο Ῥταγ, ετεη α5 90} 
8,150 {αασηί ἢ15 αἰβοῖρθ5. Απᾶ 
Ίο βαϊᾷ πηΐο ἴ]ατι, ποπ το 
Τα, 580, 4 Ρ'αἴμοαν, Ἠα]]οπγεᾶ Ῥε 
{1 παταθ. Τ1ιγ Ιάπσᾶοτα ορπηθ.ὅ 
αἶνα τὸ ἄαγ Ὦγ ἆαγ 6οαν ἆαῖ]ν 
Ῥχοαί. Απά {οτρῖνο τι8 οι} 5185; 
10Υ ππθ οἱΥβείγες 8150 Τουρίῖνθ 
ΘΥΘΙΎῪ οπο {μαι 15 Ιπᾷερίεᾶ ἴο 
15. Απά Ὀτίης τι ποῦ {π{ο {θιπρ- 
{αον ἵ. 

Απάᾶ Π6 βαϊῖᾷ ππ{ο ἔ]ιθπα, ὙΠΟ ἢ 
οὗ ποτ ελα] Ἠαγο ἃ {]επᾶ, απᾶ 
5181 ρο παπίο Ἠϊπ αἲ τηϊᾶ- 
πΙρΗέ, απᾶ βὰν {ο Ἰϊπι, Ἐτιεπᾶ, 

6 Ἰεπᾶ 1ηθ ἴμτεο Ίοαγθβ; 1ο; 8 
{πιεπᾶ οὐ πηπ]πο 15. οοπιθ {ο 
1η Ίτοιπι ἃ ΙοΠΥΠΘΥ, απᾶ 1 
Ἠανο πο]ήηπσ {ο βοῦὺ ἸὈθίογαο 

7 Πτα; απιᾶ 6 ἔχοτα ση μῖη 5181} 
ΒΏΒΊΥ6Υ απᾶ αγ, Τχοιρ]ο τηε 
ποῦ: {ο ἄοον 15 ΠΟ βμαΐ, 
απᾶ Τὴν ομΙ]άνειπ 816 γη] πιθ 
ἵη Ῥεά: 1 οαπποῦ χο απᾶ 

8 ρίνο ἴμεο» 1 5αγ πηΐο το, 
ΤΠΟῸΡΗ Ἰο ση] ποὺ το απᾶ 
ρῖνο Πϊπι, Ῥεσαπδο Ἰο 15. 5 
ἔνθα, γεῦ Ῥεσαιδο οὗ 115 Ἱἵτη- 
Ῥοταπαῦψ Ἰο ΜΠ ατἱξο απᾶ 
Ρΐνο Ἠϊτα 885 ΠΠΗΥ α5 Π6 πθο- 

9 οἴ. Απά Τ εαν πηΐο τοα, Αεῖς, 
απᾶ 16 εΠα]] Ὦο σίνθῃ γοα; βοεῖς, 
απᾶ γο 5181] πάς. Ἰσιοσῖς απᾶ 
10 5181 Ῥο ορεπεά παπίο το. 

η» ὦ τῷ 

σι 

1 αγ. αἴ8- 
ἐγαοίεοα. 

3 Α ἴον 
αποζεηέ 
δα! Ποῦῖ- 
{165 τοδα 
“Μαγίπα, 
Μᾶατγίπα, 
ίποιι αγ 
{γοιθζειῖ: 
Μα 
λα!]ι 
ο0βΟΊ. 
80. 

3 ΜΆΠΥ 
Ὡποῖϊθηῦ 
αζλοτῖ- 
{165 τοπ 
θέ Τειυ 
Μιἶπισα 
αγε πιερᾶ- 
η], ΟΥ̓ 

0116. 

4 ΜαΠΥ 
ἈπΠοϊοηέ 
Δα Ποῦῖ- 
{165 τοδ 
Οι 
Γαμοσ, 
το]ιί οι 
αγὲ ὧν 
πραυεῦι, 
566 
ἯΝΩ ΥἹ. 

5. Μαηπτ 
ΠΟΙΕΠΕ 
Δα Πουῖ- 
{165 δαα 
ΤΠ υὐἱῖι 
δὲ ἄοπια, 
αϑ ἴῃ 
πεαυε, 
80 03 
εαγίῇ, 
366 
Μα{{. νἱ, 
10. 

65, ΟἿ 
Ὀγεαᾶ 
707 {ο 
οοπιῖπθ 
ἄαν. 

Τ ΜαπΥ 
Δπηοϊοης 
δα  ΠοΥΪ- 
{165 δα ἃ 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 299 

ΟΥῚ - Ἷ » ΄ 

88 γένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτούς, 
3 ἘΝ κα 3 ἧς ΩΣ / " τ 

καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινα γυνὴ 
, 3 » / ς ΄ τα δν] 3 

δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς 
5 “ “ εν Ε ν 

30 τὸν οἶκον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ κα- 
ΑΔ λουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ "5 

Δ , αν 30 Ἡ κ λό τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ Ὢ ἤκουε τὸν λόγον 
᾿ ΄“ ε Α / “ Ν 

40 αὐτοῦ, ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολ- 
Ἀ Ἄ α “ Δ ο / 3 

λὴν διακονίαν ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε, Κύριε, οὐ 
" [η άμα] / / , μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή µου μόνην µε κατέ- 

40 “ μα Ὁ δῦ 6 
λιπεῖῦ διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι 

; Ε Ν Χ 5 39.035 
41 συναντιλάβηται. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ 

-“ “ 2 ὁ ᾿Τησοῦς”!, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ 
45 τυρβάζῃ ἢ περὶ πολλά ἢ ἑνὸς δέ ἐστι χρεία “" 

Ν » δ. ο. 

Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις 
3 2 “ 

οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς. 
απ τω Ε) “ - Σολ » / 

11 Καὶ εγένετο εν τῷ εἶναι αυτον ἐν τοπῳ 

τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἰπέ τις 
-“- -“ “ Ν 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δί- 
΄“ Ν ᾽ 

δαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ ᾽Ἴω- 
, »ὰ, ΔΝ Δ . ΄“ | ῤ Ν 

9 άννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. εἶπε δὲ 
᾽ -“- σ ΄ , / αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ 

α ο ᾿ς κ᾿ 
ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 1, ἁγιασθήτω τὸ 
” / 2 , ς “ 

ὄνομά σου. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. γενη- 
θήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ 

-» - Δ 7 ΄σ Ν 

3 τῆς γῆς”, τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον 
, ς δ᾿ « ΄ ΝΥ ! ποσο 

4 δίδου ἡμῖν τὸ καθ ἡμέραν. καὶ ἄφες ἡμῖν 
« ” Δ 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν 
ε ο Ν 

παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς 
ς αν » / 3 Α εκ ε -“ 3 

ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 
τοῦ πονηροῦ", 

ὅ Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φί- 

λον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου, 
" “ “ “ 

καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 

6 ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός 
Ν 3 ” ἃ / ο} να 3 ΄ 

7 µε, καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ' κἀκεῖ- 
” 3 Ν ”/ , / 

νος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπη, Μή μοι κόπους 
/ ἘΝ ς , , Δ ν᾿ πάρεχε ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ 

παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν' 

8 οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. λέγω ὑμῖν, 
2 Ν ΕΣ / πῆς, ας, .5 , ΔΝ ο Αν εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι 
» “κα , κ 5, ἊΣ ἢ αμ ἡ αὐτοῦ φίλον, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερ- 

9 θ 9 ὃ / ι ” - .“ η ι 5 Ν « ΄“ 

εὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. κἀγὼ ὑμῖν 
λέγω, Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν᾽ ζητεῖτε, 

ειν κ᾿ ῃ κ 
καὶ εὑρήσετε' κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 

10--Ο 

96 Ἐν δὲ 

57 οπι. καὶ 

38 παρακαθεσθεῖσα πρὸς 
3 Κυρίου 

κατέλειπε 

Κύριος 

45 ͵αγα. οπι. μεριμνᾷς 
καὶ απιᾷ περὶ πολλά' 
ἑνὸς δέ ἐστι χρεία᾽ αἴδο 
δὲ α[ίο} Μαρία 

3 θορυβάζῃ 
44 Απιοί]ιογ πιαγϱ. γοα (ἶρ 
ὀλίγων δέ ἐστι χρεία ἢ 
ἑνός 

Ὁ γὰρ 

1 οπι. ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς {εαῖ, πιοί πιατῃ. 

3 ρηιν. γενηθήτω τὸ θέ- 
λημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, 
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. οτί, 
πιοί πα. 

5 0πι. , ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς 
3 

ἀπὸ τοῦ πονηροῦ 



900 » ΠΚΕ ΧΙ. 10---26. 

κ Μαἴῦ, 
Ἰ. 9, 

Χ Μα, 
9 9, 84. 

ᾧ 12. 24, 

κ ΜΑαι!, 
12. 49. 

1611 
10 Ἐοχ 6ΥοΥγ οπο {]αί αξ]είἩ, 16- 

οαϊγείη: απᾶ Πο {παί ββοκϑίῃ, Ηπῆ- 
ο: απᾶ {ο Ἠϊπι ἐλπαί Ἱσιοσκείῃ, 1 
5841] Ὦο ορεπεᾶ. 
11 ἘΠῚ ἃ βοη 5881] αξ]ς Ῥτοαά οὗ Δ 

οἵτοια {πῶ 15 ἃ ΤαΐΠεχ, ψ}111 Ἡο ρῖνθ 
Πΐτη α βίοπθ Ον 1 ο αξ]ς ἃ Ἠδ], 
Ὑ7111 Π6 {ου ἃ 5) ρῖνο Ἠϊπα ἃ βετρεπ{ ἢ 
12 ΟΥ 1 Π6 518}1 451. 8)ὴ ος, ΜΠΠὶ 

Ίο ΟΥ̓ΟΥ Ππ αι 5εογρῖοη ὃ 
18 Τῇ γο ἔμϑῃ, Ῥοΐπρ ον11, πον πον 

ἴο ρῖνο ροοᾶ δἰ 5 πηΐο γοῦν 6}1]- 
νετ: ΠΟΥ͂ τηπο] πποτο 5118] τον 
Ἰοαγοαπ]γ ΕαίμαεΥ ρῖνο ἴμο Ἠοῖγ ριον 
{ο ἔποατα {μαῦ ας]ς Πτη 2 
14 41 Απά 116 πας οαβῖηρ οαί α 

ἄσνι], απά 16 πας ἄαππρ. Απᾶ 1 
68116 ἴο ρᾳ858, Ἱππεη ἴμο θυ] νγας 
6οπο οτ{, {πὸ ζἄππαιῦ βραΚκε: απᾶ {πε 
Ῥθδορ]θ πγοπάστεά. 
15 Βαύ βοπιθ οὗ ἔπατα βαϊᾶ, Ἢ 6 

οαβύθί οαῦ ἄενι]ς {Πτοιρῃ Ῥεε]σε- 
ῬαῬ πο ομῖεῖ οὗ {π6 ἀενῖ]ς. 
16 Απᾶ οἴου, ἑεπαρίῖπρ Ηῖπα, βοαρ]ιῦ 

οὗ Πῖπα ἃ βἶρῃ {Υοπ1 Ἠθαγεη. 
17 Βαΐύ Ίο Κπονῖηρ ἐλΠεῖν ἐποπρΗί», 

5814 ππ{ο ἔπ θυ, Ἠγειν Κἰπρᾶοτα ᾱἷ- 
νἱ θα δραϊηδὺ 1561, 15. Ῥτοπσ]ηύ {ο 
ἀ6βο]αίίοι: απᾶ ἃ Ἠοτπςο ἄἰνίαεα ἃ- 
ραϊπδί ἃ Ἠοπβε, ΓαΠεί]. 
18 Τῇ βαΐίαη 4150 ο ἀἁῑνιᾶθᾶ αραϊπβί 

Ἠπηβα]{, ΠΟῪ 5181] [18 Κἰπσᾶοπι 
βίδα) ΈῬεσατςο το 58. ὑπαῦ 1 οδβὺ 
οτί 46 ν115 (μνοαρ] ΒΘοΙ σου. 
19 Απά Ἡ 1 Ὦγ Βϑϑίζθρι οαβῦ οτί 

ἄον]]ς, Ὦγ ποπ ἆο γοαν 505 οαβί 
ἔποπι οί {μοατοίοτο 5181} ἴμπαγ δε 
γοιχ 7πᾶρθϑ5. 
20 Βαυὺύ 1 ΤΠ {πο ἤηρον οὗ ἄοᾶ 

σαδῦ οαὖ ἄδθν 115, πο ἄοαρί ὑπὸ Ἐϊπρ- 
ἄοπα οἳ ἀοα 15 «οτι προπ τοι. 
21 Ὑγπει ἃ βἴτοιρ τη αγπηθᾷ χεερ- 
οἰ Ἠΐ5 Ῥα]αςσθ, Πἱ5 ροοᾶ5 8.6 ἴῃ Ῥεαςσα: 
22 Ῥαέ πιει ἃ ΒΙΥΟΠΡΟΥ ἔπαπ Ίο 

5118] οοἵπο προπ Ἠϊπα, απιᾷ ΟΥ6ΥΟΟΠΙΘ 
Ἠϊτη, Ίϊο {α]κοί]ι ἔγοιη Ἠϊπη 811 Ἠϊς αγ- 
τ 0" Ὑποχθίπ ἢ6 {γαδίεᾶ, δα ἆἷ- 
νΙάείῃ Ἠϊ5 5Ρ0115. 
28 Ἠο ἰ]ιαῖ 15 ποῦ τ] Τη6, 15 αρα]ηςδῦ 

τη6: 84 ο ὑπᾶὺ ραύμπογθίῃ ποῦ τ ἢ 
πιο, Βοαίίογοίῃ. 
24  ἨΠοπ {πὸ πποΐθδη ΒΡ] 15 σοηθ 

οαὖ οὗ ἃ 1Π8Π, Π6 πγα]]κείῃ {ἩτοαρἩ 
ΑἿῪ ΡῬΙδοθβ, ΠΡΌΣ γοϑῦ: απᾶ Επᾶῖπρ 
ΠΟΠΘ, 6 810}, 1 γη] τοίατη τπ{ο 
1ΗΥ Ίοιφο πΊηοηςθ 1 οαπηθ οτι. 
26 Απιά παπι Ίο σοππείἩ, Ἡο Ππασί]ι 

10 Αυγορί απιᾷ σανπ]ς]αᾷ. 
260 Τ]απ σοο/]ι Πα, πα [δ Καί {ο Ὠΐτη 

ΒΟΥΘΠ οἴμαχ βΡΙτΙ6β 1πους πη]ο]κοᾷ {]απι 

1881 
10 ἘῸΥΣ ΘΥΘΙΎ οπθ {]αῦ αβ]κοί] 16- 

οαϊγαί; απᾶ πῃ {αι βεεκεί]α 
βπᾶσί]ν; απᾶ {ο ἴτη ἐλαῦ Κποοῖ- 

11 οἴ]ι 10 5811] Ῥο ορεπεί. ἀπᾶ οἵ 
πυπΙοἩ οὗ γοα ἐμπαὺ 15. α ἔα Ποὺ 
518] Ἠϊ5 ΒΟ 84.851. 18 Ἴοαῖ, απᾶ 
Ίο ρῖνο Ἠϊπῃ ἃ βίοῃθβ οὐ ἃ Β51, 
απᾶ ΠΘ {ου ἃ 8} ρῖνθ Ἠῖπι ἃ 

12 βϑυύροῃῦ" Ον ἐ7 Π 5811 8.81. 8 
οµς, Ὑ11 Π6 ρῖνο Πΐτη ἃ ΒΟΟΥΡΙο ὃ 

18 Το {πεπ, Ῥοεΐπς εν1], πον ΠΟῪ 
1ο ρῖνο ροοᾶ ϱΗ {5 ππ{ογοτατ ομΠ]- 
ἄτατ, ΠΟῪ τη 0 τποτθ 5818] {οι 
Ἠθανεπ]σ Ἐαί]μοεχ ρῖνε {π6 ἨΟΙΥ 
Βρὶπϊ{ {ο {Πεπῃ ὑπαῦ 851. πὴ ὃ 

141. Απάᾶ Ώοθ γαρ οδβύϊηρ ουὖ ἃ Σ4εν]] 
τω]ίο] ρα ἄστη. Απᾶ 10 οαπιο 
ἴο Ῥ888, ὕπο {Π0 2άεν τγγὰ8 
6οπο οαὖ, {πο ἄστη τπαη βραΚο; 
απᾶ {πο πππ]Πἰπᾶες ππαγνε]εᾶ. 

15 Ῥαῦ βοπιο οἵ ἔλατη βα1ᾶ, 8 ΒΚ Βεε]- 
ποριὮ {Π6 Ῥιϊπσθ οὗ {πὸ 4 4ονῖ]ς 

16 οαβϑίθίῃ 8 ου ἁἀαθνιβ. Απᾶ 
οὔμενβ, ἐεπιρπρ λΐηι, βουισηῦ οἵ 

17 Ἠϊπη ἃ βῖρτι ἔγοτι Ἠθαναπ. Βα 
6, Ισιοπῖπρ ὑποὶν ὑποιρηΐθ, βαϊα 
πηΐο {]θια, γον Ἱαπράοπι ᾱἷ- 
γιζεᾷ ἀραϊηδβὺ 0561} 15 Ῥτοπσ]ιέ {ο 
ἄερο]αίίοπ; δαπᾶ ἃ Ἡοπςδο ἄινιαεᾶ 

18 ασαϊπβδύ ἃ Ἠοπςδε {8116}. ἀπᾶ 1 
Ραΐαη 8150 15 ἀῑνιᾶθᾶ ασαἴιδὲ Ὠΐτη- 
5617, Ἠουν 5181] Η15 ΚΙπσάοπα βίδα 
Ῥεσβιβθ Υο 58. ὑμπαῦ 1 οαβὺ ουῦ 

19 446ν115 ὅ᾽0γ Ῥοαε]περαρ. Απά τῇ 
150γ Βεε]σερα)β οδβὺ οαὖ 4 ἀαντ]ς, 
Ὦγ πῃοπι ἆο τον 5018 οαϑὺ ὕΠ 61 
οα{2 (Ππαγοείογο 5181} {πεγ 6 γοῦν 

20 Ἰαάμο. Βαύ 17 1 Ὦγ {πο Ώηρεν 
οἳ ἀοᾶ οαςῦ οαῦ 4 ἀθν]]ς, πιει 15 
ελα Ἱάπρᾶοπι οὗ ἀοᾶ οοπιο προη 

21 τοι. Ί/πεη {π6 βίτοιρ πια αγ 
αγιηθᾷ ραατᾶεία Ἠϊς οὗ οοττό, 

22 Ἠ18 ροοᾷ5 816 ἴῃ ρθασα: θαὺ γ]θτι 
ὃ ΒίΤΟΠΡ6Υ {Παπ Ίο 5}18}] οοτιθ 
ὌΡΟΣ Ἠϊτη, απά οτεγοσπιθ Ἠϊτη, 
1 {ἰπ]κοίμ ἔτοπι ἴση Ἠϊς ΠΟ] 
ΑΥΤΠΟΙΣ ΠΟΥ οἰ Π6 ἐγτιβύθα, απᾶ 

28 ἀἰνιαεί]ι 5 5Ρ0115. Ἠο {πδὺ 15 
ποῦ τὶ ἢ τηθ 15 δραϊηϑῦ τηε; απᾶά 
16 ὑπαὺ σαϊμεγεί] ποὺ να πιο 

24 βοα{ὑαογείμ. ἜΤ]α ππείεαπ βρὶ τὶ 
Ἡ'μεπ 6116 15 ΡΌΠΘ οαὖ οὗ {Π6 τηϑῃ, 
ραββείμ [ΠΤ ΟΡ} υγδύθυ] 855 Ῥ]αεοβ, 
βοθε]ίησ γοςδί; απά ἨἈπάϊπσ ΠΟΤ, 
θ]ιο βαϊθ], ὙὙ1Π ἔπση Ῥασ]ς πηΐο 
ΤΙΣ Ἱοιφο ἹἨοπσο 1 6ΑΠΠΟ Οἵ16. 

25 Απᾶ πνμοαπ 6Ἠ9 15 οπής, 61ο Ππ- 
26 οἱ 10 βυσορὺ απᾶ ρατπϊςμεᾶ. Τπετ 

ροεί]Ἱ 616, απᾶ ἐδ {ο Λῖπι 
ΒετεΏ οἶ]ευ βρίπΙ{β 1ποτθ εγΙ] ἔ]απι 

1 βοπιθ 
Αποϊεπί 
ααὐμοτί- 
{165 οπαῖς 
α ἴοαᾖ, 
απᾶ πε 
οἵυο Πῖηι 
α δίοπε 
ΟΥ̓. 

2, 
ἄεπιοῃ., 

805, Τη 

4. 
ἀεΠιοτιΦ. 

δ0τ,απᾶ 
λοιίδε 
}αἰτεί]ι 
τοτὲ 
ποῖιδα, 

ον, ἐΐ 



΄“ Δ - 4 - 

Ἰὺ πᾶς γὰρ ὃ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὃ ζητῶν 
ς 4 Ἔ 

11 εὑρίσκει" καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. τίνα 
ἣς « -“ ΔΝ ς 

δὲ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς δᾶρτον, 
μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; εἰ καὶ ἰχθύν, 

12 Ἂν ἀ Ν 3 θύ ΕΣ 2 ὃ , 3 - ᾿ς Δ » μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ 
ΔΝ 21 7 3 ᾿ 8 8 Ν . ὃ [ή 3 ” καὶ ἐὰνῖ αἰτήσῃ ὡόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ 

9 - 
13 σκορπίον; εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρ- 

”/ α) λ / / - 

χοντες οἴδατε ἀγαθὰ δόματα διδόναι τοῖς 
᾿ὕ - “ { ω αλλ ς τὴ ς ἐξ τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ 
᾽ - / - - ΠΕ 

οὐρανοῦ δώσει Πνεῦμα "Άγιον τοῖς αἰτοῦσιν 
αὐτόν; 

": Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἢνϑ 
κωφόν. ἐγένετο δέ, τοῦ δαιμονίου ἐξελ- 

θόντος, ἐλάλησεν ὁ κωφός" καὶ ἐθαύμασαν ᾽ ἰ 
ν Ἐν» . η . κ 5 9 

15 οἱ ὄχλοι. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Ἔν 
᾿ ” - 

Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλ- 
εἰ . / σ΄ Ν / 

16 λει τὰ δαιμόνια. ἕτεροι δὲ πειράζοντες ση- 
μεῖον παρ᾽ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ 1], 

ἊΣ ἃ Ν δᾺΧ 3. κῶν ν / ἊΝ 
17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν 

αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμε- 

ρισθεῖσα ἐρημοῦται καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον 

18 πίπτει. εἰ δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
, - / « , ᾽ 

διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐ- 

ὅτι λέγετε, ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν 

εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ 
/ “ 

ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι 

ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ 

90 ἔσονται. εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ Θεοῦ 13 ἐκβάλλω 

τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία 

τοῦ; 

19 με τὰ δαιμόνια. 

“ ΄σ α ο] Ν Τ᾽ 

3] τοῦ Θεοῦ. ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος 
/ Ν ς 9) ΕΣ ἢ » " / ει Ν Δ 

φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶ τὰ 
« / 5 ον 3 Ν ὃ Δ ε 13 ΕΣ / 

3 ὑπάρχοντα αὐτοῦ ἐπὰν δὲ ὁ  ἰσχυρότερος 
τέ ας ΑΕ] Ν / αν, Ν , 

αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήση αὐτόν, τὴν πανοπλίαν 
9 ΄“ 3 3 » τ 5 , ΔΝ Ν ΄ 

αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα 
ΕῚ - / ς Ν Ἅ τοι “ 3 

28 αὐτοῦ διαδίδωσιν. ὁ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ κατ 
. . ς κ / ς νι κα 

ἐμοῦ ἐστι καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορ- 
/ 

9, πίζει. 
” Ν - 3 6 / ὃ Ψ ὃ . 5 "ὃ 

ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων 

ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ 

- , : κ᾿ 
τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν᾽ καὶ μὴ εὑρίσκον 

ς ᾿ 5 

λέγει, Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν µου ὅθεν 

95 ἐξῆλθον. 
/ / 

20 καὶ κεκοσμημένον. τότε πορεύεται καὶ παρα- 

Ν 5» Ν ς / ΄ 

και ἐλθὸν ευρισκει σεσαρώμενον 

λαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρύτερα 
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4 αἷά ἐξ 
δ ατα. οπι. ἄρτον, μὴ 
λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 
εἰ καὶ 
δ ἡ 
δ ἣ 
7 ρηι, ἐὰν 

8. αἰτήσει 

9. οπι, , καὶ αὐτὸ ἣν 

10 αἤὰ τῷ 

Ἢ ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν 
παρ᾽ αὐτοῦ 

3 αἄᾶ ἐγὼ 

5 οπι, ὁ 



5. ΤὉὌΚΕ ΧΙ. 36-- 89. 

Μίδα, 
12. 88. 

ΣΧ Μαίΐ, 
ὅ. 19. 

56ο 
Μαιἰ. δ. 
16. 

3 Μαίί, 
6. 22. 

Χ Μαϊ, 
28. 26. 

1611 
Ἠϊτηρε]{, αηᾶ {αγ δηΐου ἴῃ, απᾶ ἀπνγο] 
Ώιογο, δηα ἴ]ιο Ἰαϑὺ βύαξα οὗ ὑμαῦ ἤδη 
ἰ5. ΤΟΥΒΘ ὕπδη {Π|0 ἢγϑύ. 
27 4 Απᾶ ἰᾧ οᾶπιθ {ο ῬΡα88 ἃ5. Π6 

βΡρα]κο {Ππ6856 ὑπ] ηρ5, ἃ σετ αι ΤΟ 8 ἢ 
οὗ {π6 δοιυρδην 10 τὸ Ἠετ νοῖσο, 
δι βαϊα πηΐο Μπα, Ῥ]εβεεά 15. {πὸ 
ΤΟΙ Ὁ ἐπαὺ Ώαγα {Π66, απᾶ ὑπ6 ραβΒ 
16} που Ππαϑὺ βιοκοᾶ. 
28 Βαῦ πα 5814, Υϑ8, γύμπου Ὁ] ϑθϑᾶ 

806 {1ου ἰ]ιαῦ πϑᾶν {π6 ποχᾶ οἳ ἀοᾶ, 
απ ΚΘΘρ 1. 
29 4 ἘΑπᾶ ψΠθ6η {Π6 Ῥεορ]ο πγουθ 

σαὔ]ογθᾶ (ῖο]ς ἑορεῦΠενΥ, 6 Ῥεραπ {ο 
ρα, ΤΗϊ5 15 αἩπ οσΙ] ϱεπογαΜίοη, αγ 
βθεῖς ἃ δἶσῃ, απά ὕΠ 6 6 51.811 το Βἶριι 
ΡῈ ἵνα 10, θαῦ {πὸ Εἶση οἵ ἆοπας 
[π6 Ῥυορμοῦ: 
80 ἘῸΣ 85 ἆοπαςβ γαβ ἃ βῖσῃ πιηΐο 

{πὸ ΝΙποανΙζθ5, 50 β]ια]] αἶδο πο ὅοῃ 
οὗ τηαπ Όε {ο ὑπΠ15 ρεπεταὔΙοῃ. 
91 Τ]ο ῷπεεπ οὗ ὑπὸ βοΐ 5118] 

τ]δο τρ ἴῃ πο Ἱαᾶρπιοπό τυ ἴ]ια 
1ποη οὗ ὑμ15 ροποταίοἩ, απᾶ 6ο1- 
ἄεπχη {Ἠεπι: [01 516 όππιθ {γοπα {Πο 
πποβῦ ρατῖς οὗ ἐμ θαυ θη, {ο Ἠεαχ ἴμο 
νβάοτα οὐ Βοἱοπιοπ: απᾶ Ῥε]μο]ᾶ, ἃ 
ρτοαίεΥ ἔπαη Ῥο]οτποἨ 15 Ἠθτο. 
95 Τ]ιθιηεη οὗ ΝΙπεγε] πα]]τῖδο πρ 

ἴῃ {μα Ιαᾶστιαπ η {Π15 ρεπεγαβίο, 
απᾶ 58.411 οοπάεπαη 10: ΕοΥ {Πεγ 16- 
ρεηᾖεᾷ δ [πο ρυθδοῃΐηρ οἵ ἆοπας, απᾶ 
Ῥο]ιο]ᾶ, ἃ ργθαῦεΥ {παῃ ῇοπας 15 Ἠ6Υ6. 
88 Νο τησ πἩεΠ Ίο μα Πρ] ρα 

ἃ οππ(]6, μαύ θυ 16 ἴῃ ἃ βεογεῦ ρ]αθθ, 
ποῖ ΠΟ Υ ππᾶεν ἃ ᾿ ῬΌΒΠ6], θαῦ οἳ ἃ 
οαηζ]αςίῖο]ς, ὑμπαῦ ὑπο πη]]σ] ΘΟΙη6 
ἴῃ Τη8 Ὺ 566 πὸ Πρ. 
84 ἘΤΤΙ6 Ἰρῃὲ οὗ ὑπὸ Ῥοᾶγσ 15 {Π6 

6Υο: ὑπρυύθίουσθ Ἱνπεη {μπα 67ο 15 
ΒΙηρΊθ, ἔν π]ιοῖο νοάσ 8150 15 Γα]] 
οἵ Πρῃῦ: Ῥαῦ θη {Π|]1Π6 απο 15 εν]], 
ν Ῥοᾶγ 8150 15 {11} οἳ ἀατ]κποβς. 
85 Ταϊκε Ἰερᾷ ἐπουϑίουθ ἐμαί {ΠῸ 

Ἠρ]ί ποῖ 18 ἴπ ὑπ66 Ὦο ποὺ ἀατ]ς- 
Π655. 
86 ΤῇΆ εν π]ιο]ο Ῥοάγ ὑπογοΐουθ 6 

{11 οὗ ἸΙρῃΐ, Πανίηρ πο ραυὺ ἄατ]ς, 
ελα π]ιο]ε 5181] 6 {11} οὗ Τρ}, ἃ5 
νετ {πὸ Ὀυϊρ ὐ Βῃϊηϊηρ οὗ ἃ οαά]6΄ 
(οὐ ρῖτο ἴ]ιοο Πρηῦ. 
857 4] Απᾶ 85 6 βρακε, ἃ οθγ{αῖτ 

Ῥ]μαχίβοῬ Ῥοβοισ]ῦ Πΐτη {ο ἄἶποα ση 
11η: απᾶ Ίο ποπ ἴῃ, απᾶ δαῦ ἄονγῃ 
{ο τηραῦ. 
98 Απᾶ ποη {πὸ ῬματῖδοῬ βαν 1ἱ, 

Ἰο πιαγνο]]οᾷ ὑπαῦ Ίο Ἰαά ποὺ Ἠτβδί 
πγαδηεᾶ Ῥοεΐογο ἀἴππον. 
89 ἘΑπᾷ {π6 Τιονᾷ βαϊᾶ απ{ο Ἠϊτῃ, 
Νοπ 4ο γα Ῥματίβεϱ τπα]κθ οἶθα πο | 

1881 
1 τ 56 ; δα {πεγ επ{ου ἴῃ απᾶ 
ἄνγθ]} Ώπογε: ατιᾷ {πὸ Ἰαϑύ βίαΐα 
οἵ [παῦτδη ῬΘοομηθί ΥΓΟΥΡ6 ὑΠ8ῃ 
186 Πγεῦ. 

Απιᾶ 10 οατηθ {ο Ρ888, 48 Β6 βα1ᾷ 
ΏΊερο πρβ, ἃ οεγίαῖηι ὙΨΟΠΙΒΠ 
οσα οἵ πο πιτ]Ω{πιᾶο 64 τρ 
Ίου. νοῖσα, απᾶ βαϊᾶ τπίο Ἠϊπη, 
Ῥ]οβεδοά 15 π6 σοι {μας Όατα 
ἴποο, απᾶ {Πο Ῥτοαςίς 10} {ποῦ 

28 ἀιάδυ βαοκ. Βαῦ [6 Βαϊ, σα 
Ταῦ ον, Ῥ]οβδθᾶ ἀν ὑπ γ {πῶ Ίθατ: 
{π6 γγοτᾶ οὗ οὔ, απᾶ Ἱεορ 1. 
Απα πετ {π6 τη] 1{π|4 65 πγογα 

ραΐμετίησ {οσεί]εν τιηΐο Ἠΐπα, Π6 
Ῥεραπ {ο 58, ΤΗΙ5 ρεπογαίοη 15 
η ονΙ] ροπογαδίοἩ: 165 βοε]κεῖἩ 
αἲΐ6γ ἃ βῖρτι ; απᾶ {λογο 5181} πιο 
ΒΙρῃ 6 ρίνοπ {ο 1 ταῦ {πο βἶσῃ 
οἱ ἆοπαΠ. ἘῸΣ 6ΥεΠ α5 οπαῖ 
Ῥεσατπο ἃ δῖσπ πηΐο ὑπ Ἀίπο- 
τ1{6Β8, 50. 5881} αἷδο πὸ Θοπ οἵ 
τησ Ῥο ἴο {Π15 ρεπογαίίοἩ. ΤῊΘ 
απθθῃ οἳ {11ο βοιι ἢ 5118}1 τῖδο πρ 
ἴῃ ὑπὸ Ππάσοιπεπ γηθ]ι ο τησ 
οἳ ΟΗΕ ροποθγαΙοἩ, απ 5181] οοἩ- 
θη {δια : ΤῸ] 916 68Π1θ Τγοτη 
ἴ]ιο οτιά5 οἵ {ιο εατ{Ἡ {ο πᾶσ {μα 
νηράοπα οἳ ΒοἱοπποἩ: απιᾷ Ῥε]ιο]ᾶ, 
38. ρυθδίϑυ. ἔπαπι Βο]οτποπ 15 Ἠθγθ. 
ΤῊ τποπ οὗ πατε] 518} βέδπα 
πρ ἴὰ πὸ Παάσειποπό να {Π|5 
ρεπογαδίοπ, απά 5118}} οοπᾶσπαη 
10: ΤΟΥ ἴ]ογ ταροπίο αὖ Ί]πε 
Ῥτοδοομίηρ οὗ Τό}; δα Ῥο]μοιά, 
28, σγεαίοεν ἔμαπ 7 οπα8]1 15 ΠΟΥ. 

Νο 1παπ, πο 6 Ππαίῃ Ἠρσ]ίοᾶ 
ἃ Ἱαπρ. Ῥαζθεί]ι Ὁ ἴῃ ἃ οε]]αχ, 
μ ΘΙ πο Υ ππάθυ {πὸ ῬαΒΠ6], τ οη 
{πὸ βίδπα, ὑπαῦ που τυ] ἢ οηὔθν 

84 ἵπτηαγ 566 {ΠῸ]ρηυύ. Τηε]ατΏρ οὗ 
{ῃγ Ῥοάγ 15 απο Θγ9: ποπ [πη 6 
ογο 15 5] πρ76, {πγ νγΠοῖε Ῥοᾶγ 150 
15 {πΠ οὗ Πρ]ιέ; θαῦ πετ 1} 15 εντ], 
Ώιπ Ῥοᾶγ 8150 15 {π1] οἵ ἆαπ]σιεβς. 

85 Τιοοῖς ὑπουθίουθ πγπεί]ιοχ ιο Πρσ]ιῦ 
ναί 195 Ἰπ ορ ΡῈ ποὺ ἆαγ]ηθΣς. 

86 Τῇ ἠιογοίοτο {117 πν]ιο]ἰο Ῥοᾶγ Τα 
11] οὗ Πρ, Πανίπρ πο ρατί ἄατ]ς, 
16 μα]! ο ὙΠΟ {11 οἳ Ἠσ]ιῦ, 
48 πο ὑπ ἴάτὴρ νι 105 Ὀτὶσ]ιί 
βμήη Ισ ἀοί]ι σῖνο ἴμεο Τρ. 

ΝΟΥ͂ ἃ5. Ἡθ βραζα, ἃ ῬΠΔΥ͂ΒΘΘ 
85. ήτα {ο δάΐπο τι πηι: 
απιᾷ Ίο τοῦ ἴῃ, πα βαὺ ἄοπνπ {ο 

88 τηϑαὺ. Απά πηεπ ὑπὸ Ῥμαγῖξες 
βαν 16, Ίιο ππατγε]]ος {πα΄ Ίο μδᾶ 
ποὺ Εγβῦ γγαβ]εᾷ Ῥο[οχο Σ4ΙἨΠ6εΥ. 

99 Απά ἴ]ο Τιογᾶ βαϊᾶ απίο Ἠτη, 
Νοῦν ἆο γο Ἐμανίδαςς οἸδαπξε {πα 

27 

29 

ὃ [νὰ 

ο 

99 

97 

105, ἐξ- 
861 

3 τ. 
γΟΥ 8 
ατα. 

8 ὅτ. 
ἀγιοαϊι- 
7αςι. 
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- -“ Ν » / ” 3 “. Ν ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκει᾽ καὶ 
“ 3 , 3 ’ 

γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 
χείρονα τῶν πρώτων. 

3 , ν » - / 9. Ἡ - 3: Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, 
Ἀν τὴν ᾿ Η͂ 14.9 ο 3 ἮΝ 
ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν '' ἐκ τοῦ ὄχλου 
5 » κα ’ ς λί τ / 

εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστά- 
ἃ ο] 38 σασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. αὐτὸς 

3 - / 2 “ 
δὲ εἶπε, Μενοῦνγε 5 μακάριοι οἱ ἀκούοντες 

“ “ Δ / ΕΣ 

τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὖ- 

τόν "Ὁ, 
- ΄ 9 ΄ "7 Ὁ Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο 

΄ « Ν α 17 / » ν λέγειν, Ἡ γενεὰ αὕτη " πονηρά ἐστι ση- 
“ Ξ - / 

μεῖον ἐπιζητεῖ 15, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται 
) ” Ἁ “ - - 

αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ἰωνᾶ τοῦ προφή- 

3) του, καθὼς γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς σημεῖον 
΄- ΕΣ ε ᾿Ὶ ὃν 

τοῖς Νινευΐταις, οὕτως έσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 
» ΄“΄ “ ’ / 

31 ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. βασίλισσα νό- 
- Ν ΄ 

του ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν 
» ΄- ΄σ - ΄ 

ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ 
2 γης 6 5 ἮΝ κε - 

αὐτούς" ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς 
3 - Ν , ΄σ Ἀν 9 ’ 

ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομώντος, καὶ ἰδού, 
- δε Ὁ / ἣν 

30 πλεῖον Σολομῶντος ὧδε. ἄνδρες Νινευὶ 
/ ΄ “ ΄σ 

ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς 
᾿ Ρ οὐ ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν' ὅτι μετε- 

/ 5 - , ΄σ 

νόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδού, πλεῖον 
Ἰωνᾶ ὧδε. 

τ 9 88 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας εἰς κρυπτὸν" 
/ ΕΣ Ν ε δ Δ /΄ 3 ” κι 4 Ν 

τίθησιν, οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 
ο , Ν οι 

λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος "5 
, ς '' ΄ ,ὔ / 5 

3 βλέπωσιν. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 
. 5 ς ’ ὁ ὀφθαλμός "3" ὅταν οὖν”! ὁ ὀφθαλμός σου 

ς ο) α ντο Ν - / / 
ἁπλοῦς ἢ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν 

. λ] Ν ϑ3' ᾿ “ 
ἐστιν ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου 

Φι “ Ν 35 σκοτεινόν, σκόπει οὖν μὴ τὸ φώς τὸ ἐν σοὶ 
20 σκύτος ἐστίν. εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον 

φωτεινόν, μὴ ἔχον τι μέρος σκοτεινόν, ἔσται 

φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστρα- 
“ , 

πῇ φωτίζῃ σε. 
3 - - - 

38. Ἔν δὲ τῷ λαλῆσαι, ἠρώτα” αὐτὸν 
“’ὔ 20 α 3 / » ” 

Φαρισαῖός τις" ὅπως ἀριστήσῃ παρ᾽ αὐ- 
-ι ΔΝ » ε 

38 τῷ εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. ὁ δὲ Φαρι- 
ο) 3 Δ 3 ’ 4 3 - Ε 

σαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπ- 
/ Ν ΣΝ μι, ΡῈ "ας 

30 τίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. εἶπε δὲ ὁ Κύριος 
ν - « - ε - π 

πρὸς αὐτόν, Νῦν. ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ 

φωνὴν γυνὴ 

1δ οπι. γε 

16 0Ἠ., αὐτόν 

17 αά γενεὰ 

19 ζητεῖ 

19 πι, τοῦ προφήτου 

30 πι, δὲ 3 κρύπτην 

33 φῶς 

35 αάζ σου 33 οπι. οὖν 

5ὅ ἐρωτᾷ 

36 (-οϐ) οἩι. τις 



"0 γ, αξ 
φοι αὐ 
αὐϑὶς. 

δ Μδτ. 
29. 6. νά 

κ Μα. 
28. 4. 

κ ΜΑΤΙ. 
29, 29. 

Ἀσεη, 4. 
δ. 

κ Μα, 
25, 19. 

1.09, Γου- 
φαιῖθ, 

ο, ΤὉΟΚΕ ΧΙ. 90 59. 

1611 
οὐὐδιάθ οἵ ἴ]ιο οαρ απᾶ {ιο Ρ]αξίευ: 
Ῥαΐῦ γοῦν Ἱηγγαγᾶ ρατί 15 1011] οὗ τα- 
γεπῖηρ απᾶ γσ]καἆποβΒ. 
40 Ὑο {οο1β, α1ἃ ποὺ Ίο ἐλπαί πιαᾶα 

ναί ΒΊΟΝ 15 νηλοαξ, πηα]κο {ια 
νΠΙςἩ 15. ση ή 4150 
41 Βαΐῦ ταίμεγ ρίῖνο απης [οἱ βπο]ι 

ὑπϊηρδ α5 τοι πᾶν: απᾶ Ῥε]ο]ά, 81] 
πρβ αγθ οἶἼοαῃ πηΐο γοα. 
42 Βυῦ που ππίο γοα ἘῬμαγίδοσς: 

ΤΟΥ γο {{{πὸ ΜΙηΐ δα Ἐπε, δα 81] 
ΙΠ8ΏἨΘΥ ΟὗὨἨ Ἠς6χβΕ, απά Ῥαδ5 ΟΥεΥ 
Παᾶρπιεηί, απᾶ {πο Ίοτε οὗ «ἄοᾶ: 
{Παβο οιρ]λῦ τὸ {ο Ἠατο ἄοποθ, απᾶ 
ποῦ {ο Ίοαγο {πο οἴπεν ππᾶοπο. 
48 Ἀη/οοῬ ππίο τοι Εματίβορβ: {0Υ 

γο Ίοτο {π6 αρρεχπποβί 5θαίς ἴῃ ὑπὸ 
ΒΨΠΑΡΟΡΊΙΘΡ, απᾶ ρτοεεπσς ἴῃ {με 
πηβ]αίς. 
44 Ύγοε ππίο γοα βοτῖρες απά Έ]α- 

116668, Ἠγροσγί{θβ: ΤῸ Ὑο 816. α8 
ΒΥΑΥΘΡ ὙΠΟ αρρεαν ποῦ, απᾶ {118 
τη {Παῦ πνα]]ς οὖεν πιὰ 816 ποῦ 
ἀγα οἳ {Παπ 
45 4 Τπεη αηπβπογθοᾶ οπθ οὗ {μα 

ΤΙΑΥΥΥΘΤΕ, απᾶ Βαϊ αππ{ο Πΐτη, Μαδί6Υ, 
(μαβδατΊηρ, οι ταργοασΠεβίβαἱςο. 
46 ἘΛΔηᾶ 16 βαῖἀ, ορ ππίο τοι 

815ο το Ταγ/γοΑ: ΤΟΥ γο Ἰαάς τη 6} 
νηἩ Ῥατάεης ρυϊθυοῖβ {ο Ὀο Ῥογπς, 
απᾶ γο γοπγβε]νθβ {οπο]λ ποῦ {Π6 
Ῥανᾶεης νυ ἢ οπο οἳ γοῦν ΡΟΥΘ. 
47 Ἀ"Ί]οῬ ππίο γοῖι: Τον γο Ῥα]ᾶ 

{πο 5ερι]οἨτες οὗ ὑπὸ Ῥτορ]οίβ, απά 
γοιχ ΤΠ Υ5 Κι Π6α {πετη. 
48 ΤΥ το Ῥθεαυυ ππαςς {]αῦ γε 

α1]ουγ {Πε ἀεεᾶς οὗ γοιγ {α0ΠαΥβ: {ον 
{λογ ἵπᾶθεά ΙάΠεᾶ {]οτη, απᾷ ο θα] 
{Π|6 1} βερΆΙοἩγες. 
49 Τπεγείοτο 8180 Βα] {Π6 τυ ϊβάοση 

οὗ αοᾶ, 11 βεπά ἔλοπι Ῥτορ]μοίς 
δα ΑΡΟΒΙΙ6Β, δ δοπιε οὗ ἴλμοπη ὑΠΘῪ 
5881] εἶαγ απᾶ ρογβοσι{ο: 
50 Τμαίῦ πο Ῥ]οοά οὗ 411 ἐπ6 Ἐγο- 

Ῥ]μείςβ, ΒΟ πνας 564 τὸ] {ἶια 
{οαπάαδῖοπ οὗ {Π6 ποτ], τπαγ ο 
γοηι]γοᾷ οὗ {15 σοηθγα[οἩ, 
51. “Ἐτοπῃ {πο Ῥ]ουά οἳ Αα τιπ{ο 

ἴπο Ῥ]ουάᾷ οἳ Ζαοματίας, ὙγΙοἩ Ῥο- 
χ]βμεᾷ Ῥαέπγθεη {πὸ Α]ίαγ απᾶ (ια 
Τεπηρ]ε: Ὑετ]γ 1 58. απίο τοι, ἶξ 
5181] Ῥο τεαπϊτεᾷ οὗ {115 ρεπογαβίοη. 
50 Χο ππίο γοι ΤιΊΥΨ6Υ5: {0Υ 

γο Ἠαγο {α]αιι δυῶν ὑΠ6 ΚΟΥ οὗ Κπον- 
Ιοᾷρο: γο επ{εγεᾶ ποὺ ἴῃ γοιΥβο]νο», 
απά {ποτὰ ἐμαί Ὕοχο οπθετίης ἴῃ, γα 
Ιπιπάεγοαᾶ. 
55 Απᾶ 85 Π6 βαϊα ἴπεςο ἠ]ῖπσς ππ{ο 

{λθπῃ, {με Βοτῖρεβ απᾶ {πο Ἐ]ματίδοςβ 
Ῥθραπ {ο προ Ἰῖπι γεμεπιεπ{]γ, 

1881 
οὐὐδιᾶθ οὐ ἴ]ο οσὰρ απά οὗ ἴλμο 
Ῥ]αξίετ; Ῥαὺ γοῦν Ἱηγγατᾶ ρατί 
15. 11}} οἵ οχἰογίῖοη απᾶ ππ]ο]ς- 

40 επεβ. Ὑο {0οΠβἩ ο9ἨΠ65, ἁῑᾶ 
πο Ὦοδ {λαί τπαᾶο {πὸ οπ{βιᾶε 

41 Ἱηακο {πο Ἰπβίάο αἷϑοῦ Ἠον- 
Ῥοῖῦ ρίνο ΤῸ ατα {ποβθ ἐΠῖηρβ 
ὙΠΟ 11ο γη Πΐη ; απᾶ ᾖῬο- 
Ἠο]ᾶ, 811 ἠμπσς ἃ: 6 οἶθαῃ πηΐο 
ΟἹ 
Βευῦ ποθ πηΐο γοῖῖ ἘμαιΊρεθς| 

ΤΟΥ γα {ϊπὸ τηϊπ{ απᾶ ταο απᾶ 
ΕΥ6ΥΥ ΠΕ6ΙΡ, απᾶ Ῥαδ5 οὐδὺ 7πᾶρε- 
τηθηῦ απᾶ {πο Ίογο οὗ ἄοαᾶ: Ῥαῦ 
{λαρβο ουρπῦ γα {ο Ἠαγνο ἆσπο, απᾶ 
ποῦ {ο Ίεπγο ἴμο οἴμεγ ππάρπο. 

45 Ύψου ππίο τοι Ἐμανίβεθβ! {ον γα 
Ίοσθ {πε ομ]ῖεξ βεα{ς ἵπ Π|6 βΥπΠα- 
6ορ16Β, απᾶ {πὸ βα]αίαοηΒ ἴῃ 

44 {πο πιπαχγκείρ]ασθα. Ίο απΐο 
γοπ] 10Υ γε 41ο α8β ἴμα ἴοπιρβ 
νο αΏρεαΥ πο, απᾶ {ο τη ἢ 
ιαῦ γγα]]ς οΥετ έλεπι Ἐπιουγ 16 ποῦ. 
Απᾶ οπο οἵ {1ο Ίαγγεγβ απ- 

ΒΟΥ Πρ 561 πηπ{ο Ἠϊτηα, 2ΜαΡΐεχ, 
ἴῃ βαυίηρ {815 ὅποι περτοασλερί 
τι 4ἱδο. Απᾶ Ἰο μεϊᾶ, Ἴοα 
ππίο Του 14ΊΨ6ΥΑ 8150] Τον γο 
Ἰαάς Ίηθεηπ 1 Ῥαχᾶθης ρχῖθ- 
ΥοἩβ {ο Ῥο Ῥουπε, απᾶ γο τοιτ- 
56]νοβ ἤοπο ποῦ ἐπ Ῥατᾶσης 
ψηἩ οπθ οὗ τοιχ Ώπσεγβ. ορ 
ππ{ίο γοα! Του γε Ῥι]ά Ώιο 
{οπηρβ οἳ ο Ῥνορμεῖ5, απᾶ 
χοῦ {αΐ]ιουβ ΙΠοᾶ {]ιετι. 850 γό 
379 ὙΠ Π65565 απᾶ οοπδαπ{έ πηΐο 
{Π6 “ΤΟΥ 5. οὐ γοῦν {αΐμθυς: ΤῸΣ 
Ώιαγ ΚΙΠΘα πετα, απᾶ γε ἈΠ 
ἐλεῖγ {οπιὸς. Ἰλπεταίοτο 8150 βαϊᾶ 
[η6 νηδᾶοπα οὗ ἀοᾶ, Σ πι] βεπά 
τη{ο ἐμ 6} ΡΥοΡΠεἴΒ αιιᾷ αροβ{1θς; 
ΘΠ 6οπιο οἳ ἴπθπα {11ου 5]ια]1 1111 
απᾶ ρεγβδσπία; ἴ]ιαξ ἐπ Ῥ]οοᾶ οἳ 
811 {ο Ῥγορ[είς, πγῖσ]ι νγας 51ο 
{οπη {ιο {οππιάα {οι οἵ ἐπ γγοτ]ᾶ, 
πΠαΥ Ῥο τειήτεᾶ οὗ {Π||58 σοπογα- 
οη: Ίγοπα ἴμο Ῥ]οοᾶ οὗ Αα 
ππί{ο {πὸ Ῥ]οοᾶ οἵ ΖαολματΊα]ι, πὸ 
Ῥοτ]δηοά Ῥοίπεεη {1ο αἰίαντ απά 
Π6 ὁβαποῦιατγ: γεα, 1 βαγ τη- 
{ο τοι, 16 Αα] 6 τοαϊγεᾷ οὗ 
{15 σεπεταίοπ. ορ πηίο γοι 
Ίαν/γατβ ! ΤΟΥ γο {οοῖς αἵγαγ ἴμο 
Ίογ οἵ Ιπιοπ]εᾶσο: γο θη θυ τοί 
1 ΥοΠΥΡΘΙνΘ5, απᾶ ἴ]σπι ἐπαΐ 
που οπ{ετῖηρ 1π γο Ἠϊπαστεᾶ. 
Απά ππεηπ ἩἨθ παβ ϱ0Π1θ6 

οαῦ Ένοπι {πθπσα, ἐπ 5οτγῖρες 
απᾶ {ο Ῥμαγίδεε Ῥθοσαπ {ο 
4ΡΥΟΡ8 ὌΡΟΣ ᾖῖπι γελεπιθηί]ψ, 

42 

µ. σι 

40 

4 -1 

48 

4 «ο 

50 

ὅ9 

ΤΟΣ, γε 
σαν 

305, 
Τσασ]ιοΥ. 

3 τ, 
ποις6, 

405, δεί 
ἐμοην- 
δεζυςς 
9Ε]6- 
πιο 
αραἰπιδέ 
ἘΠῚ 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 805 

” - , ν ο ας ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθα- 
Ἁ “ « “ 

ρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς 
᾽ ς / Ν 

40 καὶ πονηρίας. ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ 
Ἁ ; ᾿Ὶ ν 

41 ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησε; πλὴν τὰ 
»/ , / 5 ν 5 ΄ / 
ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην" καὶ ἰδού, πάντα 

᾿ . 
καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. 

“ - σ 3 

49. ᾿Αλλ᾽ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀπο- 
- ’ Ν ΄ 

δεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ 
πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ 
τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ" ταῦτα” έδει ποιῆσαι, 

” ” Ὗ 2 ’ » ες γῶν “ 

43 κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρι- 
ὅς ι 

σαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν 

44 ταῖς ἀγοραῖς. οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 
᾿ ς " 

Φαρισαῖοι, ὑποκριταί," ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνη- 
- ν Ν ο ὁ ς μεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπα- 
- ”/ 

τοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. 
45 ᾿Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει 

ὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα λέγω ὶ ἡμᾶ αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς 
ς Ν 5 - ς ” - ΄ 

40 ὑβρίζεις. ὁ δὲ εἶπε, Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς 
κε ἈΦΑΓ. ς / Ν 3 / / 

οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία 

δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων 
« “ ΄ - 

41 ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις. οὐαὶ 
- “ - - - 

ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προ- 
“ “ Ε] 

φητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὖὐ- 
/ 2 - “ 

485 τούς. ἄρα μαρτυρεῖτεξ9 καὶ συνευδοκεῖτε 
τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμών' ὅτι αὐτοὶ 

2 ΄, 5 - - 

μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε 
40 αὐτῶν τὰ μνημεῖα Ὁ) διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία 

τοῦ Θεοῦ εἶπεν, Αποστελῶ εἰς αὐτοὺς προ- 
/ ᾽ “ 

φήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀπο- 
- μὰς ΝΥ . 

60 κτενοῦσι καὶ ἐκδιώξουσιν 1" ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ 
: , Ξ Αν ᾿ 

αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκχυνόμενον 
᾽ ἣ “ ή - - 

ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύ- 
» ἃ πα ή ”Λ Ν “ ἐδ. 

51 της, απὸ του αιµατος βελ ἕως τοῦ αιµατος 
“ Ε ΄ τ. “ 

Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυ- 
“ ἢ ο ΄' ΄“ 

σιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου" ναί, λέγω ὑμῖν, 
» ΄ - 

δρ ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. οὐαὶ 
σι - σι Φ ” -- - 

ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς 
/ ἕ 5. Ἐὰ ᾽ αρ θ Ν ᾿ 

γνώσεως" αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε, καὶ τοὺς 

εἰσερχομένους ἐκωλύσατε. 

53. «Λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς 
᾽ 32 4 « “ 

αὐτούς 3", ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν, 

37 αά δὲ 

35 .0πι, γραμματεῖς καὶ 
Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, 

3 μάρτυρές ἐστε 

50 ρῃϊ. αὐτῶν τὰ μνημεῖα 

Ἵ διώξουσιν 

83 Ἰζἀκεῖθεν ἐξελθόντος 
αὐτοῦ 
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1611 
δα ἴο Ῥχογο]θ Ἠϊπι {ο βροα]ς οἵ 
ΙΠΔΗΥ ήησς: 
54 Τιαγίηρ πγαῖῦ {ου Ἠϊπα, απᾶ 5οο]ς- 

ἵπς {ο οπἴοἩ βοπιθηῖπς οιῦ οἳ Π]5 
πΙΟΙ{Η, ἐ]ιαῦ {μαγ τηϊρ]ύ αοοπςο Ἠϊτη. 

12 Τὴ Ἀίμο πηθαηπ Ἴπιθ, ΤΓΠΘΠ 
{676 πγετο ρα{]εγεᾷ {ορεί]ιεγ απ Ἱπ- 
ΠΤ ΘΥ Δ Ό]6 τη] πιᾶε οἳ ῬΘΟΡΙΘ, 1ΠΒΟ- 
τή. ἢ {πῶὖ {αγ ἰγοᾶς οπς προ 8- 
οἱ μον, Ίο Ῥεραπ {ο 580 πιπίο 15 ἀῑβεῖ- 
Ῥ]εςβτρίοζα11,Ῥεπγαγαογοαοξ(Πιε]εανοῃ 
οὗ {πο ἘΜαγίδ6ϱΡ, νγἩΙοἩ 15 ΗΥΡΟΟΥΊΑΥ. 
2 ἘΕΒῸΥ {ηογο 15 ποζμῖηπρ οογογαᾷ, 

Ώιαίῦ εΠα]] ποὺ 6 χονοα]αᾶ, ποι ὑπο 
114, ὑπαῦ 5881] ποὺ Ῥο πον. 
8. Ἐπετοείοτο, τ μδύβοθυθυ γθ Ἠανο 

Βροκεη ἴῃ Δ. 655, 5181] Ὦο παγῇ 
1ὴ {πο Πρηί: απᾶ Ολαί 0 ἢ το Ἠανοα 
ΒῬοζκεῃ ἴῃ {πο θα}, ἴῃ οἹοβθίβ, 5881] 
ρε Ῥυοοϊαϊτηθᾶ προη ἐπ Πποιιβοίορβ. 
4 ἘΑπᾶ Τ 58. τπιηΐο τοι Τὴν {16 15, 
Β6 ποῦ δἴγαϊα οἳ ἔπεπα ἐπαὺ Κα] {ΠπῸ 
Ῥοᾶγ. απᾶ αξίεγ ὑμαῦ, Πᾶν πο ΠΊΟΥῸ 
{πδῦ {πεγ οαπ ἄο. 
ὅ Βα 1 ν] {ογαππαΥη γοα πΥἩοπη τοι 

ελα] {εανγ: Έσαν Πάτη, τγλῖο]ι αὔξοι 6 
λαί] Πες, Ἠαί] Ῥούγεν {ο οαδί ἰηΐο 
Πε], γοα, 1 βαγ πηΐο γοα, ΕΔ Πΐτη. 
ϐ Άγο ποὺ ἤγο ΒΡαάΥΤΟΙ5 5014 {ον 

ὕπο Ἰ {ατίΠΙηρ», απά ποῦ οπθ οὗ {]ιθπα 
15 Τουρούέθηῃ Ῥε[ογο ἀοᾶ 5 
7 Βυΐῦ εγεη {Π6 τενγ Παῖγς οἳ τον 

Ἠεαᾶ αὖο αἲ] παπαρογθᾶ: Έναν ποῦ 
{πεγείοτα, 6 816 οὗ 1ΠΟΥΘ να]πο αι 
ΤΗΥ ΒΡΕΥΥΟΥΓΒ. 
8 ἜΛΙΒΟ 1 βαγ ππίο τοα, ΊΠΟΒΟ- 

6Υ6Υ β]ια]] οοπ{θββ 1ο Ῥοθίοτθ 1ΠΘΗ, 
Ἠήπη 5181] {Π6 Βοη οὗ τηατι 8.150 οοἩ- 
{ο55 Ῥε[ογο {πὸ Απσο]ς οὗ ἀοᾶ. 
9 Ῥπί πο {μας ἀεπιείῃ τηο Ῥοδῖογο 

1ΠΘΗ, 5181] ΡῈ ἀθεπιεᾶ Ὦαίογο ἐπθ 
Άπρε]ς οἵ αοᾶ. 
10 Απά πποβοργεν ε]α]] βρεα]ς ἃ 

πιονᾷ αραϊηβῦ ἴμο Ῥοπ οἵ τηδῃ, 1ξ 
5811 Το {ογρίτεηπ Ἠϊπι: Ῥτς πηΐο 
ή {πα Ῥ]οβρ]απιθίῃ αραϊπρί {Π|6 
Ἰο]ψ ἀΠοβί, 16 5811 ποῦ Ῥο {ογρῖγεῃ. 
11 ἘΑπᾶ γ]εῃ {11ογ Ῥτϊηρ γοι ππίο 

πο Βγπαροραθβ, απᾶ ππίο Μαρϊς- 
ἰγαΐθθ, απᾶ ΤΡΟΠΘ6ΥΒ, δῖ Ὑο ηο 
ΓποτπρΏί Ποπ οὗ πγαῦ {Πΐπσ γα 5μα]1 
ἨΦΊΥΟΥ, ΟΥ γα! γο 5181} αγ: 
192 ΒΥ {ΠιεΠο]γαΠοβδίβμα{εαεπγοι 

Ππ{ῃαβαπΠαΠοτΥ, πα ἰγεοαρΗ{{οβαγ. 
15 4 Απᾶ οπθ οὗ ἴπο «οπιραπΥ 

5814 ππ{ο Ἠϊτα, ΜαβίεΥ, ΒΡ. {ο ΤΥ 
Ῥχοίμαν, ὑπῶὺ ο ἀῑνιᾶρ ὑπ Ιη]ατ]ζ- 
απος ὙΠ} Π16. ν 
14 Απᾷ Ἠο βαἱᾶ ππίο Ἠππ, Μαι, 

», ΤὉΚΕ ΧΙ. ὅδ- Χτί. 14. 

1881 
απηᾶ ἴο Ῥχονο]κο Ἰήπι {ο ϱΡθα]ς 

4 οὗ 11ΠπΑΠΥ {ήηρς:; Ἰαγίηρ νιαῖε 
{οΥ Ἠΐτα, ἴο δίς! βοπιεήης 
ουὖ οἵ Ἠ15 τοπ {]. 

13 Τη {Π6 τηθαπ {ππο, πγ]θη 2 Π6 
ΙΗ8ΗΥ ἐΠοιρατιάς οὗ {Π6 τα] πιο 
Ίγ6γθ ραἰλμετοᾶ {ορεί]αι, 1Π8βο- 
1ΗΊΙΟΙ {παῖ {Ἠαγ {ποᾷθ οΠ6 Ίβο 
3ΠΟίἨ6Υ, Ἡθ Ῥεραπ {ο 8580 πηΐο 
145 ἀἴδεῖρ]ες Πτρί οὐ 811, Ώοσγατο 
νο οὗ {λε ]εατειι οὗ {πε Ῥ]μαχίβερς, 

2 ΠΙΟ] 15 Ἠγροσχίργ. Βεῦ {πογο 
15 ποί]ήης Θονο θα πρ, ἐλιαῦ 5181] 
ποῦ Ῥο γετεα]οᾶ: δηᾶ 114, ια 

ὃ 5881] ποῦ Ῥο Ίπποι. ἸΠογαίογε 
πυλαίβοσογεν γθ Ἰαγο βδϊ ἴῃ {ο 
ἄατ]αιοξς 518} 6 Ἰδανᾶ ἴῃ {ια 
Ἠρηί; απᾶ π]λαῖ γο πᾶν ϱΡο]κεπ 
ἴῃ {Π| δι ἴῃ ἐ}:6 ΠΊΠΕΘΥ «Πβ1ΠΡΟΥΡ 
5881 ΡῈ Ῥγοοϊδϊτηθᾶ απροηπ {116 

4 Ἠοπβείοβρκ. Απᾶ Τ αγ πιοΐο τοι 
1Η Ποπᾶς, ΒΘ ποὺ αἰγαῖᾷ οἵ 
ποι 16 ἢ ΚΠ {πὸ Ῥοᾶγ, απᾶ 
οἴου ὑπαὺ Ἠαγο πο ΠΟΤΟ ἐμπαΐ 

ὅ ἴμοὺ οαπ ἆο. Ῥαέ Τ ὙΠ] παν 
τοι ΠΟΙ 7ο 518]] ἴθαυ : Έσθατ 
Ἠΐτη, νο] αὐξου π6 Ἠαί]ι 116 
Ἠαέλ άροπεν {ο σαδί Ιπίο ὅ]ο]];: 
σοα, 1 5αγ πηΐο τοι, Έναν Ὠΐτη. 

6 Απο ποὺ Άγο βρατοπβ βο]ᾷ {ου 
πο {αχ ήΙηπρςδ δα ποῦ οπθ οὗ 
Όλλεπα 15 {οτσοίδεπ ἴῃ {ο βρῇ οἳ 

1 ἀοᾶ. Ῥαῦ ἴ]ε νοευγ 1αῖχς οὗ γοῦν 
Ἠοπᾶ αγο 8} πππηροτοά. Έσατ 
ποῦ: το 816 οὗ τηογθ γα]πο ἔ]λαπ 

8 ΤΙΔΠΥ ΑΡ8ΥΥΟΥΥΒ. Απᾶ Τ βαγ πη{ο 
τοι, Ἐγαιγ οπθ ὙΠΟ 5118}} οοἩ- 
16558 ὅπηρ Ῥοαΐογο τΠΘΠ, Τα 5881] 
ιο Βοπ οὗ τηαπι 4150 οοΠ{ΘΒΒ Ῥο- 

9 1οχο ἴπο δῆρθὶ5 οἵ ἄοάᾶ: Ῥα0 πὸ 
ὑμπαῦ ἀεπ]εί] τηθ ἴῃ ἴ]ο Ῥχοβεπός 
οὗ ΤΠΕη 5181] ο ἄεπ]ε ἴῃ {πο 
Ῥγθδδοηςο οὗ ἴμο αηρε]β οἵ ἄοᾶ. 

10 Απᾶ εγενγ οπο ὝΠΟ 5]α]] ϱροα]ς 
ἃ ποτά ἀραϊηβῦ ἴπο Βου οὗ της, 
10 51.811] Ῥο {ογρίνοι Ίππα: Τα 
ππ{ο Πτα ἐπαὺ Ῥ]αβρμοπιθί] α- 
ραϊπδί ἴμπο ἨοΙγ Βρῖ1ς 16 5181] 

11 ποῦ Ῥοε ἔουρίνοη. Απιά θη 1ιαΥ 
Ῥνίηρ τοι Ῥε[οτο [Π6 ΒΥΠασΟΡΊΘΡ, 
απιᾷ {πο τπΙθυΥ5, δα {ιο αιι{]οτῖ- 
{165, Β6 ποὺ απχίοτς ΠΟῪ ΟΥ σ]αῖ 
γε 5181] αΏβΊγοΥ, ΟΥἩ ὙὙΠαῦ το 5181] 

19 βαγ: 1ΤοΥ ἐπ Ἠοι ϑρὶυῦ 588} 
16αο] τοι ἴῃ {μαῦ γενσ Ποῖ πν]αί 
γε ουρ]ιὺ {ο ΒΥ. 

1. Απᾶ οπο οὖ οὗ ἐπθ τυ] ἐπᾶθ 

505, “αὐ 
τοπίο 118 
αἱδ- 
αὗρίες, 
11γεί ΟΥ̓ 
αἲῖ δε- 
114γε ΜῈ 

405, ατ- 
{πογῖέψ 

5 αν. 6σε- 
επγα. 

δ ἀν. ὧι 
γ16. 

1 αγ. ἔτι - 
πίηι. 

Βαϊ πο Πΐτη, ΒΜ βίου, ΡιάπηγῬτο- | 805, 
{ποὺ ἀῑνιᾶς ἐπ ᾿ἱπΠπουϊέϑηοθ τ] 

14 πιο, Ῥαῦ Ίο βαϊᾷ πηΐο Πΐτη, Μα, 
σα ε]ε} 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

3 ᾿ Ν , καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, 
δ4 ἐνεδρεύοντες αὐτόν, καὶ ζητοῦντες 5. θηρεῦ- 

“-“ ο} - 

σαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἵνα κατη- 
γορήσωσιν αὐτοῦ", 

“ “ / - 

12 Ἔν οἷς ἐπισυναχθεισών τῶν μυριάδων τοῦ 
΄“΄ 3 / ή 

ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο 
, Δ λ Ν Ε “ - 

λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, 
” δι ς [ο Ε) , -“ ’ -“ Προσέχετε ἱ ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν 

, ἢ Ε] Ν οὖν Ὁ 2... Ν 
5 Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις. οὐδὲν δὲ 

, 5 ΄ Δ ” 5 ’ 

συγκεκαλυμµένον ἐστίν, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθή- 
, Δ 3 / 3 

3 σεται, καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται. ἀνθ᾽ 
- - ”/ - 

ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ 
3 [ή ὃ νὰ Ν Ν 5 / 

ἀκουσθήσεται καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε 
΄“΄ , “ 

ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δω- 
» δ δι. ΄ 

4 μάτων. λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, Μὴ 
- ΄“΄ 3 - 

φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα, 
- Ἀ / / 

καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι 
κ ε - ΗΕ. 

ὃ ποιῆσαι. ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε 
λ Ν λὴ ΄σ 

φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν 
᾿-»Ὦἦ| 3 “ » Ν ’ . / , 
ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν ναί, λέγω 
« ”- - ΄ ” Ν ’ 

6 ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. οὐχὶ πέντε στρου- 
, ᾿Ξ 5 / ῃ ΑΓ ἃ ῃ » 

θία πωλεῖται ἀσσαρίων δύο; καὶ ἕν ἐξ αὐ- 
“ -} »»,ἤ 3 , ο ως ολ τῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ 

“-“ 3, ἈΝ Δ “ -- 

7 Θεοῦ. ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς 
ἘΠῚ γγὲ κ᾿ "οίθ ν ο - ς 
ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ οὖν” φοβεῖσθε 

8 πολλών στρουθίων διαφέρετε. λέγω δὲ 
ς α [ο ἃ Ἅ ε , » 3 4 4 ὑμῖν, Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμ- 

“ Ἂν , “ 

προσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ 

907 

35 πι, καὶ ζητοῦντες 

3 ϱπι. , ἵνα κατηγορή- 
σωσιν αὐτου 

1 (Γα)η., Πρῶτον προσ- 
έχετε) 

2 ρῆν. οὖν 

2 θ / ε Ν / Β .». - 5 ϐ ) 
ανυρώωπου οµο. ογήσει εν αὐτῷ εμπροσῦεν 

- Ε] “ πο ς Ν Ε] , / 

9 τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ' ὁ δὲ ἀρνησάμενός 
’ “ ε) ’ 3 

µε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται 

10 ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. καὶ πᾶς 
ΓΙ » ”- / μι δ εἰ “ - ’ 

ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 
3 / ολα “ Ν ΕῚ Δ α ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ εἰς τὸ "Άγιον 

- , » 

Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 

1 ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συνα- 
οἷ Ν Ν 3 Δ Δ 

γωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ 
- 4 - “Ὁ ’ 3 ’ ΕΝ / 

μεριμνᾶτε" πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε, ἢ τί 
» ΒΝ τοι τ σ᾽ - - 

19 εἴπητε᾽ τὸ γὰρ "Άγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς 
3” ῳ - ο ΩΣ - ΄ 

ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

18. Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλουδ, Διδά- 
9 ΤΑῚ “ιν - , 

σκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφφ μου μερίσασθαι μετ᾽ 
4 ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. ὁ δὲ εἶ ὐτώ, Α μοῦ τὴν κληρονομίαν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ; Αν- 

ὃ εἰσφέρωσιν 

4 μεριμνήσητε 

ὅ ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ 



5. ΤὉΟΚΕ ΧΙΙ. 14- 80. 

ταν, (ὁ 
{Λε 
τοηιῖγ 
ἐὰν δοι. 

κ Μαί, 
6. 25. 

ἢ ΟΥ̓, ἴἶνε 
πιο ἵν 
αγεΓιαῖ 
δ15ΡΕἨ86. 

1611 

πο τηϑθ πιο ἃ ]πάρο, ΟΥ ἃ αἰ ν] 6 Υ 
ΟΥΕΥ τοι ἢ 
15 Απᾷ Ίο βαϊᾶ πηΐο ποτὰ, Τα] 

Ἰοθᾶ απᾶ Ῥεπατο οἵ οουθίοιιβηθϑβ: 
ΤΟΥ ἃ πιαπ)ς 1ο οοπβϊςεῦἩ ποῦ ἴῃ 
{16 αραπάαποο οὗ ὑπ6 ὑπϊηρ5 ΒΊΟΝ 
Π6 Ῥοββθββϑίῃ. 
16 Απά ]ιοβρακααραταΡρ]ετπ{ο{λοτη, 
βαγΊηᾳ, ΤΠο στουπά οὗ ἃ οδγ{αϊη 10] 
τηςη Ὀγοιρηί {οτ]μ ρ]οπα αγ. 
17 Απάᾶ Πα ἐποιρηύ ναί ΠΙ ΤΉ 56], 

βαγίηρ, η Πας ρΠα1 Γάο,ῬεσααδεΤμανγο 
ΠΟ ΤΟΟΠΙ ΥΥΠΘΥΘ {0 Ῥοδρίουγτηγ ἔγτ 5 ἢ 
18 Απά Ἰιο βαϊ, ΤῊῖβ ψΠῚ1 ἄο, Τ 
πι ρα] ον Τὴν Ῥαγπβ, απ θα 
Ρτθαίοχ, δα ἔμεγο ν]] Τ Ῥορίοτ 81] 
ΤΙΥ {γπ1{Β, ατιᾷ ταγ σοοᾷς. 
19 Απά Τ πν] 580 {ο τὴν 5ο], Ροπ], 

ὅποι Ἠαβδί πππεἩ ϱοοᾶς ]Ιαἱᾷ αρ Του 
ΙΠ8ΗΥ Υ6αΥΑ, ἔκ {λίπο 6856, θα, 
ἀντη]ς, απιᾷ Ῥε ΤΠΘΙΥΥ. 
20 Βαυύ ἀοᾶ βαῖᾶ πηΐο Ἠϊτα, Τ]μοι 

00], 015 πρΗ{ ! {μγ οι] 5181} Ῥε το- 
απῖτοᾶ ο[{]ος: {ει ΠΟΒΘ 5181] {μοδα 
πρ θ6 ΒΟ ἔ]ιοια Πμαϑὺ Ῥγονιά ας ὃ 
21 Μο 18 19 ὑπαῦ Ἰαγεί] πρ ἔνεαξατα 

ΤΟΥ Ἰήτηβοα], απᾶ 195 ποὺ τῖοα {ο- 
γγατᾶς αοά. 
90 41 Απᾶ Ἡο παιᾷ απίο 115 ᾱἱδ- 

αἵρ]6β, ΤΠογείογο 1 5αγ ππῖο τοι, 
ἘΠῚ πο ὑποαρΠί Του γοῦν 1116 πυλαί 
γα β]ια]] οαί, πεϊίπεν Τον ὑπὸ Ῥοάγ 
πγηα{ γο 58}] ραῦ οἩ. 
29 Τ]ιο 116 15 τπογθ ὕπδη τηθαῦ, δ 

ἴχιο Ῥοᾶγ 15 το 6 {παπι ταπηθηῦ. 
24 Οοπβίάσν ἴ]ιο ταΥοΠΕ, Τ0Υ ΠΟΥ 

ἨΘΙ{ΊΘΥ ΒΟΥ ΠΟΥ Υ68Ρ, πμΙοἩ ΘΙ ΠΘΥ΄ 
Ίανο βου ποιβθ. που Ῥαχῃπ, απᾶ αοα 
{οεάσί]ι {Ἰπαπη: ον, τη ΟΝ Τ1ΟΥΘ 8.6 
γο Ῥοαΐΐέεν {απ {Π6 ἴον ]5 2 
25 Απᾶ νυμΙο] οὗ τοι ση ἰακτς 

ὑποαρΗ{ «απ δα {ο Ἠ]5 βίαίατε οπθ 
ΘΟ} 
20 Τ το ἴπιθὴ Ῥο ποῦ 8016 {ο ἆο 

Όναῦ (Π]πρ πΥμΙοΗ 15 Ιθαβί, ἢ ἴα]κα 
γθ ἐποαρ]ηέ ἴον {πε γϑϑὺ ἢ 
27 Οοηβῖάςτ {πὸ Τή]1ο65 μον ἴ]ογ 

ΒΎΟΥ,, {Πεγ 0011 ποῦ ; ἴ]ιογ βρίη ποῦ: 
απᾶ γεῦ 1 58. υπίο τοι, ὑπᾶὺ Ῥο]ο- 
ΤΠΟΠ ἴῃ 81] Ἠ15 ΡΙοΥΥγ, νγὰβ ποὺ αὖ- 
ταγοαᾷ 1ο οπθ οἵ {π6ρο. 
28 Τῇ {μοι ἄοα 5ο ο]οίμε {πο ρταβς, 
ΜΘ 15 {ο ἂν ἴῃ πο Πε]ᾶ, απᾶ {ο 
ΙΠΟΥΤΟΥΥ 15 οα5δὲ Ἰπίο ἴ]ιο ογεἩ: ΠΟῪ 
ΤΩΠΟἨ ΤΟΥ τοὐϊέ 6 οἰοίμε γοι, Ὁ γο 
οἳ Η{{]ο {αμ 2 
29 Απᾶ βοε]ς ποὺ το ν]αῦ γο 5118] 

οα{, ος γ]ιαῦ γο 5881] ἄτιπῖς, Πποϊίμοτ 
Ῥο το οὗ ἀοαρί[α] τη]. 
80 ΤῸΣ 811 «ιερο ὑπίπρβ ἆο Ίο 

1881 
ὙΠῸ πηαάθ τὴη6 ἃ ]πᾶᾷρο οὐ 8 
ἀἰνιάςχ οναΥ γοιδ Απά ο βαϊᾶ 
π{ο {μοιπα, Τα]ο Ἠεος, απᾶ Κορ 
ποἩτβαε]νεβ ποπ α]] οεογείοιβδ- 
ηθδ8: 1ου ἃ τπαπ)5 [ο οοηβ]ςί- 
οἵ ποῦ ἴῃ {πο δρυπᾶδποθ οὗ {Π6 
{Π]ηρ5 10 Π6 Ῥοββοϑβοίῃ. Απᾶ 
16 5ραΚο ἃ Ῥαγαβ]ίε πηΐο ἔπΠατη, 
ΡαΥΊΠΡ, ΤΠ ργοπιιᾷ οἳ ἃ οργ{αϊτ 
το τη Ὀτοισ]ί {ον ρ]οπ{]- 

17 {αἩσ: απᾶ Π6 τθαδοπαά να ζΗΙι 
Ἠπηβε]Ε, βαγίπσ, ΥΥ μαῦ 5Π|4111 ἅο, 
Ῥθοδβθ 1 Ἠαγο ποὺ 6ο {ο 

18 Ῥοαβίον τησ {γτι 5) Απ Ίο 5814, 
ΤΊ5 Ψ1Π1 ἆο: 1 1] ρα ἄοννπι 
ΤΗΥ ῬαΥΠΒ, απᾶ Ῥι]ά ργθαΐου; 
απά (λογο γη] 1 Ῥοαβίον 81] ΤΥ 
οοΥη απά τηγ ροοᾶ5. Απιά Τ τν] 
βαγ {ο τα 2501), 2501], ἴποα 
Ἰαδῦ τητιοἩ ροοᾶ5 δα παρ 1ου 
ΙΠ8ΠΥ ΥΘάΥΒ; ἔα κα [Π]1Π6 6856, Θαῦ, 
αὐτης, ο τήΘΥΥΥ. Βευῦ «ο βαῖά 
πη{ο Ἠϊτα, Ποῖ ἔοοβςδ] οπο, {118 
πϊρης 515 {ΠΥ 2501] νεφπ]γθᾶ οὗ 
{Π66 ; απᾶ {Π6 ἐΠήπρς πΥΠίο] ποια 
Ἠαξδί Ῥγοραγεᾶ, π/Ποβο βΠα]] {αγ 
Ῥα5 Ρο 15 Πε ἐπαί Ιαγεί πρ 11εα- 
ΒΈΓ ΤΟΥ ἨΙΤΞΕΙΕ, αι 15 ποῦ τῖο]ι 
{οπατᾶ ἄοᾶ. 

Απιά [6 58] ππ{ο Ἠϊ5 41δαῖρ]6β, 
Τ]ιδγ6ίοχο 1 58. απίο τοι, Ῥε 
ποῦ αΠΣΙΟΠ5 ΤοΥ γοι 4116, πια 
πο 518}1 οαῦ; ποτ τεῦ Τον τον 
Ῥοᾶγ, πας γο 5181] ραῦ οἩ. 
ἘῸΥ {πὸ 411{6 15. τπονθ απ {Π6 
{οοᾶ, απᾶ ἴ]ο Ῥοᾶγ αι {πΠῸ6 
Ταϊτηθηῦ. Οοπρβ]άεν {πε ΥαΥΕΠΡ, 
λαῦ {Παγ βοῦν ποῦ, ΠΟΙΟΥ͂ τθαρ; 
ὙΠΟ Ἰανο πιο β6ογθ-6ΠατΙΡΘΥ ΠΟΥ 
Ῥατη; απᾶ αοᾶἆ [οοᾷαία ἔθη: 
οὗ ΠΟΥ 1ηΠΟ] ΤΠΟΥΘ γα]πε αγθ Υε 
παν πο Ῥανάδ! Απιά πο οὗ 
τοι Ὦγ Ῥεΐηπσ δηχίοιιβ «απ 8 α 
οπΡῖς ππ{ο 115 ὄβίαίπτα» ΤΠ {μαι 
γο 416 ποῦ 8016 {ο ἆο οταν {μαι 
τυμΙο 15 ]οαςῦ, ΤΠ ἃΥ 6 γ6 ΔΏΧΙΟΤΙΒ 

27 οοποθγπῖηρ ὑπ γϑϑὺ Ὁ 51 ΘΥ ὑΠ6 
1165, Ἠονυ ΠΟῪ στον: εν {οι] 
ποῦ, ΠΟΙ ΠΟΥ ἄο {που ϱρῖη; γεί 1 
βαγ πηΐο γοα, Έναν ΒΟΙΟΠΙΟΠ 1π 
811 Ἠῖς σ]ουγ σγας ποῦ αγγαγαᾷ Ἠ]κα 
οπθ οὗ ἴΠθ656. Βαὺύ 1 (ἀοᾶ ἀοῦλ βο 
ο]οῦμε {Πε σγαδβ1π ὑπὸ Πα]ᾶ, ΒΟ ἢ 
ἑο-άαγ 18, απᾶ {ο-τποντονγ 15 οαδί 
16Ο {ΠπΠ6 ΟΥ̓́Θ ; ΠΟῪ τηπό] ΤΠΟΥΘ 
δλα[ῖ Πε εἰοίμε γοα, Ο γε οὗ 1016 
Τα Απά 5οο]ς ποῦ το νλαῦ ο 
5818] οαῦ, απιᾷ σν]ιαί νο 518] ἀτ]τῖς, 
ποϊίμεν Ὃο6 γο οὗ ἀοιθύξα] ταϊπᾶ. 

80 Ἐου 811 Όῃπθβο {Πῖπσ5 ἆο ἴλο 

16 

16 

19 

28 

- ---  - - -  -- 

1 αν. ον 
ποί πι α 
πιαγιὃ 
αὈιζη- 
ἄαπες 
θη δὲδί- 
οί ᾿ξ 
116, 
7γοπι ια 
ἐπίῃ 
τοῖσι πὰ 
0β8658- 
εἰ. 

5 05, {γε 

565. 
{πε 
γε γε 
ἐμ εοι. 

405, 
δοιι 

505, ασε 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 909 

/’ , Ἅ 

θρωπε, τίς µε κατέστησε δικαστὴν ἢ 
- 3 ᾿ κ᾿ 9 , 

16 μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; εἶπε δὲ πρὸς αυτούς, 
« “ Α -“ Ορᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς πλεονε- 

3 - ῃ ε ᾿ 
ξίας" ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ 

» “ " “ Ε ΄- 

αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ. 
3 Ν 3 ῃ 

16 εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, λέγων, 
” ’ « 

᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ 
17 χώρα καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί 

“-“ / 

ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς Καρ- 
18 πούς µου; καὶ εἶπε, Τοῦτο ποιήσω" καθε- 

΄“ ΔΝ 5 / Ἂς , 5» 

λῶ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδο- 

μήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματάϑ 
9 Ν ἈΝ) ΕΒ ᾿ νέφος “ ΄ 

19 μον” και τα ἀγαθά µου. και ερω τη ψυχῆ 
/ ιά Δ 5 Δ ΐ, 5 

μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς 
» 9 ῃ ῃ / 2 ῃ 
ἔτη πολλά ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 
ο Ν 3 ο ς / / / - 

30 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός, ᾿Αφρον, ταύτῃ τῇ 
Ν / - ΄ 

νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ" 
. ἘΞ , / » “ ς 5ι ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; οὕτως ὃ θησαυ- 

’ ν ” . ΔΝ 3 ΔΝ - 

ρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. 
5 ν ΔΝ ν 3 - 

99 Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Διὰ 
- - Α - ΄ ΄ 

τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ μεριμνᾶτε τῇ Ψυχῇ 
« α 11 / / ο Ν “ ΄ 12 , 

ὑμῶν, τί φάγητε μηδὲ τῷ σώματιϊ", τί 
» , ς Ἀ ” - 

ϱᾳ ἐνδύσησθε. ἡ 13 ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τρο- 
” Ν Ν ” “ 5 / 

94. φῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. κατα- 
Ν [ιά ) 

νοήσατε τοὺς Κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν, 
3.» / τ 2 ” - δολ 

οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστι ταμεῖον οὐδὲ 

ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει αὐτούς" πόσῳ ηκη, ρ ο 

95 μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν ; τίς 
απ 3 « - -- / ΄ 4ιϊ 

δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ 
- - 9 

28 τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα"; εἰ οὖν οὔτε! 

ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν με- 

21 ριμνᾶτε; κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξά- 
κ 5 - 2 

νει οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ 
Δ - / - 

Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξη αὐτοῦ περιεβά- 

98 λετο ὡς ἓν τούτων. εἰ δὲ τὸν Χόρτον ἐν τῷ 

ἀγρῷ σήμερον ὄντα "Ὁ, 

βανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέν- 

Ν 2/ ΄ / 

καὶ αὔριον εἰς κλί- 

,ὔ - { - ] / Ν 

49 νυσι, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; καὶ 
Ἐπ κα ᾿ - / / “17 / / ᾿ 
ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, ἢ τί πίητε 

80 καὶ μὴ μετεωρίζεσθε. ταῦτα γὰρ πάντα τὰ 

6 κριτὴν 

7 πάσης 

8 τὸν σῖτον 

9 οπι. µου 

19 λέγω ὑμῖν 

11 οπι. ὑμῶν 
15 αά ὑμῶν 

1 αάάζ γὰρ 

14 ϱΠι. ἕνα 15 οὐδὲ 

16 ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον, 
ὄντα σήμερον 

17 καὶ 



510 5. ΤΚΕ ΧΤΙ. 80.---40, 

Μαϊ, 
6. 20. 

3 Μαί8, 
24, 48. 

1611 
ηβΙοη8 οἳ πο πγοτ]ά βοοῖς αἴξου: 
απά γοῦν {αΐμον Ἰσιογεί]λ ἴλαῦ γο 
Ἠαγο πεεᾷ οὗ {παρο {]ήποσς. 
51 4 Βαΐ ταίμεν βοε]ς γο {πο κίπρ- 

ἄοπι οὐ ἀοά, απᾶ 811 ἴμαρο ἐπΐηρ5 
51.811 ο δα ἀρᾷ πηΐο τοι. 
92 Εοσαν ποῦ, {16 Βοοῖς, ἴον 16 15 
σοῦ {αΐμον’ς σοοᾷ Ῥ]εαβατο Το ρῖνο 
τοι {πὸ ἰησάοχῃ. 
99 Θε]] ὑπᾶῦ γο μᾶνϑ, απᾶ στο αἶτης: 

Ἀργογν]ᾶᾷο γοπγβε]γος Ῥασς τημ]ο]ι γγαχ 
ποῦ ΟἹ, ἃ ἰγοαβατοῖπ {1ο πρᾶν θη ἐ]ιαί 
8116 0} πού, ΘΓ πο {Π16ῇ αρργοα]ι- 
οἴῃ, ποι ΠΟΥ τοῦ οογταρ{εί{ῃ. 
94 Ἐον ὙΠΘΙΘ γοαν {π6αβατο ἰΒ, 

Ώιογο γγ]] γοῦν Ἠθανγ{ Ῥα 8150. 
95 ἘΤιοί γοιν 1οΐπς ο ριγᾷεᾶ αροπί, 
ΔΩ τοι Πρ δ Ῥατηίτς, 
90 Απ γα γοπγβε]νος 1]το πιηΐο τη 6 

ναί πναΙί {ου ὑποὶν Τιογᾷ, θη 11ο 111] 
γβίτιη Γγοτη {]ιο γγεάσἵπσ, ἔλλαῦ ΘΠ 
Ίο οοπιοῦἩ απᾶ Ἱαποσ]κεί, ἴπεγ τηαγ 
οΡοΏ πιηΐο Πΐπα πηπηθ(Ια{αΙγ. 
97 Ῥ]ορβοά απο ἴ]ορβο βογταηίς, 
ΠΟΙ {πὸ Τιογᾶᾷ πγ]σι Π6 οοπδί], 
51.811 Επά αϊοΙηςσ: Ὑεν]γ, 1 Εεαγ 
ππίοτοα, Τ]αί Π6 588] σιγᾶ ἨήπηΡε/, 
απιά τη Κα ἔΠετῃ {ο 5ἰὺ ἄοντπ {ο τηθαῦ, 
ΘΠ ν]] οσπηθ {ογί]ι απ βοῦν {μετῃ. 
98 Απιά 1 Π6 518}] σοπηθ 1η {ΠῸ β5αδεοπᾶᾷ 

ππαζο], ΟἿΣ ΘΟΙῚΘ 1π ὑπὸ ἐπ|γα πγαῖο]ι, 
απᾶ Ἠπάα {ατα 50, Ῥ]οβςοᾶ αγο ἔποβο 
βεγγαΏ{β. 
99 Ἐ Απ {Π|5 σου, ὑπ} 1 {π6 σοοᾶ- 
τη οἱ {1ο ΊοἈδο Ἰαᾶ πού πα! 
Ἠοι ὑπὸ (ιο του] οοτηθ, Ἡο σοῦ] 
Πᾶν γγαἰσ]ιαᾷ, απᾶ ποῦ παγο βαΠεγθᾷ 
15 Ἠοιβο {ο Ῥο Ῥγοκετ {Πτοιρ]. 
40 Ῥο το ἰ]μοεγοίοτο τεαᾶγ 8150: ΤῸ} 

ἴ]ο 5οπ οὗ τη οοππδίἩ αὖ απ ΠΟΤῚ 
ΠΕΠ γο {Π]π]ς πού. 
41 41 Τ]αοη Ῥοΐογ ραὶά ππίο Ἠΐτη, 

Τιοτᾶ, βρθαϊζοδῦ ἴ]οα ἴΠ5 ῬραχαΡβ]αο 
τη{ο τι8, οὗ οΥεη {ο 8113 
42 Απ {]ιο Τιογᾷ 5814, Ὑπὸ ἔπαπ 15 

ναί {αι {1 απιᾷ γγῖςο βὔθυγαγά, ποπ 
115 ΤΟΥ ε]α]] ππα]κο 1ΊοΥ οΥ6Υ 5 
Ἱοπβο]ο]ᾶ, {ο σῖνο ἴ]ιετα {λμεῖν ΡΟΥ- 
{Ποπ οὗ τηϑαῦ ἴῃ ἆπο β6αδοἩ ὃ 
45 ΒΙΘΒΕΘΩ͂ 15 ὑπαῦ βουυδηΐ, ὑγΠΟΥα 

115 Του θη Ἡςε Θοτηθέῃ, 518} Η πᾶ 
50 ἀοΐπρ. 
44 Οὗ ἃ {γα}, Τ βὰν πηΐο γοα, ἐπαὺ 

16 ση] τηα]κο Ἠϊτηα τα]εν ΟΥ̓ΘΥ αἱ ἐ]ιαί 
Ἡα πα. 
45 Ῥαΐ απᾶ 1 ὑπαῦ βουνϑηΐ 58. ἴῃ 

115 Ἰοατῦ, ΜΥ Τιοτᾶ θα γί ΠΡ 
οοπαΐπσ; απᾶ μα Ῥεσίπ {ο Ὄοαί 
{116 ΤΠΘΏΡΒΟΥΥΑΠ{Β, απᾶ πιαΙᾶθης, απιᾶ 
| {ο οαῦ απ ἁτ]η]ς, απᾷ 6ο Ῥο ἀπ ΚΘ : 

1891 
ηα/Ιοης οὗ ὑπὸ του] βϑοῖς αἴξου: 
Ῥαῦ γοαν Ἐπαίεν Κπονείῃ πα 
ο Ἠανο ποεᾷ οὗ ιαρο {μῖπρα. 
Ἠοπγγροαῖί εεε]ς γε 115 Ἱάπράσπα, 
απᾶ {Π656 {ήπσς 5181} Ὦο αἀᾶεᾶ 
πηΐο οι. Ἔθαν πού, Π{16 Βοε]ς; 
ον 10 15 τον ΕΔ ΠΟΥ 5 ροοᾷ Ρρ]οᾶ- 
ΡΊΥΘ {ο ρῖν τοι {πῸ κίηράοτη. 

95 561} πδὖ γα Ἰαγο, απ ρῖνο αἶπας; 
1ηκ]ζθ {ΟΥ ΨΟΙΥΡΕΙΥΟΡ ΡαΥβ68 ὙΠΟ 
πναακ ποὺ ΟἹ, ἃ {γοιββατο ἴῃ {Π6 
Ἠδαγαπς {μα δ 116. πιοῦ, ΠΟΘ 6 
1109 {μῖοί ἄταπεί] πθᾶν, ποῖ Π 

84 τηοῦῃ ἀθδίγογαίμ. ΒῸΣ πογα 
ΤΟΙ ἴγεβδττο 15, ἴπογα 711 σοι 
Ἠοαγῦ "6 8150. 

9ὗῦ  Πεῦγοι]οἵηςβ Ῥο ρ]γᾶᾷεᾷ αροπῦ, 
96 απᾶ γοιν ]απ1ρς Ῥαγηῖης: απᾶ 6 

γο τοι} βε]νος ΠΠ|τ ππ{ο τησ ]οο]ς- 
Ίπρ {ου {πρὶν ]ογά, θη 6 β]ια]] 
γεν ἔγοτα {Π6 τπαγγΊαρο Γ6αβῦ; 
ναί, θη Ίο ορπιθ{] απιᾶ Ἰπου]ς- 
οὐ, {πεγ πααγ βἰγαϊσΠίνγαγ ορεπ 
πηΐο τη. ἈῬ]οββοά απο ἴ]οβο 
Ἀβογναπίς, πγοτη 1ο Ἰογ ΘΠ 
Ίο οοπιείἩ 518}] πα πγαοβῖηρ: 
γαγ]γ 1 βαγ ππίο τοι, ὑπᾶῦ Ἰα 
αμα] σινά Ἰήπιβα], απ τηα]ο 
παπα 510 ἄοπππ {ο τηθα{, απᾶ 5881] 

98 οοπηθ απᾶ 5εχγο ματι. Απάᾶ 1 
6 5181] οοπηο ἵπ πο βεοοπᾶ 
πγαῦοἩ, απᾶ Ἡ ἵπ {πο {πϊγ, απᾶ 
Ἀπάα έμεπι 50, Ῥ]οββοᾶ απο ἔλοβο 

99 «ογυαπί. ὃῬαῦ που 0115, ὑπὸ 
1 {Π6 τηαδίαυ οὗ ὑπ6 Ἠοπβο πᾶ 
Κηονγ ἴῃ πα Ποῖ {π6 (ιοί 
Ὑγ85 ΟΟΙΏΪηρ, ὮἩο ποπ]ά Ίανο 
πγαζολαᾶ, δα ποῦ Πᾶν 1ο 118 
Ἠοιςδο {ο Ῥο ἆργοκει {μῃτοαρῃ. 

40 Ῥο το αἱδο τοαᾶτ: Ίου ἴθ απ 
ποῦν ὑπαὺ γο Οϊπ]ς ποῦ ιο Βοπ 
οὗ της οοτηεί{ῃ. 

41 Απ Ῥεΐεγ ρα1ᾷ, Τιογᾷ, ερεακε»ί 
Όποια Οπής Ῥραταρ]ο ππ{ίο τι8, ΟΥ̓ 

42 6γεηπ απίο 8112 Απά {π6 Τιοτᾶᾷ 
5814, πο ἔπαοι 15 ἐμ Γαπμ{α] 
παπά πήδο βοπατᾶ, ποτ 15 
Ἰοτᾷ 5181] δεῖ οὐϑὺ Ἠϊ5 Ἡοπδε- 
Ἰο]ά, {ο ρῖτο παπα {Ποῖ Ῥογίῖοπ 

45 οἵ {οοά ἴῃ ἄπε 686αδοπ2 Ῥ]οβεεά 
15 Ὁπαὺ θβογναηῇ, ν]λοπα 5 1οτά 
ὪΠθη Ἰ6 οοπιεί]α 5181] Ἠπᾶ 5ο 

44 ἀοἵηπρ. ΟΕ ἃ {ται 1 58. απΐο 
ποτ, ὑπ Ίο “111 βϑῦ Ἠϊτη οὐϑὺ 81] 

45 {πα πο παθμ. Βεΐ 1 ὑπαῦ δβογνα{ 
5181 58. ἴῃ 5 ποαγύὺ, ΜΥ Ἰονᾷ 
ἀε]αγοεί]ι 15 οοτηῖπρ; απά 5118}} 
Ῥεσίπ {ο Ῥοαῦ {1ο τηρπβοτναπ{β 
απᾶ {Π6 πιαΙᾶβογγαπ{ς, απᾶ {ο οαῦ 
ρα ἁγιπ]ς, απιᾷ {ο Ῥο ἄναπ]κθ; 

5 [ή 

8 τῷ 

ὃ -α 

1 ΜαΠΥ 
Ἀποϊοπί 
θα{λγοτ]- 
{165 τολμά. 
ἐ 6 κῖησ- 
ἄοπι ο} 
Θοα. 

2 αν. 
δογεῖ- 
δο)υαγιῖϑ. 

8 Οὐ, Βιέ 
{18 γε 
που 

84}. 
αἰσσεᾶ 
ἐμγοισῆ. 

50ΟΥ, {πε 
Γαἰ}ιῖ 
δίεισα», 
ἴτιε ιυἱδέ 
ΤΙΘΠ 
«πον 
δο, 

6-5, 
Τογι- 
δετταπέ. 
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ἘΥΑΓΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, 911 

Α κε κ ὉΤῈ ᾿ 
ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ 

5 4 λ “- ΔΝ οἶδεν ὅτι χρήζετε τούτων. πλὴν ζητεῖτε τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 8, καὶ ταῦτα πάντα 19 

, ς ἦν Δ “ Ν ν 

3 προστεθήσεται ὑμῖν. μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν 
, ΒΥ 5.7 ε κ᾿ Ἔχει να ὃ Ρ' 

ποίμνιον᾽ ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦ- 
- ’ Ν 

ναι ὑμῖν τὴν βασιλεία. πωλήσατε τὰ 
- / 1’ ’ 

ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. 
- / λ ; 

ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλάντια μὴ παλαιούμενα, 
- 9 - ο 

θησαυρὺν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου 
: ᾽ ᾿ / . 

κλέπτης οὐκ ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει 
Ν ς - 2 Ν 

ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς υμών, ἐκεῖ καὶ 

ᾗ καρδία ὑμῶν ἔσται. 
” « “ 4» / ’ 
Έστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι, 

καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι 
, 

ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον έαυ- 
- ο, τ Φ“ 

τῶν, πότε ἀναλύσει" ἐκ τῶν γάμων, ἵνα, 
» δ Ν ’ 5 , 2 ” ἐλθόντος καὶ κρούσαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν 

“ - “ ἃ 5 

αὐτῷ. μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὺς ἐλ- 
- ὀ τον νὰ 

θὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας ἀμὴν 
΄“ 3 “ 

λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ 
5 / Ν Ν / 3 - αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 

ῳ 3 

καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ” ἐν 
“ ,ὔ ” ο δὰ α νά 

τῇ τρίτη φυλακῇ ἔλθη, καὶ εὕρῃ οὕτω, µα- 
/ / 5 ε “ ορΩ . - ΄σ ΔΝ 

κάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι" ἐκεῖνοι. τοῦτο δὲ 
/ ς » ς ώ / / 

γινώσκετε, ὅτι εἰ Ίδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 
σα 5, / 
ὥρᾳ ὁ κλέπτης έρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ 

95 Ἃ 5 Αΐ 

οὐκ ἂν Ὁ ἀφῆκε διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
Αλ « “ μν ο4 / θ [ιά πι ο - [ 

καὶ ὑμεῖς οὖν”' γίνεσθε ἔτοιμοι' ὅτι ἣ ὥρᾳ 
ΕΣ ” ς εν ΖΕ ΦΕΣ / ” 

οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 
5 Δ δι, ος. 6 ΄ ΄ ΔΝ 

Εἶπε δὲ αὐτῷ” ὁ Πέτρος, Κύριε, προς 
ς “ Ν β λὴ / λέ Ἅ Ν ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις, ἢ καὶ 

, Ξ οι , 
9 πρὸς πάντας; εἶπε δὲ” ὁ Κύριος, Τίς ἄρα 

Ε] Ν ς Δ 5 ’ “7 / ΓΙ 

ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ” φρόνιμος, ὃν 
« / ΤΣ τς ΄“ 

καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐ- 
“ [ο / Ε] “ Ν , 

τοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτοµέτριον; 
5 7. ς ὃ - » - Δ 3 Ν ε 

μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ 
ῃ ΝῊ ἐν μῖος κ “ 

κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. ἀλη- 
΄“΄ [2 -”- “ “ -- 

θῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρ- 

χουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. ἐὰν δὲ 
2/ ς ζωὴ 5 ” » ΄" 2 κῚ ” 

εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, 
/ [4 / ΄ » α. Χρονίζει ὁ κύριός µου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξη- 

’ ἢ ΄σ 

ται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, 
5 ΄ Δ » Νὴ , . 

ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι 

18 αὐτοῦ ἰοαΐ, ιοί πιαῇ. 

19 ϱπι. πάντα 

30 ἀναλύσῃ 

9] ὨᾺ ΄ 4 δν / κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ, 
ἂν σ 

ο 2. ΟἿ". οἱ δοῦλοι 

35 ϱπι. ἂν 

34 ϱ0πι. οὖν 

35 .0πι. αὐτῷ 

36 καὶ εἶπεν 

57 ὁ (πιαγί. , ὁ φρόνιμος 
ὃν) 



ο, ΤὉὌΚΗ ΧΙΙ. 406. δ9. 

10ΟΥ, εί 
πηι ο), 

1.0, 
φαϊπεᾶ. 

ἄ Μαϊ. 
10, 94, 

ΧΜΑΗ, 
16, 2. 

Ξ ΜΑΙ. 
6, 25, 

Ἰ 566 
ΔΊαΥΚ 
15, 42, 

1611 
46 Το Τιοτᾷ οἳ {πᾶὺ βουναπὺ ν]] 

οοπ16 ἴῃ ἃ αγ ἹὙπεη Πο Ιοοκεί] ποῦ 
{ου ήτα, απᾶᾷ αὖ δὴ Ἠοαγ νεη Ίο 
18 ποῦ παχθ, δα ν]] | οί ΐτη ἴῃ 
βαπάθΥ, απᾶ συ] αμροῖπε ἴση Π15 
Ῥογύϊοη ση 116 τι ΘΠ] ΘΟ 5. 
47 Απιᾶ {]ναί βου ναμῦ τὺ 6 ἢ Ίκπουν Ἠ]5 
Τιογ 5. ψ111, απιά ρυθραυθα ποῦ μηδ, 
ποίε]ιον ἀῑᾷ αοοογάῖπρ {ο 5 ΜΠ], 
β]ια]] Ῥο Ῥοαίεπ να 1παἩγ 51 1068. 
48 Βτί πο ]ιαῦ πιουν ποῦ, δα αἰ 

οοτηπηΙς {πρβ νο ΠΥ οὗ βίχΊρ65, 
5]α]] Ῥο Ῥοαίαοι η {εν βἰτῖρο». 
Έ ουν {ο γ/οΠΙΡΟΘΥΘΥ ΉΤΟ 15 Ρίγα, 
οὗ Ἠῖπι ϱΠα]] Ὦο 1πποἩ τοφαϊτεᾶ: απιᾶ 
{ο ΠΟΤῚ ΤΠΘΠ Πᾶν Θοτητηϊ θα της], 
οὗ Ἠϊπα {Π6Υ ν]] αξ]ς ἴ]ιο ΤΟΥΘ. 
49 47 1 απ 60Π16 {ο βεπᾶ το οἩ ἴλμο 
δατ{, απᾶ να σν] 1, Ἡ 10 Ῥο α- 
γραῦν Εἰ η6]6 6 2 
50 Βα 1 πᾶν ἃ Ῥαρίίδπι {ο Ὀ6 Ῥαρ- 

{ϊχοα νι, απᾶ ου ατα 1  βὐγαϊζοιιθᾶ 
{11 16 ο αοεοπρ]ΙβΏοας 2 
51 ἘΒΌΡΡΟΒΘ το ἰ]ιαί Τ 8τὴ οοτηθ {ο 

ρῖτο Ῥεαςθ ο, ατα) 1 (611 τοι, 
Ναγ, Ραῦ ταίμον ἀῑν]βίοῃ. 
52 ΕῸΥ Τνοπι Παποθ[οτί] λογο ε]α]] 

Ῥο ἔνθ ἵπ οηθ Ἠοτπβο ἀῑνιᾶςεᾶ, ἔῃ γ66 
αραϊηδί ὕνγο, απά πο ασαϊηςί ὕΠγ66. 
5ο Πο Ταΐμον Πα] νε ἀῑνιᾶεᾶ α- 

ραϊτπδῦ {ο βοπ, απᾶ {ιο βοὴ δρδϊηβῦ 
{86 [αΐμον: πο τποί]εν ασαἰπςδί {6 
ἀααρσλίαχ, δα ἴλμο ἀαπρ θυ αρα]ηδῦ 
{π6 τιοῦἩθ6Υ: ἴμο πποίμαν ἴῃ Ίατγ 
αραϊπςδῦ ΠΟΥ ἀααρΏίεν 1 Ίαν, απᾶ 
ἴπο ἀἁαπρ]μζεν ἴῃ Ιαν αραϊηδῦ ΠΟΥ 
πηοίῃον 1η Ιαν. 
δ4 4 Απα Ίο βαϊᾷ αςο {ο ἴμο Ῥεορ]ο, 

Ἐ λαθη γο 566 8 οἸοαᾶ τῖδο οαὖ οἵ 
{86 Ὑγοξί, εἰταϊσΏύγγαγ γα 5, Τηεγε 
οοπιθί] ἃ ΒΊΟΤΤΘΥ, 84 50 1 18. 
δῦ Απά γηοπ γ6 566 ὑπὸ βου ἢ νηπᾶ 

Ῥ]ονυ, γο 58, ΤΠΘΥΘ Μ11 Ῥο Ἰοαῦ, 
πα 16 οοτηθίῃ ἴο ρα88. 
δ0 Ὑο Ἰγροσπ1{θΒ, το οδη ἄἱδοθῃ 

ἴλο ἴδοθ οὗ {πῸ ΑΙ, απᾶ οἳ ἴμο 
οατίἩ: θαὺ Ἠοτγ 15 1 ὑμπαῦ ο ἄο ποὺ 
ἄβοενη {015 0πηο 2 
57 ὙὂΎσα, απᾶ ΜῈ ογοι οὗ γοτχ- 

βο]νος ]πᾷσο ο ποὺ πια 15 τ1ρη{ ἢ 
56 4 Ἐ Ἠ/μεπ ἔποα ροδςδί νηζἩ ἐμ]πο 

αἄνογβατγ {ο {π6 πιαρϊςἰταίο, ἃ5 ὑποτι 
ατῦ ἴῃ {πο αγ, ρῖνο ἄϊῄσοποο {]ιαῦ 
{ποια πιαγοςῦ Ῥο ἀθ]ϊνογαςα ἔγοτα Ἠϊπῃ, 
1656 ο Ἰα]ο {πθ6 {ο ἐπ πιᾶρβ, απά 
{π6 ο πᾶρο ἄε[νον {περ {ο {Π6 οῇ]σςν, 
απᾶ {π᾿ οβ]εον οαδύ ἴ]εο 1π{ο Ῥηῖδοι. 
59 1 {611 {π66, ΤἨοια 5810 πού 46- 

Ῥαγὺ ἔπθηοο, {111 ποια Ἰαδί Ῥραῖᾷ {π6 
τοαιγ Ἰαϑὺ Ιπηϊΐθ, 

1881 
46 {πιο ]οτᾶ οἳ ναί 1βοιναπί 5181] 

οοΊηΘ ἴῃ 8 ἆαγ πΠεη Π6 οχρθοξεί 
ποῦ, απᾶ ἴῃ απ ΠΟΙῸΣ π]θη Ίθ 
Ἰσιογγεί]ι ποῦ, απᾶ 5141] 2 οαὺ Ἠϊπα 
Β5Πά6Υ, απᾶ αρροϊτό Ἠ15 Ῥοχίίοη. 

47 σι {ιο απαλά]. Απά ναι 
1βογναηί, νγῖο]ι Ίου Πῖ5 ]οχᾷ5 
Ὑ11, απᾶ τηϑᾶθ ποὺ τοβᾶγ, ΠΟΥ 
41 δοοουᾶϊηρ {ο Πῖς ψ1], 5181] 
Ῥο Ῥϑαΐθῃ γη ΤηδηΥ εἐγίρεδ; 
ρα π ὑπαῦ πον πού, απᾶ ἄιᾶ 
Ώήηρς σου οὗ βἰπῖρθβ, 5881] 
Ῥοα Ῥδαίετ τιν ἴθ δέγῖρε8. Απᾶ 
{ο πΠοπβοσνεν πππο]ι 15 ΡΊΎΘΗ, 
οὗ Ἠϊπα 5118}1 τας] 6 γεφπ]τεᾶ: 
απ 6ο ΠΟΤ {Π6γ οοπηπηΙ ϐ τησ], 
οὗ Ἠΐτα “11 {μεν αξ]ς {16 τποχθ. 

1 οαπιθ ἴο οαϑὺ ἄνο ΠΡΟ ἴ]ο 
οατίἩ; απᾶ π]ιαῦ πν] 1, 1 τὸ 15 

50 αἰνοαᾶγ Ιπᾶ]εᾶ» Βα 1 ἨἸατο ἃ 
Ῥαρίίρδπη {0 Ῥε βαρ ϊχϑα νι; απᾶ 
ΠΟΥ απη 1 βἰχαιίοπος {111 16 Ὦο αο- 

51 οοπιρΗςμεᾶ! ΤΊ ΗΚ γο ὑμαῦ Ταπι 
ο0Π16 {ο ρῖνε Ῥεασθίῃ {Π6 θαυ 1 
{61} γοῦι, Νὰ; Ρα ταί]ιου ἀϊν 5100: 

52 Του ὕΠ6ΥΘ 5118] 06 {γοτη Ἡαποθξοτ[]ι 
ἤν ἴῃ Ομ ποῖι86 ἀῑνιᾶςεᾶ, [Πγ66 ἃ- 
δαϊηδβῦ {πγο, απά ὕπνο ασα1πδί ΠΥ66. 

ὅ8 με 518}} ο ἀῑνιάεᾶ, ζαῦμου 
αραϊηξῦ 500, απᾶ 505 αραϊηδί 
{αΐμου; τποίμεγ αραἰηδί ἀααρ]ίεν, 
απάᾶ ἄααρ]ζεν αραἰπςδί ΠΟΥ τηοί]θυ 
πιοίᾖευ ἴῃ ]α1ν ασαϊηςί ΠΟΥ ἀατιρ]- 
{εν ἴῃ Ίαν, απᾶ ἀααρβίεν η ἸΘῪ 
αραἰηδῦ Ίου πηοίμου ἴῃ αν. 

64. Απᾶ Ίο 5δϊά {ο {Ππ6 του! πιᾶες 
8150, Παπ ο 566 ἃ εἶοπᾶ τ1δῖηρ 
ἴῃ ο ποαρδί, βἰταϊρμίπαν σε 
ΒΒ, Τηπογο οοππείῃ ἃ ΒΠΟΤΕΥ: 

δῦ απᾶ 50 10 οοπιθί] {ο ρα88. Απᾶ 
π]θη {6 866 ἃι βο{]ι νηϊπᾶ Ῥ]οτγ- 
Ίπρ, Υθ 580, 1πετο ΜΠ] Ῥο ἃ 
Ἑβοογοβῖησ Ἠθαῖ» απᾶ 16 οοπιεῦἩ 

0 {ο ρα88. ο Πυροουίθϑ, Υε ΠΟῪ 
που {ο {Ιπίεγργοῦ {Π6 Τασθ οὗ ἴ]α 
θαγ{]ι απιά {πὸ Ἰεαναι; Ότο ΠΟῪ 
15 19 ἴλπαί γο Ίπποι ποὺ Ίο {ο 

δ ἀΠπίθγρτεί 015 ὑπὸ Απιά πἩγ 
εγεη οὗ γοπτεεῖγες προ το ποῦ 

58 νηιαῖ 15 τἱρηῦ } Ἐοτ 85 ὑποι ατί 
δοΐϊπῃρ' πα (πο αἄνειβαιγ θ6- 
1ο0το {πὸ πιαριςἰγαζθ, οἩη {Π6 Ὑγ8 
Ρῖνο ἄἱῄσεπσο {ο Ὦο ααἰὺ οἳ Ἠϊτα; 
1ο5ύ Παρ]γ Ίο Ἰαία {π66 πηΐο {με 
Παάρο, απᾶ {πὸ ]πᾶσο ελα] ἆο- 
Ίνον {ἶιοο {ο {πο ὅ οῇ]σαυ, αππᾶ {πὸ 
ὄρβ]οστ εΠα]] οα5{{]ιοο Ιπ{ο ῬτΙδοἩ. 

69 1 βαγ πηΐο ἴποαο, Τηοα αλα] Ὦγ 
ΤῸ ἨΙΘΑἨΒ οοπιθ οαὖ {]σπορ, {11} 
Ώιοα Ἠατο ρ8ῖᾷ {Πο τειγ Ιαβί παῖζο. 

48 

49 

1 αν. 
θοπᾶ- 
φεγυαλῦ, 

305, 
δου ον 
δΟοΈΥ 8 
επι 

805, οί 
τοζιά 

4 αν. 
φγοῦε. 

δα), 
ολα οίο}’. 



ἘΥΑΓΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

΄“ » « 40 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ 
9 Ξ 5 3 /͵ : ᾗ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει 

ν 3 - 

καὶ διχοτοµήσει αὐτόν, καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ 
Ν “ δε / 9. 4 ε σι 

47 μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦ- 
» “ / ε ΡΥ λος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ“, 

Ν Ν ς / 8 μη] Γ Ν Ν καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ” ποιήσας πρὸς τὸ 
» κὸὼ ν 48 θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς" ὁ δὲ μὴ 

, / κ 3 - ὃ / γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγών, δαρήσεται 
τ ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζη- 

τηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ" καὶ ᾧ παρέθεντο 

πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. 

4“. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς Ὁ τὴν γῆν, καὶ τί 

δὺ θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; βάπτισμα δὲ ἔχω 

βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὗ] 

δὶ τελεσθῇ. δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην 

δοῦναι ἐν τῇ γῇ ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ. 
/ ᾿» ἣΝ 5 Ν “ - 

6 διαμερισμόν. ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν 
ιά 3 , ε ὶ32 ὃ ͵ “ πέντε ἐν οἴκῳ ἑν ιαμεμερισμένοι, τρεῖς 

5 

ὄ ἐπὶ δυσί, καὶ δύο ἐπὶ τρισί. διαμερισθήσε- 
23 Η͂ 51 ε:- ᾿ εν 3 3 ΓΑ ται πατὴρ ἐφ᾽ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί 

μήτηρ ἐπὶ θυγατρίὀί, καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μη- 
85. Ν 3. Ἃ ΑἹ ’ »}.- ν" τρί᾽ πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ 

/ τα δ 6 Ν ” ΄΄ιὦ 30 νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς Ὃ, 
- “ 

δι Έλεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, Ὅταν ἴδητε 

τὴν ἴ νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ ὃ δυσμῶν, 
/ 2 . εὐθέως λέγετε» "Όμβρος ἔρχεται καὶ γίνε- 

9 7} 9 / ’ ΄ 
ὅσ ται οὕτω. καὶ οταν νοτον πνεοντα, λέγετε 

ο , “ ᾽ν . , ε , δῦ ὅτι Καύσων ἔσται" καὶ γίνεται. ὑποκριταί, 
Ν ἢ α - - - 

τὸ πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς Ὁ 
ο 4 - - 

οἴδατε δοκιμάζειν τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς 

οὐ δοκιμάζετε”; τί δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ σι » 

σπ σο 
/ κ᾿ / « κ᾿ ἢ Η͂ 

κρίνετε τὸ δίκαιον; ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ 
“ 3 δί 4] 03. ” 3 “ δὃ ο 

τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ 
Ν 9 / 3 / 9 39 ια , δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽ αὐτοῦ" μή- 

/ μὴ / ε ποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ 

, πάβαδῷ 5 τῷ ὑπρά τς κριτής σε παραδῷ”' τῷ πράκτορι, καὶ ὁ 

ΕΣ ία πράκτωρ σε βάλλῃ" εἰς φυλακήν. λέγω 

σοι, οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν, ἕως οὗ καὶ τὸ 
»» Ἀν » “ 

ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 

90 

91 

84 

95 

97 

99 

40 

ἑνὶ οἴκῳ 

διαμερισθήσονται 

θυγατέρα 

τὴν μητέρα 

Οπι. αὐτῆς 

οπι, τὴν 

αάᾶ ὅτι 

τῆς γῆς καὶ τοῦ οὗ- 
ρανοῦ 

41 οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν 

45 παραδώσει 

49 βαλεῖ 



του, 

ἀείου 8. 

5. ΤὺΚῊ στ πέν 

1611 
15 ΊΤΠηογο σοῖο Ῥγοϑοηῦ αἲ ἰ]ιαί 

ΒΘΑΡΟΗ, 80116 {]αῦ {οιά τη οὗ {π6 
(αἱῆσαηςδ, πίΠοβο Ῥ]ουά Ῥϊ]αΐίο Ἰαά 
τηπρ]εί νι Πποῖν βαστ]Πσςς. 
2 Απά ᾖ6βαβ απβγετῖηρ, παϊᾷ απίο 

ἔλστη, Βπῃρροβο γε ἴπαῦ ιορο (α]]- 
19818 Ὑ76 16 ΒΙΠΠΘΥΕ ΘΌΟΥΘ 81] ἴμο αἃ- 
Ἰ]φαης, Ὀθθοδιιβα ἴΠεγ ϱαΠεγεᾷ ΒΌ 0 ἢ 
1 ηρ8Β ὃ 
8.1 611 τοα, Ναγ: Ὀαὺ δχοθρὺ γϑ 

Τορθηΐ, Υο 5118] 811 Π]κονγῖδο ροτίδῃ. 
4 Ον ἴλοβο οἰσρῃΐθθη, ΠΡΟ. ΥΠΟΤΗ 

{μ6 {οπου ἵπ Ῥα]οαπα 16], Δα 516 νν 
ἔπτη, ὑπη]ς γο ὑμπαῦ ἔ]εγ πγογο ᾿ βῖη- 
ἨΘΥ5 4Ώογο 81] 1ποη ὑπᾶὺ ἀπγε]ί ἴῃ 
16γάβα]οτη 2 
ὅ 1 ἰο]] τοι, Ναγ; Ῥαὺ εχεορὲ γα 

γοροη{, γε 5881] 811 Ἰήκονίξο ρετ]δη. 
6 4 Ἠο βρα]ο 4150 {Π15 Ῥαγαδ]ο, Α. 

ορτίαϊη πια Πα ἃ Βρ {1866 Ῥ]απ{ας ἴῃ 
ΠϊβγΙπαγαγᾷ, αππᾷ Το έαπηθαπᾷ βοαρ]ῦ 
{πας ἴἨΘΥΕΟΠ, δα οι ποηθ. 
7 "ον 5814 Ίο ππ{ο {πο ἄγεββαν οἵ 

μῖς Ὑππογαντᾶ, Ῥε]ο]ᾶ, ἴ]ιθρο {μτου 
γθαἲς 1 οοππθ βοοκΊπρ ἔγαϊῦ ον {Π15 
Βρ ἴτοο, απἆ Επᾶ ποπο: οτί 10 ἆογῃι, 
ὙΠΥ οπππρογεί]ι 10 πο στοττιᾷ 2 
8 Απᾶ Π6 απβυγετΊης, Β814 απ{ο Ἠϊπη, 

Τιοτᾶ, 160 1Ὁ αἶοπο {15 γααγ αἱδο, 0111 
1 επα]] 4ϊς αροταί 18, δα ἀπηρ 1: 
9 Απᾷ 1 1ὖ ὕϑαν ἔνε, Τῇ εἰ: απᾶ 

1 που, πη δἵξου. {λπαῖ, ὑπο 518} 
οστό 1ὖ ἄοννι. 
10 Απᾶ Ίο πνας εασβίηρ ἴῃ οπθ οἱ 

{πὸ ΒΥπασορτθξ ο {μα Βαβρα{]. 
11 4 Απᾶ Ῥομο]ᾶ, {ανα πγαςβ ἃ νψο- 

πηαη ὙὙ}110}} Πδα ἃ ΒΡ0111ὺ οἳ ΠπβτηΙψ 
οἰσηΐθθη ΥοαΥ5, απά νγὰβ Ῥοπγοᾶ {ο- 
σεί]αν, απᾶ εοτ]ά ἵπ πο 156 Ὁ πρ 
Ἠογςο]/[. 
12 Απά θη 96 51τ|5 βαν’ ΠΟΥ, Ἶσθ 

σα]]εᾶ Ίου {ο Πίτα, απᾶ 5816 πιηΐο ΠΟΥ, 
Ὑ]οππαἩ, Όποια ατό ]οοδεᾷ γοπι ἐγ 
ΙΠΤΠΗΤΥ. 
19 λα Ίο 1α1ᾷ Ἠ15 Ἠαπᾶς οἩη ΠΟΥ, 

απᾶ ἹπηπιθβιαῦεΙψ 5:6 ππας τη 66 
βἰγαϊρηῦ, απᾶ ρ]οτίπεά αοά. 
14 Απᾶ {ἐπ τα]εν οἵ {ΠῸ βγπαροσιιο 

απβπγεγεᾶ ση] ΠπάΙσπαίίοπ, Ώδεαδα 
ὑλαῦ ἆᾳεβας Ἰαά Ἠεα]εά οι {1ο βαῦ- 
θα ἆαγ, αππᾶ βαϊα τπιηΐο ἴ]ιο Ῥεορ]ο, 
Έπογο αγο βὶχ ἄαγς ἴῃ ὙΠΟ ΤΠΘΙΙ 
οαρΗ{ {ο “τοῦ: ἴῃ ἔμεπα {]λαγοίογο 
οοτηθ απᾶ Ῥο Ἠθα]εᾶ, δηα ποὺ οἩ {116 
ΒΡαυραί] ἄαγ. 
15 Ἔ]ιο Τιοτᾷ ἴ]αι απβγετοᾶ ήτα, 

απᾶ καί, Τποι ἨἩγροσχϊζθ, ἀοῦ] πού 
οπο] 0πΠ6 οἳ οι οἩἳ {πὸ Βαρραϊ 
1οοβ6 Ἠϊ5 ΟΧ ΟΥ 5 855 {τοι {Π6 5[8]], 
ΔΩ͂ ]ομρᾶ Πάπα σαν {ο τγϑύθυϊηρ 2 

1881 
15 Νοῦν ἴ]εγο τυ 6 50116 Ῥγοϑοηῦ 

δῦ ὑπαὺ ὙΘΥῪ 56εαβοη ὙΠΟ Π ἐο]ᾶ 
Ἠϊπα οὗ {π6 (αΠἱΦαηβ, πηοβδα 
Ῥ]οοᾶᾷ Ῥήαίο Ἰαᾶ τπϊπσ]θοᾶ γη] 

2 ἠμαῖγ βδουϊῆοθβ. Απιά 6 απβηγογοᾶ 
απᾶ ραϊά ππ{ο {]οτα, Της γε 
μαῦ {ποθ (αΠἱΦαπς πγειγο Βἶπ- 
ηΘΥΡ 4Ώογο 811 πο ἀ4αΠΠααἨς, Ῥο- 
οβ1156 ἴμαγ Ἠαγο ϱα/ογοά ΠΝ 

8 π]ηρ5ὴ 1 [6}} τοι, Ναγ: μαΐ, 
οχεερῦ το τϑρϑηΐ, Υθ 5881] 811 ἴῃ 

4 1 πΠαΗΏΘΥ Ῥοατίβῃ. ΟΥ ἴμοβο 
αἰσ]ί6ση, προη ποπ {πὸ {ουγου 
ἴῃ Φ]οατα {6Π, ατιᾷ Ἰα]]οᾶ {]ισπα, 
ὉΠ 101 γο ὑπὸΐ πογ ποταἸοβεπάςτς 
ΘΌΟνΘ 811 {π6 τησ ἐπαὺ ἄνγα]] ἴῃ 

ὅ «Πεταβα]εια2 Τίε]τοι, Ναντ: Ῥαῦ, 
εχοερί γε τερεη, γο 5181] 81] Ἠκο 
Ὑ7156 ῬΘΙΊΒΗ. 

ϐ  Απά πε βρϑῖτθ ἐς ραταβ]ο; ἃ 
ορτύαίηπ τησ Πας ἃ Ἡρ ἴνου Ρ]απίθᾶ 
ἴη [15 νιπογαχᾶ; απά 1ο οπΊηθ 
ποε]ςῖπιρ Εγπϊ{ {1ΘΥΘΟΠ, απᾶ {οτπᾶ 

7 ποποθ. Απ ο βαϊα τιπ{ο ἴ1ο γίηθ- 
ἄπ6βΡ6Υ, Ῥε]ο]ά, {παρα [766 γεατβ 
1 οοτιθ φοο]είτια. ἐνιῦ οἨ. {115 Βσ 
16ο, απᾷ Πα ποπε: οὐ 1 ἄστη : 
ὙΠ ἄοίι 15 4150 οππΙΡΕΥ τὸ 

8 ϱτοιπά2 ΑἸ Το απβπγοτΊηρ Βα ἢ 
πιηΐο Ἠϊπηα, Τιονς, ]αί 10 αἶοπο {15 
γθα} 8150, {11 Τ Πα] ἄῑς αροπί 

9 10, απά ἀπηρ 16: απά 1 Ἡ ρεαν 
ἔντιῦ ἐπαεπορ[οτί], τοοζῖ; Ῥαυ 1ἢ 
πού, ἴποα 5Π810 οαὖ 10 ἄοπνη. 

10 Απα Ἠο πας ἰθδοῃϊηρ' 1π οπο οὗ 
Ώια Αγπαροσα65 οἵι ὑπ6 βαραἴ]ι 

11 ἄασ. Απ Ῥο]ιο]ά, ἃ πγοπιατΙ νν]]ο]ι 
Πα ἃ 5}101Ὁ οἱ ΙπΗΥπΙ(γ οἰρ]ίθεῃ 
ὙΘΑΥΒ; απᾶ 516 τγὰβ Ῥοπγεᾶ {ο- 
ρείμοατ, ατιᾷ οου]α ἴῃ πιο πάδο ΠΤ 

12 ἨαγβδεΗ πρ. Απά ποπ {6518 
βα3/ ΠΟΥ, Ίιο οα]]εᾶ μον, απᾶ βαϊα 
{ο Ἰαυχ, γοιῆδῃ, ἔποῖ αὐτὶ ]οο5εᾶ 
ἔσο {μπα Ἱπβγπηϊψ. Απᾶ Ίο 
Ἰα14 115 Ἠατιάς προπ ΠΟΥ: ατιᾷ ἴτη- 
πηθζΙα{ε]γ 816 γγαβ πα 1ο βἰταῖσ]ηί, 
απᾶ σ]οτίβεά ἀαοᾶ. Απιά {Π6 να]θι 
οὗ ὑπ βυπαρόρτιθ, Ῥεῖπρ πηοναῖ 
ἢ ἱπαϊρυδύϊοη Ῥδσαιιδο 6515 
Π84 ἸἨεα]οᾷ οὐ πμ6 εαρραί]ι, 
αΠβπγογες απᾶ εαϊᾷ {ο πο τητ]{]- 
ᾖαᾷς, ΤΊι6γθ 816 5ὶχ ἄαγβ ἴῃ τυ ΒΘ ἢ 
τησ οπσΗί {ο σοῦ: ἴῃ {πῃ 
{που ου 6 οοτηθ απιᾷ Ὦο Ἠθα]οᾶ, απᾶ 
ποῦ οι ἴμο αγ οὗ {ιο βαρραίᾖ. 

16 Ῥαῦ ἴμο Τιοντᾷ απβπγογθᾷ ἢ, αππᾶ 
βαϊ, Ὑ6 Ἠγροσγί{ας, ἄοί]ι ποῦ οβο]ι 
οπθ οὗ τοι οπ {πο βαυ)ρα(]ι Ίοοβο 
Ἠ18 οκ οὗ 18 855 Ίγοπα {Π6 2ρία]], 
απᾶ 1επᾶᾷ Ἠϊπι 4 πγαΥ {ο γγαἰοτίπρ 7 

1 5 

1 μ»- 

1 (τ. 
αεδέογ 8. 

2 τ. 
ΤΙΤΟ. 
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. αλ τς 2 
19 Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ 

ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, 
τ Ὁ Ν - κ 
ὧν τὸ αἷμα Πιλάτος ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν 

“- ε -“ κ Β 
2 αὐτῶν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿1ησοῦς! εἶπεν 

΄“΄ - “ . ε 

αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Ταλιλαῖοι οὗτοι ἅμαρ- 
Ν / ο ο) 

τωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγέ- 
-“ / » , , 

8 νοντο, ὅτι τοιαῦτα" πεπόνθασιν ; οὐχί, λέγω 
“ “ / ε ΄ 

ὑμῖν' ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ µετανοῆτε, πάντες ὡσαύ- 
9 ον ἊΣ» - ς δέ ο.) 6 

4 τως» ἀπολεῖσθε. ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ ὀκτὼ, 
313 δι τὸν ς / ο) “ Ω Ν 
ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ 

, τ ͵ - “ : 
ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι οὗτοι" ὀφει- 

, 5 / 

λέται ἐγένοντο παρὰ πάντας» ἀνθρώπους 
“ « / 3 , 

ὅ τοὺς κατοικοῦντας ἐνὃ Ἱερουσαλήμ; οὐχί, 
κά. - η 

λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ µετανοῆτε, πάντες 
- 9, / Ν 

6 ὁμοίωςῖ ἀπολεῖσθε. ἔλεγε δὲ ταύτην τὴν 
ΑἿΣ - ο β ΑἿΣ Ἂ 

παραβολήν" Συκῆν εἶχέ τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι 
αὐτοῦ πεφυτευμένηνδ᾽ καὶ ἦλθε καρπὸν ἵη- 

α κ 9 5 ν 
τῶνϑ ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν. εἶπε δὲ πρὸς -: 

Ν ΕΣ ἊΣ 5 ὃ / / ” 10 ” τὸν ἀμπελουργόν, Ιδού, τρία ἔτη ἔρχομαι 
΄ “ - ’ 3” 

ζητὠν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ 
. 3 . Ν “ εὑρίσκω" ἔκκοψον αὐτήν' ἱνατί καὶ τὴν γῆν 
»“ 5 “ 

8 καταργεῖ; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, 
’ η αγ. Δ - Ν ᾿»᾿ -" 

Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως 
“ / κ᾿ »/ Ν , κα ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν, καὶ βάλω κοπρίαν 
Δ / . 9 κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν᾽ εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ 

μέλλον" ἐκκόψεις αὐτήν. 
3 . κ 

Ι. Ἢν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγω- 

11 γῶν ἐν τοῖς σάββασι καὶ ἰδού, γυνὴ ἦν 
πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ 

5 ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα, καὶ μὴ δυναμένη 
19 ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. ἰδὼν δὲ αὐτὴν 

ΕῚ - 5 - 

ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε, καὶ εἶπεν αὐτῇ, 
, ᾽ - Η ε 

13 Τύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σοῦ. καὶ 
ΓΕΡΡΑ ν - ως . 

ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας' καὶ παραχρῆμα 
ΜΗ ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. ἀποκρι- 

« 3 5 “ 

θεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι 
τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλε" 

τ Ὀ ρ ἢ 5 ο... 
ον ” λ “Ἐξ ς , ΜΑ 2 τ ὃ ΄σ τῷ ὄχλῳ, ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ 

3 / θ σα: η 13 3 3 / ἐργάζεσθαι" ἐν ταύταις. 3 οὖν ἐρχόμενοι θε- 
ἊΝ» Ν Ν ΄ [2 ΄“ 

ραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββά- 
Ε] / - ὁ - 

Ιὅτου. ἀπεκρίθη οὖν" αὐτῷ ὁ Κύριος, καὶ 
3. γι 1. ο κών “ εἶπεν, ὙὝποκριτά δ, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαβ- 

͵« 
, 3 ’ “ “- 

βάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον 
5» Α “ / ηλ 3 ΔΝ ν 

ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 

1 ρῃϊ. ὁ Γησοῦς 

α 
ταυτα 

3 ε ς 

ὁμοίως 

΄ ν 
αὐτοὶ 

5 αά τοὺς 

6 οπι. ἐν 

7 ὡσαύτως 

8 πεφυτευμένην ἐν τῷ 
ἀμπελῶνι αὐτοῦ 

9. ζητῶν καρπὸν 

10 αάά ἀφ᾽ οὗ 

11 (καρπὸν) εἰς τὸ μέλ- 
λον εἰ δὲ μήγε 

12. ϱπι. ἣν 

ως. 
αυταις 

14 δὲ 
5 Ῥποκριταί 
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Ἐ Ματ. 
9, 88. 

ἘΜ. 
Τ. 19 

ἘΜαί. 
19. 90, 

1611 
16 Απά οπρλ ποῦ {15 πγοπιαη Ῥεϊης 

α ἄαπσλ{εν οὗ Αταλαπα, πγποπα βαΐαπι 
παῖ Ῥοτπιᾶ, 1ο ἔ]εςε εἰσμίεει Υθα15, 
Ῥε Ἰοοβϑᾶ ἔτοτα {5 Ῥοπά οπ {Π6 
Ραρραἴα ἆαγὃ 
17 Απάᾶ π]εη Το λα εαῖᾷ {πας 

(ήῃπσς, 811 Ἰδ αἄτειξατίες πετ 
αξλατηθᾶ: απᾶ 811 ἴ]ιο Ῥοορ]ε 16- 
1οϊοεά ΤῸΥ 811 {π6 σ]οτίοας {μίησς 
Ώιαί πτεγο ἄοπο Ὦγ Ἠήτη, 
18 1 ΤΟΙ Ὃ ο. μα, Ὁπίο π]αξ 15 

{πὸ ΚΙπσάοπα οὗ ἀοᾶ ΠΠκ6 απ τ/Πεγε- 
ππ{ο ε]ια]] Τ γεςεταρ]ο 109 
19 Τὸ 15 Πκ ἃ σταῖη οὗ τητιβίαγα 

5ο6ᾶ, το α ΤΠΔΠ {οο], απᾶ οαϑβὺ 
Ἰπξο Ἠϊ5 ρατᾶεη, απᾶ 16 τοπ, απᾶ 
πγαχοεᾷ ἃ ρτοαί ἴχθε: απᾶ {Π6 {οτ]5 οὗ 
ἴλμο αἷν Ιοᾷσεᾶ ἴῃ {πο Ώχαπο]ες οἳ 1. 
20 Απ ασαῖπ Π6 βαϊᾷ, ἸΠετεαπέο 

58.811 Τ Ἠ]καη {πο Ἱάπράοπα οὗ ἀοᾶ» 
91 Τί 15 Ἠ]κο θύῃ, τυ ἢ ἃ πτοτηθτι 

ἐοο]ς δα 114 ἴῃ ἔπ γ 66 Ἰτηθαςατος οὗ 
πιθα], {111 ἔπ|6 πγ]ο]α τας ]οατεπεᾶ. 
22 Ἐ Απᾶ πὸ πεπί {μτοαιρ]ῃ {πε 

οἵᾷες απᾶ τί]ασες, {εασμίῃςσ απᾶ 
Ιοπτπογίηρ {οπατᾶς 1εγαςα]επῃ. 
28 ἜηπαηἨ Βαϊ οπςθ ππ{ο 1Ητη, Τιοτᾷ, 

416 {Ἠεγα Τατ ὑπαῦ Ὦο 5ατοᾶ» Απᾶ 
Π6 βα1ᾶᾷ ππ{ο {λοτη, 
94 47 Ξ ΒΊνο {ο δηΐου ἴπ αἲ {μα 

αἰγαῖς ραΐε: Του ΤΙΔΗΣ, Ι 5αγ απ{ο 
γοτ, πι] 5οεῖς {ο δηΐου ἴῃ, απ 5181] 
ποῦ Ῥο 8016. 
25 πει οπ66 ἐπθ τηαξίεγ οὗ {Π6 

Ἰοτςε 15 118εη ΠΡ, απᾶ Πα] 5Ίηπό {ο 
ἐμ ἆσον, απᾶ το Ῥερῖῃ {ο βίδπα 
πηλοτς, απ {ο Ἐποο]ς δὖ {λα ἆοον, 
εαγΊπσ, ΤΓιοτᾷ, Τιογᾶ, ορεπαπ{οτ5, πᾶ 
Ίο 5181] αΏδτγεν, απᾶ 580 ππ{ο τοπ, 
1 που τοα ποῦ π]επσθ τοἩ 816: 
20 Τπεη Πα]! τε Ῥεσίπ {ο 580, Ίε 

Ἠατο εαίεη απᾶ ἄταπ]ς ἴῃ {1γ τε- 
«επσθ, απᾶ {ποτ Ἠαξί {απσ]1ΐ ἴῃ ος 
ΒἱγθείΒ. 
2τ ἘΒαΐ Ἡο α]α]] καγ, 1 {ε]Ι το, 1 
ΚΟΥ γοα ποῦ πΊεποο Τοα 876: ἆθ- 
Ῥαυὺ Ίτοπα 1Π6 αἱ το ποτκετ οὗ 

ΓαπΙαπΙ(γ. 
98 Τῆιογο 5181] Ῥο πγεερίηπσ απᾶ 

σπας]ήπσ οὗ {εείἩ, επ Το 5ΠαΠ 566 
Αταμαπα, δ) Ίκααο, δια 9800}, απᾶ 
411 ἴπο Ῥτορ]λείς ἴπ {πα Ἐϊπσᾶοτα οὗ 
ἀοᾶ, απᾶ τοι γ/οιυγεείῖυες ἐλταξί οτ{. 
29 Απᾶ ἴπαογ 5181] «οτε ἔγοπα {πε 

Ἐϊαξί, απᾶ {τοτη {1ο Ἰαδί, απιᾶ ἔτοπα 
Πιο Νουίῃ, απᾶ {τοπ {π6 ϑοῦίῃ, απᾶ 
5118] 510 ἄονντ ἴῃ ἐπ Κἰπσᾶοπα οὗ αοᾶ. 
80 ἘΛπᾶ Ῥε]ο]ᾶ, ἔλπεγο ατα Ἰαδέ, 
πιο] ελα] ΡῈ Ητεί; απᾶ ἴπετο ατα 
Άγςίε, τ ἢ εἸια]] Ῥο Ἰα56. 

1881 
16 Απᾶ οὐρμῦ ποὺ {π|5 ποπ]αή, 

Ῥοίηρ ἃ ἀαπσΏίεν οἳ ΑΡΥΆΠΆτη, 
πποτα βαίδη Ἠαᾶ Ῥοτπᾶ, 1ο, ἔλεδε 
οἴσηίεεπ Ύθ6α5, {ο Ἠατε Ὄδει 
Ίοοδεᾶ ἔγοτα ἐς Ῥοπᾶ οι ἐμ αν 

17 οἵ {πιο βαῦα "9 Απά α5 Ἡθ 5αϊᾶ 
Ώιεςο {]ήπρς, 811 Ἠϊ5 αἀτεγεατῖος 
ππεχθ Ῥτ{ {ο 5Βῃδῖηθ: απ 81] ἴ]ιο 
τητ]ἰπᾶα τε]οῖοεᾷ {ον 811 {Π6 
σ]οτίοας ἔ]ήπσς ἔλαί ππετο ἄοπα 
Ὦγ Ἠϊτη. 

Ἠο βαϊᾶ {λογείοτγα, Ὁπίο π]αί 
15 ἴ]ιο ἸΠπσάοτα οὗ ἀοᾶ Παρ απᾶ 

19 νηπενεππ{ο 5}|8}} Τ Ἠ]καιι 112 Τί 15 
Ἠ]καο πη{ο ἃ σταῖπ οὗ τππς{αγᾷ 5εεᾶ, 
πυΠῖσ] α τηαπι {οοξ, απ οαδβὺ 1πίο 
Ἠϊ5 οπη σατᾶση; δη 16 στον, απᾶ 
Ὄθσατηθ ἃ ἰγ66: απᾶ ἴπο Ῥϊτᾶς οὗ 
Ώιο Ἠεατεπ Ἰοᾷσες ἴῃ πο Ῥγαπο]ες 
(λογθοξ. Απᾶ ασαῖπ ο 58ᾷβ, 
πετεππ{ο 5Π8111 1]κετι ἐπ τισ 
ἄοπι οἳ ἀοᾶδ Τὺ 15 κο ππίο 
Ίδατεπ, πΠΙεὮ ἃ πποππαη {οο]ς ἀπ 
ΠΑ ἴῃ ἔταορ 11ηθα5ΊΥ65 Οὗ τηθα], 
ΠΠ 16 πνας 811 Ἰαατεποᾶ. 
Απᾶμεπτεη{οἩ Ἠϊςπνατ ΠΥΡῚ 

οἵῆες απᾶ γ]]]ασες, {εασἨίης, αἩ. 
Ποπτηπσγίῃσ οἷ. τιηΐο «/ογαςα]επῃ. 
Απά οπθ βαϊά ππ{ο Ἠΐτα, Τιοτᾶ. 
416 {ποτ Τ6τγ {]ιαί θ6 φατοᾶ» Απιά 
Ἡᾳ βαϊᾶ απίο παπι, Ρ1πο {ο 
δηΐου ἴῃ Ὦγ {πε ΠΔΥΥΟῪ ἄοον: ΣΟΥ 
1ΠΑΠΥ, 1 5αγ ππίο οα, 5]ια]] 5αε]ς 
{ο δηΐου ἴῃ, απᾶ ελα] ποὺ ο 
38.016. Ποπ οπςσθ {πὸ τπαδίεΥ οἳ 
πο Ἠοπςο 15 τίδεη πρ, απά Ἠαί]ι 
α]παέ {ο {πα ἆοοχ, απᾶ γε Ῥορῖπ {ο 
εἰαπᾶ πιζλοπί, απᾶ {ο Ἐποο]ς αἲ 
ιο ἄοον, βαγίηρ, Τιογᾷ, οραπ {ο 
τιβ : απᾶ ο 5Π8}} αηΏβτγεν απ 580 
ἴοτοα, Τ ΚποπΥγοα ποῦ πμεπορθτε 
αγα; ἴπεη εἸα]] τε Ῥεσίτπ {ο βαγ, 
Υγ8 ἀϊᾷ οαί απ αὐτῆς ἴῃ {11γ Ῥγε- 
5666, απᾶ {ποτ ἀῑάςδε {εαεἩ ἴῃ 
οἳχ βἰτοεῖς; απᾶ Ἡε 5ΠαΠ κατ, 1 
[611 το, 1 Ἐπονπ ποὺ ππεπορ τε 
76: ἄερατί ἴἔτοτα 1η6, αἲ τε 
πγογκοαυς οὗ ΠπΙπα{γ. Ἔπετεο 518}] 
Ῥο ἐμ πγεερίισ απ σπαςΒῖησ οὗ 
{θείῃ, ΘΠ το 5181] 5εο ΑΡτα- 
Ίαπῃ, απ Ίςαας, απᾶ ᾖαςοῦ, απᾶ 
811 ἴ]ιο Ργορ]είς, ἴῃ {πε Ἐἰπσᾶοπι 
οὗ ἀοᾶ, απά γοπγβε]γος σαςί οτί] 

29 ππλοαῦ. Απᾶ ΠΟῪ 5181] «οπια 
ΣΥΟΠΗ {ο θα5έ απᾶ στοδέ, απ ἔτοτη 
Ώιο πουΐῃ απᾶ 5οπ{Ἡ, απᾶ 5ΠαΠ 
8 510 ἄοστῃ ἴῃ {Π6 ΚΙπρᾶοτα οὗ αοᾶ. 

80 Απᾶ Ῥε]ο]ᾶ, ἴπετο αγο Ιαδῦ πο ἢ 
5881] θῈ ἄτεί, απᾶ {λογο ατα ἢγδύ 
πιλ]εὮ 5181] Ῥε Ἰα5ί. 

18 

χα, 83, 

505, 
αΌῖε, 
111101. 
ΠΩ 

ὃ ἀν. 
γεοζϊπιθ. 
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, Β ᾿ 9 Δ 
16 ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβρααμ οὖσαν, ἣν 

« ΄ Δ » ν ὍΝ, 

ἔδησεν ὁ Σατανᾶς, ἰδού, δέκα καὶ ὀκτὼ έτη, 
3 -- “ - , 

οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου 
“ ς - φ “ ΄ 

17 τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; καὶ ταῦτα λέγον- 
” 8 « ᾿ τος αὐτοῦ, κατησχύνοντο πάντες οἱ ἀντι- 

ΠΣ ε ο ” κείμενοι αὐτῷ' καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν 
"»" ΄ »" ἘῚΞ δὲ 

ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ 
αὐτοῦ, 

18 "Έλλεγε δέ19, Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία 
- - ς / ” ε 

19 τοῦ Θεοῦ; καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; ὁμοία 
3 Ἂν ή ’ ἃ ο. Α ” 6 

ἐστὶ κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος 
- 3 - ε κε κ ” κ᾿ 
ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ" καὶ ηὔξησε, καὶ 

5. Η δέ ὃ ΄ 17 λ Δ ν ἐγένετο εἰς δένδρον μέγα", καὶ τὰ πετεινὰ 
“ “ / ΄ 

τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις 
ΕῚ - Ν / αν ’ « ,ὔ , 

90 αὐτοῦ. καὶ πάλιν εἶπε, Τίνι ὁμοιώσω τὴν 
“- “- ΔΑ 

91] βασιλείαν τοῦ Θεοῦ: ὁμοία ἐστὶ ζύμῃ, ἣν 
λ - δν ΚΖ 15 ” » ’ ΄ 

αβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν 5 εἰς ἀλεύρου σάτα 
ή ο ο 8 / 

τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον, 
’ 

89 Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας 
[ 

διδάσκων, καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱερου- 
. ἫΝ ᾿ ᾿ι Ἂν 

23 σαλήμ. εἶπε δέ τις αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι 
ς / ς μι, ᾿ ᾿ ” 

3, οἱ σωζόμενοι; ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, Άγω- 
- κι - - Ξ 

νίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης 9 

ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσεὰ- 
- 2 , » - Ἄ 

95 θεῖν, καὶ οὐκ ἰσχύσουσι, ἀφ᾽ οὗ ἢ ἂν 
» -“ ς 3. / - 3 ’ Α 

ἐγερθῇ ὃ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν 
/ λ ” 3 ε , Δ , 

θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω, ἑστάναι καὶ κρούειν 
, 9 / 

τὴν θύραν, λέγοντες, Κύριε, Κύριε", ἄνοιξον 
ε “᾿ς ν 3 θ Ν 8. όν ς “5 2 ἴδ 
ἡμῖν καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ υμιν, Οὐκ οἶδα 

- ΄. ” 
96 ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ' τότε ἄρξεσθε λέγειν, 

37 ᾿ ος Ἰψ / Ν )Ρ ΑΙ 3 Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν 
” ’ « -“" 59." ᾿Ὶ 3 - 

21] ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. καὶ ἐρεῖ, 
,᾿͵ ς - 3 5. ε α 9) / ” . 

Λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ἡμᾶς" πόθεν ἐστέ 
ε] ’ τῶι - ’ ε23 » / α 24 ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ πάντες οἱ’ ἐργάται τῆς 

“ ΑΥ̓͂ « 

48 ἀδικίας, ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγ- 
“ μὴ ” 3 

μὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε ᾿Αβραὰμ καὶ 
3 ΔΝ Ν 2 Ν Ν / Ν , 

Ἰσαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας 
- -” - ς -“ 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλο- 
’ ” ᾿ς Ὁ 3, Ε “ ν᾿ 

99 μένους ἔξω. καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ 
΄“- » Ν -” » 

δυσμῶν, καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου, καὶ ἀνα- 
» - “ .- 

80 κλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, καὶ 
ὰ - 

ἰδού, εἰσὶν ἔσχατοι οἱ ἔσονται πρῶτοι, καί 
“ ὁ ν 

εἰσι πρῶτοι οἵ ἔσονται ἔσχατοι. 

16 Ἔλεγεν οὖν 

17 ϱπι. μέγα 

15 ἔκρυψεν 

19 θύρας 

30 (11αγ. οὐκ ἰσχύσου- 
σιν, ἀφ᾽ οὗ) 

Ξιὶ ρῃι, Κύριε 

35 ϱπι. ὑμᾶς 

35 οπι. οἱ 34 οπι. τῆς 

917 



5. ΤὙὺὄΓΚῈΣ ΧΤΙΤΙ. 51. - ΧΙΝ. 9. 

" Μα, 
29. 81. 

1611 
81 4 Τηο βᾶγηθ ἆαγ {Πεγθ Οδ1η6 661- 

{αΐη οὗ π6 ῬΜαγίδεθς, βαγίης απ{ο 
Ἰήπη, (οὐ {π66 οαὖ, απᾶ ἀερατί Ώοηςς; 
ΤΟΥ Ἠοτοῦ ψ11] 111] {Π66. 
82 Απᾶ Πα βαϊᾶ πηΐο ἴ]θπι, ἄο Το 

απᾶ {ε]] ἐμαῦὺ ἘΌΧ, Ῥε]ο]ά, 1 οα5δῦ οτί 
ἀθν]]ς, απᾶ 1 ἆο οπτεβ {ο ἆαγ απᾶ {ο 
ΤΊΟΥΥΟΥΥ, δ ἴο ἐγ ασ 1 5Πα1 Ῥα 
Ῥεγ{εσίο. 
99 Νονοτίμοῖοβς, 1 τητςδύ πνα]]ς {ο 

ἄαγ απᾶ {ο ΙΠΟΥΤΟΥ, απᾶ ἴπο ἄαγ 
{ο]Πογήπσ: ΤΟΥ 16 εαηποῦ Ῥο ὑπαὺ ἃ 
Ῥτορλεί ροαγϊ5] οαὖ οὗ ϱεγαβα]ετη. 
94 Ἐ0 1 ογήβα]ετη, {1 ογαβδα]θπα, Ίο 
1ος {ιο Ῥτορπείβ, απᾶ βἰοπεςί 
ΏΊλοπη ιαῖ αγο 5οπΏ ππίο {Π66; ΠΟῪ 
οὔίθη σου 1 Ἰανο ραἰπετοᾶ ἐν 
ομΠάτοηπ {ορείμετ, 85 ἃ πο ἄοῦμ 
ραΐμεν ΠΟΥ Ῥχουᾶ απάεχ ΠΟΙ Ὑ]ΠΡΒ, 
Ώπᾶ γο πγοπ]ᾷ ποὺ ἢ 
85 Ῥε]ο]ᾶ, γοῦν Ἰοπςε ἰ5 Ἰοὺ ππῦο 

τοι ἄρβο]αίο. Απᾶ γετήγ 1 αγ 
ππί{ο γοα, Ψο 588]] ποῦ 566 1ης, πη{1] 
ἴμο πο οοπιθ ΠΕΠ το 5118}} κα”, 
Ῥ]αβεεᾶ 15 π Ὅλαῦ οοτιεῦ] ἴῃ μα 
Ναπιο οὗ {πὸ Τιοτᾶ. 

14 Απᾶ 1 ϱΛΊΠθ {ο Ῥ888, 5 6 
ποῦ 1Πίο {με Ἠοτπςδο οἵ οπο οὗ ἴ]α 
ομ1εῖ Ῥ]αγίδεθς {ο οαῦ Ῥγεαά οἩ ἴμα 
ΡαδΡρα{]1 ἄαγ, ὑπαῦ {αγ πναίομεά τη. 
9 Απᾷ Ῥεμο]ά, ἔπενο τας ἃ ορτίαῖτι 

ΙΗΔΏΠ Ῥοΐοτο ἨΙπη, γνΙεἩ πᾶ {πΠ6 
ἀτορβγ. 
8 Απᾶ 7 65115 ΔΒ Πρ, βρ8]θ ππῦο 

{86 ΤιΑΥΥΥΟΥΡ απᾶ ΕΗαγΙΡ6ΘΡ, βαγΙΠΡ, 
15 15 Ἱαγ{α] {ο Ἠοθα] οἩ {πὸ Ῥω θα 
ἆαγ2 
4 Απᾶ {]ιογ πο] ἐ]ιεῖτ Ῥεασθ. Απᾶ 

Το {οο]ς πι, απ Ἠθα]εᾶ Πτα, δα 1εύ 
Ἠϊτη ρο, 
ϱ) να αηςπογεᾷ {πεπι, βΗ7ΙΠΡ, 

ἩΠΠΙσ]} οἳ γοι 5181} Ἠαγο απ 855 ΟΥ 
απ οκ {α]]οη 1Π{ο ἃ Ρἱ6, απᾶ ση] ποῦ 
Εἰταϊσ]ύγγαγ ρα] Εἴτα οαί οἳ μα 
Ραρραῦα ἆαγ 3 
6. Απᾶ {]ιεγ οοπ]ά ποὺ αΏβπετ Ἠΐτα 

Ἀσθῖη {ο {Ππ656 {Π11ρς. 
Ἵ 4 Απᾶ Πα ρμεῦ ον ἃ Ῥαγαβ]ο {ο 

{μοβο πγἩ]ο]ι Ὕπογο Ῥϊάᾶετ, θη 6 
πιρχ]κος Ίου {]ιοΥ «Ίιοβε οὖ με οῖεξ 
ΥΟΟΙΗΡ, βασΊἩρ ππζο {Πιαπῃ, 
8 Ἠ/μοη Ποῖ τὺ Ῥιάᾷει οὗ ΔΗ πα 

{ο ἃ ϑααϊηρ, αν ποῦ ἄονπι ἵπ {Π6 
Ἠϊσ]αξί τοοπα: ἰθϑῦ ἃ ΤΠΟΥΘ ΠΟΠΟΤ- 
αρ]οτπαπ ὑμδῃ ἔποῖι Ῥο Ια 6η οἵ Ἠϊτη, 
9 Απά Ίο ἐμαῦ Ῥαἆο, {π66 απᾶ Ἠϊτη, 

οοπιθ, απά 5αγ{ο {π66, ἄἶνο {Π15 τηατι 
Ῥ]ασϱ: απά ποια Ῥερίῃ τ ἢ βΠάτηε 
{ο ἴδ]το 1ο Ἰονγθβῦ τοστΗ. 

1581 
91 Τη {Πδὺ τευγ Πού {λΠ6γθ ο8ΠΘ 

οοτία]η ῬΠατίδεςβ, βαγΊπρ {ο 1Ηπα, 
αεί ἴμεο ουαὖ, απᾶ ρο Ἠεποε: 
{ον Ἠοτοά ππου]ά {αΐπ ΚΙ] ἐπ 66. 

99. Απ Ίο δα1ᾷ πηΐο ἔ]θπα, ο απᾶ 
καγ {ο ἴπαί ἴοχ, Ῥεμο]ᾶ, 1 οαβῖ 
οτί 1646 ν115 απἆ Ῥογίογπι οΠΥΘΒ 
{ο-άαγ απᾶ {0-ΠΠΟΥΥΟΥΥ, απᾶ ια 

95 {πϊνα ὅαη 1 απι Ῥεχ{εοἰεᾶ. ἩἨογ;- 
61 Τ τπαςδῦ ο οἩ ΤΙ Ίγαγ {ο-άαγ 
απ. ΤΟ-ΠΙΟΥΤΟΙΥ απᾶ {πὸ αι Σο]- 
Ἰοπήπρ: Τον 1 εαηπποί Ῥο [ναί 
ἃ Ῥχορμεί Ῥετῖδῃ οὐὖ οἵ ᾳετι- 

94 βαϊ]ετ. Ο ἆοταδα]επι, ο ογαδᾶ- 
Ίοπα, τμΙο αεί {ο χο 
ῬΗεῦΒ, απᾶ βἰοημθ μετα {αί 
απο βοπῇΏ ππίο ΠΕΡ! ΠΟῪ οίζεπ 
σου ἃ Τ Ἱανο σαίμεγεά ἐπ γ 6}}}]- 
ἀνεηπ {οραίμαγ, 6Υ6π 8ἃ5 ἃ Ίθη 
(αἰλεγεί]ι Ίου οι Ῥγουᾶ τι  Υ 
ΠΟΥ πΊηρς, απᾶ γο ποπ]ά ποῦ! 

95 ἘῬε]μο]ά, γοαχ Ἰοτςδο 15 Ἰοὺ απίο 
γοτ ἄεεοίαίε: δια Τ58Υ ππῖο τοι, 
Ὑο 5881] ποῦ 566 Τη6, τὴ }] γ6 5881] 
58}, Β]65566 ἐξ Ίο {]αῖ οοσαθίῃ 1π 
{Π6 παπηθ οἵ {με Τιονᾶ. 

14 Απα 15 σαπηθ {0 Ῥ855, πΠση Ίθ 
τγθηὺ Ιπίο ἴ]ιο Ἠοπςο οὗ οπο οὗ 
Όιο τα]εγς οἳ πΠ6 Ῥμαχίδεες 0Ἠ 
ἃ 5αρραῦἩ {ο εαῦ Ῥχεαᾶ, ἰἴλιαῦ 

2 ἴἩεγ ππετο ππαϊομῖηρ Ἰήτα. Απᾶ 
Ῥε]ο]ᾶ, μου πας Ῥε[ογο Ἠϊπη ἃ 
ορτίαῖη τὴ ΠΙΟ Ἠαᾶ {πὸ 

8 ἄτορβγ. Απᾶ εἆεβας απβγγεγῖπρ 
Εβραίο ππ{ο {πε]ανγγεν5 απ Ελατ]- 
5668, ΒΕ Πρ, 15 19 Ιανῇα] {ο Ίοα] 

4 οᾳ ὑπ6 βαρβραίἩ; οὐὁἨΥ̓Θ ποὺ ΒΒ 
ΠΘΥ Ἰιο]ά ὑμῖν Ῥεασςθ. Απᾶ Τε 
{οοῖς Ἠϊπη, δα Ἰιοα]εᾶ Ἠϊτα, απᾶ 

ὅ Ἰοὺ Ἠϊπι ο. Απάᾶ ο βαϊᾷ ππίο 
Ώιστη, ὙΠΟ. οὗ τοι 5181} Ίατε 
2απ 8.55 ΟΥ̓ απ ος Τα]οπ Ιπίο ἃ 
Ὑ{611, απᾶ Μ11 ποὺ εἰαϊσηίπναγ 
ἄνανν Ἰήπῃ πρ ΟἹ ἃ ΒΡ δ ἢ 

6 Απᾶ {Π6 0 εοπ]ᾷ τοῦ ΉΒΎΤΘΥ αραῖπ 
πηΐο {Ππ656 {1ηρς. 

7 Απᾶ Ίο 5ρακο ἃ ραταρ]αο απίο 
{Ἴποβο Ισ ποῦ Ια θη, ΘῈ 
16 πιατ]εοᾷ πον που «ποδο οτί | 
{ιο οπ]αξ βραΐβ; βαγίπρ πηΐο 
Όισπα, πετ ὑποὰ τὺ Ῥιάᾶει οἵ 
ΔΗΥ͂ Τη8 ἢ ἴο ὃ Τηϑηυϊαρο {οαβῦ, 
8ρ1ὺ ποῦ ἄονπι ἴπ {]ιο ομ1εξ βϑαῦ; 
1εβῦ Παρί ἃ 1Τ10Υθ Ἡοποπταρ]θ 
τη πη ὑπο Ρ6 Ῥιάάεπ οἵ 
Τήτη, απιᾷ Ίο ἐπαῦ Ῥαᾶο {π66 απᾶ 
Ἠϊτα 581} οοπιο απᾶ 58. ἴο 
{π66, νο {185 τπαπ Ῥ]ασε; απᾶ 
ιο. ἐμοῦ 5μα] Ῥερίη σημ 
ΕΊΠΙΘ {0 ἴα]κο {1ο Ἰοπγοςί Ῥ]αςθ. 

ο] 

«ο 

1 αγ. 
ΕΠΟ, 

3 ΜΑΠΥ 
Ἀποῖϊοπι 
δανῃοσί- 
{165 τοβᾶ 
α 503. 
806 οἷ. 
ΧΗ, 15. 

8 αν. 
γεοοϊηδ 
μοί, 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 819 

ὃ. Ἔν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθόν τινες 
Φαρισαῖοι, λέγοντες αὐτῷ, "Ἔξελθε καὶ πο- 

ρεύου ἐντεῦθεν, ὅτι 'Ἡρώδης θέλει σε ἀπο- 

89 κτεῖναι. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴ- 

πατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, ᾿Ιδού, ἐκβάλλω 

δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ "Ὁ σήμερον καὶ 

88 αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. πλὴν δεῖ 

με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πο- 
ρεύεσθαι' ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπο- 

Μ λέσθαι ἔξω Ἱερουσαλήμ. Ἱερουσαλήμ, Ἱε- 

ρουσαλήµ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας, 

καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς 
αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα 

σου, ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν 

85 ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. ἰδού, 

ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος Τ᾽ ἀμὴν 

δὲ λέγω” ὑμῖν ὅτι9 Οὐ μή με ἴδητε ἕως 
ἂν ἥξῃ, ὅτε Ὁ εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμε- 

νος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

14 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν 

τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ 

φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμε- 
3 νοι αὐτόν. καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρω- 
ἃ πικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
Ἰησοῦς εἶπε πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρι- 

σαίους, λέγων, ἘΠῚ ἔξεστι τῷ σαββάτῳ 

θεραπεύειν; »»- 
« " ς ᾽ Ν » 

οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ ἐπι- 

καὶ 
᾽ θεὶ 3 Δ 3 λ 5 , ον 
ἀποκριθεὶς προς αυτους εἰπε, Τίνος υμών 

΄ η ΟΕ Τὴ 4 λὲν 
λαβόμενος ἰάσατο αὐτόν, καὶ ἀπέλυσε. οι 

ὄνος᾽ ἢ βοῦς εἰς φρέαρ ἐμπεσεῖταιῦ, καὶ οὐκ 
εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

σαββάτου; 

ναι αὐτῷ' πρὸς ταῦτα. 
Ὁ». 

3 ”/ ΕΣ “ 

καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆ- 

" " ΔΝ 

7 Ἔλεγε δὲ πρὸς τοὺς Κεκλημένους πα- 
- ν 

ραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας 

8 ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς, Ὅταν 
- « / 

κληθῆς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατα- 
- 3 ᾿ κο / » 

κλιθης εἰς τὴν πρωτοκλισίαν᾽ μήποτε ἐν- 
΄ / 4 , ε 3 3 ” 

τιµοτερὀς σου ἢ κεκλημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, 

Φ 
ἈΝ 6 Ν « υ 3, κ 4 ΄ 5 - 

καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ 

οι, Δὸς τούτῳ τόπον’ ὶ τά ἄρξ σοι, Δὸ ύτῳ τόπον καὶ τότε ἄρξῃ 
- ” 5 / Δ 

μετ᾽ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 

“ 

ὥρᾳ οι | ο - 

36 ἀποτελῶ 

37 ρην. ἔρημος 

38 λέγω δὲ 3 ρῃι. ὅ 

50 ρῃι. ἂν ἤξη, ὅτε 

1 οπι. Βὶ (Ἔξεστι) 
9 “ ΠῚ ᾿ 
- θεραπεῦσαι, ἢ οὐ 

85. οπι. ἀποκριθεὶς 

4 Πατη. υἱὸς 

ὅ πεσεῖται 

6 οπι. τῇ 

7 οπι. αὐτῷ 
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1611 
10 "Ῥαΐ π]ηαη μοι ατί Ῥιάᾶσεη, σο 

δια ος ἆοπΏ ἴῃ {π6 Ἰογοδῦ τοοπη, 
ὑπαῦ γ]σοη Ίο ὑπ Ῥαᾶο {λαο οοπιθί]ι, 
116 τα 58 ππίο ος, Ἐτιεπᾶ, σο τρ 
Ἰήρμον: πει ϱλα]έ οι Ἰανο ὙγΟΥ- 
ΒΠΙΡ ἴῃ {6 Ῥτοεξεπος οὗ {Πετα λλαῦ εἰς 
αὖ τηδαῦ ηΙζΗ {]οο. 
11 3 Ἐον π]οβοσεγετ εχα]{εῖ] Ὠϊτη- 

561, 5181] Ὦο αραδεᾶ: απιᾷ Ίο {ας 
Βατη Ὀ] ἢ Πἰτη 56}, 5411 θ6 οκα]{αᾶ. 
12 4] ΤΏ βαϊα Ίο 4150 {ο Πίστη {πα} 

Ῥαᾶθ πα, ὙΠ ἴ]ιοα τηδϊοϑὺ 8 
Φππου ΟΥ ἃ ΒΌΡΡΕΟΙ, 681] ποὺ {ῃγ 
Παπάς, ΠΟΥ ὑμγ Ὀγθύμτθη, πθῖί]ου 
ΠΥ ΒΤ, ΠΟΙ {ΠΥ τ]ο}) ποαῖσ]ι- 
Ῥομαγ5, Ἱερί {]ιαγ 4150 θα {Π|66 ἀρϑῖι, 
απᾶ ἃ ΤΘΟΟΊΊΡΘΠ6Θ Ῥο τηϑ66 {Π66. 
19 Ῥαυῦύ θη Όλοι τηδ]τοϑὺ ἃ [οαςῦ, 

08}1 ἜΠΠ6 Ῥοου, {μ6 τηδίτηθᾶ, ἴμα 
Ἰάτηθ, ὑπ Ὀ]1π4, 
14 Απ ἴ]οα 5μα]ὺ ο Ῥ]οςβαᾶ, {ο 
{αγ οπηποῦ ΥΘΟΕΟΠΙΡΕΠΡΘ {Π66: 10Υ 
μοι 5μα]ὺ Ῥο τεοοτηρθηςεᾷ αἲ {Π6 
γα τοίου οὗ ὑπ 7π5ύ. 
15 4 Απά θη οπθ οὗ ποτὰ {]ιαί 

βαΐῦ δὖ πιοαῦ νο Πτα, Πραγα {πθ 86 
{πϊηρθ, 6 βαϊα πηΐο Ἰηΐτη, Ξ Ῥ]εββεά 
15. 6 {]ιαί 51811 δαῦ Ῥγεαά ἴῃ ἴμε 
Κιηρσάοιμ οἵ αοᾶ. 
16 ἜΤῃση βαϊα Π6 πηΐο Ἠϊπι, ἃ οϱΓ- 

ὑαΐπ π]αΠ τηϑο ἃ ρτεαῦ 5ἼΡΡΕΥ, απᾶ 
Ῥαᾶς ΠαΠΥ: 
17 Απᾶ βοιὺ Ἠϊ5 βουνδηῦ δὖ 5ΙΡΡΕΥ 
πο, {ο βαγ ἴο μαι {πᾶῶῦ τοῦθ 
Ῥιάᾶεπ, 69τπε, {ου 811 {Πήπσβ 816 ΠΟῪ 
γοβςγ. 
18 Απᾶ ἴμεγ 811 τι ἢ οπο οοηβεπῇ 

Ῥθσαπ. {ο πια] οχο"βο: ΤῊ Ετεί 
Φα14 τπιηΐο Ἠ1πα, ΓΏαγε Ῥοαρσ]{ ἃ Ῥίεσα 
οἳ ρτοαπιᾶ, δα Τ πηαβδῦ ποοά5 ο απά 
566 10: 1 Ῥναγ ἴλμεο Ἠπγο 116 εκ- 
οπβεᾷ. 
19 Απιᾶ αποί]ογ Βαϊ, ΙΤ Ώατε Ῥοτσ]ί 

ᾖγο γο]κο οἵ οχαΏ, απιᾶ 1 ρῸ 6ο Ῥτογα 
ὑπο: 1 Ῥχαγ Πορ Πᾶν 1ὴ6 ϱΧ- 
σπβος. 
20 Αιιᾷ αποί]ιογ βα1ᾷ, Τ Πανοπιαντ]εά 

ἃ 116: απ (πενείοτο 1 οαηπιοῦ 601Π6. 
21 Ῥο ἴλπαῦ βογναπῦ ϱατπθ, απᾶ 

5]οιγο 15 Ἰοτᾷ {]αρβο {11σς. ΤἼ]ετ 
{πὸ ππαρίεχ οὗ {Π Ποπςε Ρεῖηρ ΔΗΡΎΥ, 
5814 {ο 15 βουνδηύ, ο οαὖ απ] ον 
Πίο {ο βἰγοεῦς δηα Ίαπας οἳ {πὸ 
οἱὔγ, απᾶ Ῥτϊης ἵπ Ἠ]ύΠεν ὑπ6 Ῥοου, 
απά ο ππαησᾶ, αππᾶ {πο Πα], απᾶ 
{π6 Ῥπᾶ. 
90 Απά ἴμο βουνδῃΐ βα1ᾶ, Τους, 10 

15 ἄοπο αξ ποι Ἰαρδῦ οοπηπηαπάαᾷ, 
δια γεῖ {ποτο 18 ΤΌΟΤΩ, 

|. ΘΑ (με]ονᾷ ϱαἰᾷ ππ{ο {116 βεγναηῦ, 

1881 
10 Βυὺ ψπθη ἴμοι αὐτὸ Ῥάάεηπ, ϱο 

απά 5ἷὉ ἄονγη ἴῃ ὑπ Ἰονγοϑῦ ρ]ασθ; 
ὑπᾶῦ θη μ6 ὑπᾶῦ μα ὈΙΔ θη 
[Π66 οοππεί]α, ΗΘ τπαγ βαγ {ο ἔπι66, 
Ἐτίοπά, σο αρ Ἠρ]ιου: έ]ιοπ 5Π δ] 
Όλοι Ἠαγο ρου ἴῃ {Π6 Ῥγθβοπος 
οἳ 811 ὑμπαῦ 510 αὖ τηθαῦ γη] {Π 66. 

11 ἘῸΥ ΘΥΘΙῪ οπο ἐμαὺ οκα]ἰθίῃ 
Ἠϊπηβε]Ε 5181} Ῥο Ἠαπαρ]οᾶ: απᾶ 
Ἠο {πᾶὺ ἨἩαπηβ]εία πια] β]α]] 
ΡῈ οχα]ἰοᾶ. 

12 Απᾶ Ἠο εαϊᾷ {ο Πῖτα αἷδο ἐλαῦ 
Ἰαά Ὀιάᾶσα Ἠϊπι, ὙΠ ποια 
τηα]κοβί ἃ 4ΠπΠ6Υ ΟΥ ἃ ΦΠΡΡΟΣ, 681] 
ποῦ ὑπ ν {γΙοπᾶς, που ἐγ Ῥταίητε, 
ΠΟΥ ΠΥ ΙΠΡΊΠΘΗ, ΠΟΥ͂ τ ἢ πεῖρ]ι- 
Ῥοαχβ; Ἰοϑὺ Ἱαρίψ ιαγ 8150 Ρϊᾶ 
ερ αραῖῃπ, απά ἃ ΤΘΟΟΠΙΡΘΠΡΟΘ 

19 Ῥο τηδᾶθ Ἴ]ιθο. Βευῦ πγ]ιση ἴ]οιι 
πηφ]κοδῦ ἃ ἔθαϑύ, 1 λε ῬοοΥ, πο 
πηαπηθᾶ, {π6 Ίαπ1α, ἐπ Ῥ]πά: 

14 δια μοι 5810 ο Ῥ]ερεεᾶ; Ῥα- 
68186 ὑπο Ἠαγα ποὺ τυλεγειυέέ] 
{ο ΤΕΟΟΙΠΠΡΕΠΡΘ {Π66: ἔουῦ οι 
βΠα]{ Ῥα τεσοοπαρεηβεᾷ ἴῃ {19 χθ- 
βαγγθείοτ οὗ ὑπὸ 7π80. 
Απά πληθ 916 οὗ πο ἐπαὺ 

βαῦ αὖ πιοαῦ ψΠῸῳῷᾧΠ Ἠϊπα Πραγᾶ 
[μ686 ὑπίηρθ, Π6 βδϊα πηΐο Ἠπη, 
Ῥ]εββοᾶ 15 ο ἐμπαῦ ελα] οαῦ 
Ότνεαά ἴῃ μα Ἱαπράοπι οὗ ο. 

16 Βαὺ Το βαϊᾷ απίο Ἠϊπα, ἃ ο6ὐ- 
ἰαΐη τηςη τηϑθ ἃ ρτεαῦ ΡΠΡΡΟΥ; 
αΏπᾶ Ἡο ΤῬαάο 1ηΠΥ: απᾶ Το 
βοπέ ἔνθ 15 1 βουνϑηῦ δῦ ΕΊΡΡΟ6Υ 
{τὴ {ο 580 {ο ἔλμαπι ἐμπαῦ γγοιθ 
Ῥιάάστ, Οοππα; ΓοΥ αἰΐ {πη ρ5 απο 

18 τὸν τοβγ. Απιά ἴ]ιογ 81] νυ δ οπς 
σοπδεπίέ Ώθραι ἴο τηα]κα εχκόπβο. 
Τ]ο Ἀγδί βαϊα ππ{ο Ἠϊτα, Τ Ἱατο 
Ῥοπρηῦ ἃ Πο]ᾶ, αιιᾷ Τ τητιδῦ ποοᾶς 
6ο οπῦ απᾶ 566 15: Τ Ῥναγ ἴ]ερ 

19 Ἠανε 1η6 εχοιξεᾷ. ἀπά αποίΠαΥ 
Βα], 1 πᾶν Ῥοπρ]ί ἢν το] οὗ 
ΟΧ6Π, απᾶ 1 ο ἴο Ῥτογο ἔπεπι: 1 

20 ταγ {Περ Ἠαγο τηθ δχοιβϑθᾶ. Απᾶ 
αποίΠμου Βαϊ, Τ Πᾶνα τιπαττ]εᾷ ἃ 
ὙΠῸ, απᾶ {λοαχοίογο 1 οαπποῦ 

21 «οπ1θ. Απάᾶ μα 1βεγγαηῇζ 981Π6, 
ἀνα {ο]ᾶ 119 Ἰογᾶ ἴιεξο ἐΠϊπρς. 
Ἔ]οι πο ππαδίου οἳ ο Ἰοτβο 
Ῥεΐης αΠΡΥΥ 5814 {ο Η15 1 βουυδηῦ, 
ἄο ος απϊο]]ψ Ἰπίο {πὸ βἰχθοῖβ 
απᾶ ]απ6β οὐ {ο οἱ, απᾷ Ὀυΐηρ 
ἴῃ ΒΙΠΘΥ ἴλο Ῥοου απά παβΙπηθς, 

22 απᾶ Ῥηπᾶ απά Ίαπ. Απᾶ {πὸ 
1ρογγαπ{ δοἷᾶ, Τον, ταῦ ἴ]οτ 
ἀιάδί οοπηπιαπᾶ 5 ἆἄοπο, απᾶ 

28 γεῦ ἴπειγο 18 τοσο. Απᾶ ἴμε 
1ογᾶ εαϊὶᾷ απίο {ο 1βογταηΏ{, 

μι σι 

1 -π 
1 αν. 
Ὀοτι- 
ϑογυκη, 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

5: ο - 

10 ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς 
τας , . ο 4 ” Π τὸν ἔσχατον τόπον᾿ ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκλη- 

κώς σε, εἴπῃϑ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώ- 
τερον᾽ τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιονὸ τών 

΄ « “ 

11 συνανακειμένων σοι. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυ- 
Ν - Δ 

τὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινών ἑαυτὸν 

ὑψωθήσεται. 
ζ σὲ ἘΡΥΎΜΩΝ 

Ι2 Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν 
“ ” Ἆ - ἢ / Ν 

ποιῃς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς 
3 3 

φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ 

τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλου- 
σίους μήποτε καὶ αὐτοί σε ἀντικαλέσωσι, 

μὴ 

13 καὶ γένηταί σοι ἀνταπόδομα, ἀλλ᾽ ὅταν 
΄“ ’ 2 ’ 

ποιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, 
᾿ ἝΝ ν᾿ / ” “ 3 

Ἡ χωλούς, τυφλούς καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ 

ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται 
”- Ὁ “ 

γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων, 

1 ᾿Ακούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦ- 
5. 3 -“ 4 1 / 

τα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος, ὃς φάγεται 
- - ” ε ον 

16 ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. ὃ δὲ εἶπεν 

αὐτῷ, ᾿Ανθρωπός τις ἐποίησεϊξ δεῖπνον µέ- 
17 γα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς" καὶ ἀπέστειλε τὸν 

- “ να - ΄ ΄ 

δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς 
" “ κεκλημένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι 

ιά ἘΝ “ Ι8 πάντα", καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖ- 
σθαι πάντες, ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, 
κ. η 5 / . αλ) ἐξ λθ Ξ γρὸν ἠγύρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν 
καὶ" ἰδεῖν αὐτόν ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃ- 

, λ ο 5 , “ 
19 τηµενογ. και ετερος εἶπε, Ζευγη βοῶν 

ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι 

20 αὐτά" ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρητημένον. καὶ 

ἕτερος εἶπε, Τυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο 

21 οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενόμενος ὃ 
“ Ἴνρα τι Ὁ}: ΗΓ! - , πια δοῦλος ἐκεῖνος]ὃ ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ 

ταῦτα, τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε 

τῷ δούλῳ αὐτοῦ, "Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς 
/ Λ ε/ “ / Α Α 

πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς 
ι 

πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυ- 

99 φλοὺς 7 εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, 

Κύριε, γέγονεν ὡς 18 ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος 
» , Ν 5 { Ἢ) Δ Α - 

23 ἐστί. καὶ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, 

ἽΝ 

8. ἐρεῖ 

9 ᾳἀᾶ πάντων 

10 (-ται) ἀνταπόδομά σοι 

11 

15 

14 

156 

16 

17 

18 

ὅστις 

ἐποίει 

ΟΠι. πάντα 

πάντες παραιτεῖσθαι 

ἐξελθὼν 

οπι. ἐκεῖνος 

τυφλοὺς καὶ χωλοὺς 
Δ 
ο 



5. ΤὉΌὌΚΕ ΧΙΥ. 25--ΧΥ. 4. 

Ὁ Ναι 
10. 51. 

Σ Μαι. 
ὅ. 15, 

Χ Μαϊ. 
18. 13, 

θα” 
«ο οὖ Ἰπίο {π6 Ἡϊσιπναγς απᾶ 
Ἠθάροβ, δα οοπιρο] ἔλπεπα {ο οοπιθ 
ἴῃ, ὑπαῦ τὴν ἩοἈδο 1παγ Ῥο Πε. 
24 Έου 1 αγ τιηἴο γοιι, ἐλαξ ποπ οὗ 

{Π056 ΙΠΘΗΏ ΠΟ σοῦ θἄρθῃ, 588} 
{αδΐθ οἳ Τὴ Β1ΡΡοΥ. 
2ῦ 4 Απά {ετο πεπῦ ρτεαί τωπ]{]- 

ὑπᾶθϑ ση ήτα: απᾶ 6 {απτπεᾶ, απᾶ 
βαἱᾶ ππ{ο {ΠΏ 61, 
26 ἘΠῚ απγ τηαπ. 60Π1θΘ {ο 116, δ) 

Ἰαίθ ποὺ 15 ἔθου, θα πιοξ]ογ, ἀμ 
γγῖΐο, απᾶ ομάτεη, απᾶ Ῥτείμγεῃ, 
ΠΩ ΑΙΒί6Υ5, γεα απᾶ [15 ον [16 
8150, ἢ6 οαηπού Ῥο ΤΥ ἀῑδεῖρ]ο. 
27 Απᾶ π]οβοσγον ἀοἴῃ ποὺ Ῥθδα 

Ἠϊβ 9Υ088, 84 οοπἹθ αξἴ6Υ 1ης, 6811 - 
ποὺ Ὦο πηγ ἄἰβοῖρ]ε. 
28 ἘῸΣ πο] οὗ γοα Ἱπζοπᾶίηρ {ο 
θυ] ἃ ἰοπογ, βΙ{{εί] ποὺ ἄονπι Πτοῦ, 
απᾶ οοαη{εί] {ο οοδῦ, τ μϑύμου Τε 
Ἰανο βυϑηιοϊθηῦ {ο ΕπΙςΗ 102 
29 Τιοςί Ἱαρ]γ αἲζεν Ἡο μὲ} ]αἱά 

ὑπὸ {οππάασίίοη, απᾶ 15 ποῦ 8016 {ο 
Βπῖςη 16, 411 {πα΄ Ῥε]ιο]ά 16, Ῥεσίπ {ο 
πποο]ς Ἠϊπη, 
80 Βαγίησ, ΤΠῖδ ππαη Ῥεσαη ο 
114, απά πτας ποῦ 8016 {ο ΕπΙΡΗ. 
91 ΟΥ ν]αῦ Ἰϊπρ ροῖΐηςσ {ο πηθ]κε 

παν αραἰηςδί αποίπεν Ἰήπα, 5060} 
ποῦ ἄοππι ᾖγβδῦ, απᾶ οοηςα]{οί] τγ]ε- 
ΠΟΥ Ἰθ ο 8016 τι ἔθη {Ποτδαπᾶ, 
ἰο τηϑοῦ Ἠήτω ὑμαῦ σοτηθίῃ ἃραϊηϑῦ 
Ἠϊπι τ ἢ ὑποπίγ ὑποιιβδηα ἢ 
82. Ον 6156, τυ 116 ἴ]ιο οἴπον 15 γοῦ ἃ 

στϑαῦ τχὰγ ΟΥ̓, Π6 βοπᾶείἩ απ απηρας- 
βαρθ, 84 «ἀθβινεία οοπΙοης οὗ 
ροαο6. 
98 80 Η]κοτγίδο, Ἡ/οβοθΥοΥ Τε Ῥε οὗ 

γοα, ἴ]ιαῦ {ογβακείἩ ποῦ 811 ἐπαῦ "6 
Ἰαϐμ, Ίο οαπποῦ Ῥο τηγ 4ἱδοῖρ]ο. 
84 41 ἘΞΑ] 15 ροοᾶ: Ῥαΐ 1 ἐπ 58} 

Ἰὰνθ Ἰοϑὺ 15 βᾶυοαῦ, Ἠπλεγαον η 
5881] 10 Ῥο 5εΏ5οπεᾷ 2 
96 Τὸ 15 ποαίίλαν Εὖ ἴον πο ]απᾶ, ΠΟΥ 

ψοῦ {ον {πὸ ἀππρι]: θα πιει οαςύ 
τὸ οὐ. Ἠε {μαί Μα εατς {ο Ἠεαχ, 
1οῦ Ἠϊτη Ἠραν. 

15 Το ἄγον πθα πηΐο πα 81] 
ἴμο Ῥαρ]ήσαις απᾶ ΒΙΠΠΘΥΡ, ΣΟΥ {ο 
θα Ἠϊπῃ. 
2 Απᾶ ἴ]ιο Ῥματίβους απᾶ βογῖροβ 

παπτπηατεᾷ, βαγίηρ, ΤΠϊ5τηςΠ γεσθῖν- 
οὐ] ΒΙΠΠΘΥΒ, απ οκ θῦ]ι νι] ἔ]ετη. 
8. 41 Απ Ίο βροΚκο {8185 ραταδ]ο τπῃ- 

{ο {ποπῃ, βαγίης, 
4 ἘΥΤμαὺ πιαη οἵ τοι Παγίησ ἃ 

Ἠππάνοᾶ ΑΠεερ, ἢ Ἡθ 1056 οπθ 
οὗ ἴλαπι, ἀοῦι ποὺ ΊἼσατο {μα 
π]ηθίγ δα πῖπε ἵπ {Π|6 π]άεΓηςΒΕ, 

18681 
ἄο οταῦ Ιπίο ἐπ Ἡϊσηπαγς απά 
Ἰεᾶρες, απᾶ οοπβαῖπ ἔλεπι 1ο 
οσπηθ 1Π, ὑμπαῦ τὴν ΠΟΙΒ6 τηαγ Ῥο 

24 ᾖΠαᾶ. ἘῸΥ 1 58. τπιηΐο τοι, ἴπαί 
ΠΟΘ Οὗ {1959 Τπεη Πίο πγετο 
Ῥιάάετ 5881} {αδίε οὗ ΠΙΨ ΒΌΡΡΟΥ. 

2ῦ Νοῦν ἴογο πεπί πι Ἠϊπα 
στοαῦ πηπ]ΗΠ{πᾶες: απᾶ Ίε ἰπατπεᾶ, 

26 απᾶ βαἷᾷ πηΐο ἔλεπα, ΤΕ ΔΗ τηΒΏ 
οοπηθΏ] ππι{ο 1ηΘ, απιᾶ πίοι ποῦ 
Ἠ]5 οὐσῃ Τα θυ, απ πιοίμαγ, απᾶ 
πια, απᾶ ΟΠ θη, απᾶ Ῥγείητοαῃ, 
απᾷ 51506Υ5, γεα, απάᾶ 5 οσα Τα 
4150, ο εαηποῦ Ὀ6 τσ ἀἱξοῖρ]ο. 

ΩΤ ΎνΠοβοθνεγ 4ου ποὺ Ὀθ [15 
ΟὟ ΟΥΌΒ5, απᾶ ΘΟΥῚΘ α1ἴ6Υ 1ηθ, 

28 οαηποῦ Ὀ6 ΙῺῪ ἀἄἱδαῖριο. ἘῸΣ 
νιἩῖοἩ οὗ γοιι, ἀθβίσηρσ {ο ὈαΠᾶ 
8 Ί0Π6Υ, ἄοί]ι ποὺ Ἀτεδί βἰὺ ἄοσγη 
απᾶ οοαηῦ ἴλο οοβῦ, π]δίἩευ Ἶο 
Ἰαγο ολεγειριί {ο οοπαρ]είο 1 5 

29 ΤιοῬῦ]ιαρ]γ, θη Π6 δὲ} ]α]ᾷ ἃ 
{οππᾷαίΙοπ, απᾶ 15 ποῦ 8016 {ο 
ΕπΙςΗ, 811 ὑἐμαὺ Ῥε]ο]ᾷ Ῥοσῖι {ο 

80 πηου]ς ήτα, βαγίηςσ, ΤΗΙ5 τα 
Ῥεραπ {ο ΤῬαϊ]ά, απᾶ πας ποῦ 

81 αμίο {ο ΕπΠΙΦΗ. ΟΥ π]αί Ἰάπα, 
α5 ἢ6 σοε{] {ο εποοππ {εν αποῖΐ]εν 
Κἰπρ τ παν, ὙὙ11 ποὺ βιῦ ἄονι 
Πγβί δηα {ἴα]κα οοππςδο] πρύμο 
16 15 8016 ση] {επ ἐποπβαπιάᾶ {ο 
τηθοῦ Ἠππ {μαῦ οοπιεῦἩ ασαϊηδί 

82. τη τν πγεπίγ ὑπουβδηᾷᾶ  ΟΥ 
6156, 16 {πο οἴμεν 15. τεί ἃ 
ρτοαῦ παγ οἩ, Π6 βεπάεί]ι απ 
ΠΠΡαΡΕαΡ6, απᾶ αξκείῃ οοη- 

95 ά10ἱοηπβ οὗ Ῥεαςθ. Ῥο ἴποτείοτο 
πΥΊΟΡΟΘΥΘΥ ο Ὀ6 οὗ τοι {παὺ 
χοηποιποθί{] ποῦ α]] ἐμπαῦ ο ΒΔΓ, 

84 Ππ6 σαπποῦ Ὀ6 ταγ ἀῑδοιρ]θ. Βα]ό 
Ώπεγείοτο ἵ5δ ροοᾶ: Ραΐ Ἡ ετεπ 
{ο βα]ξ Ίαγο Ἰοϑὺ 1198 βατοιν, 
πυεγοπη]ι 5181] 1Ὁ Ὦε 5εαβοπες 2 

85 ΤΆ 15 Εὖ ποϊμεν Γον {πο Ἰαπᾶ 
ΠΟΥ ἴου {16 ἀππο]]]: πιει ομδῦ 
10 οαὐ. Ἠο {αι Ἠαίπ εατ5 ἴο 
Ἠρθαν, 16ὐ Ἠϊπι 687. 

15 Νοὸν αἲ {πὸ ραρ]ήσαπς απᾶ 
ΒΙΠΊΏΘΥΒ Ί6γε ἀτανίης ηθαΥ ππ{ο 

2 πα {ον {ο Ἠθαν τη. Απᾶ Ῥοίῃ 
ιο Ῥματϊςεος απά ἴπο βοτίβθΒ 
αηπΥπηΠτθᾶ, βαγίπρ, ΤΗΙΒ ται 
χοοθῖνοἴ] ΑΙΠΠΘΥ5, απᾶ οαἰεί] 
πια ἔ]ιθπῃ. 

8. Απᾶ 8 βρακο πηΐο ἴποπα ἐπ] 
4 Ῥαταῦ]ε, βαγίηρ, αὖ ππαηπ οὗ 

γοῖι, Μανίηρ ἃ Ἠαπάνοα 5Π6ΘΡ, 
απᾶ μανίηρ Ἰο5δῦ οπο οὗ ἴπεπι, 
ἄο ποὺ Ίεαγο ἴπο πϊπείιγ 
Δα πῖηπθ ἴθ ἴπο πΙ]ᾶδγηθΒς, 



ΏΥΑΓΡΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ.. 

, Ν Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ 
-} , 3 ”- ο - ε . Δα 

ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός 
- ” ᾿ - 

2 µου. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν 
”- ’ -“ 

ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ 

δείπνου. 
ἊΨ Ὁ Ω 9 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ 

ἃ Ν 5 Ν ᾽ Π ” ” ἢ στραφεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, Εζΐ τις ἔρχεται 
΄“΄ ” ΔΝ 

πρός µε, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ, καὶ 
- ν᾽ 

τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, 
ρ 

καὶ τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ 19 
Δ “ ᾽ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί μου μα- 

Ἢ Ν 
97 θητὴς εἶναι. καὶ) ὅστις οὐ βαστάζει τὸν 

Ὁ αὐτουα σταυρον αὐτοῦ 
᾽ 

καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ 
, / 5. / , ; 3 

88 δύναταί µου εἶναι μαθητής. τίς γὰρ ἐξ 
” - τι ΄“΄ 

ὑμῶν, θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρώ- 
/ , Ἁ / τας 2 

τον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει 
90 ΔΕ 29 / “ / , 

90 τὰ" πρὸς" ἀπαρτισμόν ; ἵνα μήποτε, θέντος 
αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, 
πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμπαίζειν 

. ΕῚ - , “ Ἂν ον ”/ 

30 αὐτῷ, λέγοντες ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξα- 

το οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 

3 -- 
Ἅ ΔΝ - ΄ 

ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος συμβαλεῖν ἑτέ- 
- 9 ΄ » ν , ον 

ρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶ- 

τον βουλεύεται" εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα 
, ῃ α ο5 - . » , 

χιλιάσιν ἀπαντῆσαι" τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιά- 
» ’ ϑό 3 / Ἦν Ν ’ ”. 

35 δων ερχοµενῳ επ αυτον; εἰ δὲ μῆγε,; ετι 
» - ΄ ”/ 3 

αὐτοῦ πόρρω ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας 
᾽ ον ν᾿ 3 - 

3 ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. οὕτως οὖν πᾶς ἐξ 
΄“ Ο ΕῚ 3 ΄ - ΄ 

ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ 
ς / ΕΣ , 3 

ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής. 
ἢ νο ο ᾱ Ν α 

3 καλὸν" τὸ ἅλας" ἐὰν δὲ” τὸ ἅλας µωρανθῇ, 
ω , Ε] ’ , 3 ” / » 35 ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς 

ο ὦ κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν ἔξω βάλλουσιν αὐτό. 
5 , ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 

3 ». - 
15 Ἦσαν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ πάντες οἱ τε- 

9 λῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοί, ἀκούειν αὐτοῦ. καὶ 
’ ΄ - 

διεγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς 
, ο τ , λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχε- 

ται, καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. 
3 Ν ΔΝ » ἊΝ 

3. Εΐπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύ- 

4 τὴν, λέγων, Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκα- 
Ν [ή 

τὸν πρόβατα, καὶ ἀπολέσας ἓν ἐξ αὐτῶν”, οὐ 
δ ν» » ΄ » “ » [ 

καταλείπει τὰ ἐννενηκονταεννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

11--Ὃἶ 

19 τε 

30 οπι. καὶ 

31 ἑαυτοῦ 

32 ϱπι. τὰ 

3 βουλεύσεται 

35 ὑπαντῆσαι 

36 αᾶά οὖν Ὁ αἀᾶ καὶ 

1 (οἵ) αᾶ τε 

9 9 
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"  γαοι- 
πια Πεγέ 
{γατιδ- 
Ιαίεᾶ α 
ρΐεσε ο 
διζυεῦ, 
ἐς {6 
εἰσι! 
ραγί ΟΥ̓ 
απιοιώιζο, 
416}. 
οοπιεί]ι 
{0 δευδ)ὺ 

Πο πιαι 
Ώεγιή, 
Μαι. 18. 
28. 

5, ΤΟΚΗΕ ΧΥ. 4- 20. 

1611 
απᾶ ρο αἴξου ὑπαῦ τ] 0} 15 1οβἱ, 1] 
πο Ππᾷ 102 
δ Απᾶ πΠεη Ἡς παίῃ Γοτπᾶ 16, μ6 

ἸαγοίἩ 16 οἩ Ἠ]5 ϱΠοπ]άστς, τε]οῖοῖπρ. 
6 Απᾶ νησι Ἡο οοπιθίῃ Ἰοππθ, ο 

οα]]αίμ {οσείπεν 5 {ποπᾶς, απά 
πθίρ]ΡοατΒ, βαγίης απίο {λετα, Ἠθ- 
1οἱσς τ] ἢ 1ηθ, Του Γ Ἠαγνο ζουπᾶ τὴν 
5Π6ΘΡ πγΠΙοἩ τγὰϑ Ἰοβί. 
71 βαν πιηΐο τοι, ὑπαὺ Π]κοτςο Ίο 

518} 6 ἴῃ Ἠθαγεη ΟΥ6Υ 0Π6 ΒΙΠΠΘΥ 
ὑμπαῦ τερεπ{είΠῃ, 1ππογοθ πη ΟΥ6Υ 
πΙπαίγ δα ηΊπθ Ί1δῦ Ῥ6ΓΒΟΠΒ, ΙΟ] 
ποθθᾷ πο τορεηίαησθ. 
8 4 Ἐίίμεν ν]αῦ ποπιαη Ἠανίιρ 

ἔθη Πρίεσες οὗ β] νου, 1 516 Ίο56 οπα 
Ῥίθοθ, ἀοῦ! ποὺ Ἡρ]λῦ α «απά1ς, απᾶ 
βΥ/6εΡ {μο Ἰοτβο, ατιᾷ βοε]ς αἰ ρθη ΠΥ 
ΠΠ 516 Απᾶ 103 
9 Απά πνοή 516 Παίς Γοτπιᾶ 16, ΕΊιο 

οα]εί] ΠΟΥ ἐπιοπᾶς απᾶ ΠΟΥ πεὶρ]ι- 
Ῥοτχβ {ορείμαΥ, βαγῖηρ, Ἠε]οῖσς ση ἢ 
1η6, ἴον 1 Ἠαγο {οππιᾶ ὑπ ρίθςθ πηΙς] 
1 λα ]οςῦ. 
10 Τή]κεπγῖδεΤ αγ ππ{ο τοι, ἔπενο 18 

197 ἴῃ {ιο Ῥγθβεπσς οἵ {ο Απσοὶς οἵ 
ἀοᾶ, οτ6ν οπς ΒΙΠΠΕΥ ὑπαὖῦ γερεπ{εί]. 
11 4 Απᾶ Ἡο ραῖᾶ, ἃ οοτζαῖη ΤΕΙ 
μα το ΒΟΠΒ: 
19 Απᾶ {πεγοππρογ οἳ ἔλοτη βαϊα {ο 

115 {αΐ116Υ, Ἐαί]αν, ρῖνο πο {λε Ῥογ- 
ἴῑοπ οὗ ροοᾷς ὑπαὺ αεί {ο -ππο. 
Απ Π6 ἀῑν]ᾶεᾶ πηΐο ἐποχὴ Ἠῖς Ἠν]πρ. 
19 Απᾶ ποῦ ΤΥ ἄαγς αἴξου, ἴ]α 

ΥΟἨΠΡΕΥ 500 ραἰμογοᾷ 81] {ορείμον, 
απᾶ {οοῖς 15 Ίοπιπαογ Ιπίο ἃ Ταν 
οοπηΐγν, απἆ ἴ]ιογο πγαδεᾶᾷ 115 58}- 
βίαποο τ] τιοίοας Ἠνίης. 
14 Απᾶ ΨΠεηπ Ίο μπᾶ βρεπύ α]], 

{Π676 41956 α τηϊσμίγ {απαῖτο ἴῃ ἐπαῦ 
Ἰαπᾶ, πα Ἡα Ῥεραπ {ο Ῥο ἴῃ γγαπῦ. 
15 Απάᾶ Π6 πτεπέ δηᾷ ]οϊπεα Ππηβε]Ε 

{ο ἃ οἰ ἴζσθη οἳ ἐπαῦ εοαπίσγ, απᾶ Ίνα 
που τη πο 18 Ἠε]ᾶς5 {ο 1οεᾶ 
βπῄηο. 
16 Απιᾶ Ίο νου] {αϊΐπ πᾶν Π]]εά ῖς 

Ῥε]γ πι πα πρβ]! ιαῦ πο βΥΥῖπο 
αἸα φαΐ: απ πο τπαη σατο ππ{ο Ἠΐτη. 
17 Απάᾶ θη 6 οαπ1θ {ο ἨΙπΙβε]Η, Ἡα 

5814, ον ἹπαἩγ Ἠϊγοά βοτναπίς οὗ 
ΤΗΥ {αΐΠαι)5 Ἠανο Ῥγεαᾶ εποπσ] απιά 
{ο βράχο, απᾶ Τ Ρ6 1715) τ ἢ ΠΡ. 3 
18 1 11 ἃ. 156 απᾷ ρο {ο ΤΥ {αΐ]ου, 
ΘΠ σι] βαν πιηΐο 1Ητη, Ἐαίμπογ, Τ 
Ἠανο βΙπηθᾶ ασαϊηδί πάνθ απᾶ 
Ῥοΐοτο ἴμοο, 
19 Απᾶ δ) πο ΊΠΟΥΟ πγοτίΠγ {ο Ἆε 

οα]]οᾶ {1 βοπ: πηα]ο Ἠιθ 48 0Π6 οἵ 
[ΠΥ Ἠγοᾶ βουυδηΐβ. 
Ι 20 Απᾶ Ίο ἃ1Ό86 ἃπᾷ οππιο {ο Πΐ5 

1881 
αηᾶ Ρο αἴξου. ἐπαῦ ὑπο 15 1ο5ἱ, 

δ᾽ τπθ] Ἡο ἢπα 1592 Απάᾶ πΊαπ Π6 
μα {οππᾶ 10, ο Ἰαγεί1μ Ὁ οἩ 

6 Ἠΐβ βἹοπ]άσΥβ, τα]οῖίοῖπςρ. Απᾶ 
πυἩθ Π6 οοπαθίἩ Ἠοππθ, 16 σα]]δί]ι 
{ορεί]ενς Ἠϊ5 Επεπᾶς απᾶ 18 
πθίρΏΡοατβ, βαγῖπρ απίο (πατη, 
ῬἨε]οῖσς τ ἢ της, Του 1 Πᾶν οαπᾶ 
ΤΩΥ 5.66} πΥΠΙο] πγας Ἰοβύ. Τ δαν 
πιηΐο τοι, {πᾶ οΥειι 50 ἔμ 616 β]ια]] 
Ῥε 107 ἴῃ Ἠθβγθπ ΟΥ6Υ 0Π6 ΒΙΠΠΘῚ 
ναί τορεη{είῃ, πιογε ἴπαπ οτε 
πΙπείψ απᾶ πῖπα τἸσμίεοις Ῥεχ- 
ΡΟΗ, πγμΙο]ι παοθᾷ πιο τοροπ{απσθ. 

ΟΥ νηαῦ ποπιαη Πανίηρ θη 
1Τἱε665 οὗ ατου, 1 58Π6 Ίο5ο οπθ 
Ῥϊεσςθ, ἀοίῃ ποὺ Ἰρῃῦ ἃ Ίαπῃ, 
8. ΑΥ6εΡ ὑπ Ποῖιβθ, απᾶ 566 Κ 
ἄΠΠρεπί]γ απ] Επο Ἀπᾶ 109 
Απιᾶ πΠαη 5Π6 δίῃ {οαπᾶ 16, 516 
σα] εἰ] {ορεί]ον ΠΟΥ Γπ]επᾶς απᾶ 
πθϊρΗΡοττΑ, δαγίης, Ἠε]οῖσς πι 
1ηθ, {0Υ 1 Ἰανο ἴοαπά {πο Ῥῖοσθ 
πηπῖοἩ 1 μπᾶ Ἰοδυ. Ἐνει 5ο, 1 
58. ππίο γοα, ἔμετε 15 1ο ἴῃ {π6 
Ῥχθβεπσθ οὗ {πὸ απρε]ς οὐ αοῦ 
ΟΥ̓ΘΥ̓͂ ΟΠ6 ΒΙΠΠΟΥ ἐπαῦ τερεπ{εί]. 

1. Απᾶ Ἰο Βαϊ, ἃ οογζαϊπ τα 
12 Ἠαᾶ πο βοΏ8: απᾶ {Π6 γοιηροῦ οἳ 

{παπα 5814 {ο 15 {αΐπετ, Ἐαί]ον, 
6ΐνο πηο {Πο ῬογίίοἨ οὗ 2έλψ 5ι- 
5ίαηςσο ἴ]ιαί {αΠεί] {ο 1ηθ. Απᾶ 
Ἠο ἀῑνιάεᾶ πηΐο ἔποετη ΤΡ Ἠνίηρ. 

18 Απᾶ ποῦ ππαηπγσ ἄαγς ἴεν {Π6 
γοπηΏσεγδοη ρα μου α 81] ορ ΠΟΥ, 
Δα {οο]ς Ἠϊ5 ΠΟΌΥΠΘΥ ἰπΐο 8, 87 
ΘΟτ ΠΥ ; απᾶ {ογε θε τγαβιθα ΠϊΒ 
Βαθβίδμοθ τὶ σἱούοιιβ Πἰνίηρ'. 

14 Απᾶ που Τε Πδᾶ βρϑηΐ 811, ἔπετε 
41056 ἃ Τηϊρηΐν {ατηῖπε ἴῃ αι 
οοπΠίσγ; απιά Π6 Ῥοσραπ {ο Ῥε 1η 
σα. Απᾶ Ἡο ποὺ απιᾷ ]οϊπεᾶ 
Ἠϊπαβε]Ι {ο οπε οἱ πο οἴδῖσεπς οἵ 
Όιαίῦ οοιπίχγ; απ Ίο βϑθηὺ Ἠϊτα 
Ἰπ{ο Ἠ]5 ἢ 6185 {ο Γεεᾷ βυσίπθ ἀπᾶ 
Ίο σου] {αΐπ Ἠατο Ῥθει Π]α 
ὙΠ δ11ο Ἠταρ]ςς ναί ἐπ βπῖπθ 
ἄιᾶ οαῦ: απᾶ πο ΤΙΦΠ ραΥο πηΐο 
Ἠϊπα. Βεαὺ πε Π6 απ {ο Ἠϊτη- 
5617 ΒΘ βαϊᾶ, ον την Ἠϊγεᾶ 560- 
ταπίς οὗ ΤὴΥ αὐ 5 Ἠανο Ὀγθϑ 
εποἩςἩ απᾶ {ο 6Ρατε, απιᾷ 1 ροτ]ε]ι 
μού τ] Ἠπησαν! 1 πη]] ατίδο 
απᾶ ρο ἴο πι {αἴποχ, απᾶ πῖ]] 
ΒΔ. πηΐο Πΐτη, Ἐπαίλον, Τ Ίνα 
Εἴπποῖ αραϊηπδυ Ἠθεαγτεῃπ, απᾶ Ίπ 
ἐμ βἰρηῦ : Τ αΏ} 10 ΤΠΟΥΘ ΤΤΟΥΕΙΥ 
{ο Ῥε σα]]εᾶ {Ἡγ 86οἩ: τηα]κο πιο 
88 9Π6 οὗ ἐγ Ἰγοᾶ 5ογναπίς. 

20 Απᾶ Π6 41086, απᾶ οδιὴθ {ο 118 

«ἡ 

8 

«2 
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1 ςὈ 
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1 τ. 
ἆγαςᾖ- 
για, ὃ 
οοἵπ 
ποτί]ι 
δροιΐῦ 
οἱρᾗῦ 
Ῥθηςθ. 

3. ἐπε. 

8 αγ, {πα 
ροᾶς οὕ 
{πε εαγοῦ 
ες, 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ, 

δι / ΜΕ Ἂς Δ ” / - “ 

καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ 
Ε] ή Δ ς ." » , ϑ 4 Ἂ ” 

δ αὐτό; καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους 
ε «3 / ο ϑλ θὼ 3 Δ Ψ 0 ἑαυτοῦ" χαίρων. καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον, 

-" ΟἿ ν ν / 

συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, 
, » - ’ μὴ τ Ν 

λέγων αὐτοῖς, Συγχάρητέ µοι, ὅτι εὗρον τὸ 
/ ” Ν ] ή ΄ ς τας [ιό 

7 πρόβατόν µου τὸ ἀπολωλός. λέγω ὑμῖν ὅτι 
4 ν “ - 

οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ 
« « 

ς ” ΄“ “Δ 5» 

ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐννενηκονταεν- 
΄ὕ ιό Ψ 

νέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετα- 
νοίας. 

. , κ᾿ Ν ” 
8. Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν 
ἀ ολ ΄ ὃ Δ / δι [4 λ ’ 

πολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον, 
Δ ΄“΄ ἣν ΄ - 

καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως 
ιά [ἡ ΄-“ - 9 ὅτου εὕρῃ; καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖτανξ τὰς 

/ Ἂν 

φίλας καὶ τὰς" γείτονας, λέγουσα, Συγχά- 
ο ἢ ἃ 3 ρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώ- 

ο ΄ ΒΩ , 6 
Ίθλεσα. οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται 

3 / “ 3 /΄ - “ ας ς ἃ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ 
« “ ΄ 

ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. : 
5 , ἡ ῃ ΄ 4 

τι Εἶπε δέ, "Λνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς 
5 ς ».” σ΄ 

19 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, 
, Ν 3 , ΄ - ὌΡΕΙ, 

δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. 
΄- ΄σ ΝΥ 

15 καὶῖ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. καὶ μετ᾽ οὐ 
ς Ν “ 

πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτε- 
5 / / 

ρος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ 
- Α » / » - - 

ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν 
3” “ 

4. ἀσώτως. δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα, 
- Δ κ κ κ᾿ 

ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκεί- 

16 νην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. καὶ πο- 
κ 3 / ς ΝΣ κ “- , 

ρευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας 
» ” 3.8 Ὁ 

ἐκείνης" καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς 
΄σ ΄ 

16 αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. καὶ ἐπεθύμει γεμί- 

σαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ» τῶν κερατίων 
4 ” « - - 9 » ν 5} 
ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι καὶ οὐδεὶς ἐδίδου 

΄“ ἊΣ 

ΙΤ αὐτῷ. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε', Πόσοι 
μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν 19 
” 41 κ Η͂ -1ι » ατα ᾿ 

186 ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ "' ἀπόλλυμαι" ἀναστὰς 
Δ ΔΝ Δ »} πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα µου, καὶ ἐρῶ 

5 -” /{ ιά τι Ν 2 Ν αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν 
ΕῚ Ὶ , , Γ᾿ 113 ο 1 ” 

19 και ενωπιον σου κα ουκετι εἰμι ἄξιος 
σ᾿ ε/ . ’ [ή «ς -“ -- 

κληθῆναι υἱός σου ποίησον µε ὡς ένα τών 
5 Ν " 

9) μισθίων σου. καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν 

9 ὃ 

ὃ αὐτοῦ 

3 συγκαλεῖ 

δ οπι. τὰς 

6 γίνεται χαρὰ 

8 χορτασθῆναι ἐκ 

ὃ ἔφη 
19 περισσεύονται 

1 αζᾷ ὧδε 

13 οπι. καὶ 
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1611 
{αΐπογ. Βαεὺ πγθη Ίο νγᾶ5 γεία στϑαῦ 
ναΥ ο, Η15 {αΐίμεν βαν’ Ἠΐπη, απᾶ Ἰαᾶ 
ΟΟΠΙΡΔΒΡΙΟΗ, απ ταΏ, απ 1611 οη Ἠϊ5 
ηθο]ς, απᾶ [ἰββϑᾶ Ἠϊτη. 
21 Απά {ο βοη βαἷᾶ απ{ο ΠἨϊπα, Ἐδ- 

{παυ, 1 Ἠανο βἶηπεᾶ αραϊπδῦ Ἠθατεῃ, 
δια ἴῃ {1ιγ βἱρῃί, απᾶ απι πο ΤΠΟτΘ 
σου την {ο Ῥε εα]αοᾶ ἐπὴν βοή. 
25 Ἐπί {π6 {αΐμεν βαῖά {ο 15 560- 

γϑηΐβ, Βυϊηρ Του ἐπ ΤῬερί τογο, 
απᾶ ραῦ 16 οἩἳ Ἠήτη, απά ρΡαΐ ἃ της 
ΟἹ Ἠ15 Ἰαπιᾶ, απᾶ 81968 οἩ Π5 Τοεῦ. 
25 Απᾶ Ὀνίπςρ Ἠϊιου πο [αὐ θα 

οβ]{, απᾶ 1.11] 16, απιᾶ Ἰοὺ τ οαῦ απᾶ 
Ῥο τΠΘΙΥΥ. 
94 Έον 015 ΤῊ 50η σας ἀοαᾶ, απἆ 

15 4Ἠγο ασαῖηπ; ο πας Ιοβῦ, απᾶ 15 
{οαπᾶ. Απ ἴπιογ Ῥεραπ {ο Ῥε ΤΠΕΙΙΥ. 
26 ΝΟΥ͂ 5 6] 67 500 πας ἴῃ {μα 

Πο]ά, δια α5 Ἡθ ὀδτηθ απᾶ ἄταιγ πρ] 
{ο πο ἸοἩβθ, 116 πραγ τηδίο]ς απᾶ 
ζἀαποῖπρ, 
20 Απᾶ Π6 σοα]]οᾷ οπθ οὗ (πεβογναηῖς, 

απᾶ αρ]κοί σν]ιαί {π656 {Πίπσς τηϑαηΐ. 
27 Απᾶ Ίο βαϊά ππ{ο Ἠϊτα, ΤῊΥ Ὦχο- 

{ποὺ 18 ο0Π16, απᾶ ἴγ {αἴμει Πα 
Κ]οᾶ {πὸ {αὐιοᾷ οα]ῖ, Ώασααδο Ίο 
ΒΔ γοοεϊναᾷ Ἠήτη βαΐθ απᾶ 5οππᾶ. 
28 Απᾶ Ἡοθ πγαβ 4ΠΡΙΥ, απᾶ σοῦ] 

ποῦ ρο ἴῃ : {Παεγαίογε «απιθ Ἠΐ5 ἔα ΠΟΥ 
οαὖ, απᾶ Ιπίγθαίθᾶ Ἠϊτη. 
29 Απά Ἡο απβηθγῖηρ Βα] {ο 15 

{α{16Υ, Γιο, ἴ]ιοδο ΤΥ ΤεαΥ5 ἄο 1 
β6γνο {Π66, ΠΟΙ ΠΟΥ {απςρτθββεᾷ 1 αἱ 
ΔΏΥ Ώτηρ ὑπ οοπιπιαπάππεηῦ, απᾶ 
γοαῦ {ποια ΠΘΥΘΥ ραγο»ί τη6 ἃ 14, {πᾶὺ 
1 ταϊρ]{ τηα]ςοτΙΘΥΥΥ υητηγ ΠΠεπᾶς: 
90 Βαυΐύ 85 6οοη 8ἃ8 018 [ΠΥ 501 πας 

6016, ΠΟ Παΐῃ ἀενοιτεᾶ {ἴπγ 
Ἠνῖηπρ πὶ ἢ Πατ]οῦς, ποια παϑὺ ΚΙΙεά 
{οΥ Πΐτη ὑπὸ {αὐζεᾶ οα1[. 
81 Απᾶ Ἡο βαϊᾷ ππ{ο μΐτη, ΘΟΗ, ποια 

αὐῦ ΘΥΘΙ ὙΠ τηθ, απἆ 811 Ὠιαῦ 1 
Ἠαγε 15 {]ήπο. 
82 Τὸ πναβ πηθθῦ ἐλαῦ πο ποι] 

τηθ]θ ΙΠΕΥΥΥ, απᾶ Ῥο ρ]αᾶ: Του {115 
(ν΄ Ὀτοίμεν πνας ἀεαᾶ, απἆ 15 8Ἠνε 
αραϊη: απ πνας 1οδί, απᾶ 15 {οππᾶ. 

16 Απᾶ Ίο βαϊᾷ αἷδο ππ{ο Εῖ5 ἅ15- 
αἵρ]6ς, Τηθγο πγας ἃ οεγζαϊτ τ]οὮ Τ 81 
τυ ΒΟ Πα ἃ Ρίαυγατᾶ, απᾶ {Π6 6ατηο 
ν/αβ δοοιιβϑα πηΐο Πΐτη ὑμαὺ π6 πᾶ 
παβίαᾷ Πῖ5 ροοᾷς. 
9 Απάᾶ Ἠο σα]]οᾶ Ἠϊπα, απᾶ βαῖᾶ ππῖο 

Ἰήτη, Ηον 16 16 ὑμπαῦ Τ Ἠοαν 15 οἵ 
ἴ]ιορ2 (νο δὴ αεοοαπί οἵ {ἴἨπγ 
βἰογαγάςμῖρ: Τον ποῖ πιαγοβί Ῥο 
πο Ίοηρου Βζαοπατά. 
8 Έμεπ {πΠ6 Ῥοπατᾷ Βαϊ ση Πῖη 

1881 
{αΐλοχ. Βαΐ 116 ο τγὰβ γϑὺ διἴδυ 
ΟΥ̓, Ἠ15 Τα ΠΟΥ βαν; Ἠϊπα, απᾶ Ὕγας 
ππογνοαᾷ νζ] οοπΙραΒΒΙΟΠ, πα Τ8Η, 
απᾶ [61] οἩ Ἠ15 πθοῖς, απᾶ 155εά 
Ἠϊτη. Απάᾶ {Π6 βοὴ βαϊα πιηΐο Ἠϊτῃ, 
Ἐαίμουν, 1 Ἠαγο βἰηπεᾶ δραϊηβὺ 
Ἠθαγεὴ, απᾶ ἴῃ γ βἰσαῦ: 1 απ 
ΠΟ ΙΠΟΥΘ που {ο Ῥο «αΠεᾶ ἴ]γ 

22 80Ἠ2. Βαὺύ {Π6 Ταΐλιεν βαϊα {ο 18 
Σβογναηί», Ἐτίης ἴον απο] 
πο Ῥορῦ το)ο, απᾶ ραῦ 1 οἳ Ὠΐτη : 
απᾶ ραῦ ἃ τίησ οἩ. 5 Παπᾶ, απᾶ 

95 5Π065 οη 18 Γοεί: απᾶ Ὀχίηρ πα 
ἐξα ρα οα]ξ, αιᾷ ΚΙ] 10, απᾶ 1εῦ ας 

24 οαῖ, απᾶ πιαἷκθ ΙΙΘΙΥΥΥ: 10Υ {115 
ΙΙΥ 80η γἃ5 ἆεαᾶ, απᾶ 18 ανα 
πραϊη”; Π6 γας Ἰο56, απᾶ 15 {ουπᾶ. 
Απάᾶ {ποὺ Ῥοραι {ο Ῥο 1ΠθΙΥΤ. 

26 ΝΟΥ 115 δ᾽ θυ 50 παβ ἴῃ πα 
Πε]ά: απά ἃ5 9 «απῃθ απᾶ ἄτεπ 
πῖσ]ι {ο ἴ16 Ἡοτρθ, "6 Ἰεατᾶ τηαβῖο 

260 απᾶ ἀαποῖπρ. Απᾶ Ἠο οα]]οᾷ {ο 
11η οης οὗ {11ο Σβογναπ{5, δη ἵπ- 
απῖγοά πγ]ιαῦ {Παςο {Πίπρε τηϊρηῦ 

27] Ῥ6. Απᾶ Ἡο βαϊᾶ ππίο πα, ΤΗΣ 
Ῥχοί]ιθχ 15 οοπἹθ6; απᾶ (ἢν Μαΐπετ. 
μα Ἰ]]εᾶ {ιο {αιτοᾷ σα], Ῥε- 
οαπβο ο Ἠα{1 τοσεϊνεᾶ Ἠϊπι βαΐξα 

28 απᾶ βοιπᾶ. Ῥαΐ Το πας ΒΗΡΙΥ, 
ππᾶ ποπ] ποῦ ρο ἴπ: 8ηᾷ 115 
Ταῦ ΠΟΥ ο8πηθ οαὖ, απιᾷ Ππτεαίεά 

29 Ἠπη. Ἐτί Π6 δηβιουθᾶ απ βαϊα 
{ο 5 {αΐμον, Τιο, ἴ]θδο ΠΙΩΠΥ 
γοαχ5 ἄο 1 5εχνο σα, απᾶ 1 
ἨΘΥοθΥ {γαηβργοββαά ἃ οοπητηαπᾶ- 
πηθηῦ οὗ {ήπα: απᾶ γεί μοι 
ἨΘΥ6Υ ραγοϑῦὺ τη6 ἃ 114, ναι 1 
τηϊρηῦ τηα]θ ΠΊΘΙΥΥ ὙΠ ΤῊΥ 

80 {πιοπάς: θαὺ θη {815 ΠΥ 8ο 
6116, πγηῖο]ι Ἱαί]ι ἄενοιτεά {τσ 
Ἠνίηρ νι Παχ]οῦς, ἴποα ΙαΠεᾶςί 

81 1ου πα {πὸ {αξεᾶ οαΗ. Απᾶ Ἡε 
Βαϊ απίο η, 4βοΠ, ἴποα ατί 
ΟΥΟΥ ΠῚ πια, απᾶ 81] αι 15 

82. πηΙηθ 15 ὑπ|η6. Βαΐ 10 σας τηθοῦ 
ἴο τηθ]κ ΠΙΘΙΥΥ απᾶ Ῥο ρ]αᾶ: ἴον 
{815 {πγ Ῥτούπεν πνας ἀοαᾶ, απᾶ 
16 ανο αθαϊπ; δι τσα8 1ο5ἳ, απᾶ 
15 {οαπᾶ. 

16 ἍΑιπά Ίο βα1ᾷ αἷδο πηΐο ὑπὸ ἀϊς- 
αἲρ]65, ΈἩεγο νγαβ ἃ οθγίαῖη τ]ο]ι 
τηδ, ὙΠΙΟἩ δᾶ α. βίθν δ; απά 
{Π6 βαππθ ας αοσοαβθᾷ πιηΐο Πίτα 
{πᾶ Ἡο νγὰβ πγαδῖηρ Πῖ5 ροοᾷς. 

2 Απᾶ [6 οα]]οᾶ Ἰΐπα, απᾶ ραῖά πῃ- 
{ο Ἠϊπι, ὙΥ̓ αὖ 15 ὑπ|5 {πῶ Τ Ίεαν 
οὗ {π60 τοπᾷεν {πο αοοοαηό 
οὗ ἴἩπψ βἰεπανάδμῖρ; Τον {ποῖ 
οπηβῦ 6 πο ΊἼοηραονι βίοπατά. 

2 μα 

9 Απά {ο πἰοπανᾷ ραῖᾶ ψηθμίη | 

1 αν. 
Κιδϑεὰὶ 
δῦ 
ποιοι. 

3 ΚΌΠΟ 
Ἀποϊοης 
απιθοτῖ- 
{165 αά 
ιαΚΕ πιο 
αδοπεοΓ 
ἐὰν πῖγοι 
ϑεγυαη δ. 
Β6θ γε}. 
19. 

δαγ. 
δοηα- 
ϑεγυαλι 5. 

«αγ. 
Οζ. 



-. ΕΥΛΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

, ε “ ” ΔΝ 3 “ “3 » η 

πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέ- 
δι ΓΔΕ Δ » “ Δ χοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ 

3 / Ν δ » , Φ.Α Ἢ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν 
- ᾽ [ 

τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 
κα Ν ΣῈ 7.7.1. «ἢ / 4 Γ Ν 9] εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν 

Ψ 

οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ 
- τω ς Ν 

99 ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. εἶπε δὲ ὁ πατὴρ 
ο ΑΧΥΣ 5 , 

πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, 15 Ἐξενέγκατε 
16 ν κ᾿ / ο κο ᾽ 

τὴν" στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐ- 
΄“΄ Ε] “ 

τόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 
πω ή Ὗ Ν / 9 Ν 

90 καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας" καὶ ἐνέγκαν- 
Ν Ἁ 

τες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ 
, 3 “᾿ . 6 Έ ς ε/ 4 φαγόντες εὐφρανθῶμεν' ὅτι οὗτος ὁ υἱός µου 

ο πα ἸΑ . ΑΝ 

νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησε' καὶ ἀπολωλὼς ἣν", 
ΕΣ 5 

95 καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. ἦν 
να ελ Ε] ο ΑΕ / 3 Ε ”, 8 δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρφ' καὶ 

« 2 - τ / 3/ 

ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμ- 
90 φωνίας καὶ χορῶν. καὶ προσκαλεσάμενος 

“ { 3, “ 

ἕνα τῶν παίδων, ἐπυνθάνετο τί! εἴη ταῦτα. 
5 2 - ή « . 

21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὃ ἀδελφός σου ἥκει 
” ς / 

καὶ ἔθυσεν ὃ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν 
α « ) ᾽ 

σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 
48 ὠργίσθη δέ, καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν ὁ 

4 “ 

οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 
3 53 ΄σ 

29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί”Ἱ, ᾿Ιδού, το- 
“ 9, ΐ, 

σαῦτα ἔτη δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντο- 
λήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας 

σα - -- 

ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν Φίλων µου εὐφρανθώῶ. 
ι 

20 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου 
3 ΄σ 3 - 

τὸν βίον μετὰ" πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ 
: Ὰ 

τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν". ὁ δὲ εἶπεν αὐ- 
- Ε - 5 

τῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ 
/  ἔσεμ ο ᾽ Ὡς η ᾿ 

30 πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν. εὐφρανθῆναι δὲ καὶ 
- ” πό ἐν / 8 

χαρῆναι έδει' ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νε- 
5 . 5 05 κρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησε":" καὶ ἀπολωλὼς ἦν", 

καὶ εὑρέθη. 

3 - 

"γι η ᾿ 16 Ἔλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὖ- 
- / 5 ἂ 

τοῦ], "Ανθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς 
3 3 / αὶ ν 9 , ος εἶχεν οἰκονόμον' καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ 
« ΄“ 

ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 
Ἀν / 3 4 ς ” “ / 4 καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί 
- 3 , “ 

τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον 
κ » / ἃ Ν 

τῆς οἰκονομίας σου οὐ γὰρ δυνήσῃ" ἔτι 

3 οἰκονομεῖν. εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, 

19 ϱπι. καὶ 

1 ἸΠαγᾳ. ας ποίησόν 
µε ὡς ἕνα τῶν µισθίων 
σου. ᾿ 

15 αἆά Ταχὺ (ἐξενέγ- 
κατε) 

16 ρῃι. τὴν 

17 φέρετε (..., θύσατε) 

18. ἣν ἀπολωλώς 

19 ᾳαἀὰ ἂν 

90 δὲ 

31 αζ αὐτοῦ 

33 αἆᾶ τῶν 
3 τῷ σιτευτὸν μόσχον 

34 ἔξησε 

35. {-ώ5) οπι. ἣν 

1 ϱπι. αὐτοῦ 

9 ῄ 
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1611 
Ἰήπηβο]{, πας 5181} 1 ἄο, {ον ΤΥ 
Ἰογᾶ {α]καῦμ απαΥ Ίνοτι πιο {Ππ6 
βἰογγαγάςμήρ» 1 οαπποῦ ἀἱς, {ο Ῥερ |: 
Τ απι αβαππεί. 
4 Ταπιχοαβο]γοᾶ π]ιαί {ο ἆο, Πα 6 

Ταπα ραί οαὖ οὗ {λε κἰονγανάς]λήρ, Π6Υ 
ΊΠΑΥ τοσθῖγθ 116 ἰηΐο {6 11 ΠΟΙΙΒ68. 
δ᾽ Βο Ίο οα]]εᾷ 6Υ6ΙΥ οπθ οὗ ΠΪ5 
Του 5 ἀερίοιβ απ{ο Ἰήπα, απιά βαϊᾶ 
ππίο {πο Ἠχτδί, Ἠοπ τη ἢ ονγοϑὺ 
{ποὰ πηΐο τὴν ]οτά 2 
6 Απᾶ Πα βαϊᾶ, Απ Παπάγεᾶ 'τηθα- 

81165 οὗ οἳ]. Απᾶ πο βδϊα πηΐο Ἠϊτη, 
Τα] ὑπ γ ΡΙΠ, δηα βιὺ ἄονγῃ απ] ΟΚ]Υ, 
απά τυυ]ῦθ ΠΥ. 
7 μον ες μ6 {ο αποίµον, Απᾶ 

ΠΟΥ 1ης οὐγοϑὺ ἴποι 2 Απᾶ Ίο 
Βα, Απ΄ Ἠιπάγοᾶ Ἰππεαβατος οἵ 
πγηθαῦ. Απιᾶ Ίιο βαῖά πηΐο Ἠΐτη, Τα]κο 
{ΠΥ ὈΠ] ἃπα νη]{το ΤΟΥΡΒΕΟΥΘ. 
8 Απᾶ {86 Ἰογᾷ οοτηπαρπϐεᾷ {πὸ τή- 

Πας βθγγατᾶ, Ῥεοααδε Ἡα δᾶ ἆοπα 
νηβεΙγ: 1οΥ ἴιο οἰή]άτοι οἳ ἁ ἐπὶ5 
ποχ]ᾷ αγθ ἴῃ {ιοῖν ρεπεγαΒίοη γΒΕΥ 
Ώναπ {πὸ ο ἄντει οὗ Ησ]{, 
9 Απᾶ 1 580 ππίο οι, Μαἷο ἴο 

γοπγβο]γες Γγ]οπᾶς οἱ μα Ἰ ΜαπΙΠΟΠ 
οὗ πηγΙσΏ{θοαβδΠΘΒΒ, ὑπαῦ νπεπ ο 
{α11, ΠΟΥ ππαγ τοσεεῖνο Ὑοα ἰηΐο 
θυοη]αἰῖας ΠαβίξαὔΙοης. 
10 Ἠο {μαί 15 Γαλ] ἵπ ἐπα νηΙοἩ 

15 Ἰοαςῇ, 15 δι τ] αἱδο ἴῃ τΙποἩ: 
αι Ίο ἐπα 15 υπήαβῦ η {μα 1εαβί, 15 
ππῃήαβί 8150 ἴῃ ΙΙΠΟΗ. 
11 ΤΆ Ώιογθίογο γο Ἠαγο ποὺ Ῥθθῃ 

Γααλ λα]. ἴῃ {π6 πηγϊρηύθοιιβ  Ματη- 
ΤΟΠ, ΥΠΟ ση] Θοτημύ {ο γουχ ταξί 
{πὸ {γαο Υ]101165 ὃ 
12 Απᾶ 1 γο Ἠατε ποὺ Ῥεεπ {0 Π}π|] 

1π λα πο 15 αποί]θν τηα ΠΒ, ὙΠῸ 
588] ρίτετοι ὑπ νημΙοΙβγοιχ Οὐ 
15 41 ἘΝΟ βουνδηΐῦ οςηπ 5ΘΥΎΘ {πο 

τηδϑύθυβ, {οΥ 61616 Π6 ψ111] Ἱιαίε ἔ]ιο 
οπ6, απάᾶ Ίουο ὑπ6 οὔθ: οΥ οἱ5ο Ίο 
ππΠ] Ἠο]ά {ο {Π6 οπ6, απά ἀθξρίξο {πὸ 
οὔμεν: ο οππποῦ βοῦν αοᾶ απᾶ 
ΜαΙΙΠΠΟΗ. 
14 Απά {ο ἘῬ]αγίβεθρ αἱ5ο π]ιο 
ΝΟΥ οονοίοαΒ, Πεατᾶ αἲ ἴιθρο 
πρβ: δηᾷ που ἀετιάεᾶ τη. 
15 Απᾶ Ίο βαϊά ππ{ο ὑπ 6, Ὑ8 806 

ἔλαγ τ ΘῈ 7πιϑυ γγ νοῦ Β ῖν 5 Ῥοίογα 
ΙΠΘΗ, θαὺ ἀοᾶ Κηονγοί γοιχ Ποατίς: 
{ου ὑπῶῦ τ] 101} 15 ἨσΙ]ν εβεθιπεᾶ 
δτηοηρ δύ πιο, 19 αροππϊπαδΙοη 1Π {11ο 
βιρηῦ οἵ ἄοᾶ. 
16 ἘΤ]μο Τιν απᾶ {Π6 Ῥτορ]μοίς 

Ί06Υ6 πα] 1 οἨπ: βἶπορ ἔ]αί {τὴ {16 
Ἰάπράοπα οἳ αοα 15 Ῥγεασμεᾶ, απά 
6ΥΘΥΥ ΤΠἨ ῬΥδββεί] 1πίο 18, 

1881 
Ἡϊπαβα, παὲ β]α]] 1 ἆο, βοεῖηπσ 
ια τὰ Ιου {α]κεῦ]ι απγαγ ἴμο 
β{ονγαγάβμῖρ 1τοπι πποῦ 1 Ἠατο 
ποῦ βἰτεπρίλ {ο ἄῑρ; ἴο Ῥες 1 ατα 

4 αβ]λαιηθᾶ. 1 απ χεβο]νεᾷ πν]αῖ 6ο 
ἄο, ναί, πει Τ απ Ῥρας σαυΐ 
οὗ {Π6 βιοπγανἆδμαρ, ἴΠεγ 1ΠΑΥ τθ- 

ὅ οαἶνο πηθ 1Π{ο ὑμὶν Ἠοιβθ5. Απᾶ 
οα]]ΐπρ {ο Ἠϊπη 8ο] οπθ οὗ Ἠ]8 
Ἰονᾷ”5 ἀοΡίογΒβ, Ἰ6 ραϊῖά {ο ο 
Άχβί, Ηον τ ἢ οὐγοϑῦ ποια πηΐο 

6 ταγ Ἰοτά2 Απᾶ ο βαϊᾷ, ἃ Ἠπῃ- 
ἄγεα Ίππθαξαχθς οἵ οἷ]. Απά Ίο 
Βα ππ{ο Ἠϊπα, ΤΆ ὑπ 3Ροπᾶ, 
απά οἱ ἄονπ απἱσ]«]γ απιᾷ ντ 

ἡ ΠΙγ. Ἔπει Βαϊ Ἡε {ο αποίλετ, 
Απιά Ἠουγ το] οπγεβί ποια 2 Απᾶ 
Ίο 5814, ἃ Ἠππᾶγοᾶ ϑιηθαβαγοϑ οὗ 
πγηοαῦ. Ἠο βαϊδι ππίο Ἠϊτα, Τα]κο 
{ἢν 3Ροπᾶ, απᾶ πο Ε0ΠΥΡΟΟΥΘ. 

8 Απᾶ 5 Ἰονᾷ οοπιηεπάοᾷ 4ἴμπα 
πηχσ]ίεοις βενγαγά Ῥεοβτιδο Ίο 
Ἰαᾶ ἆοπο ὙΥ 5610 : ΤΟΥ {Π6 ΒΟΠΡ οὗ 
Ως ὄπνοτ]ᾷ απο ἴον {1αῖν οὐσα 
ςεπεγαὔ]οπ ψ/βεΥ {απ {Π|6 5018 οὗ 

9. {Π6 Ἠσηί. Απᾶ 1 βαγ ππίο το, 
Μα]κο {ο γοιχβε]γος {γιεπᾶς 6ΏΥ 
ΙΠΘΑΠΡ οἳ {πο τηϑιητηοη οἵ τιη- 
χἱρηίθοιβηθβς: ὑπ, θη 16 
5881] 0811, ΤΠΘῪ τηπαγ χοσοεῖνο γοα 

10 Ἱπίο {μα εἴενπα] {αβαγπας]θ8. Ἠοθ 
ναί 15 Τα 10}}π|] ἴῃ ἃ γενν ΕΠ {16 15 
Τα 1] 4150 ἴῃ τη ο ἢ : απιᾷ Το ὑπὰΐ 
15. πηχσμίεοις ἵπ ἃ ὙΘΥῪ 11{{]6 15 

11 πητῖρμίεοαξ 8150 ἴπ πηππομ. Τῇ 
Ώιετείογο γε Ἠαγο ποῦ Ῥεοεν Γαϊδ]ι- 
{41 1π {πο ππγϊσΒ{θοτΒ ΤΠΑΤΗΤΠΟΠ, 
ὙΠῸ Ὑ11] οοτητη]{ {ο γοῦν ὑχτιϑὺ ὑπ 

12. ἔγτιθ γολμες2 Απα 1το Ἠαγε ποῦ 
Ῥαεπ. {αλ α] ἴῃ ναί ΠΟ 15 
αΠΟΙΠΘΥ’5, ὙΠῸ Ὑ711]} σῖνϑ τοι {παᾶῦ 

18 πνμΙοἩ 15 Ίγοιχ οὐ Νὼ ΒΒΕΓ- 
γϑηῦ δ ΒΕΘΙΎΘ ὕνγο τηδϑίθυβ: Του 
αἴδααν 11ο ψ11 Ἰαία {π6 οπο, απᾶ 
Ίογε {Π6 οὔμαν; ΟΥ̓ 6156 Ίο πγΙ]] ποῖα 
{9 916, απιά ἄοβρῖςο {με οἴμεγ. Ὑεα 
οαηποῦ β6γγο (ἀοᾶ απᾶ ΤΠΑΙΗΤΠΟΠ. 
Απᾶ {πὸ ἘῬμαχίβθθβ, ὙΠῸ Ἡ/οΥθ 

Ίογουβ οἳ ΙΠΟΠΟΥ, Ἰεαγᾷ 811] {Π658 
1685 ; απ {αγ βοοβοᾶ αὖ Ὠΐτη. 

15 Από Ποαβαἰᾷ πηΐο θυ, 6 ἃγ6 ΠΟῪ 
{πα 7501 ὙΠ ΒΘ Ι 651} (λα βιρ εὐ 
οὗ ποπ; ὑΡαὺ ἀοά Κηονϑ γοιν 
Ἠοαγίς: Του ὉΠὰὖ ὙΠῸ} 15 οχα]έοά 
ΑΠΠΟΠΡ ΤΩΕΠ 15 απ αβοπηπα οι ἴῃ 
{Π6 βρη οὗ αοᾶ. Έ]ο]ανγ αππᾶ {π6 
ῬΥορ]αῦς 1067 6 απ] «οἴπ: ἔγοπα 
ἐπαῦ {ἰπη6 ἔ]ια σΌΒΡΕΙ οὗ {ο κίηρ- 
ἄοπι οἵ ἀοα 15 ΡΥ θδο θᾶ, ἃ ΘΥΘΥῪ 
ΤΠΑΠ Θηΐθυθῦμῃ υἱο θη ν ἰπΐο 1. 

14 

16 

1ᾳΓ. 
Ρας, 
{πὸ Ῥα{]ι 
Ῥοΐηρ 8 
Ἠοερναν 
ΤΠΘ8- 
816, 
566 
ἘΖοΚκ. 
χ]ν. 10, 
11, 14. 

263. 
τγῖ- 
ἐϊη,.8. 

δᾳγ. 
6ΟΥΑ, πὸ 
60Υ Ῥοΐημ 
8, Ἠ6- 
Ῥγουν 
ΙΠΘΒΒΙΤΟ. 

4 α΄, ἐδ 
δίοισαγαὰ 
ο 1011- 
γἐσλίθ- 
Οἰιδηι688. 

δ Οὗ, ασὲ 

6. 
οἱ ο). 

7 ΒΟΠῚΘ 
Ἀποϊοπέ 
Ἀαλιοτῖ- 
6168 τοπά 
ους οιύ. 

δατ. 
Π101196- 
λοζα-δεγ- 
φαί. 
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/ 2 - « , / 3 ΄σ ν 

Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν 
9 , οι 9 ΄“ 

οἰκονομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, 
» κ » , 

4 ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα, 
3 - - , ὅταν μετασταθῷ τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί 

᾽ Ν ” - 

ὅ µε εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν΄. καὶ προσκαλε- 
/ ο - ΄“΄ ” ΄“ 

σάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεωφειλετῶν τοῦ 

κυρίου ἑαυτοῦ, ἔλ ῴ ἥ Πό ρίου ἑαυτοῦ, ἔλεγε τῷ πρώτῳ, Πόσον 
» “ / « 8 53 [2 Ἂν 6 ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου; ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν 

η ον / οφ ολο ΄ βάτους ἐλαίου. καὶϑ εἶπεν αὐτῷ, Δέξαι σου 
ὸ ” 6 ΝΥ θί ’ ’ τὸ γράμμαῦ, καὶ καθίσας ταχέως γράψον 

/ ” ΣΡ 5 Δ Ν / 7 πεντήκοντα. ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε, Σὺ δὲ πό- 
3 ς Φ τ 

σον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους 
/ - 

σίτου. καὶῖ λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου τὸ 
᾿ 6 ΔΝ / » / ἂν 9 / 8 γράμμα, καὶ γράψον ὀγδοήκοντα, καὶ ἐπή- 

ς / νὴ - ιν νεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι 
/ ς - ΝΥ 

φρονίμως ἐποίησεν᾽ ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος 
’ [ή Ν ᾽ν" 

τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ 
Δ ε) Δ Ν 8 ας ” τ. , » Ν 9 φωτὸς εἰς τὴν γενεὰνξ ἑαυτῶν εἰσί, κἀγὼ 

ς - / / ς - / 3 σὲ 
ὑμῖν λέγω, Ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ 

“΄ “ ἰὸὃ / ο “ ᾿ 9 μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα, ὅταν ἐκλίπητεὶ, 
΄ εἶ “ "5 8 » ’ « 10 δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς, ὁ 

Ν 3 / Α 3 ” ’ 

πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῴ πιστός 
3 ας δν » / ” αἱ α .᾿ 

ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ 
” / » ” ι » - 54.) ΄ 

11 ἄδικός ἐστιν. εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ 
κ᾿ » 3 9 ΕΣ Ν , θα ὡς 

πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν 
/ 3 ΝΑ ΟΡ. ον. / Ν 12) πιστεύσει; καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ 

᾽ κ) ερ 6 λ ε 10 / : α ΄ 

οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον" τίς ὑμῖν δώ- 
» ΄ / 

13 σεν; οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις 
, κ κ᾿ . ο , . η 

δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, καὶ τὸν 
“ ᾽ , μπες κ » η, Λ - ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ 
ο ορ, , 3 ΄ ” ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ 

- 

δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 
" - , 

“- Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ] οἱ Φα- 
΄“ [. ς { Ν 3 

ρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξε- 
ἫΝ 3 “ Ιὅ μυκτήριζον αὐτόν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

« - 3 ε - ς 8 3 ΄ 

Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώ- 
- 3 / ς 9 9 ’ 

πιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει 
9 / ἘΣ ΚΑΤΑ κυ 9 ᾽ 3 θ ’ 

τὰς καρδίας ὑμῶν ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις 
/ “ “ 

ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 

16 ἐστιν 1, ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως 
3 , εὐ ς / ε / - ΡΝ 
Ἰωάννου ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
Ε] ΄“ 53 4 / 

εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 

11---ὖ 

5 αᾶ ἐκ 

ἑαυτών 

5 ὁ δὲ 

τὰ γράμματα 

7 ροηι. καὶ 

19 Μαγᾳ. ἡμέτερον 

11 δώσει ὑμῖν 

13 ρηϊ. καὶ 

19 ϱΠι, ἐστιν 1" μέχρι 



ΑΓ ΙΙΚΕ Χνι. 17. 21. 

1611 
17 ἈΑπᾶ 1 {5 οαβῖεγ {οΥ Ἠδανθη 

απᾶ θαυ ἢ {ο ρ885, ἵπαπ οπο {{{{16 οἳ 
{Π6 Ίατν {ο [41]. 
18 ἩΠοβοενεγ ρα εί απγαγ 15 

πήθ, απᾶ τπαγγ]εί] αποῦΠοδΥ, 601- 
τηϊψ οί αὐπ]ίενγ: απᾶ ΥΓΠΟΒΟΘΥΘΥ 
τηβΥτΙοίἩ ΠΟΥ {]ιαί 15 ραῦ ανταγ ἔγοτη 
ΠΟΥ Ἠπβραπᾶ, οοτητηϊ οὐ δ] θυ. 
19 αἱ Τπετο γα ἃ οογύδϊη 7]0}} 
ΤΗ, ὙΥΠΙΕἩ γα ο]οίμεά ἴῃ ραχρ]ο 
απᾶ Άπο Ἠπεῃ, απᾶ {ατεά ΡΙΠΗΡ- 
{ποτδ]γ ΘΥΘΙῪ ἄαγ. 
20 Απιᾶ {ιοτο γγας ἃ οεγίαϊη Ῥορραγ 

πθπηθᾶ ΤιαζαΥΆ5, πΥΠΙεἩ σας ]αἱά αὐ 
815 ραΐο Γ1]] οὗ 80765, 
21 Απᾶ ἀεβιτίηρ {ο Ῥο ρα γη] {ο 
ΟΥὐτ 05 ὙΠΟ. 1611 ποτ ἐπ το] 
ΤηΘ 5 {πρ]θ: ΊΙΟΥΘΟΥΕΥ {1ο ορ5 
6ΠΠΘ απᾶ Πε]κεᾷ 15 ΒΟΙΌΒ. 
22 Απᾶ 15 ϱα1ηθ {ο ραβ5 ὑμαῦ {]ιο 

Ῥερσαχ ἀϊεᾶ, απἆ σγαβ οαττ]ες Ὦγ {πο 
Απρε]ς Ἰπίο ΑΡταβαπα)ς Ῥοβοπα: ἴ]ια 
110] ΤΠ 4150 ἄῑθᾶ, δια τας Ῥατιε. 
285 Απᾶ ἴπ Πο] Π6 ΗΠ αρ ΠΡ ογες Ῥε- 
ης ἴῃ {οΥΙΠΕΠ{Ρ, απᾶ βοῦν ΑΡταµαπη 
αἴαγ ο, απ Τιασαγας 1η Ἠϊ5 Ῥοβοτῃ : 
24 Απᾶ Ἰο οτῖοᾷ, απᾶ βαϊῖᾶ, ΒΕ αἴ]ιαγ 

ΆἈῬγαματη, Ἠαγθ ΤΠΘΥΟΥ ΟἿ Τηθ, απᾶ 
5οπᾶᾷ Τιαζατας, ὑπαῦ Το τπαγ 41ρ {πΠ6 
6ἱρ οὗ Ἠϊ5 Ώηρεν ἴῃ πγαίεν, απᾶ 600] 
ΤΗΥ͂ {οηρταςθ, [01 1 ἃτὴ {ουτπειθεᾶ ἴῃ 
{115 ἤδιηθ. 
Ὡῦ Ῥαυύ ΑΡΥΆΠᾶτη Βαϊ, ϑὅοη, 16- | 

ΙΠΘΙΗΡΟ6Υ {λαῦ μοι ἴῃ ὑμγ Ἠ[οίῖτηα 
γοοεϊνοας5ί {1ιγ ροοᾶ {πίηρ5, απᾷ 11]ςο- 
Ὑγ156 Τιαζαγαξ ον] ἐπΐπσς, Ῥα{ που 
ιο 15 οοπα{ογ{αᾶ, απᾶ ἴποα τὺ {οΥ- 
πηθη{ο. 
26 Απᾶ Ῥοριᾶςς 811 45, Ῥαΐπτγεειι τι 

απιά γοι {πεγε 15 ἃ ρτεαῦ σα]! χοᾶ, 
5ο ὑπαῦ {ποὺ ΟΝ πγοα]ᾶ ρας5 ἔγοτα 
Ἠσπος {ο τοι, οπηποῦ, πεΙΠεγ ος 
ΠΟῪ Ῥα88 {ο τς, ἐπαῦ πποπ]ᾶᾷ οοπιθ 
{γοτη {Ἠθπσθ. 
27 Τμεπ Ἠο 58], Τ ρταγ ἴ]ιες {6γο- 

{ογθ6 {{16Υ, ἐ]ιαῦ ἔ]ιοι πγοπ]άθξῦ βεπά 
Ἠΐτη {ο της [δύο 5 Ἠοιδα: 
98 ΒῸΣ 1 Ἠανο ἔνθ ῬγείμταἨ, {]ιαῦ 

Ἠ6 ΤΥ {ο5ΗΓγ τπ{ο {]ετη, Ἱερί {]ιοΥ 
ἴδ. οοτπο Ιπ{ο {5 ρ]αςο οὗ ἔοττηεπί. 
29 ΑΡγαµατα βα1ζῃ ππ{ο Ἠϊπα, ΤἩεγ 

Ἠαγα Μοβθβ απᾶ {ο Ῥυορμῃρίβ, 1εῖ 
ἔλοπα Ἠθαν ἔΠετη. 
90 Απᾶ [6 βαἱᾶ, Ναγ, {αΐίμεν Αργα- 

ατα: Ῥαὺ 1 οπο Ἰγοπί ππίο ἔ]θτη 
{χοτη {μο ἀθαᾶ, ΠΥ πν] τερεπ{. 
91 Απᾶ Ίο βαϊᾶ τπ{ο ἴση, Τῇ 111οΥ 

Ὥθαγ ποὺ Μοβθϑ απᾶ ἴ]ιο Ῥτορ]μοίς, 
ΠΘΙΠΟΥ η] Πο ἸῬο Ῥεγριαᾶεᾶ, 
{ποταρ]ῃ οπς τοβο Ίτοπι {πὸ ἀθαά. 

1881 
17 Ῥαΐ 16 185 ϑαβίθυ ἴου Ἡθοαγοπ δᾶ 

θαΥ{Ἡ {ο Ῥαξβ αΊΥΑΥ, ἔ]ιαπ {0Υ οηθ 
18. {{{|Π οὗ Πο Ίαν {ο 181]. Ένειν 

056 ὑπ ριξε] ανγαγ 148 νο, 
απ τπαγγ]θίῃ ποίου, οοτητη{- 
[θη αἀπ]ίαειγ : απᾷ Τε ἐπαῦ τπαχ- 
γ]θί] ὁπ {]ιαί 15 ταῦ δυῶν {Τοπῃ ἃ 
Ἠτπβραπιά οοτηπη{6{]ι δα] θυ. 
Νοπ {πεγε πας ἃ οογίαῖη τῖοἩ 

1Π8ἩΠ, 8η Ίο γας ο]οίμιοᾶ ἴῃ 
Ῥαχρ]ο απᾶ Άπο Ἠπεῃ, 1{αγῖπρ 

20. βαταρίπιοπβΙψ εγειγ ἄαγ: απᾶᾷ ἃ 
ορτίαϊη Ῥεσσαν παπηθᾷ Τιαζατας 
γγας 14 αὖ Ἠ5 ραΐε, 11] οἱ 80165, 
απᾶ ἀθβπῖῃς {ο ΡῈ ἔβα πῖ] {λα 
οπιπιῦς Ὅπαῦ 1611 ἔνοτα {1ο το] 
1ηβΗ)5 {αβ]ε; γεα, 6γεη {Π6 ἄοσβ 

3 68Ί1Θ απᾶ Πε]κεᾷ Ἠϊ5 βογ65. Απᾶ 
16 «81η {ο Ρα58, {μαῖ ἴ]ια Όεσραν 
ὅἱεᾶ, απᾶ {λιαί Ίο πγας οαγτ]εὰ 
ΥΩ Ὦγ {Π6 απσε]ς Ιπίο Αγα- 
απ Ῥοβοτα: απιᾶ {Π6 τ]ο]ι ΤΠ 
α15ο ἀ1εᾶ, ατιά πγας Ἠαν]οί. Απά 
ἴῃ Ἠαᾶος ο Ἠ[ίο αρ 1ήβ 6γ65, 
Ῥοεΐηῃσ ἴῃ {ογππθηΐς, απιᾶ αοθί]ι 
ΑΡγαματη αἴαν οϐ, απᾷ ΤιαζαΤΙΡ 
1) Ἠϊς Ῥοβοπῃ. Απᾶ Ἡο ογθᾷ απᾶ 
5814, Ἐαίπεν ΑΡγαµαπα, αντε 
1ΠΘΥΟΥ ΟΠ της, απιᾷ βοπά ΤΙ ΖΑΒ, 
υλαῦ Ἡο πιαγ 4ἱρ {π6 {ν οὗ ΗΒ 
ΠΡΟΣ ἴῃ Ὑπαίεν, απᾶ 600] ΤΗΥ͂ 
ἔοηρτε; Του 1 ατη 1ῃ ΔΗ ρτι 5} ἴπ 
{Π15 ἤδτηθ. ΒΒ Αργαμαπα βαἴᾶ, 
2.50", ὙΠΟ ΟΥ̓ ἴλμαῦ οι ἴῃ 
{πη γ 1ϑὐϊτηθ γθοοϊνοαϑὺ {ΠΥ ροοᾶ 
ηρς, απᾶ Τιᾶζαγιθ ἴῃ λα 
ΊΠΔἨΠΘΥ εν {πρ ας που; 
Ίσγε Π6 15 οοτη{ογ{θᾶ, απᾶ ποια 
αὐ ἴῃ Δη ρθη. Απ ΣῬεβῖᾷο 8} 
Ως, Ῥείγγθοεη τς απᾶ τοι Έογα 
15 ἃ ρτεαῦ στι] Πχκεᾶ, ἐπαῦ {πὸ Ὺ 
ὙΠΟ} πγοπ]ά Ῥας5 ἔτοπι Ἠεπερ {ο 
ποια 1ΠΑΨ ποῦ Ῥε αὐ16, απᾷ ἐλαί 
110ΠΘ 1Ι8Υ ΟΥΌΒΒ ΟΥ6Υ ἔγοτη {πθπσθ 
{ο τ5. Απά Π6 βαϊᾷ, 1 Ῥταγ ἴ]ιθε 
1πεγθίογςθ, ἔφιππον, παῤ {ποὰ 
σου] ἀθβῦ ΒΘ η Ἠήτη {ο τὴν Τα 615 

28 Ἠοπβε; ἴον 1 Ἠαγο Άνο Ῥγοί]νοι: 
{παῦ Ίο τπαγ ἰθϑυ ν πηΐο ἔλοπη, 
1ο5ῦ ἴΠεγ αἱβο οοπιο ἰηΐο 18 

29 Ῥ]ασθ οὗ {οντπεπῦ. Βα ΑΏγαλατα 
Ρα, ΤἩεγ Ἠανο Μίοβοβ απᾶ {ιο 
Ῥγορλείβ; 1εί ἔαπα Ίιθαν ἔπιθι. 

50 Απά ο βαϊῇ, Ναγ, {αΐμεν ΑΌτα- 
Ίαπα: Ῥπό 1 οπθ ρο {ο ἔ]θπα 
1γοπ1 {πὸ ἀεαᾶ, ἴ]ιογ πνῖ]] τορεπί. 

51 Απᾶ ο ραϊᾷ ππ{ο Ἠπῃ, Τῇ ιοτ 
Ίθαν ποὺ Νίοβθβ απᾶ {16 Ῥτο- 
Ῥ]οαίς, πίθου γη] ον Ῥο Ῥευ- 
βααά ες, Π οπο χ1ρο {γοτη {]ιο ἀθαᾶ. 

19 

9 τῷ 

28 

2 -3 
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η Ν Ν 

17 εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
ἐς γι "ἰ “- , 

γῆν παρελθεῖν, ἢ τοῦ νόµου μίαν κεραίαν 
- “ 3 , ο) γ᾽ “ 

18 πεσεῖν. πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει" καὶ πᾶς ὃ ὁ ἀπο- 
ὴ - 

λελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 
ϱ) ᾿Ξ 

Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδι- 
/ ’ Ν ’ » / 

δύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον, εὐφραινόμε- 
” ΔΝ 

20 νος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. πτωχὸς δέ τις 
Γ »/ Δ ᾿ 
ἦν 10 ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἴ ἐβέβλητο πρὸς 

Ἂν “ 3 “-“ - 

3] τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἠλκωμένος καὶ ἐπιθυμῶν 
-- ” ΔΝ - - 

χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν 3 πιπτόν- 
ἄν ς . , - " κ᾿ των ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου" ἀλλὰ 

ΝΥ ς /΄ » , Ε 19 Δ ο’ 

καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον 1" τὰ ἕλκη 
᾽ “ “ , Π 99 αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχόν, 

Ν .» ΓΕ - ᾽ , 
καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς 

Ν / ο ών ο Η 
τὸν κόλπον τοῦ ᾿Αβραάμ' ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ 

/ η Ἱ / Ἄν 3 - οὁ ε] / 

93 πλούσιος, καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν τῷ ἅδῃ ἐπάρας 
3 » Ν ΕΣ “ [ , 5 

τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασά- 
ἘΠ Ὅσα Ν ᾽ Ν ” Ν / δ, 

νοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ 
/ Ε - / 5 - Ν 9. Α 

94. Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς 
3 Π , 

φωνήσας εἶπε, Πάτερ ᾿Λβραάμ, ἐλέησόν µε, 
/ το ΄ 

καὶ πέμψον Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ 
, 3 “ ο Ν ’ ᾿ 

δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, καὶ καταψύξῃ τὴν 
. , ων ἮΝ 2 - ῃ “ . 

γλῶσσάν μου ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ 
Ξ ΄ 5 ᾽ , 95 ταύτῃ. εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι 

α ΕΣ έλαβ ὺ Ὁ ὰ ἀ θά 3 ” ζ ΄“ ὅτι ἀπέλαβες σὺ" τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ 
Ν ῃ ς / τ γὰ ΡΥ ᾿ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά νῦν δὲ 

- ΔΝ ΄“ 

20 ὅδε" παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. καὶ 
οο .. “ - 

ἐπὶ” πᾶσι τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν 
/ ’ 3 / α 

χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες 
Ξ κα ο Α οκ. Ν ῃ 

διαβῆναι ἐντεῦθεν ἡ πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, 
Α, ελ ) “ Ν ἘΠ αν ὃ “ 

μηδὲ οἱ"Ἐ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 
5 ” “ Φν , ιά 

9] εἶπε δέ, ρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψης 
ἸΘῪ , Ψ - / 98 αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός µου, ἔχω γὰρ 
, ΕΣ μὴ - 

πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, 
ασ Ν Ν Ὕ ν» 3, Ν , ” 

ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦ- 
29 τον τῆς βασάνου. λέγει αὐτῷ" ᾿Αβραάμ, 

” , Ν Ν / ΕΝ / 
Ἔχουσι Μωσέα καὶ τοὺς προφήτας" ἀκουσά- 

-οπι, πᾶς 

16 0η. ἦν 1 οι, ὃς 

18. Οπι. ψιχίων τῶν 

19 ἐπέλειχον 

50 οπι. σὺ 

ὧδε 

ἐν 

59. ἔνθεν 

34 πι. οἱ 

"5 σι δὲ 

» -" ς Δ 5 ᾽ / , χ 

80 τωσαν αὐτῶν. ὁ δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ 

᾿Αβραάμ' ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ 
8Ι πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν, εἶπε δὲ αὐτῷ, 

Εἰ Μωσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούου- 
σιν, οὐδέ, ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ, πεισθή- 

σονται. ' 

11---6 



ο, ΤΌΟΚΕ ΧΥΠΙ. 1---Ἰδ. 

3 ΜΔ, 
18, 21. 

Ἔ Μδί. 
11. 20. 

ἈΤ,ον. 
9 . Ὧν, 

1611 
17 Τ]λα6η Βαϊ Ίο πη{ο ἐμ ἀῑςεῖ- 

Ρ165, ΓΙῸ 15 Ἱπιροβεῖρίο Ῥαὸ ναί 
οὔεποθβ υγ] οοἸπθ, Ῥαὺ που Ἱπίο 
τη {Ἠπγοιρ] ποπ {Π6γ 90116. 
2 Τὸ νοχο Ῥεΐζίεν ἴον Ἠϊπα ἐπα ἃ 

πη]βίοπθ Ἴθτο Ἠαησεᾶ αροαί Ἠϊς 
ηθο]ς, απᾶ Ἠο οαβί Ιπίο {ο 5θα, 
ματ ἐμπαῦ Ἡο που οὔεπᾶ οπο οἵ 
{π656 1 {16 οπεβ. 
8 4 Ταικο Ἠεεά {ο γοπχβε]νος: ἘΠ 

{αγ Ῥτούμεν {πεβραδς ασαϊποί {Π66, 
γαρ] Ἠϊπα, απᾶ 1 Ἡο τερεηῦ, ἴου- 
σῖνο Ἠϊπῃ. 
4 Απᾶ Ἡ Το ἵπεβραδβ αραϊηςδί ἴλοο 

Β6ΥΟΠ {ΠΠη65 ἴῃ ἃ ἄαγ, δ: βεΥοη {ϊπη65 
ἴῃ ἃ ἄαγ (γη ἃραῖη {ο [Π66, βαγΙΗᾳ, 
1 γορϑηΐ, ἴποι Ελα] {ουρῖνο Πΐτη. 
δ Απᾶ {πὸ Αγροβί]ος βαϊα πηΐο {πὸ 

ΤιοΥ, Τποχθαξδο οὐ 1}. 
6 ἘΑπᾷ ἴμο Τιογᾶ 5Βαϊᾶ, Τ το Ἰμαᾷ 
αὶ α5 ἃ ρυδίῃ οἵ τημπβδίαγα 5οοᾶ, γε 
τηϊρηῦ βαγ πηΐο {15 βγοαπηϊπο {γ66, 
Ῥο ἴποι Ῥ]αεκοᾶ τρ Ὦγ ὑπὸ τοοῦ, 
απᾶ Ῥο {οι ρ]απ{εᾶ ἴῃ {πο 56α, απᾶ 
10 ϱποπ]ά οῦεγ τοι. 
7 Ῥαΐ πο] οὗ γοι Ἠανίηρ ἃ 561- 

ταπῦ Ρ]Ιοπῇπϱ, οἳ Τεεάΐπσ οὐ ]6, σῖ]] 
58 ἀπο Πΐτη Ὦγ απᾶ Ὦγ ΘΗ Το 15 
6οπ1θ {γοπι ἐπ Ποιά, «ο απᾶ εἰς 
ἄοππα {ο τηθαί 2 
8 Απά ὙΠ ποῦ ταίεγ 580 Ἱπίο 

Βΐτη, Μα]κο τεαᾶγ Πού ἢ Τ τηαΥ 
5αρ, απᾶ ρῖτᾶ {11γ5ε]!, απᾶ ΒΟΥ 1ο, 
{111 πᾶν εαίεη απᾶ ἄταπ]κοη: δ 
α[εγπναχά {οι 5Π810 οαξ απά ἄτιη]ς, 
9 Ώο[]ι ο ἐΠαπ]ς {πΠαὺ βογναπῦ, θ6- 

ο8ᾳ56 Π6 ἀῑά {π6 ἐπίηρβ ὑπὸ ὑοῦ 
ΘΟΙΏΤηΔ 64 Ἠϊπα 2 1 {πουγ ποῦ. 
10 80 ΠΠ]κουσῖβθ το, θη γα εἶια]] 

Ἠανο ἆοπο 811] ἔποβθ {Πῖπσς ΒΟ 
3Υθ οοπηπιαπᾶεᾶ τοι, βαγ, Ίο 816 
ππρτοβίαΡ]ο βεγγαπίς: γε Πᾶν ἄοπθ 
{πα ὙΠΟ γγαβ οαν ἀπίγ {ο ἄο. 
11 4 Απᾶ 16 οαπιθ {0 Ῥ888Β, 45 Π6 

πγθηῖ {ο «εγδα]επῃ, ἐμαί Ίιο Ῥαββϑᾶ 
γοαρ]ι πο τηϊᾶθὺ οἳ απιστία δᾶ 
ἄαμ]εο. 
12 Απᾶ 85 πε εη{αγθᾶ 1Π{ο ἃ δουΐαϊῃ 

νί]αρο, {]ιογο τηθί Ἰήπῃ θη τηε ἐπδὺ 
πΘΥΘ 16ρ6ΥΑ, νο] βὐοοᾶ αἴαν ο. 
18 Απά ἴλεγ 16 τρ {πον νοῖοςβ, 

απᾶ Βαϊᾷ, Ζ65ᾳ5, Μαδίαν, Πᾶν 1ΠΘΥΟΥ 
ΟἹ τι5. 
14 Απᾶ ΘΗ Ίο απ; ὑποηι, Ἡο βαϊᾷ 

πιηΐο {]σπα, Ἐ ο ΒΗΘ γοιχβο]νος τ- 
ἴο πα Ῥυϊθϑίβ. Απᾷ 16 οππιθ {ο γα», 
ὑμπαῦ ἃ5 ἔ]αεγ πνεη,ί]ιογ πγογθ ο]εαηςεί. 
15 Απᾶ οπο οὗ {]ιθτ πγ]ιοη Ίο 58 

ἐμοῦ Ἰο πας Ἰεα]εᾶ, ἰπτπθᾷ Ῥαο]ς, 
δια ὙΠῸ ἃ ]οτᾶ νοῖεο σ]ογ]βοᾷ ἄοᾶ, 

1881 
17 Απᾶ Το 5814 πηίο 15 ἀῑδαῖρ]ς», 

Τό 15. Ἱπηροββίρ]ο Ότο ἐμαί οεσα- 
ΒΙΟΠΒ Οὗ ππηρΗτρ ΠΟΙ] «οτηθ: 
Ῥαύποθ τπιηΐο Ἠππη, ἐΠγορ]Ἡ γγ]λοπα 

2 ἴμαγ οοτηθ! Τῦ γγογο Ὑγα]] {ου Ἠϊτα 
ΤΠ ἃ πη]]βίοπα γγογθ Ἰαπησαᾶ αροτί 
Ἠ5 τιθο]ς, απᾶ Ίο ν/ογο {ον 
1π{ο {πε 568, ταί]ιαΥ {Παπ {παῦ Ἡςα 
βΠοπ]ά οππβθ οπθ οὗ {]ιαοςο Πέέ]ο 

8 ΟΠ65 {ο βἰππηρ]ο. Τακο Πεθᾷ {ο 
ΨοἩΣΡεΙΥθ6»: 18 {1 Ῥτοίῖιος βίῃ, 
χερακο Ἠϊης απᾶ Ἡ Ίο ταρεπῖ, 

4 Τοχρίνο Ἠΐπα. Απιᾶ 1 Ἠο Επ αραἰπδύ 
{1π66 Β6ΥΟΠ {1π]θς ἴῃ {π6 ἄδγ, απᾶ 
Β6Υ6Π {πας {πτη ἃραίη {ο {Π66, 
βαγίης, 1 τερεπί; ποια β]α]6 {ου- 
δῖνϑ Ηϊπῃ, 
Απᾶ {πο αροβί]ος βαϊᾶ τπ{ο {πο 

Τιοτᾶ, Τπογθαβο οἱ Ταἰ ἢ. Απᾶ 
{86 Τιοχᾷ 5814, ΤΆ το ΊἸιαγο ζ8 10} ας 
ἃ ρταῖπ ο τητιβίαγα 5οεζ, γο πνοπ]ᾶ 
5αγ τιπ{ζο {115 βγοατηῖηο 196, ΒΘ 
ἔλοα τοοίεᾷ πρ, απᾶ ο που ρ]αή- 
{6ᾷ ἴῃ {Πο 5οα; απιά 16 σου] Ἠαγο 
ορεγεᾷ σοι. Βεΐ το 15 ἐπεγο οἵ 
σοῦ, Πανῖηρ ἃ 1βουνδηῦ Ρ]οπγῖπρ 
ΟΥ̓ Κεορίηρ επεερ, ὑπαῦ Ὁ} 58. 
τπηΐο Ἠῆτα, θη 16 15 60Π1Θ ἴῃ 
ΠΌΤ {πὸ Πο]ᾷ, Οοππο »ἐγαϊρ]έσναγ 
ΔῊ 50 ἄοπγη {ο τηθαῦ; ατιά γη] ποὺ 
ΤΆΓΟΥ 58. {ο ήτα, Μα]εε τοαᾶγ 
ὙΒΘΥΘ ΙΓ Τ τηαγ 5.0, αιᾶ να 
ἐπ γ56 17, ἃ πα 5ογνο τηε, {111 Τ Ἠαγο 
οαίεπ απᾶ ἄτπη]αι; απᾶ α[ίογ- 
νγαγᾶ οι 581} οαὺ απᾶ ἁγίη]ςὃ 

9 ΠοίἩ Το {]απ]ς {π6 1βογναπί Ῥο- 
«8156 Ίο 414 ἐπ ἐπίηρβ ἐπα 

10 ππετο δοτητηδη θα) Ἓνεπ 50 το 
8150, ΠΘΗ γε 5Πα]] Πᾶν ἄοπε 81] 
{86 ἐΠΐπρς ὑπαῦ ἃγ6 οοπιπιαπᾶθᾶ 
γοα, 58, Ίο 816. ππργοβίαΡ]ο 
3β6ΥΥΩΠ{Β;: Ὑγο πᾶν ἆοπο {λαί 
πο] 16 γγας οἱ ἀπ {ο ἆο. 

11 Απᾶ [Ὁ ομηθ {ο Ρα88, 885 αγ 
ΨΙΘΥΘ ΟΠ ο πναγ {ο ᾖογπβδα]επ, 
ὑμαὺ Ἡο πας Ῥαδείης 4ΜἩτοαρῃἩ 
{ο τηϊᾶδὺ οὗ βατηατία απᾶ α]- 

19 166. Απᾶ 85 πο επἰογθοᾶ Ιπίο ἃ 
εθτίαῖη ν]]]αρε, ἴ]ιεγο πιθί Πίτα 
ἴεη ΤΙΘΠ {]ιαῦ γγθγθ 16Ρ6ΥΒ, τυ ἢ 

19 βἰοοᾷ δἴδυ ο: δια {πον ΗΕοᾷ 
τρ {Ομεῖν νοίσθς, βαγίης, {9 65118, 

14 ἩΜαβίεν, Ἠαγε πΙΘΥΟΥ ΟΝ τι5. Απᾶ 
ἜΘΗ ΗΘ 5807 {λθτη, 1ο βαϊᾷ ππ{ο 
{μαπῃ, Ὁ απᾶ 5ῃθνν γοιχβε]γαβπτι- 
ο ὑπ ρυϊθϑίβ. Απᾶ δ οαπΙθ/{ογαβΑ, 
38 ἐμαγ πνοη{,ἔΠα6γ πγογο ο]θαπβεᾶ. 

15 Απάᾶ οπο οὗ {Ἠδτη, θη Ίο βατ 
ἴλαί Ἠο πας Ἠοαα]εᾶ, ἑαντποᾶ Ῥαε]ς, 
ψη(Ἡ ἃ Ἰοπᾶ γοίσο ϱ]οτΗγίτισ ἄοάᾶ; 

ον ωτ 

-Ἱ 

ορ 

1 αγ. 
Φογιῖ- 
δογυα,λιί. 

2 αν. 
δογια- 
δεγυαηΐξ. 

δ0Υ, ας 
ἠὲ εα 8 

405, 
θείιδεοτι 



ΕΥΛΓΙΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

17 Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, ᾿Ανένδεκτόν 
ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλαϑ᾽ οὐαὶ δὲ 

5 κε ο ορ 
9 δι οὗ ἔρχεται. λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ μύλος 

ὀνικὸς" περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, 
νου » ᾿ / λ οσο 

καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκαν- 
ὃ δαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων .. προσέχετε 

5 - οὗ ( , ς 5 / 

ἑαυτοῖς. ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός 
Ἀν. τες σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ" καὶ ἐὰν µετανοήση, 

4 ” ». ΔΝ ΣΑ ς / “ ἐδ. αὶ 

ἄφες αὐτῷ. καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 
ἁμάρτῃ εἰς σέ, καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ὃ 
3 , , “ 5'᾽ ολ 

ἐπιστρέψῃ ἐπί" σε, λέγων, Μετανοῶ, ἀφή- 
ἮΔᾺ 

σεις αὐτῷ. 
. δι 5 ’ - , 

ὅ Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ Κυρίῳ, Πρόσθες 
- 5 ς -/ 

6 ἡμῖν. πίστιν. εἶπε δὲ ὁ Κύριος, Εἰ εἴχετε 19 
ς / / »Ὰ , Ἅ “ 

πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ 
/ ὦ 3 , Ν ’ 

συκαμίνῳ ταύτῃ, ᾿Εκριζώθητι, καὶ φυτεύ- 
- ΄ - ε ) 4 ς ε 

θητι ἐν τῇ θαλάσσῃ" καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 
- / Ὁ τ ς “ - ο » “ Ἂ ττίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριώντα ἢ 

, ΩΣ 5 / » - 2 - 

ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ 
- 9) 9 . 5 8 ἐρεῖ Ἡ εὐθέως, Παρελθὼν1" ἀνάπεσαι" ἀλλ 

ο ΜΕ ] - 5 ενας ΄ ΄ / Ν οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, “Ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ 
/ / “ , Ἢ 

περιζωσάμενος διακόνει μοι, ἕως φάγω καὶ 
ια : 

πίω' καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι 
[2 ς ᾿ ΄ ” ” / ΕῚ 14 “ 

9 σύ; μὴ χάριν ἔχει τῷ δούλῳ ἐκείνῳ 1: ὅτι 

ἐποίησε τὰ διαταχθέντα αὐτῷ"; οὐ ϑοκῶ.10 
΄“ “ , , Ν 

1) οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ 
΄ ΄σ σ Δι 5 ΄σ 

διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί 
3 . “ 17 ἃ 3 ἫΝ - ἐσμεν ὅτι" ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποι- 

ήκαμεν. 
ὃ : 

1 ΚΚαὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν 1) εἰς 
ς / α. ο ννν / δ ’ 10 

Ἱερουσαλήμ, καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσου 

15 Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. καὶ εἰσερχομένου 
᾿ “ ” / 2 2 ” “ ΄ αὐτοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα 

12 λ ΕΠ. ὃ ὰ » ο] Β ΕἾ 3 3 λεπροὶ ἄνδρες, οἱ ἔστησαν πόρρωθεν᾿ καὶ αὐ- 
ΝΡ / , 3 μα ΄ τοὶ ἦραν φωνήν, λέγοντες, ᾿Ιησοῦ, ἐπιστάτα, 

ον ο ᾿ 3. 3 - 
1 ἐλέησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, ἸΤορευ- 

, » Ζ ε 9 με τι κ 
θέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ 
. ’ 5 ”- ς / 2 , -} / 

ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν. 
ο " ” τὰ - 3” Ν ασ ο) « 

15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε, 

μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν" 

1 αιἷά αὐτοῦ 

3 τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλ- 
θεῖν 

ὃ πλὴν οὐαὶ 

4 λίθος μυλικὸς 

δ Δ, Ά , Γ τῶν μικρὠν τούτων ἕνα 

6 οι, δὲ 

οὔι, εἰς σὲ τι 

οπι. τῆς ἡμέρας 

9 πρός 

10 ἔχετε 

- 
αααά αὐτῷ 

15. (, Εὐθέως παρελθὼν) 

ἀνάπεσε 

οι. ἐκείνῳ 

15. 0πι. αὐτῷ ο 

ΟἨι. οὐ δοκώ. 

7 οπι. ὅτι 

οι. αὐτὸν 

19 μέσον 

999 



954 ο, ΤΌὉΚΕ ΧΥΤΙ. 16- 9. 

..0ον, 

τοὶ ἢ, 
οπέσαγα 
ὁἤειυ, 

ον, 

απιοτιη 
φοι. 

Ἐ Μαίί, 
24, 98, 

Χ (1θηῆ, Τ. 

ἄρῃ, 
19. 

Ἔ (βρη. 
19. 26. 

1611 
16 Απᾶ [611] ἄοππη ο Ἠ18 {αος αὖἲ 5 

θοῦ, ρῖνίηρ Ἠϊπα {8 115: απᾶ Ίο γγας 
ο ϑιηδυ δ. 
17 Απαᾶ ἆεβαβ διηβυθυηρ, ΒΔ], 

Ἴογο ποῦ ποὺ {απ οἸοαπδαᾶ, δα 
πγΊθγθ 876 {16 πο 2 
18 Ἴ]αγο 16 πού {οππᾶ ἰ]ιαῦ τε- 

{απτπεᾶ {ο ρῖνο ΡΙΟΥ {ο ἄοᾶ, β8γο 
{15 βίταηρογ. 
19 Απᾶ Ίο βεϊᾷ πη{ο Ἠϊτα, Αὐΐβθ, ϱο 

{Πγ γᾶν, ἴῃ {αϊδ]ι Πα τηαᾶο ἴ]ιεο 
ππηο]θ. 
20 4 Απᾶ ναι Ἠθ πας ἀαιπαπᾶοᾶ 

οὗ πο ῬμαγίδεθἙ, μη ἴ]ιο Κἰπσᾶοια 
οὗ ἀοᾶ βΠοπ]ᾶ «οπᾳθ, π6 δηβυγουθᾶ 
Ό]οπα, αππᾷ βαϊα, Τὴ 6 Κίηράοτη οὗ αοα 
οοπιθί]ι ποὺ ἢ τυ ἢ ο βου δίϊοῃ. 
21 Νεϊζμεν 5118}] {ΠῸῪ βᾶγ, Το Π616, 

ΟΥ Ίο ἔπούθ: του Ῥο]ο]ᾶ, πο Κῖηρ- 
ἄοτη οὗ ἄοά 15 Γι ζμῖη γοιι. 
22 Απᾶ Το 5Β8ϊα τιηΐο {π6 α]501}165, 

ΤΈ]ο ἄαγϑ 11 οοππο, ἵνα γο 588]] 
ἀθβῖτο {ο 560 οπθ οὗ ἴ]ο ἆαγε οἵ ἴ]ο 
Ρο Οὗ πα, απᾶ το 518] ποὺ 566 1ᾧ. 
285 ἘΑπᾶ {Π6Υ 5181] βαγ ἴο γοῖι, 5866 

Ἴσγο, ΟΥ̓ 566 ποῦ: (πο ποῦ δἴζου 
{Π6 1, ΠΟΥ {ο]]οπ {λοπῃ. 
24 ΒῸΣ 85 {π6 Πρ} ὐπϊηρ' ὑπαῦ Τρ} ὐ- 

οποία οὐὐ οἳ πΠ6 οπο Ῥρατί τηε 
Ἠθανοα, βμΙπεί] πηΐο {πο οὔμαγ ρατί 
ππ(άθΥ Ἠθανεπ: 50 5181] 4150 πο Βοιι 
οἵ τηαπ ο ἴῃ Ἠ]5 ἀαγ. 
25 Ῥπαή Άντε τηαδέ Ίο ϱπῇεΥ ΤΙΑΊΥ 
πρ, απᾶ Ῥε τε]εοίαᾷ οὗ {π15 Ρεπο- 
ΥΙΟ. 
26 ἈΑπᾶ ας 10 πας ἴῃ ἴ]ιο ἄασε οἵ 

Ἄο6θ: 50 5181] 10 Ῥο 4150 ἴῃ {11ο ἆαγβ 
οὗ {π6 ὅοῃ οὗ τηδῃ. 
27 ΤΊΉΘΥ αἰα οαξ, ἴἶιογ ἄγαπ]ς, ὑπο νυ 

τηαχτ]θᾷ Ὑϊνες, {αγ Ὑ 6 ρῖτειι ἴῃ 
ππαχτῖασθ, απ] {π0 ἆασ {αι Νοθ 
οπ{εγαᾶ 1πζο {116 απ]: απᾶ {πο Ποοά 
σαππο, απᾶ ἀοβίγογοαᾶ παπι 81]. 
28 Τή]κεγγῖδο 45ο ας ἴὖ πγας ἴῃ {π6 

ἄαγε οἵ Τιοῦ, πο αἰ οαί, ἴμαγ 
ἄταπ]ς, που Ῥοτρ]ι{, ὑΠ6Ὺ 50], {ΠΥ 
ρ]απζας, {πον Ῥτ]άοᾶ: 
99 Βπῦ πα βαπ1θ ἄαγ ὑπεὺ Τιοῦ ποτέ 
οι οἳ ῬΡοᾷοπι, 165 ταϊποᾷ το απᾶ 
Ῥχπηβίοπο Τγοπι Ἡθαγθη, απᾶᾷ ἆοθ- 
βἰχγογοαᾶ παπα α]]: 
80 Ειτεπ {πας 5881] 16 Ῥο ἴῃ {π6 ἄαγ 

πυἩθη ὑπὸ Ροη οὗ 1παπ 15 τογοα]αᾶ. 
91 Τη ἴιαῦ ἄαγ Ίιο πλ] ϱ]α]] ο 

Ἡροπ {ιο Ποπβείορ, απᾶ Ἠ15 βἰπβ ἵπ 
ιο Ἠοιιςδα, 1οῦ Ἠϊπα ποῦ οοπ1θ ἆούτι 
{ο ἰαῖκο 16 απγαΥ: απᾶ Ίο πας 15 ἴῃ 
{π6 Πο]ᾶ, Ἰοὺ Ἠϊπα Πκοπγῖδο ποὺ 16- 
ατπ Ῥασ]ς. 
92 3ἩσιπατηΡβογ Τιοῦ’β στ ἴθ. 

1881 
16 απᾶ Ἡο 7611] προη Ἠϊς ἴδοθ δὲ 15 

166ἱ, σίνίηρ τη (Ππαπ]ςς: απᾷ ο 
17 πας ἃ Ῥαπιαγίζαῃπ. Απᾶ θα 

αΠΘΥΤΘΙΊΠσ Βαϊ, Ἴλογο ποῦ {ο 
{6η οἸθαηδεᾶ 2 θα πνηθνθ 806 ἐῃ6 

18 πϊπο 1Ύγεγε {Πετο ποπθ {οτπᾶ 
ια τείαγηεά {ο ρίνο σ]ουγ ἴο 

19 ἀοᾶ, βαγο {Π15 3βίγαηρογ» Απᾶ 
Ίο βαϊᾷ πηΐο Ἠϊπα, Αὐΐβθ, απᾶ ρο 
{1 παν: ἴμψ {αι Ἰαῦῃ ϑιηδᾶθ 
ΏἼιαο πγῃο]ο. 

Απάᾶ Ῥαϊΐπρ αρ]κοᾷ Ὦγ {μα Ῥμα- 
118668, ΕΠ {11 Ιήπσάοπη οὗ αοᾶ 
οοιπείΠ, π6 απιβηγεγθᾷ {οτι πιά 
πα1ᾶ, Το Κηράοτη οἵ ἀοᾶ «οπι- 
αίἩ ποὺ ψ ἢ οββενγναίοἩ: ποῖ 6. 
5181] {πε 5ᾶγ, Τιο, Ἰθ6γθ! ΟΥ̓, 
Τ]εταὶ 1οΥ Ίο, {πΠ6 Κἰηρᾷοτϊῃ οὗ 
αοᾶ 15 ἀνημίπ σοι. 

22. Απᾶ Τε βαϊα τπιηΐο {Π6 ἀϊδαῖρ]ςς, 
ΤἘ]ο ἄαγε ὙΠ] οοπ1θ, 6 γ6 
5181] ἀἆθβίγο {ο 566. οὔθ οἵ ἴῑθ 
ὅἄασς οἳ ο Βου οὗ τηδῃ, απᾶ 
σο 5181] ποὺ 566 10. Απᾶ ον 
5181] 587 ἴο γοῖι, Τιο, ἐμϑυθ! 
1.0, Ἠεγε! Ρο ποὺ δια, ΠΟΥ 

24 {ο]ον ατα έἔΠεπι: 1ου 8ἃ5. ὑπ6 
Ἡρμίπῖπς, π]ιοι 1 Ἡσ]ίοποί]ι 
οαὖ οὗ {πο οπο ρατί ππᾶον {ια 
Ἠθανσαη, βίῃ τιπ{ο ἐπ6 οὐ 
Ῥατί ππᾶεν ἤθᾶυθη ; 50 518]] 
{ο Βου οὗ ππαπ Ῥο ὅϊη Πἴ5 

25 ἄαγ. Βαὺ Ενδί τπαδί ο ϱπῇον 
ΙΠΑἨΥ ὑπὶηρθ απᾷ Ῥο τε]θείεά οὗ 

26 {Π15 ρεπογαΒίοπ. Απάᾶ α5 10 σαπηθ 
ἴο Ῥαδ8 ἴῃ ἴλμο ἆαγς οὗ Νοαὴ, 
ΟΥ̓́Θ 50 5281] 16 Ῥο 4150 ἴῃ ἐπ6 
ἄδγ5 οὗ πο ὅοπ οὗ τῆδῃ. ΤΠαγ 
αἴθ, ἴπεγ ἄταπ]ς, {αγ ππαχν]θᾷ, 
ΠΟΥ τοῦθ σίνθη ἴῃ ππβΥΊᾳσ6, 
ὉΠ] ἐπ ἄαγ ναί Νοαμ επ{εγθᾶ 
1Π{ο ἴ]ο ατ]ς, απ {ιο ἤοοᾶ «αππθ, 
απᾶ ἀαβίγογοᾶ ἔ]αιῃ 811. Τή]κα- 
π]δο ΘΥ̓ΘῺ ας 1Ὁ οαπηθ {ο ρας5 ἴῃ 
{π6 ἆαγς οὗ Τιοί; αγ αἴα, {αγ 
ἄναπ]ς, ὑπο Ῥοπσ]ί, ἴ]ιογ 50], 

29 ἴμλεγ ρ]απίαᾶ, ἐ]πεγ Ῥα]άεᾶ: Ῥας 
ἴῃ {πο ἄαγ ὑπαῦ Τιοῦ επί οαὐ 
ἔγοτὴ Βοάσπη 165 ταϊηποά το απᾶ 
Ῥχϊπιβίοποθ Γγοτη Ἠθαγο, απ ἆθ- 

90 Εἰγογεᾷ παπι 811: α[ίον {Π6 
8416 ΙΠ8ΠΠΘΥ 5181] τν Το ἴῃ 
ιο ἄαγ ὑπαῦ ἴ]ο Ῥοπ οὗ πιαπ 

81 ἵς τογοα]εῖ. ΤΠ ἴλαῦ ἆαγ, Ίο 
νημΙοὮ 5181] Ῥο οἹ {ιο Πποιιβθίορ, 
απᾶ Ἠϊ5 ροοᾶς ἴῃ ἴμα Ἰοπςο, 
1εῦ τη ποὺ ρὸ ἄοππ {ο ἰβ]κο 
ποπ αππαγ: απᾶ Ἰοὺ Ἠϊτη ἐμπαῦ 15 
ἴῃ {πὸ Πε]ᾷ Ἠ]κοννῖδο ποὺ ταύτα 

92 Ῥαει. Ἀεπιθπιρεν Τιοῦς πῖ{ο. 

20 

10, 
Τ]ιονα 
10ογε 
ΠΣ 
«“οιωνα... 
ϑαῦε ἐμὴ 
ϑδίγαη- 
σεν. 

305, 
αἴζειι 

805, 
δαυοιῖ 
{1ος 

405, {η 
ἐπε πεζά δέ 
ο) γοιι 

5 ΒΟΠΠΘ 
αποϊοης 
Δα Ποτῖ- 
{165 ΟἸἱὗ 
ἦγ 1 
ἆαι. 



ΏΥΑΤΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

9, Ν Ν / 

16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας 
- 3 κο Ἢ ΔΑ 3 αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ" καὶ αὐτὸς ἣν Σα- 

9 ς ᾽ ” 5 

17 μαρείτης, ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰπεν, 
« , 3 / 

Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα 
ς “ 

18 ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦ- 
- - αν με, Ν τ 

ναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος. "Ὁ 
ντ ψ 5. 3 Ν , . ε ΄ 

19 καὶ εἶπεν αὐτῷ, Άνασταᾶς πορεύου ἢ πίστις 

σου σέσωκέ σε. 
παν - [ / 

20 ᾿Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, πότε 
: - ὅθ 5 ΄ 2 

ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐ- 
- 3 ᾿ Π - 

τοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ 
ὲ “ κ / - δὲ ΦΡ δ Ἴδ . 91] Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως" οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἴδου 

- ΄ / ς / ον ὧδε, ἢ, ἰδοὺ! ἐκεῖ, ἰδοὺ γάρ, ἡ βασιλεία τοῦ 
σοι 15 4 ς “ 5 ’ 

Θεου ἐντὸς ὑμῶν εστιν. 
φ 3 / 22 Ἐἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, ᾿Ελεύσονται 

ς σα / ἴω ε “ “ 

ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ 
εἰ τως ΣΦ / να 5 ᾿ 5 ”/ 

υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε. 
» - δ νι 5. Ἁ ο “20. 

28 καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, Ἰδοὺ ὧδε, ἤ, ἰδοὺ ἐκεῖ 
ϑ' 3 ᾿ ’ σα Ν « 

94 μὴ ἀπέλθητε, μηδὲ διώξητε. ὥσπερ γὰρ ἡ 
3 Ν Ὁ} ο) 3 “ εν ΕΤ ἀστραπὴ ἡ “ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ 

» λ ΓΙ λ (ἈΕῚ 3 Ν / “ 
οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως 
- 25 ς ελ “- 5 / 3 α έσται καὶ” ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ 

“ - - Δ 

25 ἡμέρᾳ αὐτοῦ”). πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ 
- 5 “ Δ - ΄ 

παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς 

230 ταύτης. καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις 
“ »“ σα Φ, “ 

τοῦ Νώε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 
- ΠΡῸΣ ών , ” » 

27 του υἱου του ἀνθρώπου. ἤσθιον, επινον, 
3 / 3 27 Ελ - « , 

ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο “7, ἄχρι ἧς ἡμέρας 

εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν 
ε 

ὃ κατακλυσμός, καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 
ε , οι 9, 

28 ὁμοίως καὶ ὡς” ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις 
δεῖς ή 5, 93. ΓΕ; 

Λώτ᾽ ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, 
51) ᾽ , ῶ κι μιας κα λα» 

39 ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν' ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε 
ΔΝ 3 οἱ / 9, ΄“ ΄σ 

Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον 
ας 5 - ει. ο ο 1 Ν 30 ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ ἀπώλεσεν. ἅπαντας" κατὰ 

“- 20 » τ' « ’ ς [1 - 2 / ταῦτα έσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
Ε] / 3 εἰ) / μον ἃ 

231 που ἀποκαλύπτεται, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃς 

ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ 
3 “ ΠΡ Α / 5 ται τ 8 τε ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά' καὶ ὁ 
9 - ΕῚ “ ε / Ν 3 / ει 

ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς 
” / - 

3 τὰ ὀπίσω. μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ, 

50 {5 ἐοαέ, ποί πιαηϱ.) 

21 οπι, ἰδοὺ 

33 ἐκεῖ, ἰδοὺ ὧδε 

35 ρῃϊ. ἡ 34 ὑπὸ τὸν 

36 ρῃι. καὶ 

36 1Τα14. οπι. ἐν τῇ Ἱ- 
µέρᾳ αὐτοῦ 

37 ἐγαμίξζοντο 

38 καθὼς 

9050 
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10, 25. 

Χ Μαϑί, 
24. 40, 

"77,15 
501} 
90796 ἱδ 
σα ζπιο 
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ΟΥ̓ {ο 
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» ΤὉὌΚΕ ΧΥΠΙ. 

1611 
95 ΧΥΓΠΟΡΒΟΘΤΟΥ 5181] 5661 ἴο 5ᾶνγϑ Πῖ5 

16, 58.411 1056 16, δι λα π/οΡοΘΥοΥ 5181] 
1959 Ἠῖ5 116, 5181] Ῥγεδεντε 15. 
94 ΧΤ [611 τοι, ἵπ ὑμδὺ πὶρ]έ {]ογο 

5181] 6 ἴππο πιΘΠ 1π οπθ Ῥεά; {1ο 
ΟἿΘ 5181] Ῥο {ακοπ, {π6 οἴ]εν 5181] 
Ῥο θές. 
56 ΤῸ ποῦ 518] Ῥο συ! ηαϊηρ 

{ορδίΠοαυ; 116 οπο βΠαΠ 6 {ακαι, 
απ {πο οὔ]ου 160. 
96 !Έπνγοτηθη βα]] Ῥο 1τι ὑπ Πο]ά; ἐἶια 

οπθ 5Ηα1] Ῥο {α]κοπι, δια {1ο οὔ]παν 1α1{. 
97 Απᾶ {ποὺ απβπγεγεᾶ, απᾶ βαϊῖᾶ 

τιηΐο ΠΩ, ἘἸῃουα, Του Απᾶ Ίιο 
Β8 14 τπ{ο {θπα, ΊΙΠΘΥΕΡΒΟΘΥΕΥ {Π6 
Ῥοᾶσ 18, ἐΠήεμον ση] {Π6 Ἐαρ]ες Ῥεα 
ραζμεγοᾷ {ορεί]ᾖογ. 

18 Απᾶ ο βραῖζθ ἃ ραταδ]ο ππίο 
Ώ]απα, {ο ἐς επᾶ, ἴλιαῦ τηθη οπρ]ιῦ 
Ἐθ]γαγς ἴο ργαγ, απᾶ ποὺ {ο ζαϊηΐ, 
2 Βαγῖης, ΤΠεγο πας ἴῃ ἃ ο ἃ 
πάσα, νγπΙο] Γεαχθᾷ ποὺ ἄοά ποι  Ὺ 
γοραγᾷαᾶ τηδη. 
8 Απά ἴπεγο γα ἃ πΙᾶοτν ἴῃ ἴ]ιαί 

οἱψ, πιά 5110 οα1Πο ππίο Ἠϊπα, βαΥ- 
ΊΠΡ, ΑγΥοεπρθ πποθ ΟΙ 1ΠΙΠθ ἄΥοΥΡαΙΥ: 
4 Απά Ίο ποπ]ά ποῦ ΤῸ ἃ νμ]]ο. 
Βα α[ιονγγαγᾶ Π6 βαῖά σημ] Ἠϊπῃ- 
5617, Τποασ]ι 1 1οαν ποὺ ἀοἆ, ΠΟΥ 
γεραγᾶ Τη8, 
ὅ Ὑοῦ Ῥεσαπβο ἐπἰ5 σ]ᾶουν ἐνοπῬ]εί] 

1ης, 1 γ}1}} ατεησο Ἰεν, 1θϑῦ Ὦγ Ἠευ 
ΟΠ 118} οοπηῖηρ 816 ΤΥΘΥΥ 16. 
0 Απᾶ ἴ]ο Τιονᾷ ραῖᾶ, Ἠσθαν γη]αί 

{π6 πη7τιδὺ πάρε βα1θ]μ. 
7 Απά β]α]] ποὺ ἀοᾶ ατοπρο 5 

ΟΥ̓ ε]εοῦ, γΠΙεὮ οἵγ ἄαγ απᾶ πῖρ]η{ 
πη{ο Ἠπη, {ποαρ] Ἠο Ῥουγ Ίος γη 
ἴμθτη 2 
ϐ 1 [611] τοι {λα ο νη]] αγοησα 

{ποῖα ϱρθεάΙ]γ. ἈΝενετίῃμε]θβς, πει 
πο Θοπ οἵ τηςΏ οοπιθίΠ, β]ια]] Ίο 
πη {αλ οἩ {Ππ|6 θαυ ὃ 
9 Απᾶ Π6 5Ρ8Κθ {15 ῬαγαΡρ]ο ππ{ο 

οργίαῖη ὙγΙο τ αϑ θα ἴπ (πεπηςε]νος 
ἸΩιαὲ {αγ πγετο χἱρῃύθεοαΕ, πᾶ ἆο- 
Βρϊδεά οἴμετ: 
10 Τητο 1ηθη ποηῦ ΠΡ Πίο {116 

Τοιηρ]ο {ο γα, {116 οπθ ἃ Ῥματίδεο, 
απά {πὸ οὔμεν ἃ Ῥαρῆσαη. 
11 Τηο Ῥ]αγίεερ εἰοοά απᾶ ργαγεᾶ 

{πὲ σι ἨπηβοΙ, αοα, 1 ναπ]ς 
παρ, ὑπαῦ 1 ἃτη ποῦ 85 οὐῇοὺ ΤΠΘΠ 
ἃΥ6, ΕΧ{ΟΥΙΙΟΠΘΥΕ, τη] πιϑύ, αἄα]{ετοτς, 
ΟΥ̓ 6Υθ6η 8ἃ5 ὑπ15 Ῥαρησαῃ. 
19 1 ἔαϑὺ ὑνίοθ 1π {Π6 πγοε]ς, Τ ρῖτο 

Πίος οὗ 811 {πᾶ Τ Ῥοββοβ5. 
18 Απά πο Ῥαρ]ήσαη βἰαπᾶίπρ αἴαν 

| οϐ, ιου]ά ποὺ ΗΕ ΠΡ 5ο παπςἩ ἃ5 Ἠΐ5 

99---Χ ΤΙ]. 19. 

1881 
99 Ὕ/ποβοενες Εμα]] βοοῖς {ο ραῖτ 

15. 1ο 5181] Ίοβδε 16: θα γγ]ιο- 
ΒΟΘΥΕΥ β]α]] Ίοδο δὲ8 1 {ο 5181] 

84 Ἴρχθβεχτο 16. 1 δα ππίο τοι, 
Τὴ {λμαί πὶσηε Όπεγο 5181} ο 
Ίππο ηδη οἩη οηθ Ῥαα: Ίο οπθ 
5881 Ῥο {α]χοπ, απᾶ ο οὔμαν 

50 Αα Ῥο Ια. Τ]εγο 5181] ο 
πο Ψοπποι ρτ]πάϊπρ {ορείμαυ: 
{πο οπο 5881 ῬὈ6 {ακαῃπ, απᾶ 

97 ιο οἴ]ιοΥ 5181] Ῥο 16 Απᾷ 
ΠΟΥ απβγγετίισ Βαγ πηΐο Ἠϊπι, 
Ύ/ῃογα, Τιογᾶ2 Απά ο βαϊᾷ ππ{ο 
Ώιοπῃ, πατε {πὸ Ῥοᾶν ἐς, (1ου 
Ὑ711 πο 468 9765 αἱ5ο Ῥο ραίπεγοᾶ 
{οροί]ον. 

18 Απά ο βρακο ἃ Ῥαταβίο ππ{ο 
πει {ο πο οπᾶ ἴπαῦ {ματ |. 
οασἩ{ αἱπταφβ {ο Ῥναγ, απᾶ ποὺ 

2 ἴο Μαϊπίς βαγίηρ, Τ]εγο πγαβ ἴῃ 
α ού ἃ Ἰπάρο, νο {οατεᾷ 
ποῦ  ἄοᾶ, απά τεσανᾶᾷεᾷ τοῦ 

8 τῆϑῃ: απ ἴπεγο σας ἃ ΠΟΥ 
Ἰπ [λαῦ οἱ; απᾶ 5Π6 οατηθ 
ο ππ{ο Πτα, βαγίηρ, ὅ Αγεηπρο 
1πθ οὗ πΠῖπθ α4γεγβασγ. Απά 
Ίο ποπ] ποὺ ἔον ἃ πμ]]α: Ότῦ 
α[ζογγγατά πὸ Βαϊ πίη Ἡϊτῃ- 
56, Τ]ουιρ] 1 ἴθαυ ποῦ αοᾶ, 
ΠΟΥ τεσαγᾷ Τη8ῃ; γοὺ Ῥθσαιρο 
{815 πιάσουν {ἐνοαρ]εῦ τηθ, ση] 
Άγπεηρο 6Υ, 1656 5Π6 ὄγγθαν τπιθ 
οπί Ὦγ Ίου. οοπ πια] οοπηῖπα, 
Απᾶ {Π6 Τιογᾷ βαϊᾶ, Ἠεαν σ]ιαῦ 
ΤΠ πηγὶρηύθοιιβ ἡπᾶρθ ρα. 

7 Απά 5881] ποὺ ἀοᾶ αγεηρο 15 
ε]εσξ, νη]ο]ι ΟΥΥ {ο Πίτη ἄαγ απᾶ 
πϊρ]η{, απᾶ Ίο 1 Ἰοπσβιβοτίηςρ 

8 ΟΥ̓́Θ ἔπθιὴ Τ βαγ πηΐο γοπα, ἐπαῦ 
Ίο ππ]] αγοησο {πετ βρεθά]γ. 
Ἠονγραίῦ πιει ο Βοπ οἱ πια 
οοπιθ{], 5181} Ίο Ἠπιά Βία οτι 
πο ϑαυ 5 

9 Απά ηο βραίο 8130 {15 ραγαΡ]ο 
ππίο οετίαίῃ ὙΠ] 0 ἐγαξιοᾷ ἴῃ 
Ώλαιηβε]γος {Παΐ {Πεγ γετε τ]σ]ζ- 
Θοῖι5, απᾶ ποὺ δα] οἴὔιετς αὖ 

10 ποαρῃί: Ἔπτο τποπ πγοπῦ τρ ἰηΐο 
ὑπ {επηρίο {ο ταν: {μα οΠ6 ἃ 
ἘΠαγίκεθ, απ {1ο οἴ]ιεν ἃ. ραῦ- 

11 Ἠσαπ. ΤΠ Ἐ]αχίβθοο βἰοοά απᾶ 
Ῥγαγεᾶ ἐς 1 Ἰήτηβοα]ξ, ἀοἄ, 
1 Όμαη]ς 6ο, ὑπ 1 απι ποῦ 88 
{π6 τοδί οὗ ΤηΘΠ, ΘΧ{ΟΥ{ΙΟΠΘΥΑΒ, 
τι] τιϑῦ, απ]ίθγοΥβ, ΟΥ̓ 6Υοηπ 45 

192 15 Ῥαρμοαη, 1 [αδί ἰπνῖορ ἴῃ 
{ο Ὕγθείς; 1 ρῖνο «περ οὗ 

18. αἱ μαι 1 σοὺ. Ῥπί ο ραρ- 
Ἠσαῃ, βαπᾶίιςσ αἴαν οἱ, πγοπ]ά 
ποῦ ΠΠ ὋΡ 80 πηαςὴ 5 1η18 

μ». 

οι 

σο 

107, 
δοµ{ 

2 αν. 
ϑᾶνο τή 
αἴῖυε. 

85. ΒΟΙῚΘ 
Ἀποϊθηί 
ααὐλοτ]- 
{165 αάά 

50, 
αν] γ6 5 

5δον, ο 
156 7ιι5- 
τος οΓ: 
δα 50 
1Π νο}, 
ὅ, 7) 8. 

6 αν. 
ὑγιῖδο. 

ταν. {ο 
7 σε ο 
τε θε - 
ο0ιιή655. 

505, (πε 
Τα] 

9 αν, {πε 
γεοϑί. 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ΠῚ Ν - ο 

38 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ὃν : : 
ἀπολέσει αὐτήν' καὶ ὃς ἐὰν “1 ἀπολέσῃ αὐ- 

8ι τὴν 3 ζωογονήσει αὐτήν. λέγω ὑμῖν, ταύτῃ 

τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς" ὁ εἷς 
. , ἈΝ πὶ Δὲ ᾽ / 

παραληφθήσεται, καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. 
8ὅ δύο ἔσονται 5 ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό ἡ ἕ 

μία παραληφθήσεται, καὶ ἡ 5: ἑτέρα ἀφε- 

80 θήσεται. ᾿Ῥδύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ' ὁ εἷς 
παραληφθήσεται, καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. 

τὶ “ - 

87 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, Ποῦ, Κύ- 
ε δος Ὧι ΕῚ -. αᾳ η - 4. τς 

ριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ 
συναχθήσονται οἱ ἀετοί, 

». - Ν 
18 ”Ἔλεγε δὲ καὶΐ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ 

δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι", καὶ μὴ ἔκκα- 
5 κεῖν ὃ, λέγων, Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει, 

ΔΝ Δ Δ / ς ωρα Χ 
τον Θεὸν μὴ φοβούμενος, καὶ ἄνθρωπον μὴ 

. 3 “ 8 ἐντρεπόμενος χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, 
νὰ» 2 Ἢ ” ’ ’ 3 ’ / καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα, ᾿Εκδίκησόν 

” ΔΝ - 

4 µε ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου µου. καὶ οὐκ ἠθέ- 

λησεν ἐπὶ χρόνον’ μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν 
ς “ 5 ᾿ ΔΝ ΔΝ 3 “ 

ἑαυτῴ, ἘΠ καὶ τὸν Θεὸν οὐ φοβοῦμαι, καὶ 
” 6 2. / . , ι Ἄ, ὅ ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέπομαι διά γε τὸ παρέ- 

/ 

χειν μοι κύπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω 
, Ἁ /΄ ’ αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ 

τὰ Υ ΚῚ ’ 3 Ὧ 7.1 
ὃ με. εἰπε δὲ ὁ Κύριος, ᾿Ακούσατε τί ὁ κρι- 
- Ἀ ” ” / , ς ο) Ν 3 Ν 
1 τὴς τῆς ἀδικίας λέγει. ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ 

Ϊ.: 6 Ἁ 2 ’ - τ “ 3 ΄ 

ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ 

τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, 
8 καὶ μακροθυμῶνϑ ἐπ᾽ αὐτοῖς; λέγω ὑμῖν ὅτι 
ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν 
ε εχ ΨΥ ’, ᾽ ΔΝ 3 ἘΝ ι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει τὴν 

3 - - 

πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 
3 Ν / 8 ; 

9. Εἶπε δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας 
5, [5 ς ο ο ἌΡ Εν , Ν 1 
ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ δίκαιοι, καὶ ἐξουθε- 
νοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολὴν ταύ- 

10 την "Άνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν 
’ α η ]ς δ. - ν ε τα 

προσεύξασθαι" ὁ εἷς Φαρισαῖος, καὶ ὃ ἔτε- 
/ « - ΔΝ μι 

1 ρος τελώνης. ο Φαρισαῖος σταθεὶς προς 
ε Ν -“" 9 , ς , ΕΣ ἑαυτὸν ταῦτα» προσηύχετο, Ὃ Θεός, εὐχα- 
ριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν 
3 / ο ᾿, ᾽ ὧδ Ν ς 
ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς 

ς τ ς / / Χ “- / 19 οὗτος ὁ τελώνης. νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, 
5» .“- / α΄ ” “10 λ ’ 

13 ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. καὶ δ᾽" τελω- 
/ ε Ν 2 ”/ ΡΨ οἷ 

νης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς 

ηὶ 

6 

περιποιήσασθαι 
Δ 4 Αλ ὁ 
ὃς δ᾽ ἂν 

οπι, αὐτὴν 

ἔσονται δύο 

ἡ δὲ 

5 οπι, τ6}. 80 ἐπί, πο 
ατο. 

. ᾿ 3 ᾿ 

καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισυν- 

αχθήσονται 
1 

2 

ρα 
- 

9 

Οπι. καὶ 

ααὰ αὐτούς 

ἐγκακεῖν 

ἤθελεν 

οὐδὲ ἄνθρωπον 

ποιήσῃ 

αὐτῷ 

μακροθυμεῖ 

ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν 
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πα, 
20, 12, 

ΜΑΙ, 
19, 10. 

4 

κ Μαίί. 
19, 27. 

ΞΕ ΧΥΤΙΠΙ. 19-29. 

1611 
6765 ππίο Ἀθαγοηπ: Ῥαΐ βπιούο Ἱροι 
Ἠ]5 Ῥτοαβύ, βαγΊηρ, ἀοᾶ Ῥο πιεγαῖ{α] 
10 της ἃ ΒΙΠἨΘΥ, 
14 1 611] γοα, ἐμ]ς πηαη πγοηί ἄονγαι 

{ο Π15 Ἀοιςο {ας]βεᾷ ταί]ιογ {παπι {Π6 
οἴμαν: ἘΞῸΥ ΘΥΘΙΎ οἩθ ὑπαὺ οχα]εἴἩ 
ήτηβα]!, 5181] ο α,α5αᾶ: απᾷ Το ἰ]ιαί 
Ἠππαρ]δί]ι ἨΠΠΡΘΙ, 5.811 Ῥο οχα]ἰαᾶ. 
156 Απάᾶ Ποὺ Ῥγοιρ]λῦ ππ{ο Ἠϊτη 8150 

ἸηζαπίΒ, ἐ]ιαῖ Ίο νου] ἑοπο] ἔτι : 
Ραῦ που 119 ἀῑδοιρ]ας παν 15, [ΠΟῪ 
γαερτι]καος {]ιστη. 
16 Βαΐ ἆοβας οα]]ος ἴ]απηα πιιΐο Ἠΐτη, 

απᾶ Βαϊ, Ῥπῇεν Πίο εἰή]άνειπ {ο 
οοππθ ππ{ο ππθ, απ Του Ια ἔπαπα ποῦ: 
ΤΟΥ οἳ 5ποἩ 15 ὑπθ Ιήπσᾶοπι οὗ ἀοᾶ. 
17 γονῃγ 1 580 τπιηΐο γοα, ΊΓΠΟΒΟ- 

6Υ6Υ β]ια]] ποὺ τοσεῖνο {1ο Ιπσᾶοπα 
οὗ ἄοά 85 ἃ Πο ΟΠ], 51.811 ἴῃ πο 
νγ]ςο δηΐου {]ιογδῖη, 
18 ἘΑπά ἃ οοτίαΙη τπ]6υ αξ]κοᾷ Ἠ]πα, 

καγΊπα, ἀοοᾶ πιαβίαν, υγ]ιαῦ 5181} Τ 
ἄο {ο Ιπ]σγ]έ εἴθγπα] 11ο 2 
19 Απᾶ «6515 βαϊᾶ τπιηΐο Πϊπα, ΊΠγ 

οαΠορί έοτ πηθ ρου ΝΌΠΘ ἵδροοά 
Β8 076 οΠ6, ἐλαΐ 5 αοἄ. 
20 ΤΠοῖι πουγοϑὺ {ιο οοπατηαιιᾶ- 

1ΠΘΗ{Α, 1)0 ποῦ οοπητηῖ{ 8 π]ΐουυ, 1)0 
ποῦ ΚΠ], Ὦο ποὺ βἴθαὶ, Ώο ποὺ Ῥθδυ 
{αἱ5ο πίπθςς, Ἡοποιαν {πγ {αΐμαυ | 
απιᾶ {1γ τποί]ον.. 
21 Απᾶ πο ραϊῖᾶ, ΔΙ] ἴοβο Ἠατο 1 

κερῦ Το ΤΙΥ σοῦ πρ. 
22 Νο Ὑ]αι «{θρις Ποαγᾷ ἴ]ιοβο 
σα, Π6 βαϊα τη{ο τη, Ὑοὐ Ἰδοϊκοϑὺ 
Όποια οπα ὑπίηρ: 3611 411 ὑπαῦ ἐποὰ 
Ἠαβ{, δια ἀβίτιραίο τιπ{ο πο ῬοοΥ, 
απᾶ ποια βΠα]ί Ἠανο {γεαβαχο ἴῃ 
Ἡδαγοπ, απᾶ οοΊἹηΘ, {ο]]1οτγ η]6. 
25 Απαᾶ θη Ίο Ἰοαν 0115, Ίο τας 

Υ6ΥΥ 5ογγοπ{], {0Υ 1ο σας Υενν τ]σ]ᾖ. 
24 Απᾶ ΤΠ Ία6δας βανν {]ιαῖ 1ο γγας 

Υ6ΙΨ βοτγογγ{α], Π6 Βα], Ἡ οτν ΒΑΚ] 
5181] {ἔπεγ ὑπαὺ Ἠανο τῖεμας οπίθι 
Ίπίο {πὸ Κιηρᾷοιη οὗ ἄοά ! 
25 ΤΥ 16 15 οαβί6Υ {ου α 6απηε] {ο 5ο 

{πτοταρῇῃ ἃ παρᾷ]ο΄βογο, ἔ]απι {ου ἃ τ ἢ 
πηαη {ο οη{ετΙπ{ο {ΠῸ πσάοτη οἵ αοάᾶ. 
20 Απᾶ [πιογ ἴπαῦ Ποατά 16, βαϊᾶ, 

ὝΥΒο ἴ]ποη οαη Ῥο βανοά 2 
27 Απᾶ Ίο βαϊᾶ, Τ]ιο (Πϊήησς ΠΟ 

8.16 ΙΠΡΟΡΒΙΡΙ6 ὙΠ ΤΠΘΠ, 318 Ῥοββῖ- 
Ῥ]6 γη ἀοἄ. 
28 Τμαπ Ῥοΐον ραϊᾷ, Τιο, πγε Ίαγο 

Τοῦ 411, απᾶ {ο]]οπτνοᾶ {Π66. . 
29 Απᾶ Ἠο βαῖᾷ τιηΐο ἔπετα, Ὑετ]]γ, 

1 58 πιηΐο γοα, {αγο 15 πο τπαη {αι 
Βα Ἰοῦς Ἰοιβα, οὗ ραταιῦς, ΟΥ ὈΤ6- 
{ΠΥ θη, οἳ τυϊΐθ, οὐ ΟΠ] άσθη, ἴον ἴ]ιο 
Ἰπρᾶοπῃ οἳ (οὔ 5 5Β8Κθ6, 

1881 
ογο5β πηΐο Ἠεανοαῃ, θαὺ βτηοίθ 115 
Ῥτοαςί, βαυίηρ, ἀοᾶ, 1 06 τηθυοῖ ἢ] 

14 {ο τηο 28 ΕΙΠΠ6Υ. 1 58. πηΐο 
γοα, ΤΗΙ8 τηϑὴ σϑηὺ «ον Το 
Ἠϊ5 ἩοἈβο Ἱπδίβεα ταίμεν ἴ]απ. 
{ιο Οὐ ΠΟΥ: ΤΟΥ εγετγ οπο ἴ]ιαί εκ- 
αοῦἩ Ἠήτηδα]Ε 5118} Ῥο Ἠατηρ]ες: 
Ῥας Ίο ναί Πιπηρ]οῦα Ἠπηβο]{ 
5μα]] 6 χαρᾷ, 

1 Απᾶ Όιον Ῥτοαρ]ᾗί ππ{ο Πα 
8150 ἰλεῖν Ῥαβος, {ἴ]ιαῦ ο β]οι]ᾶ 
{οτπο]ι {θτη: τή θη {πὸ ἀἱβοῖ- 
Ῥ]65 βαν; 16, {πον τορα]κοᾷ {]ιοπη. 

16 Βαυΐύ “6515 οα]]αᾶ έλατα τιπ{ο Η1πα, 
Βα την, Φου ἴ]ιο Ἠτί]ο ΟΠ] θα 
{ο οοπιθτιη{ο της, 86 ἔρον Ὁ] {ποτὰ 
ποῦ: Του οὗ 50} 15 ἐπ κἰπσάοχῃ 

17 οὗ ἀοα. Ὑοτγ 1 βαγ ππίο γοπα, 
ὙΥΠΟΒΟΘΥΘΙ 5181] ποῦ τοςαῖνο {πὸ 
Κἰηράοτη οὗ ἄοά ἃ5 ἃ {1616 ο]]], 
Ίο 5118}] ἴῃ το ψήβο δηΐθυ {]ιογθίη. 

18 Απά α οργζαῖπ τα]ον αρ]κοᾷ Πίστη, 
βαγ1πρ, (Το δΜαΡίον, ναί 5181] 

19 Το {ο Ἰππετις εἴεγηα] 1116) Απ 
1 ο6δ1ς βοϊα πιηΐο Πτα, ΠΥ εα]]ορί 
Όλοι πηο ροοᾷδ ποπθ 15 ροοᾶ, 

20 Βαγοοπο6,ουεπ(αοᾶ. Τ]οι Ίσπου- 
ορῦ {π6 οοιηπηαπάτηθη({β, Ὦο ποῦ 
οοπιπαῖς αἄπ]ίενσ, Ὢο ποὺ ΚΙ]], 
ο ποῦ βία], Ὦο ποὺ Ώοθαχ ἔδ]56 
νηίησςς, Ἡοποταν {γ {αΐμεν απᾶ 

21 πποίμθν. Απᾶ Ίο βδϊα, Α1 περα 
Ώήηρς Ἠανο 1 ΡΒ θα ἔγοιη ΤῊ 

25 ποια πρ. Απα Π6ὴ “6515 πρᾶν 
10, Ίο βδια πιηΐο Ἠϊπ, Οπο (πρ 
{ποῖ Ἰασο]κοβῦ τεί: 5611 411 ναί 
οι Ἰαδί, απᾶ ἀῑδιτιραίο ππίο 
ιο Ῥοου, απᾶ ποῖ βΠα]{ Πᾶνα 
Ίπδαβιχο ἵηπ Ἠδαναπ: απᾶ ΘΟΠΊΘ, 

28. Το]]οπγ τηθ. ἘῬτπί πε ο πρᾶν 
{πιορε (Πίησς, Πο ρεσαπιθεχκοθαᾶῖηπς 
βοιγον{α]; {ου Ἡς πας ὙΘΙῪ τσ]. 

24 Απ “6815 5εεῖησ Ἠϊπη βαϊα, ον 
Ἰανά]ψ 5181] {πετ ὑπᾶὺ Ἰαγε τῖσ]ιθς 
δηΐου 1Πίο {πὸ Ἱαπρᾶοπα οἵ ἀοά1 

25 Εον1ξ 15 ΘΑ ΒΊΟΥ ΤΟΥ α οατηε] {ο οπίου 
ἴῃ {ηγοιρ] ἃ. περᾶ]ε5 σπα, {απ 
ΤΟΥ ἃ τΊο] τπαη {ο δου Ἰπίο {πὸ 

20 Ἱάπράοπι οὗ ἀοᾶ. Απᾶ πον λα 
Ἰοαγᾶ 1ὖ βαῖᾶ, ΤηΏσιι πο οαπ Ῥο 

2π βαναᾶ2 ἘῬπτί πο βαϊά, Το (μήποσς 
ὙΠΟ 8.6 ΙΠΠΡΟΡΒΙΡΙο τυ τη θη 

28. Δ. ῬΟΒΒΙ Ό]6 τ ἢ αοα. Απᾶ Ῥείαευ 
5814, Τιο, πο μπᾶνθ [ον 4οιαν 

29 οσα, 8δῃᾷ [}ῺῸ]ονγοᾶ {π66. Απιᾶ 
1ο βαϊᾷ πηΐο (επι, Ὑογ]γ 1 
ΒΒ. πηΐο γοα, ΤΠεγο 15. πο Τηδ 
{παὺ παῖ 168 Ἡοτδο, ΟΥ πη[ς, οὐ 
Ῥχεί]χεῃ, οὗ ρ8γθΠ{Β, Οὐ ΟΠ] θη, 
{ου {π6 Ἰαπράσπι οἵ ἄοᾷ)5 βα]κο, 

107, δε 
γορί- 
ἐϊαίοα 

2 ΟΥ, ἐπα 
δι εΥ 

505, 
Τεαςεν 

405, οἱ" 
οιύτι 
ἨΟΙΠΘΒ 



ΈΥΑΤΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

3 . “- 3 5" ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι}, ἀλλ 
“ “ « 

ἔτυπτεν εἰς 15 τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, Ὃ 
/ -- “ Μ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω 

ς κ , - ῃ ᾿ 
ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν 
Ἅ ἂν 4 - ο. - Φε - οἶκον αὐτοῦ ἢ ἐκεῖνος" ὅτι πᾶς ὁ ὑψών έαυ- 

- Ν 

τὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν 
ὑψωθήσεται. 

Ἰὄ Ἡροσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, ἵνα 
ὃν σα. το Ὁ ἐγ τῆς ΓΑ. ΝΣ 

αὐτῶν ἅπτηται" ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετί- 
18. αὐτοῖ 2 δὲ Ἰησοῦ λε- 16μησαν”" αυὐτοις, ο ὃε Ίησους προσκαλε 

/ σάμενος αὐτὰ εἶπεν 1", "Αφετε τὰ παιδία 
’ . ἔρχεσθαι πρός µε, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά 

“ ν ’ - 

τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
- » Ά , εα ὰ "Ἂν Ν ᾿ 

17 Θεοῦ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται 
’ ΄“ - « ’ ᾽ Ν 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ 
εἰσέλθη εἰς αὐτήν. 

ο Ν » , ΄ 8," Ἃ », , Ι8 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων, 
’ τ ͵ / ’ εἶ 3 ἐν 

Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον 
, 3 ΔΝ δι νε 5 - , 

19 κληρονομήσω; εἰπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Τί 
, 5 / . Ν 3 / Ὁ ΔΝ 

µε λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ 
απ. / Δ 5 Δ 90 εἷς, ὁ Θεός, τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ µοι- 

ἢ Χ , Ν ΄ ᾿ 

χεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευ- 
δομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 

9] τὴν μητέρα σου]. ὁ δὲ εἶπε, Ταῦτα πάντα 
3 / » . , 5» ’ Ν 

93 ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. ἀκούσας δὲ 
“- 15 ἱ 78] - κ, αἳ  ἠρα ιά 

ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἔτι ἕν σοι 
Ἢ “ 2 λείπει πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ 

/ - Ν - ΔΝ » Ε 

διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐ- 

93 ρανῷ Τ᾽ καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. ὁ δὲ 
-“ 3 

ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο 135.) ἦν 
9ει γὰρ πλούσιος σφόδρα. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ 

Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον 19 εἶπε, Πώ η ρ γενόμενον 19. εἶπε, Πῶς 
δυσκόλως οἱ τα χρήματα ἔχοντες εἰσελευ- 

: ᾿ Δ 
25 σονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. εὐκο- 

πώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾷς 
ο Ἀ ῥαφίδος”Ὁ εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν 

9 βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. εἶπον δὲ 
« ” ’ Ν , ͵ “ 

οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 
« 5 λ 3 / 

57 ὁ δὲ εἶπε, Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις 
’ 1 ΜΝ -“ “ 59 

88 δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ, εἶπε δὲ ὁ 
5 αλ ΕΝ χε 

Πέτρος, Ιδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ 3! 
5» / , ς Ν 53 ” ΄“ 

99 ἠκολουθήσαμέν σοι. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, 
Ε] Ν ᾽΄ ς “ μ ΕΣ 5 ὰ “ 

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν 
σας ἊἎ - Ελ] ᾽ ΄ ΠῚ - 22 οἰκεαι; Ἡ με, ἢ ἀδελφούς, ἢ γυναῖκα”", 

’ φ΄- ’ ” -“ 

ἢ τέκνα, ένεκεν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 

11 ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐ- 
ρανόν 

12. (οπι. νὴ οπι. εἰς 

19. ἐπετίμων 

14 προσεκαλέσατο αὐτὰ 
λέγων 

15 ρῃϊ. σου 

16 ρῃι. ταῦτα 

17 τοῖς οὐρανοῖς 

18. ἐγενήθη 

19. ρηῖ, περίλυπον γενό- 
μενον 

20 20 χρήματος βελόνης 

31 ἀφέντες τὰ ἴδια 

35 γυναῖκα, ἢ ἀδελφούς, 
ἢ γονεῖς 

999 



͵ 
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Ἵ ΜΑΙ, 
20, 17. 

κ Μπα, 
20, 29, 

1611 
90. Ὑμο 5181] ποῦ γασθῖτο τηϑη το] 

1ΠΟΥΘ 1 {Π||5 Ῥυθβθηῦ {ΐπη6, απᾶ ἴῃ 
{Π6 σου] {ο ορτπο 116 εγογ]αβί]πρ. 
81 4 Ἀ Τμοι 116 {οο]ς τιηΐο Ἠϊπα {Π|6 

{ππα]νο, απᾶ βαϊα απζο (ποια, Ῥε]μο]ά, 
πα ΡῸ πρ {ο 1 εγαξα]ετη, δα 411 Πϊηρ 5 
ὑμπαῦ απο πει Ὦγ {ιο Ῥνορβείβ 
οοποθγπΊπσ {]ιο 501) οἳ πα, 5181 Ῥε 
αοοοταρΗςδῃες.. 
52 Ἐον Π6 Ε]α]] 1086 46] νου θα ππίο 
πο ἀαπίΙΙ65, δα 5]ια]] ΤῈ τηοοϊιθῶ, 
Δα ϱρ](ε[ι]]γ οπ{γοαἰαεᾷ, απᾶ βρὶἐὑοα 
ΟἿ: 
885 Απά νο Πα βοοιῦρα Ἠΐτη, 

δΔη6 ραῦ τη {ο ἀθαί], απά {Π6 ἐπινᾷ 
ἄαγ Ἠο 51}8}] γίδα ἃρϑ]η. 
94 Απᾶ {ΠῚ υπάεγβίοοᾷ ποπθ οὗ 

ΏΠιθβο ᾖήπσα: απ 15 βαγπισ νας 
114 ἔγοπα {πατα, ποῖζ]εν παν {αγ 
ἴμπο {πίπρς τη]ήσο] ΤΟΥ͂Θ ΒΡΟΚΕΘΗ. 
96 4 Ἀ Απ 16 «αἸπαο {ο ραβ5, ὑπδὺ 

88 Ὦς πγας οοἵπθ π]σῃ πηΐο «}εγ]σ]μο, 
α οογίαῖη ῬΗπιά τη βαὺ Ὦγ ἴ]ο αγ 
5146, Ῥορρίπα, 
96 Απ ΠοογΊης πο τη] ὑτιἅ6 ραδ5 

Ῥγ, Ἡο αρα γ]αῦ 10 πηρα {. 
87 Απάᾶ αγ {ο]ιά Ἠπη Ὠπαῦ ἆεδας 

οὗ Νασατεί]ι ραβδείἩ Ὦγ. 
98 Απιᾶ ο ογ]εᾷ, βαγίπρ, 1 6βιις ἴλοι 

501) οὗ Τ) αν], Ἠαγε ΤΠΘΥΟΥ ΟἿ 116. 
89 Αὐᾶ {ΠΟΥ τ ΠΟ πγεπί Ῥοαΐογο, 
γα Κοα Ἠϊπα, {λαῦ Ππ6 βΠοτ]ά ΠποΙα 
115 Ῥεα8σε: θα Ίο οὐἹϑᾶ 50 τηπ6]Ἡ {Π6 
ΠΠΟΥΘ, Ποια 50η οἳ αν, Ἠαγο 
ΙΠΘΥΟΥ ΟἿ ΤΊΘ. 
40 Απᾶ ὅ6δβι5 βύοοα απᾶ οοπηπηατι- 
ο Ἠϊπη {ο θ6 Ὀγοπρηῦ απο Πάπα: απιά 
νλθ Π6 ὙγὙἂϑ 6ΟΠΠΘ ηθαΥ, Π6 αρ]κοᾶ 
Ἠππη, 
41 Ῥαγίπςσ, Ἠπαῦ σὲ ἴλοι πᾶ} 1 

5181] ἄο ππίο ἴμεολ Απά ο 5δϊᾷ, 
1ιοτᾶ, ἴῑιαί Τ 1παγ χοσεῖγο ΤΥ βἱσῃῇ. 
42 Απά «6815 βδϊα πηΐο τη, Ἰ6- 

οσἴνο [ἢν βιρῃῦ, {11γ ζαϊ. ἢ Πα βωνϑᾶ 
{Π66. 
45 Απᾶ Πηπηρβια{ο]γ Π6 γοσδίναᾷ Π15 

βίρθηῦ, απᾶ Το]ογας 1ήπα, ρ]ογγίης 
αοᾶ: απ 811] {π6 Ῥεορ]ε πα Παν 
βατ; 16, σατο Ῥταῖδο ππίο ἄοᾶ. 

19 Απᾶ «Γεδις επἰογεᾷ, απ ραβδεᾷ 
Ώπποπρ] «ετίο]μο. 
2 Απά Ῥε]ο]ά, {ποῦ πας ἃ ΤΠΔΠ 

παπηθᾶ Ζαοσμααβ, νο] Ὕγαδ ἴ]ο 
Ποῦ ΊΠοΟΠς πο Ῥπρ]ῆσαηςδ, απᾶ Ίο 
πας 710}. 
ὃ Απά Ίο 5οαπρ]ῦ {ο 566 “6515 πο 

Ἰο πγαβ, απᾶ εοπ]ᾶ ποῦ {ου {πο Υ6ΡΒ, 
Ῥεσαταςθ ο νγας {016 οὗ βἰαΐπτο. 
4 Απά Πθταπ Ῥε[ογθ, δη ΟΠ θα πρ 

1881 
90 Ο 5181] ποὺ χοσθῖτο τπαπῖ- 

014 τποτο ἴῃ {1 {ΐπη6, απᾶ 
ἴῃ {Π6 1πγογ]ά {ο 6οπ1θ οἴθγπα] 
176. 

1. Απᾶ 16 ἰοοῖς πηΐο πα {ια 
{ππε]τεα, απιᾶ ϱβαϊά απίο {ᾖαπι, 
Ῥομο]ᾶ, νο σο τρ {ο ἆστι- 
βαΐοπι, απᾶ 8411 ἴμο (ήπσς. ιαῦ 
81ο πει 3Ἠγ {π6 Ῥτορ]αίβ 
5881] 6 ασσοοπαρΗβ]εᾷ τιπ{ο {πὸ 

95 Βοη οἳ τῆϑῃ. ΕῸΣ Ίο λα] 
Ῥα ἀε]νογοᾶ τρ τιῦΐο {πὸ (ἄθπ- 
{1165, απᾶ 5181] Ὦα πποσκαᾶ, απᾶ 
ΒΠαππε[α]σ αεπ{γθαἰοᾶ, απᾶ βρὶὺ 

99 προἨ: απᾶ ἴΠεγ 518] βεοπγσα 
απᾶά ἸΠ Ἠϊτη: απᾶ πὸ ἐμπινᾷ 

94 ὅἄαπγ Τε 5181] τῖδο ασαϊπ. Απᾶ 
ΠΟῪ απάαγβίοοά ποπθ οἳ {Π658 
Ώήπσβ: απᾶ 5 βαγίπσ παβ 
μια ἔποπα {ᾖποπα, απ. {Πεγ Ῥεχ- 
εοϊγεᾶ ποὺ ο (πρβ ὑλαῦ πγετα 
5816, 

θ9ῦ Απᾷ [1 οππηθ {ο Ῥ855, α5 ο 
ἄτανγ εἰσ πηΐο «οιίο]μο,-α. 66Υ- 
{απ ὈΠΠΑ τπαπ δαῦ Ὦγ ιο γα 

96 5146 Ῥοασρίησ: απᾶ Ἰοαπισ 8 
πητ] Πιο ροῖπς Ὦγ, Π6 Ιπαπϊγεᾶ 

97 νηαῦ {πὶ5 τηθαπί. Απᾶ ἴπεγ 
{ο]ᾶ Πάπα, {μα ἆορις οὐ Νασατεα 

98 ραβδείἩ Ὦγ. Απᾶ Το οὐἹϑᾶ, βᾶυ- 
1ης, «δ6βἩ1β, ἴποα βοὴ οὗ ΤΥ], 

99 Ἠανο ἨΙΘΥΟΥ ΟΠ 116. Απά {πετ 
ναί ννοπῦ Ῥοΐίογο τορι]κοᾶ Πΐτη, 
{πῶῦ Ίο 5που]α ΠΟΙ Ἠ15 Ῥοασο: 
Ῥαὺ μ6 οτ]εᾷ οτί ἴλο Ίποτο 8 
στοῶν ἀοα], Τηοα βοὴ. οὐ Ώανιά, 
Ἠανο ΙΠΘΥΟΥ ΟΠ 116. Απάᾶ «6518 
βίοοᾶ, δα οοπηπηαπᾶεᾶ τη {ο 
Ῥο Ῥτοπρ]{ τιηΐο Πΐτη : απᾶ πετ 
Π6 παβ 6016 Ἠθαγ, Π6 αβ]κοᾶ 

41 τη, Ὑπαι σης ποια ια Τ 
Βῃο 14 ἆο απίο {Π662ῶ2 Απά Ία 
φαΐ, Τιογς, ναί Τ τπαγ τοςοῖγθ 
ΙΙΥ βἰσηί. Απ ο;ορας βαῖᾷ τ- 
{ο Ἠϊπη, Ἡοσσῖνο {1γ εἰσέ: ΤΥ 
1.111 Ἰαί]ι ὃππαᾶο {περ ΠΟ]. 

45 Απά ἹππππεζΙαίε]ψ Ίο τοσοαοϊνθᾷ 
115. αἰσ]μέ, απά {ομοναᾶ Πτι, 
ρ]οτήψίηπσ οὔ: απιά 811 {ιο Ῥεο- 
Ῥ]6, θη ἴΠεγ βαπγ 16, 6αΥο 
Ῥταίῖδο πηΐο ἀοά. 

19  ἍΑπᾶ Ἠο επ{εγοᾷ απᾶ τας ραςς- 
2 Ἱπσ{μγοισ] 1 ογῖσ]ο. Απιᾶ Ῥο]ιο]ᾶ, 

ἃ 1ΠαΠ οα]]οᾷ Ὦγ παππο Ζαεομαας: 
απιᾶ Ἡς ας ἃ ομῖοί ραρῃσαπ, πα 

Ὁ Ίο νγὰβ τίοἩ. Απᾶ [6 βοαρσ]Ώ{ ἴο 
566 ἆαδας ν]ιο Ίο γγα5; απιᾶ εοπ]ᾶ 
ποῦ 10Υ {πα ογονγά, Ῥεεααξδο Π6 

4 νγαβ Ἠθί]ο οὗ βἰπίατο. Απᾶ ἢ 
γι ΟΠ Ῥε[οτθ, απᾶ οἨταρεᾶ τρ 

μ. [αυ] 

μ. τ 

1 ΟΥ, ασε 

505, 
ΗΤΟ]: 

505, 
δασεά 
ἴ116ε 
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ὃ » Ἁ Ε ᾿ / » - 

30 ὃς οὐ μὴ ἀπολάβη πολλαπλασίονα ἐν τῷ 
.“ λάνΣ “ Σ. δον .ἃ , καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ 

ζωὴν αἰώνιον. 
ν / τς Ν 

1. Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπε πρὸς 
’ α) « /' 

αὐτούς, Ιδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, 
Ἀ / ’ μὰ ΄ ὃ Ν 

καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα δια 
- - “ «“ ζω) 3 ,ὔ 

82 τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. πα- 
/ Δ - ἔθ ΟΡ». θή 

ραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαιχέή- 
Ν εδ / ἣ 9 / 

σεται, καὶ ὑβρισθήσεται, καὶ ἐμπτυσθήσεται, 
- ὃς κ᾿ 

83 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν' καὶ 
- ΄“ 3 ’ ΔΝ ΕῚ 3 34 τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. καὶ αὐτοὶ 

οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο 
΄ “ 2 / κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον 

Ἀ { 

τὰ λεγόμενα. 
τ ΕΣ ᾿ Α 1.9 ” ει / 9, Αἱ φειν 

ὃὅ ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς 1ε- 
, Δ Δ «ὧν 

ριχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν 
ο 4 9 Π ΕΣ 

36 προσαιτῶν᾽ ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευο- 
, / ” ᾿ ” ᾿ / 

37 µένου, ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. ἀπήγγειλαν 

δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχε- τ η ρ χ 

38 ται. καὶ ἐβόησε, λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ Δαβίδ, 
/ , 3 

80 ἐλέησόν µε. καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων 
πὰς τα το . - ΄ 

αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ” αὐτὸς δὲ πολλῴ μᾶλ- 
- 40 λον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν µε. στα- 

Ἀν 9 ει -” δον, ὐν' ΦΝ 3 “ 

θεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι 
ν ή ΚΒ / κ᾿ οὐδὲν, ἡ ῃ 

πρὸς αὐτόν ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώ- 
3 / /' 

41 τησεν αὐτόν, λέγων 53, Τί σοι θέλεις ποι- 
/ ς 5 

ἤσω; ὁ δὲ εἶπε, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 
Ὁ μεν Ν 3 ο Ὑ 3 , πες 

45 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ανάβλεψον' ἡ 
“ - 

48 πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα 
5 » τ » -“" 

ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοξάζων 
κ᾿ Ἄ σι τὸν Θεόν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν 

αἶνον τῷ Θεῷ. 
19 Ὁ Ἢ κ , 3 / ᾿ 

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ. καὶ 
ἰδ πι ἡ »/ λ , 7 - Η ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ 
τὰ δι λ / άν. τα δή! λ 4 

αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν] πλούσιος. 
Ν Ε] τ - ΔΝ 3 - ’ » Ν ΕΣ 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ 

3 [4 3 ΔΝ - / - 

ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ µι- 

4 κρὸς ἦν. καὶ προδραμὼνΣ ἔμπροσθεν ἀνέβη 

3 σιγήσῃ 

34 ϱπι. λέγων, 

2 ααᾶ εἰς τὸ 
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3 ΜαίΙ, 
18. 11. 

ΞΜαΙΙ, 
25. 14. 

η Δῆλα, 
ΠΧ 
ἴγαλιδ- 
Ἰαΐεᾷ α 
ολων, 5 
ΓΟΙΡΟΠΙ 
ΠΩΣ 
αγιά αἲὶ 
πατῇ, 
40}. 10}. 
αὐοογα- 
ΤΠ {0 
πυο 5}11- 
{ὐπσα {ια 
οἱ106, 18 
Τε 
φοραῖς 
ἔσο 57ι11- 
ΠΣ 
δὲ 
Ἄεπος. 

1611 
Ιη{ο ἃ ΒΥΕΟΊΠΟΥΕ ἔχοε {ο 568 ΠῚ, ΓοΥ 
Ἠθ πας {ο ραβς ὑπαὺ γᾶν. 
ὅ Απᾶ γ]επ ἆθβαβ 63Π19Θ {ο {]ια 

Ῥ]αςς, 6 Ἰοο]εᾷ τρ απᾶ βατ Ἠΐπι, 
απᾶ Βα] αππ{ο Ἠππ, ΖαοσἩααβ, 1ηα]κα 
Ἠαδία, απᾶ «0Π16 ἄονπ, ζοΥ {ο ἄαγ 
1 παρ αρίᾶᾷε αὖ ιν Ἠοπβο. 
6 Απᾶ Ίο τπαᾶο Ἰαβίο, απᾶ «8Ί1θ 

ἄονπ, απᾶ γϑοοϊνϑα Ἰήτη ]ογ{π]]γ. 
Τ Απά πὴ {ευ 58 16, ὑΠ6Ὺ 81] 
ΤΗΥΤΗ ΠΥ ΘΩ͂, βαγίης, Τα Ίο γα ΡΌΠΘ 
ἴο 6 στιθϑῦ νι δ τηδιι ἐ]λαξ 15 αΒΙΠἨΘΥ. 
8 Απά Ζασσμαας βἰοοῦ, δηᾶ βαϊῖᾶ 

πηΐο {π6 Τιογ, Ῥο]ιο]ᾶ, Τιογᾶ, ἐπ 
14} οὗ τὴν σοοῦϑ 1 ρον {ο {Π6 Ῥοον, 
απά 161 πάγο ακεη αἩγ {πϊπρ ἔγοπι 
ΔΗΥ͂ 18} Ὦγ {α]5ο δοοιιβδίίοῃ, Τ 16- 
5ίοτο μίση Του Το]. 
9 Απά ἆαβας βδὶα πηΐο Ἠϊπα, ΤΗ1Β 

ἄαγ 15 βα]ναίίοη οοπ1θ {ο {π|5 Ίοιςο, 
ΤΟΥΒΟΙΗΊΙΟΗ. 45 Π6 8150 18 ὑπ6 5οἩ οὗ 
ΑἉΡταµιατη. 
10 Ρον {Π6 βοπ οὗ τηδῃ 15 60Π1Θ {0 

Βθε]ς δη4 {οβαγο {μαί τυ 1 Οἢ γγας 1ος. 
11 Απά ας που Ἠθανά {π6856 {]ήπΠρς, 
6 αἀάεά, απᾶ 5ρα]κο ἃ Ῥανα)β]α, Ῥ6- 
«α35ε ο γγα5 π]σῃ {ο ἆογαβα]απῃ, απᾶ 
Ῥασαταδε {1εγ ὑποαρ]ύῦ ὑπαὺ Πιο Ίάπρ- 
ἆοπι οἳ ἄοά 5Ποπ]α ἱπητηε(Πα{α]γ α- 
ΘΔ. 
μη Το ραϊᾷ {]ογαίογο, ἃ οθγίαϊη 
ΠΟΡΙΘ Δ γγεπῦ Πίο ἃ [81 οοπΠΙΑΥ, 
ἴο γϑοθῖγθ Του Ἠϊπηδο] ἃ Κἰηράοχῃ, 
απᾶ {ο τοίπτη. 
18 Απᾶ Ἠο οαΠεᾷ Ἠ]5 ἔθη βϑυυϑηΐβ, 

απᾶ ζεΠναγοᾷ {Πετη {επ Ιροππᾶς, απᾶ 
5814 πιηΐο {ἔ]απα, Οεσπργ {111 Τ οοππθ. 
14 Ῥαῦύ Ἠ15 ο ῆσοης Ἱιαίεᾶ Πάτα, απᾶ 

5εηῦ ἃ Τη 5886 δέου Πΐτη, βαγΊπσ, ὟΥ 8 
ση] πού πᾶν (ΠΙβππαπ{οτθΙσΠΟΥΘΥ1Β. 
1ὅ Απ 165 οπππθ {ο ῬΡ8585, ὑπαῦ θη 

Ίο τγϑϑ τοαγπες, ΠανΙπρστοσεϊνοαᾷ ἔ]ιο 
Ἰπρᾶοτη, {ποπ 16 εοτηππαπᾶθᾷ {Π656 
βογγαΏ{β {ο Ῥο οα]]αοᾷά απίο Ἠϊη, {9 
ὙΠΟ Ί16 Πδα ρίγεη {πα τΠΟΠΕΥ, {λα 
16 τηϊρηῦ Ίσιου ΠΟῪ τηπο] ΘΥΘΙῪ 
τηϑη Ἠαᾶ σαϊπεᾶ ὃν ἰαᾶῖηρ. 
16 πει «απηθ ἴμο Ἀταί, βαγίης, 

Τιοτᾶ, Ον Ῥουπᾶ Ταζ σαϊηθᾷ {επ 
Ῥοτπᾶς. 
17 Απιᾶ Το βαϊα τιηΐο Ἠϊπα, ὙΥ 611, (Ποῖ 

ροοᾷ βουνδηὺ: Ῥϑοδῖιβθ ποια Παϑὺ 
Ῥδεπ. [αὶ }π| ἴῃ ἃ ὙΘΙῪ 11{{16, Ίαγο 
ἴποα δα που ονον {επ οἰ 165. 
18 Απᾶ {Π| βεοοπᾷ οαπη6, βαγῖπρ, 

Τιοτᾶ, 1 ροιπᾷ Πα ραϊπθοᾶ νο 
Ῥοππάς. 
19 Απ πὸ ϱαϊᾷ Ἰ]κογίδο {ο Πϊπι, 

Ῥο {ποῖ 4150 ουϑὺ "νο οἱ 165. 
|. 20 Απᾶ αποίµογσατηο,ραγίπς, Τιοτᾷ, 

1881 
Ἰηΐο ἃ ΑΥΕΟΙΙΟΥΘ {χθθ {ο 566 Ἠϊτη: 
{οΥ Ἡοθ πγαδ {ο Ῥραδς ἴλαί τᾶν. 

ὃ Απᾶ γ/ηεη {6518 68Π1Θ {ο {1ο 
Ῥ]αςθ, Ί6 Ἰοο]κοᾷ τπρ, απᾶ μαϊᾶ 
πηδο Ἠΐτη, ΖασοσῶπΙ, 1πα]κο Ἠαβίο, 
απά οοπιπο ἀονπ; ἴον ἰο- ἂν 1 

6 πηπβί αὐῖάε αὖ {]γ ποῦβθ. ἀπᾶ 
Ἠθ τπαᾷο Ἠαρίε, απιᾶᾷ οαπιθ ἄοππῃ, 

7 απᾶ ταξεῖνοςᾶ Πϊπι ]ογ{π]]γ. Απᾶ 
λε ἴ]αγ βα1νγ 16, ἐ]ιου 81] ταατ- 
αηπτεᾷ, Βα ]ηρ, ΗΘ 15 σοπο ἴῃ {ο 
Ἰοάσο γη ἃ τηατ {]ιαῖ 15 ἃ ΒΙΠΠΘΥ. 

8 Απά ΖαοεΠααβ βἰοοῦ, απᾶ βαϊᾶ 
ππ{ο {ο Τιογά, Ἑο]ο]ᾶ, Τιοτᾶ, 
ελα μα] οὗ τὴν σοοᾷς 1 ρῖνο ἴο 
ἴλο Ῥοου;: απᾶ 17 1 πᾶν ΙΥοπς- 
{111γ οχασθεᾷ ααρ]Ώί οὐ απγ 1παἨ, 

91 τοαβίογο Του]. Απιᾶ ᾖσοβας 
πα απίο Ἠππ, Το-ᾶαγ 15. βαἶνα- 
Το 60Π16 {ο {118 Ἠοπβο, {ογαβ- 
ΤΟΝ 35 ΠΘ 8480 15 ἃ 5οπ οἵ 

10 ΑΡταµαπα. ἘῸΣ {ιο ϑὅοῃ οὗ τηδῃ 
68116 {ο 566}. δπᾷ ἰο βᾶγϑ ὑπδῦ 
πγΙοἩ πας Ἰοβὺ. 
Απᾶ α5 {]αγ πραγ {παρε {πίη ρ8, 

Ἡα αάεᾶ απά βρᾷκθ ἃ ῬαγαΡίο, 
ῬεσαΆδε Π6 πνας π]σ] {ο ο: ογαδα- 
Ίσσα, απᾶ Φεσαιιδε ΠΟΥ παρροβεᾶ 
ὑμαῦ {π6 Ἰπσᾶοπι οὗ οὔ πας 

12 Ἱπππθ(Ια{ε]γ {ο αρρεαν. Ηδ βαϊα 
ὑπουθίουσθ, ἃ οθγίαίπ πορ]θηα 
ποπ Πίο 8. 81 οοπηΐγυ, {0 16- 
οσῖνε ΤΟΥ ΠΤ 561} ἃ Ἰπρσᾶοπι, δι 

18 {ο ταείαγη. Απᾶ 6 οα]εᾷ {επ 
1β6ΥγαΠ{8 οὗ 15, απᾶ σαγο {θα 
{επ 2ροαπᾶβ, απᾷ βαϊᾷ πη{ο Έ]οτη, 
Τγαᾶο γο Λεγειοέ]ι {11 Τ οοπᾳο. 

14 Βαυῦ Ἠϊς οἴπαοις Ἱαζεᾷ Ἠϊπη, απιᾷ 
βεπί 8 απιραβδαρο αἲζεον 1ήτη, 
βαγῖησ, Ίο π] ποὺ ἐλαῦ {π|5 
ΤΙ8Ώ τοῖσρη ΟΥ6Υ 115. Απ 16 οδηθ 
{0 Ῥ488, π]ησιι Π6 πγαξ 60Π1θ Ῥασ]ς 
αραίη, Πανίης τεοα]νεᾷ {1ο Ἰᾳπσ- 
στα, {λαῦ ο οοπηπηαπᾷεᾷ ἔ]ιοξα 
1βογγαΏίςΒ, απίο γ]οπα Ίο Ἰιαᾶ 
Είτεη {Π6 ΠΙΠΟΠΘΥ, {ο Ῥε εα]]εᾷ {ο 
Ἠϊπη, {ια Ίο τηϊρῃῦ Ίσιοτ ναί 

16 μον Παᾶ ραϊπεᾷ Ὦγ ἐγαᾶίῃρ. Απᾶ 
{86 Βτβῦ οαπιθ Ῥε[ογο 1η, βαγίτα, 
Τιοτᾶ, ἴπψ ρου Ἰαί] πηαᾷθ ἔθη 

17 Ῥοππᾶβ 1ΠοΥθΘ. Απ 6 βαϊα πηΐο 
Ἠΐτη, Με] ἄοπα, ἔ]οι σοοᾷ 8 561- 
ταηί: Ῥεσεααδο ποια τναϑῦὺ {οππᾶ 
Τα 101] 1η ἃ νουγ Π{{16, παν ὑπο 

18 δαὐπουν οΥ6Υ ἴθ οἰἐϊθ5. Απᾶ 
ία βεοοπᾷ οα116, βασίηρ, ΤῊΥ 
ροαπᾶ, Του, μπᾶ ππαᾶο ἔνα 

19 ρουμᾶβ. Απά Ίο βα]ά τιηΐο Ὠΐτη 
8150, ΒΘ {μοι 4150 οὐϑὺ Βγο οἵ[168. 

20 Απβαποίμες σβτηθ,καγίπᾳ, Ποτά, 

11 

15 

1 Ον. 
Ῥοπα- 
δογυαη 8, 

3 Μῆϊηα, 
πετα 
{Τ8ΗΣ- 
Ἰαΐίοά ἃ 
Ῥρουηᾶ, 15 
οαπα] {ο 
0.6 Ππη- 

8 αγ. 
δοηε1- 
δου ηΐς 

4). [1ο 
οἱ]ιθγ. 
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,» κα , “ ” 4 Ο᾽ ὃ 3» / ἐπὶ συκοµωραίαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν ὅτι δι᾽ Ὁ ἐκεί- 
26, ΄ 3 ΔΓ εἰν 

ὅ νῆς ΠΡΧΔΕ διέρχεσθαι. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ 

τὸν τόπον, ἀναβλέψαι ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐ ΒΟΥ 

καὶ: εἶπε πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε; σπεύσας 
κατάβηθι σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ 

΄ ς 

ὃ με μεῖναι. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπε- 
᾿ π 

ἢ δέξατο αὐτὸν χαίρων. καὶ ἰδόντες ἅπαντες 
“ “- 

διεγόγγυζον, λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ 

8 ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. σταθεὶς δὲ Ζακ- 
" 3 κ Ι / η , ο ΥΣ 

χαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον, Ιδού, τὰ ἡμίση 

τῶν ὑπαρχόντων µου, Κύριε, δίδωμι τοῖς 
ιο ”/ / 

πτωχοῖς καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, 
3 / “ - Ν " 3 

9 ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. εἶπε δὲ πρὸς αὐ- 
Ἀ Ἐ9, “ “ / / ” 

τὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ 
’ ΝΕ , κ᾿ τε. εν 2 ᾿ 

τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Αβραάμ 
) ΑΝ ᾿ Ν ξε ον α ’ - 

10 εστιν. ἦλθε γαρ ο υιος του ἀνθρώπου ζητῆσαι 

καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 
2 / Δ κ τον “ ν α Π ᾿Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπε 

΄ Ν Ἂν" .8 λ 2 λ 9 ς 

παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι Ἱερου- 
- ᾽ “ - 

σαλήμ, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς. ὅτι παραχρῆμα 

μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀναφαίνεσθαι. 
ΜῈ 5 ” ’ Ε Ν 3 , 

12 εἶπεν οὖν, "Ανθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη 

εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, 

13 καὶ ὑποστρέψαι. καλέσας δὲ δέκα δούλους 
“ ” .} “ - 53 

ἑαυτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπε 
Ἁ 5 / ιά σ ο 

πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἕως ἔρχομαι. 

ι4 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέ- 
5 - 

στειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ, λέγοντες, 

Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
“ - Ν 

Ι6 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λα- 
Ν 53 - 

βόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπε φωνηθῆναι 

αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους, οἷς ἔδωκεῦ τὸ 
[2 - 

ἀργύριον, ἵνα γνῷ τίς τί διεπραγµατεύ- 
τ , δὲ ς “ , 

16 σατοῖ, παρεγένετο δὲ ὁ πρώτος, λέγων, 
ιν “ ΄σ 

Κύριε, ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο δέκα μνᾶς. 

11 καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἘΠ, ἀγαθὲ δοῦλε" ὅτι ἐν 
ἔλ. / Δ ΩΣ , ” 6 ἐξ ,’ὔ ᾿, 

ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων 

18 ἐπάνω δέκα πόλεων, καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, 

λέγων, ἸΚύριε, ἡ μνᾶ σου ἐποίησε πέντε 

19 μνᾶς, εἶπε δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ γίνου ἐπάνω 

20 πέντε πόλεων, καὶ ϑέτερος ἦλθε, λέγων, Κύριε, 

ὃ ρηι, δι 

4 ϱΠΙ. εἶδεν αὐτόν, καὶ 

ὅ πάντες 

ὃ δεδώκει 

Τ τί διεπραγµατεύσαντο 

8 δι ” ΄ ἢ 

ἡ μνᾶ σου, Κύριε, 

9. αἆᾶ ὁ 
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κ Μαίθ, 
πο πο, 

Ἀ Μαιί, 
21.1. 

1611 
Ῥο]ο]ᾶ, μου 15 ΠΥ Ῥοαπᾶ ὙΠΟ 1 
Πᾶνα Ἱκερί ]αϊᾷ αρ 1η ἃ παρ]: 
21 ἘῸΥ 1 Τοαχοᾷ μας, Ῥεσατδο ἴ]οτ 
αὐ ἃ}. απβίετο τη: οι {α]καεδῦ αρ 
ὑμαῦ ποια Ἰαγεᾶξύ ποὺ ἄονπ, πὰ 
χοαροβίύ {]λαῦ {οι αἰαϑὲ ποὺ βου. 
22 Απᾶ Ίο βα1ζῃ πηΐο Ἠϊπα, Οαὐ οἵ 

{π|πὸ οὐ τηοτ ἢ} πν] 1 ]αᾶσο {Π66, 
μοῦ νιο]κεἆ βουσυϑηὺ: Ἔ]οι πϑυσοϑὺ 
ὑπαῦὺ 1 σας 4η διιβίθυ τηϑη, ὑδ]τῖηρ 
τρ ὑμαῦ 1 Ἰαϊᾶ ποὺ ἄοππι, απᾶ τεαρῖης 
ια 1 ἀῑᾷ ποῦ 5ου’. 
28 Ἠμετοῖοτο {επ σατοβί ποῦ ἴμοα 

ΤΗΥ ΤΠΟΠΟΥ 1Π{ο ὑπὸ ραπ]ς, ενα αὖ ΤΗΥ 
οοπ]ης 1 τηϊρηῦ Ἠαγο χοαιΙγεᾷ τηῖπο 
οὗ σσ] τπιϑτιυν 2 
24 Απᾶ Ἡο βαϊᾷ τπίο παπι ελα 

πίοοᾷ Ὀγ, Τα]κο ἔγοπι 1ήπα {πε Ῥοτπιά, 
απᾶ ρῖνο 106 {ο Ἰήπι πα Παζ θη 
Ῥοτπάβ. 
25 Απᾶ ἴ]ιογ Βαϊ ππ{ο Ἠϊπα, Τιοτᾶ, 

Ἰο μαίῃ {επ Ῥουπᾶς. 
260 ἘῸΥ Τ 580 ππίογοα, ἢ Τα πηΐο 

6Υ6ΥΥ οπθ ΨΠΙΕἩ Δ}, 5 πα] Ῥερίνεῃ, 
απᾶ ποπ Ἠϊπα {λαῦ μα ποῦ, ογοιι 
Ὠιαῦ Ίο μα 5181] Ῥο ἔα]κεη αγΓαΥ 
{χοτα τη, 
27 Ῥτί ἴ]ιοβο ταΐηθ οπετη]ες ν/ἩΙΟἩ 
σοῦ] ποῦ {πᾶῦ 1 «Ποπ]ᾶ ταῖση ΟΥ̓ 
Ώπετα, Ὀγΐπρ ΒΙΓΠ6ν, απᾶ 51 ἴΠοπα 
Ῥο[ογθ τη. 
28 Ἵ Απᾶ τοπ Ίο Πδα {Ππ|8 ΒΡΟΊΚΘΗ, 

Ἡθ σψυϑηῦ Ὀθίουθ, δβοθηϊηρ αρ ἴο 
1 ογαβα]6τῃ. 
29 Ἐ ΑπάΙ{σαβπιε{οραββ πε Π6 πας 

οοπ1θ π]σ] {ο Ῥεί]πρμαρο απᾶ Ῥοί]- 
ΑΠΣ, αὖ {πὸ πποππ{ οα]εά πο ππουπῦ 
οὔ 0Ππος, Ἡο βοηὖ {πο οἱ [15 ἄἱδαῖρ]αβ, 
90 ΡαγΊπςσ, (ο το Ιπίο {πὸ ν]αρε 
ΟΥ̓ δρϑίηβὺ τοα, ἴῃ {π6 ΟΣ αἱ 
σοῦ οπἰσοτίπρ γ6 5181} ΠπΠα α Οο1ῦ 
{164, ἹΠδγοοη γεῖῦ ΠΘΥΘΥ τη8 δα: 
1οοβο 1ήπα, απᾶ Ῥνῖηρ Ηΐτη Εἰ ΠΟΥ. 
81 Απά 1 δὴ τιαπ 8.51 γοα, αγ 

4979 Ίουβο τη 9 ΤΠῸ5 5181] το 580 
πη{ο Πἴτη, Ῥοεσατβο {ιο Τιογα πα 
τι664 οὗ Πήτη. 
92 Απᾷ {]ιογ ὑπαῦ πγεγο βθηύ, πποπῦ 

{Π6Ὶ αγ, απᾶ Γοππᾷ εναι α5 Π6 
μιᾷ βαϊᾶ ππ{ο ἔλοτῃ. 
89 Απά α8 ποὺ σοῦ ]οορῖπρ {με 

Οο]ξ, [π6 ο/ΠΘΥΡ ὑπουθοῦ βαϊα απζο 
{πστη, ΗΥ Ίοοβο το ἐπ 0ο] 3 
94 Απᾶ {]ιαγ "δια, ΤηἩο Τιοτά μα 

ηθοεί οἱ Πτη. 
9ῦ Απά {που Ῥτοτρ]ῦ ἨΙτη {ο ἆεβας: 

δια αγ οαςδὺ Ὀπαῖγ ραγπηεΏ{β τροπ 
{π6 Οο1{, απᾷ ἐπ γ βοῦ ο; αβτς {]ιθΓοο. 
86 Απά α8 Ίο που, ἴ]ιεγ βρτεαᾶ 

Ολοαῖγ οἸοΐμεβ ἴῃ ἴμο πταγ. 

1881 
Ῥε]ιο]ά, λέγ 8 [ΠΥ Ῥοαπᾶ, ΟΠ 

21 1 Κερί Ἰαιᾷ τρ ἵπ ἃ παρ]Ιπ: ΤῸΥ 
1 {οατοᾷ ἴλεα, Ῥϑοδτβα οι ατί 
ἃν απδίεγτο ἹπαἩ: μοι ἰακοςρί 
αρ ὑπᾶῦ μοι Ἰαψεᾶςί ποὺ ἄοπη, 
Ώπᾶ πεαρεξί {ἴπαί ποι ἁιάξι 
ποῦ 8Ο. ΈἨο βαϊῃ πηΐο Ἠϊπη, 
Οτί οὗ (Π]πο ο πποπ{] νι] 
Ί Πιᾶσο {π66, ὕμποιι πνϊοκοᾶ 196Υ- 
γαπῦ. Τμοα Κποπερδύ ια Τ 
811 δὴ απβίεγτο 1Η, {α]ῖτπς αρ 
ια Τ ]αῖά ποῦ ἄονπα, απᾶ τεα}ρ- 
Ἰπρ ὑπῶῦ 1 αἰ ποῦ βοῳ; μπει 
ὙΠΘΥΘουΘ ρανοβί {ποια ποὺ ΤΗΥ 
ΙΠΟΠΕΥ 1Π{ο {πο Ῥαπῖς απά 3Τ 
δῦ τα οοπηῖηςρ βΠοτπ]ᾷ Ἠαγο 16- 
ααϊγοα 16 ση θα ΠπέεγθβΏ) Απᾶ Ία 
5814 απίο παπα Ε]λαῦ βἰοοᾶ Ὦγ, 
Τα]ο τα {τοπ Ἠϊτη {11ο ροππᾶ, 
δια ρῖνο 165 ππίο τη {ναί μα 
{Π6 ἔθη Ῥουπάβ. Απά ὑπῸγ βδϊαᾶ 
ππ{ο Ἠϊτη, Τιογ, Ίσα παῖ ἔθη 
Ῥουηᾶβ. 1 580 απίο τοι, ὑπδΐ 
πηΐο ΘΥΘΥΎ οπο {λα ΠΑ. 5881] 
Ῥο ρἴνθη; Ῥαῦ ἔγχοπι Ηΐτη {]ιαί 
Βα }} πού, οσοι ὑμπαῦὺ σσ] Ίο 
Πα εἸα]] 6 {α]κοι απγαγ ἔγοπι 

27 Ἰήπα. Ἡοπρεαῖν {1656 ΤΠΙΠθ 6Π6- 
1ΠΊ68, ὙΠΟ πγοπ]ά ποὺ ἐμπαὺ 1 
αλποπ]ά τοῖσπ ογεν ἴπαπι, Ὀχῖης 
Ἠ{μαχ, απιά ρ]αγ {πο Ῥο[ογο τηθ. 
Απά θη Π6 Πα ένας Ρο]αῃ, 

Ίο πγεπί οἩ Ῥεΐοτε, ροΐης τρ ἴο 
1 6Υ1βα16Πη1, 
Απά Ὁ οα1ηθ {0 Ῥαβ5, πει θ 

ἄγου πρὶ πη{ο Ῥείπρμαρο απᾶ 
ῬείμαἨγ, δὖὺ ὑπὸ πποππῦ ὑπαῦ 15 
οα]]εᾶ {ο πιοιπέὲ οὗ 0Ἠγας, Π6 
βοηῦ Ίππο οὗ {πὸ ἀἱδοῖρ]εςδ, βαΤ- 
Ίπα, ο γοιν αγ 1πίο ἔμο γ]αρα 
ΟΥ̓́Θ αραϊπβό οι ἴῃ πο νήσο 
35 Υο επ{εν ο Ελα] Πα ἃ οο]ί 
{16ἅ, ΥΙΘΥΘΟΠ ΠΟ 181) 6Υ6Υ γεῖ 
βα6: Ίοοβο 1Ητη, απιά Ὀτίιρ Ἠϊτη. 
Απᾶ Ἡ αἩγ οπο αξκ τοι, ΊΗΥ 
ἄο γο Ίοοβο πι) {Πτ|8 ε]α]] γα 
βαγ, Τ]α Τιοτᾷ Ἠαίλι πεεᾷ οἵ 
Ἰήπη. Απᾶ {ποὺ {]λαῦ ποῦ βεηί 
οι αΊπαγ, απᾶ {οαππᾶᾷ οσει 
38 Π6 ἸἨαά ραῖά ππίο ἴ]μοατι. 
Απά αβ {Π6 0 πγεγο Ἰοοβίῖπς {ΠῸ6 
σος, ἴ]ο οπου {λΠοχοοί βαϊα 
ππίο ποδια, ἨΗΥ Ίοοβο γα {π6 
6010) Απᾶ ἔμεγ Βαϊ, ΤῊ Τιογᾷ 
Βα ποεᾷ οὗ Ἰήπ. Απᾶ {αγ 
Ῥτοτισ]αί Ἠήτη {ο «6515: απᾶ ἴπεγ 
[γον Πιεῖν σαττηθΠ{Β Άροπ {ιο 
σο]ῦ, απᾶ ϱοῦ ἆσθβαβ ΊΊ1αγαοῃ. 
Απᾶ 48 πὸ ποηί, {μαγ βργϑδᾶ 
Ὠιαίν ραχπηεηίς ἴθ ἴιο παγ. 

2 τὸ 

2 ως] 

28 

29 

90 

1 αγ, 
Ὀογιί- 
δεγυαί. 

305,Ι 
“ποιὰ 
παυε 
σοι απιαῖ 
γεφ η ζγεά 
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“ , « »“» ο 3 » » 

ἰδού, ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν 

2 
ον” 3 , ῥ μ᾿} η σουδαρίφ ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος 

» Ν 3. », ἃ » κ᾿ , αὐστηρὸς εἶ" αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις 
ὰ Ἕ αν τν 19 - 

2 ὃ οὐκ ἔσπειρας. λέγει δὲ αὐτῷ, Ἔκ τοῦ 
/ / - ΔΝ ” ”/ 

στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ἤδεις 
σ ΑΝ, 3 , 3 3) 8 ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἶμι, αἴρων ὃ 

3 ἃ » 3 . 98 οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ οὐκ έσπειρα' καὶ 
/ ΕῚ » ᾿ »» Δ ,’ μα, 11 διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ τὴν 

/ ΔΝ μὴ Σ Ν Ν { Ἅ 
τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν 
3, / - ΄ πῇ 

94 ἔπραξα αὐτό; καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, 
” 90. 3 ΓᾺ - Ν ΄“ Ν / - 

Ἄρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν μνᾶν, καὶ δότε τῷ 
ο- Δ δέ - ” ὮΝ Φ . - 

ὃ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι. καὶ εἶπον αὐτῷ, 
/ 5 - 9. ς - 20 Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς. λέγω γὰρ 15 ὑμῖν, 

ο Ν - , ο κά . ὡς 
ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ δὲ τοῦ 

νιν “ὃν ” / ως ] 5 

μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐ- 
“ Ν 97 τοῦ. πλὴν τοὺς ἐχθρούς µου ἐκείνους 15, 
Ν αὐ / “ 3;..9 Ε] 

τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐ- 
5 / - ” 

τούς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ κατασφάξατεῖῖ ἔμπρο- 

σθέν µου. 
Π - 

8. Καὶ εἰπὼν ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, 
1 

ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 
» ῃ Α 

99 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ 
/ Δ ν δ, δ 4 Ε) “ 

Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν, 
” “ “ [ο 

30 ἀπέστειλε δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 15, εἰπών, 
« ΄ 3 κ ΄ Π ον δα 
Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην᾽ ἐν ᾗ εἰσπο- 

/ ε / - 

ρευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν 
αν / 5 / 3... τ , 

οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισε" λύσαντες 
- ἘΕΑῚ 3 / δ ς - 3 “ Ἃ 

81 αὐτὸν ἀγάγετε. καὶ εαντις υμας ἐρωτᾳ, Διατι 
΄ - “ / 2 

λύετε; οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ!" ὅτι Ὃ Κύριος αὐ- 
- 3 

85 τοῦ χρείαν ἔχει. ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλ- 
ο 3 » - / 

38 μένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. λυόντων δὲ 
3 - Ἀ ΄ 3 , 3 ” Δ 

αὐτῶν τὸν πῶλον, εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς 
3 / / Δ -” 5 

84 αὐτούς, Τί λύετε τὸν πῶλον; οἱ δὲ εἶπον, 
“ 3, Α 

85 Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. καὶ ἤγαγον 
» 3 ᾿ αρ -- δ᾽ “5 / 

αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπιρρίψαντες 
α / λ “ 5» / 

ἑαυτῶν 18 τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον, ἐπεβί- 
μ 3 “-“ ΄ Ν » “-“ 

36 βασαν τὸν Ἰησοῦν. πορευομένου δὲ αὐτοῦ, 

41 ἐσε; τι - { “ 

ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῴ. 

μ υ 

14 

οπι. δὲ 

οπι, τὴν 

3 οπι. γὰρ 

τούτους 

αἆᾶ αὐτοὺς 

οπι. αὐτοῦ 

οπι. αὐτῷ 

(οπι, 4) ὅτι 

αὐτῶν 
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Μαϊ. 
21. 12, 

.0Υ, 
λα ιισφαιῖ 
οι μη. 

κ Μαιί, 
21. 28. 

ο, ΤὉΚΕ ΧΙΧ. ὁἹ- «ΧΧ. 2 

1611 
97 Απᾶ γΏεη ΗΘ γγας οοτηθ Πρ ἢ 6γεη 

ΠΟῪ δὖ ἴμο ἄεβοεπί οὗ {πο πιοιπ{ οἵ 
0Ην6Ββ, {ιο ν]ο]ο στηυἹ παρ οἵ {πε 
ἀἱβοίρ]6β Ώθραη {ο χα]οῖος απᾶ Ῥγαῖβα 
ἄοᾶ πι ἃ ]οπᾶᾷ νοῖςθ, Του 811 ιο 
τηϊρ ιν σου κα ὑμαὺ ὑπο πᾶ Βεεῃ, 
88 ϑαγίηρ, ΒΙοββθᾶ Ῥο {ο Κὶπρ 

ὑλαῦ οοτμθίῃ ἴῃ {πο Ναπιο οὗ {Π6 
Τιοτᾶ, Ῥεαςο ἴῃ Ἠδανεῃ, απᾶ ΡΊΟΥΥ ἵπ 
{πὸ Ἠϊσ]ερί. 
99 Απά 6οπιο οὗ {πο Ῥ]αχίβεος ΓΓΟΠΙ 
ΔΙ ΟΡ {πο τη] 01 ιάο βαϊᾶ απ{ο ἨΙτη, 
Μαρίεν, τεῦα]ο ΠΥ ἀῑδεῖρ]ας. 
40 Απᾶ Ἡο αηβπγογοᾶ, δηα βαῖᾶ ππΐο 

{μ χη, 1 {611 γοα, ὑπᾶὺ 1 {Π656 β]ιοιι]ά 
Ἰο]ά ὑπο Ῥεασθ, Π6 βύοπμϑβ σου] 
ἱηπηε(ια[ε]γ ΟΥὙ οπῦ. 
41 4] Απά ἜΘΗ ο πας 601ΠΘ ἨΘΗΥ, 

Ἠο Ῥο]με]ᾶ {πο ο απᾶ πτερί οτοτ 16, 
42 ϑαγσίηρ, ΤΠ ποὺ Παᾶςί ποτ, 

6γοη ο, αἲ Ἰϑαϑῦ ἴῃ {115 ΠΥ ἄαγ, 
πο {π]ηρ5 ΒΟ Ῥε]οηπς πηΐο ὑπ γ 
Ῥεασε! Ῥαὺ ΠΟΥ ἴΠαγ αγα ΕΙ ἔτοτα 
ήπιο 6768. 
48 ἘῸΣ ἴ]ο ἆαγβ 51.811] δοὴθ ὍΡΟΝ 

{π66, ὑπαὺ ήπιο 6ηθτηΙθΒ 5181} οδβδὺ 
α ἴποποἩ ἀροιὺ {Π66, απᾶ οοππραβς 
{π66 τοιπᾶ, απᾶ Ἱεερ περ ἴῃ οἩἨ 
6Υοτγ 5146, 
44 Απᾶ 5881] Ίαγ ἴ]εο ονεπ γη ἴἩ ὑπ6 

στοἈπά, απᾶ ὑπ γ ΟΠ] ἄγ θη πμ] {Π66: 
84 [Π6Υ 5}8}} ποὺ Ίεαγο ἴῃ {πες ὁπμ6 
5ίοπθ προη 8ΠΟΥ 61, Ῥεσααδο ὑποτῖι 
Κπουγοϑὺ ποῦ {πὸ {{πη6 οὗ {11 νιβ]- 
{αοη. 
45 Ἐ Απᾶ Πα πγοηῦ ᾿πίο ὑπ Τοπηρ]ο, 

απᾶ Ῥεραιπ {ο οαδὺ οί {μετα ἐ]παί 
5014 {που θη, δηα (ποπ ὑπαῦ Ῥοπρ]ί, 
46 Βαγίησ ππ{ο {Πθπη, Τὖ 15 τυ] θη, 
Μγ Ποῖιβα 15. ἴ]ο ἤοῖιβϑθ οὗ ΡΥά7οεΙ: 
Ῥαΐ γε πᾶγϑ τηϑαδ 10 ἃ ἆειι οἵ {μ16νεβ. 
47 Απᾶ πὸ ἰααρμί ἀαΠψ ἴῃ ἴμπο 

Τοπηριο. Βαῦ {Π6 ομϊοῦ Ῥτιεδίς 
δια {μ6 βουιθοβθ, απᾶά ὑπὸ ομϊοῖ 
οἳ {πὸ Ῥεορίθ βοιρῃῦ {ο ἀεδίογ 
Πΐτη, 
48 Απᾶ οοπ]ά ποὺ Ἠπᾶ τμδῦ ὑπο 

τηϊρηῦ ἄο: Τον α πο Ῥ6ΟΡ]6 ἵνγϑυθ 
ΥΘΙῪ δὐϊοηΐινο {ο Πθδ1 Πΐτη. 

2Ο Αμᾶ ἘΠ᾿ «Άπηθ {ο ρμᾶ585, ὑπαὶ 
οη 0Π6 οὗ {ποβο δυβ, ἃ5 Πο ἰδαρ} 
{μ6 Ῥϑορῖὶθ ἴῃ {πο ἜΤεπιρίθ, απᾶ 
Ῥγθδομοᾶ πο «(«οβροί, {π6 ολῖεῖ 
Ῥτϊθβίβ δα ὑπὸ Βοχϊρθβ 68116 ΠΡΟΣ 
Πάτα, τι {π6 Ἠ]άσυς, 
2 Απάᾶ βρακο απίο Ἠϊπι, ΒΥ ΠΡ, 
Το] τς, Ὦγ ναί απἰ]λοτίψ ἀοεβῦ 
{ποι {οβο {Πϊπρβδ οΥ πΠο 18 Π6 
(μαί ραγνο περ {1118 δα μουν 2 

1881 
87 Απᾶ 48 "6 νψὰἃϑ ΠΟῪ ἀτανίπρ 

πηϊρῃ, εσεπ δ ἴμο ἀθβοθηῦ οὗ 
λα τηοὰαπῦ οὗ ΟἨναβ, Πη6 π]ο]α 
τη] πὯθ οἳ {1ο ἀἰβοῖρ]65. Ἰα- 
68η {ο τε]οῖοθ απᾶ ργαΐῖβ αοᾶ 
ση ἃ Ἰοπά νοῖσοο Του αἲ ελα 
1πηρΗἰγ του κα ΠΟ {Ποὺ Ἰαᾶ 

58 56οη; βϑδγυίηρ, Ῥ]οβθεᾶ {5 {Π6 
Κίπρ ὑπᾶῦ οοπιθῦἩ ἴῃ {6 παπι 
οἳ {ιο Τιογᾶ: Ῥεαςθ ἴῃ Ἰθανθῃ, 
απᾶ ρ]ουγ ἴῃ ὑπὸ Ἠϊρ]ῃεβ. Απᾶ 
ΒΟΠ16 οὗ {πο Ῥμαγίβεο 1γ0ΠΙ 
{π παπα] ἐαάο ϱβαϊᾶ απίο ἸἨϊπι, 
3ΜαΡίαχ, τερακα {1 ἀϊδαρ]ες. 

40 Απᾶ [6 απαγγεγθᾶ απᾶ βαϊᾷ, 1 
[611 τοι μαί, 1 {Π656 5181] πο]ά 
όν Ῥθασε, Ἐιο βέοπος γη] οι 

41 σε Ψηεη Τα ἄνεπ π]σ], Ἡο 
ΒΒ {πὸ οἵῦγ απᾶ περί οΥεΥ 16, 

42 βαγίηρ, 51 ποῖ Ἰαᾶςί Ἰσποσντι ἴῃ 
[815 ἄαγ, ετεη {μοι, {μα ἐΠίπρβ 
ΨΠΙοἩ Ῥε]οιπρ Ἱπίο Ῥεασας! Ῥιαῦ 
ΠΟΥ͂ ἴἨ6γ απο Ἠίά ἔνοπι {Πΐπο 

45 6768. ἘῸΣ πε ἄαγβ 5881] ΘΟ 6 
προη. ποθ, θη {πο θπ6πηΙΕΒ 
5881] οαδῦ πρ ἃ 4 Ραηκ αροπί {Π66, 
ΠΑ ΟΟΠΙΡΑΒΕ ἴμοο ποππᾶ, απά 

44 Ἱκεερ ἴ]θο ἴῃ ΟΠ ΘΥ6ΙΥ εἰᾷς, δι 
588} δ 5} περ {ο {πΠ6 ρτοιπᾶ, 
απᾶ {Ἡγ ομ]άτει πϊῖη {Π66: 
απ {μεγ Πα] ποὺ Ίθαγο ἴῃ ἴ]ιθε 
016 Β{0Π6 προη αποίµεν; Ῥεσατδε 
Όποια Ἐποαπαβί ποῦ ὑπὸ πιο οὗ 
Ώ1γ νιβαοῃ. 

4ὔ Απᾶ Ἠο επίεγθᾶ Ιπῖο ἐπ ἔσπι- 
Ῥ]6, απᾶ Ῥεραπ {ο σαβῦ οαῦ {6 1ὴ 

46 {Πδὺ βο]ᾶ, βαγίηρ ππί{ο ἔπεπα, Τὸ 
18 νδίοπ, Απιᾶ τησ Ἠοιςδε 5881] 
Ῥε ἃ Ἠοτδο οἵ Ῥχαγον: Ῥαὺ το 
Πᾶν ππαάο 1 ἃ ἄεπ οὗ τοῦ- 
ῶ6υς, 

4 Απᾶ ο παβ ἰθαοπῖπρ ἅαῖ]τ 
ἴῃ ὑπὸ {απρ]θ. ἘῬπί {ο ολ]εῖ 
Ῥτϊιοδίς απᾶ πο 5ογῖρος απᾶ ἴια 
Ῥτϊποῖρα] πποηπ οὗ {ο Ῥεορ]θ 

48 βουρῃῦ ἰο ἀεξίογ Ἠϊπ: απά 
Ώππογ οοπ]ᾶ ποὺ Ἀπά γγηαῦ αγ 
τηϊρηῦ ἆο; 1ον ἴ]ο Ῥθορίθ αἲ] 
Ίππς ΠΡΟ Ἠϊπι, Ἠδίοπίηρ. 

20 Απᾶ [Ὁ «8ΠΙΘ {ο Ῥ888, ΟΠ Ο0Π6 
οὗ {Πο ἄαγς, α5 Ίο γγαξ ζεασομῖπς 
ιο Ῥοορ]α ἴῃ {πο {ειπρ]α, απᾶ 
Ῥτοσσβίης {Πε σοβΡε], {Π6 76 οβπ1θ 
ΠΡΟῚ ἴηι ὑπ ο]ῖοξ Ῥτϊθδίς απᾶ 

2 {Π6 Βου]065 νι} {Π6 ΘΙ 615 ; απᾶ 
ΠΘΥ 5Ρ8 6, βαγίης πηΐο τη, 1611 
ι5: ΒΥ ψῇμαὺ δαμουν ἄοεδί 
ἴποα {686 ἐπ] ηρθ ΟΥ̓ ΠΟ 15 

8 φ 

ο ἐπαῦ σαγο {Π|᾿66 {15 απ(λονήσο { 

1ατ, 
Ῥοι0ο). 

305, 
Τεας]ιοΥ. 

50ο 
ἴ]ιαί 
ίλοιι 
λαᾶςί 
110ἱ01ι 

4 6τ. 
ραϊῖ- 
δαᾶς. 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 947: 

“ ᾿ - / 

81 ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει 
“ “ - 2 σα ᾿ 

τοῦ ὕρους τῶν ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ 
᾿ - - αν νον ΔΝ 

πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν 
“ - 5 5 

Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον 
4 ΄ ᾽ , ς » / 

38 δυνάμεων, λέγοντες, Εὐλογημένος ὁ ερχό- 
ν ᾽ δα ο ἊΣ ο 

μενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου" εἰρήνη 
᾽ ᾽ “-“ Ν / » ς / / 89 ἐν οὐρανῷ, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. καί τινες 

- -“ 'Ψ Ν 

τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς 
αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς 

Ν. 95 Ἂ 5 κα. 19 η 40 σου. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 3, Λέγω 
Ἐπ δα ” Σλ Ὡ / 20 ε λίθ ὑμῖν ὅτι, ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν “Ὁ, οἱ λίθοι 

κεκράξονται: Ἱ, 
3” 

{1 Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν 

45 ἐπ᾿ αὐτῇ, λέγων ὅτι Ἐϊ ἔγνως καὶ σύ”, καί 
2. Ε) “ ς , 21 ’ 25 Λ Ν γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου”! ταύτῃ “, τὰ πρὸς 

εἰρήνην σου3θ" νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν 

48 σου. ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, καὶ περι- 
΄“ Δ. 

βαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι, καὶ 

περικυκλώσουσί σε, καὶ συνέξουσί σε πάν- 

4 τοθεν, καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα σου 

ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ 
- ν . λίθῳ ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς 

ἐπισκοπῆς σου. 
- 5 45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερόν, ἤρξατο ἐκβάλ- 

Ν “ ο 

λειν τοὺς πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ ἀγορά- 

4ὔ ζοντας”', λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται, Ὁ οἶκός 
ἲ κὰν 3 ο. « κα κὐξ τ οός μου οἶκος προσευχῆς ἐστίν 3 ὑμεῖς δὲ αὐτὸν 

ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. 
4 “ 41 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ ἡμέραν ἐν τῷ 

ε 

ε ο ε δὲ 3 - ΔΝ ε - »»} ἱερῷ" οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζή- 
9 -ᾱ » “ “ 

τουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ 
ἘΞ » σ 

48 λαοῦ" καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ 
Δ Ἀ “ “ 

λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων. 
ον τιν ᾽ - κ ε ο κ; 1 

30 ΚΚαὶ εγένετο εν µιᾷ τῶν ημερών ἐκείνων], 
ὃ ὃ / 2 “-“ ΔΝ Δ 3 »“ ε “ 

ιδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ 
« 

Ν » , Ψ ᾿ὕ « » 

καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ ἀρχιε- 
΄“΄ Ν - ΄σ΄ 

ρεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέ- 
πὰ 

3 ροις, καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, λέγοντες", Εἰπὲ 
ς - 2 / 3 - ο Ἂ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς 
5 ς δ Ἂ 3 / ’ 

ἐστιν ὃ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ; 

19 οπι. (ν) αὐτοῖς 

39 σιωπήσουσιν 

κράξουσι 

; 
οπι. καὶ σύ 

35 οπι. καί γε 

27 λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί 

23 ΡΣ ΠΝ ἢ οι. ἐν αὐτῷ και ἄΎγο- 

ράζωντας ᾿ 

3 Ἰζαἱ ἔσται ὁ οἶκός µου 
οἶκος προσευχῆς 

1 οπι. ἐκείνων 

3. λέγοντες πρὸς αὐτόν 



948 5, ΤΟΚΕ ΧΧ. 9. 18, 

3 ΜΑΙ. 
21. 88, 

ὄ Ρ5. 118. 
22, 

1611 
8 Απᾶ Ίο δηβϑυγγθ, απᾶ βα]ᾷ ππ{ο 

Όπιοπα, 1 ν]] 4150 8.51 γοῖ οπθ {Πΐπᾳ, 
Πα ΠΒΤΥΘΥ 116. 
4 πο Ῥαρβάριι οὗ ᾖομπ, πας 16 

{χοπι Ἠδανοθῃ, ΟἿ᾽ Οὗ 1Π6ΘΠ 2 
δ Απᾶ {ΠΟΥ τοαδοπθά ση] ἔΠατι- 

8ΘΊΥ65, βαγ1Π6, Ἡ νο 5118] βαγ, Ετοπα 
Ἠθαγαῃ, Π6 01} βαγ, ΤΗΥ ἴπεη Ῥε- 
Ἠεγεᾶ το πίστη πού ὃ 
6 Βαυΐύ απᾶ 1ἴ πο βᾶγ, ΟΕ τηβῃ, 81] 

[86 Ῥοεορ]ο ψ1}} βῦοῃθ τι: ἴῸΥ ΠΝ Ῥοα 
Ῥετγβπαᾶεᾷ ὑπᾶὺ {οἨπ γγαβ ἃ Ἐτορ]λεῦ. 
1 Απᾶ ἴπεγ αηβπετεά, ὑπαὺ {μετ 

οοτ]ᾶ ποῦ [611] πνοπισρ ἐξ τα». 
8 Απά 9655 βδϊα απ{ο {ππεπι, Νεῖ- 

ἔ]αυ [6111 τοι Ὦγ ναί απλον 1 
4ο {Π|656 0115. 
9 Τ]απ νθραπ Ἶς {ο 5ρεα]ς {ο {πε 

ῬΘΟΡΙΘ {5 ραχαβ]α: ἘΔ ορτίαῖπ ΠΕΠ 
Ῥ]απίεά ἃ τιπεγατᾶ, απά 1εῦ 10 Του ἢ 
{ο Παβραπᾶππαπ, πα νο ἰηΐο α Ταχ 
οοαπ{σγ ΤΟΥ ἃ Ίσα {πη6. 
10 Απᾶ αὖ ἴ]αο 86ΔΒΟΠ, ο 5εη{ α 

φθιγαπί {ο {π6 Ἡπβραπάτππεῃ, ἴΠαῦ 
ἴμαγ 5που]ᾶ ρῖνο Ἠϊπα οὗ {λα ἐναῖξ οὗ 
μ6 νιπογατᾶ, Ῥαό {Π6 Ἠαβραπάππε 
Ῥοαῦ Ἠϊπα, δ βεπῦ Πῖτη απγαγ επηρίγ. 
11 Απᾶ σα] Π6 βεπ{ αποί]ιθΥ 561- 

ναηί, δα ἴμεγ Ῥεαῦ Ἠϊπα 8150, απᾶ 
οπ{γεα{εᾷ Πήτη βΠαππε[αΗγ, απιά βεπί 
Ἠΐτη απγαγ επΡίγ. 
19 Απᾶ αραῖπ Ίο βοῃηὺ {πὸ {ηντᾶ, 

απᾶ ΠΟΥ ποαπᾶεᾶᾷ Ἠϊπι 8180, απ 
οαβῇ Πτα οαῦ. 
18 ΤΠοη ραϊᾶ ἴ]ιο ]ογά οὗ ιο νίπο- 

γατα, πας 518111 402 Τ νΙΠ] βεπᾶ 
1Η Ῥε]ογεᾷ 501} : 16 1παγ Ῥο {1εγ ση] 
ΤΘΥΟΥΘΠΕΘ Πΐτη πηεη [ΠΥ 566 Πϊτη. 
14 Βαὺ θη {πο Ἠαβραπάπιεη ΒΔ 

Ἠάτα, {αγ τοαδοπεᾶᾷ απποησ Ίλμαπι- 
βο]νοβ, βαγίης, Τ1115 1 {]ιο Ἠαίτ, «01Π6, 
1εί 5 ΚΙ ἴση, ὑπαῦ πα ΙπΠετ]ίαἸσε 
1ΙαΥ "6 οΥΒ. 
15 Βο ΤἴΠεγ οαδί πίστη οτί οἵ {πε 

νιπαογανᾶ, απᾶά ἸαΠεᾶ Ἠϊπη. μαι 
Ώιογοίοτγο 5118}1 {πε Ἰογᾷ οἳ ἴ]ιο νίπθ- 
γαχᾶ 4ο πηΐο ἔματη ὃ 
16 Ἠο 5181] οπθ απ ἀθεβίτογ ὑΠ 656 

Ἡπδραπάπηση, απᾶ Α]ια]] σῖνο Ίο 
νἰπογαχᾷ {ο ο{]6γβ. Απιά πηεη ἴπεγ 
πραγ 165, {ΠΟΥ εαἷᾶ, αοᾶ Του]. 
17 Απάᾶ Ίο Ῥοα]σ]ά {]σπα, απᾶ 58], 

Ὑγπαί 15 {5 ἔποπ ὑπαῦ 15 ιδία, 
ἘΠῚ 6. Βἴοπο ΥΙΟ πο Ῥα]άενς τε- 
1εοίαᾶ, {Π6 βᾶτηθ 15. Ῥεσοοππο {116 ποδᾶ 
οὗ [Π6 οοΥΠ6Υ ὃ 
18 Ἡποβοεγογ ε]α]] [811 προπ ὑπαὺ 

ΒίΟΠ6, 5]α]1 θὲ Ῥγο]κο: θα ο ν/οτη- 
ΒΟΘΥΟΥ 16 5181] {α11, 10 γη] συϊπᾶ Ἠῖπα 
{ο Ῥογάςν. 

1881 
8 Απᾶ Το απβπγογαᾶ ατιᾷ βαϊᾶ ππ{έο 

Ώπεπῃ, 1 4150 Ὑ111] 8.5}. γοῖ ἃ 1 ατι65- 
4 Ποπ: απά [61] πο: ΤΠ6 Ῥαρίίβδπι 

οἵ ζομη, γα 16 ἔτοπα Ἠθανοῃ, ΟΥ 
ὅ ΟΠ 1Π6Π 2 Απᾶ {Π6Υ τομδοπθᾷ 
ὙΠ ΤΠεηβε]νας, βαγΊης, 1 γα 
5181] αγ, Έτοπι Ἠδατεπ; Π6 γη] 
58, ΠΥ ἀῑᾷ γο ποὺ Ῥα]ϊέτο τὴ 9 

6 Βαυΐ 1 τῦ εΠα]] 6αγ, Έγοτη ΤΠΘΗ ; 
811 {πο Ῥεορ]ς π] βίοπο 8: 10Υ 
ὕπ6 0 Ῥο Ῥεγεπαᾶεἆ ἐπαῦ 1 οἶνπ τνας 
ἃ Ῥτορμεί. Απ {Π6Ὺ απβγγεγαᾶ, 
Ώιαί ἴπεγ Ίσιαν ποῦ ππεποςῬ {έ 
Ίραδ. Απᾶ 6518 5814 πιο ἔ]θπη, 
ΝΟΙΠΟΥ [611 1 γοα Ὦγ πια απ- 
Ώιοπ{γ 1 ἆο {Ππ656 ἐήρ. 
Απά Το Ῥεσαπ {ο Εροα]ς ππ{ο 

Ώπο Ῥεορ]ο (15 ῬαγαΡβ]ο: Α τα 
Ῥ]απίεᾶ ἃ νυιπεγατά, απᾶ 1εῦ 16 
οα6 {ο Ἠπεραπάπιθη, απᾶ πγοπί 
Πίο αποίΠμαεν οοαπ{νγ Τοντ ἃ Ίοης 

10 ἔτη. Απᾶ αἲ {ια βεαδοπ Ίο βοΐ 
πηΐο ἔ]ο Ἡαβραπάπααπ ἃ 2βογγαηί, 
Όιαί {μεν Ελοτ]ᾷ σῖνο Ἠϊτη οὗ {Π6 
ἐπ οὐ ἐπ νιπογανᾶ: Ῥαῖ ἴῑια 
Ἱπαβραπάππσι Ῥδαί ΐτη, απιᾶ βεΏ{ 
Ἠϊτη γᾶν επιρίγ. ἀπᾶ Ἠο βοπί 
πεῖ αποίµεν 2βογναπῦ: απᾶ Ἠήτη 
8159 {Πεγ Ῥοδα{, απᾶ Ἰαπᾶ]οᾷ Ἠτα 
βΠαπποε[αΠγσ, απᾶ βοπί Πτι ΤΥ 
οπαρίγ. Απᾶ Το βοπ{ τοί ἃ {τᾷ: 
απ ΠΤ 4150 {]ιαγ πγουπιᾶεᾶ, απᾶ 
σαδῦ Πτα Γογ{α. Απιᾶ {με Ἰοτᾷ οὗ 
186 νιπεγατᾶ βαϊα, ὙΥΠδὲ 5811 
407 1 ση] βεπᾶ τὴν Ῥε]ογεᾶ 50}: 
10 τη Ῥ6 ΠΟΥ ν]] γεΥογεποε 
Ἰήτα. Βαῦ θη {Ππ6 Ἠπβραπάτπεπι 
58 Πΐπη, ΠΟῪ τθαδοπεά 0η6 τ] 
αποίἩοχ, 5αγΊπς, ΓΒ 15 {πε Πε]: 
1εῦ τ5 Κα] Ἠϊπα, ἐπαῦ {πὸ Ἰη]σν]{- 
ΠΟΘ ΊπαΥ 6 οἵἴ5. Απά ἴμεγ 
οαδὺ Ἠϊπη Του οπῦ οἳ {π6 νἱπθ- 
πατᾶ, απᾶ Ἰ]οαᾶ Ἠϊπ. Ὑπαί 
(Ππεγο[ογθ σπ]] {πὸ Ἰοτᾶᾷ οἵ {πε 
νἰπεγαγᾷ ἄο πηΐο {ιαπ ΈἩε 
νΏ]] οσπιο απᾶ ἀα5ίΤογ ὑΠπ656 Ἠτξ- 
Ῥαπάππε, απ νυν] ρῖνο {πὸ νίπε- 
γατᾷ πηΐο οὔμθγβ. Απᾶ πγηεπ 
ἴπεγ Ἰοατᾶ 16, {ποὺ εαῖᾶ, δαοᾶ 
{οτριᾶ. Βαὺ Ἡο Ἰοοκθᾶ αροῃ 
Ίηστα, απᾶ εαϊᾶ, Ἠπαῦ λεν 15 
{815 ὑπ8ὺ 15 τυϊ θη, 
ΤῊ βίομπθ νήσο] ιο Ῥπϊ]άενς 

γε]ασίεᾷ, 
Τ]ιο Βατηθο γγαβ τπαᾶθ ἴμο Ἰοαᾶ 

οἳ {Π6 6ΟΥΠΕΥ ὃ 
18 Ἐιοτγ οπο ἴλαί {8116 0} οὐ ἐπδΐ 

βίοπο 5881] ο Ῥχοκεπ {ο Ῥίθσθς; 
Ῥα6 οη ΥΠΟΠΙΒΟΘΥΟΣ 16 518]] {α11, 
10 στη] 5οα{ {εν Πτα α5 ἀπέ. | 

δ΄. οἱ 
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1ο 

19 
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2 ατ. 
Φου 
ϑογυαηΐ. 

8 α΄. Βε 
ἐξ ηοΐ 80. 



ἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

5 ἈΝ 3 ’ ΕἸ ’ 

ἃ ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἐρωτήσω 
ς - νιν ας 38 / Ν ” ». . Ν 

4 ὑμᾶς κἀγὼ ἕναῦ λόγον, καὶ εἴπατέ μοι Τὸ 
’ 3 ΄ 3 3 κ Ὁ Ἀ ᾽ 

βάπτισμα ᾿Ιωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ 
» [4 ε δ / Ν ς 

ὃ ἀνθρώπων; οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς έαυ- 
/ » » 

τούς, λέγοντες ὅτι ᾿Εὰν εἴπωμεν, Ἔξ οὐ- 
ρανοῦ, ἐρεῖ, Διατί οὖν" οὐκ ἐπιστεύσατε 

6 Άι. β' ελ δὲ ”/ Ἔξ Ε 6 / [ο αὐτῷ; ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἀνθρώπων, πᾶς 
ὁ λαὸς" καταλιθάσει ἡμᾶς' πεπεισμένος γάρ 
» ᾽ , , 5. 5 , 7 ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι. καὶ ἀπεκρί- 

“ 5 
8 θησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. καὶ ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν 

» »" 3 Ν » Ν , Ε΄ κ 9 / ” / αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
ταῦτα ποιῶ. 

” 
9 ἜἬΗρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν πα- 
ραβολὴν ταύτην" ᾿Ανθρωπός τιςὸ ἐφύτευσεν 
ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ 

10 ἀπεδήμησε χρόνους ἱκανούς" καὶ ἐνῖ καιρῷ 
κ“ “ 

ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα 

ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δῶσιν αὐτῷ" 
ε Δ - / ᾿ς ΑΒ. Ε] ΄ οἳ δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν ἐξαπέστειλαν 

/ Δ , / -“ - 
11 κενόν. καὶ προσέθετο πέμψαι ἕτερον δοῦ- 

μ - ᾽ 
λον᾽ οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμά- 

19 σαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. καὶ προσέθετο 

πέμψαι τρίτον" οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματί- 

ι3 σαντες ἐξέβαλον. εἶπε δὲ ὁ κύριος τοῦ 
» - [ / ’ Ν ΕἸ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν 

ον κι 
μου τὸν ἀγαπητόν᾽ ἴσως τοῦτον ἰδόντες ὃ 
» / ΝΠ Ν πὶ « Ν Ἡ ἐντραπήσονται, ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ 
διελογίζοντο πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες, Οὗ- 

τός ἐστιν ὃ κληρονόμος δεῦτε," ἀποκτείνω- 
νο / ΄ « - ΄ ε κ μεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία. 

ο. Ν » / ΦΕΙΣΝ ” -- 3 - 

1 καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, 

ἀπέκτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὃ Κύριος 

16 τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει 

τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπε- 

λῶνα ἄλλοις. ἀκούσαντες δὲ εἶπον, Μὴ 
, - α- 

17 γένοιτο, ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπε, Τί 
5» 3 Δ , “ / δ 

οὖν ἐστι τὸ γεγραμμένον τοῦτο, Λίθον ὃν 

ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγε- 
, » Ἀ ’ - ς Ν 5:5» 18 νήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας; πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ 
σι τ 

ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται' ἐφ᾽ ὃν δ᾽ 
Α ” ή - λάρον 4 
ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν, 

949 

8 οπι. ἕνα 

6 (-οϐ) ΟΠι. τις 

7 οπι. ἐν 

8 δώσουσιν 

9. οπι. ἰδόντες 

10 ἀλλήλους 

Ἡ ϱΠπι. δεῦτε, 



850 

κ Μα, 
22. 10. 

᾿ ον, οΓ α 

ἐγιίῃ, 

ἣ δος 
ΜΜαίέ. 18. 
28. 

. ΜΑΗ. 
22. 29. 

5. ΤΟΚΕ ΧΧ. 19. 50: 

1611 
19 4 Απᾶ {1ο ομῖεῖ Ῥτ]ιεδίς απ {Π6 

ΒΟΥΙΡ6Α {16 βᾶτηθ Ἠοτγ 5οαρ]{ {ο ]αγ 
Ἠαπᾶςβ οἩ Ἠϊτῃ, απᾶ {που Γεαγεᾶ {πὸ 
ῬθοΡ]θ: ΤῸΥ {ποὺ Ῥετεεϊνεᾶ ὑπαῦ Ίε 
δ Άβροκεηπ {Πῖ Ῥαταρ]ο αραϊηδί 
{Ποτῃ. 
20 Απᾶ ἴ]ογ πγαἰο]λας Ἠϊπα, απᾶ 5οπ{ 
ΤΟΥ βΡἱ6Β, π]μ]ο]ι ΒΒ] {εἶση (πεπ]- 
βο]γος ]τπδί ΊΠεἩ, {λαῦ ΠΟΥ πηῖρηί 
{8 Ποιά οἳ 5 πογάς, ελα 5ο {ηαγ 
πη]ρΗί ΘΙ νου Ἠϊπα απίο {ο ῬοποΥ 
απᾶ Δα ΠΟΥ οἳ {Π6 ΡΟΥΕΥΠΟΥ. 
21 Απᾶ {μεν αρικεά Ἠϊτα, βαγΊηρ, 
ἈΜαΡίαΥ, στο πον {λα ἴποα 6αγοβί 
απιᾶ {οασμοαξί τισ]Η{]γ. ΘΙ ΠΟῪ αεζερί- 
δῦ ἴποι {1ο Ῥεγβοη οὗ απή, Ὀαὺ 
{θασ]εβί {πο τὰν οἱ ἀοᾶ Ια]γ. 
22. 15 15 Ἱαν[] ΤΟΥ τι {ο ρ]το ὑτιριία 

τιηΐο Ο59β4Υ, ΟΥ ηΟ ὃ 
25 Βα Π6 ρογσαῖνεά ἡεῖγ ογαΓβΙΠΘΡΒ, 

δια βαϊα απο {]οπα, /Ηγ ἐεπαρί 7ο 
1Τη68 ὃ 
24 ΒΠΟΥΥΊηΘ ἃ ΙΡΟΠΠΥ: ὙὙΠΟΒΘ ἵπασο 

απᾶ βπροεγβο{ρί]οη Πα 112 ἜΤμογ 
απηβπγογο, απᾶ Βαϊ, Ο888Υ”8. 
26 Απᾶ ο βαϊᾷ απίο {λαπι, Ἠοπάςυ 

ΓΠοχείογο ππίο ταῦ {πο ᾖήπρς 
το Ὦο Ο089βα41’5, απᾶ ππίο ἀοᾶ {ιο 
(μΐπρς πΥΙο ΡῈ ο)». 
20 Απά {]εγ οου]ᾶ ποὺ ἴα]ο Ἰο]ᾶ οὗ 

"15 πγογᾶς Ῥείοχο ὑπ Ῥεορίθ, δᾶ 
ἴΠεγ ππαγνο]]εᾷ αὖ Ἠ]5 4ἨΏΒΊΤΕΥ, απᾶ 
Ἠο]ά {]ιαῖν Ῥεασο. 
ϱτ 4 ἈΤῆῃοη οιπιο {ο Ἠϊπα οργίαῖτ |; 

οὗ {π6 Βαάάποσθς (νο ἄεπγ ἰ]αί 
ἴλεχο 18 αΠΥ ταοβαχτεοίοπ) απά ἴπαγ 
ΒΘ 1ήτη, 
28 Βαγίηςσ, Μαβίθυ, Μοβες πτοῖθ 

ππίο 8, ΠῚ αηγ πας Ῥχοί]μεχ ἄἴο, 
λανίης α πάς, απᾶ 16 ἀῑαο πηζμοιί 
ομα]άτοη, ἰλιαῦ 15 Ῥτοίμες εΠοα]ά 
ἐκ 18 πα, απᾶά ταῖδο πρ 5εοᾶ 
τπ{ο Ἠϊ5 Ῥγοίμον. 
29 Ἰ]ογο σοῦ ἴλμετείογθ ΒΕΤ6Π 

ῬτοαίΏτοι, απᾶ ὑμ6 ἢγϑὺ {οοῖς ἃ π6, 
απᾶ ἄῑοᾶ νι ιοαῇ ομΠ]άτεῃ. 
80 Απᾶ {ο 5οσοπᾶ {οο]ς ποὺ {ο πῇ{ο, 

απᾶ Ἠο ἀϊο ο]ή]ά]655. 
81 Απᾶ {πὸ μΙτᾶ {οο]ς ΠΟΥ, αππᾶ ἴῃ 

Ἠ]κο ΤΠ ΠΟΥ ἴ]ιο ΒεΥεη 8150. ἀπᾶ 
{ΠΥ 1οἵξ πὸ ομ]άσθη, απά ἀῑεᾶ. 
90 Τιαδί οὗ 811 ἐμὸ πγοτησπ αἰθᾶ δἷβο. 
88 ΤΠογοΐοσο ἴῃ {π6 ταβΙττοοβίοἩ, 

ὙΠΟ56 τ οἳ ἴἶαπι ἰ5 βΒῃ6 [Ι͂ῸΥ 
ΒΘΥ6Π Πδαᾶ ΠΟΥ {ο το. 
84 Απᾶ {6515 απβγοσίῖπα, βαϊα απίο 

ἔποπα, Τ]ο οἸή]άτεπ οἳ {π|85 γγοτ]ά 
ΤΗΘΊΥΥ, απᾶ ΔΥΘ ρΊνεῃ ἴῃ πΙαΥΤίαρο: 
56 Βα {μου πΥπΙο] 5118} θε αεσοπ{εά 

σου την {ο οὐίαίη ὑπᾶὖ γγοτ]ᾶ, απά {116 

1881 
Απᾶ {πα βουῖρθθβ απἆ {πὸ οἨῖοξ 

Ῥχϊεβίβ βοιρηῦ {ο Ίαγ Ἰαπᾶβ 
ΟΠ. Ἠΐπη ἴπ {]ιαί Υοτγ Ίο; απᾶ 
ΠΟΥ 1Τεαγεᾶ {ο Ῥθορίθ: 20Υ 
ΠΟΥ Ῥεχοεϊγεᾶ {μαι Ίο βρα]κο 

20 ἐπῖβ ραταΡ]ε ἀραϊηβδῦ {]ετα. Απᾶ 
Όιεγ πναίομεά Ἠϊπη, απᾶ ροηῦ 
{οτί ΑΡΙ6Ε, νλ]ο]ι Γοϊρπεᾶ ἔλεπι- 
56]νθοβ {ο Ῥο τἰσηίεοτβ, (ια 
ὍΠΟΥ τηϊρηῦ {α]ο Ἰιο]ᾶ οὗ 145 
ΒΡΘΘΟΪ, 5ο α5 {ο ἄθ]ϊνοι 1ήπι 
τρ {ο {πο τα]θ απᾶ {ο {πο απ- 

21 που οὗ ἴ]ιο ροΥεποχ. Απᾶ 
[ΠΟΥ αρκεᾶ Ἠϊτη, βαγίηρ, 1 ΝΜ α8- 
{6Υ, γα ποτ (ας ἴλοι βαγεβί 
Απᾶ {εασμοαρδί τὶσΗ{]σ, απᾶ ας- 
οορίεδέ ποὺ {μα Ῥεγβοι οὗ απ], 
Ῥαῦ οἵ α τα {δασμοξδί ἴ]α 
πα οἳ ἄοα: 15 Ἱ ἹΙανία] 
10ΟΥ 5 {ο ρῖνο ἰπιραίο πηΐο 
Ὄ«.ραχ, οὐ πο Βαυῦ 16 Ῥεγ- 
οαϊνοᾷ {]ιαῖγ ογαΓΠθΡδΒ, δα βαϊᾶ 
πηΐο λεπα, ΘΗΘΥΓ 1Πθ ἃ 2Ρ6ΠΗΥ. 
ΠΟΡΟ Ίπηασο απᾶ βΒΙΡθΥΡΟΤΙΡ- 
ου μαΐῃ 109 Απᾶ {μεγ Βαϊ, 
Οᾳρβαχ”5. Απᾶ Ἰο ραῖά ππίο 
{ωθτα, Τπεη τοπᾶθν ππίο Ο58- 
581 πο {Π]ηρς {]λαῦ αγο Οπβαγ”ς, 
δια ππίο ἄοᾶ ἴμο ἐμήπσς {μαι 
49 ἀοᾶ’5. Απᾶ {αγ ποιο ποῦ 
πΏ]θ {ο αλα Ἰιο]ᾶ οὗ {1ο βαγὶπρ 
Ῥοε[οτθ {πῃ Ῥοορίθ: απᾶ ἴ]αγ 
ππαγγοΠεᾶ αὖ 15 αΠβ6Υ, απά 
Ἰιε]ά {Πιεῖγ Ῥεαοθ. 
Απά {ποῖ «πιο {ο Πϊπι ο6ἵ- 

ἰαΐπ οἳ {ο ῬΡαάάπεθθβ, ἴ]αγ 
ὙΠΟ αγ ἴπαί {μονο 15 πο 16- 
βΥγθοίΊοηπ” απᾶ {ΠΟΥ αρ]κοᾶᾷ 
Ἠϊτη, εαγΊηπρ, 1 Μαρίον, ΊΜοβεβΒ 
Ὑποίθ απ{ο 5, ὑπαῦ 1 ἃ Τη8}}5 
Ῥχοίμες ἆἀθ, Πανίις ἃ 16, 
θα Ἰιο Ὦο οἨι]ά]ο5ς, 5 Ὀτο- 
{1ου βΠοπ]ᾶ {αΐκο ὑπ σα, απᾶ 
Υ9156 αρ 5οεᾶ ππίο Ἠ]5 Ὀχοίπεν. 
Ύμοχο ἍἨὙ6τθ 1Ἠ6γείογθ ΒΟΥ6ηΠ 
ῬγείἨτεη: απᾶ {πο Αγβῦ {οο]ς 
ἃ πίθ, απᾶ ἄοα ολμι]ά]οςς : 

50 απᾶ {π6 φοοοπᾶ; απᾶ ἐπὸ γα 
ἰοοῖς Ποῦ; απᾶ Ἰήκοπήβο {πα 
β6γεη 8150 ]αβί πο οἸή]άτοτ, απᾶ 
ἀἱοθῖ. ΑΕιογπανᾶ {πο π/οπιᾶΏ 
315ο ἀῑεᾶ. Τὴ ἴπο τδξτχγες- 
οτπ ὑπογυίου Ποβοθ πο οἳ 
{πολ 518} 516 ΡῈ 1Τογ ἴμα 
56Υ6η Πδᾶ ΠΟΥ {ο πθ. Απάᾶ 
ζᾳο6βας 5814 ππίο ἔποπι, ΤῊ 50Π5 
οἳ 5 ὅν ον] 1ΠΕΙΥΥ, απᾶ αὖθ 
ρίνοηπ ἴῃ πιαμχῖ8ρο: Ῥταῦ {αγ 
{πῶὺ 4Υθ ποοοαπ{οᾶ του 1ο 
αἰίαῖπ {ο {ια ὃπγοτ]ᾶ, απᾶ {πὸ 

19 
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27 

28 

105, 
Τεαεᾖαγ 

3 866 
ΠηΡΓΡΙΠΑ] 

505, απε 
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19 Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμ- 
ον, 19. “ 3 5 5. Ἅ Ν .“ Ε 

ματεῖς 15 ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν 
- - ον 

αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν 
Α 

ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παρα- 
5. , 

9) βολὴν ταύτην εἶπε. καὶ παρατηρήσαντες 

ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους ἑαυ- 
Ἂ / 3. “ ᾿ / 3 - 

τοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ 

λόγου, εἰς τὸ 5 παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ 
91 καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. καὶ ἐπηρώ- 

» , ᾿ ”/ 

τησαν αὐτόν, λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν 
Ὕ ᾿ “ Ν 4 ΔΝ 5 

ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις, καὶ οὐ λαμ- 
/{ / ΕῚ ΕΣ σε }] ” ” Ἁ 

βάνεις πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν 

9 ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν ἡμῖν 15 
ν.δ. / - Ε », / 98 Καίσαρι φόρον δοῦναι, ἢ οὔ; κατανοήσας 

δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν, εἶπε πρὸς αὐτούς, 
οι Τί µε πειράζετε; 15 ἐπιδείξατέῖὃ μοι δη- 

νάριον τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν ; 
- 5 5 ἀποκριθέντες 7 δὲ εἶπον, Καίσαρος. ὁ δὲ 

4. - 

εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Απόδοτε τοίνυν 1ὸ τὰ Καίσαρος 
Ξ - - - - 3 

50 Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. καὶ οὐκ 
” » δὴ ΄, 6 ᾽ “10 ες.» ” ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ 9 ῥήματος ἐναν-. 

τίον τοῦ λαοῦ" καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀπο- 
κρίσει αὐτοῦ, ἐσίγησαν. 

9] Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ 
3 ιλέ 90 5 ᾿ 3 3 ’ ἀντιλέγοντες Ὁ ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτη- 

38 σαν αὐτόν, λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς ἔγρα- 
: - / » ῃ 3 , - 

ψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων 
“ Ν ος ἢ 3 ᾿ οἱ -ᾱ γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ “ἴ, ἵνα 

/ 8 Δ - - 

λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, καὶ ἐξα- 
φῇ ; , “ 1ὃ λφ - 2 - ς ν 3) ναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. ἑπτὰ 

2 3 Φ ᾿ - 
οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ ὃ πρῶτος λαβὼν 

830 γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος" καὶ ἔλαβεν ὁ 
δεύτερος τὴν γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν 

7 

ὡ» »- 
« 2 Ε] 

ἄτεκνος 3, καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν. 
κ ’ Σ Δ ἐπ «ς ΄. 24 ἊΝ ᾿ 

ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτά' καὶ 23 οὐ κατέ- 
, 1 ελεος 4 ο , 33 λιπον τέκνα, καὶ ἀπέθανον. ὕστερον Χ πάν- 

Β ων” ο / » “ 3 ” , 88 των "Ὁ ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. ἐν τῇ οὖν ἀναστά- 
” “ 

σει, τίνος αὐτῶν γίνεται" γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ 
58 ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. καὶ ἀποκριθεὶς “ἴ εἶπεν 

» ΄“ Ἐν ὁ». - “ ΄ 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου 
ο. - ο” 98. ς Η͂ 8ῦ γαμοῦσι καὶ ἐκγαμίσκονταιϑ᾽ οἱ δὲ κατα- 

- “ 3 ΄“΄ ΄- 

ξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς 

13 γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρ- 
χιερεῖς 

1ο ὥστε 

1! ἡμᾶς 

16 ϱπι. Τί µε πειράζετε; 

16 Λείξατέ 
17 οἱ 

18 Ποίνυν ἀπόδοτε 

19 τοῦ 

30 λέγοντες 

21 
τῷ 

25 οπι. ἔλαβεν 

39. οπι. τὴν γυναῖκα, καὶ 
οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος 

34 ρῃι. " καὶ 

25 ϱπι. πάντων 

36 ἔσται 

27 οπι, ἀποκριθεὶς 

3 γαμίσκονται 
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3ΕΧ. ὃ. 
6, 

κ Μαϊ, 
22. 42. 

Χ Μαι. 
20. ὅ. 

Χ Ματ 
12. 41, 

"5ος 
ΜΙΑ 
19. 43, 

” ΜΑΙ, 
24.1. νά 

1611 
χθβ"ἸγθοΙοη {γοτη ἴμπο ἀθαᾶ, πο Ποὺ 
ΤΙΑΤΥΥ, ΠΟΥ͂ 818 ΡΊΥΘΗ ἴῃ ΤΠΥΤΙαΡ6. 
96 Νεϊίμοτ οαἩ {Πεγ (16 8ΠΥ͂ ΠΟΤΕ; 

ΤοΥ {Πεγ ατο ε(πα] πηΐο ἴμε Απρε]ς, 
απᾶ αγθ ὑπὸ ομ]άχεπ οἵ ἀοᾶ, Ῥεῖτπρ 
{π6 ολ]άταπι οὗ ἔπ τορατγεοβίοῃ. 
57 Νον ὑπαὺ πο ἆθαᾶ ἃγ6 ταϊδαοᾶ, 

Ἀργαοη Μόοβοβ Ξπονρα δὖ πο Ῥαξ], 
γγ θη Π6 οα]]εί]ι {πὸ Τιοτᾷ {πὸ (ο οἵ 
ΑῬταµατη, δηα {πῸ οὔ οὗ 15880, δηᾶ 
{π6 αοἄ οἳ 800}. 
88 ΒῸΣ Π6 15 ποῦ ἃ οὔ οἳ ἐπ ἄεαᾶ, 

Ῥαὺ οὗ {π6 Ηνίις; 1ου 811 Ἠνο πηΐο 
Βΐτη. 
99 4 Τπεη οογίαῖη οὗ {π6 βοχ]ρος 

αηβιγετίης, 5816, Μαςίετ, ΤΠ οι Ταξί 
πε] βαῖά. 
40 Απᾶ αὔξοι ἴλμαῦ, ἴλεγ ἄπιδί ποῦ 

αδ]ς Ἠϊτῃ αγ ᾳπαββοτ αἲ 81]. 
41 Απάᾶ Ίο βεϊα πηΐο {πετα, ΗΟ 
58 ὕπου επαῦ Οτῖςί 15 Ῥανίά”ς 500 ἢ 
42 Απά Βανιᾷ Ἰήτηβε]{ βαϊδ]α ἴῃ {Π6 

Ῥου]ς οἵ Ῥβα]πῃς, Τ16 Τιογᾶ βαϊᾶ {ο τὴ 
Τιοτᾶ, 510 ὕπο οἩ ΤΥ τ1ρΗέ Παπά, 
45 ΤΙ] 1 πια]ο (ήπιο οπατη]θς ἐμ 

{οοΐβίοο]. 
44 Ῥανιᾶ ἰλπογείοτο οα]]ει Ἠῖπι 

Τιοτᾷ, πον 15 ο πετ ΗΪ5 501} 2 
45 41 Τηεη ἴῃ ἐπ απάἹεπσς οὗ 81] {πε 

ῬΘΟΡΙΘ, πὸ βα1ᾳ πιηΐο 15 ἀῑδαῖρ]ες, 
40 ἉῬογατο οὗ ἴ]ο ϑ'ουῖθθβ, το ἢ 

ἀθβῖτο {ο γα] ἴῃ Ίος ΤΌΡ65, απᾶ Ίογο 
Ρτεείπρς ἴῃ ἴμο ππατκείς, απ ἴ]α 
μήρ]ιοδί 5οα!ς 1η {πε Βγπασορτθς, απά 
{πιο ομ]οξ τοσπας αὖ Γοαβίς: 
47 ΠΙΟΣ ἄετοαν ππιάοσνβ’ Ἡοτβος, 

απᾶ ΤΟΥ ἃ 56 τηα]ο Ίοπρ ΡΤαγοΥς: 
{λα 58 116 5181] τεσεῖτο ρτεαίεγ ἄατῃ- 
δύο, 

1 Απᾶ Π6 ]οο]καᾷ αρ, Ἐδηᾶ βα1ν 
{86 το] τηθη οαβίϊηρ {ποῖ οἰέβ ᾿ηΐο 
{Π6 ἔτεαξαιγ. 
2 Απά Ίο 58} αἶδο α εργίαϊπ ῬΟΟΣ 
γον, οαδύϊηρ ἴῃ {Πα ΠΥ Όπνο Ἰπηϊέες. 
8 Απᾶ Πο βαϊᾶ, Οἱ α ἐστί, Τ βαγ 

πηΐο γοα, ὑπαὺ {Π15 Ῥροου τον Παζλ 
οαβῦ ἴῃ 1ηογο {παπι {αγ α]]. 
4 ἘῸΣ 411] {Ππ656 Ἠαγο οἵ {πεῖν α,πτη- 

ἄαπος οαδὺ ἴῃ πηΐο {πΠ6 οὔοτῖηρς οὗ 
ἀοᾶ, Ῥταέ 586 οὗ Ἠου ρεπτγ πα. οαδὺ 
1π 81] {Ππ6 Τνίηρ ἐπαῦ 56 Βαᾶ. 
ὅ ὅ ἈΑπᾶ α5 8οπιθ 5Ρᾶῖ οἵ ιο 

Τατηρ]ο, Ποὺ 16 τπγᾶθ αἄοτηθᾶ τ ἢ 
6οοᾶ1γ βἴοπας, απ ϱΙ{65, Ίο βαϊᾷ, 
6 49 Τον ἴΠερο ἐμίπσς τγμ]σ]ι γο Ῥο- 

ΠΟΙ, [Π6 ἄαγς υγ] σοππο, 1Π {π6 τν ΠΙ ἢ 
{ΠΟΥ 5181] ποῦ Ῥο 1ο[ῦ οπο βύομϑ προτὶ 
ΑΠΟΙΠΘΥ, ὑπῶὺ 5811 ποὺ Ῥο {τού 
ἄοση. 

1881 
χοβυχγθεβῖοη {Τοπ1 {π6 ἀθαᾶ, ποὶ- 
ΠΟΥ τΠΒΥΥΥ, ΠΟΥ 418 ϱΊΥΘΗ ΤΠ ΤΙΒΥ- 

86 πίαρο: ΤΟΥ πεϊίμεχ «αη {ΠΟῪ α16 
ΑΠΥ ΙΠΟΥΘ: ΤΟΥ {π6Ὺ 876 εαπα] 
πηΐο {μο απΠρο]5; 8] ατα 80ης οὗ 
αοᾶ, Ῥεΐης βοπ8 οὗ {Π6 ΥεΒΊΥΥΘΟ- 
Ποπ. Βαὺῦ μα ἴμο ἀθαᾶ ατα 
γαϊφεᾶ, 6γεη ἸΜοβ6ς β]ιογγαᾶ, ἴῃ 
με γίασο οοποεγῖπ ἴ]ιαο ἙῬτξ], 
πα Π6 οα]]ε{]ι {π6 Τιονᾶ {με ἄοᾶ 
οὗ ΑἨταματη, απᾶ {πὸ «ἀοᾶ οἵ 
Ίκααο, απᾶ ἴιο αοᾶ οὗ ὅδοοῦ. 

98 Νου Ἡο ἶ5 ποὺ πο ἀοἆ οἳ {π6 
ἀεαᾶ, Ῥαί οὗ πο Ἠνίηρ: {ου 81] 

89 Ἠπνο απίο Ἰήτα. Απᾶ οεγίαῖη οἵ 
[Π6 ΒΟΥΊΡ65 απςπατῖηρ 58], 1ΜαΦ- 

40 ἴ6χγ, {ποια παϑῦὺ "1611 βαϊᾶ. ἘῸν 
Ώπεγ ἄπατδί ποῦ ΠΥ ΤΊΟΥΘ αθ]ς Ὠΐτη 
8Η αποεξίοῃ. 

4ἱ Απά Τε βαϊᾷ πηΐο ποι, ον; 
5αγ που {Παῦ ὑπ ΟἨτῖςί 15 Ῥα- 

43 γιᾷ5 βοὴ } Έον αν] Ἠηβο]! 
πα1Ἡ ἴῃ 1ο Ῥουῖς οἵ Ῥραίτης, 
Τ]ο Τιοτᾶ βαϊά πιηΐο τα Τιοτᾶ, 
δι ἴποα οἩ τη τὶρηέ Ἠαπά, 

48 ΤΠ Τ τπακα {μῖπο εποπη]θς ἴ]α 
Σοοΐβίοο] οὗ {1ιγ 16εῦ. 

44 Ὠανιᾶ Ππεγείογο εα1]εί] Πΐτη Τιοτᾶ, 
απ Ἠοτγ 15 ο Ἠ15 501 ἢ 

46  Απά ἴῃ {πὸ Ἱοαγῖηρ οὗ 811 {π6 
Ῥθορ]ε ο βαϊα ππ{ο 15 ἄἱξοῖρ]ες, 

46 Ῥεπαχο οὗ ἴ]ο 5οτἱρθς, τσΙοὮ 
ἀεβίτο {ο υγα]]ς 1 Ίοπο τοβθς, απᾶ 
Ίονο βα]πίαίοης ἴῃ {1ο τπαχ]εῖ- 
Ῥ]αςθΕβ, απᾶ ολα βϑθαΐβ ἵπ {μα 
ΑΥΠΒΡΟΡΊΘΡΒ, απᾶ ελΙεῖ ρ]ασες αἲ 

47 1οαδίςδ; Πο ἄετοιν νους 
ΊΟΊΦ65, απᾶ ΤΟΥ ἃ Ῥγεύεπος πα] 
Ίοηρ Τχαγοτς: {Π|656 518] γεσεῖνα 
Ρτοαίεν εοπάεπιπαΜίοἩ. 

1 ἍΑπᾶ Ίο Ἰοο]καᾷ πρ, 2απᾶ 580 
{μα τοἩ ππεη {λαῦ Ὕγεγε οαβίϊηρ 
Ὠμαῖν ρΙῦ Ιπίο ἴπο ἴτααξατγ. 

2 Απᾶ "6 8807 ἃ οεγζαϊη ῬοοΥ πουν 
οαβήῃς ἴῃ ἴΠίίμπαν ὕνγο πζας. 

8 Απᾶ Το καϊῖᾶ, Οἱ ἃ ἱππιῃ 1 5. 
ππίο τοι, Τηϊ5 ῬΟΟΥ νον εαδί 

4 ἴῃ τοῦθ ὑπ μου 811: Τον 81] 
{π656 αἸ οἳ {π61} βαρεγβπ1ζγ οαϑὺ 
ἴῃ πθΐο {πο σΗ{8: Ῥταή 516 οἳ ΠΟΥ 
παπί ἀἱᾷ οαδὺ ἴῃ 811 πο Ἠνίπς 
ἐμαὺ 5Π6 πᾷ. 

ὅ Απᾷ 85 5ΟΠΙ6 βρακο οἵ {π6 
{απαρ]α, Ἠοτγ 16 τγὰβ αἄοτπεςα τ ἢ 
σοοᾷΙψ Εἰοπθς απά οβοετίπρς, ο 

6 εαϊᾶ, Α5 Του ἴμεδο {πηρε ΒΟ 
γο Ῥομο]ά, με ἄαγς Ὑ7111 οοπ1θ, ἴῃ 
ὙΠΟ {ποῦ β]ια]] τοῦ 6 [οἵ 
Ἠαεγο οπθ Βίοπο προηπ ὉΠοΐΠΟΥ, 
{ῃηδὺ Αα ποὺ Ῥο (τοπ ἄονη. 

8 .« 

1 ον, 
Τεας]ιε}" 

2 ΟΥ̓, 
απα δαισ 
{ποπ 
ἐπαΐ... 
ἐγεα- 
ΘΏΥ, 
ατια πεν 
106γς6 
γ1ο]ε, 
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» , ” - - 

ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν 
” 3 - 86 οὔτε ἐκγαμίσκονται 9" οὔτε Ὁ γὰρ ἀποθανεῖν 

” , θὰ τ ἣν ῃ ᾽ ἢ, ΓΙ. ἔτι δύνανται ἰσάγγελοι γάρ εἰσι, καὶ υἱοί 

εἰσι τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 
νε Ν » , « / Ν - ” / 37 ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, καὶ Μωσῆς ἐμή- 

9. αὶ ” ; 31 « ΄ ’ Ν νυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει Κύριον τὸν 
Θεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ τὸν3 Θεὸν Ἰσαὰκ καὶ 

π 8 - 

58 τὸν 2 Θεὸν Ἰακώβ. Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρών, 
Ν ΄“ ΄ 

39 ἀλλὰ ζώντων πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. ἀπο- 
΄ ᾿ - , 3 

κριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπον, 
- 3 , 

40 Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας. Οὐκέτι δὲ 3 ἐτόλμων 
- ΔΝ σα, 

ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν. 
- ὁ ΔΝ 3 ΄ 

41. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσι τὸν 
ΔΝ 9 

4» Χριστὸν υἱὸν Δαβὶδ εἶναι; καὶ αὐτὸς 5: Δα- 
Ν , » , “- 3 

βὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, Εἶπεν ὁ Κύριος 
- ΄ 5 - 

43 τῷ Κυρίῳ µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν µου, ἕως ἂν 
΄ ΔΝ , « / “ ΄ 

θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 
3 ᾽ - 

44 σου. Δαβὶδ οὖν Κύριον αὐτὸν καλεῖ, καὶ 
πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν; 

2 , ᾿ . - . 3 - 
45 ᾿Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ, εἶπε τοῖς 

- 2 “ ΄ 3” - 

40 μαθηταῖς αὐτοῦ, Προσέχετε ἀπὸ τῶν Ύραμ- 

µατέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς, 
Δ - ΄ 

καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, 

καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ 
- ο ἃ 

47 πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις" οἵ κατε- 
σθίουσι τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει 

Έ , 
μακρὰ προσεύχονται. οὗτοι λήψονται πε- 

ρισσότερον κρίμα. 
5 8 

21 Λ᾿Αναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ 

δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον! πλου- 
/ ο 535. μ 9 / ιν 

2 σίους" εἶδε δὲ καί" τινα χήραν πενιχρὰν 
- / “ἢ ΕΣ 

8 βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά, καὶ εἶπεν, ᾿Αλη- 
ον ΄ - “ ε ᾿ ο 

θῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη 

4 πλεῖον πάντων ἔβαλεν' ἅπαντες" γὰρ οὗτοι 

ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ 
΄“΄ - -“ { ζωὴ ς [ή 

δώρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος 
«κο ο ΠΕΝ , ὰ - ” λ 

αὐτῆς ἅπανταϑ τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε. 

δ Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, 
μὴ / - 9 » , ΄ 

ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασι κεκό- 
5 - Δ - δλ “ἢ ὃ σμηται, εἶπε, Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύ- 

ον 3 Ω ᾽ 3 / 

σονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται 
9 ΕΣ 

λίθος ἐπὶ λίθῳδ, ὃς οὐ καταλυθήσεται. 

12 

3 γαμίζονται 59 οὐδὲ 

31. Ῥάτου 

9} οπι. τὸν 

34 αὐτὸς γὰρ 

1 εἰς τὸ γαζοφυλάκιον 
τὰ δῶρα αὐτῶν 

3 (δέ) οπι, καί 

9 / 
παντες 

4 ϱπι. τοῦ Θεοῦ 

ὅ πάντα 

6 αᾶ ὧδε. 
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κ Μα. 
24. 1. 

γ ΜΑΙ, 
10. 19. 

Ἠ Μαιί. 
10. 80. 

Ἔ Μαιί, 
24. 15. 

1611 
7 Απᾶ ἴπαγ αβ]κεά Ἠϊπι, βαγῖπα, 

Μαβίος, Ῥα{ νε 5881] {π656 (πηρε 
Ῥο5 απᾶ π]ιαί βῖρῃ πν] {ενα γα, 
ΨἨεη {Ἠθβο {Πίπρςβ 5881} οοπιθ {ο 
Ῥρ8852 
8 Απᾶ Το βδϊα, Τα]κο ποϑᾶ ένας γο "68 

ποὺ ἀθοθίνεα: ΟΥ̓ τπβΠΥ 5881] ο6οπΠθ 
11 ΤΙΥ Ναππθ, βαγίΗς, απο Ολγίςέ, 
απᾶ ὑπ πρ ἄτανγείῃ ἨΘΒΥ: Ρο Το 
ποὺ {ογείογθ αΕί6Υ {ποτη. 
9 Βαυὺ γηεπ Υο 5181] εαν οἳ παν, 
απ οοπηπιοΒΙοπΒ, θ6 ποὺ {ογτιβες : 
ΤΟΥ {μες ὑπ]ηρ5 ππαβῦ Πτοδῦ οοπ1θ {0 
Ῥα8585, θαῦὺ {1ο οπᾶᾷ 15 ποὺ Ὦγ απά 
Ῥ Υ. 
10 Ἐ Τ]οηπ Βαϊ Ίο ππίο ἴπεπι, 

Ναδοη βΠα]] το αραἰπδί πΠα[ίοῃ, 
απᾶ ΚΙπράοπα ἀρδϊηδὺ Ἱαπράοπῃ : 
11 Απά ρτεαί εατίπααακες Πα] Ῥο 

ἴῃ ἄνεγς5 Ῥ]αςθ65, 8ηα Γατηῖηςθς, απιᾶ 
Ῥοδ]οησεΒ: απᾶ Γεαγία] βἱσλίς απᾶ 
ρτοαί βἴσηβ βΠα]Ι ἴΠετο Ῥο τοπι 
Ἠθατει. 
19 Ῥαΐ Ῥοΐοτο 811 {]ιαβα, ὑπ 0 ε]ια]] 

Ίαγ ὑποὶν Ἰαπᾶς οἩη τοι, απᾶ Ῥεγ- 
5οοπ{ε οι, ἀἄε]γεγίπρ τοι πρ {ο πο 
ΒΥπαροσαθΒ, απᾶ 1Ππ{ο ΡΥΙΒΟΠΡ, Ῥεΐπς 
ῬγοαρΗηί Ῥεΐογε Κῑπσς απᾶ τα]εγς ΤΟΥ 
ΤΗΥ ΝαΤΠΘ΄5 βα]κα. 
18 Απᾶ 16 5181] ἔστη {ο τοι ἴῸΣ ἃ 

{ΘΒΕΠΠΟΠΥ. 
14 Ἀ Ρε[ί]ο 1Ὁ {λεγείογο ἴῃ γοατ 

Ἰδαχίς, ποῦ {ο τηραϊδαΐθ Ῥεΐογο για 
γο 5881] αΏβγγεν. 
15 Ἐον Τ νι] ρῖνο τοι ἃ πο] απᾶ 

νηβᾶοτη, ὙγμΙοὮ 811 γοῦν αἄγογβατῖοβ 
5181] ποὺ Ῥο αΡΙ9 {ο Ραϊηπδαγ, ΠΟΥ 
χοβ18{. 
16 Απᾶ το 5181] Ῥο Ῥείταγεᾶ Ῥοΐ]ι 

Ὦγ ρατεπίς απά Ῥγεῦμτεῃ, απά Κπδ- 
{ο]]ς5 απᾶ {πἱεπᾶς, απᾶ 8ο01η6 οὗ τοι 
5181] {Π6Ὺ «81159 {ο ο ραΐ {ο ἀεαί[]. 
17 Απᾶ γο 5811 "6 λαίεᾶ οὗ αἩ πχατ 

ΤΟΥ ΤΗΥ Ν4ΙΠΘ᾽8 588. 
18 ἘΒαί ἴΠετο 5181] ποὺ ἃ Ἰαῖν οἳ 

γοατ Ἰεαᾶ ροτῖ5]. 
19 Τὴ γοι Ῥραίεποθ Ῥοβ56β8 το 
ΟΣ 5015. 
20 ἘΛμα ν]εηπ γα 518]] 566 «6χτι- 

βα]ετῃ «οπηραββαᾶ η αΥΤΩΙ6Ρ5, {16 
Ίςσπου ὑμαὺ {πο ἀεξο]αβίοπ {πενεοί 15 
ΠΡΊΝ. 
21 πει Ἰοὺ πει ΟΝ αγο ἴῃ 

Φυαᾶεα, ᾖ9ο {ο {π6 τηοππηίαϊπβ, απᾶ 
Τοῦ ἴ]ποπα συ 10} αγο ἵπ {πο τηϊαϑὺ οἵ 16, 
ἄερατί οαὖ, δα εί ποῦ {πετα {]λαί ατα 
τη {ο οοαπ{116Β, 6η{θΥ ὑμπουθίηΐο. 
22 Ἐον ἴμεβο Ῥο {ο ἄαγς οὗ γεη- 

6εαποθ, ἰλιαί 811 (πϊπρς ὙΠ] 8.6 
| τυϊθθθῃ τᾶν Ῥο {1181164. 

1881 
7 Απᾶ {ποὺ αδιοᾷ Ἠπῃ, βαγίπᾳ, 

1Μαβίεχ, πει {Πατείογο β]α]] 
ἴοδο {πρ 62 απᾶ π]αῖ 
ελαίῖ δὲ πο βἶσηῃ γηεηπ {μθβα 
Ώμηπσς απο αἈοαί {ο οοππθ {ο 

8 ραβ52 Απᾶ Ἠο βαῖᾶ, Τακε Ἠεεᾶ 
μαῦ το Ῥο ποὺ 1εῖ αδίταγ: 
ΤΟΥ ἸΔΗ͂ 5181] οοτπθ ἴῃ ΤΗΥ 
181168, βαγῖηςρ, 1 ἃτη ες; απᾶ, 
ΤἘ]ιο {πιο ἵδ δὖ Ἰαπᾶ: ο το 

9 ποὺ α[ίογ {Ἠεπι. Απᾶ θη γε 
5881] Ἠθαν οὗ παγ5 απά (ππηα]{β, 
νο ποῦ {ευτῖβεᾶ: ΤΟΥ {Π656 {πῖπρς 
τητιϑὺ πθθᾶβ 90Π1Θ {ο ραβ5 Πτεί; 
Ῥας ιο οπᾶ 15 ποῦ Ἱηπιθςί- 
αἱε]τ. 

10 ΊΤΠεη Βαϊ ο ππίο ποι, Να- 
Που. βΠα]Π τῖδο αραϊηδί παΙοη, 
απᾶ ἸΙπράοπα αραϊηδί ΚΙπσᾶοτα: 

11 απᾶ {μενα 5Ώα]] ΡῈ στεαί οατ{]ι- 
4πα](θβ, απά ἴῃ ἀἴνετ Ῥ]ασες 
ΣΑΤΗΊΠΘ5 απᾶ ῬεβΏ]εποθΒ; απᾶ 
{λεγο 5181] Ὦο {εγτοτβ απᾶ ρτεαί 
βἴσης {γοπῃ Ἠθαγεῃ. Βαὺ Ῥαίογε 
811 ἔμεςδα {πϊηρβ, ἴπαγ ια] Ίαν 
Ειαῖν Παπάς ο, τοι, απᾶ β]ια]] 
Ῥεχβεοπίο τοι, ἀεμνετίησ τοα 
τρ {ο {πο ΑΥΠΒΡοΡΙΘ5 απᾶ 
Ῥτίδοης, 2Ρηϊπρίηρ γοα Ῥεΐογο 
Ἰήηπρ5 απᾶ ΡΟΥΕΙΠΟΥΑ ΤῸ ΤΥ 

18 παηθ'8 βαἷθ. Τῦ 5181] ἔατη ππ- 
14 {ο γοα {ον ἃ {οβπποηπγ. Βοΐθ]ε 

10 {Πεγείοτο ἵπ γοῦν Ἠθαγῇβ, ποὺ 
{ο πιο ιίαίε Ῥο[ογεμαπᾶ πον Το 

15 απβπγου: Τον 1 Μη] ρῖνο τοι 
ἃ Ἱποπ1 απᾶ πβάοτα, νΙοἩ 
411 τοις αἀγογρατίος Πα] ποὺ 
Ῥο 8016 {ο πΠθηβίαπᾶ οἳ {ο 

16 ραϊηραγ. Βαδ ο 5181] Ῥο ἆο- 
Ἠπνετεᾶᾷ παρ 6τσεπ Ὦγ Ῥρατοπίς, 
απᾶ Ῥγοίμταη, δα Ἰάπβίο]]ς, απᾶ 
{πΙεπᾶβ; απᾶ 6οπιε οὗ γοι ὃ Ρα] 
Ώπεγ «8ᾳξε {ο Ῥα ραί {ο ἀθαίμ. 

17 Απά το 5881} ΡῈ λαίοᾷ οὗ 81] τηθη 
18 {οΥ ΤΙ ΠαΙΠΘ᾽5 βακθ. Απᾶ ποῦ ἃ 

λαῖγ οὗ τοαγ Ποπᾶ 5181} Ῥϑυΐβῃ. 
19 Τὴ τοι ραβίσεησθ γο Ελα] γη 

γοας 4 5015. 
20  Βπαί π]εη γο 566 “6115 ]Ό 

οοππρ8βδεά τ] αΓΠΙΙΘΕ, πετ 
ον ἴαῦ ΠΟΙ ἀθεο]αίίοι 15 

21 αὖ Ἠαπᾶ. Τῃμεπ ἰοὺ ἔλοπι (ναί 
Άγ ἴῃ οπᾶσβα 6ο ταπίο ἐμ6 
τηοπηδίηβ; απιᾷ Ἰοὺ {παπι ἐμαὶ 
ΔΥΘ ἴῃ [πο τη] οἵ 6 ἆε- 
ρατί οί; απᾶ Ἰοὺ ποῦ ἴ]απι 
Όιαί απο ἴῃ ἴμπο οοππίτγ 6Π{ΘΥ 

25 ἠιοτεῖπ. ἘῸΣ πθδο 119 ἆαγβ οἳ 
γεηροεαηςσε, (μα 811 (Ἠήπσς πγπΊοἩ 
81ο ΜΙ θη 1η Ῥο {α]β]εί. 

μ- [ὩΣ 

105, 
Τεασζ]εγ 

56ατ.γοι 
θεῖπα 
δγοιισῆΐ. 

505, 
δ]ια (1 
ἐμὸν γιὲ 
{ο ἀεαί{ι 

405, 
{ἶνες 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

ἐπηρώτησαν δὲ αὐτόν, λέγοντες, Διδάσκαλε, 
” Δ - 

πότε οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον, 
“ ς τὸ 

8 ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; ὁ δὲ εἰπε, 
ναί Ν Ν , 

Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε᾽ πολλοὶ γὰρ ἐλεύ- 
“ α 

σονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, λέγοντες ὅτι 
. ” πε... 

Ἐγώ εἰμι' καί, Ὁ καιρὸς ἤγγικε. μὴ οὐν' 

9 πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. ὅταν δὲ ἀκούσητε 
Ν να 

πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε 
- “ η - 2 3 ΕΣ 

δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ 

εὐθέως τὸ τέλος. 
- / 

10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, ᾿Εγερθήσεται ἔθνος 

11 ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν" σεισ- 

μοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶδ λιμοὶ καὶ 

λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ᾽ 
᾽ “- / ” Ν Ν , 

1 οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. πρὸ δὲ τούτων 
ε ἰ ,, 9 » “- » ΕῚ ς “ 9 - 

ἁπάντων) ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας 

αὐτῶν, καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς 19 συν- 

αγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βα- 

σιλεῖς καὶ ἡγεμόνας, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός 

18 μου. ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 
3 - 14 θέσθε! οὖν εἰς τὰς καρδίας 11 ὑμῶν μὴ προ- 

εκ κ Ξ Ν εκ 
16 μελετᾷν ἀπολογηθῆναι ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν 

ϑ' Ν / ὡς 3 / » 

στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντει- 
- 3 ε] Ὁ) 16 / ε » / 

πεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμε- 

16 νοι ὑμῖν. παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γο- 

νέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, 
Ν ’ 3 ς “ ᾿ » 17 καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν. καὶ ἔσεσθε 

, εἰ -ᾱ , κ . 4” , μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά µου. 

18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόλη- 
΄“ «ς “ ΄ 

19 ται. ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε! τὰς 

ψυχὰς ὑμῶν. 

99 "Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατο- 
’ τ ε / / ” “ πέδων τὴν Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι 

» των Ν᾽) 3 κα / ο ΤῊΝ 91] ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. τότε οἱ ἐν 
“ ᾽ / Ν 

τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη' καὶ 
ς 5 , » - η , ο Δ ς οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν᾽ καὶ οἱ 

- ’ 

ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐ- 
99 / -“ ς ΄ 3 ὃ / Ἂν ΄, 3 3 τήν. ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἶσι, 

τοῦ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. 

12. .-2 

7 πι. οὖν 

8 καὶ κατὰ τόπους 

ὃ πάντων 

10 αᾶ τὰς 

1 ἀπαγομένους 

13 οπι. δὲ 

19 θέτε 

14 ἐν ταῖς καρδίαις 

15 ΄ Α Αν . 

5 ἀντιστῆναι ἢ ἄντει- 
πεῖν 

16 κτήσεσθε 

17 πλησθῆναι 



956 5. ΚῈ ΧΧΙ. 95---98, 

” Μαίι, 
24. 29. 

1611 

29 Βαύ πνοῬ ππ{ο {πεπη ὑπ αγο ση] (]ι 
ολΙ]ᾷ απᾶ {ο ἔεπα ἐλλαξ ρῖνο Βπο]ς ἴῃ 
{Π056 ἄαγ5, Εοχ {λετε 5181] θὲ ρτοεαί 
ἀῑξίχαρς ἴῃ {με ]απᾶ, απᾶ ντα προ 
{815 Ῥεορ]θ. 
24 Απά {μεν β]α]] [841] Ὦγ Πιο οἆρε 

οὗ πο βγγογᾶ, απιά ΕΠα]] Ῥο 164 αγαγ 
οαρίϊνο Ἰηΐο 811 πδύϊοηβ, απᾶ κα ογι- 
βαἱετη β]ια]] Ὦο ἰνοᾶάσι ἄονππι οὗ {πα 
(θη 1165, τη] {πὸ {πιο οὗ {λα 
ἀϑῃ 65 ο Ζ1Π1164. 
25 αἱ "Απμᾶ {Ππ|6γ6 5118}] 106 βίρτιβ ἴπ 
πο ὅπη, 84 π {π6 Μόοομ, δα ἴῃ 
{Π6 ϑύανβ, απᾶ αροπ {πὸ θαυ 415- 
ἰγθϑ8 οὗ πδύϊομϑ, πμ Ῥογρ]εχΙζψ, 
[η6 5688 δηᾷ {ο ὑσᾶν 8 ΤΟΒΤΙΠΡ, 
20 Μεπ’5 μϑαυύβ 8 1Π1ηρ' (Ποετη ἔου {6αΥ, 
απᾶ ΤΟΥ Ἰοοκίηρ δου. {πιοβο ὑΠ]ηρ5 
ὙΠΟ 8.6 οοπηῖπρ Ο {πο εαγ{]; ἘῸΣ 
{Π6 ΡΟ Ὶ5 οὗ Ἠδανγεη 5118} Ῥο ϱΠα]κεῃ. 
7 Απᾶ ἴλειῃ 5181] ἴλογ 566 [Π6 

ΒΟΠ ΟὗἩ Τη81}) οοπηίηρ ἴῃ ἃ ο]οιᾶ πι 
ῬΟΥΘΙ απᾶ ργϑαῦ ρΊΟΥΥ. 
28 Απά ψ ἜΘ {Π686 ὑπϊηρ5 Ῥορίη {ο 

60116 {ο Ῥα55, {μαι ]οο]ς ἀρ, απά 10 
τρ τοισ Ἠεαᾶς, Το γοαχ χεζοπιρίοη 
ἀτανγεί] πρῃ. 
29 Απᾶ Ίο βρα]ο {ο {επ ἃ ραγαῦ]ο, 

Ῥε]πο]ᾶ {πὸ ἢρ 166, απᾶ 811 μα {χεθ», 
80 πετ {1εγ πον ϱμοοῦ {ογ6]μ, γα 

566 απᾶ που οἳ γοιχ ού 86]Υ6Β, 
Όλαί ΒΠΙΗΤΗΘΥ 18 ΠΟῪ πρ] αἲ μπᾶ. 
91 50 Ἰἠκοπ/ίβα γο, γ]επ γε 566 ἔπ 658 

(Πήπσς 60118 {ο Ῥαβ5, Κπον Υο λαί 
ια ἸΠπρᾶοπι οὗ (ἀοᾶ 15 πῖσ] δὖ Παπά. 
82 ΘΙ Τὸ καγ πηΐο γοα, {}}15 

σεποτγαδίοη 5181] ποὺ ρ8β8 ἃινδυ, 011] 
α]] Ῥο {0181164. 
98 Ἡοανεπ απ εαγίλβμα]]ραδθβανγαγ, 
Ῥαΐ τηγ πονάς 5881] ποῦ ρ8β5 απαγ. 
84 4“ Απᾶ {αχκο μορᾶ {ο γοπγβε]νος, 

Ἰοϑῦ δὖ απγ 6ἴππο γοιχ Ἡθαχί5 Ὦο ΟΥΘΙ- 
ἐπαγρεᾶ πα 5} 6] ὑ]1πρ, 8 ἄταπ]και- 
655, 84 64165 οὗ {Π18 176, απᾶ 50 
{πᾶῦ ἆαγ ΘΟΙῚΘ προη γοι ΠΠΦΊΓΑΥΘΒ. 
96 ΕΟΥ α5 ἃ Βη876 5Π8]] 16 ο0π1θ ΟΠ 

411 ἔμεια ὑμπαύὺ ἀπγε] οἩ {16 {αορ οἵ 
ιο ν/ηο]θ δαγ{]1. 
96 ἸΝαΐομ γο ἰλεγοίοτο, απᾶ Ῥταγ 

4ΊΥΥΑΥΒ, λα γο τὺ Ῥο δοσοοπηϊςοα 
νου {ο 656βρο 81} {Π686 λμίηρβ 
Όιαί 5181] οοπιθ {0 Ῥαβ85, δη {ο βίῃ 
Ῥοΐογο {π6 βοὴ οἵ τηϑῃ. 
37 Απᾶ ἴῃ {πῸ ἄαγ πιο Ίο τας 

᾿ ἐθασΒίηρ ἴῃ ὑπὸ Γοπαρ]ο, απιᾶ αἲ πὶσ]ί 
Π6 παπί οτ{, απᾶ αροᾶς ἴῃ πο τποιιτι{, 
: μαΐ 15 οπ]]θᾶ {]ιο πποιηξ οὗ ΟἨνος. 

88 Απά 811] {ιο Ῥεορ]θ 68Π1Θ Θ6ΑΥΙΥ 
ἴῃ {]θ 1ΠΟΥΠΙΗΡ {ο Ἠΐτη ἴῃ {πο Τεπηρ]ε, 
10Υ {ο Ἠεας 1η, 

1881 

20 ου απο ἔλεπα ελα απο σι 
ο] πα {ο ἔπαπα Οχαί ρῖνο βαο]ς 
ἴῃ {λοβο ἆαγβ! {ος ἴλετε 588}} Ὦο 
ρτεαῖ ἀΠβίγεβς προπ {μα 1]απᾶ, 
Ώπά ντα πηΐο {Π|15 Ῥεορ]θ. Απά 
θ1εγ 58}8]] [411] Ὦγ Όλο οἆρο οὗ {λε 
ΒΟΥ, απά 518}} ΡῈ Ἰεᾷ οαρίῖγο 
1Π{ο α]] {86 παβίοπς: απᾶ «6γτ- 
βα]οπῃ βΠα]] Ῥο ἰχοᾶᾶει ἄοντι οὗ 
{η6 θη 165, τιθ1] ἐ]ιο {ἴπαες οὗ 
πο επίΙΙες Ῥο 1116. Απά 
Ώλεγο 5881] Ὄο εἶρης ἴῃ 5 πᾶ 
1ΠΟΟΏ απᾶ 5ύδυ5; απάᾶ ππροη {Π|6 
θαχ{] 4ἱ5ίΥ655 οὗ ΠΦΕΙΟΠΒ, ἴῃ Ῥει- 
Ῥ]αεχ1(γ {ου Πιο τοαγῖηρ οὗ ἔ]ιο 568 

26 ἃπᾶ με Ῥϊή]οσγς; ππεη 3 1αϊηἐϊηρ 
{0χ Τραχ, δια ΤῸ εκρεοία{Ιοη οὗ 
μα ὑπϊηρβ πνἩΙε] ατα οοπήπρ ΟΠ 
ὃμ]ο πνοτ]ᾶ : ἔοτ {λε ροπγοτβ οὗ {88 

2] Ἠδαγοπς 5881} θ6 Α]ιαθη. Απᾶ 
λε β]α]] {1ογ 566 [16 Ρο οὗἉ της 
οοπαῖηρ ἴῃ ἃ ο]οιαά γη] Ῥουγου απᾶ 

28 ργεαί Ρ]οι. ἘῬαί ναι ἔλθβε 
πρ Ὀορίη {ο οοπιθ {ο Ρα58, ]οο]ς 
τρ,απᾶ ΗΕ πρ γοῦν Ἠεαάς; Ῥεσσαδο 
γοιχ τεάεπαρίίοη ἄταπγεί]ι πὶρ]. 

Απά Ἠο 6ρα]ο {ο {επι ἃ ραγα- 
Ῥ]ε: Ῥε]ο]ά ἴπο Άρ {τεο, απιᾷ 811 

80 {πὸ {χαες: Πε {]1ογ πού 5]οοῦ 
Του, γ 566 15 απᾶ Κπον οὗ τον 
ΟΥ. 56 Ιγ 95 ὑπαῦ ἴ]ο ΒΙΙΗΤΠΘΥ 15 
ὩΟῪ ΠΙρῃ. Ἐγθὴ 5ο γ8 8180, 
Ἡ/ἨΘη γ6 566 {Π|6568 ἐΠ]ηρ5 εοπηῖπρ 
ἴο Ῥα55, Κποῖν το ὑπμαὺ πο Ἱάπρ- 
ἆοτα οἵ ἄοά 15 π]σμ. Ὑσογί]γ 1 βαγ 
ππίο γοι, Τμϊ5 σοποταβίοη 5881] 
πο Ῥρα5δ8 δι, 0111 811 Οήπρε Ῥο 

24 

9 σι 

29 

8 [νὰν 

92 

9 ο] 
5881] Ῥα55 απνατ: μα τηγ γγογᾶς 
βμα]] ποῦ ραβς αγ’αγ. 

Ῥα{ {α]ο Ἰοεᾷ {ο γοπχβε]νος, 
1ο5ύ Ἱαρ]γ γοῦν Ἰθαχίς ΡῈ οΥεΓ- 
οἩαχροᾶ συν εατ{οαπρ, απᾶ 

6ἨἨΘΡ5, απᾶ οατθς οὗ {815 
16, απά λαί ἆαγ οοπιθ ΟἨ τοι 
ΒΆΘΔΟΘΗΙΥ 5 ἃ 8ΠάΥ6: {0Υ 80 5881] 
10 οοπηθ ἼΡΟῚ 81] παπα ἐμπαὺ ἆγγο]] 
ΟἹ {16 {466 οὗ 811 π6 ϑαυίῃ. Βαΐ 
γυϑύοῃ γε δὖ ΘΥΘΥῪ ΒΘΔΡΟΠ, τησ] πρ 
ΒαρρΙορ{οἩ, ὑπαῦ Υο πααγ Ῥτονα] 
{ο 68οαρο 811 {παρα (μΙπρς ἐπδὺ 
51.811] οοπ16 {ο Ῥᾶ58, δια {ο βἰαπᾶ 
Ῥοΐοτο {ο Βου οὗ ΠΙαΗ. 

Απάᾶ ονοχγ ἆαγ 116 νγνὰβ ἔεασ]ῖης 
ἴῃ {Πε {επηρ]ε; απᾶ ονονγ π]σ]έ ΗΘ 
πγοηί{ οι, απᾶ Ιοᾷσεά ἴῃ ἐιοπποαηξ 
Όιαί 15 οπ]]οῦ ἐδ πιοιιέ οἵ 0Ηνθς. 

88 Απά 81] {πο Ῥοορ]ε οππιθ θαχ]γ ἴῃ 
Όλο πιογπίπᾳ {ο Ἠπῃ 1η {ιο {οτηρ]ο, 
{ο πρᾶν Ἠ]τη, 

94 

90 

97 

ΘΟΘΟΙΩΡ]15η64. Ἡεατεν απᾶ ραν | 

101, εᾱ- 
γρίγϊης 

8 αγ. ἐπε 
ἡμπμαρΡτί- 
εᾱ εαγίῃ. 



ΏΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, 

23 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς 15 οπι. δὲ 
θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις' ἔσται 
γὰρ ἀνάγκη µεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ 

94 ἐν] τῷ λαῷ τούτῳ. καὶ πεσοῦνται στόματι 19 οηι. ἐν 
μαχαίρας, καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα 
τὰ ἔθνη" καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη 

ΓΞ ο - ” Φ ες - 
ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν. 

΄ , 

55 καὶ ἔσται Ὁ σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ 39 ἔσονται 
ἢ “ - ᾿ ΄ 
ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν 
ἀπορίᾳ, ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου, 3 (οπι, ) ἤχους 
» 2 Δ 

90 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ 
προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ" 
αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 

Ἢ / ” Δ εν Ἅ 4 , 
97 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ 
- » 

28 δόξης πολλῆς. ἀρχομένων δὲ τούτων γίνε- 
ΕΣ ’ Ν » / οὕ Ν 

σθαι, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς 
νεος / ῃ η όρο ῃ κών 
ὑμῶν διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 

τ κα Ν - 
9) Καὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς, Ἴδετε τὴν 

80 συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα ὅταν προβάλω- 
” ΄ τὴν; ἐξ νον Ὁ “ / 

σιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε 
μὲ Ε » Α Δ , 5 / ο ΔΝ 

81 ὅτε ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. οὕτω καὶ 
ς τν ” - ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε 
μη » / 3 ς / - “ θυ 35 ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ἀμὴν 

ς - σ ᾿ ς 

λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθη ἡ γενεὰ αὕτη, 
τν. Ξ 

38 έως ἂν πάντα γένηται. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
/ « Ν / » Ἁ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ 

παρέλθωσι"". τη 
4 ΄" ’ - 

8 Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, μήποτε βαρυνθῶ- 
ϱη ε - , 

σιν" ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ 
εἶ “ 

καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ᾽ 
ς - 3 οπής λα, . / . ς ρα κ] 

3δ υμας επιστῃ ἡ ἡμέρα εκεινη ὡς παγὶς“ γὰρ 
» λ , 25 δει / Ν θ ΄ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους 
» ΄ -- ΕΣ ΄“ 

86 ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. ἀγρυπνεῖτε 

οὖν Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι, ἵνα καταξιω- 

θῆτε: ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα 
γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ 

τοῦ ἀνθρώπου. , 
5 ᾿ λ ο Ε ες “ , ἁ 

8 ἪΝ δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων 
3; / 3 " 

τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ 
ΕἾ δὶ ’ ” Ν “ ε λ Δ 

38 ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν. καὶ πᾶς ὁ λαὸς 
” κ᾿ γνΝ ᾿ ρε - » , 
ὠρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν 

αὐτοῦ. 

τῷ ὧϑ 

2: 

παρελεύσονται 

βαρηθῶσιν 

(ἐκείνη ὡς παγίς") 
σ » ᾿ λα ἐπεισελεύσεται γὰρ 

δὲ 

κατίσχυσητε 
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Μαι. 
6, 3 

Ματ, 
26. 14. 

0», 
τοϊ ποι 
ΠΑ 

ΜΑ, 
«96. 11. 

ΣΜΑΟΙς. 
20. 20. 

ΠΟΥ, Ι 
παυε 
πεαγζν 
αερίγεα. 

7 Μαι, 
26. 26. 

1611 

«24 Νοῦν {πο ἴθαςδί οἵ ππ]θοπγεποεᾶ 
Ῥγεαᾶ ἆγοτνι πρ, νυ] Ο ἢ 15 οα]]εά {116 
ῬΆΒΒΟΥΘΥ. 
2 Απά ἴ]ιο ομϊοῦ Ῥτϊοβίς δηα βου 65 

Βουρηῦ Ἠοι {πε τηϊρηῦ Κα] ήτα 
ἴου ὑπο υ {εαγθᾶ {πο Ῥεορ]ο. 
8 4 ΤΠΘΟΙ οπεοτοᾷ Βαΐαη Ἰπίο 

Φαᾶαβ βυσηδιηρα Ἰβοδγϊοῦ, Ῥεΐηρ οἳ 
{Π6 ππτηῬεχ οἳ {Π6 ὕνγοϊνϑ. 
4 Απᾷ Ἰο πϑηῦ Π15 πναγ, απᾶ οοπ]- 

πηαηθᾶ γη] {ιο ομϊοῦ Ῥτιοβίς απ 
οαρίαϊης, ΠΟ Π6 τηϊρ}ιὺ Ῥείγαγ Πῖτα 
πηΐο ἔμοτη. 
ὅ Απά ἴπιαγ σοῦ ρ]αᾶ, απᾶ «0Υ6- 

παπ{εᾷ {ο ρῖνο ἨΙπῃ ΤΠΟΠΘΥ. 
6 Απά [6 Ῥγοπήβεᾶ, απᾶ βοαρ]ῦ 

οΡρροσπιπϊγ {ο Ῥοείταγ ἸἨϊπα απο 
έλατα Ι1π {πο αΏδεπερ οὗ {Π6 ταῦ ]]- 
ἰπᾷθ. 
7 4 ὙΤποη «ατπο {Π6 αγ οὗ τῃ- 

Ἰεαγοποᾶ Ὀγθδαᾶ, τ μθη {πο ῬΑΒΒΟΥΘΥ 
πηαςδῦ θ6 ΚΙΙαᾶ. 
8 Απᾶ πο βοῃὺ Ῥοαΐου απ {ο]ῃ, 

ραγῖηρ, 4ο απᾶ Ῥτερατε τι ὑπ Έα85- 
ον6Υ, ὑπδῦ νο τηαγ δῦ. 
9 Απᾶ ἴλπεγ βαῖά απίο Ἠϊτη, Ἰηετα 

νη]6 ποὺ ὑπᾶῦ πνο Ῥτερατο ὃ 
10 Απάᾶ Τε βαϊᾷ ππ{ο Έποπα, Ῥε]ο]ά, 

πηθη γα 816 οπ{θγθᾶ 1Π{ο {16 ο1ῦψ, 
Ώ]εγο 5181] ἃ πιαη τηθεί τοι, Ῥεατίηρ 
ἃ Ῥϊέομοαν οὗ νγαίεχ, {ο1]οσγ Ἠϊπα 1πίο 
{π6 πουβθ ΠΟΥ 9 οη{ετοίῃ ἴῃ. 
11 Απᾶ τε ελα] βαγ πηΐο {πο ροοᾶ- 

ΤΙΘΊ οὗ {π6 Ἠομβδο, Το Μαβίαγ βαϊ ἢ 
ππ{ο μεθ, Ἴλετο ἵδ {πο ρτεςί- 
ολαπρεγ ΨἼθγο Τ Ε]ια]] εαί ὑπ6 Ῥαββ- 
οΥ6Υ πα τὴν ἀϊδοίρ]ες 2 
19 Απᾶ Π6 ε]α]] βατ τοι ἃ ΊαΥρο 

ὌΡΡΘΥ χοοτα {αχπ]δμεᾶ, ἴἨεγο τηθ]Κα 
χθαᾶτ. 
18 Απᾶ μου πγοηῦ, απᾶ {οαπᾶ α5 ια 
δᾶ 5αϊα ππ{ο ἔμ, απ {Π6Υ τηδαθ 
χοπᾶγ {Π6 Ῥ4ΒΒΟΤεγ. 
14 Ἐ Απᾶ θη ἐ]ο οι πας 90ΙΠ6, 
6 βαὺ 4ο, δηᾶ {μ6 ὑπγε]γο ΑΡοβί16Ρβ 
πὴ Εἴτα. 
15 Απᾶ πο βαϊᾶ απο ποῖ, ᾿ ὙΠ 

ἄοβίγθ 1 Ἰανο ἀθβῖχοᾶ {ο οαὺ {118 
ῬΆΒΒΟΥΘΥ πε] γοα Ῥεΐοτε 1 βυου. 
10 ΕΌῸΥ 1 580 πηΐο τοι, 1 πι] ποὺ 

ΑΠΥ ΙΠΟΥΘ οδὺ ὑπουθοῦ, τι} 16 Το 
{π]111οᾷ ἴῃ πὸ Κἰπράοπα οὗ ἀοἀ. 
17 Απᾶ Ἠο {οο]ς πο οἳΡ, πᾶ ρατο 

{μη κ5, απᾶ βαϊᾶ, Ταχο {115, απᾶ 
ἀϊν]ιᾶς 16 απποηρ γοιχβθ]γθΒ. 
18 ἘῸΥ 1 580 ππίο τοα, Ι πῇ]] ποί 

ἀτίη]ς οἱ {πὸ ἔχταῖς οὗ {λα Ὑ1πο, παπα] 
ο Κἰπσᾶοπι οὗ ΘΟ 5881] «οπηθ. 
19 4 " Απᾶ Πο {οοκ Ῥτοπᾶ, αηᾶ ατα 

ἔπαπ]κς, απᾶ Όχα]κα {έ, απᾶ Ρ8Υο πηῖο 

1881 
20. Νου {μα ἴρθαβὺ οἵ ππ]εανεπεᾶ 

Ῥτοεαά ἄγϑυν πὶρ], τ ΒΊΟῊ 15 οα]]εά 
2 {π6 Ῥαββογεγ. Απά {πα ομϊθῦ 

Ῥυϊοϑίβ απᾶ {ο βογ1ρ6ς βουρῃῦ 
Δὸν {Ποὺ τηϊρηῦ ρα6 Ἠΐτη {ο ἀθαθ]ι; 
ἴον ὕΠ60 Γεατοᾷ {πο ῬοοΡ]ο. 

5. Απά Βαΐαπ επ{ογοᾷ 1πίο οαάας 
ὙΠῸ γγα8 εα]]οᾷ Τ5σατ]οῦ, Ῥεῖρ οὗ 

4 ιο παπηῬεχ οἳ ὑπ ἔγγε]νο. Απᾶ 
16 πποπῦ δυῶν, απᾶ οοπηπηαπεᾷ 
πλ {1ο ο]θί Ῥτίεδίβ απᾶ οα)- 
{αΐης, που ἢ6 πϊσΗ{ ἄε]ῖνεν Ἠϊπα 

5 ππ{ο {Πθπα. Απιᾶ {αγ γγετο ρ]αᾶ, 
απᾶ οογεπαπ{εᾷ {ο ρῖνο Ἠῖπα 

6 πΠοΠοΥ. Απάᾶ δ οοηβοη{εᾶ, απᾶ 
εοαρμί ορροτυαπΙψ {ο ΔΘ γον 
Ἠΐτη απίο Πθπα 11Π {πο αὔΏβεπες 
οὗ {π6 ππα]Η{πᾶς. 

7 Απᾷ ἴπο ἄαγ οἵ απ]θαγεπεᾶ 
Ῥχεαᾶ «8116, ο 16} {11ο Ῥ885- 

8 οτεγ τητδέ Ῥο βϑουϊῆορᾶ. Απᾶ Ίο 
ποηῦ Ῥείαυ απᾶ 1οἨπ, βαγίΠΡ, «ο 
απᾶ τηα]θ Υθαᾶγ ΤΟΥ τι5 ὑπ Ῥρα58- 

9 οτεχ, ἴ]ιαί νο τηαγ εαῦ. Απᾶ 
{ΠΥ 5814 απίο Ἠϊτα, ὙΠ 6 ση] 

10 Όποια ὑμπαῦ ντο τηδῖτο γᾶν Απᾷ 
116 5814 πη{ο ἔμαπα, Ῥε]μο]ᾶ, ΤΠ θη 
Ὑ6 816 οπ{οτας ἰηΐο {11 οἰζγ, ενα 
5181] τηϑϑῦ τοι ἃ τηϑῃ Ὀθδυϊηρ᾽ 8, 
Ῥϊίο]αν οὗ νγαῦθυ ; {ο]]οσγ Ὠΐτη 1π- 
{ο π6 ποιβ8 π]εγεϊη{ο μ6 σοθίῃ. 

11 Απᾶ το 5881] βὰν ππ{ο ἴπε ροοῦ- 
1ηΦΏ οὗ {μα Ἠοπβο, Τη6 2 Μαρίετ 
βαῖ ἢ απίο ἴποθο, ΒΟΥ 15 {πὸ 
ραορί-οΠατηῬοχ, ΠΘΥΘ 1 518]] εαί 
{ιο ῬΑΒΒΟΥΘΥ πα ΤΥ 4ἱβοῖρ]ες ὃ 

12 Απᾷ Ἡο ΜΠ] βΒῆῃδνν τοι ἃ Ίαχρο 
ὌΡΡΟΥ τποοπ Γαγπ]βμθᾶ: ποτε 

18 τηακο Υθοβᾶγ. Απᾶ ἴπεγ πεηῖ, 
δια {οππᾶ α5 Ἱο Ἰαᾶ βαϊᾶ πηίο 
{πεπα: δηᾷ ὑμ6 0 πιαᾶο τεαᾶγ {πα 
Ῥ888ΟΥΟΥ. 

14 Απά πἩεη ἴμο Ἠοιχ πας «016, 
16 βαὺ ἀονῃ, απᾶ {16 βροβί]εΒ 

15 η Ἠϊπα. Απᾶ ο παὶά πηπίο 
{παπα ὙΠ ἄθβιτο 1 Ἠατο ἀεβιτοᾶ 
{ο εαῦ 015 Ῥδββουϑὺ σι το Ῥε- 

16 {οτε Τ βου : ΓῸΥ 1 58. ππίογοα, 
1 πι] ποὺ οαὺ 16, απ] 10 Ῥο {π]- 
βΠεά ἴῃ {πο Κἰπράοτη οὗ ἄοᾶ. 

17 Απᾶ ηε τεοθ]γοᾷ ἃ οπΡ, δ τ θη 
"6 Ἰαᾶ ρίνεη {ΠαπΠΚβ, Ἡθ βαϊᾷ, 
ΤΆΚ6 {Π5, απᾶ ἀῑν]ᾶο 16 ΑΠΠΟΠΡ 

18 γοιχβε]νθε: ΤΟΥ 1 βαγ ππίο τοι, 
Ὑ11 ποὺ ἀτίη] ἴτοπι Ἠθηςθ- 

Του οὗ {π6 ἔσπιϊῦ οὗ {πο τίηο, 
τι Ὁ}} {ο Κἰηράοτῃ οὗ ἄοᾶ 5}8]} 

19 οοῖηθλ. Απᾶ ο {οοῖς 9Ῥτοαᾶ, 
δα πει Π6 δᾶ ρἵνεη {Π1αηΚΑ, 
16 Ῥγδᾶκθ 10, απᾶ ρανο ἴο 

ΤΟΥ, 
«οἱποιξ 
ἐιηυιὶὶ 

105, 
Τεαςσ]ιεν 

8οσ,α 
1οαΓ 
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923 ᾿")Ηγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων, ἡ λεγο- 

9 μένη πάσχα. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 

οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν ἐφο- 

βοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 
3. Ἐϊσῆλθε δὲ ὁ Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν 

ἐπικαλούμενον ᾿Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ 
4 ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα. καὶ ἀπελθὼν συνελά- 
λησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς” στρατηγοῖς 

οι 

νι - 41 αὶ ὃ “ ΕΣ "“ μὴ ᾽ κ ». 

τὸ πῶς αὐτὸν παραδῷ αὑτοῖς. καὶ εχαρη 
“ , ΄“ 

σαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. 

Φ» 
κ » / Ν » ’ πὸ ’ “ 

καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ 
ΡΥ Φ4 κ ὁ. γ τρ ” λ 

παραδοῦναι αυτον αυτοις ατερ ΟΧχ ου. 

-ᾱα Ἦλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει 

ορ θύεσθαι τὸ πάσχα. καὶ ἀπέστειλε Ἠέτρον 
/ 

καὶ Ἰωάννην, εἰπών, Πορευθέντες ἑτοιμάσατε 
ε “ κ᾿ / “ / ε δὲ τν 

ϱ ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν. οἱ δὲ εἶπον 
- - ᾿ ς 53 

ι0 αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν; ὁ δὲ εἶπεν 
3” ΄“΄ ΕῚ ΄ 2 / ε -“ ώ κ αὐτοῖς, Ιδού, εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν 
[2 / ε - ” ’ 

πόλιν, συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον 
σ ο » ΄“ 

ὕδατος βαστάζων" ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς 
Ν 8... 93 5 / ΕΟ ὁ “ 

11 την οικιαν ον" εἰσπορευεται. και ερειτε τῷ 
κε / »“ 3, ’ ς / 

οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει σοι ὁ διδάσκα- 

λος, Ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα, ὅπου τὸ πάσχα 
Ν “ - ΄ 

μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; κἀκεῖνος 
νου / 3 / , 3 , ο 9, “ ὑμῖν δείξει ἀνώγεον μέγα ἐστρωμένον" ἐκεῖ 

13 ἑτοιμάσατε. ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς 

-- τῷ 

ο ας ᾿ / 
εἴρηκεν αὐτοῖς" καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

. ὦ δι» : « ΓΈ κι ε 
Ἡ Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσε, καὶ οἱ 

Ν Αα 5 

16 δώδεκαδ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. καὶ εἶπε πρὸς 
Ε] / ᾽ ή » / - Ν / αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσ- 

΄ « ” ΕΥ̓ -“ ο 

χα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ µε παθεῖν 

10 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐκέτιὸ οὐ μὴ φάγω ἐξ 

αὐτοῦ], ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ 

17 τοῦ Θεοῦ. καὶ δεξάμενος ποτήριον, εὐχαρι- 
/ 5 / - ν , στήσας εἶπε, Λάβετε τοῦτο, καὶ διαμερίσατε 

18 ἑαυτοῖς» λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίωϑ 
» Α -“" ΄“ 8 ᾿ [ιά “ 

ἀπὸ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως ὅτου 
ε ’ - “ ” Α Α 

19 ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ. καὶ λαβὼν 
” / » Άι ἕν, 
ἄρτον, εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν 

1 καλούμενον 

3 ϱΠΙ. τοῖς 

8. εἰς ἣν 

΄ { 

εἰρήκει 

6 ϱπι. δώδεκα 

οπι. οὐκέτι 

Τ αὐτό 

8 εἷς ἑαυτούς 

9 αἆᾶ ἀπὸ τοῦ νῦν 
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ΜΑΙ. 
26. 21. 

κ ΜΔ, 
20. 25. 

ἘΜ, 
19. 28. 

Ἀ Μαί. 
26. 84. 

κ ΜΑΙ. 
10. 9. 

5, ΤὉΟΚΕ ΧΧΤΙ. 19. 56. 

1611 
ἔπεπι, βαυίηρ, ΤΗΙ5 15 τὴν Ῥοᾶγ ΒΟ 
15 σίνγϑῃ ΤΟΥ γοτ, {Π185 4ο ἴῃ ΤΕΠΊΕΠΙ- 
Ῥχαπος οὗ γτη6. 
20 Τα]κογίδο αἱδο 11ο οαρ δου 

ΒΙΡΡΟΣ, βαγίης, ΤΗΙ5 σαρ 15 ὑπ Νῶν |. 
Τορίατηοηῦ ἴῃ ΤΥ Ῥ]οοᾶ, νε] 15 
βΠεᾶ ΤοΥ γοι. 
21 4 Βαευὺ Ῥο]μο]ά, ὑπὸ Ἠαπᾶ οὗ 

Ἠϊπα ὑπαῦ Ῥείχαγεί] 1ης, 15 ὙΥ101. Τὴ 6 
ΟΠ. {πο {αρ]ο. 
22 Απᾶ ἐστ ὑπ6 Βοπ οὗ τη ροεί]ι 

α5 16 πας ἀείοιπηϊαί, μα ποῬ πηΐο 
{μαῦ τση Ὦγ ποπι Π6 15 Ῥείταγεᾶ. 
25 Απᾶ ἴἨεγ Ῥεραπ {ο επαιῖχο ἃ- 

ΙΠΟἨΡ {Ἠ6π1β6]νΥΘΕ, τυ ΒΊοἢ οὗ ἔπεπι 10 
ναδ ὑπαὺ 5Βῃου]α ἆο ὑπ|5 ἐπίπρ,. 
24 41 Απᾶ {μοετο πας 1580 ἃ βυ δ 

.ΠΙΟΠς ἔλεπα, τυ 10} οἳ έπεται Βῃου]α 
ΡῈ αεοοαη{εᾶ {πο ρτεα{θεῦ. 
25 ἉΑιά Ίο 5814 πηΐο ἔλμεπι, Τ]6 

Ἐίπρε οὗ ἴπε επ ]68 εχεγοῖδο Ἰοτά- 
551} ογεχ {λεπι, απά ΠΟΥ ια εχεγ- 
οἶβθ απ(λογΙῦγ προη {16 ἃγ6 οα]]ος 
Ῥεπείαςσίους. 
26 Βαυΐ το 5181] ποὺ Ῥο βο; Ῥτ{ Ἱε 

Οναί 15 σγθαίθϑῦ απποπρ τοπ, 1εί ήτα 
Ῥο α5 ἴ]ιο ΥοπηΏσοαΥ;: απά Ίο {μαί 15 
ομ]αξ, ἃ5 Ίο ὑμαὺ ἀοίῃ 56ΥΥο. 
27 ἘῸΥ πΥλεί]ευ 15 ργεαίεν, Ίε {]ιαί 

δι ὑ θ ἢ αὖ τηθαί, οὐ 6 ἐ]λαί 5ογγεί] ἢ 
15 ποῦ πο ὑπαὺ βἰὐθεί]ι αὖ πιθαῦ  Βαΐ 
Τ πι ΑΠΠΟΠσ τοι ἃ5 Π6 {μαῖ Βουυϑίῃ. 
28 Ὑο απο {αγ υΠΙοἩ Πᾶν οοἩ- 

{ϊππιθα σα τηθ ἴῃ ΤΗΥ {επιρίαβΙοηΒ. 
29 Απᾶ 1 αρροϊπύ πηΐο γοιι  Κίπρ- 

ἄοπα, ἃ5 τι Εαΐπαυ Πα[] αρροϊηεᾶ 
πη{ο 1η68, 
90 Τ]ιαί γο τηαγ οαὺ πᾶ ἁγίη]ς αὖ 

ΙΑΥ {αρ]ο ἴῃ τὴῦ Κἰπσάοτη, Ἑαπά βὶὐ 
ΟἹ {Πγοπαβ ]πᾶσίηρ {μα ΠΝ Έτ]ρο5 
οὗ 5786]. 
81 4 Απᾶ ἐπὸ Τιοτᾷ βαϊᾷ, τοσο 

ΡΙΠΠΟΠ, Ῥε]ο]ά, Ἔ Ραΐαπ ΠΝ ἀθβιγεᾶ 
ἴο Λανε Το, ἐπαὐ Ίο ππαγ 5Η0 γοι 8 
νηθαῦ: 
82 Βευ Τ Ἠαγο Ρταγεᾶ ἴον {π66, ὑπαὰΐ 

{Ὡγ δι η [81] ποῦ ; απᾶ θη ὕποιῖι ἃυῦ 
οοπγετίεᾶ, βἰτεπρίμεη {1γ Ῥτείμτεη. 
88 Απᾶ 86 βαῖᾶ Πίο Ἠάπι; Του, Τ 

8ΤΏ 1θαάΥ {ο ο τι περ Ῥοί] 1πΐζο 
ΡΤΙΒΟΠ, απ {ο θα. 
84 Χ Απιᾶ ο εα1ά, 1 [611 ὧιεο Ῥεΐευ, 
{ο οοσ]κς 518}} ποῦ οτου {πὶ5 ἄαγ, 
Ῥοαΐογο ὑπδὺ οι ελα] ἐπτιορ ἄθιΥ 
ναί {ποια Κπουγοϑῦ τηθ. 
96 Ἀ Απᾶ Ἠο βαϊᾷ απο ἐδ, δ ΝΣ 

1 βοηῦ γοα νι πουὺὺ ραχ5ο, ΜΝ ΒΟΗ1Ρ, 
δα 5Π065, ]ασ](οᾷ Ὑο απ ὑμίηρ ἢ Απᾶ 
{Πογ βδϊᾶ, Νοϊμῖηρ. 
86 ΤΊ θα 5814 Ἱοιιη{ο μοι, Βαΐ πο 

: 

1881 
ὤνεπι, βαγίπᾳ, ΤῊΪ5 15. Τὴ Ῥοᾶγ 
1γ/ΗΙΟἩ 15 ρίνϑῃ ἴοι σοι: {1185 ἐὰ 

90 ἴῃ ΤΘΠΙΕΠΙΡΥΠΕΘΟΓΤΘ. ἀπᾶ {]ιο 
οπΡρ ἴῃ 1]κο ΤΉ ΠΥ αΕ{εΥ ΒΙΡΡΕΣ, 
φαγΐηπρ, ΤΠΗϊ5 ΟΡ 185. πο ΠΟῪ 
Ἀοογεπαπῦ {π ταγ Ρ]οσᾶ, ευεπι παῦ 
συ μῖο 18 Ῥουτεᾶ οτί {ον τοι. 

21 Βυΐύ Ῥε]ιο]ᾶ, {πὸ παπᾶ οὗ Ἠϊτα ὑπαῦ 
Ῥοίγαγθθ τηθ 15. η] 1ης ο {μα 

22 {αρ]ο. ἘῸΥ {πο Ῥοπ οὗ ιαπ 1πΠ- 
ἄεεᾶ ροείἩ, 85 16 μα} δει ἆθ- 
{θιτηϊπαᾶ: Ῥαΐῦπνου απίο ἐπα τησ 
νγοαρ]ι ποτὰ Ἡθ 15 Ῥείταγεά ! 

25 Απά {ποὺ Ώοραπ {ο απεβθῖοη ἃ- 
ΙΠΟΠΡ {186ΠΊΒΕΊΥΘΒ, πο οὗ ἔθ 
10 πγας ὑπαῦ 5Βῃοι]ᾶ ἆο 018 ἐμΐης. 

24 Απάᾶ {ΠΗ616 4ΤΟΡ6 8150 ἃ οοηίεΠ- 
[οι απποπρ ἔμ θυ, νυ οι οἳ ὑπο 
18 αοοοαπἰθϱᾷ {ο Ὅ6 ϑργθαϊοϑβδί. 
Απά Π6 βία πηΐο (Πεια, ΤῊ Ιππρς 
οἳ {ο θη 85 πᾶν Ιου ἄβῃ]ρ οσον 
παπα; 8 πα ἴπεγ ὑπαῦ πᾶν δυύπο- 
ΥἹΌΥ ΟΥΘΥ πετ ἃγ6 σα]εᾷ Βεπο- 
ζδοίουβ. αὖ το λαέ πο δὲ 80: 
Ῥαὺ 1ο ὑπδῦ 15 πο ρτεα{εΥ απποπς 
γοα, 1ει Ἰϊπι Ῥοθσσπιθ α5 ἴπε 
ΥΟἩΠΡΘΥ; απᾶ Π6 {πῶὖὺ 15. οἩ]αξ, 
35 δ {ἴπαῦ ἀοίῃῃ βοῦνθ. Έοτ 
ν/λθίμαν 15 ρτεαίαχ, Ἡο {λιαῦ 4 510- 
{οί αἲ τηθα{, οΥ 16 ιαῦ 5εγνοαί]ι 2 
18 ποῦ μθ {πᾶὺ ἁβΙμείἩ δὖ τηθαῦ ὃ 
θα 1 απι ἴῃ {με τηϊαβϑὺ οὗ τοι 38 
1ο ὑμαὺ βουγϑίῃ. Ῥαὺ το ατα 
ΠΥ ΠΟ ἢ πᾶν σοπίϊηπιθα τὶν 
116 1Π ΤΥ {επιρίαΙοηΒ; απᾶ ὅ1 
ΔΡΡοϊηῦ απίο τοι ἃ Ἰπρᾶοπι, 
ΟΥ̓́Θ 48 πι Ἐαίμεν αρροϊη{εά 
πη{ο 1ηθ, ἐ]λαῦ ο πιασ δύ απᾶ 
ἀνιπ]ς αὖ τὰν {αρ]ο ἴῃ τὴν Κἰηρ- 
ἄοπα; απᾶ γο β]ια]] Ὁ οἱ {ΠΥΟΠΕΒ 
ἠπᾶσίης {ιο ἴπγε]νο ὑγίρες οὗ 15- 
1868]. ΒΙΠΟΠ, ῬΙπΠου, ΤῬε]μο]ᾶ, 
Ραΐαπ θᾳΡ]κοᾷ {ο Ἠανο τοι, ἴ]ιαί 

3 Ἠο τηἱρηῦ 5Ὁ τοι αξ πηεαί: Ραΐ 
1 τηαᾶε βαρρΗσα{ίοη ἔου 16ο, λα ῦ 
{πη γ ζ810}} 7411 πού: απᾶ ἄο μοι, 
π]θη οησ6 μοι παϑῦ {πτπθᾶ α- 
ραίΐῃ, Βα ὈΠ5} {1 Ῥτείμτεηπ. πᾶ 

. 16 5814 πιηΐο 1η, Τιοτᾶ, τ 0 ἴπθς 
1 τὴ τεαᾶγ {ο ρῸ θούῃ {ο Ῥτϊδου 
απᾶ {ο ἀθοαίμ. Απ Ίο 5814, 1 61] 
{π66, Ῥεΐαν, ἴπο οοσκ 5}8]}} ποῦ 
οτού 15 ἄαγ, απ] ποια ϱΏα]{ 
ἐηγίοο ἄεπγ ἐμαῦ ποῖ Ἱσιόγγοβί 

260 

21 

94 

της. 
Αιπιᾶ Ἡο βαϊα πηΐο παπα, πετ Τ 

βεηύτοα {οτί υπ πουὖ ρατβο, απᾶ 
να]]εῦ, απᾶ ΒΏ96Β, Ἰαο]κεά γο αΏΥ- 
{πρ Απᾶ μεν φαϊᾶ, Νοίϊμῖηρ. 

96: Απά Πο βαϊᾷ πηΐο {]θπα, Βαὺ πο, 

96 

1 Βοπ1θ 
δποϊθηξ 
Δα Ποτῖ- 
{165 οπα{ 
πίοι ἰς 
σῖνει 
70. 
φοι... 
αὐΏίο]ι {8 
Ῥοιεί 
οὐ ΤΟΥ 
ψόοιι. 

307, ἐδ5- 
ἑαηιοηξ 

565. 
σαί δῦ, 

4. γ6- 
οἰϊηιείῃ, 

605,1. 
αρροῦιὲ 
“γΐο 

αρροϊηΐ- 
εα πη ΐο 
πιο α 
κὶησ- ἷ 
αοπι,]λαί 
γε γᾶν 
εαί απ 
αγίπκδ.ο. 

505, 
οῦία ἔισιῖ 
φοι ο 
αϑκὶης 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ, 901 
᾽ ΔΝ α [οὶ ΄ . εὐ “ / αὐτοῖς, λέγων, Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά µου, 

τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον τοῦτο ποιεῖτε εἰς 
20 τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν), ὡσαύτως καὶ τὸ 
ποτήριον 1] μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο 

΄ ε 3 [2 [οὰ / τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί 

9] µου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον!”. πλὴν 
[ή 4 ΄“ - 

ἰδού, ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ 

99 ἐπὶ τῆς τραπέζης. καὶ ὁ μὲν υἱὸς 13 τοῦ 
΄ . ἀνθρώπου πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμένον 15 

Ν ανν, ο (9. / » / » εν 
πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι οὗ παρα- 

« ε ε 
, Ἀ Ε ἊΣ δ 4 μὴ 

98 δίδοται. καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς 
Δ - - 

ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο 
μέλλων πράσσειν. 

94. Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς τὸ 
/ νι ον εν / ε Ν 5 

26 τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. ὁ δὲ εἶπεν 
αν. τς ς ΄ - ᾽ - , 

αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν 

αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται 

90 καλοῦνται. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως" ἀλλ᾽ ὁ 
/ » ες - 15 [2 ς / . ΔΝ 

μείζων ἐν ὑμῖν γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος" καὶ 

97 ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. τίς γὰρ μείζων, 
ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν ; οὐχὶ ὁ ἀνακεί- 

3 Ν δέ . » / ε -“ 10 ε ς ὃ 

μενος ; ἐγὼ δέ εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν 1 ὡς ὁ δια- 

28 κονῶν. ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ᾽ 

9) ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς µου κἀγὼ διατίθε- 

μαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου, 
’ 17 “ » , Δ ’ ϑημ ἢ “ 

80 βασιλείαν," ἵνα ἐσθίητε και πινητε ἐπι της 

τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ κα- 

θίσησϑε 8 ἐπὶ θρόνων, κρίνοντες τὰς δώδεκα 
εἶπε δὲ ὁ Κύριος", 

Σίμων, Σίμων, ἰδού, ὁ Σατανᾶς ἐξητήσατο 

81 φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 

- - Ν εκ ἐ Ν Ν 
55 ὑμᾶς, τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον ἐγὼ δὲ 

΄ 5 [4 

ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλείπῃ Ὁ ἡ πίστις 
΄ / ν 

σου᾽ καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς 

88 ἀδελφούς σου. 
Δ - ο / 5» Φ » λ ν Δ 

μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἶμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ 

᾿ ανω δ 
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε; 

84 εἰς θάνατον πορεύεσθαι. ὁ δὲ εἶπε, Λέγω 
σοι, Πέτρε, οὐ μὴ Ἵ φωνήσει σήμερον ἀλέκ- 

τωρ, πρὶν ἢ" τρὶς ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι 

με. 
8δ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς 

ἄτερ βαλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδη- 

μάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπον, 

80 Οὐδενός. εἶπεν οὖν αὐτοῖς, ᾿Αλλὰ νῦν 

12-- 

10. Μαγπ. οπι. τὸ ὑπὲρ 
ὑμῶν διδόμενον" τοῦτο 
ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 
ἀνάμνησιν 

11 καὶ τὸ ποτήριον ὡσ- 
αύτως ἰοπί, ὑιέ πιαγϱ. 
οπι. 

13 Μαγᾳ. οπι. μετὰ τὸ 
δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο 
τὸ ποτήριον ἡ καινὴ δια- 
θήκη ἐν τῷ αἵματί μου, 
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνό- 
μενον 

15 ὅτι ὁ υἱὸς μὲν 

14 κατὰ τὸ ὡρισμένον 
πορεύεται 

15 γινέσθω 

16 (δὲ) ἐν μέσῳ ὑμῶν 
εἰμὶ 

17 (Μαγσ. μου 
λείαν,) 

18 καθίσεσθε 

βασι- 

19. φῃι. εἶπε δὲ ὁ Ιζύριος 

30 ἐκλίπῃ 

31 οπι. μὴ 

22 ἕως 

35 (τρί) µε ἀπαρνήσῃ 
εἰδέναι 

34 ὁ δὲ εἶπεν 



δ. ΡΟὉΚΕ ΧΧΤΙ. ο6- 59: 

Μα, 
20. 41. 

1611 
Μο ἐπαῦ μδίῃ 8. ῬΌΥΒΘ, 1εί Ἠϊπι ἐα]κο. 
10, απᾶ Ἠχκοπγῖδο 15 βογϊρ: απᾶ Π6 
Πιαῦ παῖ πο νου, 1εί Ἠίΐτα 5α]] 15 
δαντηθηΐ, απᾶ Ῥαψ οηθ. - 
57 ἘῸΣ Τ 580 ππίο τοι, {πᾶ Εις 

Ώιαί 15. τυ θη της γεί Ῥ6 αοσοπ]- 
ΡΠ5Πη6α ΙΠ1ηθ, 3 Απᾶ Ἠςθ πγας γερκοπεᾶ 
ΠΠΟΗΡ Π6 {ΥΑΠΙΡΡΥΘΡΡΟΤΕ: Ἐον {Π6 
{Πρ 5 οοποθτηίηρ τηθ Ἠαγο απ επ. 
985 Απᾶ {αγ Βαϊ, Τιοτς, Ῥελο]ά, 

Ίεγο α1θ {πο Βπγονᾶβ. Απᾶ Ίο βαϊά 
πιηΐο ἔπετα, Τὸ 15 οποιρ]. 
99 4 Απ Ίο οαπηοοιῦ, Δ γγϑηΐ, ἃ 5 

Ἠ6 νγὰϑ υγοῃΐ, {ο {π6 τηοπηὐ οὗ ΟἸῖν 65 
απᾶ Η15 ἀἱδοῖρ]αεβ 8150 Το ]ονγϑᾶ Πτα. 
40 ἘΑπᾶ θη ΠΘ πας αἱ {Π6 ρ]ασα, 

Ἡο βαϊᾷ πηΐο ἔμθπη, Ῥναγ, ἴλιαί γο 
επ{εν ποῦ Ιπίο {επηρίαβΙοἩ. 
41 Απᾶ Ἠθ πας πηιάτανη {γοπα 
πετ αροαό ἃ 5ἴοπε3 οαβί, απᾶ 
Κπθε]εᾷ ἄονπι, απᾶ ρταγαᾶ, 
42 Ῥαγίηςσ, Ἐαίμεν, [ἢ πο Ῥε πηΠ]]- 

η΄, 16ΠΙΟΥΟΘ {Π18 ορ Τοπ 1ῃθ: 
πθγοτίΠεΙ6βΒ, ποῦ ΤΩ Ὑ011], Ῥαΐ Οπίπθ 
Ῥο ἆοπο. 
45 Απ ΓΠεγεαρροατεά απ Απισο]π{ο 

Βΐτη {γΟΤΗ ΗΘάΥΘΗ, βἰγεηρσίπεπΙρ ΗΠ. 
44 Απά Ῥεῖηπρ 1ἵπ απ΄ άσοηγ, Ίο 

Ῥταγεῦ ΠΙΟΥΘ ΘΔ ΤΙ ΘΟ, απᾶ 5 βυσθαῦ 
πας 8.5 16 πγετθ ρτεαῦ ἆτορς οἱ Ρ]ουά 
{α]ΐηρ ἄονγπ {ο {ιο ρτοαπᾶ. 
45 Απᾶ ΘΗ ΠΘ το5ο πρ {τοπα ργασ- 

6Υ, απᾶ γ/α5 60Π16 {ο Ἠ15 ἄῑδοίρ]ες, Ίο 
Σοτπᾷ {]πεπη ϱ]εερῖπρ ΤΟΥ͂ ΒΟΙΤΟΥΥ, 
46 Απᾶ βαῖᾷ ππίο {ποπα, ὙΠ 5166 }Ὁ 

γα» ἈἘϊξο, απᾶᾷ Ῥγαγ, 1δϑὺ γϑ οπἰθ 
1Ππ{ο (επιρίαβίοἩ. 
47 41 Απάᾶ 116 Ἡο τοῦ 5ΡαΚο, ἈῬο- 

Ἠο]ᾶ, α τα] πᾶ, Πα Το ἐπδὺ τας 
οα]]αᾶ 1 πᾶα5, οης οἳ 0ο {πγε]το, πγοιιέ 
Ῥα[οτοθ ἴ]αια, απᾶ ἄτειη πθαχ ππ{ο 
76815, {ο 1198 τη. 
48 Βεύ “6511 βα]ᾷ πη{ο Ἠπη, ο πᾶας, 

ῬείχαγοεΡί ἔποια {πὸ βοπ οὗ τηδὴ νησι 
8 1155 
49 Ύγπεη {αγ ΠΟ} ποθ α οτί 

Ἠϊηπ βαν; πας σου] Το]ονν, λεν 
5814 απ{ο Πάτα, Τιους, 5181] πο βπη]{ο 
νηϊθλ [Π6 βυγοτᾶ 2 
50 4 Απᾶ οπο οὗ ἔλπαπι βπιοίο {]α 

βουνδηΐ οὔ {ο Πϊρ] Ῥτίεξί, απιᾶ οτί 
ο Ἠ18 τίση{ θα). 
5ἱ Απ ᾗσοβαςβ απβπγογθᾶ, απᾶ ΞΔ], 

Βπβογ γο {]ιις τ. Απάᾶ Ἠο {οπο]ιοᾶ 
15 οαχ, απᾶ Ἰθα]εᾶ Ἠϊτη, 
52 ΤΠεῃ {6518 ραῖᾷ πιηΐο Ἔμα «Πο 

Ῥτϊαςίς, απᾶ οαρίαῖης οὗ [πὸ Τεπηρ]ο, 
δ. {π6 Ἐ]άανς ΠΟ. πγεγθ 60Π1Θ ἴο 
Ἠϊπα, Ῥο γθ 60Π1θ οτί 5 δραϊηβὺ ἃ 
μοῦ, γη ζ]ι βΥγοτᾷβ απ βίατος2 

1881 
Ίο {ια ἹαίἩ ἃ ρι15ε, [οὐ Πῖτπα {α]κο 
10, απά Ἠ]κεγήδο ἃ πγα]]εί: 1απᾶ 
Ὢθ ἐμαῦ Ἰαίι ποπθ, 168 Ἠϊπι 
5611 Ἠ]5 οἼοκα, απᾶ ΡῈ ἃ. πποτᾶ. 

97 ἘῸΣ 1 βαγ απίο γοα, ἴλαῦ {815 
γημῖο] 15 ν/γ]ίεη πηἁδί Ῥο {π]- 
β]]εᾶ ἴῃ τηθ, Απιᾶ Ἡο πγαβ ΥδοΚκοΠ- 
ο ὙΠ {ταηβστθββους: {ον πα 
πγηῖο]ι οοποθγπθί] τηο Παζ] 2 π|]- 

98 ΕἹππεηί. Απᾶ {λμεγ βα1ᾷ, Τιοτᾷ, Ῥο- 
Ἰο]ά, Ἠσγα αγθ ὕνγο βυγουᾶβ. Απιᾶ |. 
Ίο 5814 πη{ο ἔλαπι, Τῦ 15 εποιρ]. 

99. Απᾶ η οαπηθ ουΐ, Δ νγοη{, 8 
Ἠ5 οπδίοπα σγα5, τη{ο ἐπ Υπο { 
οὗ ΟἨναςδ; απᾶ ιο αἰβοῖρ]θβ 8150 

40 {οἩοπγεᾷ Ἠπη. Απά ππεη ο 
πας αἱ ἴ]ο Ῥ]ασς, Ἡθ βαϊᾶ απίο 
Όλετα, Ῥναγ ἴλιαῦ το θηΐου ποῦ 

41 τηΐο {επρίαξίοηπ. Απᾶ 16 πγαβ 
Ῥαχίος ἔγοπα {απ αβοτ{ ἃ βύοπθ᾽ 5 
οαβῦ; απᾶ 9 Ἰαιεε]οᾷ ἄοσγπι απᾶ 

42 Ῥταγψεᾶ, βαγίηρ, Ἐαί]ιον, 1 (ποια 
Ῥο Πρ, τετηογο {1118 ορ ἔγοπι 
116: Ἠθγοτίμε]αβδς ποῦ ΤΥ τν], 

45 Ῥπὸ μΙπα, Ρ6 ἄοπθ. ὃ Απιᾶ {πογο 
αρρεαχεά απίο ἨΠη απ απρο] 
{γοπι Ἠθαγεῃ, εἰγεπσί]επῖπρ Ηΐτη. 

44 Απᾶ Ρεΐῃρ ἴῃ 8) ασοηγ Π6 Ῥτασεᾶ 
ΠΠΟΥΘ ΘεαΥΠΘΕΙΙΣ: απᾶ Ἠϊ5 βπγεαί 
Ῥεσαπης 85. 16 σου ργεαῦ ἄτορβ 
οὗ Ῥ]ουί {α]1πσ ἄογνπ προ ὅπο 

45 ρτοιπᾶ. Απᾶ ν]ιθη Ἰθ τοβθ ΠΡ 
1ΥΟΤΗ Ἠ158 ῬΤαγ6Υ, Ἡθ 6316 ππίο 
ιο ἀἱδοίρ]θ», απᾶ ἔοι {]ετα 

46 β]εαρῖπρ ζ0Υ ΑΟΙΥΤΟΥΓ, απᾶ Βαϊ 
πηΐο {1θΠ1, ΤΗΥ βΊθερ γο2 τῖδε 
ΘΠ Ῥγαγ, {παί γα δηΐου ποὺ Ἰπίο 
{επαρίαο. 

41 ὙἩἨΝΠΙο ο γοῦ βρακο, Ῥε]μο]ᾶ, α 
πηπ]ΩΗἡπιᾶςε, απᾶ Τε {]λαί πνας οα]]οᾶ 
ο πᾶαβ, οπθ οὗ {πο {ππε]νο, σγοτ{, 
Ῥεΐ[οχα ἔἩαεπα; απᾶ ο ἄτετυ πθαΥ 

48 ππί{ο «ᾖοδαβ {ο Κἰβ8 Ἠϊπ, Ἐπί 
1εβα8 ϱαῖᾷ ππί{ο Πϊπα, 7 πᾶ85, Ὦθ- 
{αγοςδύ οι {μα ὅοῃ οὗ τα χὰ ἢ 

49 ἃ 582 Απά π]εη {αγ Όιαί 
πΤ6ΥΘ αΡοπό Ἠΐτη βαν νλαῦ πνοα]ά 
1οΠοΥγ, Π6Υ ςα1ᾶ, Τιογς, β]ια]] να 

50 Απο τὶν πο ϑυοσᾶ Απᾶ 8 
οετίαῖη οπθ οὗ επι βπηοίθ {πο 
Αφετναηί οἵ {πο Ἰ]σ]ι Ῥτϊοβέ, απᾶ 

1 βίσπιοκ οϐ Ἠ15 τὶσμί εατγ. ἘῬτε 
16βας5 απηβγγετοᾷ απιά Βαϊ, Ρα ΟΣ 
σο {μας ἴαγ. Απά ο {οπσ]εᾷ 5 
681, απᾶ Ἠοα]οᾶ Πτα. Απᾶ ζο5δας 
Βαϊ απίο πε οἩΙεξ ρνϊθβίς, απᾶ 
οαρία[π5 οὗ ἐπ {επηρ]ο, δι ο]άους, 
ψγΠΙο]ι ΤΟΥ͂Θ. 6οοπηθ αραϊηδί Ἠϊτη, 
ΆΑπθ 7θ οοπ1θ Οτὖ, 45 αραἰηςί ἃ 
ΤΟΌΡΘΙ, πΙζ βΥγοχάβ δα β{ανοῬὂ 

σσ 2 

τον, αμά 
πὲ ἐμαΐ 
παΐ πο 
διυογᾶ, 
1εί επι 
861] Πρ 
οἴοκε, 
απ θεν 
οπια. 

Σα. 
ἐπα. 

8 Μ8ηΥ 
ἀποῖθηῦ 
δα ποτί- 
{165 οτηῖξ 
νογ. 45, 
4, 

4 αγ. 
Ῥορεῖ- 
δογυαλι. 



ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

εν / ΣΡ, Γ ρ ΜῊ ι / ὦ 
ὁ ἔχων βαλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν 

᾿Ὶ - 

καὶ ὁ μὴ ἔχων, πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, 
87 καὶ ἀγορασάτω µάχαιραν”.. λέγω γὰρ ὑμῖν 

ὅτι ἔτι" τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆ- 
ο Ἢ Ν Ἢ ιν τ᾽ οὐδ ᾽ , τ ναι ἐν ἐμοί, τὸ Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη 

Φ Ν Δ Δ 27 νὰν} “- έλ ” ς δὲ 
ἓ8 και Ύαρ τα”. περι ἐμου τελος εχει. Οἱ οε 

εἶπον, Κύριε, ἰδού, μάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ 
Φ “ 

εἶπεν αὐτοῖς, Ἱκανόν ἐστι. 
89 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ 

” ΝΙΝ ΡΨ ΕἽ ᾿ . ἂρ φῇ σὲ κ 
ὄρος τῶν ἐλαιῶν' ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ 

« Ν ε) “93 / ᾿ ἐ αρ ἡ α 
40 οἱ μαθηταὶ αυτου”. γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ 

ΜΝ 5 3 - ’ Δ 3” τόπου, εἶπεν αὐτοῖς, Προσεύχεσθε μὴ εἶσελ- 
41 θεῖν εἰς πειρασμόν. καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη 

ἀπ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ 
, ΄ ’, / 3 ’ 

45 γόνατα προσηύχετο, λέγων, Πάτερ, εἰ βου- 
΄. ο. , “ 9) 53 λει, παρένεγκε”. τὸ ποτήριον τοῦτο” ἀπ 

ἐμοῦ πλὴν μὴ τὸ θέλημά µου, ἀλλὰ τὸ σὸν 

43 γενέσθω Ὃ 5: ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾽ 

44 οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. καὶ γενόμενος ἐν 

ἀγωνίᾳ, ἐκτενέστερον προσηύχετο. ἐγένετο 

δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
3 ᾿ “»5Ἷ Ν » ν 

45 καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἀναστὰς 

ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθη- 
, ᾽ “ο΄ Χ32 Έ 3 Δ / 86 Ν 

τάς αὐτοῦ ἡ “2, εὗρεν αὐτοὺς κοιμωμένους ἀπὸ 
- 5 - 

46 τῆς λύπης, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί καθεύδετε; 
3 ’ ΄ σ Ἀ ” ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε 
εἰς πειρασμόν. 

4 ἜΕτι δὲ 3 αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ὄχλος, 
καὶ ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας, εἷς τῶν δώδεκα, 

προήρχετο αὐτῶν, καὶ ἤγγισε τῷ Ἰησοῦ 
“ « ΄ - 

48 φιλῆσαι αὐτόν. ὁ δὲ Ἰησοῦς ειπεν αὐτῷ, 

Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
49 παραδίδως; ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ 

αρ 3 5, Δ 3 , ᾿ ῃ 
ἐσόμενον εἶπον αὐτῷ", Κύριε, εἰ πατάξοµεν 
3 , Δ » ’ ἍΝ » » 50 ἐν μαχαίρᾳ; καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐ- 

- Η͂ ὃ Χ, -. 3 , αι ον πλ 
τῶν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν 

“ ᾿ Φ ΄ 

δι αὐτοῦ τὸ οὖς τὸ δεξιόν. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
3 “ - 3755 ο ’ ες , Ἰησοῦς εἶπεν, ᾿Εᾶτε ἕως τούτου. καὶ ἁψά- 
μενος τοῦ ὠτίου αὐτοῦ 85, ἰάσατο αὐτόν. 

5 Δ ΦΥ “- ὃν ΝᾺ η δρ εἶπε δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς παραγενοµέ- 
3 ΄σ 

νους ἐπ᾿ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς 
ον αἱ «΄ Δ ᾿ « ο δι Δ τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς ἐπὶ ληστὴν 

ἐξεληλύθατε 5 μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 

12---6 

ΑΝ (Γαχᾳ. ἔχων, πωλη- 
σάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ 
καὶ ἀγορασάτω, μάχαι- 

ραν) 
36 ρῃι. ἔτι 

27 τὸ 

38 ϱΠι. αὐτοῦ 

90 κ ᾿ ΄ 
“ τουτο το ποτήριον 

80 γινέσθω 

“1 Μαγᾳ. οπι,. τ67}. 48, 
44 

53 ρῃι. αὐτοῦ 

55 ϱπι. δὲ 

54 0πι, αὐτῷ τ 

55 ρῃι. αὐτοῦ 

56 ἐξήλθετε ἡ 

965 



9604 ο ΤΙ ΤἘΚΕ ΧΧΤΙ. σὸ---το. 

Μαι. 
29. 51. 

” Μαιί, 
20. 69. 

Μαι, 
27. 1. 

1611 
δ8 που 1 πας αν να γοι 

ἴῃ πο Ταπαηρίο, γε αἰχείο]λαά [οτί] 
πο λαπᾶς αραϊπδέ τηε: Ῥαέ {15 15 
γοαχ Ἠοιχ, απᾶ {μ6 Ῥοπεν οἱ ἆατ]- 
ΏΘΒ5. ἡ 
δ4 4] «Τ]οη {οο]ς ὑπον Πΐπα, απᾶ ]εᾷ 
τη, απᾶά Ῥγοιρ]έ Ἠϊτη Πίο {πο Ἠϊρ]ι 
Ῥτίορβί”5 Ἠοιβδθ, απά Ῥοΐεν {ο]]οπγεᾶ 
αἴαχ οϐ. 
δῦ Ἐ Απᾶ π]οπ {πον πᾶ ΚΙπᾶ]εᾶ ἃ 
χο ἴῃ ὑπὸ ππ]άξί οὗ λα ἸαΠ, απᾶ 
πογθ βοὺ ἆοππα {ορείμεν, Ῥείεν ραΐ 
ἄστη απποηρ {επῃ. 
56 Βαΐ ἃ οργίαϊη τηαῖᾶ Ῥε]ο]ᾶ Ἠϊτα 

᾿ 5 Π6 δαΐ Ὦγ έλα Άτα, απιᾶ οαγπεδί]γ 
| 1οο]κεά προην. Ἠϊπα, απιά βαϊᾶ, Τηῖ8 
1Π8Ώ γγἃ5 8.150 Ὑ110}} Ὠτη. 
δ7 Απά π ἀθηϊθᾶ Ἰήτα, βαγίπρ, 
οπιαη, πο Ἠϊτα ποῦ. 
58 Απᾶᾷ δου ἃ {16 τ 116 Ὁ οὐ ΠΟΥ 

καπ; Πΐτη, απᾶ 5αϊα, Τηοα ατί 8150 οἵ 
πο. πᾷ Ῥρίοϑι: βαϊᾷ, Μαπ, 1 απ 
ποῦ. : 
59 Απᾶ α,οπί ἐπ 5ρασθ οὗ οΏθ Ποῖ 

α4ΐοχ, αποί]ιαν εοπβάεπ{]γ αἩγπαθᾶ, 
βαγίπα, Οἱ α ὑπ 015 {ε]]ουν 8150 
να ναι Ἠῖπα; ΤΟΥ ΠΘ 15 ἃ αΠ]ΦαἨ. 
600 Απᾶ Ῥοΐεγ ραῖᾶ, Ματ, 1 πον 

ποὺ ταῦ ποὺ βαγεξί. Απ ΙΠΊΤΠΘ- 
ἀϊα[σ]γ 116 Ίο γοῦ ϱραία, {με οος]ς 
6Υ6ΥΓ. 
61 Απᾶ {ο Τιογνᾷ {ατποᾷ, απᾶ ]1οο]κεᾷ 

προη Ῥοΐαι; απᾶ Ῥείαυ τεππεπιρετγεά 
{Π6 υγοτᾶ οὗ ὑπὸ Τιοτς, μον πὸ ας 
βαϊᾶ απ{ο Πάτα, Ῥοίοχο {Π6 οοςΚ οὐονν, 
ὕπο ελα]ί ἄεπσ τηο {ητῖσο. 
62 Απᾶ Ῥεΐαι νοηί ουὖ, απ περ 

Ῥϊοτ]γ. 
65 4 Απά {πὸ τση {]ιαῦ 1614 6515 

πηποσΚκοαᾷ 1η, απᾶ βπηοίθ Ἠΐτη. 
64 Απᾶ ποπ ἴ]ιογ πᾶ Ὀ]1 Το] 46 

ήτα, {αγ βίπιο]ς Πτα η πὸ Τασθ, 
παπά αβ]κοᾷ Ἠϊπα, βαγίπρ, ΒΤΟΡΗΘΑΥ, 
νο 18 1 ὑπαὺ βπιοίο {μες 
05 Απᾶ τπαπγ οἴμον μΐησς Ῥ]ας- 

Ῥλαπποπβ]γ 6Ρρα]κο ὑΠ6Υ ἃραϊηβὺ Μη. 
606 4 Ξ Απά 85 βοοῦ 48 1ὖ πγας ὅδ, 

{μ6 Ἐ]άσις οὗ πο Ῥεορ]θ, απᾶ {ιο 
ομῖαῖ Ῥντϊοδίς δα ἐπ6 ΒογϊῬθ8β «απ1θ 
{οραί]αν, απᾶ ]εᾷ πα Ἰπίο {ποὶν 
Οοαποῖ], δαγίηϱ, 
67 Ατί οι {π6 Ον Τα] τις. 

Απάᾶ [6 ραϊά πηΐο {λστη, ΤΠ 1 {6}} 
γοι, οι ν]] ποῦ Ῥε]οτο. 
08 Απιάᾶ 171 8150 αξ]ς τοι, γοα πι] 

ποῦ ΑΠΒΥΥΟΥ 116, ΠΟΥ 1εῦ 1ης ρο. 
609 Ἠογεα[ίεν 58.811 {Π6 βοὴ οὗ τηδῃ 

16 οἩ {π6 χρΗί λαπᾶ οὗ {Π6 Ῥόονγον 
οὗ ἀοᾶ. 
τὸ Έμεη βδἱα {ΠῸΥ 411, Ατί ἔλλοι ἐποι | 

1961 

8 μοι 1 πας ἄαι]γ πι τοι 1π 
ιο {επηρ]θ, γα κἰτείομεᾶ ποῦ 
{οτί γοῦν Παπάς ασαϊπεῦ τηθ: 
ας ος 15. γοῦν Ἠοατ, μα {πε 
Ῥοσ6γ οὗ 4αχ]κπεβς. 

4  Απά {λεγ 5οἰποᾷ Ἠϊπα, απᾶ ]εᾷ 
Ἰήτη αισα, απᾶ Ὀτοαρηί Ἠϊπι πο 
ιο Ἰϊσ] ΤῬγϊοδ5 Ἠομδο. Ῥαΐ 
Ῥοΐου {ο]ογεά αἴατ οἵ. Απᾶ 
θη {ποὺ Ἰιαᾶ Ἰπᾶ]εᾶᾷ α Άτα 
ἴῃ μα τηϊάϑῦ οὗ {ο οοατί, απά 
184 ραΐ ἄονπ {οσείμαετ, Ῥείεγ 
ϱα6 ἴῃ πο τ]ᾷςδί οὗ πει. Απά 
ἃ οετίαϊπ ππαϊᾶ βεεῖηπρ Ἠϊπαι α8 
16 βαῦ ἴῃ {πὸ Ηρηί οὗ ἐδ Ἰνε, 
απᾶ Ἰοο]ῖπρ 5ἰθ 5] }7 τπροηῃ 
Ἰήτα, βαϊα, ΓΒ. τη8 4150 85 
πι Ἠϊπα. Βεαῦ Π6 ἀειῖεα, βασ- 
Ἰπρ, ἸοππαἩ, 1 πον Πτα πού. 
Απᾶ αἴίετ ἃ {16 116 απ- 
οὔμες βαν Ἠϊπῃ, απᾶ εαῖᾶ, Τηοα 
3ἱβο αγ οπιο οἱ ἴλοπτ. ἘῬτπί 
Ῥοΐει ραῖᾶ, απ, 1 απι πού. 
Απά αἲ[ζεν ο ϱρασο οἵ αροτπί 
οπθ ΒΟῸΣ αποὔμετ οοπΠάςπΓ]γ 
α/γπιες, βασίης, ΟΕ α πα 00118 
τηωπ αἱδο ἵνα ὙΠ Ἠϊτα: Τ0Υ 
ο 15 ἃ ἄαἩ]σαπ. Ῥαὺ Ῥε[εν 
5814, Μαπ, 1 πον ποῦ ναί 
{ποι βαγεξδῦ. Ληᾷ ᾿πητη οἴου, 
ὙΠ116 μἢ6 γεῦ 5ρακο, {πο οος]ς 
ον. Απά {πῸ Τιογᾶ ἰατηοᾷ, 
απᾶ Ἱ]οο]κθοᾷ αροπ ἘῬοΐεν. Απά 
Ῥεΐεν γεπιαπιηογεᾶ {1ο πγοτᾷ οἵ 
ιο Τιοτᾶ, πον λαῦ Ἰο 5αϊᾶ 
τιηΐο 11η, Ῥοίογο {1ο οοσ]ς ΟΥΓΟΥ 
5 ἆαγ, λοα 581} ἄοπγ το 

2 μποθ. Απᾶ 16 ποῦ ουὖ, απᾶ 
γγορὺ Ὀἱ θυ ]ν. 
Απᾷ {ο 1πεπ ἐπαὺ ΠοΙᾶ 1,76 βιι5 

πηοσ]κοᾶ τη, δη4 θεα Ἠϊπα. Απιᾶ 
{που ῬΗπά[ο]άεᾶ Ἠΐπα, ἃπᾶ αξ]κεᾶ 
μπα, βαγίης, ἘτορμθςΥ: ὙΠῸ 15 
116 ὑμαὺ βἰγαο]ς ὕπθ0 ἢ ΑπάισΙΥ 
οὐμοὺ ὑπηρθ βρα]ο {ευ ἀραϊηβὺ 
Ἰήτη, γονῖ ης 1.1}. 

Απάα α5 6οοπ ας 1Ὁ πτας αγ, ἴ]ιο 
αβ5οπΙΡΙγ οὗ {16 εἰάετ οἳ {ια 
Ῥοορίο παδ ραἰμεγεᾶᾷ {ορείμες, 
Ῥοῦι οἹ θὲ Ῥτϊθςί5 απᾶ ΒΟΥ1Ρ6Β: 
Δα {ΠΟΥ Ἰεά ἴῃ απγαγ ἰηΐο 
{Π|6 11 οοπποΙ], βαυίηρ, ΠῚ {ποῖ 
αὐ ὧο Ολτῖςί, {611 8. Βα ο 
ραϊᾶ τπίο παπα, ΤΠ 1 ἰα] τοι, 

68 το ν]] ποὺ Ῥεμετε: διη 1 Τ αδκ 
69 γομ, γ8 ΜΠ ποῦ αἩβννετ. Βαΐ 

ἔτοτα Ἠεποείογί] β]ια]] πο Θοπ 
οἳ ται Ῥο βοαίεᾶ αὖ ἴλο τρ] 

τὸ παπᾶ οἵ {ο Ῥούψον οὗ ἀοα. " Απά 
ΠΥ 8411 βαϊᾶ, Αγ ἴλοα μετ 
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ἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

55 καθ ἡμέραν ὅ θ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ, 
᾽ , δ ΄- ν 48 » ᾿ 4 . 

οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾿ ἐμέ. αλλ 
φ - ” 

αὕτη ὑμῶν ἐστιν ἡ ὥρα, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ 

σκότους. 
, 

δι Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον, καὶ εἰσή- 
5 “ , 

γαγον αὐτὸν" εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχιερέως. 
δ ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν. ἀψάν- 

33 Ν - » , - ΣᾺ “ Ν 

των ὃ δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς, καὶ 
/ ᾽ - 39 Ε] 16 ς , 

συγκαθισάντων αὐτῶν, ἐκάθητο ὁ Πέτρος 
» ΄ » δι - - » 9 / 

δ ἐν μέσῳ αὐτῶν. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη 
οἱ ΄ 

τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς, καὶ ἀτενίσασα 
γ» κα 3 Ν 9 . » 9 ε ν 

51 αὐτῷ, εἶπε, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. ὁ δὲ 
ἠρνήσατο αὐτόν Ὁ, λέγων, Τύναι, οὐκ οἶδα 

Σ' δ᾽ 41 Ν μ' Ὅν. ο ΕΣ. λον 
58 αὐτόν, καὶ µετα βραχὺ έτερος ἰδὼν αὐτὸν 

. - 53 ᾿’ 

ἔφη, Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. ὁ δὲ Πέτρος 

50 εἶπεν ἢ, "Ανθρωπε, οὐκ εἰμί. καὶ διαστάσης 
ς Ν ιά - »» “ / ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ἄλλος τις διϊσχυρίζετο, 

λέγων, Ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ αὐτοῦ 
3. δ »- 3 ν 

ϱ0 ἦν καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστι. εἶπε δὲ ὁ 
Δ 

Πέτρος, Ἀνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. καὶ 
παραχρῆμα, ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν 

οἱ ὁ 3 ἀλέκτωρ. καὶ στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέ- 
- ΄ ἌΓ Ν, / ς ὕ 

βλεψε τῷ Πέτρῳ. καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος 
“ , 44 “ ᾿ « 3 » - ο τοῦ λόγου”: τοῦ Κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι 

Δ ΕΣ ΄ὕ ο 45 » / 

Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, ἀπαρνήσῃ µε 

685 τρίς. καὶ ἐξελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος ἔκλαυσε 
πικρῶς. 

03 Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἵ 
04 ἐνέπαιζον αὐτῷ, δέροντες. καὶ περικαλύ- 

ψαντες αὐτόν, ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον, 

καὶ 3. ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες, Προφή- 

6ὔ τευσον᾽ τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; καὶ ἕτερα 

πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. 
κ Ἀ ε » ΄ ς , / 6 Δ 

606 αἱ ὡς εγένετο ἡμέρα, συνηχθη το πρεσ- 

βυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμ- 
΄ Ν Ἢ 

ματεῖς, καὶ ἀνήγαγον 9 αὐτὸν εἰς τὸ συν- 
- ᾿ 3 

έδριον ἑαυτῶν δ, λέγοντες, Εἰ σὺ εἰ ὁ 
- 3 ἫΝ 

67 Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν. εἶπε δὲ αὐτοῖς, ᾿Εὰν 
ς "σὰ ” ν 4 ο -ΑΥ δὲ δΙ 

08 υὑμιν ειπω, οὐ μὴ πιστευσητε εαν ὂε καὶ 

ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ μοι, ἢ ἀπο- 

0 λύσητεῦξ, ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ 
᾽ν / , » δὲ ᾿ξ , 
ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνά- 

- - 3 ᾿ 3 3 
Τ0 µεως τοῦ Θεοῦ. εἶπον δὲ πάντες, Σὺ οὖν εἰ 

900 

57 οπι. αὐτὸν 

35 περιαψάντων 

οπι. αὐτῶν 

40 οπι. αὐτόν 

42 ἔφη 

ΟΊπι. ὁ 

ῥήματος 

45 αζᾶ σήμερον 

36 ρῃι. ὁ Πέτρος 

41 αὐτὸν 

Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι 

48. (αὐτὸν) οηϊ. , ἔτυπτον 
ο ᾿ 

αὐτοῦ τὸ πρόσωπον, καὶ 

49 3. / 

ἀπήγαγον 

50 αὐτῶν 

51 ϱπι. καὶ 

53 (-θῆτε) οι. μοι, 
ἀπολύσητε 

ὅδ αἄά δὲ 

.“3: 



3 Μαι, 
αι ΤΠ, 

3 Μαιί. 
21. 29, 

1611 
{πὸ ὅοῃ οὗ ἄοᾶδ Απά "δ βαϊᾶ πιηΐο 
ΏΠιοπη, ἘΥ 6 58. ὑπαῦ 1 απη. 
ΤΙ Απάᾶ {ποὺ βαϊᾶ, Ὑγμαῦ πθεᾶᾷ τ 

αΠΥ {αγίημαου τυϊπμθ55) ἘῸΥ γγο ΟἹ1- 
Β6Ιν 65 πᾶν Ἠθατᾷ οὗ Ἠῖ5 ουγῃ τη. 

939 Απᾶ ἴ]α π]οῖθ τηυ] Επιᾶςο οὗ 
{61 47056, απᾶ 1664 Ἠϊτη ππ{ο Ῥπαΐο. 
2 Απαᾶ {που Ῥοραι {ο αοοα5θ Ὠΐτη, 

καγῖηρ, Ίο {οιπᾶ {815 {ε]]ου Ῥει- 
νεγῖτρ ἴ]α παθίοἩ, απᾶ {οχριάαἵηπσ 

Γ{50 ρῖνο ὑπ]ρπίε {ο εθβδυ, δαγίηρ, ὑπαὺ 
6 ΠΙΤΙΡΕΙΕ 15 Οτ]δί ἃ ΚΙπρ. 
8 ἘΑπᾶ Ῥήαΐο αδ]κεά Ἠϊπα, βαγΊπς, 

Από μοι πο Κίηρ οὗ ὑπὸ σης 
Απᾶ ιο απβιγογθοᾶ Ἠϊτη, απᾶ δ], 
Έ]οα βαγοςί 10. : 
4 Ἔμοει βαϊᾷ Ῥιαίο {ο ἐπθ οἶ]αξ 

Ῥγίθβίβ, απᾶ {ο {μα ῬθοΡ]θ, 1 πᾷ πο 
Γατ]1{6 ἴῃ {15 τηαη. 
δ Απάᾶ ἴ]μαεγ ππογο ο ΤΠΟΥΘ Άσγσς, 

βαγίηςρ, Ἠο βγγείῃ παρ πο ῬθορΙθ, 
ἰδποβίπρ {Πμτοιρποαί 811 «δυτγ, Ῥε- 
ριππῖηρ {τοπ} (811166 {ο {115 ρ]αςθ. 
6 πει ῬΠαίο Ἱοατᾶᾷ οἳ ἄαμ16ο, 

Π6 ἃϑιθᾶ ποῦμεν λα τησ Ίν6υθ 8ι 
ἀαΠ]σαἨ. 
7 Απᾶ 85 8οοἩ ἃ5 19 πον ἐμπαὺ Π6 

Ῥε]οπρσεά απίο Ἠστοῦς 7τἹβαϊούϊοη, 
Ἠο 5ου Ἠ]πα {ο Ἠογοᾶ, πο Ἠϊηςδο] 
8,150 γγας αὖ ο εταβα]επι αἱ ἐμαὺ ππο. 
8 41 Απά πει Ἡογοᾶ 5απ “6518, 

ιο πας εχοθεᾶῖηπρ ρ]αᾶ, ἔον Ίδ γγας 
ἄαβίτοις {ο 566 Ἠϊτη οὗ ἃ Ίοηρ ΒΘΔΡΟΠ, 
Ῥεσατδο π6 πᾶ Ἰεατά ππαΠΥ ὑμίπρε 
οὗ Ἠϊπα, απᾶ Ἡς Ἠορεᾶ {ο Ἠανο 566} 
80Π16 ππῖγασ]ε ἆοπο Ὦγ Πϊτη. 
9. ΤΈ]επ Ίο απεβθϊοπαᾶ 1} Ἠϊτω ἴῃ 

ΤΙΦΗΥ Ἰοχᾶς, Ῥαύ Π6 απβπαγθᾶ Πτα 
πούμϊηρ.. 
10 Απά {ο οἱ οῦ Ῥτϊοξίς απᾶ βου] 065 

πἰοοᾶ, απᾶ γομοεπιαη{]γ αοστδεά ἨΙτη. 
11 Απᾶ Ηετοά τ ΗΒ τηε οὗ γατ 

πεί Ἠϊτη αὐ ποτρΒό, απ παοεχκθᾶ Ἠϊπη, 
απ αγγαγεᾷ τὰ ἴῃ ἃ ϱοχρεοΆΒχοΡο, 
δια 5εη{ Ἠϊπῃ αραῖπ {ο Ῥ]]αΐθ. 
12 4 Απά {Π6 βδιηθ ἄαγ Ῥιαΐο απᾶ 

Ἠογοᾶ ππεγο πιαᾶο {γϊεπάβ ὑορεί]αι; 
{οχ Ῥε[οχς, {εγ Ὕετο δὖὺ οππηϊϐγ Ῥε- 
ὕνγθθῃ {επηβε]τοβ. 
18 4." Απά Ῥιαίο, πο ο Ἰιαᾶ 

οπ]]οᾷ ἰοσείμεγ {Π6 ομῖεῖ Ῥτίδβίς, απᾶ 
{μα ΥΠΙ6ΥΒ, δα {Πο ῬεοΡ]ο, 
14 Βαϊᾷ πο (Πεπῃ, Υε]αγο Ῥχοιρ]{ 

{115 ππαη τπιηΐο τηθ, 35 οΠ6 {λαῦ Ῥει- 
νοχζεί] {ο Ῥεορ]α, απά Ῥο]ο]ᾶ, 1, 
Πανίπρ οχαπηϊπεᾶ Ἠϊτα Ῥοεΐογο τοι, 
Ἠαγο {οππᾶ πο ἴδ! ἴῃ 15 τηΣ, 
ἰοπολμίηρ {1οβο {μϊπρβ πγεγεοξ γα 
δΔΟΟΌΒ6 Πϊτη. - . 

ο. ΤὉΚΕ ΧΧΙΙ. το. -ΧΧΤΠΙ.. 14. 

1881 
{πμ6 ὅοῃ οὗ ἄοᾶδ Απᾶ Ίο βαϊᾷᾶ 
πηΐο {λοπῃ, 119 βαγ ὑπαὺ 1 απι. 

71 Απά {μου Βα], ]ιαί {ατί]ιαγ ποθᾶ 
Ίανο πο οἳ τὶ 6 552 ΤῸ πε ΟΙ - 
βε]νος Ἠαγε θαυ ἔτοπα 15 ΟὟ 
πποι{Ἡ. 

919 Απᾶ ἴμο ποιο «οπιραἩσ οὗ 
{παπα 1056 πρ, απά Ῥτοαρ]έ Ἠϊπα 
Ῥεΐοτο Ῥϊ]αΐίε. Απά {μεν Ῥοεραη 
{ο αοσ18θ Ἠΐτα, αγίηρ, λα {οππᾶ 
{115 τη Ῥεγγνογίῖϊπς οἱ ηΒΙΙΟἩ, 
δα {οτριάᾶταρ {ο ρίνο ὑσὶ θαΐθ {ο 
Ο.μαχ, απᾶ βαγίηρ ὑπαῦ Ίο Ἠϊπῃ- 
561 15 2Ο]τίεί ἃ κΚίηρ. Απᾶ Ῥηαΐθ 
αδκοᾷ Ἠϊπῃ, βασίηρ, σὺ ἴ]λοα {86 
Κίηρ οὗ ἴπο ϑονβ Απᾶ ἢ6 
απηβυγογθᾶ Ἠϊπι απᾶ 5δϊα, Τ]ῃοια 
καγοδί. Απᾶ Ῥϊ]αίο βαϊᾷ πηΐο 
{86 ο]ῖεῖ Ῥτϊεδί5 απ {πα τη]{]- 
ἰαάᾷδ, 1 μπᾶ πο {απο ἴῃ {μῖβ 
1παΠ. ἘῬτπό ἴΠογ ν/ογο {Π6 ΤΊἹΟΥΘ 
πχρεηῦ, βαγίης, ΗΘ βΗχτοί] πρ ἴ]ιο 
ῬΘΟΡΙΘ, {θασμίπρ ἐπγοπσ]λοτί 81] 
πάρα, απᾶ ἸῬοεριππῖηςρ Ίἴτοτα 
ἄαμ]εο οσα τπίο {5 Ῥ]ασο. 
Ῥπαὸ που Ῥϊ]αΐίο πραγ 15, Ὦςα 
αδικεᾶ ν]είπεν {Π6 τηϑη Ἴγεγε ἃ 
ἀαΠ]Φαπ. Απά πο εδ πετ 

9 

9 

ον 

σπ 

- δ» 

πια Ίο πας οἵ Ἠογοςς }αυ]βᾶϊο-. 
οἨ, 6 βοπί πἴτη τπίο Ἠοτοᾶ, 
ὙΠῸ Ἠϊτηδα] 8150 γγὰβ δὺὴ ᾳσανι- 
Β8]ο6τη ἴῃ {Π 686 ἆαγς. 

8. Νοπ θη Ηροχοῦ βαν; «6518, 
Ίο γψγὰβ θχοθθᾶϊηρ ρἷδα: {ον Ἠ6 
Ὑ85 οἳ ἃ ΊοἩρ πιο ἀθβίγοιβ ἴο 
566 ἨΙπῃ, Ῥδοβιδο Ἰε Ἰαᾶ πραγᾶ 
οοποθγπῖης Πῖπαι; απᾶ ο Ἱορεᾶ | 
{ο 866 50116 ὃπ]ίγασ]ο ἄοπα Ὦγ 

9 Ἠϊπι. Απά Ίο απαβθ]οπεᾶ Ἰτα 1π 
ΙΠΑΠΥ πονάς; Ῥαῦ Ίο απβγγεγτοᾶ 

10 Ἠΐπι ποίησ. Απά ἐμ ο] 
Ῥγϊθδίς απᾶ {πο βουῖρθθ βἐοοᾶ, 

11 τελοαπιεπ{]γ αοσοπβῖηρ Ἠϊτη. ἀπᾶ 
Ἠεχοᾶ σπα 15 βο]άΐενς 5εὺ Ἠάπα 
εὖ ποιρ]{, απᾶ τηοσ]οᾷ Ἠϊτα, απ. 
αγταγίηρ Ἠϊπι ἴῃ σογρθοις α- 
Ῥατεὶ βϑηῦ Ἠϊτα Ῥαο]ς {ο Ῥῆαίο. 

12 Απᾶ Ἠετοᾷ απᾶ Ῥϊ]αίο Ῥδσαππθ 
{πεηᾶς ΠῚ εποἩ οἴμαον αι 
ὙΘΙῪ ἄαγ: ἴογ Ῥοδ[ογθ {]6γ πογθ 
αὖ οπτηϊ(γ Ῥοίπγοση {Παπηβο]τοῬ. 
Απά ΕΕαΐε εα]]εά {ορείμεχ {μα 

᾿ς ομΙεξ Ῥτ]θεβίς απᾶ ὑπ τα]ογς απᾶ 
14 {πὸ Ῥεορ]α, απᾶ βαϊᾶ απίο ποπ, 

Ὑε Ῥτοιρ]ῦ τιπ{ο ππο {18 1Η, 35 
οπ6 ὑπαὺ ρεχνετίείμ ἐπ Ῥθορ]ό: 
απᾶ Ῥομο]ά, 1, Ἠανίησ οχατηϊποᾶ 
Ἠήπα Ῥεΐοχα σοῦ, {οαπᾶ πο {λα]έ 
ἵπ {Πβ τηαπ {οπομῖηρ οφ 
πρβ π]ηθχεοί γε δοοιβα Εἶπ: 

19 

10Υ, Τε 
σαν 18, 
θεζαιωε 
1 αν. 

305, απ 
αποϊπίεα. 
κίπσ 

ὅ στ. 
σίρτι 



ΈΥΑΓΤΓΕΛΔΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

- ει - “ ς Ν Ν ᾽ ν ” ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη, 
71 Ὑμεῖς λέγετε ὅτώϊ ἐγώ εἰμι. οἱ δὲ εἶπον, 

/ 7 

Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτυρίας; αὐτοὶ γὰρ 
- ᾽ “ 

ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 
Ἦν 9 Ν “ ΑῚ “᾿ ΙΝ. » 

5. Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν, ἤγα- 
ἡ Ν 

9 γεν] αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλάτον. ἤρξαντο δὲ 
Ξ κ. . ο 

κατηγορεῖν αὐτοῦ, λέγοντες, Τοῦτον εὕρομεν 
΄ ν 5 9 κ᾿ / ῃ 

διαστρέφοντα τὸ ἔθνος", καὶ κωλύοντα Και 
σαρι φόρους διδόναι, “λέγοντα ἑαυτὸν Χρισ- 

8 τὸν βασιλέα εἶναι. ὃ δὲ Ἠιλάτος ἐπηρώ- 
΄ Δ νε ν 

τησεν” αὐτόν, λέγων, Σὺ εἰ ὁ βασιλεὺς 
ήρς, φ / ς δ μΔ Ν 3. - »ν τῶν Ιουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, 

4 Σὺ λέγεις. ὁ δὲ Πιλάτος εἶπε πρὸς τοὺς 
Ε “ Ν Ἂ 3 ΣΑ Ὅς ἡ ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω 

δ αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. οἱ δὲ ἐπί- 
,ὕ μὴ ) / Ἁ { 

σχυον, λέγοντες ὅτι ᾿Ανασείει τὸν λαόν, δι- 
δάσκων καθ ὅλης τῆς Ιουδαίας, άρξάμενος 

ἃ ἀπὸ τῆς Ταλιλαίας ἕως ὧδε. Ἠιλάτος δὲ ἕ 
ἀκούσας Γαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρω- 

"“, » Ν » Ν α ” “-“ 

ὕ πος Ταλιλαῖός ἐστι. καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς 
» δ - “ 5 , ΕΣ ΄ ἬΝ, 

ἐξουσίας Ἡρώδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν 
Ν ς / » λ ΝΑ 3 ς 

πρὸς Ἡρώδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσο- 
λύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 

3 - 

8. Ὃ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη 
ἀν “ “ λίαν ἦν γὰρ θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν αὐτόν, 

Η͂ κ᾿ » / ν 8 ν 4“ ἐκ Ἀ 
διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ ὃ περὶ αὐτοῦ: καὶ 
” , - τσ κ ο ο ών , 
ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ αὐτοῦ γινό- 

Ν Α " ; δ 

9 μενον. ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοὶς ἱκανοῖς 
10 αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. εἱστή- 

» “ ΄ 

κεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, 
1] εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. ἐξουθενήσας 

. ΄σ 

δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρώδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν 
΄ » Ν - 

αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν" ἐσθῆ- 
τα λαμπράν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ λαμπρά, μψ ω. 
» ΄ 

1» ἐγένοντο δὲ Φίλοι ὅ τε ΠἨιλάτος καὶ ὁ 
3 » - ια τε 

“Ἠρώδης 1) ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ ἀλλή- 
4 ἣν. - ” 

λων' προὐπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς 

ἑαυτούς. 
{ 8 ” 

13 Πιλάτος δὲ συγκαλεσάµενος τοὺς ἀρχιερεῖς 
” 

4 καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαόν, εἶπε πρὸς αὐ- 
/ ν Ψ - 

τούς, Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, 
Ἐν. 5 , ῃ ιν κ. ἢν ν ἢ 

ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν καὶ ἰδού, ἐγὼ ἐνώ- 
ανν 3 / κα» ΜΡ Ε) ο Ὁ / 

πιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώ- 
/ ” φι “ ΕῚ » -ρ 

πῷ τουτῳ αιτιον ὧν κατηγορειτε κατ αὐτου 

δὲ (Ἠαγφ. λέγετε, ὅτι) 

1 ἠγαγον 

3 αἆᾶ ἡμῶν 

5 αᾶ καὶ 

4 ἠρώτησεν 

5 αι καὶ 

6 ϱπι. Γαλιλαίαν 

7 ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέ- 
λων 

δ οι. πολλὰ 

9 ρηι, αὐτὸν 

10 "Ἠρώδης καὶ ὁ Πιλά- 
τος 

967 
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"ΟΥ, 
αϑδϑοηϊοα. 

δ Μα. 
21. 83. 

κΤς. 2. 
19, 
ο. 10. 

ΕἾΝ 6. 
16. 

ἘῚ Ροι. 
4. 1Τ. 

Μαι. 
21. 98. 

1611 

15 Νο, ποὺ γοὺ Ἠοτοί: {ον Τ 5ο 
γοι {ο Ἠϊπα, απᾶ 10, πού]ίης νου ΠΥ 
οὗ ἀεαί] 15 ἆοπε ππ{ο Ἠϊτη. 
101 νι] ιεγοῖογο ολαδδο Ἠϊτη, 

απᾶ τοἶοαδο τη. 
17 ἘῸΥ οὗ ποθοθββ1{γ Ἡο τητιϑῦ γε]εαδο 

οπθ πηΐο {λειη αὖ {πὸ Ἐεαςί. 
18 Απᾶ Ώπαεγ οτ]εᾷ οὖ 811 δ΄ οπσο, 

βαγίηρ, ΑΥΔΥ ἢ} {115 της, απᾶ 
χο]6αδε πιηΐο 115 Βαγαββαβ, 
19 ὙΠῸ ΓοΥ ἃ οθγίαϊτπ 5ο Ι]οη πια ε 

ἴῃ {πο οἵψ, ἃ Του τ θυ, γα οαβὺ 
ἴῃ ΡΥΙΡΟΠ. 
20 Ῥήαίο {πεγείοτο πρ {ο τε- 

Ίεαςο 6515, ΒΡᾶ Κα αραῖπ {ο (επι: 
21 Βαΐ {μεγ οτῖεᾶ, βαγίηρ, ΟΥ̓ 

Ἰήτη, ογοΙγ Πάτα. 
92 Απᾶ ο βαϊᾷ πη{ο ἔπατω {16 ἐμ]γᾶ 

πηο, ΤΗΥ, σα ον1] μα μ6 ἆοποαν 
1 Ἰανο {οππά πο «απ5δεο οὗ ἆθαία ἴῃ 
πα, 1 ψ11 ὑεγαίοτο «Παβδίϊδο Ἠϊτῃ, 
απᾶ 1εί Ἠϊπα σο. 
25 Απᾶ {Π6ὺ σοῦ Ἱπβίαπό τ] 

Ἰοπᾶ νοῖσθς, τεφιήτίησ ὑμαὺ ο τηῖση{ 
Ῥο οὐπιο θα: απᾶ {ιο νοῖοθς οὗ {πετη, 
ΔΗ οἵ {με ομ]εῖ Ῥγ]εςξί5 ργενα]]εᾶ. 
24 Απᾶ Ῥηαΐο ἴσαν 5επίεηςε {λαί 

10 ϱποα]ά Ῥο α5 {μεγ σϑαπὶγρᾶ. 
25 Απᾶ Ἰο9 τε]εαδαᾶ απο {μετη, 

Ἠϊπη {μαί Του βραϊοη δα ππατᾶεχ 
νας οαϑύὺ 1Πίο ῬΙΙ8οἩ, ὙΠΟΙΠΙ ΈλΠεγ 
Πδα ἀεβιτεᾶ, θαΐ Ίο ἀε]νοτες 6515 
{ο ἐλαῖτ νο]. 
26 Ἐ Απά ἃ5 {ποὺ θα Ἠϊτπι ἃν, 

ἔμαγ ]αῖᾷ Ἰο]ᾶ απροπ οπθ ΒΙΠΠΟΠ ἃ 
Ογτεπῖαπ, οοιηίηρ οα{ οἱ [Π6 ΘΟ ΠΥ, 
Δα οη Ἠϊτη {116Υ 1414 {πε «το85, ὑμδῦ 
Ἠο πηὶσα{ Ῥδαγ 16 αὔξοι Ψ65885. 
2η 4 Απά ἴλετο {ο]ογεά Ἠϊπη ἃ 

ρτθαῖ οΟπΙΡΕΙΥ οἳ Ῥεορίε, απᾶ οὗ 
ΊΥΟΠΙΘΗ, Ιολ 4150 Ῥουαϊ]εά απᾶ 
Ἰατηθη θα Ὠΐτη. 
28 Βυὺῦ 9655 ἐαπγηῖηπρ τπιηΐο {Πετη, 

5814, Ώαιρμίεγς οἳ Φεγαβα]επῃ, 6 ῸΡ 
ποῦ ΤΟΥ 18, θα 766} ΤΟΥ γὙΟΌΥΒΘΙΥ 65, 
απᾶ ἴῸΥ γοαχ ΟΠ γθη. 
29 ΕἘῸΥ Ῥα]λο]ά, {πὸ ἀδγ5 αγο οοπαῖηρ, 

1ῃ {16 νο] ΠΥ 518}} βΒαγ, ΒΙθβϑβθᾶ 
γε ὑπ6 ΏαΙΥδῃ, 86 {πΠ6 σοι 5 ἐπδΐ 
ΠΘΥΘΥ Ῥατε, απᾶ {πο Ῥᾶρ5 Ψ1Ο} 
ΠΘΥΘΥ͂ ραγο 5801. 
80 3 Έμαι 5181] πον Ὀερῖπ {ο 580 

{ο {π6 πιοπη{αϊπς, ΕαΠ οἩἳ τ8, δηᾷ 
{ο πο 1115, Οοτος 5. 
81 3ΕΟοΥ 1 που ἆο {Ππ6586 ΟΠ ῖπρς ἴῃ 

ὃ ΡΥΘΕΘΠ ἴγ86, π]αί 5ης] Ὦο ἆοπο ἴπι 
{π6 ἄτγ 2 
95 3 Απά {μοτο ποετο 8150 ὕνγο οίπεγ, 

πηα]6{ας{οΥς, 1εᾷ πι Εἴτα, {ο ΡῈ ραέ 
{ο ἀεαίμ. 

1881 

16 πο, ΠΟΥ γοὺ Ἠετοᾶ: {οχ μ6 βϑῃΐ 
τη Ῥαο]ς πιηΐο τ; Δπ4 ὈΘΒΟΙΩ͂, 
ποῦμίης ΤΟΥ ΠΥ οὐ ἄδβε μ86}} 

16 Ῥεεπ ἄοπθ Ὦγ μΐτη. 1 ψ1} ππετε- 
{ογο ομαβίϊβθ Ἠϊπα, απᾶ τοε]εαδο 

18 ἴση. Βαΐ {ποὺ οτιεά οαί αἱ] 
{οσοείπεσ, βαγίηςσ, Απαγ πι 
{1156 πιαΠ, απᾶ το]θαβο ππίο ιβ 

19 Ῥαταβῥας: οπ6 ὙΠῸ ΤοΥ ἃ 66Γ- 
{αΐπ Ιπδαχγεσβοη πηαᾶο ἴῃ {πὸ 
οἵιψ, απᾶ ΙῸΥ τηπγᾶεν, πας εαδῦ 
ΊἨ{ο ῬΥίδοΠ. Απᾶ Ῥῆαΐο βρακο 
πηΐο ὑπο ασαϊῃ, ἄαβπῖπρ ἴο 
χε]εαδο 9655; Ὀαῦ {αγ 5]λοιῦ- 
εᾱ, βαγίηςσ, Οτποῖγ, οὐ ιν 
Ἠήτα. Απᾶ Το βαῖᾷ ππίο {πετ 
{π6 {π|γὰ πια, ΤΗΥ, τυ μαῦ οτί] 
μι {5 τᾶ ἄοπθῦ 1 Ἠαγο 
{οαπᾶ πο οαπ86 οἳ ἀθαῦῃ ἴῃ Ἠϊτη : 
1 νι] (μογείογο οἩαβίῖδο Ἠϊτη 
απᾶ τε]εἈνδο ἢ. Βαῦ {ποὺ 
πνθχγθ ᾿ἰπϑίδηῦ ση ]οιά νοῖσθς, 
αβἰΙησ {λαῦ Ἡο πι]σαε Ῥο οτι- 
οἶπεᾶ. Απᾶ [εῖν νοῖίσε Ῥτε- 
ναϊεᾶ. Απά Ῥῆαίο ρανο 56Π- 
ἴεπορ {λαῦ πας {ἴπεγ αρκεί 
ΤΟΥ ΑΠοπ]ά Ῥο ἄοπθ. Απάᾶ ο 
γε]οαβεᾶ πΐτη ὑπᾶῦ Του ΙΠΒΙΤΥΕΟ- 
{οι απᾶ ππαγάθν λα Ῥδει οαςί 
Ιπίο ῬΙΙδοη, ποπ {ΠΟΥ αρ]κεᾶ 
1ος: Ὀτί ᾖεδας ο ἀομνετοᾶ πρ 
{ο ὑμὶν σνΠ]. 
Απά θη {μεν θα Ἰϊπι α- 

παν, ἴπεγ δ] Ἰιοιά προι οπε 
ΒΙπιοηπ οὗ Ογτεπε, οοπηῖηπρ Εγοτη 
1ο οοιΠπίαγ, απᾶ αἱ οι Ἠϊπι 
ιο «Υ055, {ο Ὄθας Ὁ αξίογ 96- 
5115. 
Απᾶ  ἴἨετε {οΠοπεά Ἠϊΐπι 8 

ρτεαί τυ! ὑπαθ οὐ ὑπὸ Ῥθορίε, 
απᾶ οἵ ὙΟΙΠΕΠ πο Ῥεπαιοᾶ 
Δα Ἰαπιεηίε ἔτη. ἘῬπί ὧο- 
κας ὑατηίης ππίο Έπεπι 5814, 
Ῥαπρμίετς οὐ «Φεταδα]επι, πγεερ 
ποῦ ΤῸΣ τηθ, Ῥαέ πεερ Τοτ γοτί- 
961νθ5, απᾶ 1ου τοις ομ]άτεῃ. 

99 ἘῸΣ Ῥελμο]ᾶ, {πο ἆαγε ατο οοπι- 
Ίηρ, ἵπ ὙΠΟ {αγ 5181] 580, 
Ῥ]αβδδεᾶ ατα {με Ῥαχγοαπ, απᾶ ἐμ 
ἩΙΟΙΗΡΒ {]λαῦ πθγογ Ῥαπε, απᾶ 
πε Ὀχεαδίς {λμαί Ἠθγεγ ραγο 

80 βποκ. Τ]επ 5881} {πεγ Ῥερίπ {ο 
ΒΔ {ο ο τποιη{αϊης, Έα] οἹ 
τς: απᾶ {ο {πο Ἠ1]5, Οογετ τς. 

81 Ἐοχ 1 {ποὺ ἆο ἴπεςδο ὑπὶπρθ ἴῃ 
Ώιο ρτθεπ ἴπεο, -- 588} Ῥα 
ἄοπο ἴπ {πα 
Απᾶ {Ποεγθγγογθ ρὸ ἴπτο οί μθτβ, 

τηα]ο[ασβοΥς, 1ο τι Εἴτα {ο Ῥοα 
Ῥαΐ {ο ἀθαί]ι, 

20 

21 

22 

28 

82 

1 ΜαΠΥ 
διποϊθηῦ 
δα Ποτῖ- 
{165 1π- 
βετί Υουγ, 
1Τ Λοιυ 
116 δέ 
πεεας Υε- 
1εαδε 1111- 
{0 ἴπιεε 
αἱ {πε 
7εασί οπε 
ΡΤΙΡΟΠΕΝ. 
Ούπογς 
αἆά {μα 
Β8ΠΙΘ 
ψοτᾶς 
8[ίογ νο. 
19. 
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. ο - 

16 ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρώδης" ἀνέπεμψα 1" γὰρ ὑμᾶς 
πρὸς αὐτόν!”, καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου 

΄ “ , 3 16 ἐστὶ πεπραγμένον αὐτῷ. παιδεύσας οὖν 

11 αὐτὸν ἀπολύσω. 18 ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπο- 

18 λύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. ἀνέκραξαν 
λῚ / , Ω - ἂς 4.8 

δὲ παμπληθεί, λέγοντες, Δίρε τοῦτον, ἀπο- 
ν᾿ ε Φον 3 

Ι λυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν' ὅστις ἦν διὰ 

στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον 

90 βεβλημένος εἰς φυλακήν". πάλιν οὖν!" ὁ 

Πιλάτος προσεφώνησε", θέλων ἀπολῦσαι 
3, - 

9] τὸν ᾿Ιησοῦν. οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, 

95 Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν. ὁ δὲ τρίτον 
3 εἶπε πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν 
τ ν ” τ “πο οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ 

΄ 3 ο 3 / ς ὌΝ ο 
98 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. οἱ δὲ ἐπέ- 

- / ΡΣ , νὰ 

κειντο φωναῖς μεγάλαις, αἰτούμενοι αὐτὸν 

σταυρωθῆναι" καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐ- 

ὁ δὲ 15 Πιλάτος 
παν 2” Ἄ » τν 2 , 

95 επεκρινε γενέσθαι το αἰτῆμα αὐτῶν. αἅἄπε- 

94 τῶν καὶ τῶν ἀρχιερέων Τ΄. 

“- δι ’ η 
λυσε δὲ αὐτοῖς" τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον 

ο τ . βεβλημένον εἰς τὴν φυλακήν, ὃν ἠτοῦντο 

τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκε τῷ θελή ) η ρ Ὁ θελήματι αὖ 

τῶν. 
95. Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σ'(- 

μωνός τινος Κυρηναίου 5' τοῦ ἐρχομένου "5 
»ΤΦ - . ΄ 3 - Δ ’ 

ἀπ᾽ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρύν, 

φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 

9] ᾿Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ 
- - 4 

λαοῦ, καὶ γυναικών αἳ καὶ 3 ἐκόπτοντο καὶ 
. , » ΄ ν ΔΝ Δ Δ 

98 ἐθρήνουν αὐτόν. στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς 
οὐδε “ τὰ ΄ « ” Ἁ 

ὁ Ἰησοῦς εἶπε, Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ 
’ » Ἁ 

κλαίετε ἐπ ἐμέ, πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε 
ΑΝ 2.4 Ἁ ΄. ς ἴω ιά » ’ ” 89 καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. ὅτι ἰδού, ἔρχονται 

ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι, Μακάριαι αἱ στεῖραι, 
Δ , 

καὶ”. κοιλίαι αἱ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ 

80 οἱ οὐκ ἐθήλασαν 5, 
, ” ΄ τότε ἄρξονται λέγειν 

- ” ΄ 12 ας νεο Ν - 
τοῖς ὄρεσι, Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ τοῖς 

81 βουνοῖς, Καλύψατε ἡμᾶς. 

ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί ὕγρα Ἢ ᾽ 9 ξηρῷ 
γένηται; 

” ν᾿ ᾳ οἷν , - ῃ 
Ἡγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν 

“ ΓΑΒ ἢ “ 
οτι εἰ εν τῷ 

39 
᾽ “΄“» - 

αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 

11 ἀνέπεμψε 
15 . Δ Δ ε ο 

αυτον προς ἡμᾶς 

15 οπι.νεν. 17 ἰοσί, διιὲ 
πιανᾳ. τείαίπς τό Ἱιογὸ 
ο) δείς τὲ α[ίετ εν. 19) 

11 βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ 

15. δὲ 
16 αἆᾶ (ν) αὐτοῖς 

17 Γ Ὡ- ᾿ 

οπι. καὶ τῶν ἀρχιε- 
ρέων 

15 καὶ 

19 ρῃι. αὐτοῖς 

30 οπι. τὴν 

31 Σίμωνά τινα Ίζυρη- 
ναῖον 

33 ἐρχόμενον 

29. ϱΠι. καὶ 

3 αἆᾶ αἱ 

35 ἔθρεψαν 



9τ0 5. Ώ ΚΕ ΧΧΙΙΤΙ. ὃ5--49. 

ΠΟ», ιο 
γίαρο οὗ 
ἃ δ κι, 

πο», 
ζαιά. 

Ἕρε 91. 
8. 

1611 
99 Απᾶ νησι {16γ Ίγαγο 60118 Το 

ἔλμο ρίασο ὙΠῸ} 15. οα]]εᾶ Ἰ 0α]ναιγ, 
Όλογο {που ονποϊιβοᾷ Ἠϊπα, απᾶ {πὸ 
πια]ε[αοίοΥ5, οπθ ΟΠ ἐπ τση πη, 
απᾶ {ο οἴ]ιαυ οἩ {με 166. 
84 41 Τποπ βαϊᾷ ᾳοβας, Ἐαΐ]ιαν, ἴου- 

ρῖνο {λετη, ἴον {ευ Ἰπιονγ ποὺ πα 
ἀμὸν ἄο: Απᾶ {αγ ρατιεᾷ 18 ταῖ- 
τηρηΐ, απᾶ σαδί 1οῦς. 
85 Απᾶ ἔ]ο Ῥεορ]ο 5ἰοοᾷ Ῥε]μο]άϊπᾳ, 

απᾶ ἴλιο Ίος 4150 1 επι ἄ6- 
γἱ ρα 1ήπα, βαγίης, Ηδ βαυθᾶ οἴ μοβ, 
Τ1οὺ Ἠϊτα βᾶυϑ 1Ηπηβα]Η, 11 Ἶε 6 ΟΠα15ῖ, 
πο «Ἡοδεπ οὗ ἀοᾶ. 
86 Απᾶ ἴμο βοϊαϊθυβ αἱξο τποσκεᾶ 
πω, οοπηῖηπρ {ο 1Ηπα, απᾶ οβοενίης 
Ἰήτη γιπθραχ, 
517 Απᾶ βαγίπᾳ, Π ἴ]ιοα Ῥο πο Ἐίπς 

οὗ {π6 αγ, βΒᾶγϑ ὑπ υ56 1}. 
88 Απᾶ ἃ Βιρθυβου θύοι 8150 Ὑγ88 
γι θη ΟΥ6Υ Πάπα ἴῃ Ἰοέζενς οἵ ἄτοεῖς, 
απᾶ Τιαίη, απᾶ Ἠερτεν, ΤΗΙ5 15 
ΤΗΣ ΝΙΝα ΟΥ' ΤΗΝ σε δ. 
99 4] Απᾶ οπε οὗ ἴλο τηα]ε[αςσ[οτβ, 
το γγογθ Ἰαπσεᾶ, ταῖ]εᾷ οἳ Ἠϊπη, 
βίην, ΤΠ ποὺ θ6 ΟἨτ]εῦ, βατο ἴΗγ- 
561} απ ας. 
40 Βαὺ ἐπ6 οἴ απβπετῖης, 16- 

Ῥπ]κοά Πτα, βαγίησ, Ὦο5ί ποὺ ὑποὰ 
ἔραν. ἀοᾶ, φεεῖπρ ἴποα αὐῦ ἴῃ ἴμα 
ΒΆ1η6 εοπζεπηπα Ίο ἢ 
41 Απιᾶ νο Ιπᾶςαᾶ Παβί]σ; ΤΟΥ πγε 16- 

οαἴγο πο ἀπουθνγαχ οὗ ον ἄθεας, αὐ 
{π|5 1παπ πα ἄοπο πού ϊηρ' αΠΠΙ5Ρ. 
42 Απᾷ Ίο βαϊᾷ ποΐο 965π5, Τιογς, 

ΤΘΠΙΘΙΗΡ6Υ τὴη6 6 ἴποα εοπιεβῦ 
Ἰπίο ὑπ ν Ἰαπρᾶοπη. 
48 Απᾶ ᾖοξας βαϊᾷ απο 1ήπα, Ὑ6- 

ΥΊγ, 1 βὰν ππί{ο {π66, {ο ἆαγ 518] 
ἐμοῦ Ὀ6 τ] της ἴῃ Ῥαχαςῖςο. 
44 Απᾶ ἴὑ τγὰβ δρουῦ {πο βίχ τ ΠΟΥ, 
απᾶ ἴ]ιοιο τνὰβ ἃ ἀδυΚηθ85. ΟΥ̓ΘῚ αἩ 
ἐπ ᾿ ραυίῃ, αππθ] {π6 πη Ἠοτν. 
45 Απᾶ {πὸ ὅπη τγὰ8 ἀατκεποαα, απᾶ 
πο νγαῖ] οἳ ἐμ {ἔεπηρ]ε ας σϑηὺ ἴῃ 
ὑπὸ τηϊᾶῦ. 
46 5“ Απ ΤΠ ΘῈ 6588 Ἰαᾶ οτ]εᾷ τ ἢ 

α]οτπᾶ νοῖςς, μ6 βαϊα, Ἐδέμ θυ, Πίο ἔμγ 
λαιᾶς 1 Θοτητη θη τὴν ΒΡ: πᾶ μᾶνυ- 
ἵηρ βαϊα ἔππι5, "6 ρᾷγϑ πρ ἐμ ϱΒοΡί. 
41 Νονγ θη {ο Οδηὐανϊοι 58 

πι]λαξ τας ἄοπο, Π6 ρ]οτίβεᾶ ἀοά, 
βαγῖησ, ΟεγίαΙπ]γ {15 Ίναςδ ἃ τὶρ]ύ- 
608 ΗΔΗ. 
48 Απᾶ α]] {π6 Ῥοορία {]ιαῦ οαΏ1θ 

ἑορείμαν {ο ἐπαῦ αἰρῃί, Ῥεμο]άϊηρ 
ο ἐΠΐπσς ΒΟ 6 6 ἆοπα, βπιοίθ 
ἐιοῖτ Ῥχθαξδίς, πα τααχ πε. 
49 Απᾶ 811] 115 ποππαϊηίαπσθ, ἀπ 
ἐμ Ἱνοπηθη ἐπαὺ ΖΟΠ ον θα Ἰΐπι ΕγΟΤΏ 

1881 
Απᾶ παπι {116Υ «αππθ ππ{ο ἐπ 

Ῥ]ασς ΒΟ 15 σα]αᾶ 1 Το ]ατ]], 
{ποτ {16γ ογιοΙΠεᾶ τη, απᾶ {8 
1ηβ]6{α0ἴ0Υ5, 916 οπ πο τσηαί 
Ἰαπιᾷ απᾶ {πο οἴπεν οἩ {πο 16Μ6. 
39 Απᾷ 5 οδας Βαϊ, Εαΐμοαν, ἔογρῖνο 
Ώπιεπα: ἴον {αγ Ίου ποῦ να 
{μον ο. Απᾶ ραντάπσ Ἠϊ5 ραχ- 
1ΠΘΠΙΡ αΠΠΟΠΡ ΊἨθπι, {πεγ οαβί 

95 1ο ςβ. 
Ἰο]άϊπρ. Απᾷ {πο ΤΙΙΕΥΡ 8150 
βοοβ ες αὖ Ἰήτα, βαγΊπσ, Ώε βανϑᾶ 
Οὔ Υ 5 ; Ἰοὺ Τήτη Βανο ἨΙΠΙΡΕΙ, 1 
{815 15. {με Ομ] οἳ ἀοᾶ, 118 
6ἨοβδἨ. Απ ο βο]άϊευς αἱξο 
αποσ]κοᾶ τα, οοπαῖῃς {ο Ἠϊτη, 
οβοιΊηρ ἴση γίπεσαχ, απᾷ βαγ- 
Ίπρ, Τῇ Όποια αγί πὸ Κίηρ οὗ 
ιο ὅονγθ, 8αγο {ῃγβοὶῦ. ἀπᾶ 
{Ποὺ γγαβ 8150 ἃ ΒΡ ΒΟΥ ΟῚ. 
ον6Υ ἩΪΤη, ΤΗΙΒ 15 ΤΗΕ Κιν ΟΕ 
ΤΗΕ σΕΝΡ. 

89 Απά οπο οὗ {πα τπα]ε[ασ[ίογς 
ὙΠΟ. Ὕγετο ἨΠαηρεᾶ ταῖ]εᾷ οἩ 
Ἰήτη, βαγίπς, Απ ποὺ Όλοι {πὸ 
Οµ1869 βανο {Πγεδε] απᾶ τς. 

40 Ῥαέ {π6 οὔεγ απβγγογθᾶ, δηα 16- 
Ῥα]κίης Ἠϊτη βαϊᾶ, Τ)οβὺ ἔ]οα ποῦ 
ουαη ἴθι ἀοἆ, βεείπρ ἔποα ατί 
ἴῃ ἔλο 581η6 οοπᾷεπιπαΙο 2 Απιᾶ 
νο Ιπᾷ6εᾶ Ίπδί]γ; ΤΟΥ πγε τοσεῖνε 
{ο ἄπ τοπατᾷ οὗ οἳχ ἄεεῖς: 
Ῥαΐ {15 δ μα ἄοπο ποίῃϊηρ 

45 αππῖβ. πᾷ Πὸ βαϊᾷ, 658, 6- 
ΙΠΘΙ1ΡΘΥ 1ης 6 {ποια οοπιθΒί 
δΊη ἐῃγ ἸΙπρᾶοπα. Απᾶ Ἡο βαϊᾶ 
ππίο Ἠϊπα, Ἡ ογ]τ 1 βὰν ππ{ο {Π|66, 
Το-ἆαγ 5Π8}ῦ ὅποι ο γη τὴ ἴπ 
Ῥαταᾶ]ρο. 
Απά 165 ππαδ ΠΟῪ αροαί ἐμθ 

αἰχί{] Ίοτν, απᾶ ἃ δ. 655 οατηθ 
ον6ς π6 πηοῖ]ο 4]απᾶᾷ απ] {ια 
η Ποῦ, δίῃμο καπ’ Ἠσῃαί 
{ήῆησ: απᾶ {λα γνεῖ οὗ ἴἶα 
6{οπηρ]θ σγας τοηῦ ἵπ ἴ]ο τηϊᾶβέ. 

46 ΤΑπᾶ πΠεπ 9655 πᾷ οτιεᾷ τ ἢ 
α Ἰοαᾶ νοῖσθ, 16 βαϊᾶ, Ἐαΐμοεν, 
1Π{Ο ἴ1γ Ἰαπᾶς 1 οοπιπιεπᾶ ΤΗΥ͂ 
ΒΡΕ: απᾶ Πανίηπσ βαϊᾶ 15, 

47 Ἰιο σάνο τρ {πὸ σλοδ. Απά 
τ/ηθη {π6 ορηίπτῖοη βαπ; σγπαῦ 
γγαδ ἄοπα, 9 ρ]ογ]βεᾷ ἀοᾶ, βασ- 
Ίπα, Οογίαϊπ]γ {5 τας ἃ χρΗί- 
θοῦ. πηαῃ. Απᾶ 41] {π6 τηπ]{]- 
ἐπᾶθ5 ὑπαῦ «απ {ορεί]μεχ {ο {018 
βῖρῃύ, Ὕλεπ (μεν Ῥεπμε]ά {6 
πρ ὑπαῦ πνογο ἄοπο, τεἰαγπεᾶ 

49 απηϊ ης {ιαῖγ Ῥτοαβίς. Απᾶ αἩ 
Ἠ18 δοατπιαϊηΐδηοο, απᾶ {ο ἹγΟΙΙΕΠ 
ια Μοηοπγεᾶ πα Ἠϊπι ἔτοπι 

99 

94 

ὃ [ου] 

9 -1 

8 [ο] 

44 

4 οι 

48 

Απ {π6 Ῥοορ]θ. βίοοᾶ Ῥ6-. 

1 Αοοοτά- 
1ης 10 
{Π6 
1 τη, 
(αἰυαγ, 
ΜΉΘ 
Πδ5 {π6 
βαΠΠό ἡ 
Τη68}- 
1ηπρ. 

3 ΒΌΠῚΘ ἡ 
Ἀποϊοηί 
Δα ΠΟΥ - 
{165 απ 
ο νέο. 
«10819 
βαϊα, 
Ἑαϊπμεῦ,.. 
Τογσῖυα 
ἐποὴν; 
Τον {δι 
110ι0 ιοί 
το]ιαί 
{πε ἄο. 

8 ΒΟΠΊΘ 
δποϊθηΐ ΄ 
ααὐλοτ]- 
{165 τουά 
ζπίο ἐμ 
ΚΙπς- 
ἄοηι. 

405, 
οαγί]ι 

δατ. 
ἐμὲ δι 
Ταἰϊπθ. 

605, 
δαπιοίι- 
ΟΥ̓ 

ΤΟΥ, 
«πὰ 
«ἤόδιιδ, 
ΟΥ̓ 
τοῦ] α 
1οιιᾶ 
οοἶσε, 
ϑαϊὰ 
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33 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον Ὁ ἐπὶ τὸν τόπον τὸν 
καλούμενον ἸΚρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐ- 
τόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, 

84 ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔλεγε, 
Πάτερ, ἄφες αὐτοῖ οὐ γὰρ οἴδασι τί 

ποιοῦσι." διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐ- 

2ὔ τοῦ, ἔβαλον κλῆρον. 

θεωρῶν. 
σὺν αὐτοῖς 5, λέγοντες, Άλλους ἔσωσε, σω- 

Ά, 4 / ς Ὶ 

καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς 
3 , Ν Δ εν» ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες 

, ς / » νο δωρ Ε] ς , ε 
σάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός, ὁ 

8ῦ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός 2, ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ 
΄ 3 , 

καὶ οἱ στρατιῶται, προσερχύμενοι καὶ Ὁ ὄξος 
΄ ». τὰ Ν ΄ ᾿ ν 5 

ὅτ προσφέροντες αὐτῷ, και λέγοντες, Ἐι σὺ εἰ 
ΔΝ “ 3 , “ / 

ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 

88. ἦν. δὲ καὶ ἐ φὴ γεγραμμένη “1 ἐπ᾽ αὐτῷ 8 ἦν. δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη Ἵ ἐπ ἥ 
- ε .. - 

γράμμασιν “Ἑλληνικοῖς καὶ 'Ῥωμαϊκοῖς καὶ 
“Ἑβραϊκοῖς 3, Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν 
᾿Ιουϑδαίων 53, 

Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλα- 
σφήμει αὐτόν, λέγων, ἘΠ5: 

40 σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 

99 
Δ 5 ς τπτ / 

συ εἰ ο Ἁριστος, 
ΕΣ ΝῚ Ν [ 

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ, λέγων 5, Οὐδὲ φοβῇ 
σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 

τε “ Ν / 5’ Ν ἐν 2 / 
41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξα- 

» / Φ - Ν Σολ ” 
μεν ἀπολαμβάνομεν' οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον 

49 ἔπραξε. καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ, Μνήσθητί"ϊ 
µου, ἸΚύριεϑ3, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βασιλείᾳ 5 

᾿ Ξ᾽ τρ «8 ΕἸ ας 40 3 δὴ 
4 σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοὺς ““, Αμην 

Ε - 2, “ 

λέγω σοι, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ. ἐν τῷ 
παραδείσῳ. 

5 “ ο 
“Ἢν δὲ"! ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγέ- 

” ᾽ δ Ἁ - -“ [ιά » / 

νετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐννάτης. 
45 καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος," καὶ ἐσχίσθη “3 
40 τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. καὶ φω- 

/ - 11. ς 2 - 3 / 
νήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε, Πάτερ, 

εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι "" τὸ πνεῦμά µου" 

47 καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν. ἰδὼν δὲ ὁ ἑκα- 
τόνταρχος τὸ γενόμενον ἐδόξασε τὸν Θεόν, 

” εν» τ λέγων, Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 
ἽΝ ’ 

48 καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόµενοι ὄχλοι ἐπὶ 

τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωροῦντες ἵ τὰ γενόμενα, 
/ ε -“ 48 Ἂ' , « , τύπτοντες ἑαυτῶν Ἡ τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 

49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ. αὐτοῦ 9 
0 6 ᾿ - ε λ θ Ἧς 
μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ σννακολονθι 

91] 

26 ᾖλθον 

27 Μανᾳ. οπι. ὁ δὲ ᾽Τη- 
σοῦς ἔλεγε, Πάτερ, ἄφες 
αὐτοῖς" οὐ γὰρ οἴδασι τί 
ποιοῦσι. 

38. 0πι. σὺν αὐτοῖς 

39 τοῦ Θεοῦ ὁ ἐκλεκτός 

80. σηι. καὶ 

81 ρῃϊ, “γεγραμμένη 

35 0πι. γράμμασιν Ἑλ- 
ληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς 
καὶ ᾿Εβραϊκοῖς 

88 Ὁ βασιλεὺς τῶν ᾽Του- 
δαίων οὗτος 

8: Οὐχὶ (Χριστός ;) 

57 ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη 

(ν) οπι. τῷ 

(, Ἰησοῦ, μνήσθητί) 

οπι. ἸΚύριε 

11αγᾳ. εἰς τὴν βασι- 
λείαν 

30 ρῃι. ὁ ̓ Γησοῦς 

4 Καὶ ἦν ἤδη 

4. τοῦ ἡλίου ἐκλεί- 
ποντος’ 

3) ἐσχίσθη δὲ 

88 παρατίθεµαι 

35 τοῦτο δὲ 

ἐδόξα ζε 46 

θεωρήσαντες 

48 0πι, ἑαυτῶν 

αὐτῷ 

ὅ0 ᾳἀᾷ ἀπὸ 
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Μας, 
21. οἵ. 

Ἀ Μα{, 
29.1. νά 

ΤΟΥ, πι 
ἐμαΐ 
ἐϊυείῃ. 

Μαι, 
11. 58. 

ο ΤἝΌΚΙ ΧΧΤΙΙ. 49. ΧΧΙΥ. 10. 

1611 
ἄαμ1εο, βἰοοᾶ αἴατ οἱ, Ὦε]ιο]άῖπς 
{Π656 Πϊηρ5. 
50 4 "Απᾶ Ῥολμο]ά, {μοῦ τας ἃ 

Τῆϑ Ἠβπιεᾷ ΦΌΒΘΡΙ,  6ΟΙΠΒΘΙΊΟΥ, 
αηᾶ 6 νγὰβ ἃ ροοᾷ τηδῃ, απᾶ ἃ 7π8ύ. 
51 (ΤῈ βατηθ "δᾶ ποῦ οοηβεπ/{εᾷ {ο 
{ο οοαηβοὶ απᾶ ἀἄεεά οἳ {ῃθ1) 116 
πως οἳ Αγπαίησα, ἃ οἵγ οἳ ἴμο 
1εν/β (Πο 4150 Ἠπηβε]{ πγαϊἑεᾷ ΤῸΣ 
{1ο ΚΙπράοτη οὗ ἄοἆ.) 
52 ΤΗΙ5 τπαη γγοπῦ απ{ο Ῥ]]αΐο, απιᾶ 

Ῥερσεᾶ {πο Ῥοάγ οὗ 9655. 
55 Απᾶ Πο {οο]ς1έ ἄοννη, απά πχαρρεᾶ 

10 ἴῃ Ἠπεπ, απᾶ ]α14 10 ἴῃ ἃ Ῥερα]οῃτα 
ναί πταβ πϑῃ ἴῃ βίοπθ, ὙΠεγεῖη 
ΏΘΥΘΥ 1Π8Ἠ Ῥεί[οχθ γγαξ ]α1ά. 
δ4 Απᾶ {ιαί ἄαγ γ/αβ ὑπ6 Ῥτερατα- 
ρη, απᾶ ὧιο βαββραῦ] ἄγον οἩ. 
δῦ Απάᾶ {με γΟΙΠΕΠ 8150 υ’ἩΙοἩ 6818 
πι Ηἴτηῃ ἔχοπα ἄα 1199, Γο]]οτγοᾶ αξζεν, 
απᾶ Ῥε]με]ᾶ {π6 Ῥερα]ομτε, απᾶ Που; 
Ἠΐ5 Ῥοᾶγ τνας ἰδ]. 
56 Απά {μετ τεατπεᾷ, απᾶ ρτερατεᾶ 

ΒΡΙΟ65 απᾶ οἰηὐτηθηΐβ, απᾶ τοβζεά {Π6 
Ραββρα{] ἄαγ, αοεοτάἵηρ {ο ἐπ οοτ- 
τηδηΠτηθηῦ. 

«24 Νου ἔθροι {π6 ἢγϑὺ ἄδγ οὗ ἐπ 
ὙΘΘ ΚΕ, Υ6ΥΥ ΘΑΥῚΥ ἴῃ {πὸ τΠΟΤΠΙΠΡ, ὑΠ 6 
68ΊΠΘ ππΐο {πε Ῥερα]σμτα, Ὀτίηρίης 
ἴλε βρίσθς 1 ἢ {11εγ Παᾶ ρτερατεᾶ, 
Δα οθγίαῖτπ ΟΙΠΘΥΡ σγΙδ]ι ὑπ τη. 
2 Απᾶ {που {οαπᾶ {πα βίοπο το]]εᾷ 

Άπγαγ 1ΤοΤῃ {πε Βερπ]ςεμτο. 
8 Απά {μεν επἰεγεᾶ ἴῃ, απᾶ Γοαπᾶ 

ποῦ {ο Ῥοᾶγ οἱ {πο Τιοχᾷ “6508. 
4 Απᾶ [Ὁ ο8τηθ {0 Ῥα85, ἃ5 {Πεγ γγεγα 

ΙΩΠΟἩ ρεγρ]εχεά {μεγεαροαί, Ῥε]ιο]ά, 
ἴπγο τηθη βἰοοᾶ Ὦγ ἐπεπι ἴῃ ϱμΙπῖης 
Ραγπιπεηῖς. 
ὅ Απᾶ 8 {λαογ πεχο α[ταῖά, απᾶ 

Ῥοπγεᾶ ἄοπτι ὑπο ῖν {α665 {ο {16 δατί], 
[Π6Υ 5814 πηΐο ἔλεπα, ΤΗΥ 5661 ο 
πο Ἠνίης απποηρ {πο 4684 3 
6 Ἠο 15 ποῦ Ἰετο, Ῥαΐ 15 τδεπ: ἢ 6- 

ΙΘΠΙΏΘΥ Ώου ἢ 6 ΒΡ ΚΘ πηΐο γοὰ πΠεῃ 
Ίο πγας γϑῦ ἵπ 811166, 
Τ ΡαΨΊΠΡ, ΤἩθ Βοη οὗ τπαπ τητιβύ Ῥο 

4εμνεγεά Ιπίο {μα Παπάς οὗ βἰπ[α] 
ΙΠΘΠ, απᾶ Ῥε οὐποὶ θα, απᾶ ιο ὑμϊτὰ 
ἄαγσ τῖβο αραίπ. 
8 Απᾶ {Π6Υ τεπηοπηρογοαᾶ 15 νου, 
9 Απάᾶτείαγπεᾶ ἴτοτη {λα Ρερπ]σομτοα, 

8.54 {ο]ά 811 ὑμ656 ὑπίηρβ πη{ο {Π6 
δίθυβῃ, 8η4 {ο 811 {π6 τος. 
10 Τὸ πας Ματγ Μαράα]επο, απᾶ 

Πο8ηπα, απᾶ Ματγ {λα πιοίλετ οἵ 
41165, απᾶ οὔποθ ΥΓΟΠΙ6Π ὑπαῦ ππεγο 
ἢ {μετη, ὙἨΙο] [014 {θβο (Πίηρβ 
ππ{ο {με ΑΡοβί]68. 

1881 
ἄαμ]α6ς, βίοοα αἴατ οϐ, βεεῖηπσ 
{8656 ὑβίηρβ. 

Απά ΤῬοε]ο]ά, ἃ τῇδ ηαπιθᾶ 
Ζ0β6ΡΗ, 0 γγὰβ ἃ οοπΠΟΙΊΟΥ, 
ἃ σοοᾷ ππαη ἃπᾷ ἃ τίρμθεοις 
(1ο Ἰαά ποὺ οοπβεπ{εᾷ {ο ὑπο ῖν 
οοππβε] απᾶά ἀἄαεᾶ), α πιαν οὗ 
Αγπηαίησα, ἃ οἵ{ψ οὗ {π6 ἆ6πβ, 
Μο Ὑγὰβ Ἰοο]ῖηπρ ΤΟΥ πο Εῑπρ- 
ἄοπι οὗ ἀοᾶ: {115 τπαη γγεηί {ο 
Ῥηαΐε, απᾶ αβ]εᾷ ἴοτ {ιο Ῥοᾶγ 
οὐ «θα. Απᾶ Ίο {ἴοοκ 1 
ἄοπμ, απᾶ νταρρεᾶ 16 ἴῃ ἃ πε 
ο]οί], απᾶ Ἰαιᾶ Ἠΐη ἴπ ἃ. ἔοπαρ 
Πιαί γναβ Ἠθυη ἴῃ βύοῃθ, ΠΟΥ 
ἨΘΥΘ6Υ Τη8 Ἠαᾶ γεί Ἰαΐπ. Απᾶ 
16 γγὰβ ἴπο ἄαγ οὗ {π6 Ῥταραχα- 
Πρη, απᾶά {πο βαρραῦι 1άτοτ 
οἩ. Απᾶ {ἴἩθ ΥΟΠΙΘΗ, πλΙο]ι 
Ἰαᾶ οοππθ ση] Ἠϊτη οτί οὗ (α- 
Ἠ]εε, {ο]ογγεά αἲίετ, απᾶά Ῥε]ιε]ᾶ 
πο ἴοι, απᾶά Ίου 5 Ῥοᾶγ 
πας 44. Απᾶ {ποὺ τεατηαᾶ, 
απᾶ Ῥτεραχεά βΡίο88 απᾶ οἶπί- 
τηθηΐβ. 

Απᾶ οἩ πὸ βαΏρα{Ἡ πετ γϑϑβί- 
οἆ αοοοτᾶίπρ {ο {16 οοπιτημη- 

24 πιεπί. Ἐτί οἩ ἴμο Ἠτδίι αγ οὗ 
Ώπο νεε], αἲ εατ]γ ἄαννπ, ἴεγ 
68116 Πίο ᾖλο ἴοι, Ῥτίηρίης 
[Π6 αρίοθς νο] {ευ Πδᾶ Ῥγε- 
Ῥαχθᾶ. Απά {μεν {οαπᾶᾷ ἴπε 
βίοπθ το]εᾶ απαγ Ίτοπι {πα 
{οπιῬ. Απά {ποὺ οπεγεᾶᾷ ἴῃ, 
δα Τοαπᾶά ποὺ πο Ῥοᾶγ 3οἳ 
[80 Τιογᾶ ἆαδαδ. Απᾶ 16 οππιθ 
{ο Ῥα488, 8116 {1εγ Ὑ/ετθ Ῥεγ- 
Ῥ]εχοᾶ {πεγεαροαί, Ὀε]ο]ᾶ, πο 
1η6η βοοᾷ Ὦγ ἔπετα ἴῃ ἆαζσμπρ 
αΏΡρατε]: απᾶ α8 {αγ πγεγο αξ- 
{ηηρηιεᾶ, απᾶ Ῥοπγεᾶ ἆοννπι {λιαῖτ 
{4088 {ο {μ6 θαυ, μεν βΒαϊᾶ 
ππίο {λοπα, ΓΗΥ 566}. το 3{Π6 

6 Ἠνίηρ απποηςσ ἴ]λο ἀεαᾶδ 34Ἡε 
15 ποὺ Ἠθταο, θαὺ 18 τΊβ6η: 16- 
ΙΠΕΠΙΡΘ6Σ ΠΟΥ Ἰθ βρακο ππίο 
τοι πει ἢΘ γαβ εί ἴῃ (α]- 
166, δαγίηρ ὑμαῦ {μα Ῥοπ οὗ τηδῃ 
πηαβῦ Ὦο ἀεμγετεᾶ τρ ἰπΐο {πε 
Ἰαπᾶς οὗ βἰη[α] ΤΠεΠ, απιᾶ ο 
ογποἰβεᾶ, απᾶ {πὸ τά ἄαγ τίδε 
αραῖπ. Απά {Π6 0 τεπιεπιρετοᾶ 
Ἠ18 πντοτᾶβ, απᾶ ταεαγποᾶ ὅ {γοπα 
{πο {οπιῦ, απᾶ {ἰοιά αἲ {π6856 
πρ {ο {16 εἶεγεῃ, απᾶ {ο 81] 
{86 τοϑῦὺ. Νοῦν ἴπεγ ποχγθο Ματγ 
Μαρᾶα]επε, απᾶ «ἆοαηπα, απά 
Ματγ ἴ]ε πιοί]εγ οὗ Φ81η685: απᾶ 
[86 οἴ]θγ ΨΤΟΠΙΕΗ η {απ {ο]ᾶ 
{8689 {λμ]ηρςδ ππίο ἴλμθ 4ΡροΡί]ες. 

δῦ 

δ0 

» ὦ ιῷ 

σι 

-α 

2 00 

10 

1 αγ. 
Ῥεσαὴ {ο 
ααωη. 

3 Β0πηθ 
ἈΠοῖθηί, 
Δ Ποῦὶ- 
{165 οπως 
[71.1.1 
ΟΥ̓ 

«]65ιι8. 

δατ. 1 
ἐμαΐ, 
ἐϊυείῃ. 

4 80Ίης 
Δ ποῖθηΐ 
δαΐποῦῖ- 
{165 οπές 

ο 18 
πιοί Ἠεγο, 
δεΐ ἐς 
δέ. 

5 ΒΟΠΙΘ 
Αποϊθηί, 
Δα λοτ]- 
{165 οπές 
7γοπι ἐμὲ 
ἑοηιν. 



ΕΥΑΤΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ. 

” “ ΄σ ΄ 

σασαι δὶ αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι 

ταῦτα. 
Ν ’ Ψψν 8 » [ή ΕῚ 2 

0 Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς 
Ε « / 9, ἃ 3 3 Α / ΜῈ 

1 ὑπάρχων, ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος (οὗτος 
ΕΣ “- - - ΄- 

οὐκ ἣν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ 
- ΔΝ ΄ 

πράξει αὐτῶν), ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας πόλεως τῶν 
9 Ω , Ἰουδαίων, ὃς καὶ 3 προσεδέχετο καὶ αὐτὸς δ᾽ 

᾿ κ ας 9 ν᾿ 
5 τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" οὗτος προσελθὼν 

Ὥ Πωλα . » . - - Ἰ - 
τῷ Πιλάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 

΄ 

58 καὶ καθελὼν αὐτὸ! ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, 

καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν μνήματι λαξευτῷ, οὗ 
ο , 5 οὐκ ἦν οὐδέπω οὐδεὶς ὃ κείμενος. καὶ ἡμέρα 

ἣν , ἦν Παρασκευήδ, καὶ σάββατον ἐπέφωσκε. 
6 ΄σ Ὁ 

δῦ κατακολουθήσασαι δὲ καὶδ γυναῖκες, αἵτινες 

ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷϑϑ ἐκ τῆς Ταλι- 
, . - , 

λαίας 9, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη 
ε ΔΝ ΄“ » “- ς , δὲ « ’ 

56 τὸ σῶμα αὐτοῦ. ὑποστρέψασαι δὲ ἠτοίμα- 

σαν ἀρώματα καὶ μύρα. 
Ν Ων ΔΝ , Γ᾿ ᾿ η ΔΝ 

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατα την 
΄ - - - / 

(ἐντολήν. τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων, ὄρθρου 
΄ 3 53. ἐν 5 “- , ὰ 

βαθέος, ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα, φέρουσαι ἃ 

ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς, 
- εὖ Δ / 3 , » ΔΝ - 

9 εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ 
α ὋὌ 

8 μνημείου. καὶ εἰσελθοῦσαι” οὐχ εὗρον τὸ 
4 σῶμα τοῦ Κυρίου ᾿Τησοῦῦ. καὶ ἐγένετο ἐν 
τῷ διαπορεῖσθαι” αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ 
" 4 , γ᾿ 2 ΄ ᾽ - 3 .} ΄ 

ἰδού, δύο ἄνδρες ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθή- 

6 σεσιν ἀστραπτούσαιςὸ' ἐμφόβων δὲ Ύενο- 
μένων αὐτῶν, καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον 

5 ᾿ ΄ 53 ΔΝ » / / - εὖ εἰς τὴν γῆν, εἶπον πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν 
- υ - - ΕΣ ΝΗ ᾿ ᾿ 

ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ' Φ» 

ἠγέρθη μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν, ἔτι ὧν 

- ἐν τῇ Ταλιλαίᾳ, λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ 
5 ’ 8 δ θη » -“ ώ ΄ 

ἀνθρώπουϑ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώ- 
πων ἁμαρτωλῶν, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ 

8 τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐμνήσθησαν 
τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι ο 

ἀπὸ τοῦ μνημείουϑ, ἀπήγγειλαν ταῦτα πάν- 
10 τα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. ἦσαν 

δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ἰωάννα καὶ 

Μαρία] Ἰακώβου, καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, 

αὐ" ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 

61 συνακολουθοῦσαι 

οπι. καὶ 

ΟΠι. καὶ αὐτὸς 

οπι. αὐτὸ 

αὐτὸν 
᾽ " » 

οὐδεὶς οὕπω 

5 ἸΤαρασκευῆς 
58 αἱ 

ὅ9. οπι. αὐτῷ 

60 αζ αὐτῷ 

1 ϱΠι. καὶ τινες σὺν αὐ- 

ταῖς 

3 εἰσελθοῦσαι δὲ 

ὅ Δαγᾳ. οπι. τοῦ Ἰζυρίον 
Ἰησοῦ 

4 ἀπορεῖσθαι 

τα θῇ ᾿ ῃ ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ 

ὃ τὰ πρόσωπα 

7 Μίαν. οπι. οὐκ ἔστιν 
ὧδε, ἀλλ᾽ ἠγέρθη; 

8 τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ- 
που ὅτι δεῖ 

9. Μανγῃ. οπι. ἀπὸ τοῦ 
μνημείου 

10 αάᾶ ἡ 
11 (Ἰακώβου"...) απα. ., 
αἳ 

9 3 
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Τοπ 
20, 6. 

Ἀ Ματ]ς 
10.12. 

ΒΤ ΟΝ ΤΥ. 11- 5. 

1611 
11 Απᾶ {πο} πγοτᾷς βθϑιηθᾶ {ο ποια 

8.5 1416 8165, απᾶ ὑπο γ ῬεΠεγαᾶ {]ιθια 
πού. 
12 ΧΤΠΘΠ αποβο Ῥοίθυ, απά ταη 

ππ{ίο {πὸ Ῥερπ]ομγε, απᾶ βἰοορίις 
ἄοππ, Ίο Ῥο]ε]ά {πὸ Ίπεπ οἰοί]οας 
Ἰα1ᾷ Ὦγ {μετπρε]νεςβ, απᾶ ἀερατίεᾶ, 
ποπ ετίηρ ἴῃ ΗΗΡΕΗ αὖ ὑπαῦ ΒΟ ἢ 
Ὑγ85 60ΟΠ16 {ο Ῥα55. 
15 4 ὙΑπά Ῥο]ο]ά, ἔπο οὗ ἔ]ιθπι 
σοῦ ἴΠαῦ 5816 ἄαγ {ο ἃ γί]]αρο 
οα]εᾷ Ἐπιπηααβ, ὙΠΟ. πας 1ο 
1εγαβδα]εῃ αροαί {μθββοοτο {πχ- 
Ἰοηρβ. 
14 Απᾶ {πογ {α]κοᾷ {οσείπετ οὗ 81] 

Π656 {μ]πσς νο] Πα Παρρεπεί. 
15 Απᾶ 16 ο8τηθ {ο ραβ8, ὑπαῦ νυ }116 

ἔλαεγ οοπηπηππε {οσείμετ, απά χεᾶ- 
ΒΟΠΘΩ͂, 6515 ὨΪτη 561} ἄγαπγ πθαχ, πᾶ 
σγϑηὺ τ {μοτῃ. 
16 Ῥπί {Π|6 11 ΘΥ 65 πετο ΠΟΙ άθῃ, ἐπαῦ 
ΠῪ 5ῃοι]α ποὺ Κπονν ΠΙτη. 
17 Απᾶ πο βαῖᾷ απίο παπι, ὙΥΠηδαὺ 

ΤΙΑΊΊἨΘΥ οἱ οοπητητπΙοαΙοης ΓΘ {ηθδα 
Ώπαί γο Ἠαγο οπθ {ο αποίῃετ α5 Το 
πγα]]ς, Δα ατθ 5αα 2 
18 Απᾶ ἴ]μο οπο οὗ {Ἠθια, π]οδο 

ΏΦΙΗΘ νγἃ8 ΟἼεοραβ, απβπγετίης, 5814 
πηΐο Ἠϊτα, Αγὸ {οι οπ]γ ἃ ΒἴΥΠΡΕΥ 
1η «1 6γπβα]θίῃ, απᾶ Ἰαβῦ ποὺ ποπ 
{πὸ ἐμῖπσς π]ΙόἩ απθ 90Π1Θ {ο Ῥαβ5 
Ώππεγο ἴῃ {]ιοβε ἆαγς 2 
19 Απά Ίο βαϊᾶ ππίο παπα, Πα, 
πρβ Απάᾶ ἴΠιεγ παϊᾷ απίο Ἠϊτη, 
Οοποεγηῖηρ ἆ6βας οὗ Ναζατεί, 10} 
ψαβ ἃ Ῥτορλεί, τηϊρ ιν ἴῃ θεά απᾶ 
γγοτᾷ Ῥείοχε ἀοἆ, απᾶ 81] {πο ῬεοΡ]θ. 
20 Απά που {Π6 ομ]εξ Ῥτιοδίς απᾶ 

οταν τπ]ογς 4εμνεγεᾶ Ἠϊτα {ο Ὦο οοἩ- 
ἀἆθπιπαα {ο ἀθαίῃ, απᾶ Ἠατο οὐτιοῆ θα 
Πΐτη. 
21 Ῥαΐ να ἐγτιβίθα {πα 16 Ἰαᾶ Ῥεεπ 

π6 ΠΟ βλοπ]ά Ἠανο τοεᾷοεπιεᾶ 
Ίβγαε]: απᾶ Ῥοβιάᾷθ 811 {π15, {ο δ 15 
{πὸ ἐγ ἆαγ βίποθ {Π656 {Πήπρβγετα 
ἆσπο. 
22 ὙΎθα, απᾶ οργίαἵπ πγοτησπ 4150 οἳ 
ΟἿ ΟΟΠΙΡΑΠΥ ππαάο τας αδοπ]ςῃοαᾶ, 
ὙΠΟ. ενα εαχ]γ αὖ {μα Βερα]εητο: 
25 Απᾶ θη ἴΠεγ {οππᾶ ποὺ Ἠ18 

Ῥοᾶγ, {ΠΥ σαπηθ, βαγίης, λα ἔ]πετ 
Ἰαά 4150 8εεη ἃ γἰδίοη οὐ Απησε]β, 
πυμῖο]ι 5α]α {πα Ἡο πας α1νο. 
24 Απιά οογίαϊη οὗ ὑπ θυ γΥγἩΙἩ πγεγα 
γι ἢ ας, σοὺ {ο {πῸ Ῥερα]σ]μτα, αι 
Τοπ 15 ογεπ 50 αδ ἴ]ιο πποππεπ Πδᾶ 
5814, Ῥαὺ τα ἔλεγ 6ατν ποῦ. 
20 ΤΏΡ Π6 Βα] απ{ο ἔ]οπα, Ο ἔοο]5, 
δι ε]ον; οἵ πραγὺ ἴο Ῥε]εγο αἲ] ὑμαὺ 

1 ιο Ῥνορμείβ Ἠαγο ΒΡΟΙΕΗ: 

114 

1881 
11 Απάίμεβε γοτᾷςαρρθαγεᾶ ἢ {Π 6] 

βίρηῦ ἃ5 1416 {α]]ς; απιᾶ ὑΠ6Ὺ ἆἱδ- 
12 Ῥεμενεά {πετα. 1 Βα Ῥεΐθγ αχο58, 

απ ταη πιηΐο {116 {οταῦ; απιᾷ βίοον- 
Ἰηρ απᾶ Ἰοο]ίπρ ἴῃ, ηθ βεοῦἩ {πὸ 
Ίππεπ ο]οῦῃς Ὦγ ἐεπηβε]γθς; ἀπ 
1ο Σ4εραχ{εᾶ {ο Ἠϊ5 Ἰοπῃθ, Ὑοι- 
ἀατίης αὖ ὑπαῦ νγη]ο] γγαβ 60Π1Θ 
{ο ρα58. 
Απ Ῥο]ο]ᾶ, ἔπτο οἳ Πατ πγονο 

ροΐηρ ἴ]ιαί γον ἆαγ ἴο ἃ τνῖ]- 
Ίαρο παππε Ἐπππαας, Ὑγ 101} πας 
{λνθθβοογο {π1]οηρς {χοπ ἆ{θττ- 
Βα]θτη. . Απά. ἴἼμεγ οοπηπηαπεᾷ 
ὙΠ 680} οἴμοι οὗ 411 {π686 
ἐπίηρθ ὙἜ1Ο Ἰιαᾶ  Ἰαρρεπεᾶ. 

16 Απᾶ 16 ὀᾶτηθ {ο Ῥα85, πΥμ]]ο {μου 
οοπΙπηππεά απᾶ απεβοπεᾷ {ο- 
Ρείµεν, ὑπαῦ ἆορπς Ἠήπηβα]{ ἄγον 

16 ηθαχ, απᾶ ταύ πὶ πο. Επί 
Ώλεῖγ εγες γγεγο πο] θη ἐπαὺ 1ιοτ 

17 Βλοπ]ά ποὺ Ίπποι Ἠϊπι. Απ Ἡο 
5814 πιηΐο ἡεπα, 8 Πα. οοΠΊΤΗΤΙ- 
ΠΟ ΟΝ Β αγ ἔπ 656 {]αῦ ο Ἠανο 
οπ6 ὙΠ ἃπούμου, ἃ8. το 8} 

τῷ 

18 

Απά {ποὺ βἰοοᾷ 5Η1, Ἰοοκίῃρ' 
18 πα. Απά οπθ οὗ {μδιπα, πατηρᾶ 

0Ἴεοραβ, απςγγογῖηπσ 5814 απίο 
μπα, Ποβὺ Έ]λοι. αἶοπο ΒΟ] ΌΤΙ 
Τη «1 εγαδα]επῃ απᾶ ποὺ πον ἐ]ιθ 
ἠμήηρς ΠΟΙ ατο «0Π16 ἴο Ῥαβ8 
ἴμεγο ἴῃ ἴἨθβο ἆαγβ5) Απ πο 
5814 απίο ποτ, μαι Οησς 5 
Απᾶ ἴμαγ βαϊᾶ απίο Ἠϊπι, Τ]ῃο 
Ώήηρς «οποθτηῖηρ ἆ6βπβ οὗ Να- 
ΖΥΕΙΗ, Πο ἵνα ἃ Ῥγορλεί 
πηϊρ]ἰγ ἴῃ ἄαεά απᾶ γγογᾶ Ῥεΐογε 
ἄοά απᾶ 811] {ιο ρεορ]θ: απάᾶ ου; 
{π6 ομ]εΓ Ῥτϊθδίβ απᾶ οἱ τ1]θΥβ 
ἀεμνετεᾶ Ἠϊπι παρ {ο Ῥ6 ϱ0Ἱ- 
ἀεπηποθά {ο ἀθαίῃ, απᾶ ογαοϊβοᾷ 
Ἰήτη. Βαῦύ νο Ἠοραᾶ ἴ]ιαί 165 πας 
16 πγΠΙοἩ βοα]ά τεᾶεαεπι Τβγαε]. 
ὙΎθα απᾶ Ῥεβιάο αἲ] 015, 16 15 που; 
ὑπὸ ὑμῖν ἆαγ βίποο {π650 ἔήησς 
681Π0 {ο Ῥα88. ἩΜοχθογογ οουξαϊῃ 
ΨΓΟΠΙΘΏ ΟΥ̓ 3 ΟἿ οοπιραΙΨ αππασεςᾶ 
Ἡδ, Πανίης Ῥεειπ αχ] αὖ {πὸ 
{οπῬ απά πε {πὸ νυ {οτπιᾶ ποῦ 
15 Ῥοᾶγ, ἴ]εγ οππᾳθ, βαγίῃρ, {πα 
Όπου Ἰαᾶ 4150 βθθὴ 8, νἰβίοη οὗ 
3Ώρθ]Β, ΒΟ Ὴ Βαϊ {παᾶῦὺ Ἠο γγὰβ 
ΆἩνθο. Απᾶ οογίαϊη οὗ {ἔμοπα 

19 

20 

{παῦ τοῦθ σι τ πποπ{ {ο {]ιδ' 
{οτηΡ, πᾷ {οαπᾶ ἴδ ουθ 50 85 

ο πο ποθ Πα βαῖᾶ: θαΐ Ἠῖτα 
20 ἴπεγ 587 πο. Ἀπᾶ Ίο βαῖᾷ 

πηπ{ο ἔἨετα, Ὁ {οο]βἩ 1ηςΠ, απᾶ 
51ου; οὗ πραγῦ ο Ῥε]ενο ὄϊη 81] 
ὑμαὺ {16 ΡτορΜείβ Ἠαγο βρο]θη | | 

1 Βοπιπο 
απηοῖοηέ 
ααζμοτί- 
{165 οπιῖξ 
Υογ. 12. 

305, ἄσ- 
φαγίεᾶ, 
1ωοπιάει- 
Τρ αὐτί], 
λπιδεί[ 

505, 
Ίλια 
1ουγᾶς 
αγε περα 
ἐπαΐ μὲ 
ἐχοϊαληα 
0716 εὐ] 
αποίπεγ. 

405, 
ος 
έπους 
5070}. 
αἴοπε 1) 
«7 γι- 
δαζεῃι, 
απιᾷ 
πιοιςεδί 
ἐποῖὶ 
πιοί {πο 
λίπη 

δος, 
α Τεν. 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

Ν» ᾿ δι ".. ὡς ς ἣν “ ΔΝ 11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ 
ς/ 19 Ὧν, η ” - 13 « 

12 ῥήματα αὐτῶν", καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. ““ὁ 

δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 

καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα 15 

μόνα᾽ καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ 

γεγονός. 

Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορενόμενον 
ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ!" εἰς κώμην ἀπέχουσαν 

/ ιτ / 3 4, ἢ / 9 5 σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα 

19 

Ν 

4 Ἐμμαούς. καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλή- 
/ - 

λους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τού- 

Ιδτων. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ 
"“ 3 -- 

συζητεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἐγγίσας συνε- 

16 πορεύετο αὐτοῖς. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 
11 ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. εἶπε 

Ν Ν 3” α / ς / Ὁ ἃ 
δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς 

ΔΝ “ 

ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες, 

18 καί ἐστε σκυθρωποί ; 1 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ὁ 0 18 , Ὁ Ν ϑΓΩν 

εἷς, ᾧ ὄνομα δ Κλεοόπας, εἶπε πρὸς αὐτὸν, 
Σ ΄ τς 19 Ἵ λ ΝΔ 3 υ μόνος παροικεῖς ἐν" Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ 

ἥν τος ” 

ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις 
ῃ : Δ 5. νε. σα - ς ΑΦ 

19 ταυταις; καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποια; οἱ δὲ εἷ- 
3 -- - “ 

πον αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ ΝΜαζωραίου Ὁ, 
ὃς ἐγένετο ἀνὴ οφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτη ἐν ἔργᾳ 

Π , - - κ᾿ Α ο 
καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ 

ον ᾿ » 
90 λαοῦ" ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιε- 

ρεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανά- 
-- Ἂν, 

9] του, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. ἡμεῖς δὲ ἡλ- 
ο ο 3: . ς / 
πίζοµεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυ- 

“- Δ » Ν - 

τροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ. ἀλλά γε" σὺν πᾶσι 

τούτοις τρίτην 

99 ρον 3 ἀφ᾽ οὗ 
«γυναῖκές τινες 

ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμε- 
ἀλλὰ καὶ 

» ε΄ ο 58 ς - 
ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, 

25 γενόμεναι ὄρθριαι” ἐπὶ τὸ μνημεῖον' καὶ 

ταῦτα ἐγένετο. 

9 ς - Δ - 3 - 53 , 

μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἦλθον λέγου- 

σαι καὶ ὁπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ 
ΔΝ κ᾿ » - 

91 λέγουσιν αὐτὸν ζῇν. καὶ ἀπῆλθόν τινες 
κ ΔΝ - ἢ ᾿ - ν 8 

τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον 
ο θὼ 14 ς “ ο ο ο ΗΝ οὕτω καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον αὐτὸν 

ἘΞ ν ΕΣ 5 Ν 3. ἫΝ ν 3 ᾿ 

95.δὲ οὐκ εἶδον. καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς, 
3 ελωμβ Ν αι - / “- 

Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πι- 
᾿ , δν. - δ 5 , ς - Ἔ 
στεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται 

81 

ταῦτα 

Πατσ. οπι. 06). 12 

Οπι, κείμενα 

15. ὁ 3. Ὁ 1 ς , ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 
/ 

ἦσαν πορευόμενοι 

16. καὶ ἐστάθησαν σκυ- 
θρωποί. 

17 ρῃϊ. ὁ 

19. οπι, ἐν 

18 ὀνόματι 

30 Ναζαρηνοῦ 

3 αᾶ καὶ 

33 Οπι. σήμερον 

35 ὀρθριαὶ 

54 ϱπι. καὶ 



α {ΠΚῈῊ ΧΧΙν. 96 43. 

"ΟΥ̓, 
εθαφοιί 
{ο ὼς 
Φοσι ο 
{1161}. 

3 Ματ]ς 
16. 14, 

1611 
26 Οπαρ]Ώὲ ποὺ ΟἨτὶςὲ {ο Ἠαγο βαΐ- 

{ογοᾷ ἴλαςο {ἨΙΠρΡ5, απᾶ {ο επ{αχ 1πίο 
μῖς σ]οχγ 2 
27 Απά Ῥορϊηπῖπς αὖ ΜοΡας, ἃ Πα αἲϊ 
{ο Ῥτορμοαί5, μ6 οχροαπᾶεά πηΐο 
ἔπεπι ἵπ 811 ὑπ6 Βοτρίατεςβ, {16 
ΏήηρΒ οοποεγπῖηρ ΗἨΙΠΙΡεΙ!. 
98 Απᾶ ἴ]ιογ ἄγον πὶση ππίο {πο 

ν]]αρο, νμα]ιεν ὑΠ6Υ νγεηί, απᾶ Ἠε 
πηαζο ἃ5 ὕποαρ] Π6 γγοπ]ά Πᾶν 6 ϱοπ6 
ΓΠΥ{ΊΟΥ. 
29 Βεΐ {αγ εοηβγαϊπεᾶ Ἠϊπα, 5αγ- 

Ίπς, ΑΡίᾷ6 ηλ τας, ἔου 10 15 ἑουγανάς 
ονοηΊηρ, απᾶ {Π6 ἄαγ 15 ἴδ. βρεπί: 
Απάᾶ ο νγοηῦ ἴῃ, {0 ἴαστγ τι [ΠΏ θτη. 
80 Απᾶ 1Ὁ οδτη6 {0 Ῥᾶ85, 48 "6 βαΐ 

αὖ πιοαξ ση] ὕμοσα, Ἡθ {οοῖς Ὀτδαά, 
απᾶ Ῥ]οββοᾷ 10, απᾶ Ῥγα]ε, απᾶ ανα 
{ο ποτ. 
81 Απᾶ ἐλαῖν οπε5 ποχο ορεπεᾶ, 

απάᾶ {ου Κου; Πΐτη, απᾶ ο  ναπίβ]ι- 
δα οαὐ οὗ ἐμαῖτ βἱρῃί. 
82 Απᾶ {πΠ6Υ 5αϊα οπθ ππ{ο ποίου, 
Τά ποὺ οὔὐὐγ Ἠδατί Όατηα σι 1 ας, 
ν/μῖ]ο Ίο ἐα]]οᾶ 10} 8 Ὦγ ὑπ γᾶ, 
απᾶ γη] Ἰθ ορεπεᾶ {ο ἃ8 ἴμα 
Βοτϊρίανος2 
88 Απά {]ιογ τοςο ΠΡ {Π|᾿Ὸ βατπο Που}, 

απᾶ τοἰαγπεά {ο «σγαβαίαπι, απιά 
{οππᾶ ἰ]ιε εΊσογεπ ραζλπετεᾶ {ορείματ, 
απά ἔλοπα ἐπαῦ του νι {ΠΏ 6 πα, 
84 Βαγίηρ, ΤῺ ΤιοΥ͂ 1βτίδεη Ιπάθεᾶ, 

απάᾶ ΠΑ ἢ αρρεαταᾶ {ο ΒΙΠΠΟΠ. 
85 Απά {αγ {ο]ά ναί πη ρ5 πεχθ 

ἄοπο ἵπ {μα τᾶν, απᾶ ΠΟ ἢ6 ππαβ 
Ίσπονη οὗ ἔμ θα ἴῃ Ῥγοαΐπιρ οὗ Ῥτεαά. 
86 4 ἈΑπάᾶ αξ ὑπῃπῸγ (μας ΑραΚο, 

«δεις 1ΗπηβεΙ βἰοοῦ ἴῃ με τηϊᾶβὺ 
οἵ Πποτη, αιιᾶ βαϊλι απο ἔθη, Ῥθεαςα 
Ῥο ππίο γοι. 
87 Βαῦ «παγ πο 6 {ογγ]βαᾶ, απᾶ αἲ- 

{γ]ρ]έεᾶ, απ βαρροβεἆ ὑπαῦ που πδᾶ 
566} ἃ ΒΡ ΓΙ. ; 
88 Απᾶ Ίιο βαϊᾷ απίο ποτὰ, /ησ 

ΔΥΘ γ6 αοαλ]εᾶ, ἃ πα γὴν ἆο ὑἐποπρὺ5 
αγ156 ἴῃ γοῦν Πραγΐβ ἢ 
89 Ἑο]ιο]ᾶ τὴῦ Ἠαιιᾶς απᾶ τὴν 1968, 
πας 16 15. Τ ταγεοα]Ε: Ἰαπά]ο της, ἀπ 
566, ΤΟΥ ἃ 5ΡΙΥΙ6 ΠΑΡ ποὺ ἤρθη απᾶ 
ῬοπθΒ, α5 ο 566 1716 ἢᾶνθ. 
40 Απᾶ π]οπ Ίο μδᾶ {ππ|5 ΕΡΟΙΘΗ, 

116 βἸιογγεά ἔμθτὰ Ἠ]5 Πατιάς απιά 1115 
θοῦ. 
41 Απᾶ ψΏ116 πον γοὺ ῬεΠενεᾶ ποὺ 

{0Υ 710, απᾶ πγοπάεγεᾶ, μ6 βαϊα απΐο 
(παπα, Ἠανο γ6 Ἰεγθ αΠΥ τηθαῦ ἢ 
42 Απᾶ {που ρατο Ἠϊπῃ ἃ ῬϊεοῬ οὗ ἃ 

Ῥχοῖι]οᾶ ἤ5}), απᾶ οἳ απ ΠΟΠΘΘΟΤΏ. 
45 Απᾶ Ίο {οο]ς 16, δηᾷ ἀῑά οαί Ῥε- 

| Τ0Υ6 {1οπῃ. 

1881 
20 Ῥεμονεᾶ 10 ποὺ {π6 Ομ γιβῦ {ο βαΐ- 

16Υ {μοδα {11ΠρΒ, απιᾶ {ο Θ6Π{ΓΕΓ 
27 Ἰπίο 5 ρουυ Ὁ ἀπᾶ Ῥορίπηϊης 

ἔγοιη Μοβεβ απᾶ Τοπ 811] {86 
Ῥτορ]ιθίς, μπ6 ᾿πξουρυοίθα {ο {]λετα 
ἴῃ 811 {π6 βοτϊρίαιγοβ {ο ὑπϊηρ5 

28 οοποθγπῖπσ ἨΠΠΒΕΗ. Απᾶ (πετ 
ἄγον π]σλ ππ{ο Όλο νί]αρε, τυ ]- 
{πὸ ἴ]μεγ σοῖο ροῖπρ: απᾶ Το 
τηδᾶθ 85. {λποισῃ Π6 που] ρο 

99 Τὰ ποῦ. Απᾶ {ον σοηδίσαϊηθᾶ 
Ίππη, βαγῖηςσ, Αγιάς πν]θν ας: Του 
10 15 ἑογγατᾶ ϑυθηϊηρ, απᾶ {Π6 ασ 
18 ΠΟῪ Ταχ βροπῦ. Απᾶ Ἰε νοπί 

80 ἴῃ {ο αριᾶο νι πο. Απᾶ 16 
οςΠΠΘ {ο Ῥαβ8, π]πεη Ίο πᾶ βαΐ 
ἄοσνη τ 01θτη {ο τηθα{, ο ἴοοκ 
{π6 1ηγεαᾶ, απιᾶ Ῥ]οβςοᾶ 10, απᾶ 

81 Ῥτακα, απ ρατο ἴο {Πετι. Απᾶ 
Ειαῖχ ογο5 616 ορεπθᾷ, απᾶ {μετ 
Ίσππθυ; Πΐτη ; απᾶ 116 ναπ]ς]οᾶ οτί 

82 οὗ Ειαῖν βῖσῃύ. Απᾶ Ώπογ βαϊᾶ 
0Π6 ἴο δἃποίμου, ας ποῦ ος 
Ἠοθατί Ῥατηϊίπς τὶ] αδ, πνηῖ]ε 
11ο βΡα]α {ο τι5 η {Π6 Ίνα, π] ]ο 
Ίο ορεπθᾷ {ο τι8 {πο βοϊρίαχεςῬᾖ 

88 Απιά {μετ τοβο πρ ὑπᾶῦ νοτγ Πο, 
απᾶ τοατπεᾶ {ο ο: εγαπδα]οτη, απᾶ 
{οαπᾶ ὑπ οἴετεῃ ραμετθοᾷ {ο- 
ρείμοεσ, δα {πεπα ἐ]λαῖ σου τ] ἢ 

84 {λοπα, βαγίης, ΤῊ Τιογᾶ 15 τίδεη 
Ἰπάθοαί, απᾶ δύῃ αρρεατεᾷ {Το 

86 ΒΙπιοηπ. Απάᾶ {με τοεπεαχβοά {ΠῸ 
Ώµπρς ἐλαί Παρρεπεᾶ ἵπ ἴα 
πναγ, απᾶ ΠΟῪ 6 τὰ Ἐπονη 
οὗ Όπαπι ἵπ ὑπ Ῥτοσ]άπρ οὗ πα 
Ῥτοαᾶ. 

96 Απᾶδβ Ὁ Π6Υ 5ραΚκοἴῃοξο {ΠΙΠΡΒ. 
11ο ἸήπιβεΙ βἰοοά ἴῃ {ο τηϊᾶ5ί οἳ 
σπα, 2απᾶ βατ παπίο ματ, 

87 Ῥοαςϱ δα απΐο σοῦ. Βαὺ {μεν 
ἜΘΟΥ ἰουΥἹΠθα απά δ τρ θᾶ, ἀμ 
5ιρροβθᾶ {ας {αγ Ῥϑμοᾶ ἃ 

98 βρίγῦ. Απάᾶ [6 βαϊα ππίο {Ἠαπη, 
ἩΠΨ αταγο ὑγου Ὀ]6 2 απᾶ Υγ]ιθγθ- 
{ρτο ἄο τεαβοπῖησ5 αχ156 1ἢ γοιχ 
πραγ 5.66 ΠΙΥ Παπάβ απᾶ ΤΥ 
ἔροί, ὑπαῦ 10 15 1 ταγβοα]ξ: Παπά]α 
Τη6, απᾶ 566; {ον ἃ βρὶπῖο Παίῃ 
ποῦ Π6β] απᾶ Ῥοπ6β, 85 γα Ῥε]μο]ᾶ 

40 τηε Ἠανίηρ. δΑπά ἤθη μ6 πᾶ 
βα1ᾷ 0β, Ἡαο β]ανγοᾷ ἴ]σοπα Ἠῖ5 
λαπάς απᾶ Ἠϊς 19οῦ. Απᾶ γ]η]α 
ἔιογ οὐ] ἀϊδρεμενεᾶ ΤῸ 10Υ, 
απᾶ ποπᾶθγοᾶ, Ἱδ βαϊᾶ ταπίο 
Όποπα, Ἠαγο το Ίεγο απγἰλμΙπρ. 

42 1ο ϑαῦϑ Απᾶ {Πογ ρατο ΠἨϊτη ἃ 
48 Ῥίεςο οὗ ἃ Ῥτοῖιοά Ώδ]μά. Απᾶ 

Ἡο {οοῖς 10, απἆ αἰᾶ εαῦ Ῥοΐίοτα 
Ώποπῃ. 

9 «9 

4 - 

1ος, 
ἰοα 

2 ΒΟΠῚΘ 
αποϊθηί, 
αιοτῖ- 
0165 οπαῖς 
απᾶ 
φαει 
1ώ1{0 
{πιαι, 
Ῥεασε Ῥο 
“γι 
φοιι, 

8 ΦΟΠΠΘ 
αποϊοηί 
Δα ΠοΥῖ- 
{165 οτηῖὺ 
γογ. 40. 

4 Μαπν 
αποϊθηί 
Δα Ποτῖ- 
{165 αά 
αμα α 
ποποὸψ- 
εοπιὺ. 
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ἅς ἢ, “ ΄- 

90 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ 
΄“- -“ , / 

91 εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; καὶ ἀρξάμε- 
λα | ᾿΄ κ - 

νος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προ- 
φητῶν, ϑιηρμήνευεν "3" αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς 

-“ Ν ΝΕ “ νι ν 3 
38 γραφαῖς τα περι εαυτου. και Ίηγγισαν εἰς 

᾿ αι . τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο' καὶ αὐτὸς προσε- 
“ , , 

99 ποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι. καὶ παρε- 
Ἁ ὃν / - ει γον 

βιάσαντο αὐτόν, λέγοντες, Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν, 
σ Δ ε , 3 / Ν , 20 « 

ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστί, καὶ κέκλικεν”) ἡ 
- -“ ΄σ Μ - 

ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 
- - 95 

80 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ 

αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε, καὶ κλά- 

3 
» ΄“ - 

σας ἐπεδίδου αὐτοῖς. αὐτῶν δὲ διηνοίχθη- 
ει Ὁ , Ν ης πε 

σαν οἳ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν 
Ν  ἘΘῚ ”/ » , 5. 3 ) - Δ 

32 και αυτος ἄφαντος ἐγένετο απ αὐτῶν. και 
“ἢ ς - 
εἶπον πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν 

΄ 3 3 Σ΄ κι. ς , ς - » “- 
καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ 
ὁδῷ Χ 2 « ὃ / ε Ν εν 

ὁδῷ, καὶ” ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 

88 καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς 
ἢ! , Δ 4. / 28 

ερουσαλήµ, καὶ εὗρον συνηθροισµένους 

3 τοὺς ένδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, λέγοντας 

ὅτι ᾿Ηγέρθη ὁ Κύριος ὄντως”, καὶ ὤφθη 
Σ/ Ν 3 Ν ἐξ “ Ν ᾿ ΄ ὁδῶ 

ίμωνι. καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, σι ωι 

Ν «ς » ’ ᾽ “ » - ’ ΄σ 

καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ 
” 

ἄρτου. 
ν - - ιά 3 

80 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων, αὐτὸς ὁ ᾿Τη- 
[ο 30 ” » ᾽ ώ ΄- η} λέ 3 σοὺς Ὁ ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ λέγει αὖ- 

81] τοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν". πτοηθέντες δὲ καὶ 
» , » ή -- ΄ 

ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 
Δ 9. » - , , » ΄ὕ Δ 

38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί τεταραγμένοι ἐστέ; καὶ 
, 9... Ψ 2 - διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρ- 

( ολες ον ” ΔΝ -. » Ν λ 89 δίαις ὑμῶν ; ἴδετε τὰς χεῖράς µου καὶ τοὺς 

πόδας µου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι 33" ψηλαφή- 
σατέ µε καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ 
2 ΄ » ” Δ ων α ” 
ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 

40 ϑέίκαὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν 5 αὐτοῖς τὰς 
" 5 3 , 

41 χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. ἔτι δὲ ἀπιστούντων 
-“ ΄“ -- / 

αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων, 
5 9 δα ξς ” ΄ ’ » / 

εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Ἐχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 
« ο ᾽ ᾿ Ε - 3 ’ 3 κ , 45 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος, 

᾿Ὶ 

43 καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου δ, καὶ λαβὼν 
ΕΣ , αἱ αν »ἅἌ ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 

35 διερμήνευσεν 

36 αἀά ἤδη 

3 οπι. καὶ 

33 ἠθροισμένους 

39 Ὄντως ἠγέρθη ὁ Κύ- 
ριος 

50 οπι, ὁ ̓ Τησοῦς 

δι Πατᾳ.οπι., καὶ λέγει 
αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν ' 

1 ΄- / 
Τῇ καρδίᾳ 
᾿ ᾿ ᾽ ᾿ / 

ἐγώ εἰμι αὐτός 

33 Ἡατη. οπι. υοτ. 40 

85. ἔδειξεν 

36 ρπι. , καὶ ἀπὸ μελισ- 
σίου κηρίου ἰοπί, ιοί 
πιατφ. 
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1611 
44 Απᾶ Το βαϊᾶ ππ{ο ἔποπα, Τ]θςο 

αγθ {π6 πονάς συῖο Τ 5ρα]κα πηΐο 
τοι, πυμῖ]ο Τ πγαβ εί πλ τοι, ὑπαὺ 
411 (μΐηρς τητδέ Ὦο {π]β]εᾶ, ΠΟ} 
νύθγο ΤΙ θεη ἴῃ {πὸ Ταῦ οὗ Μοςας, 
Δα ἴῃ ὑπ Ἐτορμείβ, απᾶ ἴῃ ἴπα 
Έβα]πης οοποθΥπῖηρ 1ηΘ. 
45 πει ορεηοᾷ μ6 {πον τπάςΥ- 

βίαπᾶΊπς, ὑμπαῦ {μεν τηϊρηῦ ππᾶςετ- 
βαπᾶ πα ΒοτΙρίπταΕ, 
46 Απᾶ βαῖά ππ{ο παπα, Της 1 15 

πυτΙθέθη, απᾶ ἐἶνας 16 Ῥεμοτοᾶ Οπτῖςί 
{ο βαΏᾶ συ, απά {ο τῖδο ἴτοπα {πὸ ἆθαᾶ 
{8μ6 {πϊγᾷ ἄαγ: 
471 Απᾶ {λαῦ τορϑηΐαπμοθ απᾶ 16- 

ΠΩΙΒΒΙΟΠ οὗ ἶπς ελοι]ά Ὦε Ῥγεασ]μεᾶ 
1η 5 Ναππε, δ: ΠΟ ΠΡ 811] παΟΠΒ, 
Ῥορϊππῖηρ αὖ 1 6γπβα]επῃ. 
48 Απᾶ γο ατο ὙπΙηθβςες οὗ {Π656 

πῃ] ηρ85. 
49 «| ΑΑπᾶ ΤῬομο]ᾶ, Τ βοπᾶ ἴ]ο 

Ῥγοπηϊςο Οὗ τὴν Ῥαΐμεν προπ τοι: 
Ῥας {ΑΥΥΥ το ἴῃ {μα οἳιγ οἳ ὦετι- 
βα1θπῃ, απ] το Ὀ6 οπάπεᾶ τ 
ΡΟΥΥΘΥ {γοΤη οἩ ΗϊρΗ. 
50 4 Απά ο 164 ποῖ οτί αξ ἴδ 

α8 {ο ῬείλμαἨγ, απᾶ ο 10 αρ Ἠ18 
Ἰαπᾶβ, απᾶ Ῥ]οββεᾶ {Πετη. 
51 Α Απᾶ 10 οαπηθ Το Ῥα58, πγλ]]ο Τε 

Ῥ]οβςεᾶ {]ιεπι, Ἡα πγαβ Ῥαγίεᾶ {γοπι 
ἔλλοτα, απἆ οαστ]εᾶ αρ Ιπίο Ἠεατεῃ. 
δῶ Απᾶ {αγ πιοτΏΙαρρεᾶ Ἠϊπα, απᾶ 

γδπιγπεᾷ {ος ογπβα]ετη υν {ἢ ρτοα{1οΥ: 
5ο Απά ππετο ΘΟ ΠΙΆ] ἴῃ {ΠῸ 

Τοεπηρ]α, ρταϊθῖηρ απᾶ Ὀ]Θββίηρ αοά. 
ΑΤΙΘΗ. 

1881 
44 Απᾶ Ἰο βα]ᾷ απίο ἔπαπα, Τηο5ο 

ΔΥΘ ΤΙ ΜΟΙ ΠΟΙ 1 βρακε 
τπιηΐο πο, πγμα]ο 1 τὰ γοὺ νι 
γοα, ΠΟ ὑμαῦ 811 ἐμϊπρβ τις 
παρ 6 ἔπ1Π]16α, σΙο ατα 
Ὑπ]ρθαη Τη {16 Ίαν οὗ Μοβ6Ββ, απᾶ 
πο Ῥτορ]μείΕ, απἆ ἴ]πο Ῥβα]της, 
εοποθγΠῖης 16. ΤΠεπ ορεπεᾶᾷ 
ιο {πρὶν πηϊπᾶ, ὑπαὺ νετ ταϊρη{ 
τπζογβίαπᾶ ο βοπρίατες; απᾶ 
16 5814 πηΐο ἔπι, Της τς 15 
στο, ὑπαῦ {πὸ ΟἸγδὺ Βῃου]ᾶ 
βαῇοχ, απᾶ το ἀραῖη Ίτοπι {μα 

47 ἀεαᾷ ἐπ {ἐμὶν ἄαγ: απά ἴιαι 
παρεπίαησαο 1απᾶᾷ τεπ]βείοπ οὗ 
αἴπβ αΠοτ]ᾶ Ὦα Ῥγθασμεᾶ ἴῃ 8 
ἨΘΙΠΘ πηΐο 811] ο 2ΠαΙΙΟΠΒ, θ6- 
ρϊηπῖηρ ἔτοπα 1 εγαβα]επι. Ὑ6 ατα 
ΨΠηΘΦΒΘΡΒ οὗ {Π656 {ΠΙηπρβ. Απᾶ 
Ῥα]μο]ά, Τ βεπᾶ {ογ{Ἡ {Π6 Ῥγοπηῖδα 
οὗ τὴῦ Ἐαίμεν προπ τοα: μα 
{αΥΥΥ το Ἰπ {1ο οἱὔγ, απ] γο Ῥοα 
οἸομ]ιεά νι Ῥοπεγ Ίτοπι Ο0Ἠ 
ΒΡῈ. 

Απᾶ Ίο ]εᾷ ἔπεπι ουδ απ] 
ἴλεν 1ωέγο 9Υ6Υ αραϊἰηδι Βεί]- 
ΑΠΥ: απᾶ Το 164 τρ 15 

51 Ἰαηᾶς, αηᾶ Ῥ]εββεά πετ. Απᾶ 
10 68ΊΠΘ {0 Ῥα85, 8116 Ίο Ῥ]εβς- 
οἆ {πεπα, Ἡο Ῥατεᾶ ἔγοπι ἤθη, 
δᾳπᾶᾷ πας οαχτιεᾷ τρ Ππίο Ἰθα- 
νεη. Απᾶ {ἴπεγ 4 ποτεμΙρρεᾶ 
τη, απᾶ τααγπθοᾶ {ο οεταβα- 
Ίεπη πμ ρτθαῦ Ίο: 8η4 πθγθ 
οοπΙππα]]γ ἴῃ {11ο {επιρ]ο, Ῥ]658- 
Ίηρ ἄοἄ. 

45 

46 

48 
49 

50 

52 

ὔ 9 

1 ΒΟΠΊΟ 
αποϊοης 
δα ποτῖ- 
{165 τϑδᾶ 
“γΐο. 

3 ΟΥχ 
πιαϊοηδ. 
Βερῖτι- 
Δ 
γον 

«7ογι- 
δαἴεπι, 
ψὲ αγε 
το πεδεες 

8 ΒΟΠΙ9 
αηοϊοπί 
ααἰμοτ]- 
0168 οπηῖ 6 
απιᾶ τας 
οαγγτεά 
πρ ἐπίο 
πεαυειι. 

4 ΒΟΠῚΘ 
ἀποϊθηῦ 
βαλοτ]- 
{165 οπηῖέ 
«σογδῆηϊρ- 
φεᾶ Πῖπι, 
απιᾷ. 



ἘΥΑΤΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

αν - Ὁ ἃ 4 Εἶπε δὲ αὐτοῖς 1, Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς 
/ Ἀ φ - ” ΓΝ Ν᾿ ς - α ΄“΄ 

ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ 
“ , Ν ΄ ” - πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ 

/ Ν - 

νόμῳ Μωσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς 
- ” Ν ΄ 

40 περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν, 
- . 9 δν ψ 

40 τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς" καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

ὅτι Οὕτω γέγραπται, καὶ οὕτως ἔδει 3 παθεῖν 
Ν γ΄ ἈΝ ΕΣ - 3, ΄ ΄ 

τὸν Χριστόν, καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ 
- ο - ” / 

41 τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι 

αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ Ὁ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς 
1 ΕῚ Ν « 

ἄπο Ἱερουσα- 
ῃ ἊΝ ὧν 2 ’ 4 πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον 

: , ς - “42 ” , / 
48 λήμ. ὑμεῖς δέ: ἐστε μάρτυρες τούτων. 

40 καὶ ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω 3 τὴν ἐπαγγελίαν 
“ / αρ {ΕΙ ΕΠΕ” οἱ Η͂ / 

τοῦ πατρός µου ἐφ᾽ ὑμᾶς" ὑμεῖς δὲ καθίσατε 

ἐν τῇ πόλει “Ἱερυσαλήμή, ἕως οὗ ἐνδύ- 
σησθε δύναμιν ἐξ ὕψους τν, 

Ὁ ᾿Ἐξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς 7 Βηθα- 

νίαν᾽ καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγη- 

ἔι σεν αὐτούς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν 
ΑΛ » / ΄ Φέτα Γρ Σ , 

αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἀνεφέ- 
᾽ ΕΣ 48 Δ » Ν {9 ρετο εἰς τὸν οὐρανόν 3, καὶ αὐτοὶ προσκυ- 

νήσαντες αὐτόν,» ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερου- 

53 σαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης" καὶ ἦσαν διὰ 
ΔΝ » “ « “. ᾿ - 0 ᾿ 

παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ, αἰνοῦντες καὶ δ εὐλο- 

γοῦντες τὸν Θεόν. ᾿ Αμήνὔ], 

57 πρὸς αὐτούς 

55 αὐ µου 

599 ϱΠι. καὶ οὕτως ἔδει 

4 ἹἩατη. εἰς 

. ἀρξάμενοι (11ατ. ἔθ- 
γη. Ἀρξάμενοι ἀπὸ 1ε- 
ρουσαλήμ, ὑμεῖς) 

33 οπι. δέ 

35 ἐξαποστέλλω 

44 πι. Ἱερουσαλήμ. 

ἐξ ὕψους δύναμιν 

46 ϱπι, ἔξω 

47 πρὸς 

48. ἨΗαγῃ. οπι, , καὶ ἀνε- 
Φέρετο εἰς τὸν οὐρανόν 

4) Ἠαγᾳ. οπι. προσκυ- 
νήσαντες αὐτόν, 

50 οπι. αἰνοῦντες καὶ 

ὕϊ οπι, Αμήν 

919 



Χ ἄρῃ. 
αι 

Σ Οο]. 
ΤΟΣ 

᾿ Μαΐῦ, 
9. 1. 

Ξ Που. 
11. ὁ. 

Γον, ἐμὲ 
γίσμὲ ΟΥ̓ 
»γϊυϊ- 
εᾷο. 

Μα. 
1. 10. 

ΤΗΕ αΟΡΕΕΙ, 

ΑΟΟΟΒΡΙΝά το 

Ὁ. ΦΟΘΗΝ. 

1611 
1. Ιν ἔπο Ῥορϊηπίης πας ἐπ ὙοΓΩ͂, 

δια {π6 Ὑ͵ογα πας τι αοά, απᾶ 
{μ6 ηοτα τννὰβ ἀοᾶ. 
2 ἘΠῚ) 6 βαπῃθ νγἃ8 ἴῃ {πο Ῥερίππῖης 
τὰ αοά. 
8 ἘΑΠ ὑπηρθ ππεγο ππαᾶο Ὦγ Πΐτη, 

απά γη ποῦῦ τη γγαβ ποῦ απγ θΠΐπρ 
πηαάθ ἐλαῦ πνας πηαᾶο. 
4 Τη Ὠΐτη γγας 11ἴ6, απᾶ {Π6 1176 πγας 

{86 Ἰρμὺ οὗ τηε. 
ὅ Απά {μ6 ἸΠρῃῦ βῃϊποί ἴῃ ἄατ]- 

ἨΘΒΒ, 8564 πθ ἆ8τ](Πθβθβ Ο0ΠΙΡΥΘ- 
Ἠοεπάαᾶ 165 ποῦ. 
6 4“ "ΤπογῬ γα ἃ Της 5οη{ Υοπι 

ἀοᾶ, γ/]ιοβθ ἨΒΙΠΘ ΥΓ88 ἆομπ. 
τ Τ]ιο 5816 6.116 ΤΟΥ 8, ΨΙ(ΠΕΡΕ, Το 

Ῥθαν πίπαβς οἵ πο Πρηί, ἐπαί 81] 
1ΏΘΏ {μχοιρ] Πΐτη πηὶσΗ{ Ῥε]ῖεγο. 
8 Ἠο γας ποὺ λαί Πρσηῦ, Ῥαί 1ὐας 

δεπέ {ο Όθαν πὶ 655 οὗ ὑπαᾶῦ Πρ. 
9 Τηαῦ γγας ὑπ6 ἴγαο Ἰιριύ, ΒΟ ἢ 
Προ ΘΥΘΥΎῪ τῆ ὑπαὺ οοπιεῦ] 
1Π{ο {μα γγογ]ά. 
10 Ἠο πγας ἴῃ {πὸ ποτγ]ᾶ, απᾶ Ἐ λα 

ψ/οτ]ά παδ πιαάο Ὦγ ήτα, απά ἴ]ο 
νπογ]ᾷ πον ἴση ποῦ. 
11 Ἠο «απηθ ππΐο Ἠ15 οπΏ, αηΏᾶ 15 

οὗη γοσεῖναᾶ Ἠπη πού. 
19 Βαυΐ 5 ΤΠΙΔΠΥ α5 χγοοεϊγοᾶ Ἠΐτη, 

{ο ποιὰ ΡαΥ6 Ίο ΙῬοιεΥ {ο Ῥθέοπῃιθ 
{Π6 5οη5 οὗ ἀοά, ευεπ το πθιη (λα 
Ῥο]σουο ον 115 Νατῃε: 
18 ἨΠΙΟΙ σου Ώου, ποὺ οἵ Ῥ]οοᾶ, 

ΠΟΥ οὗ {πὸ συν] οὗ {π6 Πθβ], ποὺ οὗ 
1ο ψ111] οὗ πια, Ραὺ οἵ αοᾶ. 
14 ἘΛπᾷ {]ιο ὙΥ οὐ νγὰβ τηδᾶβθ Πθρῃ, 

απᾶ ἀἄπγε]ῦ απιοΏπς τ5 (απά πο Ῥε- 
ο]ά Ἠϊ5 ρ]οτγ, πο σ]οτγ ἃ5 οὗ ιο 
οη]γ Ῥοσοίξίεν οἱ {π6 Ἐαἴλες,) {α]] οὗ 
Ρταςθ απᾶ χα. 
15 4 ᾖομπ Ῥατο ππεβς οὗ Ἠϊτη, 
Δα ογ]οᾶ, βαγίηςρ, ΤΗϊ5 τὰ Ίο οὗ 
ψ/ηοπι Ἰ βρακα, Ἠο ἰλμαίῦ οοπιεί]ι 
α1ΐ6Υ πηθ, 18 Ῥτοῖθγτεᾶ Ῥείοτθ τῃθ, 

| ἴον ΒΘ νγὰβ Ῥ6[οχθ 1ηΘ. | 

1881 
1 Ίκῆῶνε)δορϊππῖπρ τας ὑπο ἸΓοτᾶ, 

απᾶ {πὸ Ὑλοτά παβ νι ἀοᾶ, 
2 Απᾶ ἴ]ο Ἠοτά σας ἀοᾶ. Τηε 

ΒΆΤΩΘ πγας ἴῃ {16 Ῥερϊιηπίπρ ΙΕ 
8 ἀοᾶ. ΑΠ Οπίπσς ππετο τηδᾶθ 107 

Ἠϊπα; απά υπο Ἠῖτη ἆγγας ποῦ 
δα ης πηαάο ὑπαῦ πα} Ῥεεπ 

4 τηαᾶθ. ἴπ Ἠϊπι πνας 11ἴ6; απᾶ {Π6 
ὅ {ο γγας ὑπὸ Πρ]ιῦ οἳ ππεπ. πᾶ 

ἴλο Ἰίρῃὺ β]ήπείἩ Ἱπ ὑπὸ ἀατ]ς- 
ηΘ88; δια ἴπο ἆατ]ιθδβ 5αΏΡτ6- 

6 Ποπᾶεά Ὁ ποῦ. ΤΠετο οα1πθ ἃ 
ΤΙΔΗ, 8εηΐ6 ἔνοπι ἄἀοᾶ, π]οβδο 

Τ παΠΙΘ πας {ομπ. ΤῊΘ 5816 68116 
{0Υ ἹπΙΠΙΘΡΣ, ὑμπαῦ 6 τηϊσΗ{ Ῥεας 
πηίηαβςβ οὗ ἴμο Ἠσ]ηί, ελα 81] 

8 τηῖσ]{ Ῥο]σονο {μτοιρ] Ἠϊπα. Ἡσο 
πας ποῦ {πο Ἡρ]ηί, θαὺ απο Όλα 
Ἡθ τηϊσ]ξ Ὄοαν πίποδς οὗ ἴ]ια 
Ἡρ]θ. 4 Έηογο ας {ιο ὑστιθ Τρ, 
ευεπι λα ἴἰσῆὲ πο Πρηεί]ι 
ὄρνουγ πιαἩ, οοπηίηπς Ιπίο πο 
σοῦ. Ἠο ναδ ἵπ {πὸ πγοτ]ᾶ, 
απά πο τοῦ γαβ πιαάο 10Υ 
Πα, δα {π ποτ] Ίσπενν Ἠϊπα 
ποῦ. Ἠο οἈΊηθ πηΐο 6115 ΟἼΗ, 
απᾶ που ἐπαῦ σοῦθ Ἠϊς ΟΠ τθ- 
οοϊἱγοᾶ Ἠϊπη ποῦ. Βευῦ 85 ΤΙΑΠΙΥ 
85 τοοεῖνεᾶ Ἠϊπη, {ο {πειη ανα 
Ἡο ἴμο τὶρηῦ {ο Ῥεσσοπιο ΟΠ] θα 
οὗ ἀοά, εὐθὺν {ο οτι {λα Ὀε- 
ενα οἱ Ἠ18 ΠΔΠ16: ὙΠΟ πγετθ 
ΤῬοτἩπ, ποὺ οὗ 8ρΏ]οοᾶ, ποὺ οἳ 
πο Μ11 οὗ {πο Πσδ5δμ, που οἵ 
πο Μ1] οὗ τπαπ, Ῥας οἵ ἄἀοᾶ. 
Απά {πο Ὑοτά Ώθοπππθ Ώοθδῃ, 
απᾶ δάπε], απποης τι5 (ἃ Πα πα 
Ῥεμο]ά Ἠϊ5 ρ]ουγ, ρ]ουγ αξ οἵ 
10{Πο οπ]γ Ῥεσοίίαι ἔσο {ο 
ἘΔ ΠΟΥ), {111 οὗ ρταςθ απᾶ σαί. 
Φομη Ῥοδαγεί] νηίποςς οἳ Ἠϊτη, 
απᾶ οτῖείμ, βατῖηςρ, ΠΗ ΤΗϊ5 σας 
Ἡο οὗ πΊοπι 1 βαῖᾶ, Ἠο ἰαί 
οοπηθίἩ αἴίεν πιθ 15 Ῥεσοππθ Ῥε- 
10Υ6 τας: ΤΟΥ 9 πας 12Ρεΐοτο 11Θ. 

«2 

10 

11 

12 

1 2 

14 

15 

ἐϊσμ οί 
δυο 
ηιαη σα 
εοπεῖτ) 
501, 
ευεγ/ 
ΠΣ 
αϑ δὲ 
σοηνείῃ 
6 ατ. 
118 01011 
ἐς. 
του 3 

δεσοίξο) 
δαν. 
Φοθᾷδ. 
9 αν. 
ίαθοεγ- 
παςιε. 
1005, 

απι οιζ 
θοφοίίε)ι 
7γοπι α 
Ταἴπογ 
1 ΒΟΠΙΘ 
αποϊοηό 
ααἰλονῖ- 
{165 του 
(ἐπὶ υὐα δ 
με ἐμαὶ 
δαϊαὶ). 
12 ἅτ. 
νοὶ ἐν 
γεραγά 
ο) πιο. 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ΤῸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

5 4.1} οφ ή 5 ᾿ 
1. ἘἜΝν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς 

Ν, / 3 ’ 4 3 3 τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος. οὗτος ἦν ἐν 
9 -“ ΝΔ οἱ / / 5» ᾽ “ » , 

8 ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. πάντα δι αὐτοῦ ἐγέ- 
- ὰ 

νετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ 
Ἢ , η 9. "5 ἢ . 9 . ε . 9 ᾿ 
γέγονεν. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωη ἣν το 

- ΄ » ’ 9 . ΄ » ΄ 

5 φῶς τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκο- 
’ ’ Ἁ ς / Ῥω.Ἡ ᾿ τίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 

αι κά ” 3 , Δ ΄ 

6 ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, 
” δώ 5. , πὶ Φ. Η Ἰ ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης. οὗτος ἦλθεν εἰς μαρ- 

΄ σ ΄“ 

τυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα 
, κ 5 - 

8 πάντες πιστεύσωσι δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖ- 
Ν - ᾽ 3 ΡΨ / ΔΝ ” νος τὸ φώς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ 

3 κ 3 ὰ 
9 φωτός. ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει 

2 9095 / 3 Ν / 

πάντα ἄνθρωπον" ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 
5 φ / 5 Δ « ΄ ΕἸ ΕῚ - 

10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δ αὐτοῦ 
.« « 

» ” ΔΝ ς ᾿ ο. ἊΝ ” α] 

11 εγένετο, και ὁ κοσμος αυτον ουκ εγνω. εἰς 
”’ 32 / Δ 3 

τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέ- 
, 

12 λαβον. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν 
Εμώςα » , , κ , - 

αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς 
ῃ ᾽ ΨΎΨ ασ 1 3 ᾽ 

13 πιστευουσιν εις τὸ ὀνομα αὐτου οι ουκ ἐξ 
« / ᾽ ν » , ή οἱ Ν 

αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ 

ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ ἐγεννή- 

14 θησαν. καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ 
» / 3 ε.α ἣν » Ψ 1 

ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (καὶ ἐθεασάμεθα τὴν 
/ 3 ΄“- / « “ Ἅ, 

δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρα πα- 

15 τρός), πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. ᾿Ιωάν- 
΄“- ᾽ ΄“ 

νης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγε λέγων, 
καὶ 5 ε Οὗτος ἦν ὃν εἶπονῦ, Ὁ ὀπίσω µου ἐρχόμενος 

” , , ὦ ὦ σὰς δ ἫΝ 
ἔμπροσθέν μου γέγονεν᾽ ὅτι πρὠτὸς μου ἦν. 

1 (Μαγθ. οὐδὲ ἕν. ὃ 
γέγονεν ἐν αὐτῷ) 

3 (αχ. ἄνθρωπον,) 

8. Μαγσ. λέγων (οὗτος 
ἣν ὁ εἰπών) 



"Ονγ, α 
Ε}ΟΡΛΕΙ. 

 ΜαΙΙ, 
8. ὃ. 

δ Μαΐί. 
9. 11. 
ΑοἴβΒ 
10. 4. 

"ΟΣ, 
νεα εί. 

 ΜαΙΙ, 
8. 10. 

Β, Υ0ΗΝ 

1611 
16 Απᾶ οἵ Μΐ9 Ἠ{πΐπθβς Ἠαγε 81] πο 

χοοθϊνεᾶ, απᾶ ργαςε {ου ρχαὀθ. 
17 ἘΈοχ ιο Ταν παβ ρίνει Ὦγ 

ΜοβΒθΘ, Ὀαῦ ρυδοθ δηᾶ ἰχαίἩ οςΊπθ ὮΥ 
1 οβας Ολγ]εῦ. 
18 Νο ταν Ἠαΐ] 56εη ἀοᾶ αὖ δὴ 

πιο: [πὸ οπ]γ Ῥοροίδεη ΘΟἨ, 1 Ο ἢ 
18 ἴθ [Πο Ῥοβοτα οὗ {μ6 Ἐαΐμετ, Ἡθ 
λα ἄεο]ατεᾶ Ἠϊτη. 
19 4 Απά {15 18 ὑμ6 τεοοτᾶ οἵ 

ΙοἩἨ, θη ὑπ 96 5 δεπύ Ῥυϊθδὺβ 
απᾶ Τιου 65 ἔγοπη «6γπρα]επα, {ο αβ]ς 
Ἠϊπη, Πο αὖ ὑποι9 
90 πᾶ Πο οοη/{οβδεᾶ, απᾶ ἀεπ]ες πού: 

Ῥα0 οοπ{οββαᾶ, 1 ατη ποὺ ἴπε ΟἨτ]βύ. 
21 Απά [Π 60 αβ]κοᾶ Ἠήτη, Ἠπαῦ 11ο 2 

Αὐῦ ίλμοι ἘΠ1852 Απάᾶ Ἠο βαϊδα, 1 81 
ποῦ. Αὐὖ ποῦ ἵ ελα Ῥτορπεῦ» Απᾶ 
6 απβιοχθᾶ, Νο. 
22. Τ]ιοη βαῖᾷ {ποὺ πη{ο Ἠϊτα, Πιο 

από ποι, ἴ]ιαῦ Ἴνο ΊΠβγ Ρίο αἩ 
ΒΠΡΊΥΘΥ {ο {πεπα ἐμαῦ βοηῦ ας μα 
βαγοβί ἐμοῦ οὗ {Πγβε] 2 
25 Χο 5814, 1 απι {π6 νοῖσο οὗ οης 

απγίης ἴῃ ἴπο ὙΙΙάεγΠθΒ: Ἠ[αἷκαο 
βἰχαίσ]ί ἴ]ιο τὰν οὗ ἴμαο Του, 88 
5814 ὧπα Ῥτορπεί Ἡδαῖας. 
24 Απᾶ ἴ]αγ ΒΟ ππουο βεπῦ ΥΓ6ΥΘ 

οὗ {πὸ Ῥματίδεες. 
25 Απᾶ ἴμογ αρκεᾷ Ἠϊπα, απᾶ βαϊᾶ 

πη{ο Ἠϊπα, ΥΩ Ῥαρσεδί ὑπο ὑπ θη, 
1 ἴλοα Ρὲ ποὺ ναί ΟΠ γ]δύ, ΠΟΥ 
Πας, πολυ ὑπαῦ Ῥτορ]εῦ 3 
96 ζομπ απβγγογες {Ἱεπῃ, Β4ΥΙΠΡ, 1 

Ῥαρίίσο γη] γγαίον, θαὺ που βἰαπιᾶ- 
ο] οπθ 41ΠοΠς 7ο, Ὑοπα γ6 ΙΠΟΥΥ 
ποῦ, 
27 ἘῊ6 ἰὑ 5, πο σουηπηρ' αΕἴΘΓΤΠΘ, 

16 Ῥυϑίθσυυθα Ῥείογο τηθ, ΙΙΟΒΘ 5ΒΠΟΘ᾽ 5 
Ἰαϊομοὺ 1 αππ ποὺ πγΟΓΕΙΥ {ο ππΠ]οοβθ. 
28 Π]ιοβο ὑμπίηρβ πετε ἄοπο ἴῃ 

Ῥείμαβρατα Ῥεγοπᾶ οοτάαη, Ὑηεγα 
φομ πας Ῥαρίσίηρ. 
99 4 ΤῈ ποχὺ ἄαγ, οομη βεεῖ] 

1οδα5 οοπαίης πηΐο Ἠϊτη, δια βα1{Η, 
Ῥε]ο]ᾶ {16 Τιμαπιρ οἳ ἀοᾶ, πΠΙΕΗ 
Ιήα]κοίἩ απναγ ὑπ βίη οὗ {πο πνοτ]ᾶ. 
90 Τ]Πϊς 15 Ίο οὗ Ὕγποτα 1 Βαϊ, ΑΓ.6γ 

1ηθ οοπιθίἩ ἃ τπαη ἡ ΒΊΟΝ 15 ΡΥ ουυθᾶ 
Ῥοΐοτθ τηθ: ΣΟΥ Ἠθ νγᾶβ Ῥείογθ 16. 
81 Απᾶ 1 Κπον 1Ιπα ποὺ: Ῥαῦ ὑπαῦ 

Ἡο β]οπ]ά 6 πιαάο ππαπ]{εςδῦ ἴο 
Ίβγαο], ἰ]οτοίογο απ 1 6οπιο Ῥαρ- 
Ερίπρ τὶ} παίετ. 
80 ἘΑπᾶ σοι Ῥατο τουοτᾷ βαγΊΠᾳ, 

1 βαν ὑπὸ ϑρί τὺ ἀεβοεπάίηπρ ΤΟΠ 
ἩθαγοΏ, {1 ἃ Ὄουε, απᾶ 15 αροᾶε 
πΡοη Ἠίπη. 
88 Απᾶ 1 παν Ἰήπι ποῦ: ὑαῦ Ἡα 

Ειναί βοπέτηθ {ο Ῥαρίϊπε πη]ι Ἰναίου, | 

1. 16---55. 

1881 
16 Ἐον οἳ 115 {π]ποββ πο 411 τε- 

οαϊνθᾶ, απᾶ ργαςο 1Τ0Υ ῥγα66. 
17 Ἐον πο Ίαν πας ρίτει ΤῸῪ 

ΜοβΘΒ; ρτασθ απᾶ {χα οαπῃθ 
18 11γ ἆθριας Οµτὶς. Νο πια Παζ 

56ε6ῦ ἄοἆ αἲ απγ πιο; 2.Π6 οἩΙγ 
Ῥοροίίειπ Ρο, Πίο 15 ἵπ {116 
Ῥοβοπα οὗ {1ο Ἐαΐμον, Ἡο Ἠαῦ]ι 
ἄεο]ατεᾶ λίην. 
Απά (1515 {1ο πηίηεβς οὗ 6ομπ, 

πει {16 ὦἆαπβ 5εηῦ απ{ο Ἠϊπα 
ἔγοτη «1 6Υπδα]επῃ Ῥτϊεδίς απᾶ Τιο- 
ν1{θΡ {ο 851 τη, πο τὺ ὑποὰ 

20 Απάᾶ Ἰο οοη{θββαᾶ, απᾶ ἀεπ]θᾶ 
ποῦ; απᾶ [6 οοπ{θββεᾶ, Τ απι ποῦ 

21 {π6 ΟἨτὶδῦ. Απάᾶ {Πεγ αξκεᾶ Ἠτη, 
Ὑ]παῦ μεν Απο ποια ΕΠ] 5 
Απᾶ Ίο βαϊΐῃ, 1 απι ποὺ. Αγ 
Όλοι ὑπ Ῥγορμεί» Απά Ἰθ απ- 
Απποχεᾶ, Χο. ΤΠαγ βαϊῖᾷ {πΠετε- 
1ογθο απίο Ἠϊτη, ὝΠΟ αὐῦὺ ποια» 
Όιαῦ ο ΤΠαΥ βῖγο ΑΠ 4ΠΡΤΓΕΥ {ο 
ἴλεπι ἐπαῦ βεπί πδ. Ἰγπαί βασ- 
οξί ἴποα οὗ {11γ5εΙ2 ο κα1ᾶ, 1 
81 πο γοῖοοθ οἵ οηπθ οτγίῃπςσ ἴῃ 
Όλο νή]άενπεβς, Μακο βἰταῖσαί 
ιο Ὕγαγ οὗ {π6 Τιοτᾶ, 85 βαϊᾶ 
ΤβαἶαἩ ὑπὸ ρυόρμθί. 5 Απᾶ ἴΠεγ 
δα Ῥεει βϑηῦ {χοπ ὑπὸ Ῥματ]- 
5665. Απάᾶ {Παγ αδκεά Ἠΐπα, απά 
πα απίο πα, ὙΠ ἔπεηπ Ῥαρ- 
{ποαςδί ποια, 1 ποια ατῦ ποὺ {116 
Οµτίβὲ, ποϊἸεγ ἘΠ], παίζμεν 
πο Ῥτορμεί ὅομπ απβιγετοᾶ 
ἴπαπι, βαυίηρ, Τ Ῥαρίσπαο ὁ ἢ 
γγαΐεγ: ἴῃ ἴπο τηϊᾶθὺ οἳ τοι 

. βιαπάεἴἩ οπο ΠΟΙ γθ πον ποῦ, 
ουεπι ΒΘ {παῦ Θοτηθίῃ αἲίεν τηθ, 
{Π6 Ἰαϊομοὺ οἵ Ὑγ]ιοβθ 5106 Τ ατα 
ποῦ ὙΥΟΤΕΗΥ {ο πηΐοοβθ. ΤΉΘΒΘ 
{π]ηρ8 πγογο ἄἆοπο ἴῃ ὅ Βοίμϑην 
Ῥεγοπᾶ Φογάδῃ, 'γπετο ο ον Ὑγ88 
Ῥαρίσίηρ. 

Όµ {Π6 ΤΙΟΥΤΟΥΥ Ἡε 5θεί]ι {6515 
οοπηῖηρ τπιηΐο Ἠϊτη, απιᾷ Βαϊ, Ῥε- 
Ἰο]ᾶ, ἐμ Ταῦ οὗ ἀοᾶ, πο ἢ 
ὁ κοῦ να πο βἰη οἳ {π6 

80 νοῦ! ΤΗΠΙ5 15. ο οἵ ποπ 1 
5814, ΑΥ̓ΤΟΥ τηθ οοπηεί] ἃ ΤΠΙΒΠ 
ὙΠΟ 15. Ώθοσπιθ Ῥεΐογθ τη6: Τ0Υ 

91 Ίο πας ἹῬοΐοτο τηθ. πᾷ 1 Κῆθν 
η ποὺ; ὑαὺ {πῶῦ Ἡο εΠοπ]ᾶ Ῥε 
πηθ(6 ππαπΙ{6β{ {ο Τγασ], {ου {115 
οπ166 6ΝΠ1ἼΆ6 1 Ῥαρσίης 4 

82 πγαϊθγ. Απᾶ ζοἨπ Ῥαχο τ] 6855, 
ΡαγΙΠΡ, 1 Ἠανο Ῥεμε]ᾶ {πε Βρϊγ1ὗ 
ζἀοβορσπάϊπρ ἃ5 ἃ ἄοτο οσα οἳ 
Ίθαγεη; απᾶ 165 αροάς απροπ Πΐτη. 

95 Απά 1 χπουγ Ἠῖτη ποῦ: Ότί πο ὑπαΐ 

19 

22 

28 

29 

Βθηὖ πο {ο Ῥαρίίσο ἁγηθ]ι σναῖον, | 

105, 
ἐμ γον}. 

3 ΜαπΥ 
ΥΘΤΥ 
Ἀποϊοεηί 
Δα ΠΟΥ - 
{165 τουά 
αοᾶ ον 
θεφοίίεη. 

805, 
πια 66Γ- 
ἰαὶη παὰ 
Όεενι δογιΐ 
͵γοην 
απιοἸις 
ἐπε Ρ]α- 
215608. 

40ν, ὧν 

5 ΜαπΥ 
αποϊεης 
ααὐλοτί- 
{165 τοπ. 
Βεἰ]ι- 
αὐαγαῇ, 
80ΠΠ6, 
Βοεί]ι- 
αγαθαῃ. 

505, 
νοαγοί]ι 
ἐπε τι 

Ταν. 
Πγϑὶ ἐν 
γεσαγεὶ 
ο) πι6. 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 989 

“ / ΕῚ “ « ΄“ ή 

16 καὶ: ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς παντες 
/ Ν / 5» Ἄ , μή ς 

17 ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος. Ότι ο 
/ Ν ΄ »ὰ ἡ ς , Δ ς 

νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ η 
- - Ν 

18 ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. Θεὸν 
δ ν ς/ / ϱ εβ ἢ ε)ἴ8 οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε' ὁ" μονογενὴς υἱός", 

ν “ - 

ὃ ὧν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος 
ἐξηγήσατο. 

ΔΝ 2 » Ν ς / “ΡΣ / 

190 Καὶ αὕτη ἐστιν ἡ μαρτυρία του Ἰωάννου, 
9 - 

ὅτε ἀπέστειλανῖ οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύ- 
΄- “ 

µων ἱερεῖς καὶ Λευΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐ- 
, Ν , 3 Ν ς , Ν ᾽ 

93 τον, Σὺ τις εἰ; καὶ ὡμολόγησε, και ουκ 
» , 5 κε , “ ο Αν δη Ὶ 
ἠρνήσατο' καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ 
ς / Ν 2 ΄ ” ΄ / 35 9] ὃ Χριστός. καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν; 

4 ΄, » 

Ἠλίας εἶ σύ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. ὋὉ προ- 
3 35 3 95 φήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ. εἶπον οὖν 

“ Ω -“ - ΄ 

αὐτῷ, Τίς εἰ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς 

πέμψασιν ἡμᾶς. τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 
» Ὕ Ν Ν ” » “ Ε] / 

98 έφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ΕῚ ’ Ἀ Ἐπ Ν / ἣΝ 3 

Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν 
ον ε ο Ἢσαϊΐας ὁ προφήτης. καὶ οἱ ὃ ἀπεσταλμένοι 

3 ΑΔ 
ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων. καὶ ἠρώτησαν αὐ- 

ἜΞ , ΝΜ 3 Ελάν / 3 / 3 ν 95 τόν, καὶ εἶπον αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ 
” -- ἫΝ ἡ 

οὐκ εἶ ὁ Χριστός, οὔτε) ᾿Ηλίας, οὔτεϑ ὁ προ- 
2 » - 

26 φήτης; ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, 
Ν [ο κ - 

᾿γὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι µέσος δὲ ὑμῶν 
ΓΙ « - 3 , 

97 ἕστηκεν" ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. αὐτός ἐστιν 1” 
3 " ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου 

.13 ΦῚΎΈΒΕΝΥΝ 3 ΝΣ ΤΙ ο ῃ 
γέγονεν 13 οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω 

28 αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑπυδήματος. ταῦτα 

ἐν Ῥηθαβαρᾶ 1! ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, 
΄ 5 / , 

ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων. 
992. Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης}5 τὸν 

Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, 
” ε 3 Ν “ 9 «ς ”/ Δ [4 Ίδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὃ αἴρων τὴν ἅμαρ- 

80 τίαν τοῦ κόσμου. οὗτός ἐστι περὶ οὗ 
᾽ Ν αι 3 / »Ἥ 3 ΑΝ ὰ ἐγὼ εἶπον, ᾿Οπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς 
ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου 

81 ἦν. κἀγὼ οὐκ ἥδειν αὐτόν" ἀλλ᾽ ἵνα φα- 
τν - σ΄ εὶ 

νερωθῇ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ 

89 ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων. καὶ ἐμαρτύρησεν 

Ἰωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα 
“ ε 18 ΔΝ » 2 - 

καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, 
ἌΣ: » 5 .}} αι ο ” 

88 και ἐμεινεν επ αυτον. καγω ουκ Ίδειν 

αὐτόν' ἀλλ᾽ ὁ πέμψας µε βαπτίζειν ἐν ὕδατι, 

4 ὅτι 

ὅ ΠΙαχρ. οπι. ὁ 

6 Ματ. Θεός 

7 αά πρὸς αὐτὸν 

8 οπι. οἱ 

9. οὐδὲ 

10 πι. δὲ 

1 στήκει 
12 

15 

» Οπι. . αὐτός ἐστιν 

Οπι. ὃς ἔμπροσθέν µου 
γέγονεν" 

14 Βηθανίᾳ ἰοαί, Ῥη- 
θαβαρᾷ οἱ Βηθαραβα 
ηναγ. 

15 ϱΠι. ὁ Ἰωάννης 

16 (ν) ὑπὲρ 

17 οπι. τῷ 

18. ὡς 



854 5. Ι0ΟΗΝ 1. 55- 48, 

Σ07, 
αὐίαεεί. 

5 Τιαί 
εσας ἴισο 
ουτε 
δείογε 
πιῖσπε. 

5ου, {πε 
αποῖπί- 
εα. 

10, 
Ρείεγ. 

”σεῃπ. 
49. τὸ. 
Ῥεαε. 
18. 18. 

πο] 

| 1611 | 
{μ6 581Π6 βαϊᾶ ππ{ο της, Γροπ ρα 

| Ώνοα ελα] 5εο ἔπε Βρϊτίέ ἀεβεεπᾶ- | 
Ι1πσ, απᾶ τε 1 ου Ἠϊτα, πε | 
Γκατηε ἵ5 Ἡε πῖο Ὀαρεσείι γη] | 
{πε Ἠοῖψ ἀποςέ. 

94 Απᾶ Τ σαπ;. απᾶ Όατε τεσοτᾶ, | 
| Εῑῑλε Ες ἴβ ἐμ 6ου οὗ Θοᾶ. | 
| 85 “ Αραΐη πε ποχὲ ἄαγ αἲίετ, | 
Γ 1οἨπ εἰοοᾶ, απᾶ ἔπντο οὗ Ηῖς ἀῑδεαῖρ]ες. | 
| 96 ἀπᾶ Ἰοοκῖπρ προη {6βτὶβ 85 Π6 
γε τ εν 86 βδίίῃ, Βεμοϊά ἐμὲ Τ,απαΏ | 

. πα {πο ἔπο ἀἄῑπεῖριες ἨἩεατᾶ 
| Ἠΐτα ερεα]ς, δᾶ Όπεν {οΠοπγεά «εςεας. 

98 πει ἆεςαπςβ {ατηεᾶ, απᾶ «αν 
ἔπιετα {ο]]οπίτς, πᾶ εαἴ ει ππέο ἔμοση. 
Ἠγ]ιαί 5εε]χ γε” Τµεγ 5αἰᾶ πηί{ο Βΐτη, 
ἘΔΌΡΙ, (π]ΙςσἩ 15 {ο καγ, Ῥεῖης ἴτ- 
ἐετρτείεᾶ, Μαςίετ) πγπετε | ἀπε]ιεςί | 
ἐμοῦ 2 | 
39 Ἡε ςαϊ]ι ππ{ο ἔλετα, Οὅοταε απᾶ 

566. ΤΠεΥ «Άτπε απᾶ κατ; νΊετε Τε 
ἀπγε]ῖ, απᾶ αΏοᾶε πΠΏι Πτα Ὠιαί ἆαγ: 
{οχ 1έ πας ̓  δρουΐ {πε {επί Ἠοπτ. 
40 Όπε οὗ πε πο π ἢ Ἠεατᾶ | 
1οἨἨ ερεαξ, απᾶ {οΠοσγεᾶ Ἠΐτα, πας | 
Απιάτενν, Ώπποη Ῥείετ΄5 Ῥτοίπετ. | 
41 Ἠδ Βτεί Βπάβεῃ Ἠῖς οστη Ῥτοίλοτ | 

ΒΙπποΏ, απᾶ δίῃ ππέο Ἰήτα, Ίο 
{ Ἠατε {οππᾶ ἐμ ἈΠεςεῖας, νιλῖσἒι Ἱς, 
| Ῥεῖτια Ππετρτείεᾶ, ἔμ Οπτιςέ. 
|. 492 Απᾶ μὲ Ῥτοιραί Ἰήτα {ο 76 βτ5. | 
Απιᾶ τπεπ «;εεας Ῥελμε]ᾶ Ἠϊτα, Ἡε 
εαῖᾶ, Τηοα ατί Ἐπηποπ ἔμπα «οπ οὗ 

. 1οτα, ἔποα ε]α]ς ὃε σαΠεᾶ Οερμας, 
ΓππΙςἩ 15 Ὁν Ππέετρτεία Πο, ἴ ἃ Εἴοπθ. 

485 5 Τμε δ. {οΠοπίης, «ες | 
Γπποπ]ᾶ 6ο οτι Ἰπίο ἄαΠ]εε, απᾶ 
| Απάείλ ΡΙΗΗΡ, απᾶ βαϊξῃ ππέο Ἠΐτα, 
Έο]οτγ τηθ. 
44 Νον ΕΗΠΙΡ πας οὗ Βε[]ξαῖᾶα, 
61ο εἰΐν οὗ Απάτενγ απᾶ Ῥεΐεσ. 
| 45 ἘΠΙΗΡ Ἀπάεβι Ναιαπαε], απᾶ 
| βα1έ]ι τιπΐο τη, γε Ἠατε {οππᾶ Ἠϊτη 
᾿ οὗ πεΊιοτα "Μοςες ἵπ {πε 1ιϑνν, απιᾶ 
| Εἶιο 3Ἐτορμείς ἀῑά ντε, ζεεας οἳ 
 Νασατείμ {πε βοὴ οὗ ο. ο8εΡΗ. 

46 Απᾶ Ναέλαπαε] βαϊά ππίο Ἠϊτα, ̓  
απ ἔμοσα απγ ροοᾷ ης οοπιθ οπέ 
᾿ οὗ Ναζαγείῃ ἢ ΕΠΙΗΡ βαἶθι πηέο Ἠϊτα, | 
| 6οπιε απιᾶ «οθ. 
᾿ ΑἸ ἆᾳεεας βὰν Ναίμαπαε] εοπαῖηρ {ο | 
τη, απᾶ εαϊ οὗ Ἰϊτα, Ἐε]ο]ά 85 
| ἹεταξΠέο Πιᾶθεᾶ ἴῃ πεΊχοτα ἴβ πιο στῇο. | 
{45 Ναιμαπαεὶἱ καῖ ππίο Πτα, 
'πεποε Ἐποπγεςέ έἶιοα τε» οδεσας | 
απηοπγετεᾶ, δα βα]ᾶ ππίο Ἠϊτα, Ῥε- | 

'1οτε ἐπαί ἘΠΠΙΡ εα]εᾶ Ώπεε, πλε | | 
ἐμοῦ σγαξί ππᾶετ {πε ἤν σεε, 1 δαν; | 

| 166. 

94 

Ἡ 

1881 
Ἡε εαἷᾶ ππίο τηε, Ὄροη νΓΠΟΠΙΒΟ- 
ετετ έποτ 5Ἠα]έ 566 {πε Βρϊτϊε ἆε- 
εοεπᾶῖτπᾳ, απᾶ αὐϊάϊπσ προπ Ἠΐτη, 
Ώιε βᾶιηθ ἰβ Ἡε ἐμαξ Ῥαρβᾶσεία 
αν πε Ἠοὶν Ῥριπ,. Απᾶ 1 
Ώατε 56εΠ, απᾶ Ἠατα Ὄοτιε νηί- 
Ἠ655 {πὲ 815 15 ἔμ Ῥοπ οὗ ἀοᾶ. 

85 Αραΐπ οἨ ἔμ πποττον; 908 η 
πας βἰαπαϊησ, απᾶ ἔνο οὗ Ἠϊς 

96 ἀῑεεῖρ]ες: απᾶά Τε Ἰοοκεᾷ προπ 
1εςας 85 ε νια]κεᾶ, απᾶ βίῃ, 

517 Εε]ο]ᾶ, νε ΤιατηῦὮ οὗ ἀἄοᾶ!ϊ Απά 
ινε ἔπο ἀἄἰδεῖρ]ες Ἠεατᾶ Ἠϊτα 
«ροαξ, απᾶ ἔπεγ {οΠοπγεᾶ ζεετβ. 

88 Απᾶ ζεξας ἐπτπεᾶ, απᾶ Ὀεπε]ᾶ 
Έηχεπι {οἩονήπς, απᾶ βαϊξῃ ππίο 
ΈΊπετα, γπαέ 5εε]ὶς τε» Απᾶ πετ 
ςαῖᾶ πηΐο Ἠϊτα, ΠΡΌΣ (1 ἢ 18 
{ο κατ. Ὀεῖησ ἱπέοχργοίθα, 5Μ85- 
{ετ), πῖπετε αὈίᾶεςδί Όιοα» Ηδ 
βα16Ἡ ππίο Ώποτα, 0οπιε, απᾶ τε 
Ελα! «ερ. Τῃεσ σατηε {πεχείοτε 
απιᾶ 58 ππετε Π6 αΏοᾶε; απᾶ 
Ώμεν αὐοᾶε να Ἠΐπι ἐμδὲ ἄδυ: 
ἀξ πας αΏοαπί πε {επι Ἠοτχ. 

40 Οπιε οὗ {πε ἔπο Ειαί Ἠεατᾶ ζοπ 
εφεαξ, απᾶ 1οἩοπτεᾶ Ἠΐτα, νγαῬ 
Απάτενν, βπποη Ῥεέετ΄5 Ῥτοίπετ. 

41 Ἡε Απᾶεί]ι Βτεί Ἠΐ5 οστι Ὀσοίλετ 
Βπποη, απᾶ εαϊ πηΐο Ἠπτα, Τε 
Ἠατε {οππᾶ ἔπ ἨΜεεείαἩ (τ Β 1 ἢ 15, 

42 Ῥεΐηρ Ιπέετρτείεᾶ, 50Ἠτ]ςέ). Ἠε 
Ῥτοασ]Ώέ Ἠϊτα ππίο ἵεξαξ. «{}6βτὶβ 
Ἰοοξκεᾶ προπ Ἠϊτα, ατιᾶ ςαἰᾶ, Τηποα 
ατὲ Ἐπποη {πε βοὴ οὗ 4ζομῃ: 
{που 588]: θὲ οα]εᾶάσερΏας(πγπ ἢ 
15 Ὁτ Ιπετρτείαᾶοη, 5 Ρε{ετ). 

Οπ ἔμ τηοστονν ΒΘ πας ταϊπᾶεᾶ 
{ο πο {οτίμ ἱπέο ἀ.Π]θε, απᾶ Τε 
Ππάείι ΡΠΠΙΡ: απᾶ ζεςας εαϊι 

44 ππίο Ἠϊτα, Ἐο]οντ πι. ΝΟΥ 
Ῥπιαρ γας Ίοπι Βείμβαϊᾶβ, οὗ 
Ώιε οφ οὗ Απάτεν απᾶ Ῥεέετ. 

45 ἘΠΠΙΡ Ἀπάαείι Ναἰμαπαε], απᾶ 
δίῃ τπίο Ἠΐτα, ΊΓε Ἠατε {οαπᾶ 
1ήτη, οὗ νγποτα ἌΠοβες ἴπ {πε Ίατν, 
απᾶ ἔπερτορλΏείς, ἀἷᾶ τετῖ{ε, Σεξαε 
οὗ Νασατεί], πε βοὴ οὗ 7ι οδεΡρἩη. 

46 Απᾶ Ναθπιαπαε] βαϊᾶ ππέο Πήτη, 
δὴ 850 σοοᾶ {πῖπς οοτηε οτί οἱ 
Νζαγοίῃῦῷ ΒΡ εαϊοι ππίο 

41 Ἰήτη, Οοτπε απᾶ ξεθ. ζεςας ε.α; 
Ναέλνατιαε] εοπαῖπσ {ο Βΐτη, απᾶ 
εαἰ{] οὗ Ἠϊτα. Ῥε]ο]ᾶ, απ Τεταε]μέε 

{48 πιᾶεεᾶ, ἴῃ πγποτα 15 πο σα]ε! Χ8- 
ἐπαπαε] εαϊλι ππίο Ίητα, ἨΓπεποε 
Ἐποπεςέίποπτης» Πεεαςαηςνγετ- 
εᾱ απ εαϊᾶ πηΐο ατα, Ῥεέοτε Ῥ]Η]- 
Ἡρ σαΠεᾶ Ί1θε, νπεπ ἔποα σγαξί 
ππᾶετ Πιο ἢν ἔτεα, 1 βατ; μεθ. 

99 

43 

105, ἐπ 

505, 
Τεαελεγ 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ἸΩΑΝΝΗΝ. 

ἐκεῖνός μοι εἶπεν, ἜΦ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα 
καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾿ αὐτόν, οὗτός ἐστιν 

3 ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ. 
ρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ. 

85 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ ᾿Ιωάννης, 
80 καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο" καὶ ἐμβλέ- 

ψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι, λέγει, Ἴδε ὁ 

ες 6Ὁ 
καγω εω- 

87 ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο 

μαθηταὶ 19 λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ 
88. Ἰησοῦ. στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασά- 

” ᾿ ΄ 

μενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς, 
, “ « ΑΦ ΤΣ ας {8 , Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί (ὃ λέ- 

/ ΄ 

γεται ἑρμηνευόμενον 32, Διδάσκαλε), ποῦ μέ- 
, » ΄“΄ 

89 νεις ; λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε", 
ἦλθον 22 καὶ ἴδ “- ΄ . Ν ᾽ 3 ἂς ἦ ὶ εἶδον ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ 
” Ν ε.α 3 / ὅν σ 2ο ς 
ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὥρα δὲ” ἦν ὡς 

5 ἦν ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος 
Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων 

9 3 / Δ, » / ΩΣ ΄“ 

παρὰ ᾿Ιωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. 
τ α 

41 εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν 
” ῃ ν , ᾿ς αι ἘΝ ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἐύρήκαμεν 

ν ἍΜ) / (ὅ 3 θ / «ος τὸν Μεσσίαν (ὃ ἐστι μεθερμηνευόμενον, ὁ 
᾿ ” 42 Χριστός). καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἴη- 

σοῦν. ἐμβλέψας δὲ Ἵ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπε, 
Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς ᾿Ιωνᾷ 8 σὺ κληθήσῃ 
Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος). 

Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς 9 ἐξελ- 
θεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον, 

Ὁ καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ακολούθει μοι. ἦν δὲ ὁ 

40 δεκάτη. 

43 

Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Αν- 
’, 

42 δρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσκει Φίλιππος τὸν 
/ Ἀ , » “ἡ ,ἃ ” 

Ναθαναήλ, καὶ λέγει αὐτῷ, ον ἔγραψε Μω- 
” 3 - / ἂν ε ” ε / 

σῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, 
Ε] Ἂν λ.,931 ελ ”- 2 Ν δ. 9... 
Ἰησοῦν τὸν] υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Να- 

3 - 
40 ζαρέθ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἔκ Να- 

Ν ’ ’ » ᾿ ἊΣ ’ 5 σ᾽ 

ζαρὲθ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ 
δα ἢ 

41 Φίλιππος, Ἔρχου καὶ ἴδε. εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ἅ Ν » / 3 ” / Ν 

τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ 
ΚΟ 5 - 

λέγει περὶ αὐτοῦ, Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, 

48 ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, 
/ / 3 / « 3 ΄σ 

Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ν . ᾽ “ ΔΝ - 

καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον 
τε ” . ν ν “- 5. 

φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε. 

19 

19 

29 

90 

980 

ῃ . 4 ᾽ ΄ 
οἱ δύο μαθηταὶ αυτού 

μεθερμηνευόμενον 

ὄψεσθε 

αἀὰ οὖν 

οπι. δὲ 

πρῶτον 

οὖι, ὁ 

οπι. καὶ 

οπι. δὲ 
᾽ / 

Ἰωάνου 

οπι. ὁ ᾿Γησοῦς 

ο. (Φίλιππον"...) αἰ 
Ἰησοῦς 

91 οπι. τὸν 



9δ6 5. ΦΟΗΝ 1. 49- Τ. 12. 

1611 1881 | 
49 ΝαΠαπας] απςυγογεᾶ, απᾶ βαϊξ]ι | 49 Ναίμαπας] απβπγογθᾶ Πίτα, ΏαΡΡ1, 

απ{ο Ἠϊπῃ, Παβρί, ποια αὐτὸ ἐ]ο Θοπ 
οἱ  ἀοᾶ, ἴλοι ατί Όε Ἐῑπσ οἵ 
1βγαε]. 
50 96 51τ|5 απβποτεῖ, απ βαϊα ππ{ο 

Ἠίη, Ῥεεατιςο 1 5814 τ{ο ἔ]αο, 1 58 
866 ππάςυ ἴ]ο ἢρ 16ο, Ῥεμεγεδί 
Ώχοι 2 ποια 5810 5866 ϱτεαΜεν ἐμ] ηρ5 
[Π8 {Π658. 
51 Απά Ἠο 5βδιΠ πηΐο Ἠϊπη, Ὑογ]γ, 

γεχ!]γ 1 βαγ ππίο γοα, Πεγεα[ί6υ γο 
588} 566 Ἠθδαγεη οΡεῃ, απᾶᾷ {λα 
Αηρε]ς οὗ ἀοά αβδεεπᾶἵηπρ, απᾶ ἆ6θ- (΄ 
5οεπᾶ(ηρ προη {1θ 501} οὗ τηδῃ. 

Φ. Απάᾶ ιο ητᾶ ἄαγ {μετα γγὰβ ἃ 
1ηαχτίαρο ἢ σπα οὗ (1166, απᾶ 
Όλο τηούμου οἳ “6518 σας {μεγο. 
2 Απᾶ Ῥοῦμ 5 6βτ8 τας οα]]εᾶ, απᾶ 

115 41βείρ]65, {ο {Π6 ππαγτΊαρο. 
ὃ Απᾶ πΠεη ὑπο ὺ πγαπ{εᾷ γ/]πθ, {Π 6 

πιοῦῃεν οὗ ἆεδις δα απ{ο Ἠϊπη, 
ΤΈ]ιεγ Ἰανο πο πΙηθ. 
4 «οβαιβ Βαζ] ππίο ΠΟΥ, οΠΙΒΗ, 
πια! Πᾶν 1 {ο ἄο τὰ ἐΠ|66 2 τηῖπθ 
Ἠοτγ 15 ποὺ γεῖ ο01Π6. 
ὃ Ἠίβ πιοίμεν Βαλ ππ{ο ἔ]ιο 561- 

νϑηΐβ, ἸΠαίβοεγεγ Τε βαϊθι απίο 
το, ἄο 16. 
06 Απά {ποῦ πεγαο βϑὺ {μογο 5βὶχ 

ψγαθετροίβ οὗ βίοῃθ, αὔδθυ {Π|6 τη ΠΟΥ 
οἵ {π6 ραγΗγίηςσ οὗ {μα ᾖ6πβ, οΟΠ- 
ἰαϊηΐηρ ὕνγο οὗ {μνεο ΠΥ ΚΙη5 αρίεσθ. 
7 ᾖαβας 5810} πιπΐο {λοαπῃ, ΕΙ] {1ο 

π/αἰοτροίβ 1} παύου. Απᾶ ἴλεγ 
β]]οᾷ ἔλαπα πρ {ο {6 Ῥτῖπη. 
8 Απά Ἠο βαϊἢ πηΐο {λαιη, Ὅνταν 

οαὐ πον, αηᾶ Ώθαχ πηΐο 6 ΘΟΥΘΥΠΟΥ 
οὗ πε ἔδαβύ. Απᾶᾷ {πεγ Ῥατο 1. 
9. Ἠπεπ {1ο π]εγ οὗ {πΠ6 {δαδί Ἱαᾶ 

ἰαβίεᾶᾷ {ια παύου ἐλαῦ πας πηαᾷθ 
νΊπθ, απᾶ παν ποὺ ν]εηοθ 16 τνα», 
(ωαί ἴμο βεγναπίς ΒΟ ἄγον ἴ]ιο 
γγαΐου ΠΟΥ) {ο ϱονογπογ οὗ {λα 
{εαδί «α]]οᾶ {πο Ῥτϊιάθστοσπα, 
10 Απᾶ βίῃ τη{ο Ἠ1πῃ, Ἐγθυγ Τη 

αὖ {πὸ Ῥερίηπίπρ ἀοὐἢ βού {οτί σοοᾷ 
Ὑ]Πη6, απᾶ ΠΡ 10 Ἠαγο πε] 
ἀναπ]ς, θη ὑπᾶῦ νἩΙοἩ 15 ἹΥΟΥΡΟ: 
Ῥαῦ ὑποῖ παϑὺ Καρῦὺ {π0 σοοᾷ γγῖπο 
πη }}} ποτ. 
11 ΤῊϊ5 Ῥορϊηπίηρ οἳ πηῖγασ]ες αἰ 

6585 ἴῃ ο8πα οὗ ἄα]]6ςε, δη τηδηϊ- 
Τεδ{εᾷ Τογί]ῃ 15 Ρ]ουγ, ἃπα 115 αἰβοὶ- 
ρ]65 ῬεΠεγεᾷ οι Ἠΐπῃ. 
12 47 Αἴΐου. {Πὶ5δ Ἡο ποπ ἄοππ 

{ο Οπρεγπαιπα, Ἡθ απᾶ 18 τποίἩεχ, 
απ Ἠ5δ Ῥγοίμτοη, απᾶ 15 ἆᾱϊς- 
αἵρ]εβ, απᾶ {παν οοπηπεᾶ {λοτο 
ποῦ ΤΙΒΗΥ (Δ Υ8. 

Ώιοα ατί {π6 Ῥοπ οὗ ἀοά;: οι 
50 ατί Κίηρ οἵ Ίρταε]. οεβας5 δῃ- 

βΙγεγεᾷ απᾶ εαϊῖᾶᾷ απί{ο Ἠϊπα, Β6- 
οα.5ο 1 βδὶα ππίο ἴμθο, 1 βαπγ 
ἴμερ ππάεγπεαί ιο ἢρ περ, 
Ῥε]μανοαξί οι» ἴλοα 5Π810 566 

51. ρτοαίεγ {μῖπσα {ματ {μθβθ. Απά 
119 βα1{λ πιηΐο Ἠΐπη, Ὑογ!]γ, νου], 
1 5αγ πηΐο γοα, ο β]α]] 568 
[86 Ίεᾶτεπ ορεπαεᾶ, απᾶ {πμ6 
3Ώρε]5 οὗ ἄοά απδοεπᾶΐπσ απιᾶ 
ἀαβεεπᾶίπρ προπ ἴμο Ῥοπ οὗ 
1Η8Η. 

3 Απά ἴ]ο (ΠΙτᾷ ἄαγ Ώιογο πας 
ο πιαχχῖαρο ἵπ Οαπα οἵ ἄα1]εο: 
απᾶ {ο τηοί]ογ οὗ “6515 τγᾶϑ 

2 ἴπθγε: απᾶ “6515 8150 πας Ῥιᾶ- 
ἄεπ, απᾶ Ἠϊ5 ἀἴβείρ]6β, {ο {πο 

ὃ πηβχγί8σθ. Απάᾶ ὙἨεη {1ο πγηθ 
Τα1]εᾷ, {π6 πιοί]εγ οὗ Φ 6 βτι5 δα 
παΐο Ἠϊπα, ΤΠΕΥ Ἠαγο πο ππο. 

4 Απᾶ ὅεβαβ βαϊζ] τππίο ου, 
ἨἩοπιαη, πγ]αί Πᾶν Τ {ο ἆο πι 
{π66 πηῖπο Ποῦ 15 ποὺ τει 

ὅ 60116. ἨΗΐβ πποί]θν βαϊ απ{ο 
Ώιο βετναπίς, ἸΓΠαΐβοςγοτ Τε 

ϐ βαϊ(Ἡ πηπίο τοι, ἄο 1. ΝΟ 
ετο Ἴεντο βὶχ παἰεγροί5 οἵ 
βίοπο πεί {πεγο α[ζετ ἐ]ο απ 
ΙΠ8ΏἨςϱΥ οἳ ραγΗγίηρ, ΘΟ αἰ πη 
πο ος ἴμτεο Ἠτ]άπς αρίεςθ. 

Τ ἆαβαβ φαϊ ππίο ἴλοτη, ΕΠ] {ιο 
ππαἰεγροίς τση παίεν. Απᾶ 
{που Πε {ποτὰ πρ {ο {π6 Ῥτῖπι, 

8 Απά ο βίῃ απίο {λἨθδτῃ, Όταν 
οὖ πού, απᾶ Όθαν ππίο {ἐπ 
1γ16Υ οἳ {πὸ Σεαδ. Απά ἴμον 

9 Ῥατο 1. Απάᾶ π]εη {ΠῸ τα]οχ οὗ 
Όιε Μεαβῦ {αβίοᾷ ἔ]ιο γγαῦογ 3ΠοΥΥ 
Ῥεεοπαθ πάηθ, απᾶ Κπο ποὺ 
ψηεποςῬ 10 πας (θα {Π6 βογγαπ{β 
ΜΘ Ἰαᾶ ἄταπνι ἐμ τίου 
Καθ), ὑπ χπ]εν οἳ {ο 28αδί 

10 «αεί {π6 ἸῬνιάρσχοοτι, απᾶᾷ 
Βα ταπίο Ἠϊτῃ, Έγειγ πιαη 
Βεἰζεί] οη Βτβῦ ἐπ8 ροοᾷ νπο; 
δα ']θπ ιο πᾶν ἀνπ]ς γθθ- 
1Ψ, ἐλει ια γη]ο]ι 15 πΓΟΥΡΘ: 
μου Ἠαςδί Κορὺ ἐπ σοοᾶ γΊηπο 

11 απ] που. Τμβ Ῥορίηπίηςσ οἳ 
115 εἶσηβ ἀῑᾷ 6εδας ἴῃ Όαπα οὗ 
ἄαμ]οο, απά πιαπ]οβδιεά ἨΪϊ5 
ΒΊΟΥΥ ; απᾶ 15 ἀῑδοῖρ]ες Ῥεμονεά 
οἨ Μτη. 

12. Αὐἴοσ ἐπὶ Το ποπ ἄοππ {ο 
Οαρεγπαπτη, Π6, αππᾶ 15 τοίου, 
απά λὲβ Ὀγθίμγθη, απᾶ Ἠϊ5 ἆϊς- 
οἴριθ»: απᾶ ποῦ {πε αμοᾶς 
μοῦ ΠΙΦΗΥ 4878. 

105, 
δίειυαγᾶ 

505, 
ἐμαΐ τὲ 
λαὰ ὑε- 
εοπιά 



ΏΥΑΡΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

4) ἀπεκρίθη "5 Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ), Ῥαβ- 
βί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς 3: 

50 τοῦ Ἰσραήλ. 
αὐτῷ, Ὅτι εἶπόν σοι, Ξεἶδόν σε ὑποκάτω τῆς 

ἊΝ , 5» -“ Ν 5 

ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 

΄ ’ δ / ”/ Ν 

51 συκῆς, πιστευεις; μείζω τουτων ὄψει. και 
χὰ ... ον Ν 3. ν ΝΞ εἰ - 3 ἔφ 
έγει αὐτῷ, ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ 

"ὕ 80 ᾿, 6 Ν . δ᾽ ε) / Ν ἄρτιϑ᾽ ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ 
4 ΕΣ Ω ΄- - 5 / Ν 

τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ 
/ νο. Ν εἰ - τι ’ ΄ 

καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 
- ς ” / , ΄ 

Ὡ Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν 
- - 3 ε Ξ 

Κανᾷ τῆς Ταλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ 

9 ᾿Ιησοῦ ἐκεῖ" ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ 
» -“ οὗ 

ὃ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. καὶ ὑστερή- 
” ΄ « / ΤΙ - ΔΝ 

σαντος οἴνου, λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς 
3 / α . ” 1 ΄ 3 «᾿ ς 

4 αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἔχουσι. λέγει αὐτῇ ὁ 
» ” τι ) Ν ΝΔ ων / Ε 2 ιά Ιησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, “γύναι; οὔπω ἥκει 

δὴ ὥρα µου. λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς δια- 
, ὋὭ Ἆ λέ ς - Π 3 

8 κόνοις, Ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε. ἦσαν 
΄σ Ν ΔΝ 

δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι” ἐξ κείμεναι” κατὰ τὸν 
Ν - .] ’ 4 ” 5» Ἁ 

καθαρισμὸν τῶν Ιουδαίων, χωροῦσαι ἀνὰ 
δι , Δ - , ο τὰ εν 

Ἴ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἴη- 

καὶ 
΄σ / Δ « , “ 

σοῦς, Τεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. 

ορ 
Ἔν 9 “ ” Ν , ΓΟ τὶ 
εγέµισαν αυτας εως ανω. και λέγει αυτοίς, 

᾿Αντλήσατε νῦν, καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλί- 

“Φ νῳ. καὶ ἤνεγκαν. ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχι- ΩΣ ανω: Ἱ ΡΧχ 
τρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγεννημένον, καὶ 

οὐκ ᾖδει πόϑεν ἐστίν (οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν 

οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ), φωνεῖ τὸν νυμφίον 

] ς 
ς ᾽ , λ Ν λέ ᾽ “ Πᾶ ”/ ο 
ὁ ἀρχιτρίκλινς, καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄν 

- Ν ν ἘΝ 
θρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησι, καὶ 
“ 6 - ανν » . Δ ὅταν μεθυσθώσι, τότεῦ τὸν ἐλάσσω" σὺ τε- 

1 -- 
ΤΊ ν Φ ” ” ’ 

τήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. ταύτην 
5 ΄ μυ γῇ » Δ - ’ ε 5 - 

ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς 

ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐφανέρωσε τὴν 
’ . ως Ν 5» , κ ΡΥ αι] 6 

δύξαν αὐτοῦ" καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ 
ΔΝ - 

μαθηταὶ αὐτοῦ. 
πι - 3 ῃ τι 

13. Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναούμ, αὐτὸς 
ε / » - 3 - 

καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ», 
κ᾿ « ᾿ » “- 9 9. “ἷὦν Ἴ 

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ 
8 ς 

πολλὰς ἡμέρας. 

15--ὃ 

53 αάά αὐτῷ 

55 ϱΠι. Καὶ λέγει αὐτῷ 

81. βασιλεὺς εἶ 

35 (ρηι. ,} αᾶ ὅτι 

᾿ .»» 

οι. απ αρτι 

1 ᾳζᾷ καὶ 

3 λίθιναι ὑδρίαι 

3 0πι. κείμεναι 

3 αι κείμεναι 

5 οἱ δὲ 

ϐ ϱΗι. τότε 

7 (ν) οπι. τὴν 

8 οπι. αὐτοῦ 



588  ΦΘΕΗΝΉ 19 111. 4. 

ἜΡΒ; 09. 
9. 

᾿ Μαϊι, 
260, 61. 

κου, 
Ίγοπι 
αθουο. 

1611 
19 4 Απᾶ {πο Ζεπβ’ Ῥ4ββονο πας 

αὖ Παπά, απᾶᾷ 5 εβαβ σοῦ ἂρ {ο ὧ6ο- 
ΥΠΡΑΙΘΤΗ, 
14 Απᾶ {οππᾶ ἴῃ {πὸ Τεπιρ]ε ἴποβα 

{μαὺ 5014 οχϑῃ, απᾷ 5Ἡεερ, απιᾷ ἆογνθβ, 
απᾶ λα «Παησεχβ Οὗ ΙΠΟΠΟΕΥ, Βιυ{ϊπρ΄. 
15 Απᾶ πετ Τε Ἠαᾶ τηαᾶε ἃ βοοισρθ 

οὗ βπια]] οοτᾷς, 1ο ἄγονο {λιη 811} οαὖ 
οὗ {1ο Τεπαρ]θ, απᾶ ἴ]ιο 5Πεερ απᾶ {1ο 
ΟΧ6Π, απά ροατεᾷ οτί ἴ]ο «Παπροεγβ᾽ 
ΙΠΟΠΘΥ, απά ογετίῃταιγ {πο {αλρ]ες, 
16 Απᾶ βαϊᾷ ππίο ἔλαπι {]αί 5ο]ά 

ἄοπθβ, Τα]ο ποθ {]ήπρς Ἠεπορ, 
1η] ποὺ ΤΥ 141165 Ἠοιδθ ΑΠ 
Ὥοαβο οὗ ππεγομαπά1βο. 
17 Απᾶ 115 ἀἱδοῖρ]ες γαοπηεπηρενγεά 

ιαῦ 16 γίαβ πτιθεη, ἘΤῆο Ζεα] οἵ 
{πῖπ Ἠοιδα μα εαίεπ τηθ πρ. 
18 41 Την απβυγογθᾷ ὑπ ἆ6υγ5, απά 

βαῖᾶ πηΐο Ἰήπα, Ἠμαῦ βίρτι β]ουγεςδύ 
ἴποα πηΐο τας, βοεῖηςρ {λμαῦ μοι 
ἀοθβί {περο {μῖπρβ ἢ 
19 ἆθβαβ απβπεταᾶ, απᾶ βαϊα απίο 

έποπα, Ὦ8βίτογ {15 {επαρ]θ, δα 1π 
{ηχοο ἄαγε 1 πν] γαῖβο Ὁ πρ. 
20 ΤΉ ἢ Βαϊ α {π6 ἆ6υγ5,Εοτῦγ απᾶ βὶχ 

γοανς πας {Π15 Τεπαρ]ο ἴῃ θα] αϊπρ, 
απᾶ η] ποῦ τεαν Ὁ ΠΡ ἴῃ ὑΠγ 66 ἄγ 5 
21 Βαῦ Ίο βΡρα]ε οἳ {ια ἰθιρ16 οὗ 

Μῖ5 Ῥοᾶγ. 
29. Ὕγπεπ {λποαγείογα ο γ/αβ 1Ίδετ 

{τοπα {πο ἀεαᾶ, Ἠ15 415οῖρ]θβ ΤΕεΠΙΕΠΙ- 
Ῥοτεᾷ {πῶῦ π6 πᾶ δα ἐς πηΐο 
ἔπαπα: απά που Ῥεμενεᾶ {π6 Βοτίρ- 
{τὸ απᾶ πο πογᾷ πΠΙἩ 655 μδᾶ 
Βαϊ. 
28. 4 Νου π]ιθη Ίο γγ85 ἴῃ 1 6Υτιδα]θτη 

αὖ ἴλο Ῥαββοτοχγ, ἵπ {πο ἔθαβὺ ἄαγ, 
ΙΠΑΠΥ Ῥε]ιογοᾶ ἴῃ Ἠϊβ Ναππθ, ΠῚ 
{αγ 58 {π6 τπῖγαςσ]ας ΠΟ ἢ Π6 (4. 
24 Βυύ 9 6585 ἀῑᾷ ποῖ σοτησοῖ ὨΪ τη 561} 

πηΐο {παπι, Ῥθσαιιδε Ίο ΚΉΘΥ 81] της], 
25 Απᾶ ποοᾶεᾶ ποὺ ἐπαῦ απγ βποπ]ά 
ιοβ{γ οὗ πια: ΤΟΥ μΒ6 Καν ταῦ 
γγ88 ἴῃ ΤΊΘΗ. 

535. Τ]οχο γας ἃ τηδη οὗ ὑπ6 Ῥμαν]- 
8665, Πϑτηρα ΝΙοοάθμβ, ἃ 1α]εν οὗ 
{86 ον 8: 
2 Τ]ιο 5816 ΘΆ1η6 {ο 6515 Ὦγ πὶρηὺ, 

απᾶ βαϊα πηΐο ἴση, Ἠαβ)1, πο πιουν 
{μαὺ ποὺ ατί ἃ {εασ]μεγ «0πποθ ΕΥΟΠΙ 
ἄοά: 1ο0Υ πο 1Π8Π ϱ4Π ὁ ἴμεβα 
πηγασ]ες ὑπαῦ ποια ἀοεδί, εχοερί 
αοᾶ ΡῈ γη] Ηΐτη. 
8 ᾗοβαβ απβυγογοᾶ, απᾶ βαϊα πηΐο 

Ἠπη, ΘΕ, τεν]]γ 1 58. ππίο {Π66, 
οχοορί ἃ τῇ Ὀ6 Ῥουπ αραῖη, Ίο 
οαπποῦ 566 {πε Κίηραοιῃ οἵ (ο. 
4 Νιοοᾷσππαβ Βαϊ απ{ο Ἠΐπα, Ἡ ον; 

1881 
Απᾶ {]ιοθ ῬαββονοΥ οὗ {πο 7678 

πας αἲ Ἰαπά, απᾶ “6585 πγεπί τρ 
{ο ἆεταρα]ετα. Απᾶ Ἠο {οππᾶ 1π 
{86 {επαρ]ο {]οβε ὑμδὺ βο]ᾷ οχει 
απᾶ 566 απᾶ ἄογθβ, απᾶ {πὸ 
6 απροθΥβ οἳ ΠΙΟΠΕΥ αἰθήηςσ: απά 
6 τηδᾶθ ἃ 5οοιχρε οὗ οοχάβ, απᾶ 
οαδῦ 811 οαὖ οὗ {πΠ6 {επιρίο, Ῥοί]ι 
{86 5Βῆθθρ απᾶ {π6 οχεἩπ; απᾶ Ἠε 
Ῥοτγεᾷ οαὖ {με εΠαπΠρεγβ’ ΠΙΟΠΕΣ, 
δα ογουίῃγονν {Πεῖτ {αρ]εβ; απά 
109 ἔπι {]ιαί βο]ά {πα ἄογαβ 6 
Βαϊ, Τα]ο {ηερβο {μήηπρς Ἠεπος; 
1ηα]κο ποῦ ΤΥ ΒΑ ΠΟΥ 5. Ἠοαβδο ἃ 
Ίοιβο οὗ τη ὉΠ μαϊ56. ΗΒ α]15- 
ΟἾΡ]65. χοπιεπιρεγεᾶ ὑπαὺ 1Ὁ πταβ 
ει τθη, Τ1ο Ζ6α1] οὗ (ήπιο μποῦσβ6 
5181 οαῦ τὴὸῪ πρ. Τ]ο 65 
Ώλογο[ογθ απβγγεγθεᾷ απά βαϊα απΐο 
μπα, Ἠπαῦ ϱἶση βμεποδί {μοι 
πηί{ο Ἡς, ποεῖηρ ὑπαῦ οι ἄοαβι 
{π686 (Πήπρβ2 ἆεβας δηβυγουθᾶ 
δια 5814 πηΐο ἔπτη, Ώεβίχογ 118 
1{οπηρ]α, απά ἴῃ {γε ἆαγς 1 Μ11] 
χαΐρο 19 πρ. Τ]ο ἆεπ5{μεγαίογθ 
Βα, Ἐοτίγψ απᾶ βὶχ Τ6αΥ5 85 
[815 1{οπχρ]ο πι Ῥπι]άΐηρ, ατιά σν]{ 
ὑποὰ ταῖδε 16 πρ ἴῃ {τες ἆαγβὸ 

21 Βαΐ Ίο βρδῖζθ οὗ {1ο 1{επηρΙθ οὗ 
22 5 Ῥοᾶγ. επ {Πετείοχθ Ίο 

γγὰ5 χαὶβοᾷ {χοπ ὑπὸ ἀεαᾶ, Ἠ]5 
4βοῖρ]ες τοππεπηρετοά {ιαῦ Ίε 
Άραίκο {Πί5; απᾶ {ποὺ Ῥεμενεά 
ιο βοπϊρίατο, απᾶ {μ6 πνοτᾷ 
νηλίε]ι 655 Πα Ββαϊᾷ. 

Νοῦν θη Ἰθ πγας 1η ᾖογπδᾶ- 
Ίσπι αἲ ἴ]ια Ῥαββονετ, ἀπτίηςσ {με 
1θ85ί, 1ΠΑΠΥ Ῥεμογεά οἩπ Ἠϊ8 
Ἠ8ΙΠ6, Ῥε]ιο]άΐπσ 15 βίσης ΒΟ 

24 Ίε 414. ἘῬταί 6585 α1α ποῦ ἰγαβί 

19 

14 

1 Φι 

16 

17 

18 

ἢ «ο 

20 

29 

Ἰήπηβα] πηΐο {ποατη, {ου ὑπδύ Ἠθ. 
οὔ που 811 πποῃ, απᾶ Ῥαεσααδο Ὡς 

ποεοεᾷεἆ ποὺ ὑπῶῦ ἃν οπθ βΠποπ]ά 
Ῥθαυ. ππΙΙΘΒΒ οοποθγπῖηρ της; 
ΤΟΥ 6 Ἠήπαβε]{ Κπον σπα! γας ἴῃ 
ΠΠ. 

Ὦ Νὸν {ποθ παξβ ἃ πιαη οὗ {16 
Ἐμαν]βοςς, παπιθοᾷ ἈΝιεοστηας, ἃ 

2 χα]εν οἳ {Π6 «επβ: {16 5816 
63Π16 πηΐο Ἠϊπι Ὦγ πὶρηί, απᾶ 
βαἱᾷ {ο Πάπα, Ἠαββι, πο πουν 
Όιαῦ μοι ατί ἃ ἴθαςμαγ οοπ]θ 
{γοπῃ (ο: {οΥ πο ΤΠΔΠ ο8η ἆο 
{Π656 βἶρης ὑπαὺ {ποια ἀορβί, εχκ- 
οαρί ἀοά Ῥο πι τη. «ᾖεβαβ 
απβυγογεά απᾶ ραϊᾶ τπίο Ἠϊτη, 
Ὑσογ!]γ, γεχῇγ, 1 580 ππ{ο {μες, 
Ἐκοερί ἃ 1η8Η Ῥε Ῥουπ ὅπου, Ἡθ 
οαππιοῦ 5εο ὑπ6 Ἱάπρᾶοπι οὗ ἀοᾶ. 

4 ΝΙοοᾷεπιαβ βαϊἢ η{ο Ἠπα, Ἠουν 

2 

10, 
δαπιοι- 
ατή 

20να 
πια; 
ΠΝ 

ἐπε πιαι 

50ου, 
7γοπι 
αὐουέ 



ἘΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

κ 3 Ν 9 - 
13 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ιουδαίων, καὶ 

ον οἱ » «] ς 2 “ ἕν 
1. ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ ᾿Ιησοῦς. καὶ εὗρεν 

» -” ε ΄“ 9 ΄“΄ / 

ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρό- 
ΔΝ , 

βατα καὶ περιστεράς, καὶ τοὺς κερματιστὰς 
15 καθημένους. καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ 

Ψ ᾿ , “ “ 
σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά 

/ Ν . ιν ν - 
τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας" καὶ τῶν κολλυ- 
βιστῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα", καὶ τὰς τραπέζας 
η ἅ - - 

10 ἀνέστρεψε" καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦ- 
3 / - - 2 - 

σιν εἶπεν, Άρατε ταῦτα ἐντεῦθεν" μὴ ποιεῖτε 
Αν ΎΤΡ - 3 

τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου. 
17 ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γε- 

΄ » ὕ ε - ο. ” 
γραμμένον ἐστίν, Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου 

᾿ ἫΝ 
18 κατέφαγέϊ! µε, ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἴου- 

»“ ς ΟΡ ἃ - ΄ 
δαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικνύεις 
ἰΣ το -“ ΄- ΄σ ΄ 

19 ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς 
5 “ - 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, 
20 καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. εἶπον 

5 ο. Ἐ / λ ἂρ “7 
οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, Τεσσαράκοντα καὶ ἕξ ἔτεσιν 

3 / ς Δ 9 λ 3 λ 
ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν 

, 5 - 3 / ΄“ ” 

9] ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε 
“- “ “ “ “ 3 

29 περὶ του ναου του σώματος αὐτοῦ. ὅτε οὖν 

ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν αὐτοῖς 12 καὶ ἐπί- 

- “ ν “- / χ κα 3 ε 

στευσαν τῇ γραφῇ, καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ 
Ιησους. 

« ἃ 4 3 « ᾿ 39 “ / 

23. Ὡς δὲ ἦν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα, 
- - Νο 

ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα 
- κ - παν δ 

αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 
ΛΑ Ν δεν “ 3 αι) ε ὸ 19 

91 αὐτὸς δὲ ὁ Ἰησοῦς οὐκ επίστευεν εἀυτὸν 
- Δ ’ / 

ϱὔ αὐτοῖς, διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας, καὶ 
3 ιά ΄ 

ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ 
τοῦ ἀνθρώπου" αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκε τί ἦν ἐν 

ΜΑΣ ΟΝ 

τῷ ἀνθρώπῳ. 
5 4 - Ὁ Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, 

Νικόδ ὄ τῷ, ἃ τῶν ἸΊου- ικόδηµος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἴου 
1 γυκ- 

. ιν α “- 
9 δαίων᾽ οὗτος ἦλθε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν 

/ Ν κ 3 ” ῬἭ ββί ιδ ον τός, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι 
ον - ὃν. / , Η ᾽ 
ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος οὐδεὶς 

“ ΄ - Δ 

γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ 
᾿ ΝΥ 3) - 

σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ἢ ὁ Θεὸς μετ αὐτοῦ. 
3 . 0 ς Ἶ “ Ν "ἢ ϑ' τας 2Λ Δ 
ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾽Αμὴν 
3 ᾿΄ / - ” 

ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνω- 
. , σα - ν ͵ “- 

θεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ 
΄ Α 8." 2 στο 

4 Θεοῦ, λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος, Πῶς 

9 τὰ κέρματα 

10 ϱἨι, δὲ 

11 καταφάγεταί 

130. (ν) αὐτοῖς 

15 αὐτὸν 

1 τὰ αυτον 
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4.0. 
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1611 
σα ἃ τη Ὅ6 Ῥουπ ΘΗ Ἡο 15 οἱ 2 
οαἩ ἢ6 δηΐου ἴ]λο βοοοπά ππο Ἱπίο 
Ἠ18 πιοίῦ]ιογ5 οι}, απᾶ Ὦ6 Ῥοτη 2 
δ᾽ {θα απβγογοᾷ, Ὑαγ]γ, γεν] 1 

βαγ ππί{ο ἴπεε, εκοερί ἃ τάδ Ῥο Ῥογῃ 
οἱ παΐζεν απιᾶ οὗ [86 αρῖτ16, 6 σδηποῦ 
6ἨΏ86Υ 1πίο {ο Ἰάπσᾶοτα οὗ ἀοάα. 
6 ΤΠαϊ π ΠΟΙ 19 Ῥουπ οὗ {π6 Βθβ]ι. 

18 Ώ65]1, απᾶ ναί πΥΙο] 18. νουτ οἵ 
{Π6 αρ]νϊ{, 15 βρῖτ6, 
1 Μαχνοα] ποῦ ἐμ} 1 Βαϊᾷ ππ{ο {Π| 66, 

1 Ὑο τηπϑὺ ϱο Ῥουπ Ἱαραίη. 
8 Τ]ε π]πᾶ Ιου που 10 Πβ{εί1ι, 

απᾶ μοι Ἡααγαβί ὑπ6 βοιπά {1ογεοῦ, 
Ῥαῦ οαπςδὲ ποὺ [611 ν]ιοισς 16 οοπἹθί]ι, 
απᾶ πνμϊ]ου 16 ροεία: Βο 15. ΘΥΘΥῪ 
οπ6 {πδῦ 15 Ῥουη οὗ ὑπ ΜρΙ116. 
ϱ ΝΙοοᾶεπιαβ απβπενθᾶ, απά βαϊα 

ππ{ο Ἠΐπα, ον ο.η {π|656 ὑμὶπρβ θ6 
10 εβεαβ απβιθγε, δα βαϊᾶ πο 

Ἠΐπα, Αὐὐ ἔμποα απηαβίεγ οὗ [5086], δ 
Ιαιουγθρῦ ποὺ {π656 ὑπ] ηρ5 Ὁ 
11 ὙΟΥΠΥ, γενν 1 ρασ ππ{ο {Π66, 
πο βρεα]ς ὑμαῦ νε ἆο Ἰππουν, πιά 
ἰοϑυϊν ὑλαῦ νο πᾶν βθθῃ; ἃπᾷ Υο 
γθοοσῖνο ποὺ οὐ ὙΠ 658. 
19 Τῇ πᾶν ἰο] τοι θαυ εἶν ὑπῖηρ5, 

δια γα Ῥομσνο ποὺ: ΠΟΥ 51|8}} το 
Ῥε]ϊενο 1 1 {6]] τοι οἳ Ποαγαη]γ 
πρβ 2 
18 Απᾶ πο τηαη Παζ] αδοοπᾶεᾶ αρ 

{ο Ἱιεαναῃ, Ὀτις ο {ια «απο ἄονγα 
{γοπα Ἠθβγοι, εῦοπι ιο Φοπ οἵ παπι 
συΏΙοἩ 15 ἴῃ Ἠδανεή. 
14 “1 3 Απᾶ αξ Μοββϑβ ΗΕοᾷ ἀρ ἴ]ια 

βογροηί ἴῃ {16 ππ]άετπθςδς: 6νεη 50 
πηαδί {λα ὅοῃ οἵ τπαπ Ῥο Ηρα πρ: 
15 ΤΠαϊ γιοβοεγεν Ῥομοναῦ]ι ἴῃ 

Ἠϊπα 5Ππου]α ποὺ Ῥεχίδῃ, Ῥαῦ πᾶν 
οἴογπα] 116. 
16 5] ἘΕου ο 5ο Ἰονϑᾶ {ιο ποτ], 

{μα Π6 ρανε Εἱ5 οη]γ Ῥοροίζει 8ο : 
{πας ππποβοεγεν Ἠοα]μονεία ἴῃ Πϊτη, 
ΑΠοι]ᾶ ποὺ ῬονῖβΗ, Ὀαί παν 6Υεί- 
Ἰαδάτρ 118. 
17 "Εον ἀοᾶ βοπέ ποὺ [15 ὅθι 1πίο 

{μ6 που {ο οοπάσπιπ {1ο ποτ]: 
Ῥαΐ ἴλαῦ ιο ποτά ἑΠτοασα Πῖτα 
πασ]{ ο βανϑᾶ. 
18 41 Ἠο {]ιαί Ῥο]οενοίῦ] οι τη, 15 

ποῦ οοπᾶεπιπαᾶ: μα Ίο ὑπᾶῦ "8- 
Ἠοανοαί] ποὺ, 15. οοπᾶθιαπεᾶ αἱγεαᾶγ, 
Ῥθοααβδο Ίο μ8 ἢ πού Ῥεμενεςά ἴῃ ἔ]ιο 
ἌΝαπιθ οὗ {πο οπΙγψ Ῥοροίίοι οι οἱ 
αοᾶ. 
19 Απᾶ ἰλμῖβ 15 ἴ]ιο οοπᾷεπΙπαΔΙΟΠ, 

Ἀιλαίῦ Πρ]ί 15 οοπ1θ ἰηὔο {ο σπου], 
απᾶ ππεη ]ονυαοᾶ ἄατκηοβς γαζ]ογ (Παπ 
1ρ]ιέ, Ώθσαπςο (]ιαῖν ἀθθᾶβ Ὕεγο εν]. 

|. 20 Έοτ ενειγ οπθ ὑπαὺ ἀοείι οΥἹ], 

1881 
ο8βη ἃ ΤΙΑΠ Ὀ6 ΟῚ ὙΠοη Ἡο δ 
ο]ᾶά 5 οαη Ίο οπ{εγ ἃ βοοοπά πιο 
16ο 118 πποί]λοτ’5 πγοταῦ, δα Ὦο 
Ῥογι ἢ «θραςβ απβπογεᾶ, Ψετί]γ, 
γοτήγ, 1 βὰν πηΐο {μεο, Ἡπκοερί ἃ 
τῇδ) Ὀ6 Ῥουι οὗ παϊίεν απᾶ {ιο 
Βρίγί{, Ἡθ «απποῦ δηΐου Πίο ἴ]θ 
Ἰἠπράοπα οὗ ἄοά. Τ]αῦ πη]ῖσ]ι 
ἵς Ῥογη οὗ ιο Παεμ 15 Ποδεβῃ; 
δα λα πΥΠΙοἩ 15 ῬουγἨ οὗ {ΠπῸ 
ΒΡ 15 αρ]γξ. Ματνε] ποὺ ἐλιαῦ 
1 εαιᾶ απίο παρ, Υ8 τηαδΏ θ6 
Ῥουπ 1απΠ6ὺγ. 3 Τ]16 πν]πᾶ Ῥ]ουγεί]ι 
Ὑ ΠΟΥ 165 Πβίσί], απᾶ οι Ἠθδαι- 
οβῦ {πο νοῖσε ἐπουθοῖ, Όαῖ Ἐποτγ- 
ορδ6 ποῦ πηαπορ 165 οοπιθί], απᾶ 
νμΙ(]ιου 1ὖ ροαία: 50 15 ΘΥΘΙῪ 
οπθ ἐ]αῦ 15. Ῥοτη οὗ ἴμο ΞΡ. 
Ἀιοοᾶεπηας απβυγοτοᾶ απᾶ βαϊῖᾶ 
ππ{ο Ἰήτη, Ἠ ουν οαη {π656 ἐΠίπρα 

10 ΡῈ) ἆεβαβ απβποτεᾷ απᾶ ραϊά 
πηζο Ἠϊτῃ, σὺ {οι ἴμο {εασμαν 
οἱ [5786], απᾶ απᾶετείαπᾶαδΏ ποῦ 
{π686 ἠήπρς2 Ὑετί]γψ, σου, 1 
Β8Υ πηΐο {16ε, Ὗ 6 Βρϑδῖκ λα! ντ 
ἆο Ἰποπ, απᾶά Ὄδαν τὺὶΐπθϑϑ οἵ 
ια ττο ανα 566} ; απᾶ Υο 16- 
οεἶτο ποῦ ος πνΙπθβς. Τί 1 {ο]ᾷ 
γοα οατ(μ]γ {Πίπσς, απᾶ γε Ἐο- 
Ἠσνο ποῦ, ΠΟῪ πα] το Ῥε]οτο, 
1 Ὶ {611 τοι ἨεανεπΙψ ὑπ ϊηρ8 ἢ 
Απᾶ πο τπαπ δύ δϑοθηαθα 1πζο 
Ἰρανοαη, Ῥαί ο ολα ἄεξοεπᾶεᾶ 
ού οὗ Ἠδαναη, ἐευεη πο Ὦοπ οὗ 
τηΒΗ, 8 γγλίο] 15 1 Ἠδαγοιπ. ἀπᾶ 
85. Μοβες θα αρ {πὸ βετρεπί 
ἴῃ {πὸ π]άσογησθββ, 6Υ6η 5ο της 
πο Βου οἵ τῆδῃ Ῥο θᾶ αρ: 

16 {πᾶὺ π/ποβοετεν ΡεΠεγείῃ τηαγ 
1η Ἠϊπη Ἠανο εἴθγπια] 116. 

16. Έον ἀοᾶ 80 Ἰογαᾷ ο ποτ], 
Όιαῦ Ἡο ραγο Ἠϊβ οηΙψ }ε- 
ροΐίεηπ ΡοἩ, ἐμαῦ πΠοβοετοΥ Ῥ6- 
Ἠαναίπῃ οὐ Ἠϊαπ βποπ]ᾶ ποῦ 
Ῥοδχ1θ], Ῥαῦ Ἰανο οἴοιπα] 146. 

17 Ἐον 4ο βοπ6 ποὺ ἐπ Ῥοπ 1Π6ο 
ἴχιο νγοτ]ᾷ {ο Ἰαᾶᾷσαο {ιο πγοτ]ᾶ; 

σι 

σ: 

Ο “2 

ο 

[μα τὸ 

18 

14 

Ῥαὺ ὑμᾶῦ {πο πγοτ]ά Εποτα]ά ο | 
18 βατοᾷ {]ιγοιρῃ Ἠϊππ. Ἠο Όναῦ 

Ῥολαενεί] ον Πϊτη 15 ποὺ Ἱαάρεά : 
Ἰθ {ας ῬεΠανεί] ποὺ Παζ] Ὄδετ 
ἠαάρεάα αἱγεαᾶγ, Ώεσστδε μ6 Ἠαΐ]ι 
ποῦ Ῥομενεά οἩη {6 παπιθ οὗ 
{πια οἱ Ῥοσοίίει Θοπ οὗ «ἀοᾶ. 

19 Απᾶ 15 {ιο Ἰπαροτιηθηΐ, 
Ώιαῦ {π6 Ἠσ]ῃί 15 οοπιθ ἰηΐο 
{ιο νοῦ, απᾶ πιοη Ἰονοᾷ 
{πο ἄατικποδς ταίπαν αι {ο 
Ππρηῦ ; {οχ Ο1εῖν νγοτ]ςβ πγογο ονΊ]. 

20 Έοχ ετειγ οπο ὧπαῦ Σάρα 11] 

105, 
7γοηι 
αὐουε 

205, Τ16 
ϑριγὶξ 
ὑγοαί]ι- 
εί]ι 

ὃ. Μαπν 
αποῖοπς 
απὐλιοτῖ- 
{165 οπη(6 
ὙΠ 0 ἢ 
ἦ5 ἴχι 
πεαυει. 

405, 
θοζέου οί]ι 
τι 111 
πια) 
παυο 

5ος, 
»τγαοῖὶς- 
οἴ]ι 
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/ ΕΣ “ , γ᾿ Ἁ 

δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὧν; μὴ 
” λ εἰ “ 

δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ 
/ 5» Ὁ Ν “ » 

ὃ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; ἄπε- 
/ ς 9 - » Ν 9 / ᾽Ν 

κρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾿Δμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐαν 
, ἀν ἃ ψ' ιά Ν / ΕΣ 

μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ 
, 3, αλ 5 Δ / -“ 

δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 

ὃ Θεοῦ. τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ 
ἐστι καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος 

7 πνεῦμά ἐστι. μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, 
8. Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. τὸ πνεῦμα 

’ ιν ΔΝ Ν ΄ 

ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ 
3 / 2 » ᾽ αν / ,᾿» Ν 
ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ 

κ ἑ “ - 
ποῦ ὑπάγει' οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννηµένος 

- ᾽ 

9 ἐκ τοῦ πνεύματος. ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ 
3 “ “ ΄“ 

εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; 
5 , π- “ ν δι ». λ Ὅ 

10 ἀπεκρίθη ο Ίησους καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἰ 
«ε / - » / Ν “ 3 

ὃ διδάσκαλος τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ ταῦτα οὐ 
οὐ 2 Ν Ῥ ω ἃ ”/ 

1] γινώσκεις ; ἁμὴν αμην λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδα- 
- ΠΥ ΄ 

μεν λαλοῦμεν, καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦ- 
ς “ 3 

μεν᾽ καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 
, 5 - 3” 

19 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, 
- , ΄“΄ 

πῶς, ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια, πιστεύ- 
Ἂ 3 Ν Ε] ’΄ » Ν ΕΣ 

13 σετε; καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τον ουρα- 
“ “ « Δ 

νόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς 

14 τοῦ ἀνθρώπου ὃ ὧν ἐν τῷ οὐρανῷ“. καὶ 
ν ΄“ 2 Δ μὲ 3; “ ΠΡ.» 

καθὼς Μωσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
δ“ ς - ο ων εν ώρα Π Ξ 

οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
σ “ ς ’ ᾽ θεν ἢ πλ ἌΞΕΙ 

15 «νὰ πας ὁ πιστεύων εἰς αυτον" µη ἀπόληται, 
2, Δ 

ἀλλ᾽ ἔχη ζωὴν αἰώνιον. 
“ Ν 5 / ε Δ Δ [ή 

16 Οὕτω γαρ ἠγαπησεν ο Θεὸς τον κόσμον, 
α Δ Δ τὰ “ Ν - ὁ 

ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, 
σ ΄“ « 3, 

ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, 
3 ». Ν ΨΥ ᾽ ν Σ λα 

17 ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. οὐ γὰρ ἀπέστει- 
« - 

λεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ» εἰς τὸν κόσμον 
“ ον, Δ / 5 1-6 - 
ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, αλλ ἵνα σωθῇ 
« ΄ ΕἸ ” - ε , τὶ ΕΔ 18 ὁ κόσμος δὲ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν 

5 / ΤῈ ΠῚ Δ, , " ΄ 
οὐ κρίνεται ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, 
ο κ᾿ " - 
ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μο- 

- ΤΡ « κ “ ο 2.5» 
19 νογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. αὕτη δέ ἐστιν 

ς Η μὴ - 
ἢ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν 

, 9 ” : - κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλ- 
Ν / Δ τοῖς 

λον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς" ἦν γὰρ πονηρὰ 
8 σι Ἄν - κ ε - . 

20 αὐτῶν τὰ έργα. πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων 

2. Μαγᾳ. οπι. ὁ ὦν ἐν τῷ 
οὐρανῷ 

ὃ ἐν αὐτῷ 

3πι.. μὴ 
ἀλλ᾽ 

δ οπι. αὐτοῦ 

6 οπι, δὲ 

4 3 - 

ο 

ἀπόληται, 
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5. Ι0ΗΝ ΤΤΙ. 20---56. 

1611 
Παϊαίὰ ἐπὸ Ἠσ]έ, πεϊζπεν εοππεί] {ο 
{π6 ἨσΗί, Ἱεδί Ἠϊς5 ἀεθᾶξ 5Ποπ]ά Ῥε 
Ἱπερτογεᾶ. 
21 Ῥπί Ίο Ενας ἀοθί]ι ἐστι, οοπαδί]α 

{ο ἐμ Πρηί, ας 5 ἀεεᾶς τιασ 
θῸ πιαᾶο πιαπ][εδύ, ἐμαῦ {πεγ ατε 
πποαρηῦ ἴῃ ἀοᾶ. 
22 4 ΑἴἴεΥ ἴ]εδο {Π1ΠρΡ8, 68Ίη6 

Ἴεβα5 απᾶ 5 ἀῑδαιρ]ος Ιπίο {πα 
]απᾷ οὗ ο πάσα, απᾶ {που Ίο ἑαχτ]εᾶ 
ση Ποιὰ, ἐπα Ῥαρίισεᾶ. 
29 4 Απᾶ 1οἨη 8150 πας Ῥαρβσίης 

απ. ΠΟΠ, ηθΘαΥ {ο δ] τη, Ῥεσοατδε 
ΓΤλθτο πας τηπο]ι παύου {ηετε: απᾶ 
; 4Παγ οἈπ1θ, απᾶ πνετο Ῥαρ{ασεᾶ. 
| 24 ἘῸΣ {οἶνη γγαβ ποῦ γοῦ οαϑβὺ 1πῖο 
ΡΥΙΡΟἨ. 
26 41 Ἔπεηπ {εγο 41086 ἃ απεδίῖοτ 

᾿ Ῥείπεει 8οτπθ οἳ {ομπ)5 ἀδείρ]ες 
| απᾶ {πο 6επ5, αὗοαί ρανξγίης. 

26 Απᾶ {λεγ «απ1ο πηΐο φομ, απᾶ 
βαᾶ απίο Ἰήτα, ΠΡΌ, ης Ολα τας 
ση ὧπεε Ῥογοπᾶ Φογάδῃη, Ξ{ο πποτη 
μου Ῥαταδί νη]ίπεςς, Ῥε]ιο]ά, ἔο 5ατηε 
ῬαρβσείἩ, απ 811 τη οοπηε {ο Ἠϊπη. 
27 ὕομπ αηβπετεᾶ, απᾶ εαἷᾶ, ΣΑ 

τηδῃ απ Ἰτεοεῖτο ποίµῖηᾳ, εχεερί 1ᾧ 
Ῥο ρῖνεη Πίτη γοπα Πεατεῃ. 
28 Ὑε τοπχρε]γος Ῥεαχ το ψήίπηεςς, 

ἐμαῦ 1 δαῖᾶ, ἘῚ απι ποὺ ἐμ ΟἨτ]ςί, 
Ρναΐ ἐπα 1 απι 5επέ Ὀθΐοσϑ Ἠΐπῃ. 
39 ΗἨδ {λαί παίῃ μα Ῥτιᾶε ἰ5 {π6 

Ῥχιάεστοοτα: ὑαΐ {Π6 Εγ]επᾶ οὗ πε 
Ῥγϊάεστοοτα, σηίσἩ βέδηάθίῃ απᾶ 

Γπθαγεί] Ἠϊπα, γε]οϊσεί] ρτεαί]ψ Ῥε- 
σαπ5ο οἳ {π6 Ῥτιάεστοοπι)5 γοίςεθ: 
ΤΗ15 τηΥ 1ογ {πεγεί[οτε 15 {α]β]αᾶ. 

᾿ 90 Ἠο πηπδίέ Ίποχεαςο, Ῥαΐ 1 τααςί 
ἄθογεαβο. 
51 Ἠο {αί οοπιεε]ι 1γοπ1 αΏοτα, 15 

αΏοτο 811}: ο ἐπδΐ 15 οὗ {π6 εαγ{Ἡ, 15 
θαυ νυ, απᾶ βρϑακοίῃ οὗ {πε θαυ ίῃ: 
ἢθ {πᾶὺ οοπιθί ἔγομιὶ ἤθᾶύθη 15 

ΓαΆοτο 811: 
82 Απᾶ π]αί Ἡο Πδὲἢ 5εεπ ἃπᾶ 

᾿μρδγᾶ, ἐμαῦὺ Ἰο {εςΙΠαίΠ, απᾶ πο |- 
πιαη τοοεϊνγείἩ Ἠ15 {ες ΠΟΥ: 
88 Ἠο Όναί λαἲ]ι τεσοῖνεᾶ "15 ἐεςί- 

πποῦν "Παίλ Βεῦ {ο 5 568], ὑλαί 
| ἄοᾶ 15 ἔταο. 
᾿ 84 ΕἘῸΣ Β6 π]οπι ἀοἆ Ἠαΐι δεπί 
5ρεακεί] {πε πγοτᾶς οὗ ἄοά: Έον 

᾿ ἆοᾶ ρϊνειι ποὺ ὧπο ϑριυϊῦ Ὦγ τηθα- 
5πτθ μπέο Μέπι. 
85 Ἐ Τε Ἐαί]ιογ ]οταί] ἐμ ῬοἩ., απᾶ 

λαϊ] ρίτει 811 {πϊηρβ Ππίο Ἠή5 Παπά. 
96 ἘΗ6 {λαί Ῥε]Πενεί]ι οπ {πε Βοπ 

Ἠα{} ετετ]αςῖπρ 116: απᾷ ηε {λαί Ῥε- 
Πυθίη ποὺ {πε Βοπ ε]α]] ποῦ 5668 Η16: 
Ραΐ [Π6 τσ οὗ ἄοά Δ] οί οὴ Ητη. 

Ϊ 

1881 
Ἱαίοί] {πὸ Πσ]1ξ, απᾶ οοπαθ{Ἡ πο 
{ο ἐμ Ἠσηί, 1οϑὺ Ἠΐ5 πποτκβ 
5Ποτ]ά ΡῈ Ἱτερτοτεᾶ. Βαυὺ Τε 
Ενας ἀοεί]ι ἐμ6 {σαι οοτηεί]ι {ο 
{86 Ἠσ]ιξ, ναί Ἠ]5 ποτ] τηαγ Ῥε 
πια ταση {εξί, 5 Παὺ ἴπεγ πᾶν 
Ῥεεπ υτοτρη{ ἴῃ ο. 

Αΐἴεγ {μεςο πη ρ5 «απο 96 5185 
ΔΑ Ἠϊς5 ἀῑδοαῖρ]ες ἱπίο {π6 Ἰαπᾶ 
οἳ συᾶξοα ; απᾶ ἴπετε Ἡε {αντιεᾶ 
πηΙζ] ποια, πα Ῥαρεπεᾶ. Απᾶ 
7ομη 4150 νγᾶβ ῬαρΙσίης η ΖΞ ΠΟ 
Ώθαγ {ο ϑ'διίτη, Ὀθοδαβθ ἔπετο 
Έπγτας τ} πγαίετ ἴπετε: απᾶ 
{αγ «.π1θ6, απᾶ πγετο Ῥαρίϊσεᾶ. 
ἘῸΥ ᾖοἶπ πνας ποὺ τεί οαϑβὺ Ιπίο 
Ῥτΐσοῦ. Ἔπετε αχγος5θ {Πεγείοτε ἃ 
απεβΜοπίης οἩ {πε Ρρατί οὗ φομπ)ς 
ἀἱβοῖρ]ος ση] ἃ ον αροτπί ρατ]- 
{γίησ. Απᾶ Ώου «πιο πηΐο 
σόοι, απᾶ βαϊα {ο Ἠϊπα, Παβδὶ, 
μ6 ἐμαὶ πας πε ἐ]ιοο Ῥεποπᾶ 
φοτάαη, {ο π]οπι {ποα Ἠαδί 
Ῥουγπο πΙίπαβς, Ώε]ιο]ά, ἐμ 6 58 η8 
ῬαρβσείΗ, απᾶ 811 τηεη «οτε {ο 
Ἰήπη. ὅἆομπ απςπγογεά απᾶ ραϊᾶ, 
Α τιαη σαπ τεοεῖτθ ΠΟοΙΒΙΠΡ, εχ- 
οερί 16 Ἠατο Ῥεεπ σετ ΗΪπη ἔγοτα 

28 Ἡεανεπ. Ὑε γοπχρε]τες Ῥθεαχ τηε 
πΙΠΘςς, ἐμαὺ 1 βαϊᾶ, 1 απι ποῦ 
πο Ομτὶςε, θαέ, ἐμπαῦ 1 ατα 5οη{ 

29 Ῥεΐοχγε Ἠϊπι. Ἠε {λαί Πα ἔμε 
Ῥτιᾶα 15 ἐμ Ῥτιάερτοσοπι: Ῥαΐ 
{886 ἀγιοπᾶ οὗ ἐμ Ῥπάεστοοτη, 
πυηῖο]ι βίδπαάθ απᾶ Πεαταίλι Ἠΐτη, 
τε]οϊοεί]ι στεα{Ιψ Ώεσααςξε οὗ {πὸ 
Ῥτιάερτοοπι5 γοῖσε: {815 ΤΥ 1ο 

80 ΒΠιογείοτε 15 Γα]ῇ]αοᾶ. Ἠε τιαδί 
ἴπογεαςε, Ραΐ 1 πιαςί ἄεσχεᾶςο. 

Ἠο {λαῖ εοπαεί] ἔτοπα ΡΟΥΘ 15 
8,οτε 811: Ἰο ἐμαὺ 15 οὗ ἴπε 
εατ{] 15 οὗ ἐμ βαυίῃ, απᾶ οἵ {ια 
θαγ{] Π6 βρϑακοίῃ: “Πο ἐπδΐ 
οοπιεί]ι τοπ Ἠθαγεπ 18 ΔΌΟΥΘ 

9 αἩ. Ὑγπαὺῦ Ἡο Ἰαίμ 5εεπ απᾶ 
Ἠεατᾶ, οὗ {ἐαί ας Ῥεαγαεί]ι σπιί- 
ΠΙ655: απᾶ πο Ίπαπ τεσεϊτεί] Ἠϊ5 
ππΙίηθςς. Ἠε {]αί μδίῃ τεσεϊτεᾶ 
Ἠϊ5 πηίπθςς μα δεί Ἠϊ5 568] {ο 
ως, ὑμαὺ ἀοᾶ 15 πο. Έον Π6 
ποια (οὐ Πα 5επέ βρεαἷκεί]ι 
Ώιο γγογᾶς οἵ ἀοᾶ: ἔογυ Ἡο ρίνϑίῃ 
ποῦ {λα ϑρισι δ Ὦγ τηεαξατθ. Τ]ε 
Ἐαί]ιαγ ]ογεί]ι ἐμ Βοη, απᾶ Ἠαί] 
ρίναοιπ 811 ὠήπςς Ἰπίο 15 Ἠαπᾶ. 
Ἠο {ἴιαί ῬεμΠετεί]ᾗῃ οἩἳ {ο ΒοἨ 
αμ εἴετπα] Ἠΐα; Ῥαό Ἡε ὑμαῦ 
δορογοίἩ ποῦ πε Ῥοπ 5πα]] ποῖ 
5εο ἴδ, θαῦ ἴμε ντα οὗ ἄοᾶ 
αὐίάεί]ι οι Ἠϊτα, 

21 

22 

24 
25 

21 

91 

105, σο- ὦ 
υἱοίεα 

305, 
Φεραιδε 

δαν. 
ΠΧ 
πιατι/ 
1ωαίετδ. 

4 8ΟΙΠΘ 
αποϊεπέ 
αιθλοτί- 
65 τοδα 
πε ίλαί 
οοπιεί]ε 
1γοηι 
πεαυειι 
δεαγεί]» 
1οἱίπεδς 
οΓ 1ο]αί 
πε Παί]ι 
8εεπι απὰ 
πεαγᾶ, 

50Υ, 
δζζευεί 
πιοί 
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΄ ν “ Ν 3 ” ἢ ᾿Ὶ ΄ 

μισεῖ τὸ φῶς, καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φώς, 
ΠΣ ΕῚ - .Λ 3 - { 9 - 

5] ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ. ὁ δὲ ποιῶν 
Α 3 ᾿ -” ἈΝ Ἀ ” σ΄ 

τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φα- 
- 3 - Ἅ, ” σ 3 ” 3 

νερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν 
; εἰργασμένα. 

- 9 » 

29. Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ ἸΙησοῦς καὶ οἱ μαθη- 
ταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν γῆν καὶ ἐκεῖ 

΄ - / 

93 διέτριβε μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. ἦν δὲ 
. 2 4 , 2 α. Ά » ο - καὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ 

3 «ο Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ' καὶ παρεγί- 
ἊΝ 88 νοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. οὔπω γὰρ ἦν βεβλη- 

, ο) Ἵν, ΔΝ ΦὙ. » ΄ 

35 μένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης, ἐγένετο 
9 - - 

οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ 
- 5 Ὁ ᾿Ιουδαίων Ἰ περὶ καθαρισμοῦ. καὶ ἦλθον 

᾿ Ἁ Ἢ ΄ λ 5. νν Ῥ ’ 
πρὸς τὸν Ιωάννην καὶ εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί, 
ὰ κ Ν - ᾿ 5 , Ρ Δ ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ 

Π ” - / ν / 

µεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει, καὶ πάντες 
” Δ 5 [ή 3 ΄ » / 

97 ἔρχονται πρὸς αὐτόν, ἀπεκρίθη ᾿Ιωάννης 
φ, καὶ εἶπεν, Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν 

οὐδέν, ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ τα, ἘΠ 1] μ Ω 
“ 3 ο ς ΄“ ο) ασ 48 οὐρανοῦ. αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι 

3 ᾽ ταν φον ς / γ 3 - εἶπον, Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός, ἀλλ᾽ ὅτι 
» , 4 ὦ, » » ’ « 

5 ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. ὁ 
3 5 . ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν' ὁ δὲ φίλος 

τοῦ νυμφίου, ὃ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, 
- / η 9 Ν - ος 

χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου 
5 ΄ - 30 αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. ἐκεῖνον 

΄ » ΄ 3 ᾿Ὶ Ν ο 

δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 
« ” » ή 3 ΄ / 3 / 

51 Ο ἄνωθεν ερχοµενος επανω παντων εστιν. 
4 - ” - » 

ὁ ὧν ἐκ τῆς γῆς, ἐκ τῆς γῆς ἐστι, καὶ ἐκ 

τῆς γῆς λαλεῖ᾽ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος 
9 

39 ἐπάνω πάντων ἐστίϑ, καὶ ὁ ἑώρακε καὶ 
σι -, κ᾿ 

ἤκουσε, τοῦτο μαρτυρεῖ" καὶ τὴν μαρτυρίαν 
- Ν 3 ”- ο 

38 αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν 
/ 3 / “ ς Α 3 / 

μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ Θεὸς ἀληθής 
᾿ ΩΣ 9 ΕΣ , λ ς Θ / ΔΝ ἘῸΝ 3. ἐστιν, ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός, τὰ ῥή- 

- - τ ᾽ ν ᾽ 
ματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ οὐ γὰρ ἐκ μέτρου 

- ες 

35 δίδωσιν ὁ Θεὸς 9 τὸ Πνεῦμα. ὁ πατὴρ 
ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ 

- . 

36 χειρὶ αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει 
. "ἢ Ὁ γε ν 5 - κ «κ » ζωὴν αἰώνιον" ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ 

ὄψεται ζωήν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει 

ἐπ᾽ αὐτόν. ᾿ : 

15---ὅ 

7 ᾿]ουδαίου 

8 Μαγσ. οἩι. ἐπάνω 
πάντων ἐστί 

δ 1οτ .) οπι. καὶ 

19 φῃι. (ν) ὁ Θεὸς 



5. Ι0ΟΗΝ ΙΤΥ. 1-16. 

1611 
4 Παπ {Ποχοίοχθ {πὸ Τιογᾶ Ίκπανν 
Ίου ὑπμ6 Ῥμαχίβοθβ Ἰαά Ἠθατᾶ ἴ]ναί 
16515 ππαάο απᾶ Ῥαρίσεᾶ πποτο ἆἱβ- 
α1ρ]6β {απ 7 οἨπ, 
2 (Έ]οτπσ]ι ᾳεεας ἩϊτηξδεΗ Ῥαρίϊπεᾶ 

ποῦ, Ραΐ [15 4156ΙΡΙ6Ρ:) 
8 Ἠδ 1οῖν οπᾶφα, απᾶ ἀερατίεά 

Ἀραίη 1Ππ{ο ἄα1]εθ. 
4 Απάᾶ Ίο πηπδῖ πθοβ ρο {μποαρ]α 
ΡαΠηΦΙ8. 
δ Τ]απ «οπιθίῃ Ἡο {ο ἃ οἳίσ οἳ βα- 
ΤΩ Υ 8, ΠΙΟ] 15 οα]]εά Ῥγομβατ, θα 
{ο {Π6 ρατοε] οὗ στοαπᾶ Ἐ ναί 800} 
Ραγε {0 8 80Η ἆοβερῃ. 
6 Νοῦν ὁόαοορ᾽ με] ππαςβ ἴ1οθγο. 
6585 {μαγείογο Ῥοΐπρ πγεατιεᾷ να {ἢ 
115. 1οΠΥΠ6Υ, βαΐ {ππ|5 οἩ {1ο ἨΓε]]: 
ΔΗ 165 πας αροαί {με βἰχίῃ Ἠοτγ. 
7 Ἔπεχο οοπιεα ἃ σγοιηδη οὗ ῥα- 

τηδυῖα {ο αὙΔῪ σγαύου : 96 815 βαΙίῃ 
πηΐο ΠΥ, αἷγϑ πιο {ο ἁντ]π]ς, 
8 Έογ ΗΪ5 4ἱδοῖρ]εβ Ίπετε ΡΌΠΘ απαΥ 

πηΐο {πο οἷν {ο Ῥταγ ππεαῦ. 
9 ΤΏ βα]ι ο ποίηση οὗ βα- 

πηβχ]α απ{ο Πΐτη, Ἠουη 15 1{ ὑπ ποτ, 
Ῥοεΐησ ἃ επ, δϑιοϑῦ ἁτίπ]ς οἳ τηθ, 
πἩΙΟἩ 81η ἃ ποπηαη οἳ  Βαπηατία 
Του {πὸ 3 εσβ Ἠατε πο ἀεα]ηρβ ση 
{πΠ6 ϑατηδυδη8. 
10 9655 αηβπεγαᾶ, απᾶ βαϊα ππ{ο 

μου, Τὸ ἴλοα Κπεπεβί {π6 οἷ οὗ 
αοᾶ, απᾶ π]ο Ὁ 15 Όναί βαν 
το ἴμοο, νο τὴ {ο ἁτίηῖς; ποια 
ψιοπ]ᾶαβί πᾶν αβ]κοᾶᾷ οὗ Ἠϊτῃ, απᾶ 
6 ποπ] Ἠαγο ρῖτει ἴπεο Ππτίηρ 
ΥΥΒΤΘΥ. 
11 Τ]ο ποπιαπ 5 ῖ ππίο Ἠϊπα, 

ιν, μοῦ παϑῦ ποϊμῖησ {ο ἄγαν 
τι, απᾶ {μ6 ὙΓε]] 15 ἀεερ: {τοπ 
π/ποποθ ἐπεη Ἠαδῦ {μοι ὑμαὺ Ἠτίηρ 
ναοῦ 2 
12 Ατίίλοα ρτθαίἴοΥ ἔπη οἩχ ΓΑ ΠΟΥ 

1ασοῦ, πγΠΊο] Ραγε τι5 ὑπ Ἠε]], απᾶ 
ἄτατ]ς ὑπουθοῦ Ἠήπηβα]Ε, απᾶ 15 ολῖ]- 
ἄτοη, απᾶ 15 οα{{]α 2 
18 926 515 διηβυ θα, απᾶ 5814 ππ{ο 

ΠΟΥ, ὙΥΒοβοθυοὺ ἀτιπ]καία οἵ {Π15 
γγδύθυ 518}] {πὶγδὺ ραῖῃ: 
14 Βαυὺ ψΠοβοθυοὺ ἀν] η]κοί ἢ οἳ ὑπ 6 

γγαῦου ὑπαῦ 1 ε]ια]!! ρῖνο ἶπι 518] 
Ώθγοχ {μ]γβί: Ῥαῦ {π6 ππαίεν ὑμπαῦ 1 
5181] ρῖτο Ἠϊπι 5881] Ῥο ἴπ Ὠΐτη ἃ 
γε] οὗ παίεν βρεηρίηςρ πρ Ιπίο 
εγογ]αρίίηρ 176. 
15 Τ]ιο πποπιαπ δα ππίο Ἠϊτη, 

ΒΙΥ, ρῖνο τὴ {18 πναίεν, αι 1 
ἀπῖγϑὺ ποῦ, ποϊζμεν οοπ1θ Π(]εχ {ο 
ἄγαν. 

1. 16 δοβὰϑ βαῖθ ππίο Ἠ6Υ, «ο, 681] 
01 Ἡαβραπᾶ, απᾶ οοτηθ ΗΙ16Υ, 

1881 
4 ὙΠεπ ἐπογοίογθ ἐμ Τιουᾶ 
Ίου μον ὑπαὺ ἴ]ο Ῥμαχίβεθβ 
Ἰαᾶ Ἱεατᾶ ἐμπαῦ “655 γγαβ τηα]κ- 
Ίπσ απᾶ Ῥαρβασίησ τόσο ἆδ- 

2 οἳρ]6β ἴἶπατπ ἆομπ (α]Ιἡιοαρ]ι ἆθ- 
5115. Ἠπηβε] Ῥαρίσεᾶ ποῦ, Ῥαΐ 

8 115 ἀϊβδαιρ]θβ), 6 Ἰοῖ οπάσα, 
απά ἀερατίεά αραῖπ Ιπίο (α]- 

4 166. Απᾶ 6 πιπβῦ ποθᾶβ Ῥαβ8 
δ᾽ (μποπσ] Ῥαπηστία. 8300. Ἠθ 60Π]- 
οἴ {ο ἃ οἵψ οὗ Βαπιατία, 68}]- 
εἆ Ῥσομαχ, ηθαχ {ο πο Ῥαχος] 
οἳ ρτοαπᾶᾷ {μπαί ἆαεοῦ ρατο {ο 

6 15. ΒΟΠ «οβερῃ: απᾶά ϱαοοβ᾽ϐ 
1γγεῇ] γγαβ ἴμετο. ἆο6βαβ {Ἠεγε- 
ἔογθ, Ῥεΐπςσ πγεατιεά ση Ἠ1β 
10πΥΠ6Υ, βαὺ 2ἴμας Ὦγ με 1ππεῇ. 
ΤΠ πας αροαί πα βἰκί Ποῦ. 

7 Έποτεο οοπιείῃ ἃ ποίιαη οὗ Β8- 
τηστ]α {ο ἄται Ἱπαΐεν: “9655 
βα15Ἡ παπίο Ποῖ, ἄἶνο τὴ ἴο 

8 ἁνίηκ. Έον Ἠϊ5 ἀἱδοῖριοβ ππεγο 
6οπΠ6 ΑΠΑΥ Ιπίο {116 οἱ {ο Όταν 

9 {οοᾶ. ΤΠ Βαπιαγίζαηπ ὙγοίΏαη 
{Πθγθίοχο βα1ί απίο Ἠϊπα, Ἡονγ 
18 15 Όλαί ἴποα, Ῥεϊης ἃ ὅθ, 
αβικεδί Οὐκ οὗ πια, ΒΟ τη 
ἃ βδιηδυϊδη Ὑοπιβη 2 (8 ΕῸΥ 
6π8 Ἠατο πο ἀεαμπρβ ὙΠ10 

10 ΒαπιατΙίαης.) Φ96 518 απβπετεᾶ 
Δα βαϊῖᾷ απίο ποῦ, 1 ἴποα 
Χποποαςί {πο σύ οἳ ἀοᾶ, απᾶ . 
πο 16 15 ὑμαῦ βαϊ {ο παρ, 
νο τὴ {ο ἁτιπ]ς; που πποπ]άαθβί 
Ἠαγο αβ]κοᾶ οἵ Ἠάπα, απᾶ.ο ποπ]ά 
Ἰανα ρίγεη ἴμεο Ἠνίηπρ Ἱαίαγ. 

11 Τηο ποπιαν βατ Ἱπίο Ἠΐτη, 
ΑΥ, ἴποα Ἠαβῦ πο]λήηρ {ο ἄτατγ 
ἢ, απᾶ [πο πε] 1 ἄεερ: 
Ίχοπι π]εηςςϱ ἴ]λαι. Ἠαρί ὑπο 

19 ὑπαὺ Ἠνίηπρ παίοτ Ατί ἴ]λοα 
ρτεα{θγ {]ναν ΟἿΥ Σαΐμεν ἆαςοῦ, 
ν/λ]ο] ρανο τιὸῸῦ ἴ]ο πέῃ, απᾶ 
ἁταπ]ς {ἴπογοοί Ἰήπαβο], απᾶ 

19 Ἠ15 ΒΟἨΠ8Β, απᾶ 15 οα{1963 ἆθ- 
Ρα5 απηβπεγεᾶ απᾶ βαῖᾶᾷ αηζο 
Ί16Υ, Ἔνθιγ οὔθ ὑμαὺ ἀτιπ]κεί]ι 
οἳ ἴβ παίογ βἰα] ἐΠμ]νδί Ἡ- 

14 ραϊΐπ: Ῥπαίι ποβοεγες ἀτιη]κείῃ 
οὗ {16 ππαίεν ἐλας 1 β]α] ρίτε 
Ἠϊπα Πα] πετεν {μ]τοίῦ; 
Όλα ππαζεν ἐμπαὺ 1 ϱΠα]] ρῖνο Ἠϊτη 
5811] Ῥεοσπιε ἴῃ Ἠϊπα ἃ πγε]] οὗ 
ψαῖαι βργ]ησίπσ πρ πηΐο εἴεγπα] 

16 Ἠΐο. πὸ ποπιαη Βασ ππῖο 
Ἰήτα, 481, ρῖνθ τηθ {118 ππαῖοΥ, 
πας 1 {πἰγϑὺ ποῦ, πεΙζ]θΥ οοπηθ 
αἲ] ἴμο αγ Ἠϊίμεν {ο ἄταν. 

16 ᾖαβαβ πα αηπίο ΠΟΥ, «ο, οα]] 
{Ἡψ ἨἩπαβραπᾶ, απᾶ οοπιθ Ι10Ποτ. 

8 ΒΟΠΊΘ 
ἃηοϊοηΐῦ 
δαΐποτῖ- 
{165 οτηῖ{, 
ΤΟΥ͂ σοι 
παυε Ίο 
ἀεαϊζπρς 
1ο ἢ 
δαπια- 
γιατ. 

480), 
1ογά 

ας 
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3 4 Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ 

Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ 
9 ΄“ 

9 καὶ βαπτίζει ἢ ᾿Ιωάννης (καίτοιγε ᾿Ιησοῦς 
» 

αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὖ- 

8 τοῦ), ἀφῆκε τὴν ᾿Ιουδαίαν, καὶ ἀπῆλθε πάλιν 
4 εἰς τὴν Ταλιλαίαν. ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι. 

»" ο / ” ἊΝ » ’ ὅ διὰ τῆς Σαμαρείας. ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν 
τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ ἡ, πλησίον 
οὔ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ τοῦ χωρίου ε ὴφ τῷ υἱῴ 

Ας 9 ς “ ἀν ἢ ΄, ς 9 Ὁ αὐτοῦ" ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακωβ. ὁ οὖν 

᾿Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκα- 
- 

ξ» 
’, α ὑρῆμὶ “ “ “ Ἂν ε 1 

θέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ. ὥρα ἣν ὡσεὶ 
Ὁ - 8 » ” [ ο! ” 

7 ἕκτη. ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆ- 
“ ο / » - ν “ / 

σαι ὕδωρ' λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, Δὸς μοι 

8 πιεῖν. οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθει- 
τὰ Δ / [ιά οὗ 2 / 

σαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. 

«2 

, 3 » ΕΞ Ἔ 
λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις, Πῶς 

- Δ - - - 

σὺ Ἰουδαῖος ὧν παρ᾽ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης 

γυναικὸς Σαμαρείτιδος; (οὐ γὰρ συγχρῶν- 

10 ται ᾿Ιουδαῖοι Σαμαρείταις 2) ἀπεκρίθη Ἴη- “ αγῇ. οπι. (οὐ γὰρ 
συγχρῶνται Ἰουδαῖοι 

σοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, ἘΠ ἴδεις τὴν δωρεὰ" ἢ» ἢ Ἶ ρεᾶν Σαμαρείται».) 
- - 4 

τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός 
΄ . ἃ ” Φ. ο ν ο 

μαι πιεῖν, σὺ ἂν ἤτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν 

1 - 
” ο - ΄ ἃ ΑΕ / 
ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, 
Κύ ” ” λ » Ν Ν ’ 
Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ 
3 δε 5 ἐστὶ βαθύ’ πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ 
-“ Ν ᾿ , ν “ Δ « - 

15 ζῶν; μὴ σὺ μείζων εἰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
᾽ / Δ 2, στον 

Ἰακωβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς 
» 5 ” ” Ν « εν 5 ” Ν Δ ἐξ αὐτοῦ ἔπιε, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ τὰ 

“ 3 “ 

12 θρέμματα αὐτοῦ; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ἰησοῦς καὶ 
"τ -. “ ε , 3 “- “ 
εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος 

. ὰ 
1: τούτου, διψήσει πάλι’ ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ 

»“ “ τ' 3 Δ , 3 “ 3 Α 

τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ 
ῃ δε Σὸν διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα᾽ ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ, ὃ διψήσει 

, » / η » -- κο 4 ααά ἐ ὼ 
δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδα- ΕΎ 

- ς ’ 

Ἰὅτος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. λέγει 
ν ” ν « / , ’ - 

πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο 
δ η ιό Ἄ ι »ι δ 

τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψώ, μηδὲ ἔρχωμαιδ ἐν- ὅ διέρχωμαι 
/ ” ” - ΄ 

16 θάδε ἀντλεῖν. λέγει αὐτῇ ὁ ̓ Ιησοῦς, Ὕπαγε, 
Δ ” ΄ 

φώνησον τὸν ἄνδρα σοῦ, καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε, 

12 ---6 



9206 5. 5ΟΗΝ ΤΥ. 1Τ---ὐ4. 

”Ῥοιί, 
12. ὃ. 

2 ὍὐοΣ. 
ἃ. 17. 

1611 
17 Τ]ο ποπιατ απβγγογθᾶ, απά Βα], 

1 Πᾶν πο Ππβραπᾶ. σεβα5 Βαϊ 
ππίο ποὺ, Του Παβῦ παει] ραιᾶ, 1 
Ἠαγο πο Ἡπβραπς : 
18 Ἐον ποια Ἠαβί Ἰαᾶ ἔνθ Ίας- 

Ῥαπάβ, απᾶ Ίο ποπ ποια πουν Παδῦ 
15 ποὺ {1γ µαβδραπά: Τὴ ὑμπαῦ βαϊάϑὺ 
Όποια ἔσαν. 
19 ΤΩ πποπιαη Βαϊ ππ{ίο Ἠϊπι, 

51ν, 1 ρεγοεῖνο {λαῦ μοι ατί ἃ Έχο- 
οὔ. 

ορ Οτν {αἴμαγβ πγογςεμ]ρρεᾶ ἴῃ {π]β 
πηοιη{αΙη, απᾶ γο βαΥ, ὑπαῦ Ἐτι 
16γαδα]ετη 15 ἴ]ο Ῥ]αςς ΥΠΘΥΘ ΊΘΙΠ 
οπρ]ό {ο πνοτεΒΙρ. 
2] ζεδας βα1ζ] ππίο ΠΟΥ, /οιηβη, 

Ῥο]σαγο το, 16 Ίος οοτηθῦ] ΘῈ 
γο ]α]] παπα ἵπ 18 τηοπηΐαϊῃ, 
ΠΟΥ γεῦ δὖ ϱΦεγἩδα]επῃ, πγοΥβΗΙρ {86 
Ῥαίμεν. 
22 Ὑε ποτβΠμῖρ το ΚΠΟῪ ποῦ π]αῦ: 

πα Ίππο πα πο ἹπογβΗΙρ: ἴον 
φα]ναίίοπ 15 οἵ {π6 6778. 
28. Βαὺ {π6 Ποὰϊ σοτηθίῃ, απᾶ ΠΟΥ 

15, ὙΠ {Π6 {πιο γΓΟΥΒΗΙΡΡΟΤΡ 5118] 
ὙΟΥΒΕΪΡ ὑπὸ Ἐαί]αουν ἵπ ΒΡ σύ, δα 1π 
ἐπαμ: Του ὑπὸ Ἐαί]εν βθθκθῦῃ 5}. 
{ο ΟΥΒΠΙΡ τη, 
24 Σοᾶ 15 ἃ ΞΡ, απᾶ που ἐ]αί 

πποτβΗΙρ Πα τητιβί ΨΙΟΓΒΗΙΡ ΗΙΠα 1π 
ΒΡ, απά ἴῃ ὑγαίῃ. 
οὔ ΤῊὴ6 πποπια Βαλ πηΐο Ἠΐτη, Τ 

Κπον ὑἐπαὺ Μεβρίαβ οοππε{, τυ] 6 18 
σοα]]εά ΟἨχ1βὲ: θη Π6 18 60116, Π6 
Ὑ{11] {611 τι8 α]] {ῃ]}ηρ8. 
20 9651185 Ρα] απίο 6}, 1 ὑμαὺ 

βροα]ς απο {Π66 81 Π6. 
27 41 Απᾶ προπ {115 οαπῃθ Ἠῖς ᾱἱς- 

οἵρ]6β, απᾶ 1ηαχγο]]οᾷ ὑπαὺ Ίο {α]]κοᾶ 
ὙΠ {ιο πποτηαη: γεῦ πο ΤηαΠ Βα], 
Ὑγμαὺ εεεκεβύ ἐμοι, ος, ὙΠ ἰα]Ἡκορί 
ποῖ ἢ ΠΟΥ ἢ 
28 Τ]ιο πγοπααπ {πα ]ο[ῦ ΠΟΥ γγαϊαυ- 

Ρος, απᾶ πεπῦ ΠΟΥ πγαγ Ἱπίο {Π6 οἰ, 
απ βαϊθῃ {ο ἴ]ο ΤΘ, 
99 Οοππθ, 696 8 Τη8η ὙΠΊΟΠ {ο]ᾷ 

πηθ 81} ἠήπρς ]αῦ ονετ 1 τά: 15 
ποῦ 18 {ιο ΟΠ γἰδὺ ἢ 
80 ΤΠ θη {που πεπί οαὐ οἳ {16 ο1ζγ, 

απᾶ οᾶτη6 πηΐο Πτη. 
91 47 Τη {π6 τηθϑὴ τυ 116 Η15 αἰβοῖρ]θ 5 

Ῥταγεᾶ Πΐτη, βαγΊπρ, Μαβίθυ, οαῦ. 
82 Ῥαή Ίο βαϊα ππίο παπα, 1 Ἰαγο 

τπθα{ {ο οαῦ ἰ]ιαί γο Κποτγ ιοί οὗ. 
89 Τ]εγοαίογο Βα] {Π6 ἄῑδαῖρ]6ς οπθ 

ἴο αποίΒοαΥ, ἨαίἩ ΠΥ πια Ῥγουσλό 
Ἠϊπα οασΏ{ {ο οαί ἢ 
84. ἆεβαβ βαῖ ἢ πιηΐο ἔμοπα, ΜΥ τηθα, 

18 {ο ἄο {πΠ6 ΜΠ] οἵ Ἠϊπα {πᾶ βού 
τη6, 8η4 {ο ΕΠΙΡΗ Ἠ15 Ἰγους. 

1881 
17 Τ]ο πποππαη απβηγογθᾷ απᾶ βαϊᾶ 

ππίο Ἠϊπι, Τ πᾶν πο ἨἩπβραπα. 
ᾖοβας ρα] απίο Ἰοτ, Τποα 
βαϊάδε πε], Ἰ αν πο Ἠτπβ- 

18 Ῥαπᾶ: ἴου ποιὰ Ἰαβῦ Ἰαᾶ Άνε 
Ἡπιβραπᾶςδ: απᾶ Ὦς πηοπα {ποῖ 
ΠΟῪ Παδὺ 15 πο {πσ Ἡαβδραπά: 

19 {115 Ἰαςς Όποια βαϊα συγ. ΤῊὴ6 
ΟΙ 5810} πηΐο Πΐτη, 1911, 
1 Ῥογοεῖνο {παὐὺ ποια αὐὸ ἃ ΡΥο- 

20 Ῥπεί. Οταν ἤδίπουβ νου βῃρροᾶ 
ἴπ {15 τηοπηὐΐαῖη; απᾶ γὃ 58}, 
ὑμαῦὺ ἵπ Φεγήβα]επι 15. {ο Ῥίασς 
ἨΝἨεχο ΊΠεπ οπσμύ {ο πποτβμῖρ. 
7655 ρα] απίο ΠΟΥ͂, Ἰοπιαῃ, 
Ῥεμανο το, {πο Ἠοας οοπιεί]ι, 
ΨΠΘΠ ἨθίδμθΥ ἴῃ {Π18 πποπη- 
ἰαΐπ, ΠΟΥ ἴῃ «εταρα]θτη, 5181] 

22 Ὑο Ὑποτβμῖρ ἴ]λο Ἐαίμον. Ὑε 
ψΙοΥΘΗΙΡ {ἐλαῦ ΠΟ γο Κπον 
ποῦ: 8 ποτςμῖρ {μαι Ἰνίσ]ι 
ππο Κπον: {0 βα]γα[ίοη 15 ἔγοπι 

28 ἴ]ο δον. Ῥτί {πο Ίιοιν οοπι- 
οἴ, απᾶ πουν 15, Ὢμαοπ {Π6 
ίππο ὙογςΗΙρΡρετς 5881] νγουβΠῖρ 
{ιο Ἐπί]εν ἴῃ βρἰτ]ξ απᾶ γαίῃ: 
2ΙΟΥ 510} ἀοίῃ {ιο Ἐαίμεν βθε]ς 

94 ἴο 6 15 πγογβΒΙρΡροτςβ. δάοά 15 
α ΒρίΠζ: απᾶ {ΠΥ ἐλαῖ πγουγςΗῖρ 
τη τηαςδί νγοΥβΒῖρ ἴῃ βρῖπΙ6 απά 

2ὔ ἰναίμ. Τ]Ἡο ποπιαη 5810} ππΐο 
Ἠπτη, 1 πον ολα ΜοαββίαἩ οοπῃ- 
οἴ (ΙΟ 1 οα]εᾶ ΟἨνὶβί): 
ὙΠΘΗ 6 18 60Ί1Ἴ6, ῃ6 π]] ἆ6- 

26 οἶατο ππίο τι5 1] πρ. ὁερας 
Ρ4ΙἱἩ παπίο Ποὺ, 1 {λαῦ βρεα]ς 
ππί{ο {περ 81 ᾖ6. 

2] Απᾶ προπ {Π15 οαπ1θ Ἠ]ς ἀ1βε]- 
Ῥ]6β8: απᾶ μον αππαγγε]]εά {αι 
Ί6 πγας 5ροα]ῖηρ γη] ἃ ἹΤΟΙΙΙΙ: 
πεί πο Τπαη 5814, παί 5οε]οβί 
ποια οὐ, ΤΗΥ βρεακοδί ἴλοι 

28 ὙΠῚ Ποῦ 50 ἴ]λα οππαη 16 
ΠΟΥ πναἰεγροί, απᾶ ποπ ΑΠΑΥ 
1Π{Ο. {μα οἷν, απᾶ βαϊμ1 {ο ἔ]ια 

29 γχη61, Ο09πΠ16, 866 ἃ ΤΙΣ, ὙγΠΙο]ι 
ἰοιά πηο 811] {πίπρθ ὑπαῦ ευετ 
1 αιᾶ: «απ {5 "ΡῈ {πὸ Οµτίςί» 

90 ΤΟΥ πεπί οαί οὗ {ο οἰΐγ, 
81 απᾶ Ὑεχο οοπ]ῖης {ο Ἰήπα. 1 

ιο Ἱηθαι ση] ]ο {π6 ἀ1βοῖρ]εβ 
Ῥγαγεά Ἠϊπῃ, ΒαγΊΠΡ, Παββί, οα{. 

82 Βα Ίο βαῖᾷ πηΐο ποι, 1 παν 
τηθαῦ {ο οαὺ ἐμπαῦ γ Ίσιοπ πού. 

99 ΤῊΘ ἀῑδεῖρ]οβ (Ππετοίοτα Βαϊ οπθ 
{ο δποίπου, Ἠαίῃ ΔΗΥ͂ ΤΠ 

84 Ῥτοπσ]ί Ἠἶπη αιιφᾖέ ἰο οαὐ  96- 
5115 5810} πη{ο {Πθδπῃή, ΜΥ παθαί 15 
{ο ἆο {π6 ανν] οἵ Ἠϊπι ἐλαῦ βοΐ 
116, απᾶ {ο αοεοπιρ]ΗςδΗ 15 ΤΟΥ. 

2 μι 

205, 70} 
δις) {μα 
Εαίλον 
αἶδο 
Φοελοί]ι 

5δος, 
σοα ἧς 
αρίγ(έ 



ἘΥΑΓΓΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 907. 

λ ἍΝ ᾽ 11 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπενδ, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. 
,᾿ 5. ”- « ᾿ “ - 3 “ 

λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, Καλῶς εἶπας ὅτι 
” ᾽ ” . , Ν ”/ ε 18 Ἄνδρα οὐκ ἔχω' πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, 

τὰ 2 ἔ - 
καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ' τοῦτο 

” “ 

10 ἀληθὲς εἴρηκας. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, 
᾿ Δ ον / εν ΄ ῃ , 

9) θεωρώ ὅτι προφήτης εἶ σύ. οἱ πατέρες 
“ , “ / . ἡμῶν ἐν τούτῳ τῷ ὄρει προσεκύνησαν' καὶ 

ε - ΄ “ ἂν. / ᾽ . ς 
ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ 

ὃ] τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεῖν. λέγει αὐτῇ ὁ 
᾿]ησοῦς, Τύναι, πίστευσόν μοι, ὅτι ἔρχε- ησοῦς, 9 μοι, ὅτι ἔρχε 

ΕΣ “ ” 5 

ται ὥρα, ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε 
/ ο 

ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 
ὮΝ ιρ 

- - ἃ ᾽ / Ἵ - 
ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ. οἴδατε' ἡμεῖς προσ- 

- Δ ” α - 

κυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν' ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν 

13 Ιουδαίων ἐστίν. ἀλλ᾽ ἔρχεται ὧρα καὶ νῦν 
σ 

ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυ- 

νήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ" 
ε . 

Δ ς Ν / “ ᾿ 

καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσ- 

94 κυνοῦντας αὐτόν. Πνεῦμα ὁ Θεός" καὶ τοὺς 
“ Ψ 

προσκυνοῦντας αὐτόν, ἐν πνεύματι καὶ ἀλη- 
35 θείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, 

3 η 5 

Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται (ὁ λεγόμενος 
ν᾿ λ. τὸ “, Ἂν «ἢ » ἔνε τὰ 

Χριστός) ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν 
ο ΄ ΄ Ὧν κα χες Ὁ - » ο αν ε 0 πάντα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, ᾿Εγώ εἰμι, ὁ 

λαλῶν σοι. 

37. Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 

καὶ ἐθαύμασανϑ ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει" 
5 . " - οὐδεὶς μέντοι εἶπε, Τί ζητεῖς ; ἤ, Τί λαλεῖς 

᾽ 3. « 2 ” 4. ᾿ ς / » - 

38 μετ’ αὐτῆς: ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς 
ε / Δ αι » Ν / Ν 
ἡ γυνή, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ 

΄ “ ” ” 

59 λέγει τοῖς ἀνθρώποις, Δεῦτε, ἴδετε ἄνθρω- 
ἃ 3 / ο οἱ ῃ : / 

πον, ὃς εἶπέ μοι πάντα ὃσα) ἐποίησα μήτι 
9 , Σ 5 

80 οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; ἐξῆλθον οὖν" ἐκ 
- ΕΣ , ᾽ , 3 

31 τῆς πόλεως, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. ἐν δὲ} 

τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταί, λέγον- τῷ μεταξὺ ἡρ μαθηταί, λέγον 
, ς αν 3 “: 9. 

35 τες, Ῥαββί, φάγε. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Εγὼ 
- ”- ἃ ς - "ἡ 

35 βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. ἔλε- 
ΑἹ 5 » / ” 

γον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μήτις ἤ- 
ΕΣ ΄“΄ - Ὁ 5» ΄“ ο.) ΄“΄ 

34 νεγκεν αὐτῷ φαγεῖν ; λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 
5 - “ ΜΝ . Δ’ « 

᾿Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ 
᾿ / Ν [ή 3 - ο... ς 

πέμψαντός µε, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ έργον. 

6 αιἰῖ αὐτῷ 

7 Πίστευέ μοι, γύναι 

8 ἐθαύμαζον 

9 ἃ 

10. ρηιϊ. οὖν 

1 ϱἨι. δὲ 

3 ποιήσω 



Ἐ Μα, 
9. 87. 

ἌΣ Μαΐϊΐ. 
19. δ1. 

Ἀῃ. 2, Ἱ. 

ΠΟΥ", 
(οι τον", 
ΟΥ̓ Υ 6. 

5. Ι0ΗΝ ΤΥ. ὁ6ὅ- 49, 

1611 
95 Βαγ ποὺ το, ΤΠετο ἃγ6 γοί Γοαν 

ΙΠΟΠ{ΗΒ, απιᾶ {πετ οοπιείἩ Ἰαχγαρί» 
Ῥε]λο]ᾶ, Τ βαγ ππίογοι, Γι πρ τον 
6768, απᾶ Ἰοο]ς οη {πὸ Ἠε]ᾶς; Ἐ{ου 
Π6Υ αγο γηήζε αἱγοαᾶγ {ο Ἠαχγοβί. 
86 Απᾶ Ίο ἐπαὺ τεαρείῃ τοσεϊγεί] 

ΥΔΡ6Β, απᾶ ραζμοαγοῦ] {γαῖς ππ{ζο 116 
οἴογπα]: {ια Ῥοῦμ Το {ας βοπείῃ 
απᾶ Ἠο ἴμαῦ τεαρείἩ τηαγ τε]οίοθ 
{οσοίπεν. 
97 Απᾶ Ἠοτεῖη 15 ὑπαὺ βαγΊπσ ἴχπο: 
Οπο βογαί{1, απᾶ αποίῃθΥ γθαρείῃ. 
98 1 βοηὖ τοι {οτοεαΡρ ὑπαῦὺ πΥπθτεοἩ 

γα Ῥοαβίογοεᾶ πο Ίαβροα: οὔθ 16η 
Ἰαροατεᾶ, απᾶ γθ απο δη{εγθᾷ 1πίο 
ὑλεῖτ ἸαῬοιβ. 
99 4 Απά τιαηγ οἳ ἔπ6 Βαπιαγϊζαης 

οὗ υπαῦ οἵίψ Ῥομενεᾶ οἩἳ Ἠΐπα, ΤῸ 
{π6 βαγῖησ οἵ {πο ποπιαἩ, ΠΙΟ] 
ἐδ ΠΡ: Ἠο {ο]ά τὴ6 811 ὑπαὖ εναν 

14 
40 Βο π]οαη {π6 Βαπιατίθαης πγεγα 

οοπιθ πηΐο πα, {που Ώαβοτσ]ό Ἠϊπα 
ἴλαῖ π ποτ] ἴαννγ νι μη, πᾶ 
Ἰςδ αροᾶο ἔ]ογο ἰπτο ἄαγς. 
41 Απᾶ ππαἩπγ 1πογο Ῥεμεγεᾶ, Ὀε- 

οαπ5ο οὗ 5 οππι νο: 
42 Απᾶ βαϊᾷ ππ{ο {μο ποπηαη, ΝΟΥ 

πο ἸῬοε]σνε, ποῦ Ῥεσααπςο οἳ {ΠΥ 
βαγῖπρ, ΤΟΥ γα Ἠανο πραγ τη οτ1Υ- 
βοἱνοβ, απᾶ Ίκπουν ὑμπαὺ {115 15. Ἱῃ- 
ἄεεά πε ΟἨγΙς6, {π6 Βανίοαν οἵ {πὸ 
ποχ]ᾶ. 
48 4 Νον α[ίαου ἔνγο ἄαγβ θ ἆο- 

Ῥαγίθα {παπςςθ, ἀπ ποπ Ιπίο (α- 
66: 
44 Ἐον Άσοερας Ἠϊπιβα] {εβιβεᾶ, 
μας ἃ Ῥτορμεί Παλ πο ἩοποαΥ ἴῃ 
115 οπη οοαΠ/σγ. 
45 ΤΊ θη θη Π6 παβ οοπιθ 1πῖο 
α116ο, 1ο 8]. 805 γϑοοϊγϑα Πήτη, 
Ἠανίησ 566 η α]] {ο {πίηρβ ὑπαῦ 
Ίο ἀϊᾶ αὖ Φουτιβαίθια αὖ π6 Εεαβί: 
ΤΟΥ ΠΟΥ 4150 πγεπέ πηΐο {πὸ Ἐδαβύ. 
40 50 “6515 681Πθ6 αραῖϊη ᾿ΐο ὅαπα 

οὗ Ο41166, Ἔπιμαγο π6 πιαᾶο {μα 
γγαίθΥγ ππίπθ. Απᾶ {πογο πγαβ ἃ 66Υ- 
ἰαΐπ Γποβίσιπα, γ11ο56 501} Ὑγαβ 510 ]ς 
αὖ ΟαρεγπαπΠη. 
47 πει 16 πραγ ὑπαὺ 9655 πναβ 

οοἵιπο οὖ οἳ σαᾷσα Ιπίο («α]]οο, 
Ἡο ποπ ππίο Ἠϊτη, απᾶ ῬεβοασΏ{ 
Ἠΐπα λα ῦ Ίο σου «οτιο ἄονπ, δη 
Ἠοα] Ἠϊβ 5οη: {ος Ἡο παβ δὖὺ ἴ]ιο 
Ῥοϊη{ οὗ ἀεαίῃ. 
48 Τῆοαη Βαϊ ἆποξας απζο Ἠϊπα, Ἐικ- 

οερῦ Ὑο 566 βἱσπβ απᾶ ἸγοΠάθις, ο 
πν1]] ποῦ Ῥε]σγο. 
49 Τ]α ποβ]επιαι Βαϊ ἀπο Ἠϊπη, 
ΒΗ, 60π1θ ἄονγηα ετγα Τὰν ΟΠ αἴθ. 

1881 
8ὅ Βαγ ποὺ γα, Τηοχο ατα γοὺ οταν 

πηοΙΜΩ5, απᾶά {λειπ οοπιείμ ιο 
Ἰαχνοςῦ2 Ῥο]ο]ᾶ, Τ βαγ απίο τοα, 
Τὴ αρ γοαχ 6765, απᾶ Ἰοοῖς οἩἨ. 
ἐπ6 Ποε]ᾷ5, ἐῑαί ἴλογ αγο 116 
α]γοααᾶγ ππ{ο Ἠαχνθβί. Ἠο {λαί 
χθαραεία γϑοθίγοίῃ Ὑ8ΡΘΒ, απά 
ραὐμογεί]ι Εν ππίο Πο οἴετ- 
πα]; ια π ὑπμπαῦ βοπεῦῃ απᾶ 
ὪἨο {λπαί τααρείῃ ΤπαΥ τοε]οῖοθ 
{ορεί]μαν. Ἔον Πεγεῖῃ 5 {μα 
βαγίπσ ἴγαα, Οπο βοπείη, απᾶ 
αποῦμεν τθαρεία. 1 5επί τοι 
ἴο τεαρ ὑμπαῦ ἹύΠεγαοηῃ γο Ἠαγο 
τοῦ Ἰαροατεᾶ: οἴμεντβ Ἰατνο Ἰα- 
Ῥοατεᾶ, απ το ατθ επίεχεᾷ ἰηΐο 
Πιοῖγ Ίαβοις. 
Απά τοπ ὑπαὺ οἵψ ππαἩπγ οὗ 

[πο Βαπιατίίαης Ῥο]ίογεά οἩ Πήτη 
Ῥοσαιςδο οὗ {πὸ πγογᾷ οἵ ἴ]ιο νγο- 
ΠΠ, ὙΠῸ {οβμ]βεᾶ, Ἠο {ο]ᾷ τηο 
811 οήπσς παὖ ευε» 1 ἄἱά. 80 
δη {πὸ ΡατπαγΙζαΏΒ οπηθ πη{ο 
Πΐτη, {Πεγ Ῥοβοισ]Πό Ἠϊτη {ο 8 0146 
πη(]ι (ποδτα: απᾶ Ίιο αροάς ενα 
{πο ἄαγδ. Απάᾶ τπαἩΠΥ ΤΙΟΥΘ Ὀ6- 

40 

41 
42 

{ππαογ βαϊᾷ {ο {πο σποιηδη, ΝΟΥ 
ππο Ῥοε[ανα, ποῦ Ώδσπαδε οἵ 61 
Εροα]ίπσ: {ού πε Πᾶν Ἱιοανά 
ΤῸ οπΥβ6]ν68Β, απᾶ πον ἐλαί 
{15 15 Ἱπᾶᾷεεά ο βανίοας οἵ 
{π6 σπου]. 
Απᾶ αἴξου ἐπθ. ἴπο ἄαυϑ πὸ 

θη {οχι {πτοπι Έλαπορ ἰηΐο 
44 (ἀ81166. ἘῸΥ 9655 ἨήπιςεΗ {65- 

{1Π64, Ὅπαί ἃ Ῥνορ]μεί Παπ πο 
45 Ἠοποαν ἴῃ ΗΒ. Οὐ ΘΟ. Ῥο 

48 

ΠΟΘ Π6 οδτηθ6 ἱπίο (αῇ]εο, ͵  
ἀαΠ]θαπβ τοασθῖνεᾶ Ἠϊπι, | τα 

Ἠανίηρ 566 ῃ 811] ἐπ (μήτρες {]ναί 
μ6 ἅιά ἵπ οσγαδαίεπι αὖ {πῸ 
1θ6αβῦ: 1οΥ ὑπΠ6Ὺ 4150 πγεπί πηΐοὸ 
{πε {ραςῦ. 
ο οαπηθ {Πογαίογο ασαῖη απῖο 

οαπα οὗ ἄαμ]θο, θυ Ἡο πια ο 
1πο πγαίεν πήηθ. Απᾶ {πεγο γγαβ 
α ορταϊπ 2ποβ]Ιετηαη, ΊΥΠοβθ 801 
πας 510]. αὖ Οαρεγπααπα. Ίπεῃ 
16 Ἰδατά (ναῦ ᾖαβας5 πταδ «ΟπΠιθ 
οας οἳ οπάσφα Ιπίο α]]θα, μ6 
πποπί απο Ἠπῃ, απᾶ Ῥοδοπσ]Ώ{ 
Λΐπι ὑμπαῦ ιο γγοπ]ά οοππς ἄονγ, 
απᾶ 64] 5 βοης {ου ο πναβ 

48 εὖ {π6 ροϊπί οὗ ἄθαίμ. αἆερας 
{θ6γοίογο βαϊᾶ απίο Ἠϊπι, Ἐικ- 
οορῦ γο 566 ΒἱΡΠ5 απᾷ πποπᾶςτς, 

49 γο 1} ἴῃ πο Ρο Ῥο]σγο. ἜΤ]ο 
Ἀπορίθτηστ δα1δ]ι απίο Ἠῑπι, 1911, 
οοτπςθ ἄοππα ετο πι ολ]ᾷ ἀἷο. 

Ἠενοᾷ Ῥεσατςδο οὗ μἰβ πγονᾶ; απά 

1ον, 
τυ]ηί6 
“0 
λπαγυεδί. 
Αἴγεααὴ 
16 ]ιαί 
γεαβεί[ο 
80. 

505, 
Πήπς 5 
ο σον 

505, 
}ογά 
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85 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνόν 1" ἐστι, 
Δ ς θ Ν ” ἰδ ᾿ λέ σι καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδού, λέγω ὑμῖν, 

ν 4, ς “ Ν / 

᾿Ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ θεά- 
. 

σασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς 
4 ΔΝ 

80 θερισμὸν ἤδη ἢ, καὶ ὁ θερίζων μισθὸν 
/ Ν » Ν ” 

λαμβάνει, καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰ- 
. ς / ς “ , Ν 

ὦνιον᾽ ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ 
ς θ / » Ν κ ς λό » Ν 

81 ὁ θερίζων. ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λογος ἐστὶν 
” / α 2/ 3 8 ε { Ν ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ 

838 ἄλλος ὁ θερίζων. ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θε- 
/ ὰ ᾽ « “ , ν Π 

ρίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε' ἄλλοι κε- 
- 9 , οἱ 

κοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν 
εἰσεληλύθατε. 

ὃ Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπί- 
Δ “ ΄- 8 

στευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν 
- Ν α 5 

λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέ 
, “ 16. » , ς η) ἦλθ. 

40 µοι παντα σα" ἐποίησα. ὡς ουν ἤλθον 
΄“ δὶ 

πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν 
μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς" καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο 
« , Ν ΄“- ΄ 3 / Ν 

41 ἡμέρας. καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ 
ΣΝ ΚΡ Ἢ : 

45 τὸν λόγον αὐτοῦ, τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι 
λ . Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν᾽ αὐ- 

τοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός 
» 3 κα ς ῃ ΡΝ / ε 
ἐστιν ἀληθῶς ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὃ 
Χριστός ", 

Ν Ν ’ ε »»» - 

4 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, 
44 καὶ ἀπῆλθεν 15 εἰς τὴν Ταλιλαίαν. αὐτὸς 

ΕΣ ο) / 

γὰρ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης 
3 κι γὼ ῃ ᾿ δ᾽. ἂρ “ 9 

45 ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. ὅτε οὖν 
53, Ν 

ἦλθεν εἰς τὴν Ταλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ 
“ / 

Ῥαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ἃ 9 ἐποίησεν ἐν 
Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ" καὶ αὐτοὶ γὰρ 
ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 

» οι “Ὃ - / - 
4. Ἦλθεν οὖν ὁ ̓ Τησοῦς Ὁ πάλιν εἰς τὴν Κανᾶ 

“ , μή » / να ἘΣ 
τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον. 

Δι ο / ο τε «εχ 3 , 3 
καὶ ἦν τις βασιλικός, οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν 

/΄ ο] . ; “ » “ “ 

41 Καπερναούμ. οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει 
“ 3 / 8 - 

ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθε 
μ οι Ὁ τν νο ” » 8 

πρὸς αὐτόν, καὶ ἠρώτα αὐτὸν” ἵνα καταβῇ καὶ 
Θ᾿ ᾽ “-“ Ν εξ {ὰ» ΕΥ̓ 5 / 

ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν' ἤμελλε γὰρ ἀποθνή- 
5 3 ε59 φ΄΄- Δ » ’ » δ᾿ 

48 σκειν. εἴπεν οὖν ο Ἰησοῦς πρὸς αὐτὸν, Ἔαν 
΄ ὦ 

μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύ- 

49 σητε. λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός, Κύριε, 
/ Ν 5 “ ΔΝ / 

κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον µου, 

19 τετράµηνός 

14 (ἨΜατη. θερισµόν. 
δη) 
16 ϱρπι. καὶ 

16 8» 

17 οηι., ὁ Χριστός 

18 ϱπι. , καὶ ἀπῆλθεν 

“/ 
19 ὅσα 

30 πι, ὁ ̓ Ιησοῦς 

31 πι. αὐτὸν 



5. ΙΟΗΝ ΤΥ. ὔ0--Υ. 11. 

1611 
60 ζορας βαῖ ππΐο Πτα, ο ἴμγ 
πα, ὑῃγ 505 Ἠνείμ. Απάᾶ {πο τη8η 
Ῥομαενοά ιο ποτά {πᾶὺ 96 5τ5 Ἠαᾶ 
Βρο](θη υπ{ο Ἠήπη, δα Ὦε πγοηί Η18 
π/αγ. : ΠΕ 
51 Απᾶ α5 Ἡθ 85 ΠΟῪ σοῖηα ἄοπηι, 

Μή5 βογναπ{5 πηθί Ἠϊπα, δα {οἱά Ἠϊπι, 
ρασίης, ΤῊΥ 50} Ἠνείμ. 
52 ΈΠεπ οπᾳπϊγθᾶ Πμ6 οὗ {μετα {86 
Ποῦ ποπ Ἡθ Ῥεσαπ {ο αππεπᾶ: απᾶ 
Ώπεγ 8814 πηΐο τη, Ὑεείετάαγ αὖ 
{λαο βοτοη{] Ἠοατ {116 ἔθυου 16Εί ΗΙπῃ. 
58 50 {πο {απο Κηουν ἐμαί 16 πγαβ 

αὖ Π6 βΒᾶτηθ Ποπ}, ἴῃ [Π6 πΠΙΟΠ 6588 
5814 απο Ἠΐπη, ΤῊΥ 50η Ἠπτεί]ι, δπᾶ 
1ήτηβο]{ Ρε]ονεᾶ,απιά Η15 ΠΟ] ΠΟτ 86. 
δ4 ΤῊΗΪ5 15 ἀραίη {με βοεοπᾶ Τηΐγ 8.016 

ὑπαῦ 7 6585 ἀῑά, 6 Ίο πας 60Π1ΠΘ 
ουὐ οὗ όαάρα Ιπίο 6α1]εο. 

5 Αἴτου {5 ἴπονο γγαβ α Γεαβί οἳ 
{π6 σνβ, απᾶ «σοραβ σοῦ πρ ἴο 
16γπβδα]θτῃ. 
2. Νοπ ἔλετε 19 δὖ {εγαβα]ετη Ὦγ μα 

8ηθ6α6Ρ Ιπιαγλεί, ὃ Ῥοοὶ, ὙΠΟ 18 
οα]εά ἴῃ ο Ἠεβγει {οπραο Βεί]- 
εδᾶα, ανίπρ ἔνθ Ῥογε]ΠεβΒ. 
8 Τη {Π|Η656 Ίαγ ἃ συϑδῦ τη] πᾶ οὗ 

Ἱηροίεπέ Γο]ς, οἳ ῬΗπᾶ, Πα]0, τ] Π6Υ-. 
ο, γαϊαπςσ ἴογ {Π6 πιονίηπρ οὗ ἴμα 
ΥΓ. 
4 ου απ Απρε] πεπύ ἄοπη αἱ ἃ 

οεγ{αῖη ΒΘΑΒΟΠ ΙΠίο Π6 Ῥοο], απᾶ 
{χοαρ]εᾶ {πε τγαίετ: ΨΊΟΡΟΕΥΕΣ {επ 
Βγοῦ αἰξεσ ἴπο {τοαῦΗπρ οὐ {πὸ 
ταύρου βερρεᾶ ἵπ, ΥΔ5 πηαάθ νο] 
οὗ γ/Παίβοεγοχ ἄϊδααδο μΠ6 Παᾖ. 
δ᾽ Απᾶ 8 οθγίΒΙπ ΤΠΔΠ Ίπαςβ ἔμ 6 76, 
ὙΠΟ. Ἠαά απ ᾿πῆττηϊν ΟΗχ απᾶ 
οἵσῃῖ γεατβ. 
6 θη 9685 βατ’ Ηἴτη 116, απᾶ 
Κῆρ ὑπαὺ Ίο Ἠαᾶ Ῥθθὴ ΠΟΥ͂ ἃ Ίοπς 
παρ {Π ὑπαὺ οα56, θε βαῖψῃ ππ{ο ἨΙτη, 
Ὑγ10 ο Ῥε τπαἆο νγλμο]οῦ 
1 Τμο Ἱπροβεπὸ ταν απβπετεᾷ 

Ἰήτα, 511,1 Ἠανο πο τα ππμεη {Πα 
πγαθετ 15 ἰτοτρ]εᾶ, {ο ρα{ πιο ΙΠ{ο {πα 
Ροο]: ναί 1161 ατη ἑοπη]ης, αποίἩες 
βἰορρεί]λ ἄοππ Ῥε[ογε 116. 
8 9655 Βαζ απ{ο Ἠήτη, ἘΠ 56, ἔα κα 

τρ ΠΥ Ῥεᾶ, απᾶ πνα]ς. 
9 Απᾶ Ἱπιπιοάια{α]Ιγ ο τηαη πναβ 

τηαᾶο πηο]θ, απᾶ {οοῖ]ς πρ Ἠ15 Ῥεᾶ, 
8.54 πα]κεᾶ: Απᾶ οη {Πο βΒᾶτηθ ἆαγ 
ν/ββ {μα Βαβρα{Η. 
10 4 Τηο ζεσπς ἐΠεγείοτο βαϊᾶ αππίο 

Ἠΐπα ἐμαί τας οπτεᾶ, Τ 15 ιο ΒαΝ- 
ΡαΐἩ ἄαγ, ἐἰύ 15 ποῦ Ιανγ[α] Τον ἐπ66 
10 οαΥΤΥ {1 Ῥεᾶ. 
11 Ηοεαπβπετοά {ποτα, Ἠο μαὐτηδᾶθ 

1881 

60 9658 βαῖῃ ππ{ο Ἠϊπι, ο ἴἨγ 
πίαΥ; ἴἩγ βοὴ Ἠγείμ. ΤῈ τπαη 
Ῥα]ενεά ἴῑε ποσὰ {ια Φεβαβ 
ΒραΚο πηΐο ἨΠῃ, απᾶ ο ππεηί 

51 Ἰ5 γαγ. Απᾶ αξ Ἡθ π8β ΠΟΥ͂ 
ροΐπρ ἄονπι, Ἠϊ5 1βεγγαπίς τπεῖ 
Ἠϊτα, 5αγίης, ὑπαὺ Ἠϊ8 βοὴ Ἠγεᾶ. 

6ο Βο 86 Ἰπαπιτεᾶ οἵ ἴπετι {Π6 
Ἠοαν 6 Ίο Ῥεσατ {ο απηπεπᾶ. 
ΤΉΘΥ 8814 {πετεῖοτο απίο Πτα, 
Ὑεβιετάαγ αὖ ἴπο βεγεπ{ίἩῃ ΒΟῸΣ 

ὃϑ 86 ἔθυε. Ἰαε[ῦ Ἠϊτ. 850. ἴπα 
{αΐἴμον Καθ ὑμαὺ ἐξέ αν αἲ 
μαῦ ΒοὰΥ ἴῃ νο] 6588 βαϊᾶ 
ππίο Ἠϊπι, ΤῊΥ ϱοπ Ἠτεία: 
απᾶ Ἠϊπηδο]; Ῥε]οταᾶ, απᾶ Ἠ]5 

ὤ4 πι]οῖ]θ Ἰοιβθ. ΤΠ 185. αραϊη 
ἔλοα βεοοπᾶ βἶση ἐμπαῦὺ Πεβας ἀτα, 
λατίηρ οοτηθ οαὖ οὗ σα πάσα πο 
ἀπαμ166. 

5 Αΐίογ ἴἼιοβο {Πίπσς {ετο πας 
38, {οαςί οὗ {86 ἆσσ5; απᾶ 965888 
θη πρ {ο Φεταβα]ετη. 

2 Νοῦν ἴλετο 15 ἵπ {6γπββίθτη 
Ὦγ ἴπο 5Ἠθερ φαίε ἃ Ῥοο], ΠΙΟ 
16 οα]]οᾶᾷ ἴῃ Ἠεβμτοαν ὃ Βοίμορᾶα, 

8 Ἱανίηρ Ώγνο Ῥοχομθβ. Τη {μθβεθ 
Ίαγ α του! πᾶθ οἳ {λεπτα ἴμαί 
ππετο 510Κ, Ὠ]ϊπᾶ, 1α]ξ, ππετ- 

5 οᾱ4. Απᾶ 8. ορτίαίη τπαπ 88 
ΈΊιοτο, ΒΟ Ἠαᾶ Ὄδειπ {ἐπΙτίσ 
δια εἰρη γοατς ἴῃ Ἠϊ8 Ιπβττηϊ(γ. 

6 η μεπ “6808 δαν; Ὠἴτη Ἰγίηρ, απᾶ 
Κποαν {λαῦ μ6 Ἠαά Ῥθθὴ ΠΟῪ ἃ 
Ἰοηρ Ὠπηθ {π ἐλαί σᾳ5ε, Τε βδῖ 
πηίο Πΐτη, οπ]ᾶεβί ιοα ὍΘ 

7 τηκᾶθ πλο]θ2 ΤῊΘ 510Κ τηαπι 8}- 
βπεχγεά πα, ὅξϑισ, 1 μᾶνγθ ηο 
1η, ΠΘΠ ὑπ σγα{οχ 15 ὑσοι] 6, 
{ο ΡῬπὺ τὴϑ Ἰπίο {πε Ῥοὺ]: Ῥαῦ 
116 Τ απι οοπῇπρ, αποῇἩμετ 
βερρείῃ ἄοππ Ῥείοτο π1θ. «ἆ6- 
5115 51} πηΐο Ἠϊπα, Ατῖβ6, δ 
τρ {ιψ Ὀεᾶ, απᾶ πας. Απᾶ 
βἰναϊσΏίπταγ {16 τη πγαβ τιαᾷε 
π]ο]ε, απᾶ {οο]ς πρ δῖ Ῥεᾷ απᾶ 
πγαλκεᾶ. 
Νοπ Ὁ παβ ἴμο βαρραία ο 

10 {παῦ ἆαγ. Ῥο {πο ὅσπε βαϊα 
υπο Ἠϊπῃ {παΐπγαβ οατε, Τ 15 Π6 

βαρβαἰἩ, απᾶ 10 15 ποῦ Ἰανγία] {οτ 
11 {π66 {ο ἴακο πρ {πγ Ῥεᾶ. Επί 

Ίο απβγοτγε {πεπῃ, ο ὑπαῦ ταηαᾶθ 

ορ 

[19] 

1 ατ. 
Ῥοπ- 
Φεγυαλιίδ. 

2 ΜαπΠΥ 
δηοῖεηί 
Δα ΠοΥῖ- 
{165 τοδὰ 
ἐμ 7εαϑί. 

ὃ ΒΟΠΠΘ 
διηοϊθηῦ 
ααζμοτ]- 
[165 τροὰ 
Βεἰ]ι- 
φαΐᾶα, 
οίµετβ, 
Βεἴ]ι- 
Ζαίΐλα. 

4 ἨοΠΥ 
ΑΠοϊεηῖ 
Δα Ποτὶ- 
{165 ἴῃ - 
Βετί, 
ΠΟΙ͂ 
οσΙπρατε, 
αμα ἴπῃ 
ΤΟΥ λε 
γιουϊη 
οΓίΠε 
1ραίεγ: 
4 ΓοΥ απι 
αποεῖ οί 
ἐπ Πιογά 
εὐογυ 
αοιύη αἱ 
οεγίαϊτ 
Φ6Φ0Ίδ. 
ἔπίο ἴἶιε 
Φοοἵ, απ 
ἐγοιντεά 
{πε 10α- 
{ευ 10]0- 
8οευεγ 
ἐμόν ΠΥ δή 
αἴίεγ {πο 
{νου 
ο) ἐπα 



ἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

δ0 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Πορεύου' ὁ υἱός σου 
Ὁ. 5 ε 3” 5 “ , 

ζῆ. καὶ"; ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ 
Ἔν. Ὁ 5. α΄ » “ ἊΣ ἐ5 , " 

ὅ᾽ ᾧ εἶπεν αὐτῷ Ιησοῦς, καὶ επορεύετο. ἤδη 
3 τ ανα 

δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος, οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 

ἀπήντησαν 3. αὐτῷ, καὶ ἀπήγγειλαν 35 λέ- 
- [3 - 3 

6) γοντες ὅτι Ὃ παῖς σου" ζῇ. ἐπύθετο οὖν 
᾽ 3'᾽ ζω ᾿ σα » ἀν / ” 

παρ᾽ αὐτῶν τὴν ὥραν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχε. 
20 3 ΄σ μὲ Ν ασ ς / 

καὶ εἶπον" αὐτῷ ὅτι Χθὲς ὥραν ἑβδόμην 
” ” 4 { , ” Φ « Ἂν δ8 ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ 

μὴ » 2 » ” [ρα ιά ᾽ ιν 5 .} ο ς ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ 

Ἰησοῦς ὅτι Ὃ υἱός σου ζῇ καὶ ἐπίστευσεν 
ΑΘ. Ν « ή ” ” [τὸ - /΄ 

δὲ αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. τοῦτο πάλιν 

δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἐλθὼν 

ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
- 5 - 

5 Μετὰ ταῦτα ἦν; ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ 

ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. 
9 "στι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προ- 
βατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ 

29 ΄ Λ ” ” ’ 

3 Ῥηθεσδά”, πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν ταύταις 
, α 9 Ὃ 3 / κατέκειτο πλῆθος πολὺ ὃ τῶν ἀσθενούντων, 

τυφλῶν, χωλῶν, ξηρών, “ ἐκδεχομένων τὴν 

4 τοῦ ὕϑατος κίνησιν. ἄγγελος γὰρὸ κατὰ 

καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ 

ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ' ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς 

μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος, ὑγιὴς ἐγί- 

ὅ νετο, ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ἦν δέ 
” 0 Ε “ / λχ. 3 . 

τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὃ ὀκτὼ ἔτη 
3/ ” “- 2 6 / 6 ο ᾿ Ν δ" ἡ, 

6 ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ. τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ἱη- 

σοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη 
’ » »: ΕΣ - /΄ { Ἀ 

χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, Θέλεις ὑγιὴς Ύε- 

-ᾱ νέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, Κύριε, 
ελ 3 ” ιά ασ - ΠῚ 

ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα, ὅταν ταραχθῇ τὸ 

ὕδωρ, βάλλῃ µε εἰς τὴν κολυμβήθραν" ἐν 
ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ - ἧ ; ρὸ ἐμοῦ κατα 

οο 
βαίν λέ 3 "δα εἱς ΕΠ “ Ἔ 5 

νει, εγεί αυτῷ ο ησους, γειραι, αρον 

τ 
οἱ / / ΔΝ ;; Α ᾽ 

τὸν κράββατόν σου, καὶ περιπάτει. καὶ εὖὐ- 
΄, 5. τὰ « Α : 5 Ὁ) 5. Ν 

θέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν 

κράββατον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. 
τα “ Ην δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 

5 3 - - - 
10 ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ, 

Π ὃ 2 3 Σάββατόν ἐστιν δοὺὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν 

11 κράββατον. ϑάπεκρίθη αὐτοῖς, Ὁ ποιήσας 

401 

33 οπι. καὶ 

ὑπήντησαν 

πι. καὶ ἀπήγγειλαν 

(ὁ παῖς) αὐτοῦ 
2. - 
ειπον ουν 

57 οπι, ἐν 

35 ϱπι. ὅτι 

1 Μανφ. αρ ἡ 

3 Μαγ. Βηθσαϊδά οὐ 
Ῥηθζαθα 

5 ρηϊ. πολὺ 

4 Τραὶ, πιοί πιαγϱ., ΟἿ. 
Ίγοπι , ἐκδεχομένων ἰὺ 
νοσήματι Φ6}. 4 

ὅ ΛΊαγῃ. αζᾶδ Ἰκυρίου 

6 αι αὐτοῦ 

7 βάλῃ 

8 (ἐστι') ααἀᾷ καὶ 

9. ααἀὰ ὃς δὲ 



"ΠΟΥ, 
7γοηπι {6 
γ1- 
ἐμάς ἱμαὶ 
1048. 

5. ΙΟΗΝ Υ. 11--256. 

1611 
της π]ο]α, π6 βαπιο 58] απῇο πιο, 
ΤΈαΚο ἂρ {ιν Ῥαοᾶ, απᾶ νγα]]ς. 
19 που αβ]κεᾷ {1ιαγ Ἠήτη, ἨΠαῦ τα 

16 ὑπαῦ πιο Βαϊ αππ{ο λαο, Τα]κο 
πρ ὑῃγ "θᾶ, απᾶ γγα]]ς 2 
15 Απά Ίο ἐμαί νγὰβ Ἠθα]εά νηςί 

ποὺ πο 16 πας: 10Υ 9655 Ἠαᾶ οοἩ- 
γογεᾶ Ἠϊπηβο]ξ απναγ, Ίνα ταῦ] ὑπ 8 
Ῥεΐπρ ἴῃ ὑπαῦ ρ]ασο. 
14 Αογπανγᾶ ᾳαρβας παρ Ἠΐτα ἴῃ 

{πὸ Τοπαρ]α, απιᾷ βα1ά αππ{ο Ἠϊπῃ, Ῥ6ε- 
Ἠο]ά, οι αὐῦ τπαᾶε 016 : 51} πο 
ΊΠΟΣΘ, 1656 ἃ ΠΟΥΡ6 {Πῖπς 6οπ16 πιηΐο 
{Π66. 
15 ΤῊ τηδη ἄορατγίθα, απᾶ ἰο]4 {π6 

ὅονβ ὑπαὺ 16 γγαβ Φθβθτιβ πΏῖοα Ἠαά 
τηαάθ τη ν/λο]θ. 
16 Απᾶ ἐπογείογο ἄῑᾷ ἴμο “οὔ Ρροτ- 

βοσοπ{θ 9658, απᾶ βοπρηῦ ἴο 5180 
Ἠάπα, Ῥοοπαβο Ίο Ἰαᾶά ἄοπο {αρα 
{πΐησβ οἩ ὑπ Βαβραίῃ ἄαγ. 
17 “1 Ῥαΐσο6ρβας απρπογεᾷ ἔμαπι, ΜΥ 

Ἔα]ιαυ υγοτ]καίἩ μι Ππουΐο, απ 1 ΤΟΥ. 
18 ΤΠογοαίοτο {πε 6 νγ5 βοαρΏ{ {π6 

ΤΠΟΥΘ {ο ΠΠ] Πτα, ποῦ οπἶγ Ῥεοατδε 
Ἰο Ἰαά Ώτοίκαη ἐπ βαββα{Ἡ, θαῦ βαϊα 
4150, ἴλμαῦ ἀαοᾶ παβ Ἠϊβ {αἴμεχ, 
τηα]κῖησ Πτηβο]{ Θα 8} τ αοᾶ. 
19 Τ]εη απβγγεγοᾶ “6585, απᾶ Βα] 

ππίο ἔπτη, ἨδγΙ]γ, γετ]]γ Τ 58. πηΐο 
γοα, ΤῊ βοη ὁ8) 4ο πούῃϊπρ' οὗ ἨΙπῃ- 
5617, θαὺ ταῦ Ίο βθοίμ ἐπ Ἐαίμεν 
ἄο: ἴοΥ ταῦ {Πππρ5 βοεγοτ Π6 ἀοεί]ι, 
{πΠ656 4150 ἀοθῖ]ι {Π6 βοὴ Ἠ]κανγῖςο. 
90 Έον {Π6 ζαῦπμου Ἰουθῦῃ ὑΠ6 501, 

απά βΠογγαῦι Πτα 811 ὑπίηρβ ὑπαὺ 
Ἠήτηβο]! ἄορ: απᾶ Ὦο ὙΠ] 5πονν 
Ἠΐπα συθαύθυ σου Κα {παπι {Π656, ὑπαὺ 
Ὑ6 ΤΠΒΥ ΠΙαΥΥε]. 
21 ἘῸΓΣ ἃ5 ὑπὸ Ἐαἴ]ιογ γαἱβαῖ] πρ {16 

ἀθαᾶ, απᾶ απἱε]κοπαῦῃ ἴπεπα: ΕΤΕΠ 50 
{π6 Θοη απἱσ]οπαί]ι ποτη Ἡο τν]. 
22 Ῥου ο Ἐαίμεν Ἱπᾶσείῃ ποτπαἩ: 

Ῥαῦ αι οοπιπηϊ{νεᾷ 8} Ἱπάρπιεηί 
πηΐο {πα Ροή: 
29 ΤΉ αὖ 811 τση β]λοπ]ᾶ Ἡοποπτχ {πο 

Βο01, ΘΥ6Π 8.5 ὕπο Ποποτ} ἴ]ιο Εα{Πεχ. 
Ἠο {λαίῦ Ποποπγείῃ ποῦ {πΠ6 ῬΒοη, 
Ἠοποιχθί]ᾗ ποὺ ὑπ Εαίμπες πο] 
Πα 5οπ{ Ἠϊτη. 
24. Ὑογ!γ, ναν!]γ 1 6αγ ππίογοα, ΗΘ 

{παῦ Ἠεατεί]ι τὴν νου, απᾶ Ῥε]αεναεῦ] 
ο Βἴτη ὑπαῦ βθηύτηθ, Πα ἢ οτοτ]αβ πρ 
ΤΠ, απιᾶ 5141] ποῦ οοπηθ Ίπβο οοπάθπ- 
παύου : Ῥαἱ 15 ραβ56ᾷ ἔτοπα θα π- 
{ο 116. 
20 Ὑου1]ψ, νογῖ]γΤραγ απίογοτ, ΤῊ 6 

Ίοτχ 18 οοπηΊπρ, απιά πουν 18, ὙΊιΘΗ {16 
ἄοαᾶ 5181] ποὺ {Π6 νοῖσθ οὗ πὸ Ῥοτ οὗ 
αοᾶ: απᾶ ἴλπογ {μαί θα 518}] Ἠτο. 

1981 

1ης ὍΟΪ6, {Π|0 βαπιο παῖᾶᾷ αππῖο 
118, Τα αρ {ἢν ο, αππᾶ πα]. 

19 ΤΏΘΥ αρ]κοᾷ Ἠϊπα, ὝΠΟ 15 {με τῇδ 
ναί βαἷᾶ ππ{ο πες, Τα] ἀρ ἐλῃ 

19 δε, απᾶ πνα]ςκ2 Βαΐ Ίο ὑμπαῦ νὰ 
Ἠοα]οᾶ πνῖθς ποὺ γἩο 10 πναςδ: {οΥ 
ᾖ6βα5 μαᾶ οοπγεγεᾶ Ἠϊπιβε]ξ α- 
πναγ, ἃ ταῦ] πᾶ6 Ῥεΐπρ ἴῃ {6 

14 Ῥ]ασθ. Αὐξουνασα 9685 πάθῃ 
Ἠϊπη ἴῃ {πο {θπαρ]θ, ἃηᾷ Βαϊ απο 
Ἠΐτα, Ῥε]μο]ᾶ, ἴλοα ατί τηαᾶε 
π]ο]θ: ΒΙΠ πιο ΤΠΟΥΘ, 1686 ἃ ΥΟΥΡ6 

15 Ὕήπρ Ῥε[α]] ἴπΠεα. Τηοδτηαη πεπ{ 
δια, απᾶ {ο]ά {πὸ ᾖαπβ ὑπαῦὺ 10 
γγἃ5 9651τ|5 ΠΟ. Πδα τηδᾶθ Ἠῖτα 
νη]ο]θ. Απά Τον {πὶ8 οαπ5ο 1 
{πιο ον Ῥεγβεσοπίθ 9655, ᾖε- 
οπἩ56 μ6 414 {π656 (ήπρς οπ {πα 
ςαυραίμ. Βαὺ ο εεαςδ απβπογεά 
παπα, ΜΥ Ἠπαί]έν σου θυ 
απ] πον, απᾶ 1 τγοῦῖς. ἘῸΣ {815 
σατπ56 {Ποεγαίογθ {πὸ επ 5οπσ]{6 
εἶο πηοχθ {ο ΚΠ] πα, Ὀθοδᾶτιβ8 
Ἰο ποῦ οπ]γ Ῥνγαίκο {ΠπῸ βαρβρα{Ἡ, 
Ῥαΐ 4150 σαΠεᾶ αοᾶ Πῖ5 οὗ Έα- 
Όπου, ππα]πρ ἨΙΠΙΒΕΙΕ Θα πα] τ Ὁ} 
ἀοᾶ. 
6515 {πεγείογο απβγγεταᾶ απ ͵ 

Βδ1α πη{ο {Π τη, 
Ὑγετήγ, γοῦν, 1 βὰν πηίο γοα, 

Τ]ιο Ῥοπ οαπ ἄο ποίηϊηρ' οὗ Ἠϊπῃ- 
56 1, Ῥα{ ταῦ Ίιο βθοίῃ ὑπὸ Ἐαἴ]λον 
ἀοίης: {ον ταῦ {πϊηρ8. ΒΟΘΥΘΥ 
ας ἀορίμ, ἐπθθθ ἐπθὸ Βοπ 8150 

20 ἀοοίῃ ἴπ ΠΠ|τ ΠΙΑΠΠΘΥ, ἘῸΣ {Π6 
Ἑδύμου Ἰουθίῃ {Ππ6 ὅοῃ, δηα 5που- 
ον Πΐτη 811 ἐήπσς ὑπαῦ ἨΠήτηβο]Γ 
ἄοεί]: απᾶ ρτοαίεν ΤΟΥ 5. (Παπ 
{Π656 ψ1Π1 Ίο 5θνν Πτα, ὑπαῦ τα 

21 πηαγ τηαχγε]. ἘῸΣ ἃ5 πὸ Ἐπί]ιον 
χαϊ86ίΠ {ο ἀθαᾶ απᾶ απϊοκεπεί]ῃα 
ΏΊπθπῃ, 6Υθη 50 {6 Βοη 8150 απῖς]- 

2 οποῖ]ι Ποῖ Π6 γη]. Ἐν παϊίμεν 
οι {με Ἐαίμεγ Ίπᾶρο αΏγ ΤΙΒ1Ι, 
Ῥα6 ο μα ρἵνει 811} Ἱπάραπιεπ{, 

25 τιπίο {πὸ Ῥοη;: ἴπαί 81} πιαγ 
Ἠοποαχ μα Θοη, 6ΥΕΠ α5 ἐπαγ | 
Ἰοποτγ ο Ἐαίμπετ. Ἠο ὑπαὶ 
Ἠοποαγαίῃ τοῦ {π6 Βοη Ποποπγεί]ι 
ποῦ {πὸ Εαί]ιου πγῖοἩ βεπί Ἠϊτη. 

24 Ὑοτί]γ, νυν, 1 Βασ πηΐο τοι, 
Ἠο {μπᾶῦ Ἠεαχείῃ τὴν πγοτᾶ, απᾶ 
Ῥοεμοανοαί] ήτα (λα βοπί της, μα} 
οἴογπα] Η{ο, απᾷ οοπιεί]ι ποὺ Ἰπίο 
Παάρεπιεη{, θα λα[] ραββεᾶ ουὖ οἳ 
ἀθαίμ πο] ο. Υεγ]γ, νετῖ]γ, δαν 
πηΐο γοα, Τ19 Ἠοιγ οοπηΘί], απᾶ 
ΠΟΥ͂Ν 15, πΘη {πὸ ἆθαᾶ 5181} Ἠδαν 
{ιο νοίοο οὗ ἐπ ὅοῃ οὗ ἄοά; 
απά πον ὑπᾶῦ Ίθαν 518}1} Ἠνο. 

16 

17 

18 

1 [το] 

[ο] σι 
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᾿ «  “ Ἐν Ὁ 9 2 ΔΝ / µε ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, ᾿Λρον τὸν κράβ- 
» / δ᾿ 

19 βατόν σου καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν οὖν Ὁ 
. , Ε εν ς » / 

αὐτόν, Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπὼν σου, 
Ἂς 

ἦΑρον τὸν κράββατόν σου καὶ περιπάτει ; 
» , ζ σε. - 

13 ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾖδει τίς ἐστιν ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς 
55) 3 3” 3 [ο / Ν 

1 ἐξένευσεν, ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. μετὰ 
σε » ΒΒ. Ε] “ “ ΄σ 

ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ, 
ΔΝ πὸ αν δα ς Α ’ ΝΜ ΄, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἴδε ὑγιῆς γέγονας' μηκέτι 

[ιά Ν - 

ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν τί σοι] γένηται. 
“ « ᾿᾿ αν ΄ 

15 ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἀνήγγειλε τοῖς 
ΕΣ 5 ’ “ » -“ » ς / .- Ἰουδαίοις ὅτι Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν 

16 ὑγιῆ. καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον τὸν ᾿Ιησοῦν 
οἱ ᾿Τουδαῖοι]ῦ, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖ- 

μή “ / 

17 ναι, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. ὁ δὲ 
Ἶ “-“ 2 , 2 “ Ὅ / ο 
ησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, Ο πατήρ µου έως 

᾿, 5) δὲ ΔΆ .2 / Δ “ 
18 ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι. διὰ τοῦτο 

τως ά κα 
οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀπο- 

” “ » / 3 ΔΝ ’ 

κτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, 
Ν / εἶ / 

ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεόν, ἴσον 

ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ. 
5” , ε ή] - ἡ 3 3 

19 ᾿Απεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐ- 
- τὴν Ν νὰ λέ ο ὃν δύ ε τοῖς, ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ 

εν - νε - 29 7 24 / 
υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι 

Ν α 48 Ν Δ - 
βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα' ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖ- 

“ - ε »“" 

ο0 νος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὃ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. ὁ 
Ν λ “ Ν «}ὔ Ν , / 

γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δεί- 
» α ὁὰ 3: ἢ, -, 

κνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ καὶ μείζονα τού- 
των δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. 
κά Ν ς Ἂν 3 Δ , 1] ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ 

- ο " ὰ ᾿ - 
ζωοποιεῖ, οὕτω καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ. 

» Ν Ν « λὶ / 3 ” Ν 

99 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν 

28 κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ ἵνα πάντες 
“-- Α ’ - 

τιμῶσι τὸν υἱόν, καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. 
«ε 3 ΄ Α ΄ 

ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱόν, οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα 
κ᾿ , » δή 3 ήὰ , ε ὁ- 

9, τὸν πέμψαντα αὐτόν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν 
“ ἘΠ ος / ᾿ » 
ὅτι ὁ τὸν λόγον µου ἀκούων, καὶ πιστεύων 

- , ψ ’ - ᾿ ᾽ν} Σ Ν 
τῷ πεμµ αντι μέ: εχει ζωὴν αίωνιον και 

Ὗ / » ” 2 9 

εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ µεταβέβηκεν 
. - 0 [ο κ. Δ , ] Α ΕῚ Ἁ 

ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. ἀμὴν ἀμὴν 
. 6, ὅδε μή » α ΄ 

λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὧρα καὶ νῦν ἐστιν, 

ιϑ αι 

4 Φ ΔΝ Ε “- - - 

ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ 
δ» - - - Ν ” / 

υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται. 

10 οπι. οὖν 

1 Οπι, τὸν κράββατόν 
σου 

13 σοί τι 

19 οἱ Ιουδαῖοι τὸν Τη- 
σοῦν 

14. ϱπι, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν 
ἀποκτεῖναι, 
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” ΜαΠ. 
25. 40. 

πο». 
1, 

αΜαί, 
ὃ, 

αμ τ. 

Απ ΜαίΙ. 
8. 11. ὦ 
1Τ. ὃς 

οί, 
9. 

. 1λ-, 

«οι 10. 
ὃ, 

1611 
26 ΕῸΥ α8 ἴ]ιο Ἐαίμοεν Παλ Πο 1 

ἨΠπηΡΕΙΕ: 850 μα Ίο ρῖνεπ {ο {86 
ΡΟΗ {0 Ἠαγο 16 ἴῃ ἨήπηβεΙ/{: 
27 Απά Ἰιαα σῖνοι Ἠϊτη αὐ που 

{ο οχεοπί{αο Ἱπάρππεπ{ 8150, Ῥεσβτβο 
116 15 {πο Ρο οὗ τηδῃ. 
28 Μαχνε] ποῦ αἲ 015: Του [Π6 ΠΟΥ 

18 οοπηῖηρς, ἴῃ [6 ὙΠΟ ἢ 811] ὑπαῦ ατα 
1η {πὸ Ρτανες 5118] 1168} 15 νοῖσο, 
29 Απᾶ 5}8}1] οοππθ ζουίμ, Ἐνλεγ 

Όλαῦ Ἠανο ἄοπθ ροοᾷ, πηΐο {Π6 χε- 
Βαγγθοίΐοη οἵ Ἠ{ΐα, απᾶ ποὺ παί 
Πᾶν ἄοπο 601}, απῦο {πο ταοβαγγδσβίοη 
οἱ ἀβτηπα ΙΟ. 
801 οδῃ οὗ πηῖπο οὗ 5617 ἆο πο- 
Ὀήπρ: 48 1 Ἰθαχ, 1 ]αᾶᾷρο: απά αγ 
Παᾶσπισπό 18 Παβῦ, Ῥεοπαςδαο 1 5661 
ιοί πηῖπθ ον 0111, μα πο ουν] οἵ 
πα ΓΙΟΥ͂, τυ οι Ἱαί]ι βεηῇ της. 
81 ΣΤ 1 ῶοθαν γίπθβς οἱ 1ΗΨΕΕΗ, 

ΤΗΥ Ὑ]ΌΠ655 15 ποῦ Υπο. 
92. 41 ἘΤΤΏΘΥΘ 1βαποί]μεγ ὑπαὺ θαυ 

| 

Ν{ΠΕΡΒΡ οὗ πια, δ 1 που ὑπαῦ {1ο . 
τ 655 ΥΥΠΙΟ] Π6 γηιὐπεββεί] οἵ τηθ, 
15 ὕγτιθ. 
98 Ὑ8 βοηῦ πηΐο ἆομπ, "δηα Π6 Ῥαχε 

τυ ὑπ 655 πηΐο {πὸ ἐστι}. 
54 Βα Γτεςεῖνειιοῦ ὑθϑυϊτη ον {γοτα 

τηξῃ: Ῥα0 {πΠ656 ἐπϊηρΒ 1 βᾶν, ὑπαῦ 
γο τηϊση{ "6 βαυϑᾶ. 
8 Ἠο γαρ ἃ Ῥατηΐηρ απᾶ ἃ 5 ηῖπσ 

Ἰσ]μί: απᾶ το ὑοῦ νη]πρ {οΥ ἃ 
ΒΘΒΟΠ {ο το]οίσθ ἴῃ Ἠ15 Ησ]ῦ. 
96 4 Βυῦ Τ Ἰαγο ργθαίεν τὶ 655 

Όιαπ λα οὐ Φομη: ΤῸ {Π6 ποτΙΡ 
πλ]οὮ ἐπ Ἐαί]εν αι ναι τηθ {ο 
ΠΠΙΡΗ, {ο βα1Πο6 ὙγΟΥ 5 ἐλαῦ 1 ἄο, 
Ῥθαν γηΙμπαβς οὗ 1ης, {λιαῦ {ο Ἐπί]ον 
18} βοπί τηθ, 
87 Απά {πὸ Ἐπαί]μαν ήπιβε]Ε νη]]ο]ι 

Ἰα{Ἡ βθηῦ τηθ, Ελα] Ῥούπιο τυ Π|655 οὗ 
1ηΘ. 6 ᾶγϑ πριῦμον Πραχα Ἠ]β Υγοῖσα 
αἱ αἩπγ ππα, ἔΠΟΥ 566} Ἠ15 βΠαΡο. 
98 Απᾶ ο Ἰαγο ποὺ Ἠ15 πγογᾶ αΡῖᾶ- 

Ἱπσίπγοι: {ου π]οπα ο δύ βοΐ, 
τη γο Ῥε]ίενο ποῦ. 
99 41 Βοατο] {ο ΒογΙρίΥΘΒ, {ο ἴῃ 

Ώλετη Ὑο Ιπ]ς γο Ἰανο εἴεγπα] 1176, 
ΔΙΑ {πετ ατο {]16Υ γ’ΙοἩ {εβίΙ{γ οἴτπο, 
40 Απ το γη] ποὺ οοἵπθ {ο 116, 

ὑμπαῦ γο τηϊρηῦ Ἠανο 1176. 
41 1 τεσεῖνο ποὺ ΠΟΠΟΙΙ ΤΥ̓ΌΤῚ Ίπθη. 
42 Ῥταί 1 Καον τοι, ὑμᾶῦ γα Ἠαγα 

ποῦ {λε Ίουο οὗ ἄοά ἴπ τοι. 
45 Τ ατα οοπ]θ ἴῃ ΤΗΥ ΕΑ ΠΟΥ Β ηαππο, 

απά το χεσεῖνο Ἠιθ ποῦ: 1 αΠΟΙΜΕΥ 
β]ια]] οσπιθ 1 5 Οὐ ΝΆΤΩΗΘ, ΠΠ γα 
νη]] τοσθῖνο. 

1881 
26 ἘῸΣ ἃ5 ἐπ Ἐπίπαον Ἠα[]ι 116 ἴῃ 

ἨΙΤΠΒΕΙΕ, ΕΥ6Π 50 ρανο π ἴο {π86 
Βοη 8150 {0 ΠΥ 116 ἴῃ Ἠϊπηβε]Ε: 
απᾶ Ίο ρᾶνθ Ἠϊπι Δα ΠΟΥ Το 
οχεσπ{ε Ἱαπάρεπιεηί, Ῥεεαπδο Π6 
18 1116 Ῥοπ οἔτπαπ. ἸΜαχγε] ποὺ 
αὖ {Π15: ΤΟΥ ὑπ6 Ἰοιτγ οοτηθ{], ἴῃ 
ὙΠ1ΟΙ 811 ναί 8706 ἵπ {Π|6 {οπιβς 
518}} Ίδα 115 νοίσςθ, απά β]ια]] 
οοπ]θ ΤΟΥ ; {1αγ ὑπᾶῦ Ἱαγο ἄοπο 
ποοᾶ, ππίο ἴ]ο γεβατγδεοβίοι οὗ 
Ἠ[ο; δια που {]ιαῦ Ἰανο Σάοπο 
11, παηΐο λε ταριτγεοίοπ οἵ ]αᾷσα- 
τηρηΐῦ. 

1 ο8η οὗ πηγβε]{ ἄο πούῃϊπρ' : ἃ5 
1 εαν, 1 Ἱαάσα: απᾶ τὴν ]πᾶᾷρο- 
πηθηῇ 15 χἸσμίεοας;: Ῥεοααδα 
βοε]ς ποὺ πηῖπθ οὗ 0011], δα ια 
Ὑ711 οἳ Ἠϊπα {παῦ βοπί της. Τ 1 
Ῥθδι πηίπεςς οἳ την βοΐ, τὴν νηζ- 
ΠΘΒ5. 15 ποῦ ἔχτιθ. Τῷ 15 ΘΠ ΟΥΠΟΥ 
{παὺ Ῥδαγεί]ι τη 6 55 οὗ της: απᾶ 
1 Ίσιου ὑμπαῦ {π6 τιύπθϑϑ το 
Ίο τὶ βίῃ οὗ της 15 Υπο. Ὑ8 
Πᾶν βοπί ππίο οἆομπ, απᾶ 6 
μα Ῥογπο πήμπθβςβ ππίο {Π6 
{π|ῃ. Βπὺ μα ππθβς πΥῖο] 
1 τεσεῖγο 15 τοῦ {γοπα τηΒ: 11Οον/- 
Ῥοαῖς 1 βαγ {]ιθβο {Π1ΠρΕ, ὑπαῦ γα 
ΊπαΥ Ῥο βανεΠ. Ἠσο γγας {]ιο ΊατηΡ 
ια Ῥαγπαί]μ απᾶ ΕλΗπεία: απᾶ 
ψθ Ίπεγο πη]]ήπρ {ο χε]οίσο Τοῦ ἃ 
ΒΘΑΒΟΠ ἴῃ 5 σαι. Βαὺ {πο 
ὙΠ 655 πγλῖο] 1 Ἠαγο 15 σγθα{ἴθΥ 
Όλα ἐλαΐ οὗ 1 οἶα: ἔου ἐ]1ο ΤΟΥ 5 
νηΙοἩ {πὸ Βα μου μα }} ρῖνεπ τηθ 
ἴο αοοοπΙΡΗ»Η, [Π6 ὙΟΥῪ ἹοΥΙΚΒ 
ἐπαῦ 1 ἆο, Ῥθδν τυΐμθϑϑ οὗ 1Η6, 
ὑμαὺ {πὸ Ἐαίμεν πα βεπῇ 116. 
Απά {πὸ Ἐαί]αου ΒΟ βϑηΐ πιο, 
Π6 παῖ Ῥουπο πιεβς οὗ τηθ. 
ὙΎο Ἰαγε Ὡϑι ΠΥ Ἠεαγά μΪ8 νοῖσθ 
αὖ ΔΗΥ͂ {1Π16, ΠΟΥ 566 5 Τούτη. 
Απά ο πᾶν πού [5 νου αριάἴπρ 
1η γοα: 10ΟΥ ἨΠοΠη ἢ6 βοΐ, Πΐτα 
γε ῬεμΠεγο ποὺ. 379 βεατοἩ μα 
ΒΟΥΙΡίΊΥΘΒ, Ῥεοατβο γε {ή ἐ]λα 
ἴπ ἴΠεπι ο Ἰανο οἴεγπαὶ 1106: 
απᾶ {]οβο ατο ἴμαγ πγηῖο]ι ῬΘΑΥ 
πΙιοβς οὗ πηθ; απᾶ Υο Μ1] ποῦ 
οοἵηθ {0 1168, {Παί γ8 τη Ἠαγθ 
Ἠΐο. Τ πεοεῖνο ποὺ ϱ]ογγ ἔτοπα 
πἹοῃ. Ῥας 1 Ίπον γοα, ἐπαὺ 
γθ πᾶν ποὺ {π6 Ίογο οὗ ἀοά 
ἴῃ ΥΟΠΥΡΕΙΥΘΒ. 1 ἈΠ οοπιθ 1Π ΤΗΥ 
ἘΑΥΠΘΥ 5 της, απᾶ γα χοθοθῖνθτηθ 
ποῦ : 1 αποίῃμον εΠα]] οοτηθ ἴῃ Ἠ15 
ΟΙΏ ΏβΙηΘ, Πΐτη γε Ὑ11 τεσοεῖνο. 
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44 ΟΝ οδἢ γο Ῥε]σνοα, τυ 10 }}} 44 ον ο. γα Ῥε]ενο, τυ μοι τ6- 
γοσθῖνο ἨοποἈχ 016 Οὗ Δποίμου, απά ΟΘΙΥΘ ΣἹΟΥΥ Οὴ6 οἳ Ὡποίμεσ, απᾶ 
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ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ἸΩΔΑΝΝΗΝ. 

σ ν ς Ἀ ” Δ Ι) ς δι 

986 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, 
α ο ε.α 10 δ ”. 3 

οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ]ὸ ζωὴν ἔχειν ἐν 
”. » “ 

97 ἑαυτῷ' καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ κρί- 
“ μὴ 98 σιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστί. μὴ θαυ- 
με “ » 8 

μάζετε τοῦτο" ὅτι ἔρχεται ὥρα, ἐν ἣ πάντες 
οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς 

Ε] “ Ε Ν 

49 αὐτοῦ, καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιή- 
αι 3 - αν τς ον Ν κ 

σαντες, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς" οἱ δὲ τὰ φαῦλα 

πράξαντες, εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 
᾽ , κο “ ἃν, 9.9 α ᾳ ὁ 

80, Ου δύναμαι εγω ποιειν ἀπ ἐμαυτου οὐδέν 
ι 5» , , Ε νεα. ῃ σα Ας 

καθὼς ἀκούω, κρίνω" καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δι- 
ΜΕ ο το . κε Ν ΄ πετ δος 

καία ἐστίν' ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, 
Δ Δ ᾿ νι ͵ 

ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός’. 
Δ Ν - “ 

31 ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία 
-, 3 ” 3 ’ / » Ν ς 

9 µου οὐκ ἔστιν ἀληθής. ἄλλος ἐστὶν ὃ µαρ- 
- ο σωςς κ΄ 4 “ 9 ῃ ῃ 

τυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν 
ς ἃ “ - ς - 

88 ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. ὑμεῖς 
, 

ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην, καὶ μεμαρτύρηκε 
- ᾧ / δ᾽ Δ ΔΝ 3 Δ. 5 / Δ 

84 τῇ ἀληθείᾳ. ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν 
/ / 5 κ᾿ οἱ λέ σα 

µαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλα ταῦτα λέγω ἵνα 
κ να - ΝΥ 3 
8 ὑμεῖς σωθῆτε. ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιό- 

΄ ΕΣ 

μενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλ- 
- Ν ασ » “ Ν ᾽ “ 

λιασθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 
3' ἡ Α) δ Ἀ / / - 5 

30 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ ᾿Ἴω- 
/ μ᾽ ᾿ Ν ” δ ν 19 ς Ν 
ἀννου' τὰ γὰρ ἔργα ἃ ἔδωκέ" μοι ὁ πατὴρ 
“ , ΕΣ, “ΕΝ ἊΜ ἊΨ ΔΙ υ 19 ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ 

΄ ΄“΄ “ [ιά [ή 

ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ µε 
’ 

87 ἀπέσταλκε. καὶ ὁ πέμψας µε πατήρ, αὖὐ- 
” ” τὸς Ὁ μεμαρτύρηκε περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν 

΄“ / 5 - 

αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε", οὔτε εἶδος αὐτοῦ 
8 - ΕΣ 

88 ἑωράκατε. καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε 
᾿ δὲ ες. λε ὰ 3 , 3 - 

μένοντα ἐν ὑμῖν"", ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος, 

80 τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. ἐρευνᾶτε τὰς γρα- 
ε 

, [ιά ς ” ΄σ 3 ” ” Δ , φάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον 

ἔχειν, καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἳ μαρτυροῦσαι περὶ 
. , - “ 

40 ἐμοῦ" καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός µε, ἵνα ζωὴν 
[ή εἶ γ . 

41 ἔχητε. δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω 
3 .” εν σ ΔΝ 3 / - -- 

45 αλλ εγνωκα υμας, ὁτι τὴν αγαπην του Θεου 
"3 2 » « - 5 ἡ / ΕῚ -- 

48 οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ 

ὀνόματι τοῦ πατρός µου, καὶ οὐ λαμβάνετέ 
ων δα ” κ. . κ υγ ΣῪ) 

με᾽ ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, 
΄ ΄ / ε - - 

4 ἐκεῖνον λήψεσθε. πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦ- 
Δ 

σαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ 

16 ϱ1Π. καὶ 

17 ΟΙ. πατρός 

δέδωκέ 

οπι. ἐγὼ 

ἐκεῖνος 

πώποτε ἀκηκόατε 

ἐν ὑμῖν μένοντα 
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Ἀἄαη, ὃ. 
15 
Ώοιι!, 
18. 15, 

Β, Ι0ΗΠΝ Υ, 44. «ΥΠ. 14. 

1611 
βθεῖς ποὺ ἐπ Ἱοποιγ ἔλαί οοπιθἰἩ 
{χοπα ἄοά οπἱσ2 
45 Το ποὺ ὑπίηϊκς ὑπαὺ Τ γη] αεοτδο 

γοα {ο ὑπὸ Ἠαίπεν: {Π676 15 οπο ὑπ 
δοοαβϑίῃ γοι, ΕΥεΏ ΜΟΡ6Β, [πὶ ὙΠΟΤῚ 
γο ὑγυβῦ. 
46 Έον πᾶ γϑ Ῥε]ενγεά Ἠ1ο565, ο 
ποι] Ἠανο Ῥε]ογεά 1πθ: ἘΪΟΥ Ἡθ 
νοίθ οὗ τηθ. 
47 Βαύ 1γο Ῥο]ίουο ποῦ ΕΙΡ τυ 168, 

ΒΟΥ 5181] 7ο Ῥε]εγο 117 πονάς ὃ 

6. Α{ίου ἰ]οβο {]ήηρς ἆαρας ποηί 
0νοΥ {μο 5θα οὗ 411166, νο] 15 ὑπμ6 

᾿Βθ8ἃ οὗ Τρεγίας: 
9 Απᾶ ἃ ρτοαῖ τ] πθ {ο]]οπγοᾶ 

Ἠΐτα, Ώθοααδο [ΠΟΥ 5807 15 1πΙΤας]6β 
ὙΠΟ ο αἰ οἩ επι ὑμαῦ Ίεγθ 
ἀβοαβεί. 
ΒΑπᾶ αεριβπγοηίταρ Ἱπίοαπιοπη{αῖη, 

απά ]οτο πὸ βαὺ νυ η 15 4ἱβοῖρ]ες. 
4 ἘΑπᾶ {πο ῬαββογοΥ, ἃ ἰθαβύ οἵ μα 

ἆσυγα, Ίνα πῖρη. 
δ 41 «Ἡ]μεπ σα6ρα5 ἴποη 1 πρ 118 

6768, ἃ Π4 58} ἃ σχθαΏ ΟΟΠΗΡΑΗΥ 60Π1Θ 
ππίο Ἠΐπα, Ἰ6 βαϊ] απίο ΡΙΗΗΡ, 
ὙΠΟ. 588} πο Ῥασ Ὀνεαᾶ, ὑπαὺ 
{Π656 1παγ οαἱ ὃ 
ϐ (Απᾶ ἰίςἨο Βαϊ {ο ρχογο Βΐτη : [ΟΥ̓ 

| ο Ἠϊπηςο]Ε ποὺ τ μαὺ μ6 γγοτ]ᾶ 80.) 
7 ΡΜΠΡ απβπγεγεᾶ Ἠϊπα, Έντο Ἡπῃ- 

ἄγρα Ῥοππγπογζ οἳ Ῥτεαά 15 ποῦ 
Βα! Ποϊθαὺ ἴον ἴ]απα, ὑμπαῦ 6ΥεΙΥ οπθ 
οὗ {Ποτα 1ΠαΥ ἰδ κο ἃ 1116. 
8 Οπο οἳ Μ5 ἀἰβοίρ!θβ, Απάνουυ, Β]- 
ΤΟΠ Ῥο{θι)5 Ρχοἱ]ιαν, βάθη πῦο 1Η1Η, 
9 Τ]οτοἶς α ]αᾷ Ώοχο, 10} μα ἢ Ώγο 

᾿ Ῥατ]εγ Ίοαγοβ, απᾶ ἔπνο ϱπια]] ἤρ]ος: 
Γαί πνηαῦ αγο {Π6Ὺ αΠΠΟΏΠΡ 580 ΤΙΣ ὃ 

10 Απᾶ ἆοαρας βαϊᾶ, Μαϊ {π6 1ηΘη 
᾿ 516 ἄοτγ. ΝΟΥ [μ 6 Υ6 γγαβ1ηποἩ ϱΥα85 
ἴῃ ιο Ῥ]αςθ. Ῥο {π6 τπεη βαὺ 4οπγΗ, 
ἵπ ΏππηΡοΥ αροπύ ἔνθ ἐοιδαπᾶ. 
11 Απᾶ ᾳοβας ἰοοῖς {πο ΊοαΥθβ, απᾶ 

πΊθπ ΠΟ Παᾶ σἴνεη ἐλαπ]κς, ηο ἀῑδίτ]- 
Ῥπίαεᾶ {ο {π6 4ἱβοῖρί6β, δᾶ {με ἀἱδ- 
αἱρίαβ {ο παπι ὑπαῦ Ἱνοχο βεῦ ἀοπῃ, 
ἀπ Ἰκοπγίσο οὗ ἴχιο Π5168, 85 τοι 
α8 {παγ ποτ]. 
19 Ίγ]αη ἴ]ιεγ σου Π]]οᾶ, ιο βαϊᾶ 

ππίο 115 ἀἱβαῖρίθβ, αδύμου τρ ἴμο 
Γγαρπιθηίς ὑπαῦ τετηαίη, ὑμαῦ πού ίας 
Ῥο Ἰο50. 
18 Τµοτεί[ογο ἴ1εγ ρα {]ιογοᾷ ἔθου ἰο- 

σοίμου, απά Πα Όγγε]νε Ῥαρ]κοἰς νυ 10} 
{π6 {ταρπασηίς οὗ ἴ]ο ἔνθ Ῥατ]ετ 
Ίοανθβ, Πίο τεπιαϊπεᾶ ο9Υο6Υ απᾶ 
αφογο, ππ{ο {ατα ἐ]ιαί πᾷ οαίεη. 
14 ΤΉ θη ἴποβο ἨΙΘΗ, Ίγθη {16Υ "δᾶ 

566} {Π6 παίγασ]ο {ιαί 9 6585 ΑἸ, Βαϊ, 

1881 
{π6 ρουυ ὑπαὺ σοπιεί] ἔσομαι 11116 

4ὔ ΟΠΙΥ ἄοά το βθοὶς ποὺ ἢ ΤΊ ης 
ποὺ ὑμαῦ 1 ΨΠΠ1 δοοβθ τοι ἴο 
πο Ἐαίλαον: ἔπαεγα 15. οπο ὑμπαῦ 
ποοαβείἩ τοι, 6ωεπ ἨΜοΒΘΑΒ, 05 
ΥΙΟΙ ο Ἰανο βοὺ γοῦν Ἠορο. 

46 Ἐον 1 το Ῥεμενοᾶ Μοβ6β, Υε 
σου] Ῥε]ανο πιο; ἴον μ6 πγοῖς 

47 οἳ πο. Ῥαὺ 1 το Ῥεμετε ποὺ 
118 τυ δ ηρ5, ΠΟΥ 5881] γα Ῥε[εγα 
1Υ ππονᾶς ἢ 

6 ἍΑ{ίογ Ώμοβο ἐΠῖηρς 76 585 ποπ 
Δα {ο {Πο οἴπεγ βἰᾶθ οἳ πα 
56α, οὗ (α]]6ο, τυ ἢ 15 {πε 5εα 

2 οὗ Τιραγίαδ. Απᾶ ἃ ρτεαῖ τητ]- 
{ἰὰ46 {οΠογποᾶ Ἰϊτη, Ῥεσεααδα 
{ποὺ ΤῬο]ιαο]ᾷ {πο αἶσπβ ν]]ο]ι 
16 αἸἃ οι ἔ]ιοπι ὑπαῦ πγετε β]ο]ς. 
Ἀπᾶ ὁσθραβ πεπί ἀρ Ιπίο ἴλμο 
τηθίδα, απᾶ ἴπεγο Ἰε βαῦ 
ὙΠ 15 ἀἱβοῖρ]αβ. ἈΝοπ ἴ]α 
Ρ4ΒΡΟΥΟΥ, {μα {θαξῦ οὗ {π6 ὅθ, 
ναβ ἂὖ Ἰαπᾶ. “2685 {Ἠογθ- 
10ο Πας τρ 18 6768, απᾶ 
βοθοῖησ {αί ἃ σγοαῦ τπτ] ιάα 
οοπιθίἃ απζο Ἠϊπα, βαϊδ ἀπΐο 
Ῥ]ΗΗΡ, Ὕ/μοπος αγο πα {ο Ῥασ 
Ἀρτοαᾶ, ἴλαῦ {πιθρο Ίπαγ οαί ὃ 

6 Απᾶ {115 Ίο βαϊα {ο Ῥτουο Ἠϊτη: 
{οΥ Π6 Ἠϊπηβα]Ι πον ταῦ 6 

7 που] ἄο. ῬΠῆϊρ απβπγεταᾶ Ἠϊπη, 
Το Πππάτοᾶ δροπηφπγον[]ι οὗ 
2Ῥγοαά 15 ποῦ εα/Ποῖοπέ ἴον ἔποπη, 
{πᾶ ΘΥΘΙῪ οης τηαγ {α]κε ἃ 1116. 
ὍΟπο οὗ 15 αἰβοίρ!θβθ, Αμπᾶγον, 
ποπ Ἐοἱεγ)β Ὀγούμου, 510 πη- 
{ο τα, ΤΟΥ͂Θ 15 ἃ ]αᾷ Ἰσγα, 
ὙΠΟ 4 0}} ἔνθ Ῥαχ]εγ Ίραγες, 
δια πο Ώθμος: Ῥαῦ π]αῦ ατα 
Π6856 απποπσ 80 ππαπσ 2 {6515 
φα1ᾷ, Μα]κο {πο Ῥθορ]ε βὶὺ ἄοπη. 
Νοπ ἴμετο Ίαβ τῆ} ρταβς 1π 
{λαο Ῥ]αςθ. Βο {Πο πε βαΐῦ ἄοπῃι, 
ἴῃ ηάπΙΡεΥ αροπύ Άτα ἐποιιβαμᾷ. 
ζ6βαβ {Παγοίογα {οο]ς {πὸ ΊοαΥες; 
ΔΩ Ἠανίηπρ ρῖτεη {Παπ]β, Ὦςϱ 
ἀἰδαιραίεᾶ {ο παπι (λπαῦ σου 
φοῦ ἄοππς Ἰ]κοπίςο αἶδο οὗ {πὸ 
Ώβ]οβ 8ἃ5. Τῇ 10}} ας ποὺ του]. 
Απᾶ πΠεπ {αγ πεχο Π]εᾶ, ἢ6 
Βα πηΐο ιἷ5. 4ἱξοῖρ]6αβ, ἄαἴμεν 
πρ ὑμ6 Ῥτοκοι Ῥίθοθβ ΒΟ 16- 
τηδῖη 0ΥοΥ, ἐπαῦ πο[]ήτπσ Ῥο ]οβῦ. 
Βο {παγ ραίμουθα {]επῃ αρ, απιᾷ 
Π]]εᾷ ἴπγε]νο Ῥαξ]είς νιν Ῥχο]κοι 
Ῥϊ60Θ8 Ίχοπι {πο Ώνο ΤῬατ]ετ 
108Υ68, Πίο ταοτηαϊπεᾷ ΟΥεΥ 
ππίο Ίλεπι {ἴμαί Ἰαά οαίεῃ. 

14 Ὑγπαη {Πεχα[ογο ὑπ 6 Ῥθορ]θ βαν 

σι "ἢ ὦ» 

ο οὉ 

11 

12 

1 ὡϑ 

1 ΒΟΠΊ6 
αποϊοης 
ααὐλλοτῖ- 
{165 τουά 
ἐπα οπιζ 
016. 

545, 
ἴοαυεδ. 

ὃ 566 
πιανρ]πα] 
ποίο ΟΠ. 
Μα{ί. 
ΧγΠ], 28. 

4 8ΟΤΠΟΘ 
αποϊοηι 
Δα ΠΟΥ ]- 
{1605 τοδα 

{16 ἡβίση συ 10}} 6 ἀἱᾷ, ελα Βαϊ, δἴσηδ. 
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- - » 

τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ” οὐ 
" . Α 5 / 

45 ζητεῖτε; μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω 
᾿Ξ . ᾿ η ς - ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα ἔστιν ὁ κατηγορῶν 
΄ ΄“ ὰ ΄“΄ » 

40 ὑμῶν, Μωσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. εἰ 
“ Ἄ 3 {κ γὰρ ἐπιστεύετε Μωσῇ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί 

” ” », ΔΝ - 

4 περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. εἰ δὲ τοῖς 
ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς 
ἐμοῖς ῥήμασι πιστεύσετε; 

Θ᾽ Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ ̓Ιησοῦς πέραν τῆς 
- “ / 

θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας, τῆς Τιβεριάδος. 
9 καὶ ἠκολούθει! αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἑώ- 

- . Δ κε 
ρων" αὐτοῦ» τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν 

΄ Ν ο ς 2 

ὃ ἀσθενούντων, ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ ᾿η- 
- » “ αὖ - ΄σ 

σοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν 
“ ς 9 Δ - 4 αὐτοῦ. ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν 

᾽ 3 ἡ ᾽ 
δ Ιουδαίων, ἐπάρας οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφ- 

’ Ν , αφ Δ ” 
θαλμούς, καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος 
” Ν ἄρσιν, ’, Ν Ν / ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιπ- 
πον, Πόθεν ἀγοράσομεν ἄρτους, ἵνα φά- 

αν . “ Ν ” / 
ὃ γωσιν οὗτοι; ᾿ τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων 

“ο. τς μι Ν " ον, - 
αὐτόν αὐτὸς γὰρ Ίδει τί ἔμελλε ποιεῖν. 

Ἰ ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος, Διακοσίων δηνα- 

ρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκα- 
τ Ε -“ 5 ΄ / ΄ ᾽ ” 

8 στος αὐτῶνὸ βραχύ τι λάβῃ. λέγει αὐτῷ 

εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελ- 

9 φὸς Σίμωνος Πέτρου, Ἔστι παιδάριον ἓνὃ 
παν ὁ , » , Δ / 
ὧδε, ὃ ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο 
ΤΑΝ νο ν᾿ - ΜῊ 3 ῃ 
ὀψάρια' ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσού- 

εκ » - Ν 

10 τους; εἶπε δὲῖ ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς 
᾽ / ᾽ - 3 Ν / Ν 

ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς 
.. 3 ᾿ 

ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν 

ἀριθμὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι. ἔλαβε δὲϑ 
Ε ΕἸ “ ἮΝ , 

τοὺς ἄρτους ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας 
διέδωκε τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ" τοῖς 

ἀνακειμένοις' ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων 
9 / ε ΄ 

ὅσον ἤθελον. ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει 
- ” Ε) - / κ. 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ πε- 
ιω 

ρισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπό- 
13 ληται. συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώ- 

δεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε 

ἄρτων τῶν κριϑίνων, ἃ ἐπερίσσευσε τοῖς 

1 βεβρωκόσιν. οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ 
ἐποίησε σημεῖον 1] ὁ ᾿Ιησοῦς 15, ἔλεγον ὅτι 

3 Ματ. οπι. Θεοῦ 

1 ἠκολούθει δὲ 

3 ἐθεώρουν 

δ οπι. αὐτοῦ 

3: ἀγοράσωμεν 

δ 3 -“ 

ΟΙ. αὐυτων 

6 ρηι. ὃν 

7 (ν) οπι. δὲ 

ξ- 9. (ν) οὖν 

10. ϱπι. τοῖς μαθηταῖς, οἱ 
δὲ μαθηταὶ 

1 Παγῃ. ἃ ἐποίησε ση- 
μεῖα 

12. ϱηι. ὁ ]ησοῦς 



408 5. ΦΟῊΝ ΥΙ. 14--28, 

κ Μαϊ, 
13. 26, να 

ΠΟΥ, 
ΦΟΥΚ 
20ἱ, 

Ὁ Μαί, 
ὃ. 11, 

1611 
ΤῊΪ5 15 οὗ α γαι ολα Ῥτορμεί ἐπαὺ 
5μοπσ]ά σοπιθ ἰπίο πὸ νγοχ]ά. 
15 41 θη “9685 {λπεγείογο Ῥεί- 

οεϊνεᾶ ἴμαί ἴμεγ σου] οοπ1θ απιά 
{α]κο Ἠϊτπι Ὦγ 1οχσθ, {ο Ἱπα]κα τη 8, 
Κϊπα, μ6 ἀαερατίεά αραϊη Ἱπίο ἃ 
πἹοπΠ(8ΙἨ, ΗΪτη 5617 αἱοηςθ. 
16 ἈΑπά ΘΗ 6ΥαοΠ γγἃ5 ΠΟΥ 6016, 

Μ8 4ἱδοῖρ]ες πο! ἄοπγπ ππ{ο {Π6 568, 
17 Απά οπἰογθοᾶ Ιπίο ἃ ϱΠΡ, απιᾶ 

Ψεη{ ΟΥΘΥ ἴ]ιο 5οα {οπατᾶς Οαρεγ- 
ΠΠ: απᾶ 1 πα ΠΟῪ ἄατ]ς, απᾶ 
ᾳ6βας πγας ποῦ οοπ16 {ο {πετη. 
18 Απᾶ {ιο 5οα 41056, ΒΥ τεβδοπ οὗ 

α ργθαῦ υ]πᾶ ἐπαὺ Ῥ]επν. 
19 Βο π]ιθη ἴ1ιεγ πᾶ χοπγοεᾷ ποτέ 

ἔνθ απᾶ ποπίγ ου μϊτίγ {πτ]οηρς, 
{Π6Υ 566 “65115 γα]]τπρ οἩ {Π6 568, 
απᾶ ἀταπῖπρ πὶρῃ απίο ἴπο 5}}Ρ: 
δα {116γ Υοτο α[γαῖᾷ. 
20 Βα πο βα1ζ] απ{ο ἔπι, Τῦ 15 1, 

Ῥο ποῦ αἲταῖᾶ. 
21 ΤΉ θη ὑπ Ὺ ση] ιο]σ γασοεῖνεᾶ Ἠϊτα 

Ἰπίο {Π6 ΒΗ1Ρ, απά ΠπιηθᾶΙαε]ψ {1ο 
5810 πας αἲ ἴ]ια ]απᾶ σπου {μετ 
ππεηῦ. 
22. 4] Τ]ιαο ἄαγ {οἩοπίπᾳ, μη ὑπὸ 

Ῥθορ]6 ὙΠΟ} 5ὐοοα οἩ ἐπ οὐ 5146 
οὗ {πῸ 568, 58 ὑπαὺ ὑπο γ6 πγαβ ΠΟΠΘ 
οἴπεν Ῥοαῦ ἴμσταο, 84νο {λαῦ οπο 
νυλαγοεῖη{ο 15 ἄἱβοῖρ]εβ γενο επ{εταᾶ, 
απᾶ ἴλαί ἆορπς σοῦ ποῦ νηἩ Ἠῖ8 
ἄἰδοῖρ]οςβ Ιπίο {ιο Ῥοαί, δαί ὑπαὺ Ε18 
41ξοῖρ]εβ Ίγογα ροπο 4 αγ αἶοπο: 
95 Ἠουν)δοαῖῦ ἔμοτο οαππο οἴμεν Ῥοαἱβ 

{χοπι Τρογίας, πρ] ππίο ἴ]ιο Ῥίασε 
ν/ηοχο {Πεγ αἰα οαῦ Ὀτεαᾶ, α[ίεν ὑπαὺ 
{ιο Τιογνᾶ Ἰιαᾶ ρἵνει (Παπ: 
24 Ἠ/ποι ο Ῥθορ]θ ὑπρυθίου ΒΔ Ὺ 

ἐμαὺ Φοβθὰϑ ππαβ ποὺ ῃϑυθ, ΠεΙ{]θΥ 
815 αἸβοῖρ]65, [ΠΥ αἴ50 ἴοοκ ϱΗΗΡΡΙΗΡ, 
απᾶ οςΊ1θ {ο ΟαΡετπαΆπη, ΒΘ  ΚΙΠΡ [ῸΥ 
ο6β1β. 
2ῦ Απᾶ π]οη 1πογ Ἠαᾶ Γοταπᾶ Πτα 

ΟἹ {π6 οί]μεγ 5ἰ4θ οἱ {π6 θα, ἴμαγ 
βαᾷ απίο ήτα, ΒΔ], πει οατηθϑὺ 
ὑποὰ Ἠϊέμου ὃ 
20 6515 απςπγογθᾷ {]απα, ΔΩ ρα], 

γου!]ψ, τον!]γ 1 βαγ πηΐο γοτ, Υ6 βθες 
π1Θ, ποὺ Ῥθσααβο γ6 58:07 ὑΠ6 ΙΠΙΥ4ΟΙΘΡ, 
Ῥαΐέ Ῥοσααςο γο αἸ ϑαῦ οὗ {με Ίοαγο», 
δια πετο Π]]εᾶ. 
2τ ἸΤιαροιν ποῦ ἔου πὸ ταθαῖ τν] ο]ι 

ῬοατϊδΏαί], Ῥαῦ Του εμαῦ παεαί ὙΠῸ} 
οπζπτοαίᾗ απο εγετ]αβίηρ 176, σΥΙσἩ 
{π6 Ῥοπ οὗ τηϑη 518] σῖνο ππίογοι: 
ΣΤΟΥ Ἠΐτη μα αοα {με Βαἰλαχ βθα]ϑᾶ. 
28 Έλα βαϊᾷ που απ{ο Πτα, ]ιαῦ 

5181] πνο ἄο, ὑπαῦ νο τα]σ]ό σου ιο 
ποτ]ς οὗ αοα ἢ 

1881 
ΤῊῖ5 15 οὗ ἃ χα {πὸ Ῥγορμοῦ 
ὑμαὺ οοπιεί] ἱπίο {ιο γγοτ]ᾶ. 

7 6585 (Πογείοτε ροτοεῖν]πς ἐπα 
ὍΠΟΥ σοῦ αΏοιῦ {ο οοπΠθ απᾶ 
ἴακο Ἠϊτα Ὦγ ἴοχσθ, {ο πιαἷςο Ἠΐτα 
Κῑπρ, πηζάτονιΓ αραϊη Ιπίο ἴλε 
πηοαη{αῖτ 1Ητηβε]{ α1οηο. 

Απά π]ομ ογεπῖηρ οἈπ]θ, 15 
ἀῑδοίρίος σοῦ ἄοππ ππίο ἴλο 
8568; απᾶ {ἴΠεγ οπἰογεά Ιπίο ἃ 
Ῥοαί, δια πετο ροῖηςσ Ο9Υ6Υ ὑπὸ 
5ο. ππίο Οαρογπαππι. Απᾶ 16 
π/88 ΠΟῪ ἀαχ]ς, απᾶ 9655 Ππαᾶ 
ποῦ γεῦ «οΊΠθ ἴο παπι. Απ {ιο 
568 παςβ τθίπσ Ὦγ ΥΘ8ΒΟΠ οὗ ἃ 
ρτοαῦ πηπᾶ ια Ῥ]εν. ια 
Ώιογείοτε ἴ]ιαγ πᾶ γονϑᾶ αροπί 
Ώνο απᾶ Όπεπίν ος λατ {α- 
19ἨΡ8, ποὺ Ρελμο]ά “6515 να! τις 
οἩ {ο 568, απά ἄτανήπρ πῖσ]ι 
ππίο ἴπο Ῥοαίῦ: απᾶ ἴμαεγ ποτε 

20 αἲγαῖά. Ῥταῖ Ίο βαῖ πηΐο ἔποατη, 
21 Τὸ 5 1, Ῥο ποῦ α[ταιά. Πεν 

ππογο πΙ]Πηρ {Πεταίογθ {ο 1θοθῖνθ 
τα Ἰπ{ο {ο Ῥοαῦ: απᾶ βἰταϊρ]ζ- 
ππαΥ ὑπ Ῥουῦ παβ δὖ {πο ]απά 
ὙΠ ΠΟΥ {που πεγε σοΐπρ. 

Οἱ {λα ΠΊΟΤΤΟΥ {πε τππ]αἰπᾶς 
ὙγπΙο] βἐοοᾶ οπ {Π6 οἴπεχ 5'46 οἳ 
{πὸ 5οα βαν; ὑπαῦ {ποῦ γ/ας ποπθ 
οίλοαγ 1Ώοαἱ {πετα, 6βαγο οΠ6, απᾶ 
Πιαί ᾖαδαβ οπετοᾶ ποὺ πὰ 5 
ἀἱβοῖρίες Ιπίο ἴπο Ῥοαί, Ῥαὺ ἐλαΐ 
8. ἀῑδοιρίθς Ἱγαοηξ ΔΤ αἶοπα 

28 (ποπγρεϊέ μετα οαπηο 3 Ώοαῦς ἔχοπα 
Τπροεχίαβ πρὶ ταπίο ἴπο Ῥ]ασθ 
πνηθιο ἴμεγ αἷϑ ὑπὸ Ῥγοιᾶ αξίθι 
86 Τιοτά μαᾶ ρίνει {λμαπ]ςς): 
π]αεπ {πο παπα α(αᾶο {]μετο[ίογο 
βαν’ ὑμαὺ 9655 πγαβ ποὺ {λοτε, 
ποι μου Ἠϊ5 4δοῖΙρ]ας, {11εγ ἔλεπι- 
Βε]γοβ σοὺ Ιπίο {πο 2) οαίβ, απά 
οςΊΠΆΘ {ο Οπρεγπαπτη, βθθκίηρ 
6θβ1β. Απάᾶ πΊεη {ΠΟῪ ἔοππα 
Ἰΐπα οἩ ὅπ οὔποὺ 5146 οἳ {Π6 568, 
Όπου βαϊά πιηΐο Ἠϊτα, Ἠαββί, ΤΠ ἢ 
οϑηχθδὺ {ποια ΒΙ ΠΟυ ἢ «ἆθεβαβ απ- 
ΑΠεγοᾶ ἴπεπι απᾶ βαϊᾶ, Ὑο]γ, 
ΥογΗγ, 1 βὰν ππίο γοα, ο 5εοῖς 
1η6, ποῦ Ῥεσοαπβδο το 58 ΒΙΡΗΒ, 
Ῥπαί Ώοσατςο το αἲε οὗ ἴ]ο Ίοανος, 
απιᾶᾷ Ίγεχο Π]εᾶ. ὙΤοτ]ς ποῦ {ου 
Όλο πηθαῦ ὙνΠίο Ῥοτίβ]μοαί], Ῥταέ 
ΣΟΥ {Πο πιθαῦ νηλ]ο]ι αρ]ᾶαἴ]ι ππ{ο 
οἴογηα] ἴθ, πο {π6 ΘοἨ οἵ 
Ίηαπ 51Π8}} σἶνο ππίο τοι: 10Υ 
Ἠϊπα {πο Ἐαίμαν, ευεπ ἀοᾶ, μα 
αοα]οᾶ. Τ]εγ εαϊά {ποαγαῖογο πη- 
{ο Ἠϊπα, Πιαί τὺ Ὕγο ἄο, ἐπαί 
Ὑ76 η]αγ ΤΟΥ {11ο πγοτ]κβ οὗ ἀοᾶ ἢ 

15 

22 

24 

25 

28 

1 αγ. 
11116 
δοαΐ, 

35. 
{ες 
δοαίς. 



ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΠΩΑΝΝΗΝ. 

Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχό- 
μενος εἰς τὸν κόσμον. 

1 ᾿Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι 
καὶ ἁρπάζειν αὐτόν, ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν 

βασιλέα, ἀνεχώρησε πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς 
μόνος. 

16. Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθη-᾿ 
Ε] ΄ 

17 ταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἐμβάντες 
εἰς τὸ 13. πλοῖον, ἤρχοντο πέραν τῆς θα 

/ » / Δ / 8 λάσσης εἰς Καπερναούμ. καὶ σκοτία ἤδη 
Ε] / Ν .. 14 ολ 76 Ν ᾽ Ν 
ἐγεγόνει, καὶ οὐκ 1 ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς 
ς 5 “ σ / » / 

18 ὁ Ἰησοῦς. ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου 
, , ᾽ Π 39 ε 

19 πνέοντος διηγείρετο.  ἐληλακότες οὖν ὡς 
Ἄ - 

σταδίους εἰκοσιπέντε ἢ τριάκοντα, θεωροῦσι 
τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης, 

ο Ν - , , ἷ Νο , 
καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον" καὶ ἐφοβή- 

΄ ΕῚ ο 

90 θησαν. ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι μὴ 
Ξ 3 ᾿Ξ 

6! φοβεῖσθε. ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ 
ολο ᾿ 3 ν - ἘΜῊ δν 

πλοῖον" καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ 
- - ” ἃ ς ”- 

τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 
- 3 ’ ε 2, ε ή Ν ” 

29. Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν 

τῆς θαλάσσης, ἰδὼν]ὸ ὅτι πλοιάριον ἄλλο 
» 5 ΡΕ "9 4 ᾽ - . ΓΤ ει Σ͵Π, 

οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ", καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοι- 
΄ 17 Ἰλλὰ /΄ ε θ Ν ᾽ φας ηλ 

άριον Ἱῖ, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλ- 
98 Θον, (ἄλλα!ὃ δὲ} ἦλθε πλοιάρια ἐκ Τιβε- 

ριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν 
5: ἄρτον, εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου) ὅτε 

5 5 ς ο ιά ΕῚ “- ΕῚ ” οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν 
ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν καὶ 39 
αὐτοὶ εἰς τα πλοῖα, καὶ ἦλθον εἰς Καπερ- 

36 ναούμ, ζητοῦντες τὸν ᾿Ιησοῦν. καὶ εὑρόντες 
- πὰ - 

αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης, εἶπον. αὐτῷ, 
45 Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας; ἀπεκρίθη αὐ- 

“ : » - Ν τω ] Δ 3 δὰ , 

τοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν, ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 
ἘΠ ἣν ον. 3 “ δ - ηλ ὑμῖν, ζητεῖτέ µε, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἃ 
ο / “ ,, 
ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 

27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμέ- 
” Ν 8 - Ν / 3 

νην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς 
ὰ  - -- 

ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν 
᾽ ο ” Ν « Ἁ » , 

δώσει τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν, 
ε / 5 3 Ν 3 Πβ ’ 

280 Θεὸς. εἶπον οὖν πρὸς αὐτον, Τὶ ποι- 
΄ α ’ Ἂν ” “ - 

ὤμεν, ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ; 

15 0). τὸ 

14 οὕπω 

15 (οπι, |) εἶδον 

ΧΡ 
16 ϱΠΙ. ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέ- 

᾽ “ 
βησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

17 πλοῖον 

18 ἀλλὰ 

30 οπι. καὶ 

“1 πλοιάρια 

19 πι. δὲ 
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1611 
29. 1οαβαβ απβπογχθᾶ, απᾶ βαῖᾷ απίο 

Όλαια, Ἐ ΕΠΙ 18 ο πποτ]κ οὗ ἄοά, 
ὑλαῦ το Ῥεμετο οἩη Ἠϊπη ΠΟΙ 6 
Βα βοηΐ. 
90 Τπεγ βαϊᾷ ὑπογυίου τπιηΐο Πΐτη, 
ας βῖριι βμθνγοϑῦ ποια ια, Ολα 
πνθτπαγ 566, απά Ῥε]ανο {Π66 ιαί 
ἀοςί που πνον]κϱ 
81 Ἐθταν {αίμεγς ἀἷᾷ οαὐ Μαηπα 

1η {ο ἀθβονί, 85 1ὖ 15 τυ θη, ἜἨο 
6ανο {Ίπεπη Ῥγουά ἔτοτη Ἠδαγοπ {ο θα. 
852 Ἴμεη “6885 βαῖά ππίο {λπαπῃ, 
ΜΟΥ, γατ!]γ 1 6αγ τπίο γοα, Μοβες 
ρανο τοι ποὺ (μαῦ Ῥτοαᾶ {τοι 
Ἠδανεῃ, Ὀας τὴ Ἐαί]ιεν ρϊνεῦ]ι γοι 
{πο ἔχτιθ Ῥγεαά {γοιη Ἱεαγεῃ. 
88 ΒῸΣ ἴπο Ῥτγοαᾷ οἳ ἀοᾶ 15 Ἰο 

νημίο] οοπιεί] ἀἆοππη 1γοπι Ἠθανθη, 
84 ρ]νεί] 16 απίο {Π6 υγοτ]ά. 
84 ΤΏ βαιά αγ τπ{ο Ἠήτη, Τιοτᾷ, 

6ΝΟΙΤΠΟΥΘ ρῖνο 5 {15 Ἠγοαᾶ. 
85 Απᾶ ἆοβας ραϊά πηΐο {Πδιη, 1 81 

{86 Ὀγοαᾶ οἵ Ἠ[6: Ίο ἐλαί οοπηθΏ] {ο 
1ης, 5181] πογεγ Ἠπηρετ: απᾶ Π6 {μαί 
Ῥομογτοί] οἩ πια, βΗ8]1 πονοΥ 01τεῖ. 
80 Βαυύ 1 5814 απίο τοι, ὑπαῦ το 

αἱ6δο Ἠανο 566} Π16, 8η4 Ῥε]σανο πού. 
857. ΑΗ {μαί {π6 Ἐαί]ον ρ]νείῃ Τὴ6, 

5118] οοπηθ {ο της; απᾶ Ἠϊτη {πα οοτ- 
οί] {ο 1η6, 1 νυν] 1η πιο γίδα σαδί ουὖ. 
98 ἘῸΥ 1 οα1ηο ἆοππι γοπΙ Ἠθανοῃ, 

ποὺ {ο ἆο πιπο οπτι πο], Ῥαῦ ιο 
ν]] οὗ ἨΙπη (]ναξ 5ετῦ τηθ. 
99 Απᾶ {Π15 16 ἴμο Ἐαἰ]ογς 111] 
ὙΠΟ Πα βοπὀ πιο, μας οὗ 81] 
νηῖσ] Ίο δύ ρῖνοι τηο 1 βλοτπ]ᾶ 
Ίοβο πούμίηρ, Όαί ελοπ]ᾶ ταῖδα Ὁ τρ 
αραῖη αὖ [ιο Ἰαϑὺ ἀαγ. 
40 Απ 015 15 ολο νν]] οὗ Ἠϊτη ὑπαΐ 

5οπ{ 116, (86 ΘΥ6ΥΥ οπθ πγΠΙοἩ βϑοίῃ 
[86 ΒοἩ, απᾶ Ῥε]ετεί] οἩ ἨΙπα, ΤΙΑΥ 
Πᾶνα ογοτ]αβίίησ Ἠΐο: απά 1 τν] 
γαΐ56 ἨΙτη πρ αὖ {με Ἰαρί ἀαγ. 
41 Τ]ο ἆσανς πει πηπγπηπγοά αἲ 

Ἠήπα, Ώθσατιδο Π6 βα1ᾶ, 1 αὐτὴ {π86 Ῥτοαᾶ 
ὙΠΟ «α1ηθ ἄονπι χοπ Ἠθανεῃ. 
42 Απά ἴ]ιογ 58], Ἐ15 τοῦ {115 

16818 ὅπ βοὴ οὗ ἆοβερῃ, Ἱ]οβα 
{αί16ν απᾶ τοί τ πον Ἠοπ 
15 16 ιο ὑπαὺ ο βα1{1, 1 οαππο ἄουνῃ 
{γοπΠι ἨθΘαΥθΠ 2 
48 “6515 ἰμετείογο δ βου θα, απᾶ 

5814 ππηῦο (Ποια, ΜΙΥΤΗΤΙΥ τοῦ αΠΙΟΠΡ 
γοἈχβε]νοθβ. 
44 ΝΟ τῇδ δ 60ΟΠ16 ἴο Τη6, εχεερί 

{πὸ Ἐα ιο ΠΟ λα] βοπέ της ἄγαν 
111: απιᾶ Τ ν]] γαΐϊβθ τη πρ αὖ {ο 
Ιαβί αγ. 
45 ἘΠῚ 15 υτ]θίαη ἴῃ {πὸ Ῥγορᾗμείς, 
Απά ΠΥ 5181] Ῥε 81} {απρΏί οἵ αοά. 

1881 : 
29 ἆοαβιβ απβπγοτθᾶᾷ απᾶ βαϊᾶ απίο 

Ποῖ, ΤΗ15 15 ὑπ6 ποτ]ς οὗ αοᾶ, 
ὑπαῦ γο Ῥε]ενο οἹ Ἠῖπα ποσα 1169 

90 πα} βού. Τ]αγ βαῖᾷ {Πιεγοίογα 
τπιηΐο η, Παῦ ποπ ἄοθβί ἐμὰ 
ΤΟΥ ἃ βαἱρη, ὑπαῦ ντο τηαγ 566, απᾶ 
Ῥεμετο ες 2 πγ]ιαῦ γγοτ]καρί μοι ἢ 

81 Οτχ {αἴΠεγβ αἲε {6 τπαΏΏα ἴῃ ἴμθ 
π]άετποβς; α5 1ὖ 15 πἹ{εη, ο 
ρανο {δια Ῥτοαά ος οὗ Ἠθανοι 

82 {ο οαῦ. 9685 ἰ]λογείοτο βαϊᾶ 
ππ{ο (δια, Ψεχ]ψ, γετῖγ, 1 βαν 
ππίο τοι, ΤΠ ντα ποὺ Μοβεβ {μαί 
Ρανογοι {μεττοαᾶ οαὖ οὗ Ἡθαγεῃ: 
Ῥαῦ τὴν Εδύμου σον σοῦ: {Π6 

-] 88 ἔγιιθ Ῥγραᾶ οί οἱ .Ἡθατοπ. ἘῸΣ 
{π6 Ὀγοαᾶ οἵ ἄοά 15 ἐμαὺ τν]ο]ι 
οοπηθί]ι ἄοπη οαὖ οὗ Ἠεανθη, πᾶ 

94 ρἰνεί]ι ἴ6 ππ{ο {με πγοτ]ᾶ. ΤΟΥ 
5814 {Παογοίογο ππ{ο Πτα, Τιοτς, 
ΘΥΕΙΠΙΟΥΟ ρῖνο τ8 ἴπς Ῥγεαᾶ. 

90 «θρις 5814 απίο Έποθτα, Τ απι ἴ]ο 
Ῥτεαᾶ οὗ 18: π6 {πᾶ οοπιείἩ {ο 
πηο 588}} ποῦ Ἠπηραχ, απ Π6 ελαῖ 
Ῥομαεγεἰ] οἩ Τὴ6 5181] ἹπενθΥ 

96 Μήτεί. Βαΐ 1 Βαϊ απ{ο τοι, πας 
γθ Βᾶγϑ 566} 716, απᾶ γεί Ῥε]ίογε 

97 ποῦ. ΑΙ {παὖ 160} {π6 Ἐαί]ον 
βἰναίῃ το 5181] οοππθ τιηΐο τηθ: 
απά Πτα {χα οοτηεἰἩ {ο της Τ 11] 

88 ἴῃ πο προ οαδί οὔ. Έον 1 απι 
οοπηθ ἄονππ Τχοπη Ἠδαναῃ, ποῦ {ο 
ο παπα ονίτι πο], θα πο πγ]] οὗ 

99 Ἠϊπα ὑμπαῦ βοπῦ 1ηθ. Απά {πῖς 18 
{Π6 ΜΠ] οὗ τη ὑπαῦ βεηύ πο, 
{μαὺ οἵ 8411 ὑπαῦὺ ΒΟ Ίο Πα 
δίνῃ τη6 1 5ῃοιπ Ίοβε ποίῃϊηρ, 
Ρυῦ μοι] ταῖρε 16 πρ αἲ {π6 Ἰαϑύ 
ἄαπγ. Ἔοχ {115 18 {86 τ7ὺ}] οὗ Τῇ 
Ἐαίλοχ, ὑπᾶῦ ενεΥγ οπςθ ὑμπαῦ Ρ6- 
ΠοΙάοῦ {π6 ο, απᾶ Ῥεμανείῦ]ι 
οἩ Ὠΐτη, βΠοπ]ά Ἠατο εἴενπα] 118 : 
απᾶ 31 1 ταῖδε Ἠϊτη πρ αἲ {μα 
]αρί ἀαγ. 

Τ]ιο Ζαν {]ιογθ[ογο τηπηχαπγθᾶ 
οοποθγπήηρ Ἠϊτη, Ώεσατιςδε Π6 βαϊᾷ, 
1 απ {ο Ῥγοαά νυ] ἢ οππιε ἄοσγπ 

42 ουὐ οἵ Ἠθααγεηπ. Απά {Ππαγ ραῖᾶ, 
15 ποὺ {05 ἆσθβις, λαο βοὴ οἵ 
«1ο86ΡΗ, ΠΟΒΘ Γαίου απᾶ τοῦ Π  Υ 
νο ΠΟΥ πον αοίμ Ἐε ΠΟΥ 
ΒΕ, 1 81] οοππςθ ἄοππ οὖ αἲ 

48 πθᾶσθῃ «ἆθριβ ΔΒ υ θα απᾶ 
514 απίο ατα, ΜαΥΠΙΙΣ ποῦ 

44 ΑΤΙΟΠΡ γοιΥβε]Υ6Β. Νο Τη8 68 
οοΊΠΘ {0 Ἰηθ, οχοερί ἴ]ο Ἐαί]ιον 
πυπῖο]Ὦ βοτ{ της ἄγαν Πίτα: απιᾶ 1 
Ὑ1 ταῖςε Ἠἶπα πρ πὶ ὑπὸ ]αβ{ ζαγ. 

45 Τ 15 ντ] ία Ίπ {λα Ῥτορ]ιαίβ, πᾷ 
ἴλπαγ 5881] 811 Ῥο (απσΠί οἳ ἀοἀ. 

40 

41 

1 ΟΥ, 16 
δοιέ 

305, ἐμαΐ 
1 ποιὰ 
γαἴδε 
Πα τ 



ἘΥΑΤΓΕΔΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

5 , ες. α Ν 5 3 ” “ / 

29 ἀπεκρίθη ο Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο 
» .»» - μον , 99 
ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε " 

Δ ᾽ ΄ 

εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. εἶπον οὖν αὐτῷ, 
Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ 
πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζη; οἱ πατέρες 
ς - Ν - / / 

ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς 
ἐστι γεγραμμένον, ΑΛρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ΕῚ ΕῚ ᾽ - « 

3 ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς, ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Οὐ Μωσῆς 

δέδωκεν 3 ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ" 
ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον 
.) -- ΄ ᾽ / ΔΝ / 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. ὁ γὰρ ἄρτος 
τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐ- 

-“" Ν τν "ἢ “ { 5 5 ρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. εἶπον 
τη ς - οὖν πρὸς αὐτόν, Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν 

- Ν 3 “ 5 24. ᾽ “ εκ 
37 τον ἄρτον τοῦτον. εἶπε δὲ" αὐτοῖς ὁ Ἱη- 

- 2 ͵ 9 ο κ ἘΜ Ύδ ἢ 
σοῦς, ᾿Εγώ εἶμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς" ὁ ἐρ- 

, ῃ / τ χόµενος πρός µε οὐ μὴ πεινάση' καὶ ὁ 
/ Γ δλ ἔς 3 λ , 25 ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ” πώποτε. 

. ᾽ ἘΝ ς “α “ ΝΕ , ΄ Ν 
30 ἀλλ᾽ εἶπον υμιν οτι και εωρακατε με, και 

ἘΞ τὰ ε 
πᾶν ὃ δίδωσί µοι ὁ πατὴρ 

Λ . “ , » ῃ ῃ 
πρὸς ἐμὲ ἦξει καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός µε 

᾽ 2 5 ον 
οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω. ὅτι καταβέβηκα ἐκ” 

“-“ 3 “ “ / Ν 

τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ 
5 / αν ΄ “ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 
τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 

α “ ὰ ΄΄ ΄ δι 
µε πατρός”, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι, μὴ 
2 ΄ ν » - - Ἁ » / τς 

ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ 
» 28 ο Αν , « ΄ “- δέ η Ν ἐν" τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. τοῦτο δέ" ἐστι τὸ 
θέλ - , 9) σ᾽ - ς 
έλημα τοῦ πέμψαντός με”, ἵνα πᾶς ὁ 

- . 

θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτόν, 
” ᾿ ’ / » ν » Δ 

ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ 
΄ 3 / ς ΄ 

τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
3 , . .«» - Ν » - Ἐγόγγυζον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, 

5 2 / 3 εἰν ς ΔΝ 3 
ὅτι εἶπεν, Εγω εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς εκ 

-“ .] ΄“ 

τοῦ οὐρανοῦ. 
» - « εν η η ο ΕἾ δὲ » 
Ιησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν 

; ΄ κ Ὀ 
τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν 3 
λέγει οὗτοςῦ ὅτι Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα- 

Ε / 5 33 ς 
βέβηκα; ἀπεκρίθη οὖν 3 ὁ 
εἶπεν αὐτοῖς, Μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλή- 
λων. 

80 

ο -- 

[ο] 9 

» 

ἓτ οὐ πιστεύετε. 

38 

40 

4 "- 

νι», ᾽ ή ᾽ 
καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτος ἐστιν 

43 Ἰησοῦς καὶ 

4: οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν 
ἣν { Ἁ « ΄ ζς ’ 3, [4 

μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, 
καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν 53 τῇ ἐσχάτῃ 
4 ΄σ 

45 ἡμέρᾳ. ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφή- 
ν ν / Ν “ “ 

ταις, Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ τοῦ Θεοῦ. 

“ 

20 

91 

98 

94 

411 

πιστεύητε 

ἔδωκεν 

(ν) οὐ. δὲ 

διψήσει 

ἀπὸ 

Οι. πατρός 

οπι. ἐν 

πατρός µου 

29. γάρ 

νῦν 

οπι. οὗτος 

οπι, οὖν 

αἆαᾶ ἐν 
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1611 
Ἔίνδιγ 1ΠΑΠ 1{1ιθγείογο ἐλαί πα 
Ἠεαχᾶ, απᾶ μα Ἰεαγποά οἳ {16 
Ἐαΐμετ, εοπιθίΏ πιηΐο 1η. 
46 Νοῦ Όναί δὴν τηαη Παἴλ 56οη ἴ]ιο 

Ἐαίπεν» Ἓρανο Π6 ΗΟ 15 οἵ αοᾶ, 
Ίο μαίῃ βθϑθὴ {1ο Ἐπί]εν. 
47 Ὑετγ, νοτῖ]γ 1 5αγ ππίο τοι, 
Ἠο {μδὺ ῬεΠενοαί] οἨ τηΘ, μπαΐ ϱΥΘΥ- 
Ἰαϑύϊηρ 119. 
48 1 απ. ὑ]λαῦ Ῥγοαᾷ οἱ 1178. 
49 Του ζαύμουβ ἀἱᾷ εαῦ Μαηππα ἴῃ 
πο νΙ]άεχηςβΒ, απᾶ ἅτ ἆραάᾶ. 
50 Τ]5 15 πα Ῥγοαά πῃ] 6} οοπθ)]ι 

ἄονη ἔχοι Ἠθανοῃ, ἐλαί α ΤΠ ΤΗΒΥ͂ 
οαὲ {πογθοῦ, απᾶ ποὺ ἄ1ο. 
51 1 απ ἐμο Ἠνίηρ Ῥτεαᾶ, πνπίο]α 

68116 ἄοππι γοτη Ἠθαταοῃ. Τῇ ΠΥ 
1η οαῦ οὗ {1Π|8 Ῥγοσᾶ, ο 518}} Ίνα 
{0Υ 6Υ6Υ: απᾶ {μα Ῥγεαᾶ ἐπαύ 1 νι] 
6ῖνε, 18 τὴν Π6β1, ΟΠ 1 ση] ρῖνο 
ἴον {6 11ἴ6 οὗ {Π6 που]. 
62 ΤΠ6 ἆσαπβ ὑπουθίουθ 5ἴπογο 

διηοηρσδὺ Πθ6πβε]νθ6Ββ, Βαγίηπρ, ΗΟΥ 
ο8πΠ ΓΠ18 1ηΘΠΗ στο τι5 Πῖς ἤββῃ {ο θα ὃ 
5ο Τπαη {6518 5814 απ{ο ἔῃ 61, 

Ὑετ!ῇγ, ὙΘΥΠΪΥ 1 58. πηΐο τοι, Ἐκ- 
οορὺ το οαὺ ἴ]α ΠεξεΏ οἳ {Π6 βοὴ οἵ 
τηϑῃ, απᾶ ἁτίπ]ς 1115 Ῥ]οοᾶ, γε Ἠαγοα 
πο 1176 Ίπ τοι. 
54 ἼΝ]ιοβο οαἰεῖ] γὴν ΠαςἩ, απᾶ 

αὐ] κοί τησ Ρ]οσᾶ, Παζλ εἴεγπα] Π{ο, 
απᾶ 1 Ὑ111 ταῖδο σα αρ αἱ {ο ]α5ῦ 
αγ. 
δῦ Έον πι Πας] 15. πηθαξ Ιπᾷςαᾶ, 

απᾶ τὴν Ῥ]ουά 15 ἀτίπ]ς Ιπᾶεεάᾶ. 
50 Ἠο ἴλαί οα{ε[]ῃ τὴν Παρῃ, απ 

αὐ] κοίη τὴν Ῥ]οοά, αν 6] 1601} {π τηθ, 
απᾶ 1 1η Ἠ]πη. 
5τ ΑΑ {πῸ Ἠνίηρ Ἐαΐ]ιον παῖ 5οπ{ 

Τη6, απά Τ Ἠνο Ὦγ {πε Ῥαΐίμοτ: 50, Π6 
{παῦ οα{εί]Ἡ πηθ, 6τεη Ἠθ 5118]}} γα 

ΤηΘ. 
ὃς Τ]ηή5 15 ἐ]ναῦ Ὀγοαᾶ σἨῖοἩ οα1ηθ 

ἄονπι ἔγοπι ἨθαταοἨ: ποὺ α8 τοι 
Γα0116Υ5 41ᾷ οί Μαητια, δια ατα ἆθας : 
Ἡο {λαί φαΐ οἳ {115 Ὄγεαά 5181] 
Ἠγε {αγ 6Υ6Υ. 
59 Έ]6βο {μῖηρς Βαϊ μ6 1 {Π| βσπα- 

6οριο, ἃ5 ης ὑδιρηῦ ἴῃ ΟαρογπαἩπ!. 
60. Μαπγ ὑλπαγείοτε οὗ 15 4ἱδοῖρ]6, 

Ἡ/θΘη {ΠΟΥ πᾷ πραγ ἐλὲ8, 5α1ᾶ, ΤΗΙ5 
15. 81) Ἠαχά ΒαγΙΠΡ, ὙΠῸ ος Ἠθατ 12 
61 Ἴιοη 9655 Ίαν ἴῃ ἨήπαβεΙ, 

ὑλλαί Ἠ]5 4ἱδοῖρ]ες ππαγπηαγθᾷ αὖ 16, Ίο 
5α14 απ{ο {]θπη, Το} {Π|15 οὔθ μα γοι» 
62 3 Ἠ]λαί απᾶ 1 το ελα]] 566 {π6 

50Ἠ Οὗ τηαἩ αβοθηα ΠΡ π/Πετο Ίο γγαβ 
Ῥοΐοτο ὃ 
08 Τὸ 15 ὑπ Βρϊτ]ς {παὖ απο]οπαί]ι, 

119. Βοε]ι Ῥτοβίεί] πούήπς: λα 

1881 
Ἔνενγ οης ὑπαὺ πα Ἰδαχᾶ ἔχοπα 
{ο Ἐαίλετ, απᾶ Ἠαῦι Ἰεαγπεᾶ, 
οοπιθίἩ ππ{ο πιο. Νοῦ ἐλαῖ αΠΥ 
τηϑ8η αν 566η πο Ἐαίμοχ, 
5878 Ίο ΒΊΟΝ 15 ἔχοτη ο, Ἡςα 
Βα βθθὴ {με Ἐαίμον. Ὑεχγ, 
νεγῇγ, 1 βαγ απίο γοα, Ἠο ὑπδὲ 
ῬεΠενείμ μα }} οἴογηα] Ἠΐο. 1 
ΑΠ {ο Ῥγοεαᾶ οὐ 116. Ὑοαγ 
Σα{16Υ8 ἀῑᾷ δαὺ {ΠπΠ6 τπαππα ἴῃ ἔ]ιο 
ψη]άθγηςςς, απᾶ {εν ἀεᾶ. Τ]8 
18 ὑπ6 Ῥγαεπᾶ υΥ]Ι«Ἡ οοππθί] ἄονσῃ 
οα{ οὗ Ἠθαγεῃ, ἐμαῦ ἃ ΤΠΑΠ ΤΠΑΥ 
οαῦ {εγαοῦ, απᾶ ποὺ 16. 1 ατη 
ια Ἠνίπσ Ῥγεαά νο] οππηθ 
ἄοτα οὖ οἵ Ἠθργοῃ: [ἢ αΠΥ πα 
οαὺ οὗ {115 Ῥτοαᾶ, μ6 β]ια]] Ί1νο ἔου 
6ΥεΥ: γϑᾶ απᾶ {πε Ῥγθαᾶ ΒΟ} 1 
ση] ρῖνο 15 τὴν Παρ], Γοχ ἴ]ιο 16 
οὗ {πὸ πποτ]ᾶ. 

Ἐ]μο. οεπδ ὑπογυίου βἴχογνο 
οἩ6 πλ απιοίἩςΥ, βαγίηρ, ΗΟΥ 
οἳἩ. {18 πηαπ ρῖνο τι 15 ἤθβῃ 

ὅ9 {ο οαῦϑ κἆθειβ {]μογείογο βαϊᾶ 
πη{ο {μεπι, αγγ, γοτ!γ, 1 βαγ 
πηΐο τοι, Ἑχεερί γο οαῦ ἴ]α 
Πθβ]ι οἳ {π6 Ῥοπ οὗ πα απᾶ 
ἁτιη]ς Ἠϊ5 Ῥ]οοά, το Ἠανο ποῦ 

54 116 ἴῃ Ὑτοπγβε]νο. Ἠο Ίλια 
οα{εί] τὴν ἢ 65} απᾶά ἁἀτιη]αί]ι 
Ίηγ Ῥ]ουᾷ Πα εἴεγηα] 76 ; δᾶ 
1 11 γαῖξο Ἠϊπι πρ αὖ {πὸ ]αβί 

δῦ ἆαγ. ΤῸ τὴ Πθβι 15 1πιθας 
Ἰπάθεᾶ, απᾶ τησ Ῥ]οο 15 3 ἀνιη]ς 

56 Ἰηπᾷθαᾶ. Ἠδ {πᾶῦ οα{εί] τὴν Πδβ]ι 
Δα ἀτιη]εεί] τὴν Ῥ]ουᾶ Δρ᾿ ἢ 

δ7 ἴῃ 1ηθ, απᾶ 1 ἴῃ 1, ΑΦ {μα 
Ἠνίης Ἐαίμαν βοπῦ πηθ, απᾶ 1 
νο Ῥεσφτςα οὗ {πο Ἐαί]αυ; 50 
Π6 {ιαῦ οα{εί] 1ηθ, 6 8150 5881] 

ὅϑ Ίνα Ῥεσαιςε οὗ 1ηθ. ΤΗ15 15 {λε 
Ῥγθδᾶ ὙΠΟ «απηο ἄονπ οὐ οὗ 
Πϑαυθη: ποῦ ἃ5 {π6 {αΐμενς αἰα 
εαΐξ, απᾶ ἀϊοᾶ: π ἐμπαὺ θαΐθίῃ 
{118 Ῥυθδαᾶ 5181] Ἰἴνθ 1ογ ετογ. 

ὅ9 Τμοεξο {Πίπσς ραϊᾷ Ίο ἵπ 8{Π6 
Α7ΠαΡΟΡΊΕ, 88 16 {αασΗ{ ἴῃ Οαρευ- 
ηΒΊΤΗ. 
Μαπγ {Παγαίογο οὗ Ἡ]β ἄῑβοῖρ]ας, 

ὙΠ6Π {πεγ Πραγα ἐλ, 5414, ΤΗΙ5 
15 ἃ Παγ Βα] Πρ; ὙΠῸ ομπ Ί1θαΥ 

61 410} Βαυῦ ὅοδαπς Κπονίηρ ἴῃ 
Ἰήπηξα] ὑμπαὺ 115 αἰβοῖρ]65. τηπῦ- 
τηπγϑα αἲ 4115, βϑ!α ππίο ἔ]απι, 
Τοῦ {Πῖ5 οαπδο γοα {ο βίαπι- 

62 Ρε» Ἠ/λαί πει 1 γο βλοπ]ά 
Ῥεμο]ᾶ {πο Θοπ οἳ τηδη 858- 
οθηάΐηρ ΘΟ ο γγὰβ δου ὃ 

09. Τῦ 15. ὑπὸ βρι σὺ {παᾶὖ απήσ]κοπθίἩ: 
016 ἤθβη Ῥτοβίεί] πομπής: ὑπ 

46 
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ϑυηα- 
σοσιις 
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ΏΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

- “5 30 « » ’ Ν “ Ν ΜῈ 

πᾶς οὖν Ὅ ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ 
θ ΄ ” / ῃ 9 με Δ 

40 µαζων, ερχεται προς µε. ουχ οτι τὸν πα- 
ΑΛ ν - 

τέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὁ ὧν παρὰ τοῦ 
- Φ ᾿ Ε] Ἁ » 

41 Θεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν πατέρα. ἀμὴν ἀ- 
Δ λέ αν ε ’ ᾿ » ἐ.30 ” μὴν λέγω ἡμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ," ἔχει 

’ » ιν ΄“ - 

48 ζωὴν αἰώνιον. ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 
« .“ ” - 

49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ 
᾽ ΄ 37 φν..}5 15) ΑΝ [ή » «» 

50 ἐρημῳ"“, καὶ ἀπέθανον. ουτος εστιν ο ἄρτος 
{ - “ " 

ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ 
” ” / Ν Ν » , » / “ ς 

δι αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. ἐγώ εἰμι ὁ 
” ΡΞ « ᾽ - . - . 

ἄρτος ὁ ζών, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς 
/ ”- ον 

ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται 
ο) Δ ». αι ετῶς Ν ἃ » Ἂν ’ εἰς τὸν αἰώνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, 
« / 5 / Ε] ’ 33 ς ω ” 

ἡ σάρξ µου ἐστίν, ἣν ἐγὼ δώσω) ὑπὲρ τῆς 
- { “ 

τοῦ κόσμου ζωῆς. 
3 ΓΑ μὰ Ν 3 / . "“ 

δ ᾿Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
- 9 - - 

λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν 
᾽ - 5 Εν Αὐτῷ εἰμὶ .» “ 

δ8 σάρκα φαγεῖν; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
Ε] Α ” Ν , Ἐξ, Ἂς 2 Ν / Ν 

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν 

σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε 
- Ν τ ΄ 

αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 
/ Ν 

δι ὁ τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ πίνων µου τὸ 
αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω 

κα. η - ” / ιν ΄ / 

δ αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ µου 
ΕἸ θῶ 39 ) “ Ν Ν ιν ἀληθῶς ὢ ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά µου 
3 -“ 89 Ε / ε / ἣν 

δ0 ἀληθῶς 3 ἐστι πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν 
Ν Ω 

σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει, 
» Ν ” ᾽ » Ν . ΄ , « “ 

δ] κἀγὼ ἐν αὐτῷ. καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν 
/ .. - μας . 

πατήρ, κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα καὶ ὁ τρώ- 
» “ / , 4, / 

68 γων µε, κἀκεῖνος ζήσεται δι ἐμέ. οὗτός ἐστιν 
ς “ - - ᾿ 

ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς" οὐ καθὼς 
᾿» Η , εἰ Α, ’ 40 Ἂν 2 τ ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα," καὶ ἀπέ- 

πη , - 
θανον' ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον, ζήσεται 

- “ 5 ΄ 

ὅ9 εἰς τὸν αἰῶνα. ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ 
διδάσκων ἐν Καπερναούμ. 

3 » , - “ 
ὁ0 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν 

“ τὸ / 9 
αὐτοῦ εἶπον, Σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λό- 

- 5 ῃ / δ κι » 
61 γος' τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; εἰδὼς 

δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅ “ ἐ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσι 
, » ΄ π' 

περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐ- 
δ -» κ ε ε« 3 
02 τοῖς, Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; ἐὰν οὖν θεω- 

”- Δ Ν - ΕῚ 3, 

ρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα 
“ ας ἡ Ν , “- / 

68 ὅπου ἦν τὸ πρότερον; τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ 
- ς Δ ᾿ » ” Σο, . Ν 

ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν᾽ τὰ 

85 γι. οὖν 

85. οπι. εἰς ἐμέ, 

37 ἐν τ ΤΥ " Η { 
ῃ ἐρήμῳ τὸ μάννα 

38 οπι. ἣν ἐγὼ δώσω 

89. ἀληθής 

40 ϱπυ. ὑμῶν τὸ μάννα, 

4192 
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ἘΜ δ. 
10. 16, 

ἘΤ,ον. 
25. 94. 

ἜΝ 8. 
20. 

5. ΘΟΗ͂Ν ντ 

1611 
τ ἦβ ὑπαῦ Τ ΒΡρθὰκ ππίο γοα, 11αΥ 
ατθ ΒρίτΙ{, απᾶ ΠΟῪ 876 1176. 
04 Βαυὺ {Π676 ατθ βοπιθ οἳ τοι {παὺ 

Ῥεμενε ποὺ. ἘῸΣ “6515 Ίπιονγ Τοπ 
{π6 Ῥοριπηΐηρ, ὙΠῸ ΠΥ ν/ετο ὑπαὺ 
Ῥοε]εγνεά πού, απά 0 ϱΠοπ]ᾷ Ῥείχαγ 
Μήτη. 
66 Απᾶ Ίο ραϊῖᾶ, Τ]αγαίοτο βα1ᾶᾷ 1 

ππ{ο τοι, ἴλαξ το τπαη οαη 60118 
ππ{ο 116, οχοερῦ 16 6.6 ρῖναοι ππ{ο 
Ἠήπῃ οὗ τὴ ἘαίΠο}. 
66 41 Έτοπα λαξ παρ τηαγ Οὗ 1115 

4ἱβαῖρ]ες πνοπέ Ῥασ]ς, απιά πνα]]κεά το 
ΙΠΟΥΘ γι ΠΤ. 
67 ΤΉ ΘΗ βδϊα ᾳοβᾳς5 πηΐο {Π6 ἐνε]νο, 
ΠΠ γο 8150 σο ἅγγᾶγ 2 
08 Τ]οιπ Θπποι Ῥείετ απβηογεᾷ 

Μήτ, Τιογᾶ, {ο-ππλοπα 5881] πο σοῦ 
Τ]ιοα Ἰαδί ἴ]ο ποτά οἵ εἴετπα] 
ο. 
69 ἘΑπᾶ πο ῬεΗσγα απᾶ αγα 5176 
ναί ποὺ αὐὖ ἐλναί ΟἨτ15ἱ, πε ο οἵ 
{πὸ Ἠνίπρ ἀοα. 
το ἆοβας απβπ/ογθᾷ {]ιοπα, Ἠαγο ποὺ 

1 «ποβεπ σοῦ ὕμνον, απᾶ οπο οὗ τοι 
18 ἃ ἄενι]2 
11 Ἠο 5ρακο οὗ διαδ5 Τςοατῖοί {μπα 

500 Οἵ ΡΙΠΙΟΠ: ἴῸΥ Π6 16 πνας ὑπαΐ 
5Πο 1 Ῥείταγ Πάπα, Ῥεῖηρ οπε οἱ {μα 
{ππε]νο. 

π Α{Πογ {Ππ686 {Πΐησς, 7 65τ|5 νγα]κεᾶ 
1η ἄαΗ]εα: Τογ Ίο π/οπ]ά τοῦ να] τη 
16Ἡ1Υ, ῬθεαΊδθ {16 ἆεπς βουρῃῦ ἴο 
ΚΠ] Ἠήτῃ. 
2 ἘΝον ἴμο {ους Γεαδί οὐ Ταρει- 

ηαο]ες γ/ας δὖ Ἰαπιά. 
8. Ἠις Ῥνείμνγον {εγείογθ βαϊα πηΐο 

Ἠϊπη, ὮΏοαρανγί Ἠσθποθ, απᾶ 6ο ἰηΐο 
οπᾶσα, ὑπᾶῦ ἔμ ἀῑδείρ]ες 150 τα 
566 {1ο ΥΟΓΙ5 ὑπδῦ ἔ]οια ἄοθβθ. 
4 ῬῸΣ ἴμετο 15 πο τα ὑπαῦὺ ἄοθί]α 
αἩγ ὑπίηρ ἴῃ βοοτεῖῦ, απᾶ ο ἨΙτηβε]! 
ΒΘΘ Κίς {ο Ῥε πον/π ορεη]γ: Τῇ ποια 
4ο ἴπεβε {1ΗΠΡΒ, 56 ὑπ 56 1 {ο {π6 
νοχ]ᾶ. 
ὅ ΒΟΥ ποῖ μου αἰ Ἠ18 Ῥτείπτεπ Ῥε- 

Ἠσθγνο 1π Ἠήτη. 
6 Τῃοπ 96515 βαϊᾶ τπ{ο {παπι, ΜΥ 

6πης 15 ποὺ γοίσοιπε: Ῥαΐ0 γοαχ {τὴ 8 
15. αΊναγ 1οεαάγ. 
7 Τ]ο πγοτ]ά οπηποῦ Ἠαΐε τοι, Ῥαΐ 

1ηθ 15 Παϊαί], Ῥοσστςδο 1 {ερα{γ οὗ 14, 
Ένας Όλο γγοτ]ςς ὑπουθοῦ ατα ογ]]. 
8 ο ο πρ πηΐο {815 {εαδί: 1 5ο 

ποῦ ἀρ γεί πηΐο {115 {εαςί, {ου ΤΥ 
Ώπηο 15 ποὺ γεί Γ{π] «οπ16. 
9 θη 6 Ἰαά βαϊᾷ {παςεο πονάς 

ππ{ξο ἤθη, ο αροάς 511} ἴπι ἄαμ]εο. 
10 4 Βυὺ γ]αεπ 115 Ὀχγείπτεη γγετε | 10 

ϐ5-- ΥΠ. 10. 

1881 
ψγογάς ὑμπαῦ Τ Ἰαγο βροκετπ ππ{ο 

64 τοι 816 βΡΙΙ{, απᾶ 876 116. Ειί 
Ώιαγθ απθ βοὴ οἳ τοα Όιαί 
Ῥομενο ποῦ. Έοτ “6518 ΚΗΘ 
{γοτα {π6 Ῥδρίπηϊηρ ὙΠῸ {ΠΟΥ 
γοσθ {λα Ῥε]μονεά ποῖ, απᾶ 
νο 165 νγὰβ ὑπαῦ Αποπ]ά Ῥείταγ 

65 τη. Απά 16 βεϊᾶ, ἘῸΣ {815 
ὀλπ586 Ἠαγε 1 Βα] πηΐο γοῦ, ὑπαὺ 
110 ΙΠΑΠ 68ἨΏ 60116 ππ{ο 1η6, 6Χ- 
οορί Ὁ Ῥο ρίνθῃ απο Ἠϊπα οὗ 
λαο Βα ΠΟΥ. 

66 ὕροῃ {15 ΤΥ οἳ 5 ἅ15- 
ο1ρ]εβ παπί Ῥαε]ς, απά πγα]κεᾶ 

67 πο 1Πογθ 10 Ἠήπη. {6585 βαϊᾶ 
{που θέον ππ{ο {]ιο (πγε]νε, η Γοα]ᾶ 

08 το 415ο ο απΑΥ2 ΒΙΠΠΟΠ Ῥεΐετ 
απβυγετες Ἠϊπα, Γιου, {ο ΠΟΙ 
8.8} τῷ ρο ποι 1Παδί {Π6 

609 νου β οὐ εἴεγπα] ἴθ. Απᾶ πε 
Ἠανο Ῥεμενοᾶ απᾶά Έπου ὑπαΐ 
ποιὰ αὐῦ {Π6: ΗΟ Οπε οἳ ἄοἀα. 

70 «6815 απβπγογοᾷ πριη, Ὠϊιᾶ ποῖ 
1 «Ἠοοβο τοι {με Ίππε]νο, απᾶά 

Τ1 οπο οὗ τοι 15 ἃ ἀθυ}} Νοῦν πε 
ΒΡΑ ΚΘ οἵ οτπᾶας ἐλ6 80πι οἳ Βἰ- 
ΤῸ) 15οατ]οῦ, ΤΟΥ Π6 16 πγαβ λα 
ελοτπ]ά Ῥείταγ Βΐτη, δοίη οπθ οὗ 
{6 {ππε]νο. 
Απ αξ[εγ {π656 ἐ]ήπρς 9 εσας 

πγα]]κοᾶ ἴῃ ἄαμ]εαε: Το Ίο που] 
τοῦ πγα]]ς ἴῃ πάσα, Ῥεοαπςδο {16 
ὅθ νγ5 βοπρῃὺ {ο ΚΙ] τη. ΝΟΥ 
Όλο ἔθαβϑῦ οἳ πο Ψϑνγβ, {πὸ ζϑαβὺ 
οὐ  {αβεγπασ]εβ, πας δὺ Ἰαπά. 
Ἠϊ5 Ῥγθύβγθῃ 1]μαγείογο βαϊα 
πο Ἠϊπη, Ῥερατί Ἠσπςςθ, απιά 
6ο Ιπίο οπᾶσα, ἐπαί {πγ 415- 
οἱρίεβ αἱδο τπαγ Ῥελμο]ά {ψγ 

4 ΟΥΚΒ πο] μοι ἀοεξί. Έοτ 
πο τῇδ ἀἄοείῃ απγἰμίης ἴῃ 56- 
οχαῖ, Σ2απᾶ Ἠϊπιβε] βεεκεί1ι {ο "6 
πιο οραεΠ]γ. Τῇ μοι ἀοθβῦ 
{π686 {Π1πρς, τηϑηϊΐθδῦ ἐπ υβ6 1 
{ο {μ6 ποτ]. ἘἘῸΣ δυϑθὴ ΠΒ 
Ῥγθίμγοη αἸἃ ποὺ Ῥε]ογο οἩ 

6 πἴτη. “655 {λεγοίογο βίῃ ππι- 
{ο πετα, ΜΥ Ώτπε 15. ποὺ γϑῦ 
οοππε; Όπί γοαν {πιο 15 αἶναγ 
Υθαᾶγ. ΤΠη6 πγοτ]ά «απού ]αΐθ 
ποια; Ῥαί τηο 1Ὁ Ἠαβείῃ, Ῥο- 
οπᾳ5ο 1 {αρα οἵ 1, Ὠναί 118 

8 ΝοΓΙ5 απο ον]. ἄο Τε πρ 
ππίο {πο {εαδί: 1 ρὸ ποῦ πρ 
δυγρῦ απίο {115 {θαδί; Ῥεεααδεθ 
ΤῺ πιο 15 ποὺ γαοῦ {α]β]εᾶ. 

9 Απά Ἰανίηρ βαϊᾷ ἴ]ιοδε {ἐήισς 
ππίο {πειπη, Ἡθ αροᾶο αἐτῖ ἴῃ 
ἀαμ]εθ. 

Βυῦ ΘΗ Ἠῖς Ὀτείμτοι πγεχο 

το 

ο 

οι 

-α 

105, 
πμαςὶ 
τυυγά» 

3 Βοπιο 
αποϊοηι 
αιιλλοτ]- 
{165 τοδᾶ 
αν δεζκ- 
εἰ} 1 {0 
δὲ κοιςι 
ορεπίγ. 

5 ΜαΠΥ 
ἃ ποίοις 
Δα Ποτὶ- 
{165 οπής 
ψοί. 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ"! ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ “ λελάληκα 
Ὰ - ὰ » 

84 ζωή ἐστιν. ἀλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἵ οὐ 
ΕΣ - ς 2 -- 

πιστεύουσιν. ᾖδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς, 
τ τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν 

{ [4 ᾽ / λ ἐμϑν' υ - 

θ0ὅ ὁ παραδώσων αὐτον. και ἔλεγε, Δια τοῦτο 
» κ να μὲ 9 ν᾽ , ” / 

εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός. 
Σὴ Ν ας , » “ » “ / 

µε, ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρὸς 
μου, ΑΣ οπι. µου 
Ἔκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν ς- ο. 

» “-“ 3 Δ » Ν ᾽ , » ” - 

αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ 
5 3 κκ - ΄σ , 

ΟἹ περιεπάτουν. εἴπεν οὖν ὁ ἴησοὺς τοις δώ- 
Ἁ ΔΝ ς - ᾽ [- / ΟῚ 

(8 δεκα, Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; ἀπε- 
, Φ 43 » ΄“ 2 , [ο Ἁ 4 

κρίθη οὖν" αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, πρὸς 3 οπι. οὖν 
᾽ / ιο ” / τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου 

« - ἐπ 

0) ἔχεις. καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώ- 
“ ΔΝ θες σα ε εν 44 ἼΔΕ} ον ν καµεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς ὁ τοῦ 14 ὁ ἅγιος 

- - α 5 - 2 - αι ὐοῖα 
τὸ Θεοῦ τοῦ ζῶντος ἢ. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἴη- 35 οηι. τοῦ ζῶντος 

- » « -- 

σοῦς, Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξά- 
« - ο 2, 

ΤΙ µην, καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν; ἔλεγε 
5 θυ ἊΝ 

δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος ᾿Ισκαριώτην 3 οὗτος 46 ᾿Ἰσκαριώτου 
εν Ὁ ΑΝ φ' 

γὰρ ἤμελλεν αὐτὸν παραδιδόναι, εἷς ἢν ἢ ἐκ 47 οηι, ὧν 
- / 

τῶν δώδεκα. 
π Καὶ περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς πὴ ταῦτα ἐν 1 μετὰ ταῦτα περιεπά- 

τῇ Ταλιλαίᾳ οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ τει ὁ Ἰησοῦς 

περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
3 ἀποκτεῖναι. ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἴου- 
3 δαίων ἡ σκηνοπηγία. εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν 
οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν, καὶ 
σα τι ν 2 ’ α΄ Ν « / 

ὕπαγε εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί 
Δ - ΕΣ] 

4 σου θεωρήσωσι τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς. οὐ- 
δεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι ποιεῖ, καὶ ζητεῖ αὐὖ- 

τ ὁ “ - 
τὸς" ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, 3 Ἰζαγῃ. αὐτὸ 

΄ Δ “ ’ 291 Δ 6 

ὅ φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. οὐδὲ γὰρ οἱ 
” Ἂ » “-“ » , ο) 3 { , 

ὃ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. λέγει 
3 "δ σι αρί ας ν -. « 4 [πΧ ” οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Ὃ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω 

« 

πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ 
/ ΄ 

Ἰ ἐστιν ἕτοιμος, οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν 
ὑμᾶς" ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ 

- σ “ 

αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 
ς - 3 . ν ς ν ΄ Σαλ, ᾱ , 

8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς την έορτην ταύτην” ἐγώ ὃ οπι. ταύτην 
» 4 » / 3 Δ ς εὖ / ο 4 , ο 7 

οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι 3 }7αγ. οὐκ 
« - 

ϱ ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὕπω πεπλήρωται. ταῦτα 
ΜΟῚ νος, κε ὦ ᾽ - , 

δὲ εἰπὼν αὐτοῖς, ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 
ε Ν » ΄ - 

ιι. Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 

4] 



1 αν. 
άεπιο. 

305, 
πιαγ υοἵ 
ὀεζαιίδε 
ο) ης. 
Η08ες 
λαίᾖι 
συνε, 
φοιι εἷγ- 
οιι- 
οἱδέοτι 

416 ΞΡ ΘΗΝ ὙΠ 10---27. 

1661 1881 
6οπο αρ, ἔμθη νγθηΐ Π6 4150 πρ αππῖο 6οπε τρ απ{ο 61ο ἔθαβῦ, πο πυοηξ 
{Π6 {ααβί, ποῦ ορεη]γ, αὐ ας 10 616 1θ 8180 ἀρ, πού ῬΌΡΙΟΙΥ, Ραΐ ἃ5 
ἴῃ βθογϑῦ. 11 1 τοῖο ἴῃ βθοχες. Τὴ δον 
11 Έπεῃ ἴ]ιο ὅονβ βοαρσμὺ πα αἱ {πεγε[ογοθ βοασμῦ τη αὖ πα 

{86 ἔοαξῦ, απά 5814, ΒΟΥ 15 μ63 ϑαβῦ, απᾶ βαϊά, Ἴλπειο 15. Ἠθῦ 
12 Απά ὑπθὺθ νγὰ8 ΤΩ ΠΟ ΤΠ ΤΉ ῸΥ- | 19 Απᾶ λογο γ/αβ ΤΟ ΤΩΙΥΤΑΥ- 

Ίησ ΑΠΙΟΠΡ με Ῥεορ]ο οοποεγηίης Ίηπρ 4ΠΠΟΠΡ ὑπ6 τη] {πᾶ65 οοπ- 
Ἰήπα: Εοχ ΒΟΠ1Θ 5814, Ἠθ 15 ἃ ροοά οεγηῖηρ Ἠϊπα: ΒΟΠΙΘ βαῖᾷ, ο 
Ιλ: Ο{Π6ΥΒ 58], Ναγ, Ῥαΐ6 Π6 ἆο- 5 ἃ ροοᾶᾷ τπαπ; οίῃοαχς βαϊᾷ, Νοῦ 
οαεϊναίῃ {1ο Ῥθορίο. 50, θαῦ Ίο ]οαᾶσί]ι {π6 παπα] Ε1{πιᾶς 
19 Ἠοπραῖ{, πο τηϑῃ βΡρα]ο οροΠ]γ | 18 αβίταγ. ἩἨοπροαῖδ τιο τηαπ βΡα]κα 

οὗ Ἠΐτα, {ου ἴθαν οἵ {ιο 119. οροεπ]γ οὗ Ἠϊπι {ος ἴθραν οὗ {πὸ 
14 4 Κον αδοιέ ἐπδ ταἰᾶδὺ οἵ {πα 261γ8. 

{οαςί, 1 6βαςγγεηί πρ {Πίο {πὸ Τοπαρ]θ, | 14 Βαΐ τα 10 πας ποτ ἐ]ο πηᾶςε 
απᾶ {απσΏύ. οὗ {ο ἔθαβὺ ζεδας ποπ ἀρ Ἰπίο 
16 Απά {π86 ᾖοαπβ ππαχτε]]εᾶ, 5αγ- | 16 ἔἶιο ἐεπιρίθ, απᾶ ἰαιρμύ. ΤΠ 

..0Υ, ἴης, Ηον Κπουγοίῃ {115 ππαιι [1είίενς, 06πς {λογείοτο πηαχγο]]εᾶ, βαγ- ͵ 
ἰξαγΊι- Ἱανίπς ἨΘΥοΥ ]εαγπος 2 Ἰησ, ον Ἰποπεῦι ἴπδ πια 
110: 16 7658 απβπογεᾶ {Παπαι, Μγ ἄοο- Ιθέΐ6υς, Πανίηρ πθγθΥ Ἰοαχηθᾷ» 

{πΊπο 15 ποὺ παῖπο, Ῥα0 ἰδ ὑπᾶῦ βοηῦ | 16 7655 ἐμαχοίοτο απβηγογεᾶ {Ποπῃ, 
16. απᾶ Βαϊ, Μγ {οαομίπρ1βποίτηΊπς, | 
17 Ταπγτηα γη] 40 Πϊρ τη] Ἡδ αμα] | 17 Ῥαὺ 5 ΕΠιαῦβεπύ πιο. Τῇ ΑΠΥΤΩΑΣΙ 

Ίσιονγ οὐ {Π6 ἀοοίτῖπο, θύμον 1{ θα οἵ πγ]]]θί] {ο ἆο Ἠἱβ γ11}1, Ίο 5881] 
αοᾶ, οἳ π]εί]ιοχ Τ βρεα]ς οὗ τΙγΡΕΙ/. Ίσιουγ οἵ {Πε {δασμίηρ, π]ιδί]αΥ 1{ 
18 Ἠο μαι βρεακεί]ι οἳ ἨπηβεΙ!, Ῥο οἱ ἀοά, οἱ τολείμον 1 5Ρροο]ς 

βοε]κοῦῃ Ἠΐ5 Οὐ ρ]οιγ: Ὀαὺ ο ὑμπαῦ | 18 ἔχοπι ΠΙΥΡΘΗ. Ἠδ {]ιαῦ βροα]οί]ι 
βοε]καῖ] 5 ρ]ουγ ]ιαῦ 5επί Ἠϊτη, ἴ]ια 1τοπα ἨπηβΘΙ βοε]κοῦῃ 115 οἵ/ 
β81ηθ ἵ5 ἴτθ, απᾶ πο πηχἰρΗίεοιβ- Ρ]ουγ: θαὺ Ἡο ὑπαῦ βοε]καίἩ ἐπ 
ΏΘΒΡ 15 ἴῃ Ὠΐτη. ΘΊΟΥΥ οὗ Ἠΐπα ὑμαύ βϑηῦὺ Ἠϊπα, 86 

Ἃ Ὧχ, 24, |. 19ΡιάποῦΜοβοβρίνετοι ἐμ 6 Τιανν, βα1ηο 15 ἔγτιθ, 8Π4 πῸ πηγὶρη θοιβ- 
απᾶ ψοὲέ ηοπο οὗ Τοα Ἱεερεί]ῃ {πε | 19 1655 15 ἴπ τη. Ὠϊᾶ ποὺ Μοβθβ. 

Ἂ ρῃ, ὃ | Παν} ἘΥΝΗΨσοτο δρουῦ {ο Κὶ]] τηδρ δῖν τοα {πο απ, απᾶ ψδὲ ποπε 
16, 18. 20 ΤῊΘ Ῥοορ]θ απςγγογθᾶ, απᾶ ρα1ᾶ, οὗ γοῦν ἄορ ὑπὸ Ίαν) ἨΝΠιγ 5θε]ς 

Τποι Παρί ἃ ἀεν]]: Ίο ροείμαροιῦ | 20 γο {ο ΚΙΙ πιο Τ]ο του πᾶθ 
{ο 1011 ὑπ669 Ἀηβπνοτεᾶ, Τηοα Παρί ἃ 166 01}: 
21 «658118 απαπγαγθᾷ, απᾶ 5] 4 ππίο | 21 ΠΟ βοε]κδί]ι {ο 1411 ἐμ66) ἆοβας 

{λαπι, Τ Ἠατο ἄοπο οπθ πγοχ]ς, Δα γα βΠβΊΥεγεᾷ απᾶ βαϊᾶᾷ πηΐο {πεπῃ, 1 
81 τηαχ γε]. 41ἷᾷ ὁπ πγοτ]ς, απ γο 81] 2ππαγγε]. 

Ἀ Τον. 22 ΑΜΟΒΘΒ ἴΠεΓεΙοχθ ϱαγο ππίο τοι | 22 Ἐοτ (118 οα15ο μα Μοβ6ς ρἵνεῃ 
12. ὁ. ΟἸγουτηοίβίοι (ποῦ Ῥεοατςε 16 15. οἵ χοῦ εἰτοιπποϊδίοη (ποὺ ὑπαὺ 16 15 
ἢ (65.171. | Μοβες, ἘΡαὺ οἳ {πΠ6 ζα 608 :) απᾶ γα οἳ Μοβθβ, Ῥαΐ οἵ {Π6 {αἴπεγβ); 

᾿ οη πὸ βαρβα{]ι ἆαγ οἰτοπππσϊβεατηαη. απᾶ οη {πα βαθα ἢ γο οἵγοππῃ- 
25 Τῇ ἃ τῇδ οἨ ἴμο ρθε αγ | 95 οἶβθ ἃ πιαπ. 1 ἃ τησ χοοεῖγεί]ι 

Ι 0», γοοθῖνο οΙΤοιησΙΒΙΟΗ. [ ἐ]λαῦ ὑπ Τιανν οἴγοπτησϊδίοη οἩ {με βαρρα(]ι, μα 
αιομέ | οὐ ΜΟΡΕΒ 5Βμου] ποὺ Ῥο Ῥγο]ον; 816 {16 Ίαπ οἳ Μοβας τηαΥγ ποὺ ΡῈ 
ο Ψθ απρτγ αὖ πηθ, Ῥθέαπςβο 1 Ἰαγνο ῬΙΌΚΘΗ ; 816 γ8 στοῦ ὙΠ πηο, 
Τζι ο | ταϑᾶθ ἃ τη) ΘΥΘΙῪ σης ιο] οἩ Ῥδοδιιθ 1 τηδᾶθ ἃ 1Ἰη8ῃ. 6Υ6ΥΥ 
1Ἠοδε. ᾿{π6 ΒαΡΡαΐ ἆανο ὙΠ10 ΠΟΪ6 οἳ {1ο βαρραί]ι ἢ 
αὐ αὶ 24 Ἀ ζιᾷρε ποῦ δοοουϊηρ {ο {πε | 24 ζαᾶᾷσο ποὺ δοοουϊηρ {ο βΏΡθαχ- 

πρβρθαχαπσοθ, Ῥαῦὸ πᾶσα τἰρ]ίθοαβ 
Ἱαάρπιεπ{, 
2ῦ ΤΠαι Βαϊ βοπιθ οὗ ἔ]μαπι οἳ 

1ογαβα]ετῃ, 15 ποὺ {μ]5 Π6 γ/]οτη {Πογ 
5661 {ο ΚΙΙΙ12 
20 Ῥαΐ ο, Ίο βρθδκϑίῃ Ῥο]ά1γ, απᾶ 
Π6Υ βαΥ πούῃϊηρ πη{ο τη: Ὦο {ο 
ΠΙ6ΥΡ Ίπογ Ιπάθεᾶ ὑπμαὺ {115 15 {16 
ὙΘΙῪ Ομ] 
27 ἨΠοπ]οαῖν πο πιουν {115 ΤηΔ 

Ἠπηθπος Ππ ἰδ: θα ναι Οδ 

8η66, Ῥαή ]αᾶσο χἰραίεοις πᾶρο- 
χηθηῦ. 

Βοπηθ {]αγαίοτο οἳ ἴμαπι οἳ 
0ογπρα]οτα βαϊᾶ, 15 ποὺ ἴλίδ Ίο 
ποσα {Π6γ βθοὶς {ο 14112 Απά 
10, 6 βρθδιϑίῃ ορεΠ]σ, απᾶ {αγ 
ΒΑΥ ποίμίηρ απίο ἨΠη. Οαπ 1 
ΡῈ ἴ]μαῦ {ο τα]ογς Ἱπᾶᾷθοᾶ Ίσπιοτγ | 

4 ὑμπαὺ 5 15. ο Οµτὶδι Ἠογ- 
ῶοαιῦ ντο Ίου {π|8 πια ὙγἩσπος 
ιο 18: Ῥαῦ ἵ]αοι {ο Ομ γὶβὺ 
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τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήν, οὐ 
“ 3 Ἄν ε “ ἂ» 

11 φανερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ. οἱ οὖν ᾿Ίου- 
- ΣΕ / 98 » "ε “ ελ δαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ ἔλεγον, 
“ . 3 “ 9 Ν τ Ὶ 

19 Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; καὶ γογγυσμὸς πολὺς 

περὶ αὐτοῦ ἦν ἐν τοῖς ὄχλοις" οἱ μὲν ἔλε- 
“ " γον ὅτι ᾿Αγαθός ἐστιν ἄλλοι δὲ ἔλεγον, Οὔ, 

“ ” , 15 ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον, οὐδεὶς μέντοι παρ- 
ρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν 
ΕΣ / 

Ιουδαίων. 
” κ « , » ς 

Ἡ Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἀνέβη ὁ 

15 Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκε. καὶ 

ἐθαύμαζον οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πώς οὗτος 
5. Ν / οἰ 

16 γράμματα οἶδε, μὴ μεμαθηκώς; ἀπεκρίθηϑ 
᾽ - εἰ 2 “- πι 5: ς ΕΒ ᾿ 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν, Ἣ ἐμὴ διδαχὴ 
9 ᾿,᾿ » “ 3 Ν ” ΄ ’ οὐκ ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με. 

᾿ ᾿ ϑ, - - 

17 ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώ- 
ζω - η κε - 

σεται περὶ τῆς διδαχῆς, πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ 
Ἅ ” “ ο 

18 ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. ὁ ἀφ᾽ 
“ “ Ἁ , "“Σ 

ἑαυτοῦ λαλῶν, τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ 

ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐ- 
/ 5 3 / 3 ἊΜ ἘΝ / ) ».-" Ὡς 

τόν, οὗτος ἀληθής ἐστι, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ 

19 οὐκ ἔστιν. οὐ Μωσῆς δέϑωκεν" ὑμῖν τὸν 

νόμον, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον ; 
, ΄ 2 - 3 / ς ο 

20 τί µε ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος 
3 / ΕΖ ο ΄“ 

καὶ εἶπε), Δαιμόνιον ἔχεις" τίς σε ζητεῖ 
2 “ 3 / ς 2 “ ΔΝ Ἅ 

21 αποκτειναι; ἀπεκρίθη Ο Ἰησους καὶ εἶπεν 
3 - ω Αθ τ 3 / Ν 7, ᾿ 

αὐτοῖς, Ἐν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες ᾿θαυ- 

ή 
Δ ΄“΄ ΄σ "“ 

µάζετε. διὰ τοῦτο Μωσῆς Ἡ δέδωκεν ὑμῖν 
[κά “ 

τὴν περιτομήν (οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως 
3 , » ὐάφ. . , " 4 Ὁ 
ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων) καὶ ἐν σαβ- 

93 βάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. εἰ περιτομὴν 
3] μά 

λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ, ἵνα μὴ 
- ς / κ᾿ 2 Δ “ ιά 

λυθῃ ὁ νόμος Μωσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι 
μὴ ", ες να / 3 , ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ ; 

94 μὴ κρίνετε κατ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν 

κρίσιν κρίνατε. 

ο5 Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτώ», 
ας) Δ - - 

Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι ; 
” ” “ ” 

20 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέ- 
/ ΕἾ “ ΓΑ ς 4 

Ύουσι. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες 
“ 4". «ἢ ΩΣ ῳ ς ’ ᾽ ν 

97 ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς 15 ὁ Χριστός; ἀλλὰ 
- 5/ / ο) ας ᾿ λ 

τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν' ὁ δὲ Χριστὸς 

14 

5 ᾽ “ ᾽ Ν ς 
(αὐτοῦ) εἰς τὴν ἑορ- 

θα ς τήν, τότε. καὶ αὐτὸς 
ἀνέβη 

| η 
ὃ περὶ αὐτοῦ ην πολὺς 

7 ἐθαύμαζον οὖν 

8 α(ἰά οὖν 

9 ἔδωκεν 

10 οπι. καὶ εἶπε 

Ἡ (11αγ7. θαυμάζετε διὰ 
τοῦτο. Μωσῆ") 

15 οηι. ἀληθῶς 
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98. 

1.0», 
6γοῦ]δ. 

Ἀ Τεν. 
25, 86, 

Ὁ Τρ, 
18. 15. 

315. 8. 
93 
Ἴοο] 2, 
“29. 

κΜαΐν, 
ὃ. 

ΧοἨ. 12. 

5. ΦΟΗΝ ΥΠ. 21. 45. 

1611 
σΟΙΠΕΙΙ, πῸ πλιὰ Κηονϑῦ ΠΟΘ 
116 15. 
28 ΤΉ ΘΗ οχ]οῖ 7655 ἵπ {ιο Τεπαηρ]ο 

ἃ5 Β6 ὑδιρ]ῦ, βασίηρ, Χ6 Ῥοί] Κπονν 
τη6, απιᾷ γο πον γ/εησθ 1 81, πᾶ 
Τ α1η ποῦ 6οπηθ οὗ την 56}, θαὺ π6 ὑπᾶῦ 
βϑῃΐ 1ὴ85 15 Υπο, ΠΟΙ γ6 ΚΠΟῪ ποῦ. 
ο Βα 1 Καον Ὠΐτη, {ου 1 ατη γοπα 

1ἴτη, Δα 6 Παζ] βϑηΐῦ 1ηθ. 
80 Τμεν {1εγ βοασ]έ {ο ἔα Κο 11η : 

Ῥα6 πο τηδη αἰ Ἰαπᾶς οι 1Ητη, Ῥ6- 
οα118θ Ἠ15 ΠΟΙᾺ Ὕναβ οί γεύ 60116. 
81 Αιιᾶ πιαΠγ οἳ {Π6 ρεορ]ε Ῥεμενεά 

ον. Μία, απά Βαϊ, πουν Ομτὶδί 
οοπαθίἩ, η] 1ο Ὁ ΤΟΥ͂Θ 10168 
Όλα 656 νυ 1ο] δια 80} 06 ὃ 
90 4 Τ]ιο ῬΠ Δ. 5665 Ἰεατᾶ ὑπᾶὖ 0116 

ῬΘΟΡΙΘ ταπ την 6 βπο]ι ὑπ] ηρ5 Θοη- 
οργηίησ η: Απᾷ ιο Ῥμανίδεαβ απά 
{86 ομ]οί Ῥν]οδίς 5οπ{ οἰ θυ {ο [8 Κ6 
λήτη. 
95 Τμοη βαϊᾷ 1; οδας τπη{ο ἔπθπα, Υεῦ 

ἃ ο 1116 απ 1 νι τοι, απᾶ 
ἔλθι 1 ρο ππ{ο τη ὑπ βεηζ 1ηθ. 
84 Χο 5181] 5661. 1ηθ, απᾶ β]μα]] 

ποὺ μπᾶ 1ηθ: απᾶ πἼθγο 1 ατπῃ, 
10 Π6} γε οαπποῦ 601Π9. 
85 ΤΠεῃ 5814 {πΠ6 Φ νὴ ν 5 απαοπις {]16Π]- 

56Ιγθβ, ἨΓΠΗΙ{116Υ ν 11} Ίο ο, ὑπαῦ σα 
5881} ποῦ Πηα Ἠϊτη 2 τν] Ἡε σο απ{ο 
{86 4ἴδρεγδος απποηρ {λε  ἀθπΙΙ]6Ρ, 
δια {θασ] 1ο θη 1168 ἢ 
96 Ὑγμαῦ ΠΙαΠΘΥ οὗ βαγῖηρ 15 015 

{πὰ Π6 βαϊᾷ, 6 51181] 566}. το, απιά 
5181] ποῦ Ππα τη6 2 απιᾷ ΠΟΥ 1 ατη, | 
Ὁ ΠοῪ γο ὀδημοῦ Θοιηθ 
57 ἜΤΗ Ὠιο Ἰαβὺ ἄαγ, ὑμαὺ σγϑαὺ αγ 

οὗ {πὸ Γϑαβὲ, {6585 βίοοῦ, δηᾷ οὐἹϑθᾶ, 
ΒΑΣΊΗΡ, ΠῚ αἲγ τη Ε1Υ5ί, 1εὐ Ηήπη | 
οοπ]θ6 απζο παπα, αππά ἀνι]ς. 
98 ἘΒΠο {μας Ῥομεγεί]α ΟἿ 116, 85 | 

{πὸ Βοπρίπια δὲ} 51], οαὖ οὗ 15 
Ῥα11γ 511}}} ἔονν 1ΊνεΥ5 οἳ Ηνίηρ γ/αἴεν. 
99 («Ῥας {μ15 βρᾶκθ Ἡε οἵ {16 

ΒΡ σὺ, πο πον ὑμπαῦὺ Ῥε]αενεα οἩ 
Ἰήπη 5λοτ]ά τοσεῖνθ. ἘῸΣ {π6 ΠΟΙΥ 
ἄποξβί παβδ ποὺ γοῦ σἴνεη, θθόϑτιβ 
ναί 1 ορας πας. τοῦ γεί σ]ογίβες.) 
40 41 ΜαΠΥ οὗ {μα Ῥεορ]θ {Πεχοείοχο, 

Ὑγ 116} ου ιοαντᾷ 15 βαγίπᾳ, 5814, 
Οὐ ἃ ἐν] {Π15 18 ιο Ῥγορ]ιοῦ. 
41 Ο(µαυΥ5 βαῖᾶ, ΤΗΙΡ 15 ὑμ6 ΟΗν15/. 

Ῥπέ 5οπιο δαἷᾶ, 51.411 Ομτὶςί οοπιο 
οαὐ οὗ ἀα1]θο 2 
42 ἘΉ Δ.) τοῦ {πὸ βογπϊρίατο 5], 

ἐπαὺ ΟἨτῖςί, οοπηθί]ι οἳ {πὸ 5εεᾶ οἵ 
Ῥανῖᾶ, απᾶ οτε οὗ {λε {ου οὗ Βοε/]ι- 
Ίομσια, ΠΟΥ Πᾶν] πας 2 
45 80. ἴλεγο Υ/Β ἃ αἰ ν βίου 4ΠΊΟΠΡ 

{πὸ Ῥαορ]θ Ῥεοδαδο οὗ 1Η. 

1881 

οοπηεί], πο οπθ Κπουγοῦ τυ ΒΟ ΠΟ 6 
28 116 15. 6585 ὑπο υϑίου οὐ θα τη ιο 

{ειηρ]ο, ἐβδομῖηρ αιά βαγίηρ, Υ6 
Το Ίσιονν 1ηθ, απιᾶ ΠμΟνν ΘΠΟΘ- 
1 ατα; απιᾶ 1 ατη τοῦ ΘΟ1η6 οἳ ΤΗΥ- 
56], υπ Ίο πα΄ βϑηῦ 116 15 6, 

29 ΠΟΙ γα που πο. 1 Ἐποπ 
Ίήπα: Ῥεσατδο 1 ατη ἔγοπη 1τη, πιά 

80 Ίιο βδοη{1ηθ. Τ]εγ βοιιρ]{ {119Υ6- 
10Υ6 {ο {αχκα Ἠϊτα: απά 11Ο 108} 
114 115 Βαμα οἱ Ἠήπα, Ώδοατιδα 

«91. 115 Ποῖ σας ποῦ γοῦ «οιΠθ. Ῥαΐ 
οὗ ο τη] πιᾶς ππαπΥ Ῥεμεγεᾶ 
οἩ. τη; απιᾶ {αγ Βαϊ, Ἰηοιι 
{μ6 ΟἨν156 5118}} οοπη6, γη] ια ἄο 
1ΠΟΥΘ ΒΙΡΗΡ λα ποθ ΒΊΟΝ 

90 {15 της λα ἄοῃθ 2 Τ]ο Ῥ]ματὶ- 
5665 Ἠδαχᾶ {ιο τα]. τηαχ- 
αηππΙης {Π|656 {1105 6ΟΠΟΘΥΠΙΠΡ 
Ἠήπας απ ο ολΙεῖ Ῥχ]εβί5 απᾶά 
ιο Ἐ]λαχίρεες βοπ6 οΏ]οογβ ἴο 

96 ἴπ]κο ἴση. «6βαβ ὑπ θυ ον βα1ᾷ, 
Ὑοί ἃ Ἠεί]α τυ 116 αἲη Τ τυ} τοι, 
απᾶ Τ σο πη{ο τη {λλαῦ βϑηΐὖ 116. 

84 Ὑο 5]α]] βοαοα]ς πια, αιᾷ 5118}} ποῦ 
Ππᾶτηςα: απ ν/]ηθγο Τα1η, γ6 οα11- 

96 ποῦ οοπ1Ἱο. Τὴ ὅν ἐογεῖοτο 
58 1ἃ απποπης {λθπηβε]νας, 11ου 
Ὑ{111 {115 ππαπ ϱο {ας νο 511 
τοῦ Άπᾶ Ἠήτη ὃ ση] ο πη{ο μα 
ὮῬιβρενδίοη 141105 {λαο «τοε]ςς, 

96 απᾶ {ἴθαςμ {ια ἄτεεκδρ αι 
15 {18 πογᾷ {Π80 "δ 5814, 6 5118} 
βθθ]ς τηθ, απιά 5}8}1 ποὺ Πιιᾶ τη6: 
απ ΠΟΥ Τα1Π, γοσαηποῦ «οπηθ 2 

Νοῦν οἩ με ]αδί ἀαγ, πο ρτεα 
αι! οὗ ἴμαε 1θαβί, ὦᾖεδαδ βιοοᾷ 
απ οχἰοᾷ, Β1γ11ς, ΠῚ αΠΥ ΤΠ 
ὠγςί, 1ο ή ΘΟ. πιηΐο 16, 

95 απᾶ ἀπιηξκ. Ἠο ναί Ἰομαγοαί]ι 
ΟΠ 1η6, ἃ5 {μα βορίαταο ια] 
Βαϊ, οα{ οἳ 15. ῬΘΠῪ β]α1] Ποπ 

99 τίνους οὗ Ηνῖης γαίοχγ. Βαῦ 018 
βρακα Ίο οἳ {πὸ Βρϊγϊξ, τ 0} 
{πεγ ὑλαῦ Ῥεμαναο οἩ. 11η ὙΓ616 
{ο γϑοθῖγθ: 210Υ {πὸ ὅθι πναβ 
ποῦ τεῖ οἶτει; Ῥθδεβάβο 6518 

40 γνας ποὺ γεῦ σ]ογ]βεῖ. ὁοπιο οὗ 
{16 τη] άἰαᾶο {16γςίοΥΘ, ΥΘΙ 
Ώ11εΥ Ἱιοινᾷ {παβο γογᾷς, 5.1, 
Της 15. οἳ ἃ (πμ {ο ρτορ]ιοῦ. 

41 Οἴου 5 βαϊᾷ, ΤΗΙ5 15 ιο Ο]1150. 
Ῥυαΐς βοϊπθ βα1ᾷ, ὙγΠαύ, ἀοῦ]ν {πὸ 
ΟΙ οοιπα οτί οὗ ἄα]]οο 2 

45 Ἠαπωι που {πΠ6 βορίαγο βαὶᾷ 
ναί ιο ΟἨν1β6 οοππθί] οἳ {86 
5664 οὗ αν, δα ἔνοπι Ῥοΐ]ι- 
Ίεμαιη, με γί]αρο πηεγο Τ)νἹᾶ 

48 γγαβ 850 16γο 49056 ἃ αἰ ν 510. 
ἴῃ {ο πα] υὑπᾶ6 Ῥασαβδο οἳ 11]. 

ΌΧΙ 

-ι τ΄’ Ἴοο------ 

1 αγ. ο). 

3 Βοππο 
Ὡποϊοηὗ 
τα οτῖς- 
{165 του 
Το. ἰλὸ 
Ποὶν 
ρίγιέ 

Ίσα» ποΐ 
εἰ 
ποσο 



ΈΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΤΙΩΑΝΝΗΝ. 

“ ” ᾽ Ν , / » , 

ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 
» 5 " ος - / ς 2 - 

98 ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ἂ, ’ Ψ τ" ” ξ Ν ” ’ 

καὶ λέγων, Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν 
: Ἐὰν ΕἾ ΔΝ ) ε) “ -" 3 , Ψ » 

εἰμί καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, αλλ 
»»" ΕῚ ι « ΄ Δ ς ” . 

ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας µε, ὃν ὑμεῖς οὐκ 
»»" 318. 13 3 ο τῇ ασ . ᾽ 

99 οἴδατε. ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ αὐ- 
΄“΄ ΄“΄ ΄ » , 

80 τοῦ εἰμι, κἀκεῖνός µε ἀπέστειλεν. ἐζήτουν 
3 γκ ῃ µ ν γα ἃ η. ἡ ν 

οὖν αὐτὸν πιάσαι' καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ 
» οἱ ᾿ - σα ” » ’ « ιά 

αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα 
81 αὐτοῦ. πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου" ἐπίστευ- 

ώ . ΄ 8. Ὁ 15 « Ἅ 

σαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι Ὃ Χριστὸς 
ὅταν ἔλθη, μήτι πλείονα σημεῖα τούτων 'ἴ 

τ ἋΡ ” 89 ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν; ἤκουσαν οἱ 
Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐ- 
τοῦ ταῦτα" καὶ ἀπέστειλαν οἱ Φαρισαῖοι καὶ 

- ΄ 3; οἱ ἀρχιερεῖς 15 ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. 
3 . ο κ 

38 εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ὁ ὁ Ἰησοῦς, Ἔτι μικρὸν 
’ Ἰ] ΄ 

χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν 
΄ , ᾿ 84 πέμψαντά με. ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρή- 

29. κ ν κεν » , « ΄“ ᾽ , 

σετεῖ" καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε 
8) ἐλθεῖν. 

Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ 

εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν 
ὃν Ω ΄ 

τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι, καὶ δι- 

80 δάσκειν τοὺς Ἕλληνας; τίς ἐστιν οὗτος ὁ 
/ ἃ 5 

λόγος ὃν εἶπε, Ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρή- 
Ἢ 90. ) ον οκ τε - ᾿ / 

σετε”' καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε 
ἐλθεῖν; 

3” Δ ” 9 / « ’ - ἕ ” 

Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς 
ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε, λέγων, 
ΕῚ Ἅ) “ » / 4 ΄ 

Πάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός µε καὶ πινέτω. 
83 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, 

ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν 
89 ὕδατος ζῶντος. τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ 

Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πι- 
στεύοντες"" εἰς αὐτόν οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦ- 
μα "Άγιον" 3. ὅτι ὁ ᾿Ιησοῦς οὐδέπω “" 

40 ἐδοξάσθη. πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου 5 
᾿] / . / 20 ” θυ τ δι ᾽ ἀκούσαντες τὸν λόγον "ὃ ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν 

- « »» ι 

41 ἀληθῶς ὁ προφήτης. ἄλλοι ἔλεγον, Οὗ- 
τός ἐστιν ὁ Χριστός. ἄλλοι δὲ ἔλεγον, 
Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Ταλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρ- 

53 - 

43 χεται; οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ 
σπέρματος Δαβίδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεέμ, τῆς 

5 κώμης ὅπου ἦν Δαβίδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται”'; 
, 3 3 α 5 ὰ 3 έ 29 δι ιν 

48 σχισµα ουν εν τῷ οχλῳ ἐγένετο“" ὂι αυτογ. 

14- 

Ἔ 5 ς 2 “ ᾿ ε , 
ειπον ουν οι Ἰουδαῖοι προς εαυτους, 

81 

18. ϱπι. δὲ 

1 ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολ- 
λοὶ 

12 (η) οπι. ὅτι 
1 δ μὴ 
17 οηι. τούτων 

15 ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ᾧα- 
ρισαῖοι 

19 ϱπι. αὐτοῖς 

30 (-σετέ) αἀὰ µε 

91 ͵ 
πιστευσαντες 

33.01. "Άγιον ἰοαί, πιο 
πιαγή. 

35 Μαγσ. αᾶς 
μένον 

3 οὔπω 

δεδο- 

ὅ ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν 

29 τῶν λόγων τούτων 

οἱ 

ἔρχεται ὁ Χριστός 

ἐγένετο ἐν τῷ ὄχλῳ 



5. ΦΘῊΗΝ ΝΗ. 44. ΥΙΤΙ. 9. 

Ἀ ΤΟΥ, 

20. 10. 

ς Βι ταὶ, 

1611 
44 Απᾶ βοόοιὴθ οὗ {πθῖ ποῦ] Ίαγε 

{ακθι 1ήπα, Όαῦ πο πα ]ωϊᾷ λαπᾶς 
ΟΠ τη. 
40 Ἱ Τ]οι σαπηθ ἴ]ιο οἶδεν {ο ιο 

ομ1εξ Ῥτιορί5 απ Ἐ]αχϊδοῬβ, απ 
[μου 5814 Πίο {οτη, σης αλά γα 
ποῦ Ῥτοιρη{ Ἠΐπη 2 
40 Τ]ο ο/ῄσοις απβγγεγες, τος 

παπι 8ΡαΚκο Ἠ]χο {Π15 τα. 
47 ΤΠ απβΥγεγθς {θῖν λα Ῥματ]- 

8665, ΑΥ̓Θ γ8 8150 ἀεοείνες 5 
48 Ἠανο δ οἱ πα τη]6γΒ, ΟΥ οἵ 

{π6 Ῥμαχίβοςδς 6] νυ θα οη 1ήτη ὃ 
49 Βα {118 Ῥουρ]ο πο. Κπονγθῦ]ι 

'Ὢοῦ {μο Τιανγ, δγ6 Οτο. 
50. ΝΙιοοᾶσπιπιςδ Βαϊ απο Έπετη, 

(«μα ὑμαῦ οατπο {ο αρα Ὦγ πάρητ, 
Ῥοΐπς οπε οὗ 6μεῃ,) 
51 ΣΡοῦι οαγ Τατ παρ ΔΠΥ͂ 11 

Ῥοΐοτο 16 Ίιθαγ ἴση, αμ Ίππο σγ]α 
Ίιο ἀοϑ ἢ 
52 ΤΉΘΥ απβγγεταοῖ, δ. 5816 πηΐο 

Ἠϊπα, Αγ μοι αἱδο οἳ (1766 2 
ΡΘΕΥΟΠ, απ ]οο]ς: Τον οαῦ οἳ ἄαμ]θα 
8. 156 0}} πὸ Ῥγορ]μεί. 
ὅθ. Απά ΘΥΘΙῪ 1Π81 επί πηΐο 1}15 

οσα ΠΟΙΙ56. 

8 εμας νουί πΐο {π6 Μὼοιμὺ οἵ 
ΟΗνες: 
2 Απᾶ οαχ]γ ἵπ ἴ]λο ππογηῖησ Ίο 

64Π16 αρα 1ΙΠίο πε Τοτηρ]αε, δα 
411 {π6 Ῥοορ]θ οππ1ο απ{ο πη, απ 
16 δαῦ ἄογγιι, τ ἑαπρ]ιῦ πετῃ. 
9 Απά {πο Βογίρα5 απᾶ ἙῬμαχ]βοθβ 

Ῥγοασ]μό απίο η ἃ πγοτηαῃ ἐδ] 
ἴῃ δα α] ον, δα νησι {ΠΟῪ ας 5οἱ 
ΠΟΥ ἵπ {πὸ στα βύ, 
4 Τ]αεγ 580 απο Ἠϊπα, ΝΤαδίαυ, {115 

ΨΙΟΙΠΔΗ ὙΥᾺ5 δίς ἵπ αἀπ]ίανγ, 1} 
[Π| τειγ αεζ. 
ὅ ΝΟΥ Μοβεβ ἴῃ {πα Τατ 6ΟΠΙ- 

πιαπ(ζο 115, Ὠιαῦ 5αοἩ β]οτ]ά ο 
5ίοπθά: Ῥαῦ ταύ βαγεξί ἔμοι ἢ 
6 ΤΊ|15 {πον ραΐᾶ, ἐθυηρέϊηρ Ἠϊτη, 

Ὠιαίῦ εγ τηϊσ μέ Ἠατο 
Ἠπῃ. Βεῦ “6515 βύθορεᾷ ἄοσα, αι 
πι 15 Ώπρογ τοί ο ὑπὸ σγοπιιά 
ἃ5 {λοτρ]ι πὸ Ἠδαγα {Πότ πιοῦ. 
7 Ρο πε {ΠΥ οοπππεᾶ ᾽αβιῖησ 

Ἰήτη, μΒ6 ΠΕ τρ 1ήπαβα]Η, ἀπ βοϊά 
απ{ο πο, ΗΘ ἴλαῦ 15 πι οιῦ 
51} 41ΠΟΠΡ τοι, ἰοῦ τὴ Ἠγδί οαδὺ ἃ 
δίοπ6 αὖ 116, 
8 Απ αραίῃ, Ίο βίοορεά ἄονγα, απ 

ππχοίθ οἱ {μα ρυοπηῇ. 
9 Απά {]ιογ 10} Ἠαατᾶ 10, θείην 

οοην]οίες Ὦγ {λιοῖν οὗ οοπβοίθησθ, 
που οαὖὐ οπα Ὦγ οπ8, Ῥεσίμηῖις 

| 80 Όμο εἰάορί, θνθὶ ππίο {116 Ἰαϑὲ: 
ἡ, 

{0ο αεσπδο | 

: 1881 

44 Απιᾶ 5οτηθ οὗ ἔλεπι του μανῷ 
ίακοιν ή: Ραῦ πο τηδη ]αιᾷ 
Ἠαπᾶδ ΟἹ Μπ. 

45 ὙΠῸ οὔ]οσιςδ ἰλογαίουθ. 6118 
{ο Όια, ο]εί Ῥηϊεδί απᾶ Έμα- 
118668: αὐ ΠΟΥ βαά πηΐο 
{161}, ὝΨΕΥ αιᾷ Ὑο ποὺ Ῥτίηπρ 

40 τη 2 Ἔλο οὔῇοστ5 απβπγετα, 
47 Χονον τΠᾶ 50 8ΡραΚα. Τ]ο Ῥμα- 

119666 .{]ετα[ογς απβγγογο {δτη, 
48 Αγο γὰ αἱδό Ι6ᾷ ἁβααγ» Ἠαιίι 

αγ Οὗ 1ο αα]ετς Ῥομσογεᾶ οἩ 
49 τη, οἱ οὗ ὑπὸ Ῥ]μαχίρεες» Βαὺ 

015 πα] πάς Ισ] Ἰσπουγεί]ι 
50 ποῦ νο Ί1γ; αγο αεστπχρεί. ἈΝίσο- 

ἆθπηπβ 5810}} ππζο ποτ (16 ια 
681Π6 {ο πα Ὦθίογθ, Ῥεΐις 96 

51 οὗ Ώπαπι), Ώοί]μ ο Ίαν ἡπᾶρθ 
ἃ πηαπ, εχεερί 1 Ἠνδί Ἰθατ 
ἔχοι. ἰτηβοὶὲ απιᾷ Ίσπου πα 

3 ο ἀοθίι» Τ]ου αηβγεγεά δᾶ 
βαϊά πο πα, Απ οποια αἱδο 
οὐ ἄαμϊεϱ’΄ Β6αχο]; ’ απᾶ 1.66 
ια οὐ οὐ ἄαΠίοο αγϊβεί] πο 
ΦΥοΡΜεῦ. 

σι εῷ 

δὺ Ξ[Λῃᾶ {ποὺ παπί ΘΥΘΥῪ 1Π8Π 
Ὁ απίο 5 οσα Ἠοπβο: θα «6515 

γγϑηὺ ππ{ο μα τποππῦ οὗ 0Ητος. 
2 Απά θα1]Υ ἴῃ {16 πιονηίης Ἠε 

63116. ἅρπη Πίο ἴμο {ετηρ]ο, 
ΔΩ 411 {Π6 Ῥεορίαο οαπππο πηΐο 
πας δ 6 δαῦ ἄοππ, απᾶ 

ὃ ἐδαρ παπα. Απά {Π6 ΒΟΥ] 65 
δα ιο Ῥλμανίβεθβ Ῥγίιρ ἃ γγὸο- 
τδ] ἔακει ἴῃ απ]; απά 
μανίηπρ βοῦ ΠΟΥ ἴῃ ὑπ τηϊαδί, 

4 [Π6ὺ βαν απίο Ἰήη, ὃ ΝΜαβίθυ, 
{115 ποια Πα Ῥθει. {αἷκετ 
ἴῃ. δα] ον, αι {Π6 ὙΘΙῪ αοῖ. 
ΝΟῊῪ ἵπ {πα Ίαν Μοβοβ «οΠ]- 
αηαηζ6ς τς {ο βίοπα ΒΠΟΗ: ταῦ 

6 {θη βαγεδί {μοι οἵ μοῦ ὃ Απάα 
ΏὨμς ἴμαγ 5814, ἁἰεπηρίίηρ Ἠήπη, 
ναί {ποὺ τηϊρτυῦ μὰν 10ῇ06γε- 
ο. ἴο αποοπδο πη. Βαῇ «6515 

."Βεουροᾷ ἄονπ, απά σα 5 
7 Άπσον πγοία 9Η πο ρνουπᾶ. Ῥαΐ. 
θη {1εγ εομϊηποά αβκίπς 
ση, ο Εἰ θα αρ ΙήΤηβα]Ε, απᾶ 
5814 τιπ{ο παπα, Ἠ ο ἐπαῦ 15 νιν - 
οὐ 51 απηοηρ τοι, οὖ Ὠΐτη τί 

8 οαδύ ἃ 5ίοτπο αὖ ἴθύ. Απ ἄρσδϊη 
116 βίοορθα ἄοννῃ, απά ντ] 5 

9 ἤπρου γυγοίθ οἩ {πὸ στοπηᾶ. Αμᾶ 
Ώπαγ, θη πον πραγ 1ὑ, νγϑηῦ 
οαὐὖ ΟΠ6 Ὀγσ οπ6, Ῥορϊηνίης ΤΌΤ 
Όλο οἰάορί, έτει λίο {210} αδὺ: 

οι 

10», 
866: ΤΟΥ͂ 
οι{ ΟΥ̓ 
σαἴλίσε 
ὅς, 

3 Μοβὶ οἵ 
{Π6 δ- 
οἱθηί αἲι- 
που 1165 
οπα] 6 
9 011 νι, 

Ἴ νας ἌΡΑ 

ΤΗΤΕ 
ὙγΠ}10}} 
οοπιἑα μα 
10 ναῦν 
τη 0}. 
ΓΡΟΠΙΙ 
οας]ι 
οὐ οι. 

Αα 
1 ΟΠ ΟΥ̓ 

ἜΘ ΙΣ 
μπι 



΄“΄ η) 2 

44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ 
. ΟΥ̓ »», » Ψ ι΄ ἃ ο” Ἱ ᾽ 

οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 
5 9 ο ος , Ν 5 3 
ἨΗλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἄρχιε- 

΄“΄ 5 3 - ο. 

ρεῖς καὶ Φαρισαίους" καὶ εἶτον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, 
4δ 

/ Ην ΑΙ ὁ 3 / ς 
40 Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; ἀπεκρίθησαν οἱ 

ὑπηρέται; Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν Ὃ ἄνθρω- 
47 πος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος". ἀπεκρίθησαν 

Φ 5. ἵ σὶ ς - Α ν᾽ « (ἢ ͵ 
οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλὰ- 

μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν 
ἀλλ᾽ ὁ 

ν , 

μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπι- 

48 

49 

νησθε; 
3 3.1. δ Δ 3 [ο /{ 

εἰς αὐτον, ἢ ἐκ τῶν Φαρισαιων; 
” πες ς 
ὄχλος οὗτος ὁ 

1} ΄ ῇ κατάρατοί"" εἰσι. λέγει Νικόδημος πρὸς αὐὖ- 
΄ ς Λ 9 ᾿ τ Ἅ 

τούς (ὁ ἐλθὼν νυκτὸς 3 πρὸς αὐτόν”, εἷς ὧν 

50 

[2 
5 ε ΄ Ν « / ς - ’ Ν 

ἐξ αὐτῶν), Μὴ ὁ: νόμος ἡμὼν κρινει τὸν 
ΕᾺ ΘΑ αἵ - 

ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ πρό- 
δ“ 5 

5 Ἁ ΄“ Υ ” 3 2 (6 Ν 3 τερον Ὅ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἀπεκρίθησαν καὶ 
εἶπον αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; 

νε 4 ὃ ὃ σ , ᾿, κ ἐρεύνησον καὶ ἴδεϑὺ ὅτι προφήτης ἐκ τῆς 
Ῥαχιλαίας οὐκ ἐγήγερται”,, 

8. ῬΙΚαὶ ἐπορεύθη Ὁ ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον 
8 αὐτοῦ" ᾿Ιησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν 

3 ἐλαιῶν. ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ 

ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς αὐτόν᾽ 

ἄγουσι δὲ 

οἱ | Ὀ } οἱ Φ Ὀ ὸ ὐ- γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς αὖ 

3 καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς, 

τὸν] γυναῖκα ἐν" μοιχείᾳ κατειλημμένην, 

4 καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ, λέγουσιν 

αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατειλήφθη3 
» 4 να} 3 - , 

5 ἐπαυτοφώρῳ μοιχευομένη. ἐν δὲ τῷ νόμῳ 

Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθο- 

ὁ βολεῖσθαι δ σὺ οὖν τί λέγεις"; τοῦτο δὲ 

ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν, ἵνα ἔχωσι κατη- 
κ᾿ ΠῚ - ε 3 - ΄ , 

γορεῖν αὐτοῦ, ὁ δὲ ᾿]ησοῦς κάτω κύψας, 

τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν" εἰς τὴν γῆν, μὴ 
7 προσποιούμενος ὅἴ, ὡς δὲ ἐπέμενον ἔρω- 

τῶντες αὐτόν, ἀνακύψας εἶπε πρὸς αὐτούς, 
ο 3 ᾿ « ἊΝ “ μ 8 ΄ ἀναμάρτητος ὑμῶν, πρῶτος τὸν" λίθον 

5 ἐπ᾿ αὐτῇ βαλέτω. καὶ πάλιν κάτω κύ- 

ϱ Ψας" ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 

σαντες, καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχό- 

μενοι 10, ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς, ἀρξάμενοι 

ἐπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων᾽ 

οἱ δέ, ἀκού- 

ΕΥΑΤΤΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑΙΤΙΩΑΝΝΗΝ. 43] 

90 ἐλάλησεν οὕτως 
31 Υ͂ ε ὁ - . - 

οπι, , ὡς οὗτος ὁ ἄν- 
θρωπος 

ἐπάρατοί 

ον. νυκτὸς 
” 

αὐά πρότερον 

» πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ 

5 (αγ. ἴδε" 

ἐκτῆς Γαλιλαίας προ- 

ήτης 
ἐγείρεται 

 Τ]εραγαφγαρ]ι 6Οπι- 
Φηϊςίπᾳ οἷ. νΠ. 5δ ἰο 
ο. ΝΠ. 11 ἐδ βοΐ ιοί ἐ]ιίπι 
ὑγας]οίβ ἴηι ἴ]ιο ἰοτί, 
απα γιατι γο]εσίοι 
τι {πιὸ πιαγῇ. 
40 

ὅτι) 

98 

ἐπορεύθησαν 

1 ο). πρὸς αὐτὸν 

3 ἐπὶ 

ὃ κατείληπται 

4 λιθάζειν 

ὅ αἰἰᾷ περὶ αὐτῆς 

6 κατέγραφεν 

Τ ο)π. μὴ προσποιούµε- 
νο 

8ο). τὸν 

9. αἴζ τῷ δακτύλῳ 

10 ϱπι.. καὶ ὑπὸ τῆς συν- 
εἰδήσεως ἐλεγχόμενοι, 



30Π. 1.4, 
ἃ 9. δ. 

ΧΙ ΡΉ. ὃ. 
81. 

5. Ι0ΟΗΝ νΙΠΙ. 9-. 94. 

1611 
απᾷ ἆοαβαβ πας ἰού αἶοπα, απ {πὸ 
ΨΙΟΙΠΩΙ βία μα πρ ἴῃ {πὸ τ]ᾷςί. 
10 θη ἆεεας παᾶ ΗΠ πρ Πἴτη- 

Β6 17, δα βὰν ποπθ τὺ {Π|6 γγοπιαἩ, 
Π6 βαιά ππίο Ἰσθν, ὙΥοιηδῃ, τ] ΟΥ̓ 6 
416 ἴ]1ορβο {π|π6 ἀοοῦβου5. 2 Ἠαί] πο 
πια ΘΟΠθιηηθ {μου 2 
11 516 βα1ᾶ, Νο παπα, Τιοτᾷά. Απᾶ 

;αεας 5814 πηπίο μου, Ἀαϊίον ο 1 
οοπάεταπ {ποοθ: «ο, απᾶ β8ἱπ πο 
ΙΙΟΥΘ. 
12 4 Τμεπ 5ρακο ὅὀθδας αραϊῃπ 

ππίο πει, βαγίηρ, 1 απ Ίο 
Πρ οἵ ια ποτά: μ6 ἐμπαῦ {ο]- 
Ἰοπαῦ] τηθ, 511811 ποὺ πτα]]ς ἵπ ἄατκ- 
ἨΘΡΕ, Ῥαύ 518}} Ἠανο {ιο Ἱρ]μύ οἵ 
149. 
18 Τ]πο Ῥματίδαρς ἐμουϑίοσθ βαϊᾶ 

ππ{ο Ἠϊπι, Του Ῥεαγεδί τουοτᾷ οἵ 
{πυ86]7, ἐμ τοσογᾷ 15 ποῦ {Υπ6. 
14 765τ5 αηβποεγα, δηα βαϊᾶ ππίο 

Ώποτα, ΤΠποιρ]ι 1 ῬΘΔΥ τοεοτᾶ οὗ 
ΤΥ 56}, γεῦ ΤΥ τοσστά 15 ἔγπθ: ΤΟΥ Τ 
ποῦν ΜΏΘΠΟΘ 1 σἈ1Πθ, Δα ΙΓ ΠΟΥ Τ 
σο: Ῥαῦ το οαηποί {61 π]επος 1 
60116, απᾶ ὙΠ} Τ ρο. 
16 Ὑε 7πᾶρο αξίογ {116 Πας], Τ ]αᾷρο 

ηΟ ΤΙΔΗ. 
16 Απᾶ τοί 1 Ιαπᾷσο, τι Ιπᾶρ- 

πιθηί 15 ἔστι: Του Τ απι ποῦ αἶοπο, 
Ῥαῦ 1 απᾶ {πὸ Ἐαίμεν {πα βού 
1η6. 
17 ἘΠῚ 15 4150 τυ ἐΐθῃ ἴῃ το} Τιατγ, 

πας πο ἐδβυϊ μη ον οἳ πο 6 15 
{116. 
18 Τ δ οηπθ ἐπαὺ Ώδαυ πζπεςς οὗ 

τη 561, απᾶ {πὸ Ἠαΐμες ὑμαῦ 5οηί 
πηθ Ῥοαγοδί] τυ Π655 οἳ Τη6. 
19 Τοπ βαϊα {πὸν ππ{ο πα, ΠΟΥ Ο 

15 {ν Ἐαίμεγ 96 θ5 απβγογεᾶ, ο 
ηθΙ{Π6Υ ΚΠΟῪ 116, ΠΟΙ ΠΥ Ἐαί]ο: 
Η γο πδᾶ κιόντι 116, Τε βΠοπ]ά πᾶν 
ΠΟΥ πι Εαίμεγ 8150. 
20 Τ]εβο ππονᾷς βρακο ᾖοδας ἴῃ 

{π6 {Υ6βΡΙΙΥ, α5 Π6 {απαρηί ἴῃ {Π6 
Τοπιρ]θ: απά πο Ίπαπ ]αϊᾷ Παπάς 
ΟἿ Ἠϊπα, ἴον ἴθ ΠΟῸΣ πνας ποὺ γεί 
60Π1Θ. 
21 Τ]ει ραϊᾷ ᾖεβας αραῖηῃ ππίο 

Ώλστα, 1 Ρο πι αγ, απ γο βμα]] 
566] τας, απᾶ 58}} α16 ἵπ γοιν 5115: 
γΙΠιον Τ σο, γο οπιοῦ οοτηα. 
22 Τ]α6η βαϊᾶ ο ὅθ, ΥΠ] Ίια 

| 11] Ἰήπηβα]{ Ῥοσααβο Ἡο β ἢ, 
ή Πιαυ Τ ρο, το εαπποῦ οοΊπα. 
25 Απᾶ Ίιο βαϊᾷ πηΐο ἔλοπι, 6 ατο 

{γοηι Ῥθοποδαίι, 1 απι ΓΥΟΠΙ ἄΡονο: 
Ὑο ατθ οὗ {πὶ5 ππον]ᾶ, 1 απ ποῦ οἳ 
{1815 ποτ]. 
24 1 βοϊἃ ὠπογείοτο πΏί{ο τοα. {Παΐ 

1881 
απᾶ 726515 πνας ]οί αἶοπο, απᾶ 
ιο πγοπ]αΏ, ΠΘΥΘ 516 τγᾶβ, ἴῃ 

10 π᾿ τηϊᾶθὺ. Αμᾷ ἆσοδις Πε 
τρ ἨπαβεΙ, απιᾶ βαϊα απ{ζο ΠΟΥ, 
Ὑοπιαπ, ΠΟΘ ἃγ6 που} αἰᾶ 

11 πο 1παπ οοπᾶόδπΙηπ ἐπ66 2 Απᾶ 
5Ἡο εαἰᾶ, Νο τηαπ, Τιοχᾶ. Απᾶ 
ζᾖερ1β ραῖᾶ, Ναϊίεν ἄο 1 οοἩ- 
ἄειηπ ]οο: Ρο {πσ παν; Τοπ 
μεπεεξοχΏ 8ἶπ πο πιογθ.] 

15 Αραϊη ἰ]ετοίογο ἆοεας 5ρα]κο 
πηΐο {λεπι, βαγῖηρ, ΤΙ απ {πα 
Ἠσ]αί οὗ {π6 πγοτ]ά: πα ἐναί {ο]- 
Ἰονϑί τὴ β]ια]] ποῦ σγα]]ς ἴῃ 
Όλο ἆαχγκηςςς, θαὺ 51}8}} πᾶν {ιο 

18 Ἰρτιῦ οἳ 116. ΈΤ]ε ἘῬμπαχίεοςς 
{Πυθίου βαϊᾷ πηΐο Ἠϊτη, ΤΠοα 
Ῥοαγοβὺ νΙθπεβς οὗ ἐγ βο ; {πῃ γ 

14 πιῖΐηθββ 15 ποῦ πο. “6585 8}- 
ΒΥΤΘΥΘΩ͂ απά 5314 πηΐο {πεπι, Εν θη 
11 Ῥοαγ πίηεβς οἳ τηγςα]Ε, ΤΗΥ 
πίηθεξδα 15 {ἴγααε; Τον 1 ἆπονπ 
πιῃοπος Τ οαπιθ, αᾶ πνητί]ου Τ 
Ρο; Ῥαΐ το πον ποὺ π]εποο 1 

15 οο1π8, οὐ Ἱπμμεν Ἰ ο. Ὑο 
Ἱπᾶρο αξίας {ο Περ; 1 7πᾶρα 

16 πο ππαπ. θα απ 1 1 Ιαᾶρο, 
ΤΥ ἠπᾶρεπιαπό 18 6; {ου 1 απι 
ποῦ αἶοπο, Ὀτπί 1 απᾶ Όιο Ἐαί]ον 
{π8 5επ{1ηθ. δα απά ἴῃ γοιΥ 
Ίανν ἰὖ 15 πυϊύθη, λα ιο τζ- 
ηθ88 Οἱ ἔπτο ππεπ ἶς ἔστιθ. Τατ 
Ἡο {μας Ὀθαγθῦη νά ιεςς οἳ πιγ- 
5611, απ {1ο Ἐαί]εν ναί βοπέ 
της Ὀοαταί] τυ Π655 οὗ τπο. ΤΟΥ 
5814 {πουοίοσο ππ{ο Ἠϊπι, ους 
15 {Ημ Ἐαίμογ» Φ 6585 δ Βιν γί, 
Ύο Ίσιου; ΠΘΙΓΠΘΙ Τη6, ΠΟΙ ΤΥ 
Ἐαΐμεν: Ἱ το Ἐπεν πιο, Υθ 
σοῦ Ίπον ΠΥ Ἐπίμον 8180. 
Έ]οςο πογᾶςδ 5ρακο Β6 ἴῃ {π6 
ὑγθαβατυ, ἃ5. ο {ααρμς ἴῃ {ο 
ἰθιπρ]α: απιά πο τα {οοῖς Ἠΐπα : 
Ῥοσπαβο 5 μου παβ ποὺ γού 
οοπ]ο. 

Ἠο 5514 ἐπουθέοσο αραϊη ππίο 
Όπαπα, 1 σο απαγ, απᾷ γο 588}] 
5οθ]ς πο, 84 5}18}1 αἴθ ἴῃ τομ 
δα: τον 1 ρο, το οπηποῦ 
οοπ1θ. Τ]6 ἆετνς {ογοίονγο δα1ᾶ, 
ἍΜ] πὸ ΚΙΠῚ Ἰπιβα]ξ, ας Ίο 
βα(Ἡ, ὙΥΒΙΠΟΥ 1 ρα, το θπΠ- 
ποῦ οοπιο» Απά 16 βαιά πηΐο 
έπη, Ὑθ 41ο τοπ Ῥοπθαία; 1 
Δ} 1ΥΟΠΙ ΡΟΥΘ: Το απο οὗ {15 
πυοτ]ᾶας 1 πὶ ποῦ οἳ ες νου]. 

24 1 ι]ά ὑπογοίονο πμίο Τομ, ναί 

1 

18 

-α 

19 

25 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

καὶ κατελείφθη μόνος ὁ ᾿]ησοῦς, καὶ ἡ 
10 γυνὴ ἐν μέσῳ ἑστῶσα". ἀνακύψας δὲ ὁ 

᾿Ιησοῦς, καὶ μηϑένα θεασάμενος πλὴν τῆς 

γυναικός,!” εἶπεν αὐτῇ Ἢ γυνή, ποὺ εἰσιν 
ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου; οὐδείς σε κατέ- 

11 κρινεν ; ἡ δὲ εἶπεν, Οὐδείς, Ἐύριε εἶπε δὲ 
αὐτῇ 1! ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω᾽ 
πορεύου καὶ" μηκέτι ἁμάρτανε. 

159 Πάλιν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησε λέ- 
γων, Ἔγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κύσμου᾽ ὁ ἀκο- 

10 ἐν "τῇ 
13 σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἔξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. εἶπον 

λουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσει 

5 μες ς - Ν ν - 
οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτου 

ο ο ος ορ ν ᾽ 
μαρτυρεῖς' ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀλη- 

/ ᾽ Ε “ Ν 5 ᾽ - 
Ἡ θής. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

Ἅ εἰς - Ν » - 3 ΄ 
Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής 
» ς , αν ων 3 , 3’ 

ἐστιν ἡ μαρτυρία µου ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον, 
Ν κα πρὸ ΨΥ. ᾿ ᾽ 3 , 

καὶ ποῦ ὑπάγω" ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν 
- ΄ « ’ ε ΄ δὰ , 

1ὅ ἔρχομαι, καὶ ποῦ ὑπάγω. ὑμεῖς κατὰ τὴν 
. ᾽ . 10 σάρκα κρίνετε ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. καὶ 

Ελ] , νΝ » ’ ς , 4 ᾽ ν 3” / 

ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθής 
. ο μὲ [ή ” . / 3 2 Ν Ν ς 

ἐστιν ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὁ 
Ω ’ Α, {3 τν ΄ Ν “ 

11 πέμψας με πατήρ. καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ 
ε ΄ , ’ , ε 
ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ 

, » /΄ 5 ᾿ ’ .) { 

18 µαρτυρια ἀληθής ἐστιν. εγω εἰμι ὁ μαρ- 
“ ο) Ν “ - 

τυρών περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ 
ς , ’ » εν ᾽ ΄ - 190 ὁ πέμψας µε πατήρ. ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ 
᾽ « / 3, ην σα - 

ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς, 
” 5 ν ” ” ΔΝ ΄ . » 

Οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατέρα µου εἰ 
» ”/ , 

ἐμὲ ᾖδειτε, καὶ τὸν πατέρα µου ἤδειτε ἄν. 
” ΔΝ ε/ - ῷ 

90 ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς 5 ἐν 
΄ ’ / . - « πρ νὴ 

τῷ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ' καὶ 
3 Ν ’ ” ᾿ς σ Μ 3 , ς 

οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὕπω ἐληλύθει ἡ 
α΄ - 

ὥρα αὐτοῦ. 
5 3 , 9 - - 1. Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ᾿Τησοῦς 15, Ἐγὼ 

’ ΄ ᾿, . - ε 

ὑπάγω, καὶ ζητήσετέ µε, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ 
- - ο) δ. ΣῈ εἰν τας 

ὑμῶν ἀποθανεῖσθε" ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς 
᾽ , Ε ” ΜΕ 

99 οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. ἔλεγον οὖν οἱ Ἴου- 
“ 3 - σα 

δαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, 
σ κ «- / « - 3” 

Όπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἑλ- 
-“ » - ε, ΄σ » ΄ 

93 θεῖν; καὶ εἶπεν 1" αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐκ τῶν 
᾿ Π δν δελ ὦ - ” κί ἐν Ὧι: 

κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί ὑμεῖς ἐκ 
- / ’ » ,ὕ » ΕΣ 

τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ 
- ΄ ΄ 5 3 ς δι ασ 

2του κοσμου τούτου. εἰπὸν οὐν υμιν οτι 

11 οὖσα { ΓοΥ ἑστῶσα) 

13 Οι. , καὶ μηδένα θεα- 
σάμενος πλὴν τῆς γυ- 
ναικός, 

15 ϱἨι. ἐκεῖνοι οἱ κατή- 
Ύοροί σου 

14 ϱηπ. αὐτῇ 

15. ἀπὸ τοῦ νῦν (Του 
καὶ) 

106 περιπατήσῃ 

17 ἢ 

19 ρῃι. ὁ ᾿Ιησοῦς 

19 ἔλεγεν 
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3 ΤΚοΙΗ, 
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το β]α]] ἄῑο ἵπ γοι βΙΠ6. ΒΟΥ "ἢ γο 
Ῥα]ίϊονο ποὺ Οιαί Ἐ απ 116, γο 588} 
416 ἴῃ γοῦν 5115. 9 
ϱ6 Τ]οη Βαϊ (πογ τιηΐο Ἠήπα, ο 

αὐῦ {ποῖ Απά ὅσοβαβ Ρα πηΐο 
Όποια, Ένοι {πὸ Βα1πο ἐμπαῦ 1 βαϊᾶ 
ππ{ο τοι {νο {11ο Ποσὶηπῃρ. 
0 Τ Ίιανο τα ἐπ] Πρ5 {ο βαγ, απᾶ 

ἰο πᾶσα οὗ οι: Βα Ἰο {παὖ βοΠ{, 
16 15 ἔχτιο, ἃ Πα Τ βροα]ς {ο {π6 πγοτ]ά 
{μόβ6 ὑπΐηρδ ὙΠ] ἢ 1 ανα Ποϑρᾶ οὗ 
1Ἶπ1. ) 
ΩἹ ΤΠΘΥ ππζανβιοοᾶ ποὺ ὑπᾶὺ Ίο 

βραχκο {ο ἴπεπι οὗ {πΠ6 Τί ον. 
28. ]οι βαϊᾷ ἆοδαςδ τπ{ίο ἴ]στη, 
οι Ὑο Ίπνο ΠΙῸ τρ ο Ῥοη οἵ 
ἨΊΘΗ, ὑπο} 511.1] γο Ίσιουν ολα Τ α1η 
Ίο, απᾶ ναί 1 4ο πιοῦ]μῖτς οὗ τυ γ 561}: 
Ῥαΐ α5 αγ Ἐαίον Πα ὑδιιρ)ὺ πο, Τ 
βροα]ς ἔΠ656 {111ρ8. 
9 Απᾶ 116 ὑπαῦὺ βοπῦ τὴ 15 γη] 

116: ἴμο Ἠαί]ιον Πα] ποῦ Ιαζῦ 1πο 
αἶοπο: {0Υ 1 4ο αππαγς 6μορβο (πρ 
ναί ρίοαδο 111}. ᾿ 
80 Α5 Π6 6ραΚκο ἴΠοβο ψουβ, 1ΠΑΠΥ 

Ῥεμεγοᾶ οἩ ΗΗ1Η, 
81 Τ]ιοι βαῖᾷ 5; εεας {ο 0]οδο 76 5 
νησι Ῥομαεναά οἱ Ἰήτα, Τῇ το οοἩ- | 
ππο 1 αγ ποτᾷ, λε απο ο ΤῊ 
ἀἱδοῖρ]ας Πιάθος. 
82 Απά το ϱ]α]] Ίσποι ὑπ6 Ἐνγαθα, 
αι {πὸ Τ τ} 5118}} 1παΚκο σοι 166. 
99 41 ΤΟΥ δηβυογθᾶ η, ΊΜα ο | 

ΑΡΥ ΠΗ 5 566, απ ΟῚ 6 1ΕΥΟΥ ἴῃ 
Ῥοπάαρε ἴο ΠΥ πια: ΠΟῪ βαγοδί 
ποῖ, Ὗ6 β]ια]] 6 πιαᾶο [γαρ ὃ 
84 ἆοθδις απβιογοά ἔἶοπα, ὙαγΙ]γ, 

τογῃγ Τ βαγ πηΐο γοι, Ἔ ΥΠΟΒΟΘΥΘΥ 
οοτητηϊ οί 11, 19 ὑπὸ βεγνα πό οὗ βίη. 
85 Απ {π6 βουναμὺ αΡίάε{] ποὺ ἴπι 

{π6 Ίοιβο Του οὐοῦ: Ραὺ πο ὅοῃ 
αΡιάα{] ρνου. 
86 ΤΆ {π6 Ρο {πϑυϑίουθ 5118] τηδ το 

γοα {ποα, ο 51311 ο ἴγοο Πιάθεᾶ. 
87 1 Ίςπουγ {πῶ γο ανα ΑΡγαΠαΠΗ 5 

βοαᾶ, θα γα »οε]ς {ο 1611] της, Ῥεέααξδα 
1ΗΥ ΟΣ 1180}} το ρ]ασο 1π τοπ. 
98 1 βροα]ς ἐπαῦ σνῖσ] Τ Ἠαγε 566} 
ὙΠ τὴν Ἑαίλον: απᾶ τα (ὁ Όιαί 
ὙΠΟ. γ Ίανο 5665 πι ψΟ 
{4016}. 
99 ΤΉΘΥ απβγογοᾶ, απᾶ Βαϊ τπθο 
τη, Ατα]ιαἨι 15 οἱ. Ταΐἱ16ν. «6515 
5810} πο ᾖιοτα, Ἡ το ποχγο ΑΡγα- 
Ἠαπα5 οἸπ]άτοτ, γ σου ἆο πα 
ννοχ]ςς οὗ Αργα]ιαπῃ. 
40 Βεαὺῦ που γ9 βθε]ς {ο ΚΙΠ τηο, ἃ 
1η ὑπαὺ παῖ} το] γοα {116 (απ{ῃ, 
ὙΠΟ Τ πᾶν οστά οὗ ἀοᾶ: {15 
αἸα ποὺ ΑΡνταµατη. 
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9 5881] ππα]ο γοιι 1166. 

ὌΠ Ε1ΘΘΙῚ 755 
γο 5881] ἄῑο ἴῃ γόατ ΒΊΠΡ: ΤΟΥ 6χ- 
οορῦ γε Ῥε]ίογο ὑμαῦὺ 11. απι Πα, 
Ψθ 5881] ἀῑο ἴῃ Τους 8115. ΤΠΟΥ 
βα1ᾷ “ιογοίογο απίο Ἰήπα, πο |- 
ατί μοι 5 «655 Βαϊ απο {Π 6}, 
ΆἨνοεν ὑπᾶῦὺ σε 1 Πᾶνα 4150 
βρο]κοι πηΐο γοι ΟΠ {πε ᾖ6- 
οηπίηρ. Τ Ἱανο ΤΠ ΠΥ (πρβ {ο 
βροθα]ς απᾶ {ο Ἱπάρο οοποεγηῖης 
γοια:. Πονραϊῖς ο ὑπαῦ βοπὀ τὴ8 
15 ὑστπιὸ ἢ απᾶ ο (πρ ΒΊΟΝ Τ 
οστά ἴγοια μι, ὑΠ656. βροα]ς Τ 
Ὁπηπίο πο ποτ]. Ἔϊπαγ ἨῬογ- 
οοϊναᾷ ποῦ Ολα! Ίο βρα]κο {ο {πο 
οἵ πὸ Ἐαίμθν. ἆσαδις (ογείοτα 
5.14, Πε γο πᾶν Ἠ[{ος πρ ὑπ 
Φοι οὗ πια, ἔ]οη 503 γο Ίσποτ 
ναι 41 απι ᾖε, απ λα 1 ἄο 
πού ῃΐηρ οὗ ΠΙΨΡΕΙΗ, θα} 8 ο 
Ἰζα]ιου ἐβαρηῦ 1ης, Τ βραα]ς (Παρα 
πρ. Απ πὸ {πᾶ βοπί 1ης 15 
τ ἢ 1ης; π6 Πα πο 16 τηθ 
αΊοπα; ΤΟΥ 1 ἆο απγαγ5 ὑπο Οµ1πρς 
{πῶ} ατα ρ]οαβῖηρ {ο Ἠϊπη. ΑΒ Ίο 
βρα]κο {ποθ 0111Ρ8, ΤΥ Β6- 
Ἠανθᾶ οἱ 1ἴτη. 

Ίσμας ὑπουθίουθ βαϊᾷ {ο ἴπορβα 
ον 5 πἨ]ο]ι ας Ῥεμενοί Ἠϊπη, Τῇ 
γο αΡίᾶςα ἰὴ τὴγ σου, έᾖεπι 418 Ὑθ 
ὑγα]γ ΤΥ ἄἱβοίΡΙ6Β;: απᾶ γο 5118] 
Ίςσποιν πο ὑσαΐῃ, απιά Όιο απ 

Τ]η6γ απι- 
Βπογοᾶ ππ{ο 1η, ο ο Α,γα- 
Ἰιαπι’5 5664, απ Ἠανο ηθυεν γεῖ 
Ὄοσπ ἴῃ Ῥοπάαρο {ο ΔΗ ΠΊ1811: ΠΟῪ 
βαγϑϑῦ ἴποα, Ὑο 5118} ο τηδᾶθ 
116062 ἆσβαδ απβπογοᾶ {παπη, 
Ὑοαν!]ψ, νοχ!]γ, 1 βαγ τπίο τοι, 
Ἠνουγ οπο {Ππᾶὺ Θοτητηο ἢ βίῃ 15 
{π6 Ῥομαβουνδηῦ οὗ ΒΙπ.. Απᾶ {μα 
Ῥοπᾶβουναμηῦ αριᾷοί]ι ποῦ ἴῃ μα 
Ἱοιςο {ου ουαΥ: ὅπ βοιι αριᾷοἴ]ι 
{ου ουοΥ. Τ (Πιοχαίογο ὑπὸ θη 
51.811] τη γοιι {γ66, γο 5181] 6 
1γ66 ἱπαθρᾶ. Τ Ίσιου {παὺ το ατα 
ΑΡταλαπα)ς 5εεά; γοῖ γο 5661 ο 
1111 1ης, Ῥοσαιδα τη πνονά ὅ μα ἢ 
ποῦ {γθ6ς 601Υ89 ἴῃ γοι. 1 βροα]ς 
{π6 ήπσς πο] Τ Πᾶνα 566} 
τ 61 Ἐαίμοτ: απ γο 8150 ἄο 
{πὸ (]ήησς πγΠῖό]ι γο Ἰοατᾷ ΓΟΠΙ 
{οι μου. Τ]εγ απβηγετοᾷ απᾶ 
βαϊᾶ αππζο ἴση, Οµ5 {αμου 15 
ΑἉγαλαπα. ἆθβδαδ ρα απο 
Ώιοτη, Τῇ γο Τνγετο ΑΡγαλασῃ)Β 
Ομ] ἄγοι, 8γε πνοπ]ᾷ ἆο ἔ]ιο νου] 
οἳ Ανταμαπα, Βα πον Το βαε]ς {ο 
1111 τηο, ἃ 1παΠ ὑμπαὺ πα {ο]ᾶ 
γοα {μα (να, μον Τ. Πραρᾶ 
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Ξ - ε , ο ΛΩΝ 
ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐὰν 

Ν Ν , ιά 3 ’ 3 

γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθα- 
- - . - « ε ΄- ᾽ 

55 νεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. ἔλεγον οὖν 
ΓΝ ν ’ ν 90 9 3 - ς 

αὐτῷ, Σὺ τίς εἰ; καὶ Ὁ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
3 “ ασ « - ἘΌΝ 
Ιησοῦς, Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λολώ ὑμῖν. 2 μ 

90 πολλὰ ἔχω περὶ. ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν" 
9 ς ΄ }᾽ / 5 Δ 

αλλ ὁ πέμψας µε ἀληθής ἐστι, κἀγὼ ἃ 
" » Γ᾿ Ξ 2. . πι 
ἤκουσα παρ αὐτοῦ, ταῦτα λέγω”" εἰς τὸν 

’ » ιό Δ ΄ 

37 κοσµον. οὐκ ἔγνωσαν οτι τὸν πατερα αὐ- 
“ 5 ς α 9 Ε “ 

98 τοῖς ἔλεγεν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς “᾽ ὁ Ἰησοῦς, 
σ ὧν [ή Ν {ελ - Ψ ΄ ᾿ Όταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε 

” 6 “ » / 3 21 Ν 1 ΕῚ } - 

γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι," καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ 
- » ΄ 2 οὐ ἈΝ . ᾿ « ’ 

ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ µε ὁ πατήρ 
ο. - - ς , 

9 μου, ταῦτα λαλῶ. καὶ ὁ πέμψας με μετ᾽ 
., “΄“ » Ἔ » 3 -. , ’ ε ᾿ 20 ἐμοῦ ἐστιν οὐκ ἀφῆκέ με μόνον ὁ πατήρ Ὁ, 
μη 2 Ν ΕῚ ν » ΄- ΄ 

ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 
΄ ᾿ ΄ ΄ » 

80 ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν 
” 

εἰς αὐτόν. 
” 9 ος - κ᾿ . 

81] Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπι- 
/ ” - 3. , » Ν ς “ / 

στευκύτας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑμεῖς µεί- 

ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθώ θηταί νητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί 
. δά τ / ΕΗ δ 7 

3» μου ἐστέ καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ 
ς » , 3 ’ «ς “ 

38 ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. ἀπεκρίθησαν 
,» κῷ , ᾽ ῃ Ω 4 ᾽ 

αὐτῷ, Σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ 
, / κ - χὰ 

δεδουλεύκαμεν πώποτε πῶς σὺ λέγεις ὅτι 
᾿ ’ / 9 ΄ 

34 ᾿Ελεύθεροι γενήσεσθε; ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ 
» - Ε] Ν 2 οἷ , 6 - [ιά “ 

Ιησοῦς, Άμην ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς 
«ε ΄“ εἶ «ς τα - ΄σ 

ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἆμαρ- 
ΦΕΥ͂, Π κ᾿ - ᾽ , . - ”/ ο 

8ὅ τίας. ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς 
Ν η. πος Ν , α 

30 τὸν αἰῶνα᾽ ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. ἐὰν 
ἍΝ ς «λ ς - 3 ’ ε 3 ’ 

οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι 
” 3. σα , 2 . 

ἔσεσθε. οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε ΓΕῚ “- 

ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ 
Ν ἘΡῈ : 

88 ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. ἐγὼ δὃ᾽΄8. ἑώρακα 
Ξ ἘΝ ΠΣ παρὰ τῷ πατρί μου", λαλώ' καὶ ὑμεῖς οὖν 

Δ - : ε - ο] 
ὃ ἑωράκατε 9 παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν 32, 

“ 5 / Δ φ ». νὰ « 89 ποιεῖτε. ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, Ὁ 
ΝΔ « - 5 ’ ” ΄ » ” 

πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς 
ο τοις Ν λα 

ὁ Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἦτε", 

40 τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε" ἄν", νῦν 
- “ 4 ιν 

δὲ ζητεῖτέ µε ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς 
“ δ ή 

τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα πα- 
Ν - -, “ 5 Δ . οὖν ἢ 

ρὰ τοῦ Θεοῦ' τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 
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5. 50ῊΝ ΥΤΙΤΙ. 41. ὅδ6. 

1611 
41 Ὑο ἄο ἴἶ]α ἄεεᾶς οἳ ον Ταΐμον. 
ιο ραϊᾷ ἴ]ιεγ {ο Ἠϊπα, Ίο Ῥο ποῦ 
ρου. οὗ ΓογπΙσαοπ, Ὑθ Ἠανγε 016 
Ἐαίπεν, οναο (αοα. 
42 ᾖοβας5 βαϊα αππίο παπα, Τῇ ἀοᾶ 
ΘΙ οι. Ἐαΐμαν, σε που] Ίογε 
1ηθ, {ΟΥ 1 ργοσθεζεᾷ {ογ61, αππᾶ οππιθ 
{χοπ ἄοᾶ: παϊ]εν ο8τηθ 1 οἵ πι- 
56 17, θαὺ Π6 βϑηΐ τηθ. 
45 ΊΗγ ἄο γε ποὺ ππάετείαπᾶ τσ 
ΒΡΘΘΟΒ 2 θπεπ Ῥεσαιςδο ο οαηποῦ 
Ίθαχ τὴῦ ποτά. 
44 ἜΥο αχγο οἳ τοι ΤαΐΠεγ {πε 

ἀθν]], απᾶ {πῸ Ἰαξίς οἳ γοῦν Γαΐμεν 
γε ΜΠ] ἄο: 11ο νγὰβ ἃ ΤΩΙΥᾷ6Υ6Υ ΓΓΟΠΙ 
νο Ῥερίηπίπς, απᾶά αροᾶε ποὺ ἴῃ λα 
ἐναίι, Ώεσααδο λετε 15 πὸ {γαδα ἴῃ 
ήτα. Ποπ ο 5ροακείἩ ἃ 116, Ἡςα 
προα]κοίἩ οὗ 5 οππ: ΣοΥ ΠΘ 15 ἃ 
Πατ, απᾶ ἴ]ο {αΐλιεγ οὗ 11. 
45 Απᾶ Ώθεαιςδο 1 [611 τοι {Π6 

ἐπί], γ Ῥεμενο της ποῦ. 
40 ΓΠΙΟΗ οἳ τοι οοπνΙποείἩ τηθ οἵ 

515) Απά 1 Τ βαγ {μ6 ὑγαῖ, σαν 
4ο το ποῦ Ῥεβενο 1πε2 
41 "Πο ας 15 οἳ ἀοᾶ, Ποαγεί]ι 
ἄοᾶ5 πονάς: γε {πετείογο Ίθατ 
{ποῖ ποὺ, Ῥεσατδε γο αγε ποῦ οὗ ἄοά. 
48 Τσι απςηγογθᾷ {ο ἆσπβ, ατιά 

βα1ᾷ απι{έο πα, βαγ πε ποὺ γε] ναί 
ἔλλοα αὐτὸ ἃ βαιηδυϊίλη, απᾶ Παδί ἃ 
6 νυν: 
49 7655 απβπεγεᾶ, 1 ανα ποῦ 8 

ἄσν!!: Ῥαὲ Τ Ποποαγτηγ Ραΐλεν, ἃ πᾶ 
γο 4ο ἄ5Ποποιχ 1ηο. 
50 Απιᾶ 1 5661 ποῦ ππης ΟΠ ΡΙΟΥ, 

ἐλιογο ἴδ οπε πα 5οεἰείῃ απ Ππάρείμ. 
51 Ὑονγ, γεν] 1 580 ππίο το, 

Τῇ ἃ τῇδ ΚΘΘΡ τΙΥ βαγίης, 6 518}] 
ΠΘΥΘΙ 566 ἀδαίῃ. 
52 Τ]Ἡοδι βαϊαᾷ {ιο 1ετβ απο Πίΐτη, 
Νοπ πο που ὑμπαὺ ποια Ἠαδί ἃ 
ἀονι]. ΑἨταβµαπα 15 ἄθαᾶ, απᾶ ἴ]α 
Ῥνορμεί5: απᾶ ποι βαγεδῦ, ΤΠ ἃ 
ΙΠΔἨ ΚΘΘΡ ΤΥ βαγίΠ6, θε 588] ΠΘΥ͂ΘΥ 
{αρίο οἵ ἄθαίῃ. Ξ 
δ8 Απ ποῖ ρτοπίεν ἴπαπ οἩχ ἔδ- 

που ΑΡταβµατη, τυ 60 }} 15 ἆθαᾶ 2 απἆ 
{π6 Ῥτγορβείβ ἃ. 6 ἀθαά: πγ]ποπ1 τηα]κ- 
ορ {ποια ὑπ 561} 
δά ἆθδας5 απςπογαᾶ, ΤΠ Τ οποια. 
τα 561, ΤΥ Ἡοποτ} 15 πούµῖτης: 18 15 
ΤΗΥ Ἐαίμεν ὑπαὺ Ποποτχαίῃ το, οἵ 
πἨοτη γθ αγ, ὑ]ιαί Πο 15 τον ἀοά: 
δῦ Ὑαῦ Το Ἠανθ ποὺ Ίσιοππι Πΐτη, 

Ῥας 1 Ίππο τα: απά 1ἢ Τ εΠοπ]ᾷ 
βαγ, 1 Κποι Ἠη πο, 1 5ΠαΠ Ῥε ἃ 
Παν Ἠ]ο ππίογοα: Ραῦ 1 Καιονν Ηΐπῃ, 
δια ΚΘΘΡ 115 βαγίηρ. 
56 ὙΎοιν {αΐμεν Αὐταβαπα τε]οὶσες. 

1881 
41 Ὑο ἄο {Π6 ποτ] οὗ γοῦν Γαΐμον. 

Τ]6γ 5814 πηΐο Ἠϊτα, Τε ππεγθ 
ποῦ Ῥογπ οὗ ΓογπΙοβοἩ; πε πᾶν 
οπ8 Ἐαίμαγ, ευεπ «ἀοᾶ. {6885 
Βαϊ4 ππίο ιαπ, Τῇ αοᾶ πετα 
γοῦν Ἐαί]οΥ, γε ποπ]ᾷ Ίονε τηε: 
{ον Τ οαπηε ἴου απᾶ ἅτ οοτπε 
{χοπι αοᾶ: 1ο παεϊθγ Ἠανο Τ 
οοπιθ οὗ ταγβοα]{, Ῥαί Ἡο δεί πῃθ. 
ηψ ἄο γο ποὺ 1απᾷετβίατιᾶ ΤΥ 
ΒΡΘΘΟΒ νει Ῥεσατδε γε εαΠ- 
ποῦ Ίθαν ΤΥ σοῦ. Ὑθ αγο οἳ 
γοιις {αΐμαον ὑπ6 4601], απ {πε 
1α5ί5 οἵ γοῦν {αῦπεν Ὁ 15 τοις 
ὙΠ] {ο ἄο. Ηδ πας ἃ τΩΗΙΥᾷΘΥΕΣ 
τοπ ο Ῥορϊππίπς, απᾶ Σβἱοοᾶ 
ποῦ 1π {π6 (γα, Ῥεσααξο ἴπετε 
16 πο ἐπαῦμ ἴῃ πη. ὃηπεπ 
Ίαδ βρεακείῃ ἃ 116, ἢ 5βρεακ- 
οί] οὗ 15 οσπτπ: ἴον Π6 15 ἃ 
παν, απᾶ {π6 ἔαίπου ὑμουθοῦ. 
Βαυῦ Ῥοσαπδο 1 βὰν ὑπ ναι, 
γο Ῥεμενο πο ποὺ. ΠΙΟ οὗ 
τοι οοπγΙοίείἩ 1ο οἵ βἰπ Τῇ 
1 βαν γαῖ, ΠἩγ ἆο σε ποῦ 
Ῥε]σανο πιο» ο {ἐ]αί 15 οὗ ἀοᾶ 
Ἱδαχαί ο ποτᾶς οἳ ἄοά: 
10Υ 15 σππ5δθ γθ Πὰν έᾖεπι 
ποῦ, Ῥεσατδε γε 816 πού οἵ ἀοᾶ. 
Ἔ]μο 768 απςπογοᾷ δηᾶ βαιᾶ 
ππ{ο Ἠϊτα, Βασ πε ποῦ πε] παῦ 
ποια αὐτὸ ἃ Ῥαπηστ]ζαπ, απᾶ Πας 
α. ἄρον} ἆσθδας απβθπθγθᾶ, 1 
Ἠατο ποῦ ἃ {άενι]; θα 1 Ἠοποαγ 
ΤΥ Ἐαἴμεγ, πα γο ὀἆἱδποποαγ 

50 1ης. ἘῬπί 1 5οε] μοῦ τηῖπθ ού 
ΒΊΟΥΥ : ἴἶνεγε 15. οπε ὑπᾶῦ βθοκϑίῃ 

51 απᾶ Ἱαᾶσείμ. Ὑοετῃγ, τενῖ]σ, 1 
βαΥ ππίο γοα, Ἡ ἃ τῇδ Κθθρ 
1 ποτ, Π6. 588]] πενεν 566 

3 ἀοαίμ. ΤῊΘ 1ενς βαϊᾷ πΏ{ο ἨΙτ, 
ΝΟΥ πε ποπ επαί ποῖ μαβὺ 
α 4ἀσονι. Αὔταματη 15 ἀθαᾶ, απιᾶ 
πα Ῥγορβείς: απᾶᾷ ποῖ 5αποΡί, 
Τῇ ἃ τηαη Ίκοερ ΤΥ ποτ, Ὦςα 
5111] ποετοΥ {αδίθ οὗ ἀεαίμ. Ατί 
{που ρτθαίον παν οταν {αἴΠετ 
ΑἉβγαβαπα, πνμΙο 15 ἆθαᾶξδ απᾶ 
{πο Ῥτορ]βεί5 αγο ἀεαᾶ: ν]οτη 
πηακεδε μοι ἴ]γδοί) 2 «ἆοαξας 
ΔΗΒΘΥΘΩ͂, Τῇ 1 ρ]ογ!γψ τηγβεΙΕ, 
1ΙΥ ΡΊΟΥΥ 15 ποης: 1Ὁ 15 ΤΥ 
Ἐαίλεν ὑμπαῦ σ]οτιβείῃ τηε; οἵ 
πυἩοτη γε 580, ὑπαῦ Ίο 15 τοπ. 

δῦ ἀοά;: απᾷ γε Ἠαγο ποὺ Ίσιοσπ 
ήτα: Ῥας 1 πουν Ἠϊτας απᾶ 1 
1 5Ποπ]ᾶ βαγ, 1 Ἐπον Ἠϊτη πού, 1 
518} Ῥε Π|κ6 πιηΐο τος, ἃ Παν: αΐ 
Τ Ίσπιουν Ἠϊπα, πα Κϑορ Ἠῖ5 πνοτᾶ. 

ὅθ Ύοιχ Μαΐμον ΑΡταµαπι τε]οϊεεᾶ 

42 

4 [νι 

44 

46 
46 

54 
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ἘΥΑΓΓΕΛΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ. 

- ΄ “ Ν ς ΄ 

4] ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 
5 5 38 . - ς - ε] ο 9. 

εἶπον ουν" αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ 
- ΄ , 

γεγεννήμεθα 3" ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν. 
ΕἾ ᾽ α. μον - το" Ἔ ΔΝ Ν 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ΕἘτ ὁ Θεὸς πατηρ 
΄ Φ - 4 α. - 

ὑμῶν ἦν, ἡγαπᾶτε ἂν ἐμέ ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ 

5 
ειπεν 2 45 

Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἠκω᾽ οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυ- 
τοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός µε ἀπέστειλε. 

΄ Ν Δ Ν ϑι ΝΥ » ιά 

43 διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; 
σ ᾿] , 2 / Δ / Δ 3... Ὁ 
ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 

38. πατρὺς τοῦ διαβύλου ἐστέ, καὶ 
τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε 
ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρ- 

ἘΝ αν ἥτε ,5 / ᾽ ε 30. ὁ 
χῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν 3, ὅτι 

. [δν ες » » πὰ “ - Ν 
οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ 

- - ”. ’ 

ψεῦδας, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ ὅτι ψεύστης 
μ᾽ Ἢ ἣ, Ν « Ν ᾿ “ » Α Ν [ή ο 

45 ἐστὶ καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν 

44 ὑμεῖς ἐκ 

δυσὶ 3 ᾽ 
40 ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. τίς ἐξ 

ς - λέ ν ς / 5 δὲ 40 

ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ δὲ 
5 / ΄ ΄ ς ΄“ 3 [ή , 

ἀλήθειαν λέγω, διατί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ 
ς ἃ Ε ο - Ἐς εἰν “ - 

4” μοι; ο ὧν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ρήματα τοῦ Θεου 
3 δον". κ - “ 
ἀκούει διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ 

“ “ 3 5) , 3 / 5 4] ς 
48 του Θεοῦ οὐκ εστε. ἀπεκρίθησαν ουν οἱ 

5» - ΔΝ «ἢ φασί χω 2 δι , 
Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν 
ς ΄σ ω εν ’ ͵ 

ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ σύ, καὶ δαιμόνιον 
,» 1 6 » “ 3 ΝΣ 

49 ἔχεις; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς, ᾿Εγὼ δαιμόνιον 
3 ΔΝ ού Ν Ν 

οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ 
Η 

΄ Ὧν. ς “ Ν / » δ 

δ᾽ δόξαν µου᾽ ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. ἀμὴν 
.-. 

« “ » / , 2 Δ ον 2 κ Ν 

ὑμεῖς ἀτιμάζετέ µε. ἐγὼ δὲ οὐ ζητώ τὴν 

5 Ν / ς δ σα, ΜΑ Ν , κ ο Ψ ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν 
ΔΝ 

τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν 
0 αἰῶνα. εἶπον οὖν" αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν 

3 / μὴ / ” ΕῚ ν 

ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. ᾿Αβραὰμ 
3 ο Ν᾿ « ΄σ ᾿ 9 ΄ 

ἀπέθανε καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, 
3 , ΔΝ ’ / 3” Ν ᾿ Ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσε- 

43 6 » 5 Ν αν Δ Ἄν , δ8 ται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα. μὴ σὺ μείζων 
- “ Ν ος νὰ , “ αι 

εἰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Δβραάμ, ὅστις ἀπέθανε ; 
Ἐν} - ορ κιν Δ 41 καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον' τίνα σεαυτὸν σὺ 

δε ποιεῖς; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Εὰν ἐγὼ δοξάζω 
΄ ς 16 σα . νο ς 

ἐμαυτόν, ἡ δόξα µου οὐδέν ἐστιν ἔστιν ὁ 
ς , ἃ ς - ΄ 

πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε 
-- Ν ς “ » τὴ ΕΣ » ’ νον 

δ ὅτι Θεὸς υμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὖὐ- 
ρα 3 ἥν Δ σα ᾽ [ή ΝΑῚ ᾽Ν ᾿, α 

τόν ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν, καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι 
» ἘΣ αρ » με ς “ » οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν, ψεύ- 

Οὐ κά ον ἌΓ “ 
στης ἀλλ᾽ οἶδα αὐτόν, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ 

- » ν ς Ν « “ ἊΨ / 

56 τηρῶ, Αβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο 

14-- 6 

96 πι. οὖν 

57 οὐκ ἐγεννήθημεν 

33 αἄᾶ τοῦ 

5) οὐκ ἔστηκεν ἐοςί, ποὶ 
πιατή. 

40 οπι. δὲ 

41 οι. οὖν 

43 0η. οὖν 

4) γεύσηται 

44 ΟΙ. σὺ 
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κο 1.9. 

Γον, 

αργεαᾶ 
ἴ]ισ εἰαν 
τον {με 
γ68 ΟΥ̓ 
πὸ δια 
Ἴπαγι. 

5. 5ΟΗ͂Ν ΥΙΤΙ. 56- ΤΧ, 16. 

1611 

{ο 566 ΤΥ αγ: απᾶ ο δαν; 16, απᾶ 
πνας ρ]αᾶ. 
δ ΤΏΘη Βαϊ ὑπὸ ἆσπβ απο Ἠήτη, 

ΤΠου ατί ποὺ τει ΠΕ γοατς οἱά, 
απᾶ Ἰαςδί ολοι βοὴ ΑΡγαΠατη 2 
58 1οδις5 βαϊᾶ απίο {πειη, ου], 
ΜΟΥ Τ 81Ψ ππίο γοα, Ῥεΐογο ΑΏγα- 
Ἠατη Ίνα, 1 ατη. 
5ο Ἔ]οι {οο]ς ἔλογ τρ βἴοπος {ο 

οαϑὺ αὖ Ἠίη: θα “6815 Ἠ1ᾷ ἨΠΩβοΙΕ, 
απᾶ τοὺ οαῦ οἵ ὑπ6 Τεπιρ]α, ρβοϊηρ᾽ 
ἐτοιρ] πο τη] δε οὗ ὕΠθιὴ, ἅμα 50 
Ῥαββϑᾶ 97. 

Θ Απάᾶαςσεραςραβδεά θυ, Π6 βαν ἃ 
1 γΥ 10} γαρ ὈΠΠΠ4 ἔτοπι Ἠΐ5 ΡΙτΟΙ. 
2 Απᾷ 115 ἀἱδοῖρίες αβ]κος μη], δαγ- 

ἴῃ, Μαδίου, π]ιο 414 βῖη, ΕΙΡ ΤΉ 81, ΟΥ 
5 ραγοπῖς, ελα! Ἱο τας Ῥοτπ ῬΗπά 2 
8 οθδα5 απβπογο, ΝΟΥ Παζ] 
Οδ 1181} βΙηπας, ΠΟΥ 115 Ῥατεπίς: 
Ῥαΐ ναί ὑμ6 σον]κς οἳ ἀοά 5ποπ]ά 
Ῥο ππαᾶο πα {οβῦ ἴῃ ΙΤ. 
4 Τ η βὲ γγοτ]ς πο σοῦ κϑ οὗ Ἠίτῃ ια! 

εοηὀ 1ης, πμ ]ο 1Ὁ 15. ἆαγ: ὑπὸ πᾶρ]λί 
οοπιθίἩ ΘΠ πο τα 64 Ὑγοτ]ς. 
ὅ ΑΒ Ίοπς ἃ5 1 απ. ἵπ ὑπὸ πγοτ]ᾶ, 

ἜΤ ατη {π6 Ἠρ]έ οἵ {πὸ πνοτ]ά. 
6 γιοι Ππ6 Ἰχαᾶ {μας 5ροκαι, Π6 

εραῦ οἩ ὑπὸ ρτοαπά, απᾶ τηαᾷο οἶαγ 
οὗ πο βρι{{16, απᾶ Β6 Ι αποϊπζος {86 
οσο οἱ ὑπὸ Ῥηπιά τα ση] {16 ο]αγ. 
7 Απᾶ βαϊα απ{ο ατα, 4ο σα 8} 11 ὑΠ6 

ῬΟΟΙ οὗ ΠΟ (πΥΗΙΟΠ 15 0 ΙΠ{ΘΥΡΥ6- 
{αδίο, Φου.) Ἡ αστοί ΙΒ νὰν {Ππ᾿6γ6- 
{0γ6, απᾶ πναβ]μαᾶ, απᾶ οατηο βϑοίηρ. 
8 4 Τ]ο παίση)ροτνς ὑπ υθίουθ, απ 

Όπου τ ΠΟΙ Ῥοΐίοτο Πα βθϑὴ Ἠΐτη, 
{παῦὺ Ίο πας μπα, βαϊα, 15 ποὺ {115 
11ο ὑπμαῦ 5αῦ αιᾷ Ῥορσαᾶ 5 
9 8οπΠιο 58 ]4, Τ1158 19116: οἴμενς Βαϊ, 

ἘΠῸ 15 π|κὸ ἴσῃ : ὑπ 116 5814, Τ ατη Ίο. 
10 Τ]μεγοίογο βαϊα {1ιογ πιηΐο 1111}, 

Ἠοῦν πο 6 ὑΠ1π|6 ογ6Β ορεπιος ἢ 
11 Ἠο δηβινουοα πᾶ Βαϊ, Α τπαη 

{παῦ 15 οα]]οά ἆσβαβ, 1πα(]6 αγ, απιᾶ 
αποϊπ{εά τηῖηθ 6765, απᾶ Βα] απι{ο 
τη, ὁ Το {ιο ροοὶ οἵ βολτα, ἀπ 
πιαΡΗ: απᾶ 1 πει απιᾷ τα 5Π66, απιᾶ 
1 τϑοοϊνϑα βιρῃῦ. 
12 Τ]οαη βαϊῖᾷ ον απίο Ἠϊπη, 
ὙΠΟ 6 15 Π6 δ 588], 1 Κηον πού. 
18 4 Τ]οαγ Ῥτοιρ]{ {ο {πὸ Ῥμαχίβεθβ 

Ἠϊτη {παῦ αἲογαίίηο πναςβ ὉΠ. 
14 Απᾶ 16 πταδ ο Βαβραι ἄαγ 
ὙΠΘ «655 πιαᾷο {πο οἶαγ, απά 
ορεπεᾷ ΠῚ ΘΥ65. 
15 Ἔ]οι αραῖπ {π6 Ὦ]ατίδοςςβ αἷδο 

αβικοά ἴση Ίου πὸ Ἰιαᾷ τϑοοϊνοα 
15 αἱρ]ο. Ἡο ραϊῖά απίο επι, 

1881 
1{ο 8566 ΤΥ ασ; απᾶά 116 58} 
10, ΔΠα γίας ρ]αᾶα. Τ1ο ον 
{πουοίοσγθ βαϊα απίο Ἠϊπῃη, Τ]ηοι 
αὐ πού εί ΕΥ γεατς οἱ, απᾶ 
Ἰαβῦ ποια 866ῦ ΑΡγαµατη 3 αἆθ- 
5115. 5514Δ απ{ο ποθι, Ὑετίγ, 
νογ!]γ. 1 βὰν ππΐο οι, Ῥε[ογα 
ΑΡταλματη 2νναβ, 1 απ. Τ]εγ 
ἰοοῖς τρ βἴοπας {παγείογο {ο 
οαϑὺ αὖ πὴ: Ῥαῦ «655 3814 
1] 5617, δα σποηῦ οαῦ οὗ {Π6 
{επαρ]ο 3. 

Ὁ Απ α8 Ίο ραββοᾶ Ὦψ, [6 βὰν 
3 ἃ πια Ῥ]πιᾶ ἔγοπα 15 Ῥ1γ 01. Απιά 

115 ἀἱδοῖρ]οβ αβ]κοᾷ Ἠϊτη, ΒαΨΙΠΡ, 
Ἠα δν), τὸ ιά Βία, 6118 τα, 
ΟΥ 115 ρατοπῦς, ὑπαῦ Ίο 5]οτ]ά Ῥο 
Ῥοτη πα ἆεβας απβηγοτας, 
Κοϊῶιον ἆἷᾷ 15 τῇδ 51}, ΠΟΥ͂ 
μάς ρανοηίς: Βαὺ ναί {Π6 πνον]κς 
οὗ «ο βποι]ά Ὦο τπαᾶο τπαπ]{εβί 
1η 11}. Ίο πηαδέ σγοτ]ς ὑπὸ πγοτ]κς 
οὗ Ἰήπα ὑπαὺ 5οῦ 1ηθ, πνη]]ο 16 15 
ἄαγ: {πὸ πὶσ]ξ οοπισϐα, ΕΠ 
ἨΟ ΙΗΑΊ ΘΔ Ψοχκ. πει 1 απι 
ἴῃ {π6 που], 1 απη ἐπ Πρ]ί οἵ 
{π6 πγοτ]ά. αι ε μαᾶ πας 
βΡο]αΏ, ο βραῦ οἩ λα ϱγοππᾶ, 
Δ ππαᾶο εἶαγ οὗ ἴμα βρι 16, 
δ πᾷ αποϊη{εί 15 εγος 1} μα 
Οἷα, απᾶ βαϊῖᾷ πίο τη, «ο, 
γγαβ]ι 1 ὑπ ροο] οἵ Ρ]οατ (1 ἢ 
15. Ὦγ ἹπειργαίαΙοι, ΒεΠϐ). Ἠο 
νγοηξ θΊνας ἐ]ιογδίογα, απ γναβ]- 
ο, απᾶ οαπηο βδεῖηρ. ΤἩε πεϊρ]ῃ- 
Ῥοιχ5 ὑπουθίουθ, Δα Ό]ιεγ Ισ] 
βαν Πἴτη αογαῦίπηθ, ελα 6 ναβ 
ἃ Ῥορσαν, πα, 15 ποὺ 05 Π6 
ὑλαῦ βαὺ απᾶ Ῥερσείδ Οὔµπενβ 
Βα, Τὸ 15 Ίο: οὔ]μονς βαϊᾶ, Νο, 
Ῥαῦ πο 15 π πίστη. Ἠδθ Βα], 1 
41η ὧο. ΠΟΥ βαϊα ὑμουθίονο ππ{ο 
Ἰήπη, Ἠ ουν 16η Ίνενγο {πιο 676Ρ 
οροπιθᾷ 2 Ἠο απβγογοᾶ, Τ]11ε τηατι 
ιοί 15 οπ]εᾶ αἆσδις5 τηαζο σἶαγ, 
Δα αποϊπ{θοᾶ πη]πο 6765, απᾶ 
ΒΔ] απίο τη6, ο {ο Ῥῆοαπι, 
απᾶ ἹαβΗ: 5ο 1 ποπ δ 
παπά παμε, απ 1 τεοεϊνεᾶ 

9 βἰσ]λί. Απιά ἴ]ιογ βαϊᾷ απο Ἠῆτη, 
Ἠπονο 1511962 Ἠο βδῖ}, Τ Ίσιοσ 
ποῦ. 
ΤΟΥ Ῥυΐηρ {ο ἴἶιο Ῥμανίδοσς 

ἴση ὑπαὺ α[ογεβππο νὰ Ῥηπᾶ. 
Νου 16 παςδ ὧπο βαθθα ἢ οἩ {πΠ6 
ἄαγ εν 1655 πιαᾶο ὑπ οἶαγ, 

ὅ απᾶ ορεποᾷ 5 67656. Αραϊι 
ἐπογοΐοσθ ὑπὸ Ἐμαχίβδεοβ αἷδο 
αβ]κοᾶ Ἠϊτα πουν Π6 γοσεῖνοᾶ 58 
βὶσ]ί. 
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ἘΝ ΠΕ ΟΝ .... 1ΩΑΝΝΗΝ., 

ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ ΣΝ καὶ 

δ᾽ ἐχάρη. εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν, 
Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις, καὶ ᾿Αβραὰμ 

58 θυ τι - ᾽ ” ς Ἢ - ΧΑ, Ν ἑώρακας; εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν 
ΕΣ ΔΝ λέ « - ΑΙ ΕῚ Ν ΄ 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι, 
5 59 ἐγώ εἰμι. ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ 

αὐτόν Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ 
τοῦ ἱεροῦ, διελθὼν διὰ μέσον αὐτῶν καὶ 
παρῆγεν οὕτως”. 

Θ Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ 
9 γενετῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ 

᾽ “ 

αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος 
Ἆ “ “ ΄ 

ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ : 
Ἴ ΄ ΑἹ ὁ - » 9 “ 

ὃ ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν 
" ς - σας .5 » ὦ δι Η͂ 

οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ" ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ 
4 ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. ἐμὲ! δεῖ ἐργάζε- ργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. ἐμὲ! δεῖ ἐργάζε 

-” ΄ , 

σθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα 
η ο ν ῃ ο σα ῃ ῃ , 
ἐστίν" ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργά- 

5 ζ 6 μὴ » - / ἘΣ φ σι ᾽ ΜῈ εσθαι. ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φώς εἶμι τοῦ 
’ - » ” / Ν 

ὃ κόσμου. ταῦτα εἴπων, ἔπτυσε χαμαί, καὶ 
ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέ- 

2 ΔΝ Δ 9,3 Α » ν “ 

χρισε" τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ 

7 τυφλοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε νίψαι εἰς 
͵ 

λ / “ /. ἈΠῚ. / 
τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (ὃ ἑρμηνεύε- 

2 , δα 4 Ἀν» ἡ“ ται, ἀπεσταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνί- 
2 : 3 8 Ψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. οἱ οὖν γείτονες 

καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι 
3 ο) Ὡὶ τυφλὸς ἦν, ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ κα: 

Π κ᾿ - “»" »ν ο 
ϱ θήμενος καὶ προσαιτῶν; ἄλλοι ἔλεγον ὅτι 

5 Η Οὗτός ἐστιν' ἄλλοι δὲδ ὅτι Ὅμοιος αὐτῷ 
- ) 4 3 / 

10 ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγω εἰμι. ἔλε- 
3 » κα Ιω / , κ ς γον οὖν αὐτῷ, Πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ 

11 ὀφθαλμοί; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν», 
"Ανθρωπος λεγόμενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν ἐποί- 

4 ΕΑΝ ΄ Ν » / Ν 

ησε, καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ 
ἂν τα εἶπέ μοι, Ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν 

τοῦ"! Σιλωάμ, καὶ νίψαι. ἀπελθὼν δὲ" καὶ 
/ δ ἜΣ «ον μα 15 νιψάμενος, ἀνέβλεψα. ᾿ϑεῖπον οὖν] αὐτῷ, 

- - , 3 3 
Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος ; λέγει, Οὐκ οἶδα. 

" σα Ν κ 
13 Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρι- 

κ Ἡ σαίους, τόν ποτε τυφλόν. ἣν δὲ σάβ- 
“ 15 ἢ Ν » , ς 3 βατον ὅτε!" τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἴη- 

ρα Ν αι , ” ΄“ ἣν Ε] ΄ 

σοῦς, καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 
/ ᾿᾽ 3 / ἊΝ τς Ν ς ο 

15 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι, 
“ Να ς 5 » “ 

πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, 

40 031. , διελθὼν διὰ μέ- 
σου αὐτῶν" καὶ παρῆγεν 
οὕτως ἰουί, τοὶ ΙαΥ(., 
το]είο]ι Ῥγο[ωύβ καὶ ἰο 
διελθὼν απιᾷ αρ ἐπο- 
ρεύετο αΓίεγ αὐτῶν 

εϑ 

10 

11 

15 

αἄᾶ (ν) αὐτοῦ 

ΟἨι. τοῦ τυφλοῦ 

προσαίτης 

οι, δὲ 

ἔλεγον Οὐχί, ἀλλ᾽ (5. 

αἆᾶ οὖν 

ΟΠι. καὶ εἶπεν 
ἐ 

ααὰ ο 

(οπι. ,) ααὰ ὅτι 

τὸν 13 οὖν 

αάά καὶ 11 οι. οὖν 
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1611 
Ἠο ραΐ οἶαγ τπροη τηΐηθ 6765, απᾶ 
Ί πναβ]ιε, απἆ 40 566. 
16. ΤἩμοτο[ογο βα]ᾳ βοὴ οὗ {πμπ6 

Ἔμαχίβθθβ, ΤΗ15 τηα 15 ποὺ οὗ αοὔ, 
Ῥεσατδο Ίο Κϑορϑίῃ ποῦ [πὸ Ραβρρα{]ι 
ἄαγ. Οὔπενβ βαϊᾷ, ον σᾶ ἃ ΤΗΒΊΙ 
{πα΄ 15 ἃ ΒΙΠΠΕΥ, ἆο 510 }} τηῖτασ]ες ἢ 
απ {ΠΠ67 6 Ὑγὰ8 ἃ ἄΙγΙβΙοπ απποπρ {επι 
17 Ἔμεγ 580 πηΐο {πὸ ῬΗπά τπαπ 

αραῖπ, ὙΥμαὺ βαγοϑὺ ποῖ οἳ 1ήπῃ, 
ἐπαῦ π6 πα ορεπεῖ πο 6γας2 
Ἠο Βαϊ, Ἠθ 15 ἃ Ῥυορῃμοῦ. 
18 Βα {πὸ σον ἀῑᾷ πιο Ὀε]ίονο 

οοποθγηίης Ἠϊτη, ὑπαῦ ο πα Ώθδετ 
ῬηΗπᾶ, απᾶ τοσεινεᾷ 115 β1σΗί, απβ1] 
ἠιογ σα]]οᾷ {πὸ ρανγοπίς οἱ πα 8 ὃ 
λα γεσαίνεᾷ Ἠᾳ5 βΙρΗ{. 
19 Απά {ΠΗ 0 αβ]εᾷ επι, αγ Ί1ς, 15 

Ωπί5 οι 501}, πο το βαγ Ίναβ ΠΟΤῚ 
Ῥ]πιά 2 πον {λα ἆοί]ι 6 πον 5662 
90. Ἠΐβ ρατοπίς απβγ/ογεᾶᾷ ἔμεπι, 
ΔΑ Βαϊ, Ίο Ίπιουν {ναί 6115 15 οι 
50}, αι {ναί Ίο πταβ ΒΟΥ πι : 
21 Βυῦ Ὁγ πια τηθαηβ 6. ΠΟῪ 

βϑϑίῃ, Ίνα Ίπποι ποῦ, Οὐ Ὑπὸ δ} 
ορεπεᾷ 115 6Υ6Ρ Ὑ76 Ἰζῃονγ ποῦ : 16 15 
οὗ αρο, 8Ρ]ς ΐτη, 18 βλλαῇ Βρεα]ς {οΥ 
Ἠήπηβε]. 
22 ΤΉ 656 πγογᾷβ ΑΝ 115 Ῥαυϑηΐβ, 

Ῥεσβιδθ ἐμπου {εαγεᾶ {ῃ 6 ἆᾖσθτβ: {0Υ 
{πὸ «ον Ἰαᾶ αρτεεᾷ αἰτεαᾶγ, {πᾶῦ 
1 αἩγ τὴ οἱ «οπ{θβς ὑπαῦ Ἡο πγαβ 
ΟΗν1ςδὲ, Ίο βμοι]ά Ῥε ριαῇ οὐ οὗ {ια 
ΒΥΠασοΡΆΘ. 
25 ΈΠοτοίογο: 5814 Ἠ15 Ῥαγεπί», Ἡο 

15 οὗ ασε, δὶς Ὠΐτη. 
24 Τ]ιοιι ἃρϑῖῃ οπ]]οᾷ {ος {1Π|6. Ίπατ 
να πνας ῬΗπᾶ, αππᾶ δαῖᾷ απίο Ἠήτη, 
«νο (ο ὧια Ῥγαῖδθ, πγθ ΙςΠΟΥΥ ἐμαὶ 
15 Τηα 15. ἃ ΒΙΠΠΘΥ. 
25 ΗἨδ απιβιογθᾷ, απ 5814, ὙΥ ΒΘ ΠΥ 

Ίο "6 ἃ ΒΙΠΠΘΥ ΟΥ πο, 1 Κηον τοῦ: 
Οπο {π]ηρ 1 Κηον, ὑμπαῦὺ πΥἩδγεας 1 
πγαδ ῬΗπᾶ, ποῦν 1 566. 
26 μεν Βαϊ {]ιεγ {ο Ἠϊπι ἀραΐη, 

Ὑ]μαί ἀϊά Ίο {ο ἐμ6οθὸ 2 ον ορεπθᾷ 
Ἠο {πο 6γ6β2 
97 Ηδ απιβγγογοᾷ {ἶιοπι, 1 Πᾶνα {ο]ᾶ 

γοα α]γοαᾶγ, απᾶ γα αἸα ποῦ 681: 
ψ/Παγαίῖοχο νου] τοι Ἠεατ 1Ὁ ἄρα] ὃ 
ἨΡΠ] γο αἱδο "6 Ἠ15 ἄἱβδοιρ]ες 2 
28 Ἔμεπ {πον γον] Ἠϊη, απᾶ 

ΔΥῸ Μοβθβ’ ἄἱβ6ΙΡΙ68. 
29 γε Κῆον ἐ]ιαῦ ἀοᾶ βρα]κο πιηΐο 
Μοβθβ: 85 Γον {Π15 16 ]]1ονν, 6 Ιου; 
ποῦ Γγοπα ὙΠΘΠΟΘ Π6 15. 
80 ΤῈ τῆλ Δ 5νν ΘΥΘΩ͂, απ παι πο 

Όπαπα, ΠΥ Ἠεγείῃ 15 α ΤΠ ΎΘΠ]ΟτΙ5 
Γης, ὑμαῦ σε που ποὺ ἔγοπα πεηος. 

Β814, Τ]λοι ατί 5 ἀἱδοῖρία, Ῥαῦ να. 

1881 

Ἠο ραῦ οἶαγ τπροηπ ταΐη8 6768, 
απ Τ πναβ]ιοᾶ, απᾶ ἄο 59ο. 

16 ῬΒοππο {Παγθί[ογθ οὗ {πὸ Ῥ]ατ]β6θβ. 
Βα 14, Τ115 τπα 15 τοῦ ἔχοι αοῆ, 
Ῥεόατδο π6 Ἱεορεί]ι ποῦ ἐπ 58Ὁ- 
Ῥαθῃ. Βαΐ ο πετβ βαἷᾶ, Ἠουγ οδ ἢ 
ἃ τπαη ὑπαῦ 15. α ΒΙΠΠΘΥ ἄο 516 ἢ 
βἰσηπβὸ Απ ἔΠ6Υ6 τῦὰβ ἃ ἀΙν1ΙβΙΟΙ 

17 ἃτηοηρ {λοτα. Τ]εγ 580 ὑΠ656- 
{0Υ6 πιηΐο {ια Ῥ]πιᾶ τηπαπ αραῖῃ, 
Πα βαγοβῦ Όλοι οἳ Είπα, Τι 
Όλαί Ἡε ορεπει] ὑμάπο ογ 652 Απ 

18 Ίο ραϊά, Ἠο 15 ἃ Ῥτορπεί. 1116 
96 νν5 {Πιαγείογο ἄἷά ποὺ Ῥε]ῖενο 
ΟΟΠΟΘΥ Πρ Πΐτη, {πᾶῦ. Ἡο Ἠσπά 
ρθει Ὀ]1η4, απά Πας γεσεϊγεᾷ ΗΒ 
βἰρ]μό, αππθ] {ου οα]]1εᾷ {π6 ρα- 
Υ6Π{Ρ οὐ Πτι μα Ἠαᾶ τεσεϊνεᾶ 

19 118 αἰσ]ί, απ αβ]κεῖ ἴ]ετα, βαγ- 
1ης, 15. 0115 τοι 80Π, ὙΠῸ γε 
βαγ αβ ΒΟ ῬΗπά ἢ ΠΟ ἔπεπ 

20 ἆοίῃ Ἡο ποπ 5662 Ἠίς ρατεπίβ 
αηβγγεγθᾷ απιά ραϊᾶ, Ία Ίου; 

ο {δῦ 0115 15. ΟἿ 8οη, απᾶ ὑπαὺ Ίο 
21 πναβ Ῥουν Ῥ]Ηπά: θὰ Ίου Π6 

ἨΟΥΥ 566 }}, νε πουν ποῦ ; ΟΥ πο 
ορεπθᾷ Ἠ15 6γ6Ρ, νο πον ποῦ: 
Δ5Κ τα; ΠΘ 15 οὗ ασε; Ίο 588} 

22 Βρεακ Του Ἠπηβε]!, ΤῊ 6586 ἐπ! ηρ5 
5514 15 Ῥατεπίς, Ῥεσατβδα {1εγ 
1θαγε {πε εν: ἴον ἴ]θ Φ 6 85 
Πα αστοεά αἱγοαάγ, ἐμπδύ 1 αγ 
Τη ἢ βΠοπ]ᾷ οοη{θβς Ἠϊπι ἐὸ ὃε 
Οτ]ςί, Ἡο ϱποα]ά Ῥο ραῦ οτί οἳ 

20 Ώιαβγπαροριο. ΤΠΘΥΕΓΟΓΟ Βα] 15 
ΡαγΘΠ{Β, Ηθ 15 οὗ αρα; αδίς Ὠΐτη. 

24 80 ἴμεγ σα]]οᾷ ἃ 5εσοπᾶ Ὠτπο ὑπὸ 
' ππαἩἨ πα ναβ μπι, απᾶ βαιᾶ 

ππ{ο Ἠπη, νο ρου {ο ἄοα: 
6 Ίσπιουυ μα 0185 τηαπ 15 ἃ 

20 ΒΙΠΠΘΥ. Το ἰπεγε[ογα αηβυγεγθᾶ, 
Ἠιαίμεχ Ίο Ῥο ἃ 5 πη 6}, 1 ΠΟΥ 
ποῦ: οὴ6 {πϊὴρ 1 Ἰπον, ἐπϑΐ, 
πθτεας Τ τγὰβ υπ, πον 1 566. 

20 Τμεγ βαι ἐμογθίουθ ἀπέο Ἠ1τη, 
ὙΥΒαῦ ἀῑᾷ μ {ο {π66 ὃ ουν ορεπεᾶ. 

27 Ὠο {πο ουθϑῦ Ἡε απβγεγοᾶ 
Ώππετη, Ἐ {ο]ά τοι 6εγεπ ΠΟΥ͂, 
απ γο ἀἷᾷ ποῦ θα: π]εγείογθ 
ποπ] γο Ἰθατ Ὁ αραῖι» πποπ]ά 
γθ 150 Ῥοασσππο 15 4ἱβοῖρ]εδὸ 

28 Απα εμαγ γου]]εί τη, ἀμ Βα], 
Έ]οι ατί 115 ἀΙδοιρ]ε; Ραῦ να 

90 απο «βοῖρ]ο οὗ ἸΜοβο5. Ὑα 
Ίσιοιν μαι. ἀοά Ἠαῦι βροϊεπ 
πηΐο. Μοβδς: θὰ αξ Του ες 
1ΠΑ1Ι, 786 ΚΠΟΥΥ ποὺ πεηςσο Ἰθ 15. 

90 ΤῊ τῇδ αηβιγεγοᾷ απᾶ Βαϊ απίο 
έλατα, ΤΗΥ, Παεγεῖι 15. [Π| τηαχ- 
γε], Ὠιαῦ Υο που ποῦ Ἡεπου |. 

γν-- 



ΕΥΑΓΤΕΛΔΙΟΝ ΚΑΤΑ ο το 

πηλὸν ἐπέθηκεν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς ου 

16 καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. ἔλεγον οὖν ἐκ 

τῶν Φαρισαίων τινές, Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ 
- 17 ω Δ ” 

ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ", ὅτι τὸ σάββατον οὐ 
“ " “, “-“ 

τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον, Πῶς δύναται ἄνθρω- 
ς Ν ΄σ ΄“ 

πος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ 
/ 5 3 3 - , 10 “ “ 

17 σχίσμα η ἐν αὐτοῖς. λέγουσι τῷ τυφλῷ 
, » , - , 

πάλιν, Σὺ τί”) λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ 
αὐ ” 5 

σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι Προ- 
/ 2 , 3 ΡῈ ὦ 2 ο 9 

18 φήτης εστιν. οὐκ επιστευσαν οὖν οἱ Ιου- 

δαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλε- 
σα “ “ 

Ψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ 
“ Ε ΄, Ν το . λ 

19 τοῦ ἀναβλέψαντος, καὶ ἠρωτησαν αὐτοὺς 
, Ὧι Ὁ τν - ὰ - 

λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς 
, 4 ΔΝ 3 ΄- - τ 3 κι λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι 

90 βλέπει”; ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς" οἱ γονεῖς 
αὐτοῦ καὶ εἶπον, Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ 

9] υἱὸς ἡμῶν, καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη πῶς δὲ 
- , ΕῚ ᾿ ἘΠῚ κ 8, » -- 

νῦν βλέπει, οὐκ οἴδαμεν' ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ 
Ν » , εκ 2 9 αι » 

τοὺς ὀφθαλμούς, ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν' αὐτὸς 
Ὧν 3 Ὅ » / 98 2 κ᾿ 
ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν ἐρωτήσατε," αὐτὸς περὶ 

99 αὐτοῦ λαλήσει. ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς 
αμ μὴ ἐπ . γον, 

αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς ᾿Ιουδαίους" ἤδη 
Ν , Ἐ79 »»" α΄ »» γὰρ συνετέθεἰντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ἵνα ἐάν τις 
νι / ΄ 2 ῃ / 

αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀπθσυνάγωγος 
ΔΝ - τ ο 3 νι 5 

99 πῶς διὰ τοῦτο οἱ ὙΕΙ͂Σ μὴ εἶπον 
[ή 

οι ὅτι Ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἐφώ- 
Α  Ἅ 

νησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον " ὃς ἦν 
/ δω εδ. δι Ν Α “ γος 

τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ, Δὸς δύξαν τῷ Θεῷ 
ς - ᾿ ο ο το τ ς 
ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτω- 

ΕΞ λ ος » / ο. ο) ήν ω ορ 
εὖ λός ἐστιν. ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν “Ὁ, 

ΣΉ κ 
Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν, οὐκ οἶδα᾽ ἕν οἶδα, ὅτι 

οἱ ὃ. ΕἾ 4 5 5 - 20 τυφλὸς ὦν, ἄρτι βλέπω. εἶπον δὲ” αὐτῷ 
ὃς ΨΥ , 

πάλιν"), Τί ἐποίησέ σοὶ; πῶς ἤνοιξέ σου 
3 ᾽ 64, κα 5 

επ τοὺς. ὀφθαλμούς; ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον 
ς - " Ν » 3 / κ / ῃ ΄ 
ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε: τί πάλιν θέ- 

« ΄σ - 

λετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ 

Ἀἐἑλοιδόρησαν οὖν Ὁ αὐ- 58 μαθηταὶ γενέσθαι ; 
/ Ν 5 Δ τὰ ὶ 3 , σε - 

τόν, καὶ εἰπον, Σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου" ἡμεῖς 
90 δὲ τοῦ Μωσέως ἐσμὲν μαθηταί. ἡμεῖς οἵ- 

οὐ “ ῃ “ δαμεν ὅτι Μωσῇ λελάληκεν ὁ Θεός" τοῦτον 
3 ” 

80 δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. ἀπεκρίθη ὁ 
ΕΙΣ 0 σας 3 - ρω Ν ΄ 51 ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἔν γὰρ τούτῳ" 

/ “ - ”/ 

θαυμαστό» ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν 

15 (ον. ν) µου ἐπὶ τοὺς 
ὀφθαλμούς 

17 Οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ 
Ἂ « » 

Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος 

18. αά δὲ 

19. αᾶ (ν) οὖν 

30 πὶ σὺ 

31 βλέπει ἄρτί 
ο9 22 ΟἨι. αὐτοῖς 

92 Φ, , ᾽ [2 ο ε 

59. αὐτὸν ἐρωτήσατε" ἡ- 
λικίαν ἔχει" 

24. ἑαυτοῦ 

35 τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευ- 
τέρου 

οπι. καὶ εἶπεν 

37 οὖν 
τὸ ων ΟΠι. πάλιν 

εφ ῳ ααὰ καὶ 

50 οπι. οὖν 

81: «αὐ τὸ 
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Ίο 15, απᾶ τεῦ Ίᾳ παῖ οροπεᾷ πηῖπο 
6γο». 
91 Νοῦν γγε πον ἐ]ιαί αοᾶ Πδατεῦ]ι 

ποῦ ΒΙΠΠΘΙΡ: Ὀπής 1 αἩγ τπα Ῥο ἃ 
ψοτβμῖρρεν οἳ ἀοᾶ, απᾶ ἀοοῦ]ι 18 
πλ], τη Ίο θα ο{]. 
92 Βίῖπσθ ἔ]ιο γγογ]ᾷ δρᾶ πας 16 

ποῦ πραγ ὑπᾶῦ αἩπγ τῆδ ορεπαᾶ 
{ο 67εΒ οἳ οὔθ ὑπδῦ τγὰβ ΒΟΥη 
Ῥημάᾶ: ᾿ 
88 Τῇ {Π15 τῆδῃ ψεχο ποὺ οἵ (οὔ, 116 

οσοι] ἆο ποίῃίηρ. 
84 ΤΟΥ απβπγογεί, απᾶ βαϊᾶ ππξο 

Ἠήτη, Τ]οι τγαϑὺ αἱιοσεί]ματ Ῥοῦῃ πι 
8ἱΗ5, απάᾶ ἀοδῦ εἶνοιι ἐθασ]ι τρ Απᾶ 
Όπου Ἰσαδῦ Ἠῖτα οὐ. 
80 ἆοβας Ἠεανά. ὑπαὲ ἴ]αν Ἠαᾶ οαδί 
τη οαὖὔ; απᾶ πε Ίο Ἰιαᾶ Γουπιᾶ 
Ἰήπα, Ίο βαῖᾶ απίο Πτα, Ῥοβύῦ ἔ]ιοια 
Ῥο]ΐευο οἩ ὑπὸ Ῥοη οἵ αοα 
96 Ἠο απβπγοτοᾶ διῇ βα1ᾶ, πο 15 

Ἰς, Του, ναί 1 ταση Ῥεμενο ο 
Ἠΐτη 2 
97 Απᾶ ᾖοδας5 βαϊα αππίο Ἰήτα, ΤΟΣ 

Ἰαδῦ ῬοῦΏι 56οπ εἶπ, απᾶ 16 15 6 
ναί ἐπ]]κεί] ση] 6Π|66. 
88 Απᾶ Ίο βαϊᾷ, Τιουᾶ, 1 Ῥε]ίονε: 
4 Ίο πγογςΒΙρραᾶ Ἠϊτη. 
99 4 Απα ἆᾳαδας βαϊά, Εου Παπάρτιαιιῦ 

Τ ατΏ οοτηε Ππίο {15 ποτ], {Ππ|ὸὖ 1εγ 
Ὑγ}}10}} 566 ποῦ, τηϊρηῦ 566, απά {ια 
{μον το 566, τηϊρηῦ Ῥε χτπδᾶθ 
Ῥ]ηπά. 
40 Απᾶ 5οππθ οἳ {ΠῸ ῬΗατ]βοθς τΥ]]ο]ι 

ὍΤΟΥ δ πάπα, Ἱεαγᾶ {11656 ποτ», 
αηᾶ βαιά ππίο πα, Απο πο Ὀμπα 
4150 2 
41 ᾗορᾳς Βαϊ ππίο έπαπῃ, 1γο Ίγογο 

Ῥ]πᾶ, γε β]ιοτ]ᾷ ανα πο απ: τις 
ΠΟΥ Υθ Β1Υ, ο 566, ΠΟΥ ΘΙΟΥΘ γοντ 
51) Υϑιηϑίπθίῃ. 

10 γον, νου ν 1 βαν πηΐο το, 
Ἠο αι οπετοί] ποὺ Ὦγ ἴμο (θοῦ 
Πίο {116 5Πεερ{ο]ᾶ, Ῥαί ομππρεί]ι πρ 
8Ο1Π6Θ Ο6Η6Υ να, {116 ΒΆ1η6 15 ἃ {168, 
ΔΩ ἃ ΤΟΌΒΡΟΥ. 
2 Ῥταΐ πὸ ὑμπαὺ οπἰεγεί] ἴῃ Ὦγ {116 

ἄοου 15 {6 Βῃ ρου οἳ {πὸ 5Πεορ. 
9 Το Ἰτα {πὸ Ῥογίεν ορϑπθίμ, απά 

ἴλο 5.860 Ίθδαν 115 νοίσε, απ Ίιο 
σα ε{]ι 15 οσπι 5πεερ Ὦγ πατης, απά 
ἸεαζεῦἩ {θυ οτ{. 
4 Απ ποπ Ίο Ῥιξεί] Του 115 
ΟΥ 8Ἠ66Ρ, π ροδέ]ι Ῥαείογαο {]απα, 
Πα {Ππ6 5.660 ΓοΠοσγ Ἠἶπα: ἔου {]ιογ 
ΚΠΟΥ 118 γοῖςο. 
ὅ Απᾶ ἃ βἰταηρον ση] {μετ ποὺ Γο]- 

1ου, Ῥτἳ τνϊ]] 9ο ἔγοτη ἨΙτη, {οτ {11εγ 
ΠΟῪ ποῦ {110 γοῖςο οὗ ΒίΥΑΠΡΕΙΒ. 

| 
1881 

6 18, απᾶ γψεξ 6 ορεπεᾷ τηίηθ 
51 ογαβ. Ἰε]κηουν ἐλιαί ἄοά δανεί] 

τοῦ ΒΙΠΠΘΥΒ: Ῥτύ 1 αἩγ ΤΙΔΏ Ῥε 
ἃ ΨΟΥΡΠΙΡΡΕΥ οὗ ἀοᾶ, απᾶ ἆο 18 

82. ψ11]1, ἴση 6 Ἱεαταίμ. Ῥίπσε {Π6 

πγοτ]ᾷ Ῥοσαπ Ὁ τγὰβ που ποαγᾶ 
{πδὺ ἈΠ οπε ορεπεᾷ {με οτες οὗ 

58 ἃ τη Ῥουι πιά. Τῇ {18 τησ 
ππογε ποὺ ἔσο (ο, "6 εοπ]ᾷ ἆο 

54 ποῦµ!ηρ. Τ]Πεγ απβπγογεᾷ απ 5αἷᾶ 
τιηΐο 1ήτα, Τηοα παβί δ] ρούμι ον 
ΡΟΣ ἴῃ 518, απᾶ ἀοβῦ ὅπου ἔθ 
τι Απα {Π6Υ οαϑβῦ πίτη οὖ. 

16δ15 Ἠεαγά {ναί που λα οαδὺ 
τὴ οὐ; απᾶ Ππαϊηρ Ἠϊτη, Τα 
5814, Ώοβί πρι Ῥε]σενο οἱ 11116 
βοη οἵ οὐ Ὁ Ἠθ απαπεγεᾷ απιᾶ 
5814, Απᾶ νο 15 Προ, Τιοτᾶ, {πα} 
1 τὰν ῬεΠενο οἳ Ηἰπ «6585 
5814 ππίο εἴτα, Του μαϑὸ οί 
566: Ἠϊπι, απᾶ μ6 16 15 {ἐλαί 
αρεακοί]ι νηζ]ι {]6θ. Απιᾶ Π6 58], 
Τιονᾶ, 1 Ἰε]ενο. Απᾶ 1186 τνοΓ- 
βμϊρρεᾶ Ἰήπα. Απᾶ «εεας βαϊᾷ, 
ἘῸΥ Ππάρειπεπί οαπιθ 1 1πίο 0118 
σου], ναί {ποὺ γν]]ο 566 ποῦ 
1ΠΑΥ 566; απᾶ {λαῦ {μεγ τ ἢ 
566 τηπαγ Ῥθεοπιο θη. Τ]οβα 
οὗ {πο Ῥμανίβεες πο] Ὑεγθ 
πα πὰ Ἠεαγᾶ ἴλμεδο Οήπσς, 
απά 58] 4 απίο Ἠϊπα, ΑΥ̓Θ νο 8150 

Ῥ]ηπᾶ 2 «θδαβ Βα] απο ἤθη, 
Τῇ γ 618 ῬΗπά, γο σου] Ἠαγε 
πο βίῃ: Ῥα{ πον γα βᾶυ, 8 566: 
γοιπ" 51. γεπη]παί]. 

10Ο. Με, νϑυῖγ, 1 5αγ πηΐο το, 
τς Πε Εναξ οπέογεί]ι ποῦ Ὦγ {Π|0 ἄοον 

Ἰπ{ο {πὸ 1014 οἵ {ια βμεερ, τί 
οἨπαρεῦα τρ 8ΟΙΠ6 οίμονγ τᾶν, 
{116 5816 15 ἃ ἠμῖΘξ αηά ἃ γοῦῦαγ. 
Ῥαΐ Ίο {παΐ οπ{ετείἩ ἴῃ Ὁγ {16 
ἄοου. 15 2.6 βΠερπενά οἵ ἴε 
5:66». Το Ἠϊπα {16 Ῥογίεν ορεπι- 
οἴῃ; απά μα βἹεερ Ίθατ 15 
γοῖσθζ απ Ίιο οα Πε 15. ον 
βΊιοερ Ὦγ Ἠππθ, ἃ θα 66}} ἐλεαι 
οαέ. πει Ίνα Μαἲ]χ ραέ ζογΏ] 811 
Μὶς οι, Ἡθ ροθί]ι Ῥθξογα {]οαπι, 
απιᾶ ἐπ βεορ {ο]ϊουν Πάτα ΤῸΥ 
ἔπαογ Ίκποιν Ἠϊ5 τοῖοο. Απᾶ ἃ 
ΒΟΥΔΏΡΘΥ 1111} ἶνεν ποῦ ο]1οῦγ, θα 
Ὑ11 Βεθ ἔγοτὰ ἶσα: ΤῸΣ {αγ 
Κηστγ ποῦ ἴμο τοίσο οὗ βἴΥΗΡΘΥΡ. 

96 

56 

9 «1 

838 

ο) 1ο 

40 

4 [μαι 

4 

σι 

| 

| 
| 
| 
Ι 

1 Μαην 
ἃ ποϊοηῦ 
Δα λλογῖ- 
{165 τοδὰ 
1216 502. 
ΟΥ̓ ΤΠ 

50Υ.4 
δρ) 
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᾽ / ἣν ο ή] ΄ Ν » 2 ” 

31 ἐστί, καὶ ἀνέφξέ µου τοὺς ὀφθαλμούς. οἵ- 
32 4 ε » ε ν 3 » ἊΨ». 

δαμεν δὲ" ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει 
3 ΄ 

ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς ἦ, καὶ τὸ θέλημα 
» “ “ “ - 

33 αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. ἐκ τοῦ αἰῶνος 
Ε ΄ » 4 

οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς 
“ , ᾿ ΑΦ. Έ « 

58 τυφλοῦ γεγεννηµενου. εἰ µη ἣν ουτος παρα 
“ ΄ ” ᾿ 

δὲ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν, ἀπεκρίθη- 
3 ὃν νε ς ν 

σαν καὶ εἶπον αὐτῷ, Ἔν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεν- 
͵ 

νήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκέιν ἡμᾶς; καὶ 

ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 

3 ὋἬκουσεν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν 

ἔξω" καὶ εὑρὼν αὐτόν, εἶπεν αὐτῷὃ, Σὺ 

80 πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦϑ,; ἀἄπε- 

κρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε, 5'Τίς ἐστι, Κύριε, ἵνα 

81] πιστεύσω εἰς αὐτόν; εἶπε δὲ “Ὁ αὐτῷ ὁ 

Ἰησοῦς, Καὶ ἑώρακας αὐτόν, καὶ ὁ λαλῶν 

38 μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. ὁ δὲ ἔφη, Πιστεύω, 

29 Κύριε" καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. καὶ εἶπεν ὁ 
ἸΙησοῦς, Βὶς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦ- 

τὸν ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι, 

40 καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται, καὶ δῖ 

ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ ὄντες 

μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἶπον αὐτῷ, Μὴ καὶ ἡμεῖς 

41 τυφλοί ἐσμεν; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐὶ 

τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν" νῦν δὲ 

λέγετε ὅτι Βλέπομεν' ἡ οὖν ὃ ἁμαρτία ὑμῶν 

μένει. 

1Ο ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος 

᾿ διὰ τῆς θύρας εἰν τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, 

ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης 

9 ἐστὶ καὶ ληστής. ὁ δὲ εἰσέρχόμενος διὰ τῆν 

3 θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. τούτῳ ὁ 

θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς 

αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ 

4 ὄνομα, καὶ ἐξάγει αὐτά. καὶ ὅταν τὰ ἴδια 

πρόβατα» ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύ- 

εται καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι 

δ οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ. ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ 

ἀκολουθήσωσιν", ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ" 
- { 

ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 

95 Οµι. δὲ 

35 οι. (ν) αὐτῷ 

δὲ ΙαΥ/. ἀνθρώπου 

ὃ αάᾶ Καὶ (τίς) 

56 (ν) οπι. δὲ. 

[η 

37 ρῃι. καὶ 

98 ᾿ ᾽ α 5 

μετ αυτου οντες 

39 οπι. οὖν 

} ῥωνεῖ 

Σ πι. καὶ 

8 πάντα, 

4 ἀκολουθήσουσιν 
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15. 40. 
ΤΊ: 
Ἐιπεῖς. 94. 
ο, 

κ Ἐτο]ς, 
81. 23 

ας 65, 

τν δ, 

Ἀ Αδθίϑ 2: 
24, 

ἜἼ Μδϑδο, 

4. 59, 

1611 

6 ΤΊ5 ραγαΡ]ο βρα]κα «76 5τ|5 πηΐο 
ὕποα: Ῥαῦυ Όπεγ ππᾶογβίοοῦ ποὺ 
νμαξ {λμησς ΠΟΥ Ὕπετο ὙΥΒΙΟῊ 16 
βρακο ππ{ο ἔλοτη. 
7 πει βαιά “9655 ππίο {ποτὰ 

αραῖπ, Υαὔ]γ, γετ]γ 1 580 τιηΐο τοι, 
1 ατη {π6 ἄοου οἳ {Π6 5βΠαεΡ. 
8 ΑΠ μαί ονεν ϐ6αππο Ῥα[ογε 1Π6, 

4πε {1ενθβ απά τοββονβ: Ὀαὺ ἴ]α 
5866} ἁῑᾷ ποὺ σαν ἔ]ιαπη. 
9 Τ δ1ὴ {μα ἆοον; ὈΥ της 1ἢ ΠΥ ΤΠα1Υ 

οπ{θύ ἴῃ, 68 8181] "6 βανϑᾶ, αιιᾷ 
5181] ρῸ 1η αι ουῦ, πα Βπᾷ ραβίινο. 
10 ΤῊ μια οοππεί] πού, αὖ Του {ο 

βύθαὶ αι {ο Κι}}, απᾷ {ο ἀθβίγου: 1 
41Ώ 601η6 ἐπαῦ {ου πήρΗξ Ίωνα Ἠΐς, 
Δα {πα΄ μον ταϊρηὺ Ἠατο 1ὖ πιστο 
αραπζαγ. Σ 
Τ1ΈΤ τὴ {ο σοοᾷ εΠερ]ετᾷ: ἐπ σοοᾷ 

βμερηεγά ρινείῃ Ἠ15 116 [ογ {πε β]εθρ. 
19 Βαύ πο {λαί 15 8 ΠήγοΗτιρ πᾶ 

ποῦ {λαο βΠερ]εγά, ΠΟΒΘ οὗ {Π6 
ΒΊεΘΡ 816 ποῦ, βϑβούῃ ἴ]α πο] οοτι- 
ἴπ5, απᾶ Ἰοαναί] {πε Απεερ, απᾶ 
Βοοί]ι: απᾶ {Π|6 νο] οπἑε]ιοξ] ἐμ τη, 
απᾶ βοπ{θετδίῃ ἐΠ8 5Πεερ. 
15 ΤῊ Ἰήγε]ῖπρ Ποαίμ, Ώδοααςο Ἶο 

15. απ Πϊγεμῃς, απά οαγεί] πο Του 
πια 5Π66}. Ἷ 
14 Ταπι ἐ]λοσοοᾷ 5Περ]εγά, Δα ΠΟΥ 

ΤΥ 8Ἠ66Ρ, απιά απ ΠΟΤ οἳ 1Π1ΠΘ. 
15 Α5 ἴμο ἔαύμου. Κηουγθίῃ τηε, 

ΟΥ̓́Θ 50 ΚηΟΥ 1 ο ἔδύποι: αλά 1 
Ίαγ ἄονι τὰν 116 Του {Π6 βΠεοΡ. 
16 Απά οιεν ϱΠεερ 1 πᾶνθ, νυ ] 0 ἢ 

8ΥΘ ποῦ οὗ {π15 7014: [πετ 4180 1 
τη Ῥπς, αππᾶ ΏΠιεγ 58Η θα ΤΥ 
γοίσθὲ Ἐπ ἔ]ιογο οἶνα]] Όο οἵο Το], 
απᾶ οπθ βΠαρ]ετᾶ. 
17 ΤΠογείογο ἀοί]ι πιγ {αΐ]ιου Ιου 

1ηθ, Ἔβθσβιδο 1 Ίασ ἄοππ ΤῊΥ [11{6 
ναί 1 τηὶσ]η{ {α]ο 1ὖ αραἶῃ. 
18 Νο πια ἐα]κθί]ι 16 ἔγοπα τηθ, Ῥα Τ. 

Ίαγ 16 ἆονπι οὗ τη 561 : Πᾶν ῬούπαΥ 
{ο Ίαγ 1 ἄογγιι, απᾶ 1 ἢᾶνθ Ῥονεχ {ο 
ἴα]ο 1 αραῖπ. Ἐ ΤΗΙ5 οοππππαπάπηθ | 
Ἠαγό 1 τουεῖνες οὗ τηγ {αῇ]1θΥ. 
19 4 "μονο γγὰ8 ἃ ἀνίδίοι {πθγθ- 
{ογο αραίηῃ απποηςρ ἴμο «εν Του 
[Π656 ΒαΥΙΠΡΑΒ. ι 
20 Απᾶ τιαπγ οὗ {Πεπῃ 5814, Ἠο Ἠα{]ι 

α ἄθν]], απ 15 τηδα, ΠΥ Ἠθαςγο Πΐτη 2 
21 Οὔποτβ βαῖᾶ, Τηαδο ἅτ ποῦ ἔ]ιο 

νιονᾷβ οὗ Πάπα {ια μδ 0} ἃ ἀθν]]. ὕλη 
α θυ} ορεπ ἔ]ιο 6γες οἵ {πο Ῥηπά ὃ 
22 4 Απά 10 τγᾶβ αὖ 1εταβδα]ετη {μα 
Ἐξ ραβὺ οἳ {π6 ἀραϊοαίίοι, απιά 16 τγὰ8 
ΠΥ. ᾿ ͵ 
25. Απάᾶ Ζοβῖιβ τγαϊκοα 1π ἐἶι6 ἑοτηρ]ο 

ἴῃ ΒΟΙΟΙΠΟΠ8 ΡοχεΗ. 

1881 : 
0 Τ]ιϊς 1ραγαΡβ]ε βρα]το πορβαβ ππ{ο 

Ώποτα: τή {ποὺ ππάονβίοοᾶ ποῦ 
π]αί {Πήηρς {]ιεγ Ίγετο ν/]ε] Π6 
βρα]εοαπ{ο {Π 61}. 

«6515 ὉΠ . Θἴου βα1ᾷ προ ἔλθπα 
Ἀραίπ, Ὑ ΘΙ, νετῇγ, 1 σαν ππίο 
σοι, Τ απ {με ἆσοχ οἳ {μα 5866}. 
ΑΠ ἐμπαῦ οοτπο Ῥοείοτο 16 αχθ 
Ε]ήογος απά τοῦ]ρονς: Ότί Ίλια 
ΒΠ6ΘΡ ἆῑᾷ ποῦ Πᾶν ἔ]αιπ. Τ απι 
λα ἆἄοον: Ὦγ Τὴη6 1 αΠΥ ΤηαἨ 
οπ{εν Ίπ, Ἡθ ϱΠαΠ Ρ6 βαναᾶ, δι 
588] ρῸ ἴῃ ἃ ρο οὖ, απ 5881] 
Άπά ραβίατα. ΤΠ6 {π16ῇ εοπιεί]ι 
ποῦ, Όαέ παῦ 6 την β{θαί, αι 
11Η, απά Δεβίζογ: 1 σαππθ ἐμπαΐ 
[ΠΟΥ πια Πᾶνα 1176, απ τπαγ 
Ἄμανο ἐξ αραπαπΗγ.. Το ατη {Π6 
Ροοᾶ 'ϱΠαρ]μεντᾶ: {π8 ροοᾷ 5Ρερ- 
Ἠεγᾷ Ἰαγεί]ν ἄονιτι 115 116 Του ια 
βΠθερ. Ἠο {λαί 15 ἃ Ἰήτο]ης, 
απά πιοῦ ἃ ΕἩαρ]εγᾶ, πν]οβθ στ 
{ο 5Ἡ6ερ αγ6 ποῦ, Ῥο]ιο]άαί]ι 6116 
νο οοη(ης, απᾶ Ἰδαγαί]ῃ {ια 
Β5Π6ΘΡ, πᾷ ἤθοίῃ, ατιά {ο νο 
βπαἰολοαί] {λοπι, απᾷ 5οα{{εγοαί]ι 
ἔλει: ᾖο Πεεί Ῥεσεαιαβο ἢ 15 ἃ 
ἨήπεΙπις, ἃ πα οατδί] ποὺ [οὐ {πὸ 
ΒΠεερ. 1 ἂγὴ {Π6 ροοά 516}- 
Ἰθγά: απᾶ 1 Ἰο Τηΐπ6 ΟΥ, 
απ τη] Π6 ΟΊΥΠ ΠΟΥ͂ ΠΠ6, ΘΥΘΠ 88 
ιο ΒΑ ΠΟΥ Κηονγοί πας, απᾶ 1 
Ίαιον/ ιο ῬΑ που: απᾶ Ἰ Ίατ 

-1 

Ὁ ΟὉ 

10 

11 

12 

19 

14 

156 

ἄονγ τὴν ΗΐΘ. ΤῸ ἴλο 5Π6θρ. 
16 Απᾷ οἴμεγ βΠαερ 1 Ἰανο, πηῖο] 

ο 816 ποῦ οἳ [115 Το]ά  {Ππδπι αἲδο Τ 
τητιϑὺ 3ΡτΙΠρ, απιᾷ {]εγ ε]ια]1 θα 
ΙΙΥ γοῖσθ; απᾶ 41μεγ β]ια]1] Ἰ6- 
οοπ1θ 016 Ποσο], οπο βμοερ]μεντᾶ. 
Τ]ιογοίογε ἀοἴ]ι λαο Ἐαί]εν Ίογα 
τηθ, Ῥεσοατδο Τ Ίαγ ἄονγη τὴν 16, 
Οιαί 1 1Ππαγ {ακο ἴ αραῖῃ. Νὸ 
ΟἿ ὅ ῥα]καοί]ι 18 αγγαγ ἔγοπι 1η6, 
Ῥα8 Τ αν 16 ἀοΐνη οὗ παγβο]1. 
Ἠανο δΡΟΥΘΥ {ο Ίαγ 1 ἄοτσι, απιᾶ 
Τ Ἰανο 6ροπογ {ο {α]το 15 αραϊπ. 
ἜΠῚ5. αοππηαπιάππεπέ, γορθῖγοά 1 
1γοΠ τὴν Εα1]6Υ. 

Τ]ιογό 810896 ἃ ἀῑνίδίοη ἀραΐῃ 
ΑΊΠΟΠΡ 016 Παπ Ώοσαπδε οὗ {λαβθ 
πγογάδ. Απ τπαἩγ οἵ {]λοπη 58]Ω, 
Ἠο Πα ἃ Τον], απ 15 πια: 
ΝΗΥ ἨθαΥ πο Ηπ12 ΟΥ̓ΠΘΥΒ ΒΩ, 
Τ]οςο 816 ποῦ {Π6 ΒΗΥΙΠΡΒ Οὗ οπθ 
Ῥοββθϑβθα σι α 1 ἄθν}]. απ ἃ 
Τᾳεν]1] ορεπ {1ο δυϑ5 οὔ {λα Ὀ]1πα 2 

29. ΒΑπΠᾷ {6 πας πο {θαςέ οὗ {πΠ6 
ζάοᾷἱσαίίοῃ αὖ {1 ογαβα]θη: 16 γα 5 

25 πνηίεν; απᾶ ᾳ6εβαβΊγας πγα]]άτρ ἴῃ 

1 

18 

1 ΟΥΡ, 

Έγουε)ὁ 

305, 
πανό 
αδιηζ- 
απος 

507, Ἰοα 

"θςσ 
(λογε 
δα] "δ 
ονιε 7] 0 εἷς 

δ 6ογηο 
ἀποίοηξ, 
Δα Υῖ- 
{165 οι]. 
ἐοοῖ ἢ 
αωαφ. 

60, 
γέψη 

Τ᾿ ἀχνό ἃ 
αδηκλῦλγι. 

8 Βόμῃδ: 
ἃ ποῖθηῦ 
αιλον]- - 
{168 γουιά 
4ἱ ἰπαί 
ἐἶπιο παν 

νο {επιρ]ο ἴῃ Βο]οπιομ)5 ΡοχοΙ. | ἐπε. οαφί, 
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Ν 5 να Δ 415. κι ΝΣ 
ὃ ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 

Φε δι ν » ,»ὕ᾿ / 3 ἃ, » 7 
ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει 

αὐτοῖς. 
9 φ ΄ ο. Δ ᾽ ᾿ 

1 Ἐἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Αμὴν 
᾿ν ΄ Εἰ “ 6ῦ 2 / . ς / .-” 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτιδ ᾿Εγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν 

/ -“ πα 

8 προβάτων. πάντες ὅσοι πρὸ ἐμοῦ ἠλθονὸ 
΄ ἢ ν 9 Ε ᾽ " 

κλέπται εἰσὶ καὶ λησταί ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν 
» ΄“΄ Δ / . ’ τὶ ς , ο κ. δὲ ἴω 

9 αὐτῶν τὰ πρόβατα. ἐγώ εἰμι ἡ θύρα" δι ἐμοῦ 
ΝΑ νι ᾿ / Ν 3” /’ 

ἐάν τις εἰσέλθη, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται 
Ν 5 , ν ᾿ ἄν. ὁ ς , 

10 καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει, ὁ κλέ- 
., “4 δν ἅ , ν ο. 

πτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψη καὶ θύσῃ 
ο η] , Ισ “ . ” 

καὶ ἀπολέσῃ ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι, 
Ν 

1] καὶ περισσὸν ἔχωσιν. ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ 
ὶ Ν « Ν - 

καλός" ὃ ποιμὴν ὃ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
δι Ἐ ὧν - 

19 τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων. ὁ μισθωτὸς 
Τ Δ ᾽ Ἄ / ὅδ » ο εὐδ ἢ ," / 

δέ, καὶ οὐκ ὧν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρό- 
/ ΄ 

βατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον, καὶ 
“τ Ν / Ν / ᾿ το ξ , 
ἀφίησι τὰ πρόβατα, καὶ φεύγει καὶ ὁ λύκος 
« ΄ ” , ΔΝ , / 8 

ἁρπάζει αὐτά, καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα". 

13 ὁ δὲ μισθωτὸς Φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι, 
"4 καὶ οὐ μέλει αὐτώ περὶ τῶν προβάτων. ἐγὼ καὶ οὐ μ ᾧ περ ρ . ἐγ 

” ι ο ς / Ἀ 7 ν » ’ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμα, 
- - Ν 

16 καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. καθὼς γι- 
, Δ ΝΜ 

νώσκει µε ὃ πατήρ, κἀγὼ γινώσκω τὸν πὰ- 

τέρα᾽ καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν 
/ Αν / ” Δ » 

16 προβάτων. καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ 
- 3 η - αἱ 

ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης κἀκεῖνά µε δεῖ" 
- ἐδ, ἡ στ ὦ 

ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς µου ἀκούσουσι' καὶ 
12 / , Φ. / Ν 

17 γενήσεται!” µία ποίμνη, εἷς ποιμήν. διὰ 
τοῦτο ὁ πατήρ με" ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι 

Ἁ , .“ 

τὴν Ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 
18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ἐγὼ 

͵ Φ.Α » “ ᾿ Ξ 

τίθημι αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν “ἔχω 
κ ς δι γαρ ῃ 5 / - 

θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν 
» : 5 Ἅ 

αὐτήν ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ 
, 

πατρός μου. 
, αν 5 - 

ι9. Σχίσμα οὖν πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἴου- 
" 

20 δαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους. ἔλεγον δὲ 
πολλοὶ ἐξ αὐτών, Δαιμό έχε ὶ µαί , Δαιμόνιον ἔχει καὶ µαίνε- 

αἰ ᾿ ο 
Μι ται τί αὐτοῦ ἀκούετε; ἄλλοι ἔλεγον, 

“ Ν ε/ ΄ δ ἢ 

Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἐστι δαιμονιζομένου᾽ 
Ν , / ι - ἰ 

μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς 
ἀνοίγειν; 

3 , « ΄σ έ 

23. ᾿Εγένετο δὲ ὃ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσο- 
κ” νά 

88 λύµοις, καὶ!" χειμὼν ἦν καὶ περιεπάτει ὁ Ἴη- 
αλά κί ρι Ἄς ο δις Ἑ 

σοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος. 

ὅ ον. ὅτι 
ὁ ἦλθον πρὸ ἐμου 

7 οπι. δέ, 

ὃ οπι. τὰ πρόβατα 

ὃτοπι. ὃ δὲ μισθωτὸς 
φεύγει, 

10 γινώσκουσί μετὰ ἐμά, 

Ἡ (να) δεῖ μὲ 

ο γενήδονται 

15 (τοῦτό) µε ὁ πατὴρ 

1 Ἰατᾳ. ἦρεν 

15 οπι. οὖν 

16 αν. τότε 
17 (Του ͵) οπι. καὶ 
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94 οι οπππθ {πο ἆσθπς τοππᾶ 
αροιπί Ἠήτη, απιά 5814 πηΐο Ἠήπηα, Η ον 
Ίοπς ἀοβὺ {ποῖ ἴση Κα τι {ο ἀοπρί 3 
Τῇ Ώιοι Ῥο {πὸ ΟΠ υ]βύ, [611 τι Ρ]αΙΠ]γ. 
20 6515 αηβΥ/ογες {]οτη, 1 {ο]ᾶγοι, 

απᾶ γο Ῥεμενεά ποῦ: ἴ]ιο σου 5 ὑπδΐ |, 
1 4ο ἵπ παγ Εἰ ΠΟΥ Ἠα1ήθ, ὉΠΘΥ 
νθαγ γη (ΠΘΒΒ οὗ 1ηθ. 
26 Ῥπίεγαλρε]ενεαποῦ,Ώασααδεγθαχε 

ποῦ οὗὨ 1ΗΥ ΑΠ6εΡ, α5 1 Βαϊ πιηΐο τοι. 
27 ΜΥ 5606} Ίιθαγ ΤΙΥ γοῖςσε, απ 1 

Ίσιουν {]ποτα, πα {λεγ {ο]1ουγ τηθ. 
28 Απά 1 ρίνο ππ{ο ἔπθιῃ ϱἴεγηα] 

Ἠΐα, απά ἴλεγ 5181} ΠΘΥΘΥ Ῥογίδ], 
ΠΟΙΟΥ͂ 5181] απγ ΤΠ Ῥ]αο]ς ὑπ θὰ 
ουῦ οὗ τὴν Παπά. 
29 ΜΥ {ΠΟΥ τ ΒΟ σατο {6 πὶ 

168, 15 ϱΥΘΑΊΕΥ ἔ]απι α]]: απιᾷ πο ΤΙΣ 
18 4016 {ο Ῥ]αοἷς πει οσς οἳ ΤΥ 
ΤᾺ ΠΟΥ 5 Ἰαπά. 
90 1 απιᾷ Τὴῦ ΓαἴἨ6γ αγο 016. 
81 Τποη {μα «επ {οοῖς αρ ΒίοπεΒ 

αραϊη {ο Βΐοπθ ΠΙτη. 
89. Ίθρα5 απηβπογθά Ίνοπι, Μα 

σοοᾷ ψΟΥ ΚΒ Πᾶν Τ Βῃθυγθᾶ γοῦ {χο 
ΤΥ Ἐαίμον: Τοντ Πίο οὗ 1μοβο 
πυοχ]ς5 ἆο γε Ρίοπ6 πιθ2 
98 Το ἆοπς απςπεγθᾶ ΗΙΠ1, βαγΊηρ, 

ἘῸΥ ἃ ροοᾷ γγοχ]ς πγε Βίοπθ {Πεε ποῦ, 
Ῥαἳ {οΥ ΡΙΑΒΡΊΗΘΙΗΥ, μα Ῥδσατιδο ἐλα 
ποια, Ῥοΐηπσ ἃ τηαπ, ππακκαβῦ 11γβοα]{ 
ἀοᾶ. " 
84 1οδας απςυγογοᾷ {]οπι, “15 1 ποί 

τυ! θη 1π ου 17, 1 Βα], ο 8.6 
δοᾶβ᾽ 
85 Τῇ Ίιο οπ]]οᾷ Ὥλεπι ροᾷ5, ππίο 

συ]οπη {Π6 ποτὰ οὗ ἀοᾶ οπππο, απᾶ 
{π6 βογϊρίατο σαπποῦ Ῥο Ῥγο]καη : 
96 Ῥαγ το οἱ Ἠϊπι, Ὑνποπα {116 Τα- 

ΠΟΥ 80} βΒαποββεᾶ απᾶά βοπῦ Ἰπίο 
ιο νον, ΤΠ οι Ῥ]αβρμειηθβδέ: Ὢ6- 
οβ18ο 1 5814, 1 απῃ {π6 Ῥοπ οὗ αοα ἢ 
87 Τ 1 4ο ποῦ {μα ποτ] οὗ ΤΥ 

Ἐαίμον, Ῥε]ανο 1ηθ ποῦ, 
88 Ῥιΐ 1 1 ἆο, ἔλοιρ] γα Ῥεμενε 

ποῦ της, ΒΘ] ον ἴ]ιο νοῦ κβὶ ὑμπαῦ γα 
ΤΥ «ΠΟΥ απά Ῥο]θν {]ιαῦ {86 
ΤΆΓΟΥ 15 1π 1ηθ, πιά 1 ἴῃ Ἠήπη. 
89 Τ]οαγο[ογο {αγ βοισΗ{ αραϊη {ο 

ἰα]καο ἴση : Ραὺ 116 εβοεαρεᾷ οαῦ οὗ 
{π θῖν Πϑη, 
40 Απᾶ τοὺ απτατ αρα Ῥεγοπᾶ 

Φφοτάαη, πο {Ππ6 Ῥ]ασς ἩΠεγθ ο οτι 
αὖ ἨἈνδυ Ῥαρίσεᾶα: δι μετα Ίο 
αροάθ. 
41 Απά πιαηγ τοδογεοᾷ πηΐο Ἠϊπῃ, 
δα βα1ᾶ, Φόμη ἷά πιο πηῖτασ]ε: Ῥαί 
8}1} {πϊπρδ ὑπᾶῦ ο οἶιπ 5Ρρα]κο οὗ {Π]8 
ΙΗΛΗ, ΊΥ6Υ6 {Υπ6. ᾿ 
45 Απιᾶ πι ΤΗΥ Ῥο]ἱογεά οὐ ἴπι μονα, 

1881 

Τ]ιο ᾖ επ ὑπ υθίουθ 6ΛΊΠ6Θ τοππᾶ 
αροαί Πάτα, απ 5814 πηΐο Ἠϊπη, 
Ἠου Ίος ἀοδί Ώποα ΠΟ] τι 1π 
βΙβΡ6ΠΡΘ62 Τὸ ἴλοα αγ Όιο 
Οµν]δὲ, 1611 τιὋὸ Ῥρ]αϊπ]γ. {6515 
ἈΠ ΘΥΘα {ποτη, 1 {ο]ᾷ τοα, πᾶ 
γο Ῥε]ενθ. ποῦ: {μα σου κβ ὑμπαῦ 
1 0 ἴῃ τὴν ΒΑ ΠΟΥ 5 πα1Πο, {Π656 
Ῥοαν. τυϊημθϑϑ οὗ τη. Βαυῦ γε 
Ῥε]αγο ποῦ, Ώθοβτιδο γο ἃγ6 ποῦ 
οἳ ΤΥ ΑΠεορ. ΜῪ β5ῆθθρ θὰ} 
ΤΩΥ͂ νοῖσε, απιά Τ Κηον ἔμθιη, δᾶ 

28 αγ 10Ὸ]]ΟΥΥ τηο: απᾶ 1 ρῖνε ππ{ο 
Ώλεπα οἴογηα] 116 ; ἃ Πα {ευ 5}}8}} 
ἩΘΥΘΥ͂ ῬΘΥ15}), απ πο ΟΠ6. β]α]] 
Βῃδίοη {ποτὰ οὐὖ Οὗ ταγ παπᾶ. 
ΜΥ Ἐα{]μαυ, τυ} 10}. μα ἢ ρῖνεπ 
ἴλεπι ππίο 1η6, 15 ργθαῦου ελα 
411; απά πο 9ἨΠ6 18 8016 {ο 
ΒΠΑ{ΟἩ ΣέΠεπι οτὖ οὗ {πὸ Ἐαἴλεγ’5 
184. Τ αιιᾷ ἴλμο Εαί]λεγ ατθ 0Π6. 
Τ]ι6: Σον {οοῖς Ρ βίοι θβ αραῖπ 
{σ βίοπο 1η, «ἆθβαβ απβπογεά 
.λσδια, Μαπγ ροοᾷ τοῦτα Ἠαγο 1 
Βῃθυθα γοι ἴγοπι {1ο Ἐαίμεν: 
ΤΟΥ ΠΟ} οἱ {ποβο Ἰγοτ]ς 4ο το 
βίομθ τη 7 Τ16 επ απβγγογθοᾷ 
τη, ΕῸΥ α΄ σοος γγοι]ς γα βίοπα 
Όιεο πο, Ὄας {οὗ Ῥ]αβριθπαγ; 
απᾶ Ῥεσιδαο ὑπαῦ που, Ῥεῖηπρ 8 
τη 1, τηα]κοςί {]1γβαοἩ ἀοᾶ. 6εβαβ 
απβυγογοᾶ {]λσπη, [5 16 ποὺ τυ 6 ἢ. 
ἴῃ γοῦν Ἰατν, 1 βαῖά, ο ἃγ6 σοᾷβᾖ 

85 Τ 6 οπ]]εᾷ (ειπα σοᾷ5, απίο 
ΠΟ πο πνογᾶ οἵ ἄοᾶ οατπα 
(απ πο βοπρίαγο οπηποῦ ὃῬε 

96 Ῥχο]κει), Β4Υ γα οὗ Ἠΐπα, γλοπαι 
{πη6 Ἐαίμεν ὃ 5ιηου θα απᾷ βεπ 
Πίο {π6 πνογ]ᾶ, Τ]ποι Ὀ]ΆΒΡΗ6- 
Ἰηρϑῦ; θϑόϑιιβθ 1 δα, 1 ατα {με 
Βοπ οὗ ἄοάδ 1έ 1 ἆο ποῦ ἐπα 
πγοχ]κς οὗ τησ Ἐαΐμον, Ῥε]ίογο τηθ 
ποῦ. Βα 1 Τ 4ο ἔιοπη, ἐ]ιοπσ]ι 
γο Ῥεμενο ποῦ 1Πθ, ῬεΗαγε {πο 
ΤΟΥ]: {πα γο τπαγ που απᾶ 
απζσνβίαπᾶ {λιαί 6 Ἐαί]ιαοί 15 
ἴη πιο, απά 1 ἵπ {πο Ἐαίμογ. 
Έ]εγ βοασΗ{ αραῖη {ο {α]κα Ἠῖτη : 
απᾶ 19 πγεηί ἴον Ὁ}. ος οἳ {ιαῖτ 
παπᾶ. 

Απᾶ Πὸ πποηξ αππαγ αραϊῖη ἘῬο- 
ψοπᾶ «ονγάαπῃπ Ἱπίο ἐπ Ῥ]ασα 
μενα 90} τὰ αὖ ἴμο Πτρί 
Ῥαράζίισ: απά ἔμοτο Ἡε αΏοᾷᾶο. 

41 Απά ΤΥ 681ηΘ τπιηΐο Ἠΐτας απᾶ 
Ώ16γ βαἶᾶ, ζο]π Ἱπᾶεθᾶ αϊά πο 
αΊρη: Ῥαὸ αἩ (πρβ π/]αίβο- 
ετεν ἆομπ Εβραία οἵ {λπδ τη8} 

43 χοῦ ἔσαθ. Απᾶ ΤΙΑΗΥ Ῥε]ίογεά 
ΘῈ ἴλην {ησχο, 

94 

29 

84 

-.1 9 

98 

99 

40 

1 ΒΟΠῚΘ 
Δ ποϊοηῦ 
ααὐλοτ]- 
4168 του. 
Τ]αί 
ον 
31/ ὰ- 
ἐμὸν παϊῃ 
δει 
τοπίο 1π6. 

5:05, 
ΕΤ 

5 ον, 
σολιδέ- 

εγαίσά 



ΕΥΑΓΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

9. 4 4 » ΄ 

9: ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ ἔλεγον 
Φιν σὲ Μ / Ν Ν « “ ᾿ ὄ αὐτῷ, “Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις ; 

3 Ν ς ’ ν 6 το / εἰ σὺ εἰ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησία. 
᾽ / ΠῚ τι ς 2 “ 5 ς “5 Ν 

9 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Εἶπον ὑμῖν, καὶ 
5 ͵ - ὰ ν - ΡΥ 

οὐ πιστεύετε τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ 
ἫΝ - - - 

ὀνόματι τοῦ πατρός µου, ταῦτα μαρτυρεῖ 
αι ορ τ αι 6 ” ΕΣ Ἂ . ” ΄ 18 90 περὶ ἐμοῦ" ἀλλ᾽ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε" οὐ γάρ 

ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, καθὼς 
ε .-. 19 οὖ ’ δ ᾽ 1 ΄“ ΄- 

97 εἶπον ὑμῖν", τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς 
ΕΣ 

μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολου- 
-. 3 ον ν᾿ »/ , Ἂν αν 88 θοῦσί μοι κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς 

᾽ Α 3 “ 

καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ 
ς / ΄- 

99 ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 
/ ν ” ᾿ὕ 

τήρ µου ὃς "Ὁ δέδωκέ μοι, μείζων πάντων 
Η 7.90 κ ὃ ν ὃ ζλ ς , Ε - ἐστί" Ὁ καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς 

) - « 

30 χειρὸς τοῦ πατρός μου”. ος καὶ ὁ πατὴρ 
Ὕ Ε) 

31 ἕν ἐσμεν. ἐβάστασαν οὖν" πάλιν λίθους οἱ 
: ἢ 

83 Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. ἀπεκρίθη 
᾽ - ς - 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πολλὰ καλὰ ἔργα ἔδειξα 
ς - ΄“ - - 

ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός μου” διὰ ποῖον αὐτῶν 
” ῃ , » , ο να ς 38 ἔργον λιθάζετέ με; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ 
Ἰουδαῖοι λέγοντες”', Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ 

ή 

λιθάζοµέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ 
σα (4 Δ - / 
ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὧν ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν. 
ν ’ ᾿ ΄ ς59 ΄“ Ἂν - 

34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ο Ἰησοῦς, Οὐκ ἐστι ; γεγραμ- 

μένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν," Ἐγὼ εἶπα, θεοί 
εἰ ἐκείνους εἶπε θεούς, πρὸς οὓς ὁ 

τοῦ Θεοῦ ἐγένετο (καὶ οὐ δύναται 
Ὶ 
ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασε καὶ 

ς 

ο πα- 

35 ἐστε; 5 

λόγος 

80 λυθῆναι ἡ γραφή), 
2 ’ 3 Δ / « - ΄ “ 

ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι 

Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι; 
μὰ “ ΄σ 

37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ 
3, Δ » ΕΥ 4 

δὲ κἂν ἐμοὶ µη 
ῃ - » , 90. ο 

πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε" ἵνα 
ἐ8 πιστεύετέ μοι εἰ ποιῶ, 

- Ἢ ’, 97 «' ο δαν ἐν / 
γνῶτε καὶ πιστεύσητε" ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατήρ, 

5 / 5 9 ον 3 
ἐζήτουν οὖν” πάλιν αὐ- 

ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς 

5» ᾿ »“» 

89 κἀγὼ ἐν αὐτῷ”. 
1 . τὸν πιάσαι καὶ 
» - 

αὐτών. 
- “ / -. 35 ’ 

Καὶ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου 
/ μά 3 - 

εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν ᾿Ἰωάννης τὸ πρώτον 
41 βαπτίζων" πολλοὶ 

5 κ᾿ ο, . ὁ “ 5 , 
ἦλθον πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης 

40 

ἊΝ ” 2 ” Ν 

καὶ ἔμεινεν εκει. καὶ 

Ν ” » / ΣΑ) ο / ο 

μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν᾽ πάντα δὲ ὅσα 
35 3 / Δ / 3 [ολ Ὁ Δ 

4» εἶπεν Ιωαννῆς περὶ τούτου, ἀληθῆ ἢν. και 

ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτόν “Ὅ, 

457 

18. ὅτι οὐκ 

19 ϱἨ.. καθως εἶπον 
ὑμῖν 

30 ἨἩαγρ. ὃ απιᾷ πάντων 
μεῖζόν ἐστι 

31 οπι. µου 

35 ϱπι. οὖν 

25 ΟΠΙ. µου 

34 ΟΠι, λέγοντες 

[ο ῶι (οπι. ,) αἀὰ ὅτι 

26 

27 

πιστεύετε 

γινώσκητε 
τῷ 8 τῷ πατρί 

39 ρηιϊ. οὖν 

80 πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς 

αὐτὸν ἐκεῖ 
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11 Νου ἃ οργαϊη ΤΙαΠ πας 5101," 
πατηθᾶ Ἱαπατας οἳ Ῥείμαπγ, ἴ]α 
ἴον οὗ Μαχγ απά ΠΟΥ βἰβίον Μανίμα. | 
2 (πι να ια Ματ νηῖο] 
αποϊπθᾶ ο Τιογά τ] οἴπίπησιῦ, 
απά π]ροᾶ Ἠῖς {αεί η ΠΟΥ Παῖτ, 
ν/ηορδο Ῥτού]αυ Τμαζαγας γγας 5101.) 
8 Ἔμονοδίογο Ἠϊ5 βἰβίονα βοηὺ ππ{ο 

1111, βασγΊπς, Τιοτς, Ῥε]ιο]ᾶ, 11ο νήποπα 
{ποὰ ]ονοβί, 15 βἶο]ς, 
4 πη ἆθδας Ποατᾶ επαξ, ο βαϊᾷ, 

Τιμής αἰοκποβς 15 ποὺ απίο ἀεαίῃ, 
Ταῦ ἴον ὑπ6 ρ]ουγ οἵ ἄοά, ὑλαῦ 1ο. 
ϑοη οὐ ἄοά αππὶρµε ΡῈ ρ]οτιβεᾶ 
{που θυ. 
δ Νοῦν ἆεβαπς Ἰονϑᾶ Ματίμα, απᾶ 

16. 81546Υ, δα Τιαζαγβ: 
0 Ὢιοη Ίο Πα Ἱοατᾶ {πουθίουθ 

{πῶῦ Ίιο νγὰβ 516]ς, 6 ἃροάθ ὕνο ἆαγςδ 
511 τὰ {ΠῸ βΒ8 16 ρ]ασςς ὑν ΠΟΥ ἢ γ/α8. 
7 μοι αἴξου ὑπαύ, βαῖ 6 πὸ ἴο 18 

4ἱβοῖρ]ες, Τιοῦ 8 ρο Ιπίο πάσα, 
αραῖη. 
8. Ἠϊς ἄἱδοϊρίιες βαγ πηΐο Ἰϊπῃ, 

Μαβίαχ, ὑπὸ ονν5 οὗ Ἰαΐο βουρῆηΐ {ο 
βίοπθ {Π66, απᾶ σο650 ὑπόὰ Ὅλιου 
ΔΡΆΙΗ ὃ 
9. Φϑϑῖι5 δηϑυγουθα, Απο ἔπρτο ποῦ 

{νγο]νο ους ἴῃ {Π6 αγ» ΤΆ απγ 
ΠΙΑ σνα]]ς ἴῃ ἴμο ἀ4αγ, ο βἰατηρ]εί] 
ποῦ, Ῥθσατιδθ Ίο βοαεῦ {πὸ Πρ]ί οἵ 
{115 νου]. 
10 Βαΐ 17 ἃ τπαἩ νγα]]ς ἴῃ. ιο πρ, 

Ἰο βὐππηρ]εί], Ῥεσααδο ὑπο 15. πο 
Ἠσ]ιί ἵπ τη. 
11 Τ]ορο ὑπΐηρβ Βαϊ ιο, απ α[ύοι' 

{πᾶ}, 6 βα1ζ]ι ππίο έποπα, Ον {γ]οπά 
Ἱιασατας 5Ἱοδροίὴ, Ρας 1 σο, ὑπαῦ 1 
ΤΥ απγαἷο Ἠ]τῃ οὖ οὗ 5166}. 
12 Ἔπαπ βαϊᾷ 115 ης Τιοτᾷ, 

1 ο 5166}, 116 5118}] ἆο πο 
15 Ἡονροῖὺ «6515 ΒΡΑΙτΘ οὗ 115 
ἄρα: Ότο ἴπεγ ποισαῦ ὑμαῦ Ίο 
Ἰαά. βροαιπ οὗ ἰακίηρ οἳ τεβῦ ἴῃ 
5166}. 
14 τει Βοϊα ὀεβας τπίο {ποθὴ 

Ῥ]αϊη]γ, Ἱιασανας 15 ἆθας: 
15 Απά Τ ατη σ]αά Του γοῦ Β4ΚΕΒ, 

Όιαῦ Τ πταδ ποὺ {μονο ({ο πε Ιπ{αιιῦ 
Υο ππαγ Ῥο]εγοα:) Νενετίλπεῖοβς, 1εί 
τιβ ο ππζο ΗΙΤη. 
16 Ἔ]μοι ραῖά ΤἩοπιαβ, ΒΟ 15 

οα]]εά Ὀιϊάγτηας, ππ{ο 115 Εε]]οσνά1δ- 
αἱρ]ος, Τιοῦ πΒ 8150 Ρο, ὑπαῦ νγ8 1ηαγ 
416 σι Πΐτη. 
17 Που σοι ἆαβας5 οππιο, Ἡς 

{οππιᾶ ναί Ἡε Πδᾷ ]αΐτι ἴπ {π6 ϱτανα 
ἴσαν ἄαγς αἰτοαάτ. 
18 (Νου Βοί]μαιγ γαβ πὶσἩ πιηΐο 7ο- 

ταβα]οπι, Ιαῦοιί ἐτέθη {πχ]οηρς οἳ :) 

5.3 1881 

11 Νοπ ἃ εθγθαίη τάς γ/αβ βἰοῖς, 
Ἱιασαγας οἵ Ῥείμαπγ, οἳ ιο νι]- 
Ίχρο οὗ Μαν απᾶ 116Υ 

2 Ματίμα. Απά 16 γαρ μα Ματγ 
ΒΟ. αποϊη{οᾶ ὑπὸ Τον τ 1 

οοἰπηἰτηθηῦ, απᾶ προ 15 θοῦ 
᾿ ἢ 16 Ίαν, ΠοθΘ Ὀτούμαν 

9 Τμασαγαβ πγας 5101. ΠῚ βἱβίονβΒ 
Ώιογείογο βϑηΐ ππ{ο Πΐτη, βαρ, 

ΟΠ ον, Ὀε]ο]ά, 116 ποτὰ οι 
4 Ἰονοβῦ 15 βίοις, Βπαῦ πηεη {6515 

Ἠραγα 10, 6 βαἷᾶ, ΤΗϊ5 ΒΘ 55 
15. ποῦ πιηΐο δα, Ῥαὺ Του {ΠπῸ6 
6]ουγ οἳ ἄοά, ναί {πὸ ὅοῃ. οὗ 
ἀοᾶ τοῖν Ῥο ρ]Ἱου ποῦ {πετεργ. 
ου {6585 Ιογοᾷ Μανώνα, απά 
ΠΥ ἰδίου, δ Ἱιασαταδ. σι 
ἐποιθέοσο Ίο Ἠεαγά ἴ]ιαί 16 γγὰβ 
βῖοκ, Ίο ἃροᾶο αὖ ειναι ἄππο ὕνγο 
4αγβ πι {Π6 Ῥ]ασο Ὕπετο 6 

7 νίαβ. μου α[[ετ Ες Ἡε βαϊδ]ι 
{ο {π6 ἀ4ἱβοίρ]6εβ, Τιεῦ τς ρο Ἱῃ- 

8 {ο πάσα ασαϊπ. ἜΤ]μο ἀϊβαῖρ]ας 
βαγ πηΐο 1Ηπα, Παῦβῖ, ιο ἆᾖον5 
ππογο θαὺ πουν βοο]ῖτρ {ο 5ἴοπθ 
που; απᾶ ροε5ῦ ὑπο {ή]εν 
αραϊπὃ  «θραιβ απαπηοτθοᾶ, Άτα 
ποῦ ποῦ {ππο]νο Ἰοιβ ἴῃ {16 
ἀαγΥ Τὸ ἃ πιαη να] ἴῃ {μα 
ἄαγ, Ίο. αιπρ]όξ]ι πο, Ρο- 
αι Ίο βθϑίῃ {π6 Ἰρ] οἳ {115 
ποτ]. Βαὺ ἢ 8 1παι Ὑ{81 
ἴῃ {π6 πἰρηῦ, Ίο βίαι] 66}, θ6- 
ολπθο {ιο σης 15 ποὺ ἴῃ Πήπῃ. 
Τ]ιοςδο (ήπσςδ βρακο 6: απᾶ 
αἴίον 0115 ος βαἲθ] παπ{ο ἔθτη, 
Οταν {ποπᾶ Τιασανας 15 Τα]οτ 
αβ]αερ; Ότι Τ ρο, {Ππῶὺ 1 ΤΥ 

9 ἀκ Ἠϊτη οαὐ οὗ βἱεασρ. Τε 
ἄἱδοιρ]ας {λεγείοτο βαϊᾷ πηΐο 
1ήτη, Γιος, 11 16 15 Τα]]οπ αξ]αερ, 

9. Ἡο ΜΠ Ἰγαεσεογογ. Νοὸν «6 5ὰ5 
Ίιαᾷ βροκοη οὐ Ἠϊ5 ἀθαίῃ: Όπί 
{πον ἰποαρ]ᾗό πᾶ Ίο 6ρακο οἵ 
ἰα]απρ γοϑὺ ἴῃ εἰθε. ΤΠεητ 
Ἱοβας (πετείοτο βαϊᾷ πηΐο ἔποπα 
Ῥ]αϊπ]γ, Τιασαγας ἴα ἀεαά. Απά 
1 απ ρ]αᾶ ΤῸ σόοι βα]τος ὑπαῦ 
1 νιαβ ποὺ {1θΥθ, {ο ιο ποπ 
γο τπαγ Ῥομσνο: πεγεγίμε]αεβς 

16 Ἰοῦ τ ρο απίο πα. Τποτιας 
Θμογαίογθ, νο 15 σα]]εᾶ 3ΡΙάγ- 
115, 5816 απίο 15 {ε[1οτν-άϊδοῖ- 
Ῥ]65, Τιεῦ τι8 4180 Ρο, Ὅμαῦ γα 
1ΠΥ ἀἴο η 0} Ἠϊπη. 

5ο ΘΗ ἆσοβιβ οα1Πθ, Ίιο 
{οτπᾶ ἴῑιαί Τα Ἰαᾶ Ῥδεπ ἴῃ {ια 

18 {οπῦ ἔοαν ἄαγς αἱεαᾶν. ἈΝοπ 
Ῥοΐμαιγψ παβ πῖσ] πηΐο «1 ογτ- 
βα1ετα, αὐοπύ Πἰίθθη {π1]οπρς ο: | 

σ: σι 

ς2 

10 

11 

μι σι 

17 

Βἰβίου | 

1 αν. δὲ 
ασε. 

3 Τ]ιου 18, 
Τιυΐν.- 



ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 
Ὃ μι ἘΣ 

11 ν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθα- 
/ εἾ “ ’ / ΔΝ ’ - 

νίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς 
3 ΄ - πα ε 

Ὁ ἀδελφῆς αὐτῆς. ἦν δὲ Μαρία ἡ ἀλείψασα 
ΔΝ -/ 

τὸν Κύριον μύρῳ, καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας 
5 “- - “ τὰ 2 αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λά- 

8 ζαρος ἠσθένει. ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ 
΄ γα / ἃ δ 

πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς 
5 “ “) / - 5 

4 ἀσθενεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη 

ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ᾽ 
- - - “ - « 

ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ 
Ν “ ΄ ΄σ 

δ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι αὐτῆς. ἠγάπα δὲ ὁ Ἴη- 

σοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς 
᾿ " , ς 5 5 σ Ω 

ὃ καὶ τὸν Λάζαρον. ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθε- 
- ν “ ν υϑδδε κα 

νεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο 
, ν “- . δε 

Ἰ ἡμέρας. ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθη- 

8 ταῖς, Άγωμεν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν πάλιν. λέ- 

γουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, 'Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν 

σε λιθάσαι οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις 
- « « 

9 ἐκεῖ; ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς, Οὐχὶ δώδεκά εἰσιν 

ὧραι τῆς ἡμέρας ; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ 
, “͵ - - ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσ- 

10 µου τούτου βλέπει. ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν 
- ’ ’ ασ Δ ΄-“ -} ” 

τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν 

11 ἐν αὐτῷ. ταῦτα εἶπε, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει 

αὐτοῖς, Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίµηται' 
3 " , ο » / ἘΠ Ὁ 5 

19 ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. εἶπον 
η | ς θ ΔΝ η “Ὁ , 3 / οὖν] οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ”, Κύριε, εἰ κεκοίμηται, 

/ - / Ν |) “ Ν - 13 σωθήσεται. εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ 
/ Ὗ πο ΕῚ - Ἂν» μὲ μὰ 

θανάτου αὐτοῦ" ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ 
“ “ ΄ / 5 

Η τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. τότε οὖν 
ἊΝ 3 - τ “ , / 
εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς παρρησίᾳ, Λάζαρος 

ΜΗ. ν , δώ, τῷ “ , 15 ἀπέθανε. καὶ χαίρω δι ὑμῆς, ἵνα πιστεύ- 
“ αρα κο 5 ν᾿ 

σητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ ἀλλ᾽ ἄγωμεν πρὸς 

16 αὐτόν. εἶπεν οὖν Θωμᾶς, ὁ λεγόμενος Δίδυ- 
- ο, ΤῊ - 

μος, τοῖς συμμαθηταῖς, Γλγωμεν καὶ ἡμεῖς, 
" 5 / 3 -} ἴων 

ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ. 
᾽ 5 - 9 , 

ΙΙ ᾿Ἐλθὼν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσ- 
εν. ἃ 3 » » “ σαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνη- 

/ τ ὃν « / » ν - ς 
18 μείῳ. ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱε- 

, ῃ Ν , 5 
ροσολύμων, ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε 

1 αἷᾶ αὐτῷ 

3 οπι, αὐτοῦ 
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14. 14. 
οἱ. 5. 29. 

ἘΠ ΟΠΙ ὁ 
96, 

16». Ηε 
ἐγοιθτεᾶ 
ἱμιδε[[. 

Ψ ΘΈΓΝ ΧΙ. 19- ο7. 

1611 
19 Απάᾶ τηαΠγ οὗ 09 απ οα1ηθ {ο 

Ματί]α απά Μαχγ, {ο εοτηξοτῦ ἔλλθπα 
οοποεγηῖηρ ἐλμοῖν Ῥτοίμεν. 
20 Ἔμειπ Ματίμα, 48 500) 48 β]ιο 

Ἠεατᾶ {]ιαί 6515 πνας οοπῖπς, νο 
ΔΙΑ τηεί πας ας Μανν καῦ 50111 ἴῃ 
{16 Ἠοτβο. 
21 ΤΏ θη βαϊιᾷ Μαγῆια απίο 7655, 

Τιονα, 1 εποα Ππααϑῦ Ῥεεπ Ίσγο, ΤΙΥ 
Ὀγού]ιαν μαᾷ ποὺ ἀϊεί. 
22 Ῥαήι 1 που, ἐ]λαῦ ον6η ΠΟΥ’, 

πυλαίβοσγοεν ἔ]οι τ }1Ὁ αξ]ς οὐ ἀοά, 
αοά πν]] σῖνε 16 {,εο. 
25. «θεα Βα} παπίο Ποὺ, Την 

Ῥτοίμεν 5181] γ156 αραῖ. 
24 Ματίμα 58 10}} απ{ο Πάπα, ἘΙ Επονς 

Ὠιαί Ὡς 5181] ]δο αραἶπι 1 {11ο τεβ]- 
γϑούϊοη αὖ ἴ]ιο Ἰα5{ ἀαγ. 
20 9651τ|5 Βα] τιπί{ο Ἠσθγ, Τ 81 {16 

ΥΘΡΙΙΥΘΟΦΙΟΠἨ, απ ἴ]ιο ΑἨ[α: Π6 ελα 
Ῥομονοεῦμ ἴῃ πιθ, ἔποαρα Ἡο Ὁ 6 
ἀεαά, γοῦ 5118}} Π6 1ἴγϑ. 
20 Απα ψΠοβοθυϑῖ Πἰγϑί!, ΔΩ Ὦ6- 
ΠΘυθ 1π της, 5181] πΘΥοχ 416. Β6- 
Ἠενοαβί ποια 1159 
7 Ῥ]ιε Βαζ] τπ{ο Ἠϊτη, δα Τιοτᾶ, 

1 Ῥεμεντο {πας οι αὐτὸ ιο Ομτ]ςέ 
{ιο Ῥοπ οἵ (οὔ, πν]άέ]ι Βα] «οπιθ 
1Π{ο λε νου]. 
28 Αιιά νγ]ει 516 Ἰιαᾶ 5ο βαϊᾷ, 5116 

ΝΘΠ6 ΠΟΙ αν, απᾶ οα]εᾷ Μανγ ΠΟΥ 
ΒΙΒΙΟΥ ΒεοτοαίΙσ, βαυίηρ, Τ]ε Μαβίογ 
18 60116, 86 οα]Ηεἰ]ι Του πες. 
29 Α5 ΒοοἩ ἃ5 5Π6 οστά ἐπαΐ, 516 
056 απΙσ]]γ, απᾶ «απΠ16 πηΐο Ὠΐτη. 
80 Νον “6515 πας ποὺ γοῦ οοπιθ 

Ίπ{ο {πὸ ὕονγῃ, Ῥα{ ας ἴῃ ὑπαὖ ρ]ασο 
γγΠΘγ 6 Ματέ]α τηθῦ Ἠῖτη. 
91 ΤῊ «εσυ ἔχει ὙΠ] ἢ που τηε] 

ΠΟΥ͂ ἴῃ {πο Ποῖιβο, απᾶ οοτηζογίοα 
μου, πει ὑΠῸΥ βἂνν Μαιν ενα 5116 
10586 ΠΡ Παδ]γ, απᾶ σοῦ οἱ, Γο]- 
Ἰουψεᾶ Ποὺ, ΒαγίΠΡ, Ῥ]μο ροδίἩ πίο 
{16 Ρτανε, {ο πὙεορ {16γο. 
82 Τπανι ναι Μανγ ππαβ ο0πιθ 

ὙΥΠΘΥΘ {6 51|5 να, απᾶ βαν ΗΠ, 8116 
611 ἄονπι αἲ 15 1οοί, βαγίπρ απο 
Ἠΐτῃ, Τους, 1 Όλοι πα δῦ Όαο ΠΟΥ, 
ΤῊΥ͂ Ῥγούῦμογ ας ποὺ ἀῑεᾶ. 
99 ποπ «σοβας {μεγείογο βαν’ ΠΟΥ 

ν:θερῖηΡ, απιά ἴ]ιο 1 επ 8150 πγεερίις 
νημῖο] οα1ο πι ΠΟΥ, ης ργοαπθς Ἰπ 
{π6 βριπῖς, απ Ίννας ἐγοιρ]αᾷ, 
84 Απᾶ 5", μου Ἰατο γα ]αϊᾷ 
πὴ ΤὙΠΟΥ βαγ πίο Ἠϊπῃ, Τιοτᾶ, 
οο1ΠΘ, απιᾷ 566. 
96 «6515 πορῦ. 
96 Τ]οαιν Βαϊ {πὸ ἆαπβ, Ῥο]ιο]ᾶ, 

μον Ίο Ἰογϑᾶ Ἠϊπη. 
97 Απᾶ βοὴ οἵ {πετ βα1ᾷ, σου] ποὺ 

1881 
19 απά τὴν οὗ {π6 1α6π5 Πα οοπἹθ 

{ο Ματίλα απ ΜαΥγ, {ο οοηβο]ε 
ΏΊπετα «οποεγπῖησ ὑπο ῖν Ῥτοῦ]μεν. 

20 Ματί]α {λογαίογα, πει 516 
Ἰεαχά ὑπαὺ ὦἆσοβαβ γα οοΠΗΠᾳ, 
πποηῦ απά πποῦ πα: Όταε Ματγ 

21 5011 αι ἴῃ ο Ἰοιπβο. Μανίλα 
{που ϑίοσθ βαϊα πηΐο ἆερας, Τιοτᾶ, 
ΙΓ ποὺ Παᾶδὺ Ῥθεπ Ἠ6γ6, τὴν Ὦγο- 
{ποὺ Πα ποὺ ἀἱθεῖ. Απᾶ ονεπ 
ΠΟῪ 1 Ἰποη {ιαί, παίβοεγον 
Όιοα β]ια]ς αξ]ς οἵ ἄοᾶ, ἄοᾶα 

25 ΜΠ] ρῖνο {πΠ66. “655 5810} ταη- 
ἴο μου, ΤῊ Ὀτοί]ιεν 5181] τῖβο 
αραῖῃ. Ματίμα εαϊι απ{ο Ἠΐπα, 
1 που ὑπμπαῦ Π6 5}1}}} Υ156 αραἴῃ 
πη πο γϑϑασγυθούϊο αὖ ο αβϑὺ 

26 αγ. {6515 5814 πιηΐο ΠΥ, Τ απι 
πο γϑϑιυυθοίίϊοη, απᾶ {π6 16: 
16 Οιαῦ "611 θυθί! οη 1η6, (ποαρἩ 

20 Ίο αἴθ, γεί 5181] Ίιο Ίνα: απᾶ 
ὙΓΠΟΒΟΘΥΘΥ Ἠγεί]ι απᾶ ῬεμΠσνεί]ι 
ΟἿ. 1186 ΕΠα]] πεγοΥ ἄἱο. Ῥεμοενεξύ 

27 Όμοια {155 8516 ρα] πιηΐο τη, 
Ὑαα, Τιοτᾶ: 1 πᾶν Ρουθ {πα 
ἴδοι ἃγῦ {π6 Ο]γ]βίέ, {π6 ὅοῃ οἵ 
αοά, ετσι Ίο ἐμαὺ οοιηθίῃ ἰπΐο 

8 πο του. Απάᾶ πιει βἶιθ Ἠαᾶ 
Βα] 05, 5ο σαοηί απ/αγ, απά 
οα]]οᾶ Ματγ 116Υ βἱβίου βδοογοΓ]γ, 
βαγίης, Τ]μο 2Μαβίενι 15 στα, 
δια οα]]εί] {Π66. Απᾶ 818, ΤΠ θη 
5Ἡθ Ἠθαχά 1, αποβο απῖο]]γ, 

90 διὰ νοῦ απο πη. (Νου 
165615 ψὰβ ποῦ γεί 6«ο1πθ Ιπίο 
Ώιϊο νί]αρο, Ότι να 50} πι 
{ιο Ῥ]ασοο Ποῖ ἹΜατίια πες 

91 Ἠ1π1.) Τ]ο εν ἴ]οι πο] 
ππεγο 1 ΠΟΙ ἴῃ {ο Ίοπτφβο, 
Δ. πγοτο οοτη[ογάπσ Ἠ6γ, Υ]ΘΙ 
ἴππεγ βατ Μαιν, ἴ]ιαί 516 χοβε 
τρ αὐ] απᾶ ππεπό οἱ, {ο]- 
Ἰοψεᾶ Ἰ6υ, βαρροβίηρ {ια 586 
πυᾶδ ροϊῖηςρ ππίο λαο {οπιῦ {ο 

93 ὄπγεθρ {λετο. ἵΜαινγ {ἰπενοίογο, 
ΒΘ 516 6416 πΠεγο ἆθδαβ 
γγᾶ8, απά δαπν τα, [61] ἆοπι 
δῦ 15. θα, βασίηρ πηΐο Πΐτηῃ, 
Τιοτᾶ, 1 ποῖ πααϑὺ Ώθεπ ΠΟΥ, 

88 ταγ Ῥγοί]μεν λαᾶ ποὺ ο. ποτ 
9655 ἐΠογείογε εαν’ ΠΟΥ 4 παερ- 
πα, απά πο 7605 αἶδο 4ηπθερ- 
Ἰηπρ ΒΟ οππ1ο γη] ΠΟΥ, Π6 
ὅσγοπποᾶ ἵπ {Π6 αρῖτ]6, απιᾷ ὄννας 

94 ὑοαβ]εά, απᾷ βαϊα, /πογο ατα 
γο ἰδ Ἠϊπαπδ ΤΠεγ βαγ πηΐο 

95 Ὠΐτη, Τιογᾷ, σοι απιά 566. ἆοδας 
90 περ. ΤῊ 1εννς ἐμανδίογο βα1ᾷ, 
97 Ῥε]μο]ά Ίου Ἡε Ίονεᾶ ἸΗπα! Βαΐ 

ΒΟΙῚ6. οὗ ποτα βαϊα, Οσαἷᾷ ποὺ 

2 τῷ 

ΤΟΣ, 116) 
δἰδίσν, 
δαψίηα 
δεογ οί 

505, 
Ίεασ]ιοι; 

ὃ ἅτ. 
ισα 0. 

εαν. 
τοαἰζὗιρ. 

505, 10α8 
πιου εί 
το ἢ 
ὑια ἱπ- 
πιαίζογο 
ἐπ ἐπα 
ϑρίγιὶξ 

0 αν, 
ἐγοιὠζαιῖ 
1ἱπιβείΓ. 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ 

19 καὶ πολλοὶβ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν 

πρὸς τὰς περὶ Μάρθαν καὶ Μαρίαν, ἵνα 
“ -} Ν τ -“ . - 

παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ 

0 αὐτῶνδ, ἡ οὖν Μάρθα, ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ 
Ἰ ο ἂν ε ἢ ον. Μ / δὲ ησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ Μαρία δὲ 

ἡ λαν , 3 Φ 
2] ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα 

ΕἸ “ 53 τ 

πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, ὁ ἀδελ- 
90 φός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει, ἀλλὰ καὶ νῦν 

κι με “ ΛΑ τὰ , ΔΝ ’ ’ 

οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεύν, δώσει σοι 
9 “ « “ 

93 ὁ Θεός, λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾿Αμαστήσεται 
΄ τος 5 

94. ὁ ἀδελφός σου. λέγει αὐτῷ Μάρθα, Οἶδα 
ο 3 , - 5 
ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ 
Ε , εγω, 3 ΕΑΝ. - 3 

Ὁ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Εγώ 
ς » / . 

εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή! ὁ πιστεύων εἰς 
ΑἹ ἐὸν Δ ᾽ , ἐυ- 3 ν ρ. Π ἮΝ 

36 ἐμέ, καν ἀποθάνῃ, ἕησεται' καὶ πᾶς ὁ ἕών 
, ΄ 

καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς 
Ἀν ΄ ΄σ ΄“΄ 

91 τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; λέγει" αὐτῷ, 
/ / ο 3” ΔΝ ’ “ Ν ο ε 

Ναι, Κυριε εγω πεπίστευκα, ὅτι συ εἰ ο 
’ « ΄σ ΄σ 

Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον 
5 / “ Ν “ ο - ». - Ν 28 ἐρχόμενος. καὶ ταῦτα” εἰποῦσα ἀπῆλθε, καὶ 
3 / ΄σ 

ἐφώνησε Μαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ, 

εἰποῦσαϑ, Ὃ διδάσκαλος πάρεστι καὶ φωνεῖ 
5» 

23 σε. ἐκείνη ὡς ἤκουσεν, ἐγείρεται ταχὺ 
κο 9 3 20 καὶ ἔρχεται" πρὸς αὐτόν, (οὔπω δὲ ἐλη- 
, ς2 “ » 5 τ 

λύθει ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν 1} ἐν 
εἾὟΥ 6, ΄ “ « ͵ τ - ς Μ , θ 

τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα.) 
ς 9. 3 - ς κ", 5 να ᾽ 81 οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ 

οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν 
, “ 7 - Ξ 

Μαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, 
Ω - ἵ 
ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες 15 ὅτι ὑπάγει 

ς 5 ἡ οὖν 
5 . ἜΠΟΣ ο αἱ Μαρία, ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἰδοῦσα 

» ον ΄ ιό / ΄ - 

ὃν εἰς τὸ µνηµειον, ινα κλαύσῃ ἐκεῖ. 

- 7 ο 3 Ν , 5 ᾿ 
αὐτόν, ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ, λέ- 

3. ας / Γ δ᾽ τῇ ΠῚ 
γουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, οὐκ ἂν 

, ε , » ὡς 5 
88 ἀπέθανέ µου ὁ ἀδελφός. ᾿Ιησοῦς οὖν ὡς 

5 νι . / κ " ͵ 
εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν, καὶ τοὺς συνελθόν- 

3 τμ )8, ’ 4 1 , 

τας αὐτῇ ᾿Ιουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο 
΄σ / 5 

8 τῷ πνεύματι, καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, καὶ εἶπε, 
ε 

- ᾽ , ΄ 5 ΄σ 

Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ, Κύ- 

35 ἔρχου καὶ ἴδε, ἐδά ὁ Ἰησοῦ ριε, ἔρχου κ ε. ἐδάκρυσεν ὁ ᾿Ιησοῦς. 
φ' 5 δ᾿ » “ 

80 ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐ- 
Ν » - 3 

81] τόν. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, Οὐκ ἠδύνατο 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

ὃ πολλοὶ δὲ 

4 τὴν 

δ᾽ ρην. αὐτῶν 

6 οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ 
ἀδελφός μου 

7 ρηι. ἀλλὰ 

8 τοῦτο 

9. (1Γαχᾳ. αὐτῆς, λάθρα 
εἰποῦσα) 

10. αἆᾶ δὲ, 

3 ἤρχετο 

19 αάᾶ ἔτι 

11 ἠγέρθη 

14 δόξαντες 



Ἐπ Ως 18. 
14. 

5. 10ΗΝ ΧΙ. ο7--ὅ5. 

1611 
{Π15 πιαἩ, ΑπλΙεἩ ορεπεῖ {πο 67ος 
οὗ {μ6 114, Ἰανο οααδες ὑπαῦ εΥεη 
{Π15 πια 5Βῃου]α ποῦ Ἠατο αἰ] 2 
98 Φ 655 ὑπο υθίουθ αραῖῃ ρτοαπῖηρ 

1η Πἰτηβο], οοιηθίῃ {ο {πὸ ρτανο. Τὸ 
τὰ 5 ἃ 6.γο, απᾶ ἃ 5ἴοπο Ίαγ προ 1. 
89 ἆοξαςβ βαῖᾶ, Τακαο το απγαγ ἴ]α 

βίοῃθ. Μανίλα, {πὸ βΙ5ίεν οἵ Πτα 
{παὺ τνας ἆθαᾶ, βα1ζ]ι απ{ζο Ἠϊπα, Τους, 
Ῥν {815 {1π|ὸ 6 βίη κοί : ζοχ Ἡε Ἠα{]ι 
Ῥεει ἀθδᾷ ἴοιιν ἆαγς. 
40 ζοβας βαῖύ απίο Ἠθχ, ϑ'δι Τ τοῦ 

πη{ο πθο, {]λαῦ 1 που πνοπ]ᾶεεί 
Ῥε]ίονα, ποια 5Ιοπ]ά65ί 566 {με ϱ]ουγ 
οὗ ἄοά 2 
41 Τ]ιου ελογ ἐοοῖς αππαγ ἴ]ιο δύο 

{γΟΠ1 ἴ]ιο Ῥ]ασς Ψ]θγθ {πΠ6 ἄεαᾶ σας 
Ιαῖά. Απά ἆσορας 16 τρ 18 67ος, 
απ βαἷᾶ, Γαὔ]οαν, 1 ὑαη]ς 6ο, ὑπαὺ 
ποια Ἠαδί Ἠδαχᾷ τηθ. 
42 Απά 1 πον λαῦ ποια Ἡθδαχεβί 

11ο απνασς: Ὀαίρεσαπδο οἵ {1ο ΡεοΡ]θ 
νολίε] βἐαπᾶ Ὀγ, 1 βαϊα 10, {πᾶῦ {σον 
πηαγ Ῥομονο ὑπαὖ ὑἐπουῦ Παρί βθηῦ τηο. 
48 Απᾶ τησ Ίο ὑΠππ5 Ἰαᾶ ΒΡΟΚΕΙ, 

Γ1ιο οτῖοᾷ γη] ἃ ]οπᾶ νοίςθ, Τι4σατἉ», 
οοπ1θ ον]. 
44 Απᾶ Ίο ἐπαύτναβ ἆθαᾶ δι ΤΟΥ}, 

Ῥοτπᾶ Ἰαπιᾶ απιά 1οοῦ τυ] ϱγαγο- 
οἸοίμες: απά 15 ἴασοο παδ Ῥοαπᾶ 
αὐοτί νά ἃ παρ τη. ;αξας βαΙ(Ἡ ππι- 
{ο {Ίοπῃ, Τιοσβο 1ήπα, απιᾶ Ἰοὺ Ἠϊπη κο. 
45 Τ]αη ΠΙαἨΥ οὗ ο 6 ΠΟΙ 

οαΊ1θ {ο Μαχγ, απᾶ Ἰαᾶ βοοπ {ο 
πρβ νμῖο] 6588 ἀἱ4, Ῥεμετεά ο 
Πΐτη. 
40 Βεΐ βοπιο οὗ {ὑπθηὶ πποηῦ {Π| 610 

ψ/αὖ5 {ο ὑπ Ῥμαχίδεθβ, απᾶ {ο]ά {Π 61 
ταῦ ὑήηρς 1 ο6ξῇ5 πᾷ ἆοπο. 
47 4 ΤΠ ρσαλεγθοᾷ {ο οἶ]εί 

Ῥτὶθρί5 απ {πὸ Ἐμανίδεες α οοππο]], 
απᾶ 5814, Ἁαί ἆο νγὸ 2 ἴον {15 της 
ἀοσθί]ι ΤΥ ΠΙΤαΟΙ6Ρ. | 
48 Τῇ πγο 1οὐ Ἰ πα {15 αἶοπια, αἲ] τησ 

ππ]] Ῥοε]ίσονο οιι 1.1}, απ {πὸ Ἱοίπαις 
5881] ϱοµ1ο, απᾶ {α]κο αΊγαγ ῬοῦἩ οτι 
Ῥ]ασο απ παβίοη. 
49 Απᾶ οπθ οὗ {οτι παπηοᾷ Οα1α- 
Ρ]α, Ῥείης {ιο Πϊρι Ῥυϊοδὺ ὑπαὺ 
Β4Π16 τοαχ, 5814 απίο θη, Χο ΠΟΥ 
ποὐλΙηρ αὖ 8]], 
50 ἜΝΟΥ οοπβΙᾶεΥγ ελα 10 15. οχγρο- 

ἀἱοηί ἴον ῃ5 λαί ρΏο παν β1οπ]ά 
4ἱο 1οΥ {πὸ Ῥεορία, απά ἐμπαὺ {16 
πη]ο]ο παύϊοη Ῥετίβ] ποῦ, 
51 Απ {5 βραΚκο ο πού οἵ Πτη- 

5ο]: Ότο Ῥοεϊησ Πρ] Ἐτιοδί ἰιαῦ 
σοαν, πὸ ἸῬπορ]μοαβίεά ὑπαῦ /6β8ή5 
ΒΟ 416 {ον ὑπαῦ παίΊοη : 
δὼ Απᾶ ποὺ {ον ὑμπαὺ παμίοη ρΗΙγ, 

1881. 
{115 τη, νΙοἩ ορεπε ἴλο ογοβ 
οἳ Ἠϊπι Οιαῦ πνας ἈΠ] πᾶ, Πᾶν 
οαπταβδαᾷ αι {Π|5 τῆλ 4150 5Ποπ]ά 

98 ποῦ 4ἱ62 «σορας (Π6γείοχο αραῖῃ 
1σγοαηίπρ ἴῃ Πΐτη561 οοιδ{] {ο 
ιο {οπιὸ. Νον 16 πναδ ἃ 68Ἀγο, 

99 απᾶ ἃ 5ίοπο Ίαγ 2αραϊηβί 10. 46- 
επς Βα, Τακο το απαγ {μπα 
Βίοηθ. Ματίμα, ἴμο βἰδίο; οἵ 
1η {ναί τὰ ἀθαᾶ, βα1 ππίο 
Ἠππη, Τιοτᾶ, Ὦγ {115 ἄππο Π6 βύϊηκ- 
ου]: ἔοι [6 πα Ώοσι ἄεαα ἴσαν 

40 ἄαγβ. ὅοεβας δα] ππίο Ίου, 
ΒΑ 1 τοῦ πηΐο μεθ, ἐλαί, 1 
{ποι Ῥεμανεᾶςί, ποῖ βΠοπ]άαβί 
566 {πΠ6 ρΊογυ οἵ αοᾶ2δ Ῥο ἴμεγ 
{οο]ς ααγ ὑπ βἴοπο. Απ εεπς 
16 τρ 5 6768, απᾶ καϊᾶ, 
Ἐαΐμον. 1 {]απ]ς λαο ὑμπαῦὺ ]οα 
Ἠοαχᾶςςδί της. Απα 1 Ίπιεν {]ιαί 
Ώιοα Ἰδαταβί πο αἶνασς: Ραὺ 
Ῥοσστδε οὗ {πὸ πηπ]Παᾶς πΥἩΊσ]ι 
5ἰαπζε ατοπιιά 1 Βαϊ τς, ὑπαῦ 
{ππογ τπαγ Ῥε]εγτο ὑπαύ {μοι αἰ ϑ 

Ὁ Β6η4 τη0.. Απά π]αιπ Π6 δᾶ 
{ππ5 ΒΡΟΚΕΗ, ΠῸ οτε ση] ἃ 
Ἰοπα νοῖσο, Τα ΖΆ 115, ο0Π16 Του. 

44 Ἠο Ὠιαί νὰ ἀεαᾶ οαπιο ζουΐῃ, 
Ῥομπά Παμᾶ απ ἔοοῦ τὶ 8ρχανο- 
οἸοίμος;: απᾶ Ἠ15 Τασς σας Ῥοππᾶ 
αὐοπῇ σα α παρ]. «6 ετ|5 5810} 
πη{ο {λθτα, Ίιοοδβο Ίήπη, απᾶ Ἰοὺ 

ν. μ᾿ 

--- τ 

µ. Φ9 

ἈΠ} κο. 
4 δῃην {πογοίοστο οἳ {π6 δον, 

ΜΟΙ. οαΊηο {ο Μανγ πᾶ Ῥο]ιο]ᾷ 
ἀφηαῦ σν]Ιο] Ίο 414, Ῥο]ονοᾶ οἩ 

40 Ἰήπι. Βα βοὴ οὗ {λαθη π/οις 
απναγ {ο πὸ Ἐ]ατϊίβαςς, απ {ο]ά 
λατ {11ο {1105 τ Β10}} κ; αρ15 Ἰαᾶ 
4οπρ. 
Τμ ο]ῖοΓ ρτ]οςίς ἔ]εχοίονα απᾶ 

ιο Ῥματίδοσς ρα μου α οοπποΙ], 
ΔΩ͂ ϱαῖᾶ, ]αί ἆο πο» {ον 0118 

48 ππαη 4οδίῃ ΤΠ ΠΥ βῖρτιβ. ΤΙ ντο ἰοῦ 
Μπα {115 8]0110, 811] τοι π] Ῥ6- 
Ίσνο οὐ ΠΠ; απᾶ {1ο Ἠοππαπβ 
αν] οοπια απά {ακο ασαγ Ὀού] 
οταν Ῥίασο απ ον παθίοη. Ῥταῦ 
ἃ ορτίαῖη Ο116 οἵ {παπι, Οαἴαρμας, 
Ῥοαΐπρ Ἠ1ρΗ Ῥυϊοϑῦ ἐ]αί γοαν, βαϊᾶ 
πηΐο {παπι, Ὑο που πολίτης αὖ 

50 αἩ, ποῦ ἄο γο {ακο δοοοιηῦ ἐ]ιαί 
10 15 εχροζ1οπί Του σοῦ ὑμπαῦ οπο 
4Π8Ώ β]οι]ά 16. Του {1186 Ῥεορ]ο, 
απά ια {16 π]οἰο παὐίοπ 
ῬΘΙΙΒῊ ποῖ. ἈΝοπ ὑ{Π15 Το βαϊᾷ 
ποῦ οὗ Ἰήπαδε]: Ῥας Ῥοΐπς Ἠ]ρ]ι 
Φχί6βί ὑπαῦ γοαχ, 1ο Ῥτορ]εβὶος 
Ίλαί Παρας βΙοβ]ά ἄῑο Του {19 πᾶ- 

ὕ2 Μοη/ απά πού {ΟΥ 116 μα θη ΟὨΪΥ, 

4 - 

4 φ 

υι ἕ᾿ 

105, 
Μοῖπις 
ποσα 
ΟἿ ἢ {πι- 
αἰἰσηα- 
{οχι πι 
πιηιδοὶ ἢ 

501, 
ΤΙΡΟΙι 

805, 
αι ζ- 

αι 

4 ΜΑΠΥ 
αποϊοηέ 
ααἰλιοτ]- 
{165 τουᾶ 
{2 
ἐμῖηας 
τοι 160 
με αἰώ. 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 440 

- " - 

οὗτος, ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυ- 
αν - 9 Ν 

Φλοῦ, ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ ; 
3 σι 3 ’ » ’ ᾽ ἊΝ δι 38 Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ 

Ἐν ΠῚ / Ν 
ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον. ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ 

- ᾿ “εν τπτ 

3) λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾿ αὐτῷ. λέγει ὁ ᾿Ιησοῦς, 
” Ν / ΄ 5 »“ [4 »Ὰ 3 

Άρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ 
-- σ -/ μὲ " . 

τοῦ τεθνηκότος Μάρθα, Κύριε, ἤδη ὄζει 
- ας ας εἩ “ 

40 τεταρταιος γάρ ἐστι. λέγει αὐτῇ ο Ιησοῦυς, 
» νι ες μή δι ’ ” ει Οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὕψει τὴν 

“- “- 3 5 λ τ 
41 δόξαν τοῦ Θεοῦ; ἦραν οὖν τὸν λίθον, οὗ 

- « “ Φ' 

ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος ἢ, ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἦρε 
ν 3 Ἁ ᾿, Ν ᾽ / ᾿ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω, καὶ εἶπε, Πάτερ, εὐχα- 
΄“ α΄ ” / » Α Ν ᾿, 

43 ριστω σοι οτι ἤκουσᾶς μου. εγω δὲ Ίδειν 
4 / , 2 / αρ Ν κ) λ ”/ 

ὅτι πἀντοτέ µου ἀκούεις" ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον 
ΔΝ “ 3 α 

τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι 
᾿ ο ν - ᾽ ᾿ - 

48 σύ µε ἀπέστειλας, καὶ ταῦτα εἰπών, φωνῇ 
’ - 

44 μεγάλῃ ἐκραύγασε, Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. καὶ" 
΄ ε ’ 

ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς, δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ 
Ἀ - / Ν ς / εν - 

τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σου- 
’ ΄ ’ ΕΣ “ εις “ 

δαρίῳ περιεδέδετο, λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
/ 3. 8 ΡΞ. 18 ς ͵ 

Λύσατε αὐτόν, καὶ ἄφετε! ὑπάγειν. 
τ ον 2 

45 Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ιουδαίων, οἱ ἐλθόντες 
δ Ν / / 

πρὸς τὴν Μαρίαν καὶ θεασάμενοι ἃ 33 ἐποίησεν 
- ᾽ 

40 ὁ ᾿Ιησοῦς Ὁ, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. τινὲς δὲ 
9 ας νε Ν Γι , Ἢ 
ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους, καὶ 
3. ΚΞ ΗΝ. ᾽ “ 

εἶπον αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ὁ ̓ Ιησοῦς, 
, » - - 

41 Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
, Αν , - “ - συνέδριον, καὶ ἔλεγον, Τί ποιοῦμεν ; ὅτι οὗτος 

” Ν - “ - 

48 ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα ποιεῖ. ἐὰν ἀφῶμεν 
ΡΥ. ας , 

αὐτὸν ρὕτω, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν" 
3 ͵ Ὁ 4, - ἂγ,5 “-“ { - 

καὶ ἐλεύσονται οἱ Ρωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν 
Δ / ν᾿ 

49 καὶ τὸν τύπον καὶ τὸ ἔθνος. εἷς δέ τις ἐξ 
 - σ / 2 Ν Ἄ “- . ” 

αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ 
5» , 5 » “ « - 3 ” ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε 

. μὴ ᾿ 

ῦ0 οὐδέν, οὐδὲ διαλογίζεσθε 3: ὅτι συμφέρει 
ει ὁ τ ”/ » θ ͵ ε Ν - 

ἡμῖν” ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀπηθάνῃ ὑπὲρ τοῦ 

δῚ λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται, τοῦ- 
᾽ - .» 5 

το δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ρὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιε- 
εἴ Α - » - 

ρεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, προεφήτευ- 
“ » ς 3} - ο , ου 

σεν ὅτι ἔμελλεν ὁ Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ 
[ΠῚ “ έθ 9 ΕῚ ε ΔΝ ” ” ’ 

ντου εὔνους, και ουχ Όπερ του ἔθνους μόνον, 

15 τετελευτηκότος 

16 οπι. , οὗ ἣν ὁ τεθνη- 
κὼ; κείμενος 

17 ϱπι. καὶ 

13 αι αὐτὸν 

19 ὃ τοπί, ποῖ πια]. 

3 οῃι. ὁ Ἰησοῦς 

3 λογίζεσθε 
- 

33 ὑμῖν 



χο. 19, 
0, 

ὙΠ ΘΗΝ χα δω-- ΧΙΙ. 9. 

1611 
Ῥαΐ ὑπαὺ αἶδο πὸ ϱλοπ]ά σαΐ]ον {ο-- 
Ρείμεν ἴῃ οἩς6 {π6 οα]άται οἳ ἄοᾶ 
Ολαίῦ πγοτο βοα{{ογοᾶ αυτοαᾶ. 
55 Τ]αν ἔγοιη μας ἄαγ [οτι Πε. 

ἴοο]ς οπηβε! {ορεί]ιεΥ {οΥ {ο ρα τη. 
{ο ἀεαίμ. 
54 6515 {Ποεγοα[ογο πγα]]κοᾶ τιο ΊΠΟΥΘ 

ΟΡΘΏΪΥ απΙΟΠΡ {16 Φου: θαὺ νγοπέ 
ἔποπσο ππ{ο ἃ ΘΟΙΠΕΤῪ δαν {ο {ια 
νη]άενπθρΕ, Ιπίο α οἱ οα]]εά Ἠρ]ι-, 
ΤΆΤ, απιά Όπεγο σοηπιπος νι Ἠ18. 
41βαΐρ]6Ρ. 
δῦ 41 Απ ἴμο ᾖαπβ’ Ῥαββονον γα. 

πϊῖρη αὖ Παπά, απ τη πνοηῦ οι οὗ 
{πὸ οοπΠίχγ τρ {ο Φεγῃδα]οπι Ῥοίογα 

Γέπο Ῥαβδονον {ο ρανί[γ ἐλοιιρε]νοβ. 
56 Έμεπ βοπσ]{ ὑΠ6γ {ου αραβ, δᾶ 
Αρα αΠΠΟΠΡ {]α6πηδε]νθςβ, 48 ἸΔΟΥ͂ 
βύοοα ἴῃ {Ππ6 Γαπιρ]ο, ὙΥΠαὺ ὉΠ η]ς νοὶ 
{παῦ Ίο ψ11 ποῦ σοπηθ ἴο ἴ]ο {εαβί ὃ 
δή Νοῦν Ῥοί]ι {16 οΙεῖ Ῥτϊεβίς δᾶ 

{π6 ῬΉ Δ. 5665 δα ρῖνει ἃ οοηππαη(- 
τηθηΐ, {παᾶῦ 1 αγ τη ΚΗΘ π]ογθ 
16 Ἴνεχθ, 11ο βῃοι]α βαν 10, ὑμπαῦ 
{πὸ}. ταὶρ]{ {α]ο ἢ. 

12. Τπεη Σαβ, Β᾽Χ ἄασς Ραίογο [Π6 
Ῥαββογοχ, 6πππθ {ο Βοίμδῃν, γ]ογα 
ΤΑΖΑΥΠΡ γα 5, τ 0) Ἰχαᾶ Ώου ἀθαᾶ, 
ΠΟΤῚ Π6 ταἰδεᾷ {νοτη {πο ἀεαᾶ. 
2 Έλενο {πον πηλάο Ἠϊπῃ ἃ ΕΠΏΡΘΥ,- 
απ Μανίμα ϱεγνθᾶ: ὍῬταᾗ' Τιαρανας 
Ίνα8 916. οἱ Όιεπι Ὠιαῦ ϱαΐ αὖ {116 
ἰαρίο τ 0} Ἠίτη. 
ὃ Έμεπ {οο]ς Μανγ ἃ Ῥοιπά οὗ οἶιῦ-, 

τηθηΐ, οὗ βρκοπαγᾷ, ναΥγ «08/1, πᾶ 
αποϊηθθοά {πο {οδοί οἳ ἆσαβδαδ, απᾶ 
ψηρεᾶ 15 Γοεῦ ἢ Ποὺ Ἰαϊν: απᾶ 
Όια Ἠοπδε τγὰβ ΠΠΘα γη(α {116 οσον 
οὗ μα οἰπίππειῦ. 
4 Τπεη Βα] 0} οπθ οὗ 15 ἀῑδοίρ]θς; 

οπάας Τςοατιοῦ, ΒΙΠΟΙ᾽5 801, ὙΠῸ 
ΒΠοπ]ᾶ Ῥοαίναγ 1ήτη, 
δ ΊΝΗγ νγὰβ πού 15 οπαπεπί 5ο] 

{ον ὕπνο Παπάγοᾶ Ῥοπςε, απᾶ ρίναη 
{ο {Π6 Ῥοου 2 
0 Έλις Ίο βαϊᾶ, ποὺ ὑπαῦ Ίο σατεᾷ 

ΤΟΥ ὑπὸ ῬοοΥ:. αὺ Ῥεσατβο Ίο νγὰβ ἃ 
εξ, απιᾷ Ἐλαά ια Ρας, απιά θατό 
τ Ποὺ Ίνας ραῦ ὑπουθῖη, - “- 
1 Τ]μοαι Βαϊ “6518, 8 ον ά]οπο; 

αβαΙηδῦ {ΠῸ ἄαγ οὗ την Ῥανγίηρ μα{]ι 
5816 Κορὺ 115. 
8 ΤῸΥ ια ῬΟΟΥ αἰνγᾶσνβ γ Ἠανο π]ζ] 

ποια: Ραῇ πιο ο Ίαγο πρῦ ἃἸνγα8. 
9 Μπο] Ῥεορίο οἵ {πὸ 7 6υν5 έιογο- 
το Ίαιευ; Ολαῦ Ίο Ίναδ {16γα: απιᾷ 
{ποὺ οαπῃθ, ποῦ ΤΟΥ 1618’ Ρα] ΟΠΙΥ, 
λυ πᾶ {Π| 6. τάρ]{βες Τα ΖΔ 1115 8150, 
Υ/ΗΟΠΑ ἢ6 ]ιαᾶ γαϊβοα {τοι {ΠΗ ἀἆσαά, 

18681 ̓  
Τὺ ἐ]λαξ 116. τηϊρ]ι6 αἱδο σαίἩΠος 
{οβείμεχ 1Π{ο οπθ {με ομ]άγοη οἵ 
ἄοά ἐλαῦ δῇ βοαὐζεγοᾷ αμγοαᾶ. 

«50 Ρο Ίτοτα ὑπαὺ ἆαγ Του ἢ {πον {οοῖς 
οραηςε] ἐμαῦ ευ τα]ρ]{ ραὲ 1Ἰιΐτη 
{ο ἆθαί]ι. 

δά “δϑρ9 ἴ]ογοίογα τγα]]κοᾷ πιο 
ΙΠΟΥΕ ΟΡΘΏΪΥ ΑΠΠΟἨΡ {1ο «678, 
Ῥὰὰῦ 4εράχίοᾶ {πεποο Ιπίο ἴ]ια 
οοπηψ πθα 00’ μα νη]άθγπθβΒ, 
ἰπΐο ἃ οἵὔγ οα]]οᾷ Ἠρηναῖπα; απιᾷ 
ἔἨεγο ο {αστίεᾷ 1} ιο ᾱἱβ- 

ὦ 1ρΙ65. Νον {ο ραββοτοαΥ οὗ ἔ]ιο 
6 5 ψ͵ὰ5 δὖὺ Ἠαπᾶ: απᾶ 1ΠἨΥ 
τσοὺ αρ {ο Φογηρα]επι οαὺ οἳ {Π|6 
οοαΠίΥγ Ὦο[ογθ {]ιο ῬάββοΥοΥ, {ο 
Ῥατί{γ ἔἸοιηβε]νας. Έ]εγ βοαρ]λ{ 
Ώιανοίογα {0Υ ἆθβαςδ, απᾶ ΒΡ8 ΚΘ 
οπθ Ὑ1 αποί]αΥ, ἃ5. {πογ βεοοᾶ 
ἴῃ {μα ἐαιηρί]ο, αὶ {μι ης γε 
ΤΠπαῦ Το Μ1Π ποὺ «οπιθ {ο Έλα 
{εαδ{2 Νοῦν {π6 ομ]οί ρτίθβί5 απιᾶ 
«πε ἙῬμαγίβοθβ Ἰαᾶ ρίνοι ο0Π]- 
αππαιάπηθη, ἐλαί, 1 πΙγ τη 8} τη 
ππογθ Π6 γγαβ, 116 β]γοι]ά 5ιευν 18, 
μαῦ ὑπο ν πηρ]{ {αῑκα Ἠπη. 

13 «ἆσοραβ (μογοίοιο βἰχ ἆατς Ἰε- 

στ οι 

οι ς: 

στ 

Ἔοτο {ο ῬαβδονοΥ σαπιθ {ο Βοξ]ι- | 
8ΗΥ.,. ΠΟΥ Τ Δ ΖΆΤΊΙΒ Ὑγἃ 8, ΥΥΊΟΠΙ 
«6515 Τα] Βθα {γοπα {π6 ἄεαά. 850 
Ώπεγ τπαᾶθ Ἠϊπι ἃ ΒΌΡΡΕΙ {1θγο: 
απᾶ Μανίλα βοτνοᾶ; Ότπί Τιασανας 
Ὑγ85 96 οὗ Όπεπι {ἐλαί δα αἲ 
1πραῦ να τη. Μανγ {Πογοίογο 

ἐοο]ς ἃ Ῥοππᾶ οἵ οἰπίπιεπί οὗ 
ααρἰκαπατᾶ, ν6υγ Ῥγθδσίοἳβ, πᾶ 
αποϊη{εἁ {πῸ θοῦ οὗ 96815, ἀπιᾶ 

ἜΘ 

29 

πηροά ἢἷ5 Τθοὺ πι ΠΟΥ Ἰαῖν:. 
84 {πΠ6 Ἠοαβα ψγὰβ Ε]οᾶ ΠῚ 
{με οᾶοιτ οἳ {Π6 οἰπαπσηῦ. Βαϊ 
“πᾶ85 Ἰςοατιοῦ, οπς οὗ μας 15: 
οἵρ]68, ὙγμΙο] 5Που Πα Ῥείταγ Ἰήπη, 
βαϊδ]α, ὙΠ γναβ ποὺ {ας οἰπί- 
τηθηῦ 5014 {ο μπα Ἡιπιάνθᾶ 
Ἄρεπες, απᾶ ρῖνοη {ο {π6 ρου» 
Νου {815 Ίο βα1ᾶ, ποῦ Ώοσαιδο "8 
σατεᾷ ΤοΥ (ιο Ῥοου;. ας Ῥοεσατδα 
116 νῇαβ ἃ ἰ]1εἴ, πα Μανίης 086 
ὃραρ ἀῑοο]ς ἄγαν ναί πα Ρεὺ 
ἐλετεῖπ. «θβας λεγείογο 58], 
ὅ ρι/Πογ ΠΟΥ {ο Ἱεεορ 10 αραἰρί {πὸ 
ἄαγ οὗ τὴν Ῥαχγίηᾳ, ἘῸΣ {ιο ῬΟοΥ 
πο Ἰανο ἃΙνγαυβ ] τοι; αὐ 
136 γ6 Ίανο ποῦ δἰνγαῦ8. 

9. ΤῈ «οιπππΟι ΡΘΟΡΙΘ ὑπο ϑουθ 
οἳ ιο σονγβ Ἰοαγπθά {πα 116 τγὰβ 
ίπετο: απᾶ {]ιεγ σατηθ, ποὺ {οΥ 
16βις) βα]κο οΗ]Ψ, Ῥαῦ ἐμαὶ {ΠΥ 
τηϊρηῦ 566 Τιασαγας 8150, πΠοτη 
16 δα γεϊβοῷ {ποπῃ {λε ἀεαᾶ, 

μ- 

στ 

σ: 

ο -: 

1566 
ππαχρίπα] 
ποίο οἩἨ. 
Μανκ 
χὶν. 8, 

3 566 
ππβγρίπα] 
πηοίο Οἢ 
Μαϊΐ, 
ΧνΗΠΙ. 28. 

505, νους 

309, δαγ- 
11ο 
το]ιαί 
1οαξ ροή 
ιο εἶτι 

δ05, κοι ὦ 
μον 
αἴοπε: Τε 

ερ] - 
Κρερ ἴὲ 

ἵ 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ. 

α πα Ἃ ΄ - “- 

ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορ- 
ἊΝ ΄ ῃ “ ΓΚ ΝΟ 3 
8 πισµένα συναγάγῃ εἰς εν. ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν 

. ἘΠ Σ , 253. 3 3 , 
τῆς ἡμέρας συνεβουλεύσαντο" ἵνα ἀποκτεί- 
νωσιν αὐτόν. ᾿. 

» ο. 3 "ἡ / Υ . 
δι Ἰησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν 

τοῖς Ιουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν 
΄ » ν “ ὥρας κ. Ὁ Ἢ Αν 

χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς ᾿Ἑφραϊμ λεγο- 
μένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβε”' μετὰ τῶν μαθη- 

" ορ. 20 Φν δὲ ο) Ν Δ ῃ - δῦ τῶν αὐτοῦ”. ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τών 
Ἰουδαίων᾽ καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσό- 
λυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα 

56 ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰη- 
σοῦν, καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἢ : γον μὶ η Ὁ ἱερῷ 
κ / 5 τι) μάλκς νὰ ασ 3 ράσα ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθη 

67 εἰς τὴν ἑορτήν; δεδώκεισαν δὲ καὶ Ὁ οἱ 
» “ Ν [1 “ » ο “ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολήν Ἵ, ἵνα 

»" ” ’ σα » ’ 

ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστι, μηνύσῃ, ὅπως πιά- 

σωσιν αὐτόν. 
4 » “ ΔΝ ἀξ ς “ “ 

19 Ὃ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα 
3 ὲ . “ ΔῈΝ Ω " 
ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ 

Δ -. 5 
9 τεθνηκώ»!, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρών”. ἐποίησαν 

οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει" 
ς λ / η αι η “ ΄ 4 ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν" τῶν συνανακειμένων 

3. “κε ἐ 9 , “ ᾽, / 

8 αὐτῷ. ἡ οὖν Μαρία λαβοῦσα λίτραν μύρου 
/ “ / 2) ᾿ς 

νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς 

πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν 
ο ο Δ , ο) “ο ς ὦ τράβα κα 3 

αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ" ἡ δὲ οἰκία ἐπλη- 

4 ρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. λέγει οὖν» 
εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿]ούδας Ἀλίμωγος 

α ᾿ 5 ΄ 

᾿Ισκαριώτης", ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι, 

5 Διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων 
- 3 - 

6 δηναρίων, καὶ ἐδόθη πτωχοῖς ; εἶπε δὲ τοῦ- 
ΕΣ .“ - “ ΄σ 

το, οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, 
3 Ν ο ΄ Φ η ι / 
ἀλλὰ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον 

7 εἶχε, καὶῖ τὰ βαλλόμενα ἐβήσταζεν. εἶπεν 
2 ἢ ο ᾿ 

οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς, Ἂφες αὐτήνδ᾽ εἰς τὴν ἡμέραν 

8 τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκενϑ αὐτό. τοὺς 
Ν Ἁ Ψ ΄ 

πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ 

δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 
3” τα κ΄ 

9. Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰου- 
, “ » κ 

δαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι καὶ ἦλθον οὐ διὰ 
Δ Ε] “ Ψ. 2 . “ Ἀ Ν 

τον Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ ἵνα καὶ τὸν 
Λάζι ἴδ ὰ ” ᾽ “ 
ἀζαρον. ἴδωσιν,. ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 

3 ἐβουλεύσαντο 

' εἴ 

3 ἔμεινε 

35 ϱΗ1, αὐτοῦ, -- 

36 πι: καὶ νο. 

57 ἐντολάς 

Οπι. ὁ τεθνηκώς 

ααά ᾿Τησοῦς 

ααᾶ ἐκ 

[Ὁ] 

᾿ 
ἀνακειμένων σὺν 

σι 
ο σα» 

ὁ Ιούδας ὁ Ἰσκαριώτης, 
εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

7 ἔχων 

8 ααὐς ἵνα (ἄφες αὐτὴν 
ἵνα ἰεπί, ἄφες αὐτήν" 
ἵνα πια Σ().) 

ὃ τηρήσῃ 

10 πὰ ὁ 
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Μας, 
21. ὃ. 

3 ΖοςἩ. 
ο ο, 

ΜΟΝ, 
10, ὁν. 

Β. Σ0ΟΗΝ ΧΤΙ. 10--26. 

1611 
10 41 Ῥαί {ιο οιΙεί Ῥτιοβίβ οοηβα]{- 

ο, ενα! ὑπ γ ταϊσΗη{ ρα{ Τι 1σαΥΠ5 8150 
{ο ἄθαί]ι, 
11 Ῥεσαπδα ἐπαὺ Ὦγ τααβοπ οἳ Πΐτη 

1ΠΑἨΥ οὗ {16 ϱεηγ5 ποπ δὰ δηᾶ 
Ῥε]ιενεᾶ οἩἨ 9651.3. 
12 41 ΣΟπ Ὠλο ποχὺ ἄαγ, τη ἢ Ῥεο- 
ρα ἐΠαξ ποθ 6ΟΠ1Ξ ἔο {π6 1εαδί, 
νηθι {παεγ πραγ ας σερβις νγὰ8 
οοπηΙης {0 ἆεγάδα]θπῃ, 
19 Του] Ῥταπολμες οὗ Ῥα]πῃ ἴΤθθΒ, 

απά ποῦ {οτί {ο τπεεί Ἠϊτη, ΔΩ͂ 
ογ]θᾶ, Ἡοβαππα, Ῥ]εβδεᾶ 15 ὑπ6 Ἰάπρ 
οὗ Ίβγας] ὑπαῦ οοτπθί} ἴῃ {πο Ναππθ 
οὗ {π6 Τιογά. 
14 Απᾶ ἆοβᾳς, ποπ Ίο Ἠαά ἔουπᾶ 

ἃ γοιηρ 858, 530 ἴΠεχθοἨ, 48 16 15 
πυτ]ίθη, 
15 ἜΕραγ πού, ἀαασ]ίεν οἳ Β8ἱ9Ἠ, 

Ῥε]ο]ά, αγ Ἐνιρ οοππείἩ, δι πας ΟἹ 
8 α55’5 ΘΟ]. 
16 Τ]ορο ὑμϊηρβ ππάογϑίοοα ποὺ [15 

4ἱβαίρ]ος αὖ {πὸ ἢσβῦ: θαὺ γε 46- 
5115 1785 ρ]ογ]ᾳαᾶ, {μετ χοπιεπηρεγεᾶ 
Ώμαγ {λαί ἴεδο {1ηΠρς πγογο υιθῃ 
οὗ 1Ητη, απᾶ ὑπαῦ ὑπο υ Ἠαά ἆοπε έηρ5δα 
Ὀήπσα απ{ο ΜΙπη. 
17 Ἔμο Ῥεορ]ο ὑμῃουύθίουθ {λα παβ 
σπα Ὠΐτη, πν]θη 11ο σα]]οά Τιασατας 
οαί οὗ 118 ρτανο, απᾶ ταῖβεᾷ Ἠϊτα 
ἔγοτη ἴ]ο ἆθαᾶ, νατο τεσογά. 
18 ΤῸ 5 οι1156 {1ο Ῥοορ]ε 8150 

τηθῦ Ἠπα, ΓοΥ {παᾶὖ {μετ Ποατᾶ ὑπαὺ α 
Δα ἆοπε {115 τηϊγασ]θ. 
19 ΤΊιο Ἑ]ματίβδοοβ {]οαγείογο βαϊᾷ 

απΏοηςσ {μαιηρε]νος, Ῥοτεεῖνο γο ΠΟῪ 
γα ῬτοναΙ] πού ΒΟ], λα 
ψγοχ]ά 15 ροπο Δέξου Ἠΐτη. 
20 41 Απάᾶ (μογοαΊνθγο οδγ[αΙπ ἀγθθ]ςς 

ΊΙΠΟΠΡ {μετα ὑμπδὺ ο81ης πρ 60 ἹΥοΥΒΗΙΡ 
αὖ ἴμο Τεαβί: 
21 ΤῺ ΒαπΠΠΆθ 64116 {Πετοῖογα {ο 

Ῥ]ΗΗρ πνλίσ] ρα» οὐ Ῥε[]μραιᾶα οἵ 
ἄαΠ16Θ, απά ἀθρῖνεα Ὠΐτη, βαγίπᾳ, 
ΦΥ, νο ποπ] 566 6585. 
22 ῬΗΠΙρ εοπιείῃ απιᾷ ΜεΠείἩ Απι- 

ἄγον : δα αραῖα Απάτει απ ΕΗΠΙΡ 
{ο]ά 6585. 
25 41 Απά “6515 αηβπογοᾶ {Π|61}, 

βαγΊπρ, Τα οι 18 90116, ἐμαῦ {86 
50) οὗ 1Η βποπα]ά Ὦο ρ]ογ1βεά. 
24 Ὑειῇγ, ΥοτΙ]γ, 1 58. απίο τοι, 

Ἐικεερί ἃ οοΥἩ οὗ τυῃϑαῦ Τα]1 16ο {116 
σνοιπᾶ, απᾶ ἀῑα, Πναριάε]ια]οπα: Ῥαί 
110 16, 10 ῬΥπσαί]ι ἔου ἢ τη ἔπ. 
20 ἘΠ {πα Ἰονϑίῃ Π151186, 518}] Ίοβε 

10: απᾶ Π6 {πα Ἱαξεί] Η15 18 1πὶ 0115 
ὙΥΟΥ]α, 5181} Ίκεερ 10 απο 116 οἴετησ]. 
26 ΤΆ ΔΗΥ͂ Τη8) ΒΘΙΎΘ 1Π6, ἰοὺ 11η 

ΓΟ]]ΟΥ 116, απᾶ ὙὙΏΘΥΘ 1 πι, {μετα 

1881 
10 Ῥαί {π6 ομ1αξ Ῥτῖοςδίς {οο]ς σοπἩ- 

56] {λα {16γ τηϊση{ ραῦ Ἱασαχγας 
11 αἶδο {ο ἀθαί]μ; Ώοθσααδο ὑπαῦ Ὦν 

ΥΘ4ΒΘΟΠ Οὗ Ἠϊπι ΤΠΑΠΥ οὗ ἴμοα 
«ους ποηῦ α αγ, απά Ῥεμεγεᾶ 
ΟἨ “{651|5. 

15 Οἱ {με 1 ἼΥΟΥ͂ Τα ρτθαῖ τηπ]- 
μαᾶο {π8ὺ λα σπιθ {ο ὉΠ {6αβί, 
πει {αγ πραγ ἐ]ναῦ 5 6δας νγἃ5 
οοπηῖπς {ο {6γαβα]οτα, {οοῖς {Π6 
Ῥταποπεβ οὗ {μα ρα]πα ἐγθ65, απᾶ 
πγοηῦ {οτι {ο 1πθθι πα, απᾶ 
ογ1οᾷ ος, Ἡοβαηππα: Ῥ]οββεί {8 
μα Ὠλαί οοτησί] ἴῃ {πε παπηθ οὗ 
Όιο Τιοτᾶ, εγΥεη {με Κίηρ οἳ 1Α- 

14 τας]. Απά σεδαςδ, Ἱανίπρ {οππᾶ 
ἃ γοιπρ 485, βαῦ ἴΠετΘοἩ; 48 16 

15 15 τυϊτύθη, Έθαχ πού, ἀαπαρηίοτ οὗ 
Ζϊοπ: Ῥεμο]ᾶ, ἐγ Κίπρ' οοιπεί1ι, 

16 ἰάπρ οἨ απ αβ5’5 οο]ῦ. Τμερβε 
Ὀήπσς απᾶογβίοοά ποῦ 5 ἆ4ἱβ- 
οἴρ]ες αἲ ἴμο Ἠτδι: Ῥαί νηεπ 
ζοδα5 νὰ ρ]οτβαᾶ, ἴ]εῃ 16- 
1ΠΘΙ1ΡΘΥΘᾷ {Πε6Υ {παὺ Π656 {μ]πρβ 
πήθχο τοι οὗ Ἠϊτη, απᾶ ΕΠιαῦ 
{που Πα ἆοπε {μερα ὑμῖηρβ ππ{ο 

17 τη. Τμο τππ]θίαᾶα {πεγείογε 
Όιαῦ σας ση τ ποπ Π6 
οα]]οᾷ Τιασανα5 οὐὖ οὗ λε {οπιῦ, 
απᾶ χαϊδοᾷά Ἠϊπα ἔνοπι ὑπὸ ἆθαᾶ, 

18 Ῥατο ππΙαιθβΣ5. ΕῸΣ {πὶ5 οπ1βε 
4150 {π6 τη] πιᾶο υγεπῦ απιά τηθῖ 
Ἠππη, {ον {πᾶῦ {ποὺ Ἠεατά ὑπαὶ 

19 Ἰο Ἰαᾶ ἆοπο {μῖς αἶρῃ.  Τμε 
Ῥματίδεσς {λμετε[ογα βαῖᾷ ΑΤΠΟΏΡ’ 
{ππεπηρε]να5, 32Ῥολμοιά Ίου γε 
Ῥγοναί] ποίησ: 1ο, ἴμε πγοτ]ᾶ 
15 Ροπο ἴθ: Ηἶπη. 

20. Νον λογο του οθγζαϊπ αὐ 6 5 
απιοηρ ὕμοθ ὑπαῦ τοῦ τρ Το 

21 νοΥβΏῖρ αὖ πο ἴθαβῦύ : (παρα 
Ώιογείογαο 6πΠθΘ {ο ΕΜΠ, τυ μῖ ἢ 
πγας οὗ Βοίηβαϊᾶδ οὐ (811|66, αιιᾷ 
αθκεᾶ Ἠη, βαγίηρς, 11, πγε πγοπ]ά 

23 566 ὧθδιδ. ὮἘΠΙΠΡ οοτπεί] απᾶ 
{6116 0} Απιάνον;: ΑπάΤαν εοπιδί], 
απᾶ ΕΙΗΗΡ, απᾶ πετ {ε]] “6518. 

25 Απᾶ {6515 απβποτοί {μεπῃ, βα7- 
Ἰηπρ, Τμο οι 15 σοππθ, ὑπαὖ {86 
Βοηῦ οὗ τῆλ βΠοπ]ά Ῥο ρ]ονϊβεᾶ. 

1 ο» 

σο 

24 Ὑετί]γ, γοτ!]γψ, 1 βαγ ππίο τοι, 
Ἐκοαρί ἃ ρταῖη οὗ νοαί {α]] 
1Π{ο μα οαγ{] πᾶ αἴθ, 16 αμ]ά εί 
ΡΥ 1561} αἶομε; ναί 18 16 αἴθ, 1 

26 Ῥθαταί]λ τηε] {παν Ἠο ἐπδὺ 
1ογεῦ] Ἠ15 51119 Ἰοβεί]ι 16: απᾶ 116 
{]ναί Πα ξαῖ]ι 115 8 Η16 1π {15 πνοτ]ά 
Β]α]] Ίκοορ 16 απ{ο Ἠΐο εἴετα]. 

20 Τῇ αἩπγ ΠΙΔΊ Β6ΥΥ6 1η6, Ἰοὺ Ἠΐπῃ Γο]- 
ἸΟῪ 1ηθ; απᾷ πηεχε 1 απι, ἴμθχα 

1 Βοπῃα 
ΔΠοΙεΠί 
πα(οτῖ- 
{165 του 
ἐπ οοπι- 
ΊΙΟΙ 060- 
Ρί6, 

307, Το 
Φε]ιοίᾶῖ 

5ος, 
δοιιὰ 



ἘΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν 
, 5 « πιω κα 

1 Λάζαρον ἀποκτείνωσιν ὅτι πολλοὶ δι αὐτὸν 
ὑπῆγον τῶν Ιουδαίων, καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν 
5 - 

Ἰησοῦν. 
“ « Α 

13) Τῇ ἐπαύριον"! ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς 
ΑΝ Ε “- 

τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς 
-" - 

13 εἰς Ἱεροσόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐι τῶν Φοι- 
νίκων, καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ 

12 « κής] ΄ .» / 
ἔκραζον!”, Ωσαννά΄ εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

.) / ΄ , ε ᾿ “ 5» 

ἐν ὀνόματι Κυρίου, 1) βασιλεὺς τοῦ Ἴσ- 
/ « . ν᾿ ιξιΦ “ 4, ΄ γ᾽ ᾽ὔ 

14 ραήλ. εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον, ἐκάθισεν 
. αφ μα. τ / » ’ Ν 

15 ἐπ᾿ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον, Μὴ φο- 
- , ο μὰ. τς , 

βοῦ, θύγατερ Σιών ἰδού, ὁ βασιλεύς σου 
»»ἦ᾿»Ἤ ’ σα] - ”. - 

16 ερχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. ταῦτα 

δὲ}: οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶ- Ύ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶ 
ΕΟ » ὦ ᾿ ΄ ς 2 - ΄ ᾽ ΄ 

τον᾽ ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ᾿Ιησοῦς, τότε ἐμνή- 
[ιά “ 2 3. 1 3 “« ΄ 

σθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾿ αὐτῷ γεγραμμένα, 
“ ᾽ » α 3 / ἽΝ 

17 καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. ἐμαρτύρει οὖν ὁ 
” λ εἰ εν ΕΣ ᾽ δὰ τς οἢ ο λ , 
ὄχλος ὁ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον 

, “ » 

ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ ἤγειρεν αὐ- 
- Ἁ - ε 

18 τὸν ἐκ νεκρῶν. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν 
Ε) “ ειν ἣν α ΕΣ 15 - 3 5 ἢ αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσε! τοῦτο αὐτὸν 

Δ - 3 - 
19 πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. οἱ οὖν Φαρισαῖοι 

ΜῈ ν ἐπ ’ ” Ὡ » 3 εἶπον πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφε- 
Ἐ πρ - 

λεῖτε οὐδέν᾽ ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ 
ἀπῆλθεν. 

3 ΄ - 
50 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαι- 

/ ἡ - -, 

ΕἸ νόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ᾽ οὗτοι 
3 - , δ 

οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ 
΄“ , . 3 ΄ 9. ἘΝ ΄, 

τῆς Ταλιλαίας, καὶ Πρώτων αὐτὸν λέγοντες, 
᾿ Ἁ ”- ΄ 2. 

55 Κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. ἔρχεται 

Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ᾽ καὶ πάλιν 10 
3 ΓΑ ΄ ”- 3 - 

Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ. 

52 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο 5. αὐτοῖς λέγων, 
3 [ιά “ “ Δ ΄ 

Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ 
5» ’ οι Δ ολ ο ΄ ς αν »" Ν 

οι ἀνθρώπου. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ 
“ 3 Α ΄ ” 

ὃ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀπο- 
΄ ἄν ῃ , δ 2 αλ κ ον / 

θάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, 
, ς ὩΣ 

εὖ πολὺν καρπὸν φέρει. ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ ἀπολέσει 19 αὐτήν' καὶ ὁ μισῶν τὴν 
Ἁ ο ΨΎΨΟ “ , / 3 Ν 

Ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν 
΄ ’ ΄ 

οῦ αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, 
"ον ΕῚ ῃ ε νο 4 ἃ 44 3. 
ἐμοὶ ἀκολουθείτω" καὶ ὕπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ 

1 Μαγρ. ααα5 ὁ 

13 ἐκραύγαζον 

15 ᾳαᾷ καὶ 

11 οπι. δὲ 

15 ἥκουσαν 

15 ἔρχεται 

17 αἆᾶ καὶ 

19 ἀποκρίνεται 

19 ἀπολλύει 

4417. 



448 5. ΦΟῊΝ ΧΙ]. 20-- 40. 

ΚΡ 5: 110, 
4. 

Χ 15, 8. 

Ἰέοπι. 10. 
0. 

Ἀ Μ δι, 
18. 13. 

1611 
5118] 4150 τησ βουυδηΐ Ῥο: Τ απ 
ΠΙΑ. Φ6ΥΥ0 1Π6, ΜΑ ὙὙ11] ΤΥ {αὔλου | 

τ ΠΟΙ ΟΕ. 
τπτ Νον 15. ΤῊΩΥ 5011 ἐγοι]ο, απᾶ 
Ἱπν]αῦ πα] 1 58. 2 - ΕΆΒΗΘΥ, 58} 6 ΠΠθ 
{γοπα {π15 ποῦν, Ῥή{ Τόν 5. δ 56 
οαππθ 1 πηΐο {}}15 Ἰοτ!". 
28 Ἐα{1οΥ, οἹουγ ἢν Ναππο. ΤΉ θη 

οςΊΠ6 που ἃ σγοΐϊοθ ἔγοτῃ ἤθΆΥΘΗ, 
βαηήη,  μαγθ Ῥοῦι ρ]ου θα 10, απά 
νη]] ρ]οΥ ν 16 ἀραϊῃ. ς 
99 '"]ο ροεορ]ο ὑπουθίουβ ὑπαὺ βιοοῦ 

Ῥγ, απᾶ Πϑαγα 16, βαϊα, 6180 1Ὁ ὉΠπιη- 
ἄενεί: οἴ]ιονς βαϊᾶ, Απὶ Απροὶ βρα]κο 
{ο ΜΙτη. 
80 Ιοξᾳς απςπθγαί, απά Βαϊ, ΤΗ15 

νοῖσο οπππθ ποῦ Ῥθσαταδθ οἵ 1ηο, τῇ) 
191 

81 Νοῦν 15 {π6 Ιπάσπιεμί οἳ ΠΝ 
1ου γοἩχ 8468. 

ψ/ογ]ᾶ: ΠΟΥ 511 {π6 ρυ θ᾽ οἳ 0118 
φον] Ῥο εαςί οτ{. 
82 Απά 1, 161 νο 1] 64 τρ ἔτοπι 

{π6 θατζ], ψ1Π ἄγαν 411 6 πηΐο 
116. 
88 (ΤΠϊ5 ο βαϊᾶ, βἰσιϊ{γίηρ σηιαῦ 

ἄθεαῦμ 6 βου] 16.) 
84 ΤΠο ρεορ]θ απβιγενεᾷ Ἠϊπα, Ἐ 7ο: 

Ίανο πραγ οαὐ οὗ {π6 Ταν, ὑπαΐ. 
Οµτίςδς αρίάεἰ]ι ἴον ου6υ: ἅμα ΠΟῪ 
βαγοϑῦ ὑποῦ, ΤῊΘ Ῥοπ οἳ τηήτι τητιδί 
Ῥο Πέ πρὸ. πο 15 ἐς ον οὗἉ 
ΤΩ 81) ὃ 
85 Τ]Ποη 7 6515 βαϊα παπιίο ἔπϑτη, Ὑ οὐ 

α΄ ΠΟΘ τυ 116 15. {πὸ ρα! πι σοι: 
να]]ς 1116 το Πᾶν ὑπὸ 1ἰρ}ύ, Ἱερῦ 
λυ Κηθθ5. οοπιο Ἡροι γοα: Του ΠΘ 
ἐμπαῦ ναοί 1 ἄατ]ςπςδβς, Καουγθῦ 
ποῦ 6 Υ Π6 ρσοοίῃ. 
80 ἨΗΙο γο πᾶν Πρηὐ, Ῥε]ενε ἴπι 

ὑπὸ Ἠσ]ιξ, ἐ]αῦ γα τη Ῥο ὑπὸ 6}}1]- 
ἄνοι οὗ Πσ]ις. Ἴ]ιορο (μήηρς 5ρα]κα 
7655, δια ἀερατίεά, πα αἰ Πᾷε 
Ἠήπηβε]{ ἔγοτη {επη. 
87 41 Ῥιαί {ποτισ] Ίο πᾶ ἆοπε 50 

ΙΠΑΠΥ ΤΗΪ 0165. Ῥοΐοτο Έμετη, γοῦ 
ἔμεγ Ῥε]ενεά ποὺ οτι Ηΐτη : 
88 Τ]αῦ {πὸ βαγίηπρ οἱ Ἠβαίας {λε 

Ῥνορμεί τησ] ο {π|ηΠ166, πνλήε]ι 
Ίο βΡρακο, Τους, πο Πα] Ῥε]ίαονεςᾶ 
οὐ" χοροτῦ» απά {ο πγοτη Παζ {Π6 
ΑΥΏΙ οἵ {16 Τιονᾷ Ῥεοαι 1εΥοα]ες ὃ 
99 Ἑ]οανοίονο ἔ]ιογ οοα]ά πού Ῥε-: 

Του, Ῥθδόπιδο. λα Ἡβαῖαρ ραῖᾷ 
αρα1Ἡ, 
40 ΧΕΠο πα} Πα θα {λμαῖγ ογο», 
απ ανάσες Ὠιαῖν Ἰοατῦ, λα ῦ {πεγ 
β]ιοτ]ά ποὺ 566. πι {[λμοῖ 6768, 
ΠΟΥ απάθιδίαωπᾶ σι {ποῖ Ἠθατί, 
δ 6 οοπνογ{οᾶ, επ 1 5μοπ]ά 
Ίθα] μι, 

28 

δν . 1881 
ΒΔ] 4180 Τὴν βουγηῦ να: 1 
ΒΥ ἸΏΔ ΒΟΙΎΡ Τη6,. ἴηι ὙΠ 
16 δ που ποπόϊ. ΝΟΥ͂Ν 15 ΤῊ 
5011 ἰγοαρ]οᾶ; ἃ μα ναί 518} Τ 

- 

58. Ἐαίλον, Βᾶγ6 1ηθ ἔγοπα {18 
Τηοίῃ, Βα ἴον ΓΠ15 68156 68116 

ΠΥ παπηθ. Τ]μεχο 68ΠΠ6 ὑπογθ- 
1016 ἃ νοῖςεο οαἷὖδ οὗ Ἰεανθη, 
φα1ύπᾳ, Τ αν Ῥοῦ]μ ϱ]ον]Πεᾶ 1, 
απ ση] ρ]ογ1γ 16 ασαίπ. Τμε 
πητι]Ηπιάς. ιογείοτοα, ὑἐπαὺ 5ἱοοᾶ 
Ὦγ, απᾶ Ἱθανα 14, Βα 14 {πᾶ 10 Πα 
{παπάσγοᾶ: οὐμουβ᾽ Βαϊ, Απιαπ- 
8561 Πα] 5ρο]κεη {ο 1Ηπῃ. {6515 
ΔΒ ΘΩ͂ ἀπῇ ραῖᾶ, Τ]ϊ5 γοῖσο 
Ίνα] ποῦ οστηθ {ου τὴν βαχκα, Ῥαί 
{ου σοι 5865. ΝΟΥ͂ 15..2 86 
Παάρεπισπί οἳ {118 σοῦ: ΠΟῪ 
5841] {Π6 γυῖηοθ οἳ {15 σου] Ῥο 

2 οαϑὺ οὖ. Απᾷ 1, 1Ὁ 1 Ρ 1 68 
τρ ϑἔνοτῃ {116 θα. 61, η] ἆτανν 811 
1ΠΘΊ πηΐο ΠΙΨΡΘΗ. Βαὺ 158 Ίο 
Βα, βἰσπϊ γίπα Ὦγ δῦ 1ΠΑἨΠΘΥ 
οὐ ἀθϑῦ Ίο μοι] αἴθ. Τ]ε 
ταῦ Πὑπί6 {Πιογείογο δηβυθυθᾶ 
Ἰήτα, ο παν Ἰεατά οπῦ οὗ {πῸ 
Ίαν ναί {Ππ6 Ομτ]δί αθιάεα ἴον 
6ν6ν: δα πον βαγοςί ἔμοι, Τ]ο 
ΘΠ οἳ τηαπ τητιϑὺ ο 1 64 πρὸ 
ὙΠῸ 15 115 ὅοι οὗ πια. «6585 
{αγαίοτγο βοΐ πθΐο ετη, εί ἃ 
0016 τυ 1116 15. {π6 Ἠσηί ἁαπποπς 
τοι. γα} 1116 το Ἰαπε μα 
Ἠσ]ιὸ, αὐ ἆατ]σιοξδβ ογογία]κεγοιι 
ποῦ: απ πὸ ὑπαῦ ἡ] κοί ἴῃ {]ια 
ἄαγ]κπθρς Κπουγθίῃ ποῦ εν 
μα ψορίῃ. Ὑγ 116 το Ἠαγο {μα 
Ἠρ]{, Ῥε]μσονο οἱ ἔμο Ἠσμί, ὑπαὶ, 
γε τα Ῥεσοππο 50115 οἱ Πρ}. 

Τ]αβο ἐπ] ηρ5 6ρα]ο θεῖ, ἃ 
Ίο ἀδρανίθα ρα δη Ηϊτη 56 1} ἔγοπα 
πετ, Βαΐ ὑπουρῆ 6 Π86 ἆοπο 
50 τΠΔΠΥ. βἶσπιμ Ῥεΐοτο ὕπθιη, γοῦ 
{πὸ Ῥεμανος ποὺ οἱ τη: {λαί 
{1ο ποτά οἵ Τβαϊα] {ο Ῥτορλεῦ 
πησ]ιέ 06 Γα1ῇ11αᾷ, ΒΊΟΝ Π6 ΒΡ ΚΘ, 
Τιονά, πο μα Ῥοσογεᾶ ουν 

ποροτί 5 
Απ {ο ποτ Ἠαξ] πο αὖτη οὗ 

{πὸ Τιοτὰ Ώου τογθα]ες ἢ 
89. Ἐϊον {18 σατιβο ὕπου ορα]ᾷ ποῦ Ῥ6- 

Ἠετο, ἴον {λα Τξαῖα] Βα 1 ἀρ], 
40 Ὠο δ Ῥμιιᾶσα {ΠπαΙγεγος. απά 

ο Ἱανγάσιιοᾶ ἐποὶν Πουτῆ 
Τιορί ἔ]ογ β]λοπ]ά 566 γη ζ]ι ἐ]αῖν 

6γ65, ἃ Πα ρογοεῖνο ση] 0861} 
Σ τὸ ρα, 
Απ μοι] ἔπτη, 
Διά 1 5μου]ᾶ 1168] ἐλμαπῃ. 

ϑῦ 

87 

98 

1 ππίο Οδ οταν. Ἐαθιον, Ίου] {γ. 
1ος, 
οι ὃ. 

«Ον, οι 

5 ΟΥ 10.18 
ΙΙ οι 
7ΥΟΝΙ 
ἐΠι6}} 
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εν κ.ε , 
καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται" καὶ Ὁ ἐάν τις 

927 3 Ν ὃ “ ΄ 1 ΝΥ [4 , “ ε ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. νῦν ἡ 
, μ ” 

ψυχή µου τετάρακται καὶ τί εἴπω; πάτερ, 
΄- ΄ -“- υ 

σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης", ἀλλὰ διὰ 
κ 3 38 τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. πάτερ, 

᾿ ῃ 5 δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ 
» -“ » »" ΕΥ » / Ν ΄ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα, καὶ πάλιν 
᾿ 3 99 δοξάσω. ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκού- 

σας ἔλεγε βροντὴν γεγονέναι" ἄλλοι ἔλεγον, 
” . - ΄ ΕΣ / ς 2 

30 Αγγελος αὐτῷ λελάληκεν. ἀπεκρίθη ὁ Ίη- 
“ Ν τν . ΘΕ Ὁ “ ς 

σοῦς καὶ εἶπεν, Οὐ δι ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ 
],͵ » Ν 8. 6, - , 5» ν ΄ 

8Ι γέγονεν, ἀλλὰ δι ὑμᾶς. νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ 
/ / . Γ-: ς ”/ “ 

κόσμου τούτου) νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου 
/ ” - 

ὃν τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω. κἀγὼ ἐὰν ὑψωθώ 
- - / 

ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. 

3) τοῦτο δὲ ἔλεγὲ αἴνων ποίῳ θανά 8: γὲ, σημ ίῳ θανάτῳ 
3: ” 5 / ε , 22 -} - « 

38 ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. ἀπεκρίθη ““ αὐτῷ ὁ 
” « - 3 / η - / “ 
ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι 

Ν ἘΝ ΒΑ - 
ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰώνα' καὶ πῶς σὺ 

΄σ “ εἶ “ 

λέγεις ὅτι Δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ- 
- Ν -- 

που; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ; 
3 3 3 - ς 2 - 5/. ΔΝ ΄ 

36 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ο Ἰησοῦς, ἔτι μικρὸν χρυ- 
Ν ο θ᾽ ε ωμά 23 » ΄σ 

νον τὸ φώς μεθ᾽ ὑμῶν" ἐστι. περιπατεῖτε 
ὦ - “ κ᾿ - 

ἕως 8 τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς 
/ ε Φ « - ᾽ Ξ' , 

καταλάβῃ καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ 
Ε] 53. - ε ς Δ ΄ 

88 οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει. ἕως "ὁ τὸ φῶς ἔχετε, 
/ 2 ΔΝ - [ιό ους Ν 

πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς 
, γένησθε. 

Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἀπελθὼν 
2 / 3.1. Ε] “ “ Δ 3 “ 

37 ἐκρύβη ἀπ᾿ αὐτῶν. τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ ση- 

μεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν, οὐκ ἐπί- 
: » . 1 ης ε / ᾽ «- - 

38 στευον εἰς αὐτόν ἵνα ὁ λόγος ᾿Ἠσαΐου τοῦ 
- ὰ 5 

προφήτου πληρωθῇ, ὃν εἶπε, Κύριε, τίς 

ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων 
΄σ » 

89 Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; διὰ τοῦτο οὐκ 
ΓΙ Φ 5 ο 

ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν ᾿Ησαΐας, 
΄ " 

40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ πε- 
Σ ο.» - ᾿ χ ἔχιν, Ν ἴδ 

πώρωκεν "" αὐτών τὴν καρδίαν" ἵνα μὴ ἴδωσι 

τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ, 
- ΕΣ [2 

καὶ ἐπιστραφῶσ-' 0, καὶ ἰάσωμα." αὐτούς. 

16 

30 ϱπι. καὶ 

Ἢ (Μαγσ. : [ου .) 

22 αἷά οὖν 

ἐν ὑμῖν 

35 ἐπώρωσεν 

36 στραφῶσι 
927 ᾽» 27 ἰάσομαι 
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᾿ 41 Τμεςε ήπιας εαἷᾷ Ἐσαίας, επ 
| ΒΔ Ἠϊ5 ΡΙοΙΥ, απᾶ βΞρᾷκ οὗ 
{στα 

42 4 Νετετί]ε]οςς, απποησ {πε ο]ῖαξ 
τΏ]εγ5 8150, ΤᾺ ΠΥ Ῥεμετεᾶ οἩἳ Βΐτη ; 
Ῥπέ Όεσατςε οὗ {πΠ6 Ῥ]ματίςεθς {εν 
αἷᾷ ποῦ οοπ{εςς Ἠΐτη, ]ε5έ ἔπεσ 5Ποπ]ά 
Ῥε ραί οτί οὗ ἐμ Ῥγπαροσπθ. 
45 "Έοχ {ποὺ Ἰοτεᾶ ἐπ Ῥταϊῖςε οὗ 

ΙΗΘΠ ΤΠοτε ἔλαπ {πε Ῥργαῖςε οὗ ἀοᾶ. 
44 4, 7 65:5 οτ]εᾶ, απ βαϊᾶ, Ἠο ἐλαί 

Ῥεμετεί]α οἩ της, Ῥθθυθέμῃ ποῦ οἩ 
[τὴ Ὀτπέ οη Βἴτη ἐλιαί 5επέὲ τηθ. 
{45 Απιᾶ πε Ελαῖ βοεί] της, 5εείέ]ι Ἱήτη 
Ειλαί 5επ{ τηο. 
46 ΓΙ απι οοπἱθ ἃ Ἠσ]λί Ιπίο πε 

πποχ]ᾶ, ἐπα πγποβοεγεχ ῬεΠεγεί]Ἡ οπ 
της, 5Ποτπ]ᾶ ποῖ Δ 0146 ἴῃ ἄατκτιοςῬς. 
ΑἸ ἡ Απα 1 απστααπ Ἠεαγτητ πγοτᾷς, 
απᾶ Ῥεμετο ποῖ, 1 πᾶσα Ἠϊΐτη ποῦ: 
ἘῸΓΣ 1 οϑτὴθ ποῦ {ο ]πᾶσο {ια υγου]ᾶ, 
Ῥτέ {ο β8τε ἴπε που]ά. 
48 ἩἨο ναί τε]εσίεί] της, απ το- 

οεϊτεί] ποὺ τὴν πγοτᾶς, μαίῃ οηε ἐμαὶ 
Παάσείι πῖτα : Ἔἴπε πγοτᾶ ἐπδὲ 1 πᾶν 
ΞΡΟΚΕΠ, ἔπ 5α1Πε 5}8}} ]πᾶσο ήτα ἴῃ 
{86 Ἰα5έ ἄατ. 
49 Έοχ Πᾶν ποῦ ΒΡΟΚΘΗ οὗ πισεε]ξ: 
ΓῬαε Όιο Ἐαίπετ Ὁ 5επέ τηε, Ἰε 
6ατε 1Ππε ἃ οοπιππαπάτπεπξ ταῦ 1 

| Ποπ]ά σασ, απᾶ σπα 1 ποπ] 
αξ 5ρεαζ. 

50 Απᾶ Τ πον ἐμὲ Ἡϊ5 οοτητηατ- 
τπεπέ 15 Ἠξε ετετ]αςτσ: νγπαίςοεγεν 
1 5Ρ68Κ {πεγείοτο, ετεπ ας {λε Εαίλεχ 
5814 ππ{ο τη, 5ο 1 5Ρεα]ς. 

19 Νον 3Ῥεΐοτχε ἐῑιο {εαςέ οὗ {λε 
Ῥαδφδοτοεσ, ὙΠ ΘῈ ζε5ας Ἐποανγ ἐιαί Ώ]5 
ΒΟῸΣ ας «0146, ἐλιαί μ6 5Ἱοπ]ᾶ ἄε- 

Γρατί οὖ οὗ Ες υγοτ]ᾶ ππίο ἔπε 
| Ἐαίλεχ, Πανίησ ]οτεᾶ Ἠϊ5 οὗ πγἩΙς]} 
Ἱπγεχε ἴῃ {Π6 ποτ], μ6 Ἰογεᾶ {ατα 
᾿πηΐο {πε επ. 

3 Απάᾶ επρρεγ Ῥεῖησ επᾶᾷθᾶ ({ΠῸ6 
| ἀενῆ Πατίτηρ ΠΟῪ ραέ 1ηπΐο {πε Ἠεατί 
οὗ ὅπᾶας ἹἸεοατιοί ὨΙτηοπ8 50η {ο 
Ῥείταγ Ἠϊτη,) 
8 ζεεπς Ἐποπίηπσ {λαίῖ ἐπ Ἐαἴ]εγ 

Ἰαᾶ σῖνεπ 8}} ετισς Ιπίο Ἠϊ5 Ἠαπᾶς, 
δια ἔιαί Το στα οοπιθ ἔτοτα ἀοᾶ, 
δια πτεη{ {ο ἀοᾶ: 
4 Ἠδ τῖςείῃ ἔτοτη 5ΠΤΡεσ, απᾶ ]α1ᾷ 

αδιᾶε ϊς σαγτηθηΐβ, απᾶ {οοκ ἃ 
{οψγε], απᾶ σιγᾶεᾶ Ἠήταςοα]ξ. 
ὅ Αἴίἴογ {λαί, Ἡο Ῥοπτεία ππταίετ 

Ἱπηίο α Ώαδοῃ, απᾶ Ῥεσατ {ο πγαβ]ι 
186 ἄῑξαιρ]ες᾽ 166εἱ, απᾶ {ο πῖρε 
ΈΊνετα υγ] {λε {ουγεὶ πγετεσϊἑ] Πα 

ενας Ειτάεᾶ. 

Ι 

5. ΦΟῊΗΝ ΧΙ]. 4Ι-«ΧΙΤΙ. 5. 

1881 
41 Τ]εςε ἐπῖηρβ βαϊα Τ5αἶαἩ, Ῥ6οατςα 

Ἠθ 58 Ἠϊ5 ρ]οτγ; απᾶ Ἡε ΞΡ8Κ6 
43 οὗ Ἠϊτα, Νετετίμε]εςς ετεπ οὗ ἐπ6 

ΥΠΊΕΤ5 ΤΠαἨΣ Ῥεμετεᾶ ο Ἠῖπα; θαΐ 
Ῥεεατςε οὗ {πε Ἐμαχίβεες ἔλεγ 
Ια ποῦ οοπ{εςς 114, εδ ἔπεγ 
5ποτπ]ά Ῥε Ῥραέ οπί οὗ {π6 β5υπᾶ- 

45 6οραε: ΤοΣ ἔπεν Ἰοτεᾶ {ιο ϱ]οτγ 
ον ̓ς ΙΠΟΤΘ ἔμπδη {19 ρ]οτγ οὗ 

44 Απᾶ ζεςας οτιοᾷ απᾶ βαϊᾶ, Ἡε 
Επαί ῬεΠογεί]α οπ πῃθ, Ὀεμανεί]ι 
τοῦ ΟΠ 16, θαὺ οἩη Ἠϊπα {ια 

45 βθηῦ 8. Απᾶ Το ἐμπαΐ Ῥε]ο]ά- 
δίἩ πιο Ῥε]λο]άεί]ι Ἠϊτα ἐπαῦ βεη{ 

46 τηϑ. 1 απι «οτε ἃ Ἠρ]με 1πίο 
{πο ποτ]ᾶ, ἐπαὶ πποβοεγεγ Ῥε- 
Ἠετεί]λ ΟἿ. της τησ ποὺ αδριᾶς 

47 ἴῃ ο ἄαικπες. Απά 1 απτ 
ΙΠ8Ἠ ἨθαΥ ΤΗΥ 5αγΙΠΡΕ, απᾶ χεερ 
ἔποπι ποῖ, ΤΙ Ἰπᾶσθ Ἰήπαι ποῦ: 
10Σ 1 6116 ποὺ {ο πᾶσ ἴπο 
πγοτ]ᾶ, Ὅτε {ο 5ατο {ο πγοχ]ᾶ. 

45 Ἠο {Όπαί τε]εσξεί] της, απᾶ τε- 
εεϊτεία ποὺ τὴν βαγίησς, Ἠαίη 
οπο ἐμπαὺ Ιπάσείμ Ἠϊτη: {Π6 πνογᾶ 
ἐμαῦ 1 5ρακο, {ο 85απιθ 5881] 

49 Ιπᾶσε Ἠϊτα ἴῃ {1ο Ἰαβὺ ἄαγ. ΕῸΣ 
1 6ρακο ποὺ τοπ πηγβαΗ: Ὀτί 
ιο Ἐαίλεγ πιο] 5επό τηθ, Ίς 
αμ ῥρίτεπ πι 8ἃ οοπιπιαπᾶ- 
τηθηΐ, ταῦ 1 «Ποπ]ᾷ 5αγ, απᾶ 

50 τὺ 1 5Ποαπ]ά βρθα]. Απᾶ Τ 
Έποτγ ἐμπαῦ Ἠϊ5 οοτητιαπάτηαεπ 15 
116 εἴετηα]: {ιο {ήπσς Έετε- 
{οτε πι Πο] Τ βρεαξ, ετοη α5 {πο 
Ἐαίλετ Ἠαί]ι βαϊα αππίο 1ηεΕ, 80 
1 5ρεαζ. 

19 Νοῦν Ῥεέογτο πε {εαξί οὗ {πὸ 
ῬΆΒΒΟΥΘΥ, εσας Ἐποπίησ {λαί 
15 ΠΟῸΓ παξδ οοιπς ἴλαί Ἶε 
5Ποτ]ά ἄερατί οτί οὗ {15 πγοτ]ά 
ππ{ο {πε Ἐαΐμεχ, Πανίης Ἰοτεᾶ 
Ἠ15 οπι ὙὙΒΪΟ πεγο ἴῃ Ώπε 
πγοτ]ᾶ, μ6 ]οταᾶ ἔπετα Σπηΐο ἔμα 

2 επᾶ. Απᾶ ἁπτῖιπς 5πΡΡεχ, ἴπα 
ἄενῃ] Ἠατίηρ αἰτειᾶν ρπαέ Ιπίο 
Ώιο ἸἨθατί οἳ ὅτπάαςβ Τεοατ]ος, 

9. ΒΙΤΙΟΠ)᾽5 8οη, ἴο Ῥείταγ Ἠϊτη, .76- 
81:8, Κποπνῖτης ἐπαὺ {πὸ Έα λεν αά 
Είτεπ 811 (ήησς Ιπίο 5 Ἰαπᾶς, 
απᾶ {λα Ἡε σβτππο {οτί ἔτοπα 

4 ἀοᾶ, απᾶ σοείἩ ππίέο (οὔ, τῖδεῦ] 
{τοτα ΒΗΡΡΕΣ, απᾶ Ἰαγεί]λ αξιᾶο 
Ἠή5 σατπηεηίέ5; απᾶ Ἰε {οοκ ἃ 

ὅ {οπε], απᾶ σιγᾶεᾶ ἨήτηςεἩ. Τπετ | 
πε Ῥοπτεῖ]ι πγαίετ 1Πέο ἐπ ῬαδοἨ, 
απᾶ Ῥερατ {ο γγαξΏ {π6 ἀἱδοῖρ]ες᾽ 
19εί, απιᾶ {ο πῖρε ἔΏεπα γη ἢ ἐπ᾿ 
{οπγε] π]ετεγη(ῖι Τε σας ρἰτᾶεᾶ. | 

ΤΟΥ, πἴπὶ 

305, (ο 
{πε μέ! 7. 
1ποδί 
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- 5 5: 
41 ταῦτα εἶπεν ᾿Ησαΐας, ὅτε” εἶδε τὴν δόξαν 
9 ” -“" η ἐλάλ ν᾿ ΕΣ ΄“΄ σ ΄ 

45 αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ. ὅμως μέν- 
τοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν 

ᾧ » 

εἰς αὐτόν ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ 
΄ ᾿ ΄ 

ὡμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 
η, ᾿ Ἢ ΄ - » / ΄ 

43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλ- 
᾿Ὶ ΄ - 

λον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 
- 5 

4 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξε καὶ εἶπεν, Ὁ πιστεύων 
” » ΄ » ’ » » ’ » 3 ” Ν 

εἰς ἐμέ, οὐ πιστεύει εἰς ἐμέ, ἀλλ᾽ εἰς τον 
, ᾿ 4 ανα - πὶ π᾿ 

45 πέμψαντά με᾿ καὶ ὁ θεωρῶν ἐμέ, θεωρεῖ τὸν 
΄ / ” .) - Ε] ᾿ / 

40 πέμψαντά με. ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον 
΄ ιά »" « ’ 5, » ΄ » .. 

ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, ἐν τῇ 

47 σκοτίᾳ μὴ μείνη. καὶ ἐάν τις μου ἀκούσῃ 

τῶν ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ “", ἐγὼ οὐ 
, ο ο, ὁ . " - , " 

κρίνω αὐτόν οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν 
/ 3 35“ ’ ἈΝ , « » 

.48 κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. ὁ ἀθε- 
- 2 Ν . Ἁ “2 ἧς τε} ᾿ 

τῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, 
-» Ν , νον τ { ἃ ΄ ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν ὁ λόγος ὃν ἐλά- 

λησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ 

40 ἡμέρᾳ. ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα" 
5» ἣξ 

ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με πατήρ, αὐτός μοι ἐντολὴν 
” με 

δὺ ἔδωκε, τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. καὶ οἶδα 
σ ε » ΝΣ » - Ν δν δ / 3 πρᾶν ἢ 

ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν ἃ 
3 - " ” ΄ 

οὖν λαλῶ ἐγώΞΙ, καθὼς εἴρηκέ μοι ὁ πατήρ, 

οὕτω λαλῶ. 
- - - . 

18 πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, εἰδὼς ὁ Ἴη- 
- ὃ - “- χω 

σοῦς ὅτι ἐλήλυθεν! αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ 
πὸ Ι͂ ᾿ , ΄ 

τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπή- 
. σα . » - ΄ 9 

σας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος 
λα ἃ 3 ’ λ / ΄ 9 5 ἠγάπησεν αὐτούς. καὶ δείπνου γενομένου", 

- /΄ Ψ΄ 

τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν 

᾿Ιούδα Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου ἵνα αὐτὸν πα- 
- »» - - 

3 ραδῷϑ, εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι πάντα δέδωκεν 
ΕΣ ” ε ᾿ » " - σ 2 Ἀ 

αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ 
΄“ »"»-“- ΝΥ Αν ᾿ 

Θεοῦ ἐξῆλθε καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει, 
» , » “- ’ ΝΥ ’ Ν᾿ 

4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου, καὶ τίθησι τὰ 
’ Ἀ ΄ 

ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἕαυ- 
ἜΝ ΄ 3 » “- . 
ὅ τόν. εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ 

” ΄ Ν -- - Ἀ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, καὶ 

ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ὦὢ ἦν διεζωσμέ μι ἥ ῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος. 

1ὅ-9 

38 ὅτι 

3 φυλάξῃ 

80 δέδωκε 

Ἵ ἐγῷ λαλῶ 

1 ἦλθεν 

3 γινομένου 

ὃ ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰού- 
δας Σίμωνος Ἰσκαριώτης 

4 ρῃηι. δ᾽ Τησοῦς 

5 ἔδωκεν 
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1611 
6 Τποπ οοπιεί] μ6 {ο ΒΙΠΟΠ Ῥείθγ: 

απᾶ Ῥοεΐοχ βαϊῃ πηΐο Πτα, Τιοτᾷ, ἀοξί 
ποὺ γα 8} τὴ {αεί 2 
7 ἆοδαδ δηβυ θα, απᾶ βα]α πηΐο 

Βίτη, Υ μαῦ 1 ἄο, ὥποα Κπουγθϑὺ τοῦ 
που: θαὺ ποῦ 5Π8]Ὁ πον Ππουθαΐξου. 
8 Ῥρίϑυ βα1ζ]ι ππ{ο ᾿ἶτη, Τποι 5} 

ΏΘΥΟΥ γαξἩ τΙΥ θοῦ. 6 εβαβ αΠΡΘΥΕΙ 
μάπα, ΤΕ 1 85} {π66 πού, μοι Ἠαβῦ 
πο Ῥατῦ Ὑ]0}} 11θ. 
9 Βίπιοηπ Ῥεΐευγ ρα] απίο Ἰήτη, 

Τιοτᾶ, ποῦ πι δῦ οπ]γ, Όταῦ 8150 ΤΗΥ 
Ἰαπᾷς, δα τὴν Ἠθαά. 
10 οἆᾳεδας βαϊψῃ {ο Πϊπι, Ἠο ὑπδὺ 15 

ππαξ]ηοᾶ, ποοᾶαί]ι ποὺ, 88Υθ {ο 85} 
᾿ 15 {9αοῦ, θαὺ 15 οἶεαηπ οὖειγ ΜΕ: 
απᾶ το αγο οἶοαῃ, Ῥαῦ ποῦ 8}. 
11 Έου 16 Ίαν; ΠΟ ελοτ]ά Ῥείτας 

Ἠϊπα, {Ποετθίοχο βαϊα 16, Υ8 ατο ποὺ 
811 οἶεαῃ. 
19 Βο αἲἴογ πῃ παᾶ παρε {Π6]Ὁ 

{6οῦ, απᾶ Ἰαᾶ ἴακοι Ἠ]5 ραντηθη{Β, 
απᾶ ππαβ βεῦ ἄοππι αραῖῃ, Ἡθ βαιά 
ππ{ζο ἔποεπη, Ἐποι το π]αῦ 1 Ἰανο 
ἄοπο {ο τοι» 
18 Ὑο 6811] πιο Μαβίου. απᾶ Τιοτᾶ, 

απᾶ γο 580 νγε]]: [ῸΣ 50 1 απη. 
14 16 Τ Ώιεη γοῦν Γιογᾶ απᾶ Μαβίετ 

Ίανο παξ]ιαᾶ γοιν {εεί, γο 8150 ορ] 
{ο 85} οης αποῦΠμοατ’ς {αεῦ. 
165 Ἐον ΤἩανο ρίγεπγοα απ οκατηρ]ο, 

ὑπαὺ γο βΠοπ]ά 4ο α5 1 πᾶνϑ ἆοπο ἴο 
τοι. 
16 3 Ὑοτ!]γ, τενῖ]γ Τβαγ απίογοα, ἐμ 6 

βογναπί 15 ποῦ ργθαίθγ ἔ]ατι 58 ου, 
ποῖ(]οχ ο λα! 15 βεπῦ ρτοαίεν ἔ]ατι 
Ἡθ ὑμαῦ βοηύ Πῖτη. 
17 Τῇ γε Κπουν {]αςο {Π1ΠρΒ, ΠαβΡΥ 

416 γε 1 Τε ἆο {μεπῃ. 
18 54] Τ 6ρεαΚ ποῦ οὗἉ τοι 811, Τ ποτ; 
ΠΟΤ 1 Πατο «μοδα: Ῥαῇ παῦ {πε 
βοτϊρίατα ππαγ δε {α]ήΗΠαᾶ, ΞΗε ἰμαί 
δαί Ὀγθαᾶ ση] τηθ, Παζ ΜΗ{ ἂρ 
5 Π66] αραϊηδί πῃθ. 
19 Νου 1 611 τοι Ῥοΐοτο ἵδ «οτηθ, 

ἐπδῦ πγλθη 16 15 60Ώ16 {0 Ρα88, 6 ΤΙΑΥ 
Ῥε]ανο ὑμαὺ 1 ατα Ἰο. 
20 Ἐγενῇγ, νογ]γ 1 6αγ ππ{ο τοι, 

Ἡθ αι τεεθῖνεα ΠΟΙ ΒΟΟΣ 1 
βοπᾶ, τοσθἰνοῦ] τη6: απά Ἰδ {μα 
χθοθἰγαί] 1πθ, χεσεϊγεί]ι Ἠϊπι Όιαί 
Βϑῃΐ πιο. 
21 ἈὙΥΠπαπ {ο6βτι5 πᾶ (μας βαϊᾶ, Π6 

Ίπνας ἰποαρ]οά ἴῃ βριέ, απᾶ {εβίῖ- 
᾿ἢρᾶ, απά Βαϊ, Ὑεχ]γ, γοεγῖ]γ 1 δαν 
ππίο τοι, ὑπαῦ οπο οὗ γοα ελα]! ῶο- 
ίχαγ τηθ, 
22 ΤΉ ὑπὸ ἀἄϊδαῖρ]εβ Ἰοοκοᾶ οπςε 

ΟΠ αποίμοεχ, ἀοαρίπρ οἵ ποτὰ μα 
βΡαχκο, 

1881 

Ὁ ὅο 86 οοπιεί] {ο ΒΙποπ Ῥείογ. 
Ἠο βα1ζ]ι πίο Ἠϊτα, Τιογᾷ, ἄοβί 

τ ἴλοα 85} τὴν [θοῦ ἆεβας 8ῃ- 
βιυεγοῦ απᾶ βαϊᾶ πηΐο Ἠϊτα, ια 
1 ἆο ἴποα Ἰποποδῦ ποῦ ποτ; 
Ῥαέ ολοι 5μα]ῦ ππιάετείατᾶᾷ Ἠθγθ- 
αίίογτ. Ῥοΐογ ρα απίο Ἠΐπη, 
Ἔποια Βα] Ὁ πεγετ Ὑγ 85} τὴν 6ο. 
6515 ΔΒ Θα Πτα, Τῇ 1 5} 
{866 πού, ἴἶιοα μαϑὺ πο γραᾶγῦ 

9. ὙΠ ππθ. Βπποπ Ῥοαΐεν βαϊθα 
ππίο Ἰπα, Τιοτᾷ, ποὺ τὴν 1θείῦ 
οπ]γ, Ῥτί 4150 πι Παπάς απᾶ 
1ηγΥ Ἠθαᾶ. «σας βαἰ(Ἡ {ο Πΐτη, 
Ἠο ἐμαύ 15 Ῥαΐ]ιθᾷ πιεεᾷείῃ ποὺ 
ῶρανο {ο ναδι 15 θοῦ, Ῥαῦ 18 
οἶεαπ αεταιγ ΜΗ: απᾶ τε ατα 
οἶσαηἨ, θαὺ ποὺ 41]. ἘῸΥ Τε Κπον 
Ἰήτη {]αί εποπ]ά Ῥείταγ Πτα; 
{παεγείοχγο βα1ά Ίο, Ὑ8 ατο ποῦ α]] 
6ἶοατ. 

50 π]οεη Π6 πᾶ νγας]ιοά ἰ]ιαῖγ 
16οἵ, απᾶά {ακειπ Ἠϊ5 ραχπιθη{Β, 
απᾶ 2ραῦ ἄονπ αραῖπ, Ἠθ βαϊᾶ 
πη{ο ἴλσθπα, πον το σπα 1 
Ἰανο ἆοπο {ο τοι» Ὑο οσα] 
1ηθ, Ὁ ΜαβίαΥ, απᾶ, Τιοτᾶ: απᾶ 
Ὑ6 βαγ πε]; Ι͂ῸΥ 50 1 απ. Τῇ 
Ί ιο, ὑπὸ Τιογᾷ αππᾶᾷ {πὸ ὃ Μ858- 
ί6ν, Ἠανα ππαςμεᾶ γοῦν ἔθ, γε 
αἱδο οπρΏί {ο πας] οπς απ- 
οὐλετ’Β Γαευ. ἘῸΣ 1 πᾶν ρίγεπ 
γοι αΏ οχαπηρΙίθ, ὑπαῦ γο 8150 
β]οπ]ά ἄο α5 1 Ἠανο ἄοπο {ο 
γοα. ὙΝεχγῇγψ, νετῖ]γ, 1 Βα. αηίο 
γοα, ἃ ἐβογναηῦ 15. ποὺ ϱγθβίογ 
{8} 1115 Ἰογᾷ ; πεϊίμετ ὅ πο ὑπαὺ 
15 5εηῇΏ ρυθαύθυ (λαη Ἠε ἐπε βεη{ 
ήτα. Τῇ γο πον {π6586 {μ]ησβ, 
Ῥ]ορβεᾶ ατα 7ο 1 Υε ἆο ἴλετη. 
1 6ραα]ς ποὺ οὗ τοι 811: 1 ΚΠΟῪ 
ὙΠῸΠ} 1 6Ἠαγα «Ἡορδαοπ: Ότπὸ ὑπαὶ 
Ώιο βοπρίατθ 1παγ 6 {π|Η]16, 
Ἠο {μαί οαἰοί]ι Ίτηγ Ῥγοαά Η{εεᾶ 
τρ 115 μ66] ασα]πδύ πιθ. Ἐτοπι 
Ἠαποβ[οσί]ᾗα 1 [611] γοα Ῥείογε 16 
60Π1Θ {ο Ῥα55, ὧμαί, που 16 15 
60Π16 {0 Ρ885, γα Ίπαγ Ῥο]ϊοτο (λα 
8] απ ᾖο. Ὑετί]γ, ΟΠ], Τ βαγ 
ππίο τοι, Ἠο {λπαῦ τοαθϊγεί]ι 
ΥΥΠΟΙΠΒΟΕΥΕΥ 1 5οπά γοσοεϊνθί]μ τηθ; 
ὉΠ 6 {]ιαῦ τεσθιγεί]Ἰ πιο τ6- 
οεϊνεῦ Ἠπη ἐΠαῦ 5εη{ τηθ. 
Ἠπεη “6515 πα ἔμας βα1ᾷ, 1ο 

να ἰτοαρ]εά ἴῃ {Π6 ϱρῖγῖέ, απᾶ 
{οββεᾶ, απᾶ καΐᾷ, Ὑεγί]γ, γετ]]γ, 
1 8αΥ απίο οι, μα οπο οἵ 
γοα Ελα] Ῥοείταγ πια. Τ]ο ἆᾱἷς- 
οἴρ]ες Ἰοο]θᾶ οπθ ΟΠ αΠΟΙΗΘΥ, 
ἀοαρμπρ οἳ στοὰ 116 βρακο. 

ορ 

10 

1 μ᾿ 

12 

19 

14 η» 

15 

16 

1 -Ἱ 

18 

19 

20 

21 

22 

1 5ΟΠΠΘ 
απεϊοπῦ 
ααὐλοτῖ- 
{165 οπα(6 
5αυ6, πὰ 
5 ]εεί. 

2 ατ. 
γσοζὐπεᾶ. 

5ος, 
Τραζ]ιογ 

4 αγ. 
δοπά- 
φεγυαπί. 

5 α΄. απ 
αροϑίϊε. 

605, 
οἸιοδα 

Ἰ ΜαπΥ 
αποϊοηές 
παὐοτ]- 
{165 τοιὰ 
ιδ 
Ὀγεαᾶ 
εὐτί, 
πις. 

8ος, 1 
απι 
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3 ν᾿ ᾿ ᾿ , 
6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον" καὶ λέγει 
αὐτῷ ἐκεῖνος, Κύριε, σύ µου νίπτεις τοὺς 

/ . / ΕΣ - Ν ΜΕ 2 - Ἰπόδας; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
80 δι. - λ 2 ἶδ ”/ / δὲ ἐγὼ ποιώ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ 

8 μετὰ ταῦτα, λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ με ἢ εγ τῷ ρος, μη 
9 / Γ Δ “ 3 νίψης τοὺς πόδας µου εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπε- 

(0 τι “ΓΕ " “ ἜἘ να ΔΝ ίψ 3 κρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Εὰν μὴ νίψω σε, οὐκ 
«2 

” , να - ΄ ᾽ “ / 
ἔχεις µέρος μετ᾽ ἐμοῦ. λέγει αὐτῷ Σίμων 

΄ / ν᾿ λ / / 

Πέτρος, Κύριε, μὴ τοὺς πόδας µου µόνον, 

10 ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. λέγει 
Ἂ ” ς Ἶ “ Ὅ λ λ , Α, [2 αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, ελουμένος οὐ χρείαν 

/ 3 ἔχει ἢ ὃ τοὺς πόδας» νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστι 
Δ “' . ἈΝ ς “ νε) 5 Ε] 

καθαρὸς ὅλος" καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ 
Φ.Α / / Δ Ν / ΕΣ 

ΙΙ οὐχὶ πάντες. Ίδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐ- 
Ἶ ν - 3 , 

τὸν διὰ τοῦτο εἶπεν, Ὁ Οὐχὶ πάντες καθαροί 
ἐστε. Ἷ 

μὰ Ν “ 
Ι) Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ 

δὴ “-“ 

ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἀναπεσὼν 11 πάλιν, 
5 - ΄ εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν: 

« - ” [ή 

13 ὑμεῖς Φφωνεῖτέ µε, Ὁ διδάσκαλος, καὶ Ὁ 
/ ᾿ . π , 5. , » 3 

14 κύριος καὶ Καλώς λέγετε, εἰμὶ γάρ. εἰ οὖν 
ὅν ν ὧδ ας. ν , ς , κ᾿ 
ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ κύριος καὶ 

4 ΄ 

ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων 

Ι6 νίπτειν τοὺς πόδας. ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα" 
“ 4 - ς - 

ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς 
” τ ΔΝ ΕΣ Ν ,ὕ δι, ον » ” 

16 ποιητε. ἀμὴν ἀμὴν λέγω υμιν, Όυκ εστι 
” / - ” Ε] ο 2 ΔΝ » ’ 

δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπό- 
“- ΕΣ 

17 στόλος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. εἰ 

ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐ- 
᾿ η ν , ενα , δα 5 ΙΒ τά. οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω' ἐγὼ οἶδα 
Αι ὃν / ο) »ο ς ῃ . 

οὓς ἐξελεξάμην" ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, 
« , ορ. “12 ν " ον οὖν ΕΝ 

Ο τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ 
“ 5» ”/ - 

1 ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν 
“ ΄ σ 

πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα, ὅταν γένηται, πι- 
ἂς ’ 14 “ 3 ’ Γ] » ΔΝ 3 ᾿ ’ 20 στεύσητε!" ὅτι ἐγώ εἰμι. ἀμὴν ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, Ὃ λαμβάνων ἐάν τινα πέμψω, ἐμὲ 
/ 

λαμβάνει ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων, λαμβάνει τὸν 

πέμψαντά µε. 

81] Ταῦτα εἰπὼν ὁ ἸΙησοῦς ἐταράχθη τῷ 
πο η ρ χ η ση 

» ’ 3. . λ 
πνεύματι, καὶ ἐμαρτύρησε καὶ εἶπεν, ᾿Αμὴν 

/ - μαι ς “ 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παρα- 

/ 

90 δώσει µε. ἔβλεπον οὖν" εἰς ἀλλήλους 
οἱ μαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 

6 οπι, καὶ 

Τοπ. ἐκεῖνος 

ὃ εἰ μὴ 
9. Ματα. οπι. ἢ τοὺς 
πόδας 

19 {οηι. 4) αά ὅτι 

11 καὶ ἀνέπεσε 

13 δέδωκα 

15 µου ἰοσὶ, ποί πιαγζ. 

1 πιστεύσητε, ὅταν γέ- 
νηται, 

15 ϱπι. οὖν 



5. ΦΟΗΝ ΧΙΤΙ. 25- 58. 

0», 
ΠΙΟ ϑοῖ. 

ΤΟΥ, τ ΙΠΟΥ ροοςὲ οι» 
|. απβγγογοᾶ Ὠΐτη, ΓΗΙέΠεν 1 ο, ἐμοὰ 

1611 
25 Νοῦν {1ιογο γαξ Ἰθαπίησ ΟΠ {6βιας᾽ 

Ῥοβοπῃ οπθ οὗ 815 ἀ4ἱβοῖρ]6εςβ, πγποτα 
6585 ]οναᾶ. 
24 ΒΊποπ Ῥοαΐεν {Πετείοτα Ῥεο]κοποαά 

{ο Ἠϊπα, ὑμπαῦ 6 βλοτ]ά αβ]ς πγ]ο 16 
5Βουα Ῥε οὗ ποτ Π6 5ρακο. 
25 Ἐε Ώπεπ Ἰγίης οἩἨ 96 55᾽ Ῥτοαβί, 

Βϑ [ἢ πιηΐο Ἠΐπῃ, Τιοτᾶ, νο 15 103 
20 «ἆοβας αηβνογοᾶ, Ἠο 165 15 {ο 
Ποπ 1 5181] ρίνο ἃ Ι8ορ, θη 1 
Ἰαγο ἀρραᾶ 10. Απιᾶ νιεπ Ἡο Ἰαᾶ 
αἰρρϑᾶ {ιο ΒΟΡ, Ἡθ σανο 15 {ο ἑπάαβ 
1βοατ]οί {πο βοὴ οὗ ΒΠΠΟΠ. 
27 Απᾶ αἴίεγ ἴμο βορ, Ῥαΐατ 6Ἡ- 

{ογεᾷ Ἰπίο Ἠΐτη. ΤΠεπ 5814 96 5π5 πηΐο 
Ἠϊπα, Τ]μαῦ Ώποα ἄοθβί, 4ο απἴσοξ]γ. 
28 Νοῦν πο τῇδ αἲ {1ο {8016 Ίσιετνγ 

{ου δῦ Ἰπίεπέ 6 βραΚκοε ὑπ15 πηΐο 
Ἠήτη 
99 Ἐοχ 8ΟΠΠΟ οἵ ἔποια ὑποπρσπέ, Ῥο- 

οβ"56 οτπᾶαΡ Ἠπά {πὸ Ρας, παῦ 6515 
᾿ δᾶ βαῖά ππ{ο Πίτα, Βαγ ἴλορο (ήπρς 
Όλα! πο Ἠαγο ποθᾷ οἵ αραϊηβύ {μα 
{οαβέ: οὐ ὑπαῦ ἢ βΠοτπ]ά ρῖνο 8Ο0Π16- 

| οΠΐηρ {ο {Π6 Ῥοογ. 
80 Ἠο {πει Πανίης τοσοεϊνεᾷ {πὸ 

5οΡ, γϑηῦ ΠηπιεαΙαΜεΙγσ οαὐ: απᾶ 16 
πας πὶρηῦ. 
81 41 Τπεγείοτο π]εη Ἡο σας σοπθ 

οτ6, ἆᾳθβδα5 βαἷᾶ, Νου 15 {π6 ὅοῃ οἵ 
1παη. ϱ]ογ]βεᾶ: πα ἀοᾶ 15 σ]οτ]βοᾶ 
ἴῃ τη, 
95 ΤΆ ἀοᾶ Ῥο ρ]ογ]βεᾶ ἴῃ Ἠϊτα, ἀοᾶ 

5811 4150 ρ]οτψ Πίτα ἴῃ Ὠϊτη 56], 
απᾶ 5181] βύγαϊσ να σ]οτ]{γ Πίτη. 
58 Ταῦ]6 ΟΠ] άγθη, γεί 8, {016 ν 116 

Τ α1Ώ τ] γοα. Ὑ6 5}8]] 5661. τηθ, 
Ἀαηα ἃ5 1 βα]ᾷ πηΐο πε 615, νυ ἰ ΠΟΥ 
1 ρο, ο σαηποῦ ΘΟΙΘ: 50 ΠΟῪ 1 58 
ἴο τοι. 
84 ΧΑ ποπ οοπηππαπᾶππεπ{ 1 ρῖνο 

πη{ο τοι, Ταῦ γο Ίογε οΠ6 Δ ΠΟΥ ΠΟΥ, 
851 1αγε ]ογεᾶ τοα, ελα! γϑ 8150 Ίογα 
οπθ αποΐμεν. 
9ὔ Ἑγ {Π15 5181] 81] ποπ σπου ὑπαὺ 

γθ ατθ τσ 41βοῖρΙ6Β, 1 γα Ἠατο Ίογε 
᾿ῸΠ6 ἴο αποίΠον. 

86 41 σίτηποπ Ῥοέδθυ βαϊᾶ ππέο Ἠϊπι, 
ΒΓΕ 

οαηϑὺ ποῦ ΤΌΠΟΥ της που: θαὺ ἔλοι 
588}0 Γο]]οτγ Τη6 αἰψουνγαγαβ. 
8517 Ῥοίϑυ βαἷᾷ πηΐο Ἠΐπα, Του, ἢν 

οαηποῦ 1 {ο]οτ {περ πον 1 ψ1}} 
Ἁ]αγ ἄονπι ΤΥ Η{6 ἴον {1γ 586. 
98 7655 αηβηγεγαᾶ Ἠϊπα, Πέ οι 

Ίαγ ἄοππ ἴἩπσ Ἠΐο Του τὴν 58 Κθ3 
Ὑογ!γ, ὙΘΥΠΥ 1 βαγ πηΐο {μεθ, {16 
Οοο]ς 51|41}1} ποὺ οὐονν, 11 ἐμοὰ παϑὺ 
ἀεπ]εᾶ τὴ6 {ητ]ςο. 

1881 
25 Τηπεγο τας αἲ {πὸ {αρ]ο χοπ 

ἴῃ “6 5τι8᾽ Ῥοβοπῃ οπθ οὗ 5 ἄ1δεῖ- 
ΡΙ68, Ὑηοπη | εδας Ἰογυοᾶ. ἨῬίπιοῃ 
Ῥοίου ἐλεγοίοτγο Ῥεεκοποαῦ]μ {ο Ἡ τη, 
απᾶ βαἶθ] αππίο Ἠάτη, Τοα]] 8 νο 
10 15 οὗ ποτα Ἡθ βρθακοίῃ. Ἠδ 
Ἰεαπίπρ Ῥασ]ς, ἃ5 Ἡθπγας, ΟἹ 6 5τ|5᾽ 
Ῥγθαϑῦ βαϊῃ. απο Ἰϊπα, Τιογᾶ, 
πο 15 102 ἆεβας {Πιογείογθ α1- 
Απγογδίῃ, Ἠο 16 16, 1ο0Υ ποπ 
1 ϱμαἩ ἄἲρ {πε βορ, απᾶ ρίνο ἴὖ 
Ἠήπα. ο π]θη Π6 πᾶ ἀϊρρεᾶ 
{ῃ6 ΒοΡ, 6 {α]αίπ απᾶ ρ]νεῦ] 
16 {ο Φπ485, ἴε 5ο οἵ ῬΙΠιοῃ. 
Ἰεοαχιοῦ. Απᾶ αἲίεν {ο 50}, 
Ώιεη επίαετοά ῬΒαΐαι Ιπίο Ἠϊπη. 
Ίοβδας (Πμαγείοτο βα1ξ]ι ππ{ο Πτα, 
Τμαῦ Όποια ἄοθρί, ἄο απῖο]1γ. 
ΝΟΥ͂ πο τη αἲ {π6 {4016 Ίσπιευν 
ΤΟΥ ταῦ ἰπΐθπῦ Ίο βρακο {π|5 
πηΐο Ἠϊπη. ἘῸΣ βόῖὴθ ἐμποπρπί, 
Ῥεοστβε πᾶδ8 πᾶ {Π61)Ὀὰρ, {πα 
9685 Β814 ππίο πα, Βα τ Πδὺ 
ὑήπρς τ Ἠαγο πεοθᾷ οἳ {ου {π6 
{οαδί; οἨ, ἴ]αί Ἡο Βῃου]ᾶ ρῖνα 
βοτηθίἩΊτιρ {ο {Π6 Ῥοοχ. ΗἨδ ἔπεπ 
Ἱανίηπρ τοσεεϊνεᾷ {1ο 5ὸρ ποηπέ 
οι πβἰγαϊσηύναν: απᾶ 16 ναβ 
πὶσ]ι{. 
επ {Πεγαίογαο Το πγαβ ϱοπθ 

οαῦ, 9655 ρα, Νου 318 {Π6 
Ῥοη οὗ τπβη ρ]οτιβεᾶ, απᾶ ἄοᾶ 
318 ρ]οτιβεᾶ ἴῃ Πτα: απᾶ ἀοά 
β]ια]] ρ]ου ν Ὠΐτη ἵπ Ἠϊπηρε]ξ, απᾶ 
βἰγαϊἰσμύνταγ 5181] Π6 ρ]ουϊυ ατα, 
11119 Ομ] άγθη, γεί ἃ. 11{{16 πν]ή]α 
1 δὴ ὙΠ} γοι. Ὑο β]ια]] βθοῖς 
1ηθ: απᾶ 85 1 κα]ᾷ πηΐο {ΠῸ 1615, 
ὙΥΠΟΥ 1 ο, Υθ ὀδηποῦ 60Π1Θ; 
8ο ΠΟῪ 1 580 ππίο γοα. ἡ ΠΟῪ 
ΘΟΙητηδητηθηῦ 1 ρῖτο ππίο τοπ, 
{παῦ γε Ίοτε οπε αποίµον; 8εγεη 
8.5 1 Ἠατε Ἰογεᾷ γοα, ὑπαὲ τε αἱδο 

96 Ίογο οηΏθ ΑΠΟίΊΕΥ. ΒΥ {115 5881] 
ὉΠ πιοη ΧΠΟΙΥ {Παΐί Ὑο 816 1 
ἄἱδοῖρ]ες, ἵξ ο Ἠαγο Ίογο οπθ {ο 
αποίΠοτ. 

ΡΙΠΠΟη Ῥεΐου βαϊζ]ᾗλ πη{ο Ἠϊπα, 
Τ,οτᾷ, π]ΙίΠεχ ροθβί ὑπο ἢ 7655 
απβιγετεᾶ, Πίου 1 σο, ἴπμοα 
σαπβ6 ποὺ Το]ονσ πιο που; μα 
ποι 5μα]ὺ ΠΟ αἰξουιναγᾶβ. 
Ῥοίθυ βίῃ πηΐο Ἠϊπη, Τιογᾶ, ΤΥ 
οαηποῦ 1 {ο]ον {Π 66 6νεη ποτ 
1 νηἩ Ίαγ ἆονπ πιγ 118 {ου {μερ. 
{6518 αηβπγεγεί]α, Πέ ποῖ Ίατ 
ἄοππι ἔμ ν 116 ΤΟΥ πο Ὑετῖ]ψ, 
ὙΘΙΠΥ, 1 αγ ππίο {μερ, ΤῊΘ οοο]ς 
518}} ποὺ οτοτν, {1} ποια Ἰαβί 
ἀεπίςά πο {μτίςθ. 

24 

84 

86 

9 - 

98 

1 05, δοῦ 

30σ,1ύα8 

80Σ, 
ευενι αδ 
1 1ουεᾶ 
φοιυ, ἐμαὶ 
γε αἶδο 
παν ἴουε 
οπιε απι- 
οί ΠΟΥ 
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98 ἦν δὲ ἀνακείμενος εἷς Π τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
᾽ δ» μα - ὁ » ς 2 τῷ ϑὴ 
ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἡγάπα ὁ Ἰησοῦς 

9ε νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς 

95 ἂν εἴη 15. περὶ οὗ λέγει. ἐπιπεσὼν 19 δὲ “Ὁ 
ἐκεῖνος 2 ἐπὶ τὸ στῆθο ῦ Ἰησοῦ, λέ ἤθος τοῦ Ἰησοῦ, λέγει 

ΜΑ ΛΑ. ἜΣ / 2 5 / ϱϱ. ε 
90 αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν: ἀποκρίνεται”' ὁ 

. - ᾿ αι 5 Έα Ν ΄ 93 λ Ἰησοῦς, ᾿Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψας" τὸ 
5 Ν ψωμίον ἐπιδώσω”.. καὶ ἐμβάψας” τὸ ψω- 

9 
µίον, δίδωσιν ᾿Ιούδᾳ Σίμωνος ᾿Ἱσκαριώτῃ”.. 

Ν Ν Ν / / 3... τῶν θ ἘΦ ντα 
97 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖ- 

΄ ΄ 3 3” “ . ΄ 

νον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, 
ὰ “ ” /΄ “ Ἁ ΣῚ Ν 

8Ο ποιεῖς, ποίησον τάχιον. τοῦτο δὲ οὐδεὶς 

ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ. 
99 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον 

5. ς 52 / “ ΄ δ νυ δ, 3 “ 
εἶχεν ὁ ᾿Ιούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 

« 
ω Ἁ 

᾿Αγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορ- 
α΄ ἐδ “ - “ » ῃ 

30 τήν ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. λαβὼν 
3 Η - ες ος. 

οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος, εὐθέως ἐξῆλθεν “5 
5 ἦν δὲ νύξ. 

9 - - κ. 
Σ] Ὅτε οὖν ἐξῆλθε, λέγει ὁ Ἰησοῦς, Νῦν 

΄ « 

ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς 

32 ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν 
- Ά - 

αὐτῷ,” καὶ ὁ Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ), 
Ἂς 3 ἣ / 3 / , ” Ν 23 καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. τεκνία, ἔτι μικρὸν 

» ς “ » / ’ Ν 4 

μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι. ζητήσετέ με, καὶ καθὼς 
5 -. 2 ὃ , “ “ ε ΄ 31 ὁ» 8] 

εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὁτε Όπου ὑπάγω ἐγώ"", 
΄“΄ . - ε - ” 

ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. 
5 ᾿ " , ΑΕ ο Ε - ᾽ 

84. ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλ- 
λιδι ᾿ θὼ κ ελ 5 εαν τ 
ἥλους" καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς 

36 ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται 
΄σ Ν 

πάντες ὅτι ἐμοὶ µαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην 

ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 
36. Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε ποῦ 

ες / 5 (0 ᾽ τω ε 32 ᾽ - “ 

ὑπάγεις; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ5 Ἰησοῦς, Ὅπου 
ς / 3 / / - ΕΣ - 

ὑπάγω, οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, 

37 ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις μοιὈ. λέγει αὐτῷ 
ς ΄ 5 ’ 

ὁ Πέτρος, Κύριε, διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκο- 
- 5 Ν / ΄ 

λουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ 
[ή - ”- 

38 θήσω. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ! ᾿Ιησοῦς, Τὴν 
.: Ν ἮΝ ΄ 

ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν 
» {Ὁ 5 5 

λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσειϑ" ἕως οὗ 

ἀπαρνήσῃ ὃ µε τρίς. 

16 ρῃι. δὲ 

17 αᾶ ἐκ 

15 καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ 
τίς ἐστι 

19 ἀναπεσὼν 

30 οπι. δὲ 

51 αζᾶ οὕτως 

33 αά οὖν 
38. βάψω 

καὶ δώσω αὐτῷ 

35 βάψας οὖν 
3ὃ αὖά λαμβάνει καὶ 

Ἰσκαριώτου 

35 ἐξῆλθεν εὐθύς 

39. ( 701.) οπι. εἰ ὁ Θεὸς 
ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, 

50 αὐτῷ 

81 ἐγὼ ὑπάγω 

3 ἀκολουθήσεις δὲ ὕσ- 
τερον 

δι ἀποκρίνεται 

ὅν φωνήσῃ 
26 ἀρνήσῃ 



ΡΘΗ ΝΣ ΠΠ, 

1611 
14 Τιοῦ ποῦ γοῦν Ἠεαχί ρε ἐγοπβ]εά : 

γο Ῥομετο ἴῃ 4ο, ῬεΠενο 4150 1Π 118. 
2 Τη ταγ Εαί]ιογ’5 Ἠοπδο 418 ΙΠΔΗΥ. 

ΙΙΦΠΒΙΟΠΒ: 1 18 ποτε ποῦ 50,1 ποπ]ά 
Ἠαγε ἰο]α γοα: 1 Ρο {ο Ῥτερατο ἃ 
Ῥ]αςε ξοχ τοπ. 
9 Απᾶ 1 Τ ρὸ απ Ῥγερατε α Ῥίασα 

{οΥ γοι, 1 η] «ΟΠ16 αΡαΙἨ, απά Τθ- 
οεἵνεγτοα ππ{ο την 561, ἐλαῦ ΠΟΙ 1 
4ΤΏ, ὕΠ 6.6 ο τπαγ Ρο 8]50. 
4 Απᾶ ν/ηΙέμεχ Τ ο σε ποπ, Δ ΠΩ 

ἴμο γΓαγ σε Κπογγ. 
ὅ Έποτιας βα1ξ απο Ἰήτα, Τιοτᾶ, 

πο Ίσιου ποὺ νηήίλον Όποια σοοβί: 
απᾶ ΠΟῪ ος νγ6 ΚπΟΥ {16 Ὑγ8 ἢ 
6 965π5 βαδίζῃ. ππ{ο Ἠϊτη, 1 ἅτ ἔπ 6 
αγ, [μ6 Τυτ, απιᾶ {ΠῸ1 16: ΠΟ τη δ 
οοτπε{] τιηΐο πὸ Ἐαίμεν Ῥαύ Ὦγ τα. 
7 ΤΆ το Ἠαᾶ κῆπον 118, γ6 Βῃοι πᾶ 

Ἠανο ΠΟ ΤΗΥ Ἐαίμεν 8150: απᾶ 
{τοπ Ἠεπερε[οχΩα γα Ίσιοτν Ἠϊπῃ, απιᾷ 
Ἠατο 566} Ἠϊτη. 
8 ΡΙΜΙΠΗΡ δῖ} ππ{ο Ἠϊτη, Τιους, 51νοσν 

τι5 {ο Ἐαίμεχ, απᾶ 16 ϱαΏ]σθί] τας. 
9 9655 βαῖίῃ ππίο Ἠπῃπ, Ἠαγνο Τ 

Ῥθεπ 5ο Ίοπς {τηε τυ σοι, απᾶ γεῖ 
᾿Βαβδὺ ἔμοα ποὺ Ίποππ τηθ, ΕΠΠΙΡ2 
πο ὑμαῦ Παζ] 8εεη τηθ Πα{] 5εεπ {86 
{44Π6Υ, απᾶ μον βαγεςδί ἔλοα πε, 

| Ῥπευγ τς ἐπ ἔδί μου 2 
10 Ἐε]ενεςί ἴ]ιοα ποῦ ἴ]ιαί Τ ατη ἴπ 
ιο {αΐἴΠοτ, απιᾷ ἴ]ιο {αΐλμα6χγ ἴῃ 1Π62 
Το πποτᾶς ἐπαὺ 1 βρεα]ς πηΐο τοι, 
1 βρεα]ς ποὺ οἵ πισβεΗ: Ραὺ {μ6 
ἘδύμοΥ ἐπαὺ ἀνγε]]εί]ι ᾿ῃ της, μ8 ἄοεί]ι 
πιο σου. : 
11 Ῥεμετε τὴ ἐλαί Τ απ ἴπ με 

Ἐαίμεχ, απιᾶ {πὸ Ἐαίλεν ἴῃ 1ηο: ΟΥ 
6158 ῬεΠεγε τηθ ΤΟΥ {116 τεχγ πγοχ]β᾽ 
586. 
19 Ὑγεγῇγ, τενῖ]γ 1 Βα  πηΐο τοπ, Π6 

Ώιαί Ῥε]ενεί] οἩ της, {Π6 του κα {πα 
1 ἆο 58}8}} ο ἆο 8150, απᾶ ρτεαίετ 
ΟΥ̓ ΚΒ ὑμ8ὴ ἴπεδα 5181} Ἡο ἄο, Ὢ6- 
οαπ5ο 1 ο ππ{ο τσ ΕΔ ΠΟΥ. 
18 3 Απά γ/]αίβΟο6ΥΕΥ γε 5181] 851 ἴῃ 

ΤΗΥ͂ Νδιηθ, {μαί ση] 1 ἆο, {πᾶὺ ἴ]ιε 
Ἐ αίμα τπαγ Ῥε ρ]ογ]βεά ἴῃ {πὸ Βοι. 
14 Τῇ γε 5}18}] αξ]ς απ” ἐμΐηρ ἴῃ ΤΥ 

Νατπο, 1 ν]] ἆο 10. 
15 4 Τῇ γε Ιου τπο, Ἱκεερ ΤΩΥ͂ ο0πῃ- 

τη Πτηθηΐβ. 
| 16 ΑΠΑῚ γη] ρταγ ὑπ Βδίμου, απᾶ 
6 588}] σἵνα τοι αποί]εΥ ΟοΠΙΕΟΥΊΕΧΥ, 
Οιαί ο τὰν αΡίάθ ση] σου ΤΟΥ 6ΥΕΥ, 
17 νοη [μ6 βρϊτις οὗ ἑπαζἩ, ΠΟ 

{86 γγοτ]ά οαπηοῦ γϑοθῖγθ, Ῥεσατςο 16 
5οε{]ι Ἠΐτη ποῦ, ποι ΠΥ Κπουγϑί ἨΙτη : 
Ῥταό το Κῆον Ἠϊπῃ, ζοΥ ἢ6 ἀνθ] θη 
τι! γοα, απᾶ 5λα]] Ῥε ἴῃ το. 

1881 
14 ὮΤιειποῖτοαχ Ἰεατέ Ρα ποα)]εά : 

1Υο Ῥεμενο ἵπ ἀοᾶ, Ῥεμετε 8150 
2 ἴῃ πηθ. Τα τα Ἐαΐπετ5 Ἠοπςδο 

αθ ΊΠΑΠΥ ΞΤΠΙΑΠΘΒΙΟΗΒ:Σ 18 165 πγεχε 
τοῦ 5ο, 1 που Πᾶνα {ο]ά τοι; 
ΤΟΥ 1 ο {ο Ῥγερατο ἃ Ῥ]αςθ 0Υ 

ὃ τοι. Απά 1 Τ ρο απᾶ Ῥτερατο ἃ 
}]ασ6 Τοχ γοα, 1 οοπιο αραίη, απά 
ὙΠ τεοεῖνα γοι πιηΐο ΙΙΥΒΕΗ: 
Ώναῦ ΠΟΙ 1 81, {λεγε Ὑε ΤΙΑΥ 
ΡῈ αἶδο. ϑΔ πᾶ τ ΠΟΥ 1 ο, τε 
Ίπιου ο αγ. Τμοπιαβ δῖ 
απο Ἠϊπα, Τιογᾶ, στο Ίσππον ποὺ 
ΒΊΟΥ ποια ροεδέ; ΠΟῪ που; 

6 πο {με παγδ “6515 βίῃ ππίο 
Ἰήτα, 1 απι Ώιο τᾶν, απᾶ Ίλια 
ἰσαΐῃ, απᾶ {16 ἴθ : πο ΟΠ6 
οοιηθίῃ παπίο ἐπ6 Ἐαΐμον, Ραΐ 
40γ τη6. Τῇ το Ἠαᾶ Ἐποπη τηε, 
γ6 ποπ]ά Πᾶν ποπ τα Βἃ- 
Ώλαχ 150: Ίτοπι Πεποε[οτίῃ τε 
Έπου Ἠππα, απᾶ Ἠανο 566} Ἠτη. 
Ῥμ]ρ αλ απίο Ἠϊτα, Τιοτᾶ, 
ΒΘ τ8 ἴπο Ἐαΐμετ, απᾶ 1 
ΒΕ ΠΟΘΙ ας. ἆοαρας βα1] ππῖο 
Ἠήτη, Ἠατο 1 Ὦθεη 5ο Ίοπςρ πε 
πλ γοα, απᾶ ἀἆοδί Ίλοια ποῦ] 
ΚΠΟΥ 1ηθ, ΡΗΙΗΡ2 μ6 ἐπαξ αι | 
566} της ἸαίἩ 866Π {πο Ἐαίλιους , 
μον βαγϑβδὺ ποῦ, ΚΘ τι8 ἐμά] 
Έαἰλεγὸ Ῥοα]ενεςί ποι ποῦ ἐπα | 
1 ἅτη ἴῃ έλα Ἐδίμου, ατιᾶ ἐμθ᾽ 
Ἐα{πεχ ἴῃ της» {πὸ πονᾶβ Ενας 1 | 
ΒΥ ππίο τοι 1 βΡρεαΚκ ποὺ το 
ΠΙΥΡΕΗ: θα {πὸ Ῥέμον αρίάπης | 
ἴῃ της ἀοεί]ι 15 πποτκς. Ῥεμετο 
πηθ {μα 1 ατΏ ἴῃ {πὸ Εδίπου, απᾶ 
{π6 ΒΆΓΠΟΥ ἴῃ της: ΟΥ̓ 6158 Ῥε- 
Ἠεγο τηο ἴοΥ {Π6 ὙΘΙῪ ποσκβ’ ΒΆ ΚΘ. 
ΜΟΥ], τεγΏγ, 1 58Υ πἀπΐο γοα, 
Ἠο {μαὺ Ῥεμαοναίῃ οη 1ηθ, {86 
ποχ]ς5 {παᾶὖ 1 ἆο εΠα]] ο ἄο αἶδο; 
απᾶ ρτοαίεν ρογΏς παν ἴλεβο 
5881] Π6 ἄο; Ῥεσατςο 1 ο τπιηΐο 
{16 Εαίμεν. Απᾶ π]αίδοετεχ τα 
5181] αξ]ς ἴῃ. τὴν πατηθ, {πα ση] 
1 4ο, ειαίῦ ιο Ἐαίμεν τπαγ Ῥεα 
ϱ]οτ]βεᾶ ἴῃ λαο ῬοἩ. Τὸ πο 58} 
αδ]ς ὅπιο απγ Ιω ἴῃ ΤΗΥ ηαχης, 

1ὅ Όιαί ση] 1 ἄο. ΤΠ τε Ίοτε 1η6, 
γε νη]] Ἱκεερ ταγ οοπητπαπάππεπ{β. 

16 Απά 1 ΜὙΠΙ θργαγ {ιο Ἐαίλος, . 
Δα ο 5181] ρὶνο σοῦ 8 πού 
Τοοπηαξοτίαχ, ἐπα ἢ6 ππαγ Το 
στ ἢ γοι ΤΟΥ 6Υ6Υ, ευεπ ἴ]ιο ὈΡΙΤΙΕ 
οὗ πα: ποτ {μα πγοτ]ά «ατ- 
ποῦ τασεῖτε; {ον 1 Ῥομο]άεί]ι 
Ἠΐτα ποῦ, οἰ μου Ἱπποσγεί]ι Πτα: 
ψθ σον πα; ΤῸ Π6 αΡιᾶείἩ 
νηἡι τοι, δα 5η] Ῥα ἴῃ τοι. 

- οι η». 

ο ὦ 

10 

μι μι 

μ᾿ τῷ 

15 

14 

17 

1 05, ᾿ὲ- 
ἴΐευς ἴπι 
σοὰ 

305, 
αὐίαίπῃ- 
Ρίασε» 

5 ΜαπΥ 
δ ποῖρηΐ 
Δα Ποτῖ- 
{165 Ομ ὶξ 
316, 

δ6γ. 
πιαΚο Τό- 
αεδί οἵ. 
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Ν ἘΝ ια Ε 
14. Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία πιστεύετε 

2 Ν / να) 8. / 2 “- 
9 εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. ἐν τῇ 

ΠΥ “- / . οἰκίᾳ τοῦ πατρός µου μοναὶ πολλαί εἰσιν 
"» δὲ , 5 Δ ρύαξ. καὶ Ἢ / ε εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν Ἰπορεύομαι έτοι- 

« " Ν ΄ 

ὃ μάσαι τόπον ὑμῖν. καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ 
/ ε ἰφὶ 

ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι καὶ πα- 
/ : - Λ η νεα “ 3 

ραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν ἵνα ὅπου εἰμὶ 
) / ΄σ εὰ , 

4 ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε. καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω 
Ν , » ” 

ὅ οἴδατε, καὶ” τὴν ὁδὸν οἴδατε", λέγει αὐτῷ 
Θ - κ , » ἴδ ΟΡ ς 
ὠμᾶς, Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις 

ὃ καὶ! πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι"; λέγει 
» δὰ Ε Ἡ -” ΤἘ / 5 ς ὁδὸ Ν « 1λ / 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἁλή- 
ν ἡ ,, Φον ὦν Ν κ᾿ 

θεια καὶ ἡ ζωή οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν 
᾽ 3 - ’ 

7 πατέρα, εἰ μὴ δί ἐμοῦ. εἰ ἐγνωκειτέ µε, 
ἈΝ Δ [ ᾿ [ή ” 0. ἢ, Ελ 1 καὶ τὸν πατέρα µου ἐγνώκειτε ἄν"᾽ καὶῖ ἀπ 

ΕΣ 

ἄρτι γινώσκετε αὐτόν, καὶ ἑωράκατε αὐτόν. 
΄ ’ - ε α 4 

Βλέγει αὐτῷ Φίλιππος, Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν 
΄ Ν γ᾽ πο θυων , 3 ο ΜΜ] 

πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. λέγει αὐτῷ ὁ Ἴη- 
ζωὴ ” / 1] ς “ 5 σοῦς, Τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι, καὶ 

3 ” / εις Ν 5. «τὰ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμέ, 
η " ᾿ κ 5 

ἑώρακε τὸν πατέρα καὶῖ πῶς σὺ λέγεις, 
” ε ”- Ἄν ,ὕ ἢ ’ “ 10 Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; οὐ πιστεύεις ὅτι 
Α ” ς Ν 

ἐγὼ ἐν τῷ πατρί, καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; 
ερ Δ ο Δ - 8 Ἐπ ο ο) “3.65 “-“ 5 

τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶδ ὑμῖν, ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐ 
προ ας κ᾿ η εϱ ὁ πι ροῖ , ᾽ 

λαλῶ" ὁ δὲ πατὴρ ὁ" ἐν ἐμοὶ μένων, αὐτὸς 
. - " 10 / ΄ ιό 3 Ν 3 11 ποιεῖ τὰ ἔργα. πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν 
“ ’ ἄγοντε. ἊΝ 5 /. 5» δὲ / ὃ Δ τῷ πατρί, καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί εἰ δὲ μή, δια 

» ΄, 3 ΔΝ ᾽ ν 

1) τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι. ἀμὴν ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα 
ἃ “ ΕΣ - 
ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα 

/ . “ » ΄ 

τούτων ποιήσει ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα 
Δ. Υ͂ ΑΛ 2 

13 μου]! πορεύομαι. καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν 
- ᾿ 4 , - / ” - 

τῷ ὀνόματί µου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ 
« Ἁ » ΄“ ε3 3) ἢ » [ή 12 2 Ι4 ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. ἐάν τι αἰτήσητε" ἐν 

μι πα. , 5 ΑΛ18 ΄ ΕΗ 2 3 
1ὅ τῷ ὀνόματί µου, ἐγὼ ποιήσω. ἐὰν ἀγα 

να ην Ν Ε ." Ν ΕΝ ΄ 14 

πᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε", 
Β κ- ᾱ- νἱ Β / Ν , ν 10 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα, καὶ ἄλλον πα- 

΄ , ἘΠ - “ , 16 ει  ἃ 
ῥάκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ ὑμῶν 

στ δελ Δ 3 Ν - “ 2 / ο Ὁ 17 εἰς τὸν αἰῶνα, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ 
/ ΕΣ ζ - σα Ε “ » 

κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐ- 
/ δὲ / 3 . « ” 16 /΄ 

τό, οὐδὲ γινώσκει αὐτό' ὑμεῖς δὲ} γινώσκετε 
πο ο νεο. ΄ Α΄ ἂν δα ὦ 

αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει, καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 

10 ---ὖ 

1 αι] ὅτι 

2. οπι. , καὶ ἐδῶ, ιοί 
πια). 

ὅ ρῃι. οἴδατε ἰοπί, κοΐ 
πιαγῃ. 

4 πι, καὶ 

ὅ οἴδαμεν τὴν ὁδόν 

ὁ ἂν ἤδειτε ᾖἵ οι. καὶ 

Βλέ]ω 

9 οπι. ὁ 

10 ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ 

11 θη. μου 

13 (-σητέ) αἀὐά με {ετί, 
πιοί ηναγῇ. 

15. τοῦτο 

τηρήσετε 

- ϑι ῇ 

16 οπι, δὲ 
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107, 
ο ΡΛαΛδ. 

1611 
18 Τ πι] ποὺ Ίθαγο τοι [ οοπι{ογῦ- 

1655, 1 ση] οοππθ {ο τοι. 
19 ὙΥεῖ ἃ {016 116, απᾶ {πο γγοχ]ᾶ 
ΒΘ Τηθ ΠΟ 1ΠΟΥΘ, Ὀπῦ Ὑο 560 116: 
Ῥεοατςο 1 πε, ο βΠα]] Ηνο 8180. 
20 Αὐ ὑμπαὺ ἄαγ το 5181] πον ὑπαΐ 

Τ ἃτὴ ἴῃ ΤΗΥ ΕαἴΠεχ, απᾶ τοι 1η Τη6, 
απᾶ 1 1π τοι. 
21 Ἠο Όιαῦ [δῦ παγ οοπηπηκπ- 

ΠΙΘΩ{Β, απᾶ Ἱκεερεία {λετα, 11ο ἰὖ 15 
{παὖ Ἰογεί]Ἡ Ίηθ: απᾶ Ἠο ὑμπαὺ Ἰογεῦ] 
πηθ 5181] Ῥο Ἰογϑᾶ οὗ τὴν Ἐαί]αυ, απᾶ 
1 πι] Ίοψο 11η, απᾶ 011] πια [ορ 
ΠΙΨΒΕΙ {ο Πΐτη. 
22 ο αάαβ ρα] απ{ο Ἠϊπα, πού 15- 

οατ]οῦ, Τιοτᾶ, Ίο 15 165 λα {οι 
Ὁ τπαπϊ[οςῦ Γ1γ5εΙ ππ{ο ας, απ 
ποῦ πηΐο {π6 σου ὃ 
28 7655 διηβυγουθᾶ, απᾶ Βαϊ ππ{ο 

μάτα, Τῇ α τη8 Ίογο τηθ, 116 Ὑ111 ἵκεορ 
ΤΩΥ γγοτᾶβ: απᾶ αγ Εαΐμεν νη]] Ίουα 
μϊπη, απ ντο γη] οοπαθ αη{ο Ἠΐτη, δι 
πηφ]ζο οαχ αροᾶς 10} Πΐτη. 
24 Ἠο {λαί Ἰογεῦ]α ππθ ποῦ, Ἱκεερ- 

οὗ] ποὺ 1ΗΥ Β4ΥΙΠΡΒ, απᾶ {1ο πνοτᾶ 
οἷ γοι θα 15 ποῦ 1ηΙπθ, Ραῦ {π6 
Ἐαἴ]ιογ’5 πΥμΙεἩ βεηῦ τηο. 
25 Τ]αβο {πίπρβ Ἠανο Τ βΡροϊκαη 

ππίογοα, ΡῬοϊηργεί ργεβεπύ τ ἢ γοιι. 
26 Ῥταΐ {π6 Οοπαζοχ{θΥ, τσλῖο], {5 νο 
ο]γ ἀἨοβί, ποπ {πὸ Ἐαίμεν 11] 
βοπά ἴῃ ΤΙ ἨςΙΠθΘ, Ἠθ 5]α]] {δισ 
τοι 8}1 πρβ, απᾶ Ὀτίηρ 811 (πΐπρς 
{ο τον ΥΘΠΙΘΠΙΡΓΑΠἨΟΘ, ἩΠδύβοθυ τ 1 
Ἠαγο βαϊα απίο τοι. 
2] Ῥοαυο 1 Ίθανο σιν γοα, ΤΩΥ 

Ῥθαςθ 1 ρἶνο πηΐο τοι, μοῦ 8 {116 
σου] ρινείἩ, ρῖνο 1 ππίο τοι: [Ἰοὺ 
ποῦ τοασ Ἰδατῇ 6 ὑχοιρ]εᾶ, ποι Ποὺ 
16οὐ 16 "6 α[ταῖᾶ. 
28 Ὑο Ἰαγο Ἰθαγᾶ μον 1 βαϊα απίο 

γοα, 1 ΡῸ δ, απᾶ ο0πηθ αραῖη πἩ]- 
{ο Τοα. Ἡ γε Ἰονεᾶ της, γε νου 
χο]οῖσθ, Ῥεσοααδο 1 βαϊᾶ, Τ ρὸ απίο 
πο Ἐαίλεν: Τοντ ΤΥ Εαίμες 15 
ρτθαίον {μα 1. 
29 Απᾶ που; 1 Ἠαγο {ο]ᾶᾷ γοα Ῥεΐογα 

10 ο0ΠΠΘ 10 Ῥ888, ὑπαῦ ὑπο 10 15 
60116 {ο Ρ885, ο τηἱρηὺ Ῥε]ενο. 
80 Ἠοτοαξίαυ 1 η] ποὺ {α]]ς ται 
πὶ γοα: ἴον ὑπ Ῥυΐηοθ οἵ 1115 
γγουἹα οοτηθί!, απᾶ. μαῦῃ πούμϊηρ ἴῃ 
1η6. 
81 Βαυὺ ἴ]λαῦ πο σου] ππαγ ἈΠΟῪ 
μαὺ 1 Ίογο {μ6 Ἐαίματ: απᾶ 85 {πὸ 
Ἐπἴ]θχ βάν τὴ οοπητηαηάτηθη{, ΘΥΕΠ 
80 1 ἄο;: Απὶςο, ἰοῦ π5 σο ἨθποῬ. 

15 Τ απι ἴμο ἴγπο νίπθ, απᾶ ΤΩΥ 
Ἐαίλ]οχ 15 ὑπ Ἠαθραπάπωα, 

| 
1881 

18 Τ πι] ποῦ Ίεανο τοι 1άεβο]αίο: 
19 Τ οοπιθ ππίο γοα. Ὑοϑῦ α 11{{16 

Ὑγ 8116, δα ἴ]ο υγοτ]ά Ῥε]μο]άεί]ι 
116 ηΟ ΙΠΟΥΘ;: Ῥαΐ Υο Ῥε]ο]ᾶ τη6: 
Ῥεοααςδο 1 Ἠνα, 3γο 5Π8}} Ίτε 
αἶδο. Τη ἴπαῦί ἆαγ Ὑο Πα] 

ΔΗ γο ἴπ 116, απᾶ 1 ἴῃ γοα. 
Ἠο {μαὺ παῖ τὴν οοπηπ]Βη(- 
τηθηΐβ, απᾶά Ἱεοερεῦ] ματι, Π6 
10 15. ὑπαῦ Ἰογεῖμ Ίηθ: απᾶ 6 
ναί Ἰονθῦῖ τὴ6 5181] θ Ἰουθᾶ 
οἳ ΤΩ Εαΐμεχ, παπά 1 ΜΠ] Ίοτε 
Ἠα, απᾶ ση] τηϑηϊοϑὺ ΤΗΥΞΕΗ 
πηΐο Ἠϊπῃ. οτπᾶαβ (ποὺ 1βοατίιοί) 
Βαζ] ππίο Ἠήτω, Τιογᾶ, ταῦ 15 
ΠΟΘ {ο Ῥαβς ἴλαί ἴλποα πο 
ππαη]{οδῦ {11γςε]ῖ απ{ίο 5, απᾶ 
ποῦ πηΐο ὑπ ποτ] σεβαςξ αἩ- 
βπογοᾶ απᾶ ραῖᾷ απίο Ἰήπα, 1 
ἃ ΙΠ3Π Ἰουθ 116, ο Μ0}}1} Ἱεερ 
ΤΩ ΜΟΙ: απᾶ ΤΥ Ἐαΐῦμεν 011] 
Ίογο 1, απᾶᾷ νο Ὑ{11 οοπἹθ 
πηζο Ἠϊπα, αηᾶ πα] οἳς αροᾶς 
νι Ἠϊπῃπ. Ἠο {λαί Ἰογείῃ τπε 
ποὺ ἹαερείἩῃ ποῦ ΤΥ ποτᾶς: 
δια {Π6 του Ὑγ}10}} γα ΠΘΔΥ 15 
ποῦ πιῖπο, Ῥαῦ ὑπ Ἐαἰμοχ’5 ὙΠῸ 
5οηῦ Τη6. 

Τ]αςο {πίηπσς Ἡατο Τ 5Ρροκοπ 
πηΐο γοτ, γ 1116 γοί αριά πρ ση ο]ι 

26 γοα. Βαὺ {πο 8 0οπιξοτίθτ, ευεη 
1886 Ἠο]γ Βρίτϊ6, ποσα ὑπὸ Ε αἴπογ 
Ὑ11 βοπά 1Π ΤΗΥ ἨαπηθΘ, Π6 9Πα]1] 
ἰθασ] γοὰ 811 ΓΠΙΠρΒ, απᾶ Ῥγίης 
{ο Υοτχ ΥΕΠΙΕΠΙΡΥάἨς6 α]] [ια 1 

27 βΒαϊᾷ ππίο γοα. ἛῬοθασο 1 Ίεμγα 
ΓΙῸ γοα; ΤΥ Ῥε8οο 1 ρῖγε πηΐο 
γοα: ποῦ 8ἃ5 ἴμο νοχ]άἆ ρἰγαί], 
ρῖνο 1 απίο τοι. 1Τιοὺ ποῦ γοατ 
Ἰδαχῦ 6 ἐτοαρ]θᾶ, πεϊ(μαΥ 1εί, 14 

29 νο {δαχ{α]. Ὑ6 Πεαγᾶ πον 1 5α]ά 
{ο Το, 1 ϱο αγ, απᾶά 1 οοπιθ 
ππίο γοα. ἩΤ γο Ἰοτεᾶ πε, το 
πγοι]ᾶ Ίιανο τε]οῖοεᾶ, Ῥεοβιδε 1 
ο απίο ἐμ Ἠαΐμαεν: ἴου Ίλια 

29 Ἐπαί]αν 15 σγοαίεν ἔπαπ Τ. Απᾶ 
ΠΟΥ͂ 1 Ἠαγο {ο]ᾶ τοι Ῥοΐοτθ 16 
60116 {ο Ῥα8Β, ὑμαῦ, μοι 1 18 
90116 {Το Ῥα88, Υ6 ΤΙΑΥ Ῥε]ετο. 

80 Τ γη] πο πποτθ βροα]ς τηπο] να 
σοι, {0Υ ὑπὸ Ῥχϊηςθ οὗ {ο πγοχ]ᾶ 
οοπιθίἩ: απᾶ Ίο ἸαὐἩ ποῦβῖηρ 1π 

91 πιο Ῥαῦ ἐπαῦ ο νου] πιαΥ 
ποτ {ας 1 Ἴογο {πὸ Ἐάαίλοαχ, 
ὉΠ 45 ἴπο Ἐαίμεγ ραΥγο πιο 
οοπιπηαηᾶπηθηΏῦξ, 6Υ6Ν 80 1 ἆἄο. 
Ἀτίςο, 1εῦ α8 ΡῸ Ἠεηςθ. 

15 1 απι {ο πο τίπο, απᾶ 
ΤΩ Ἐαίλου 15 ὑπ Ἰαβραπάπιαη. 

ω 

22 

29 

2ὔ 

105, 
οτρ]απδ 

505,απά 
γα σ]ιαῖ] 

Ι. ἔνα 
Ίκπον ὑμαὺ 1 απ ἴῃ ΙΩΥ Ἐαίλμοχ, 

805, 4ᾱ- 
νοσαίε 

ἐν] 
Πεῖρεν 
αν. Ρα- 
}αοΐσίε. 



ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

᾽ 1) / ς δὲ Ἢ 

18 οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς' ἔρχομαι πρὸς 
ς “ ” Ν ΄ 19 ὑμᾶς. ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος µε οὐκέτι 

ἐς οσο ν᾿ Ἀγυν ο. φαν. - 
θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με' ὅτι ἐγὼ ζῶ, 

Ν { »“" / » ” ’ [οἱ ς ΄ 

30 και υμεις ζήσεσθε. εν εκεινη τη ἡμέρᾳ 
᾿ - - 

γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί µου, 
5 τ ς - » 3 / 3 Ν 5 ε τ ε ” ΣΙ καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. ὁ ἔχων 

μὴ “ ΕΣ -ᾱ- 

τὰς ἐντολάς µου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός 
ε 9 β - 

ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με ὁ δὲ ἀγαπῶν µε, ἀγα- 
- . ᾿ 

πηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου καὶ ἐγὼ 
᾽ ή - 

ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυ- 
/ ΄ ” “ » / » « 3 ’ 

3 τόν. λέγει αὐτῷ Ιούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώ- 
- ,ὔ ’ α΄ ελα ᾿΄ ᾽ 

της, Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμ- 
, / Ν Φε - ’ 

φανίζειν σεαυτόν, καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 
᾽ , ς ο “ δν ΜΕ / 

28 ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοὺς καὶ εἰπεν αὐτῷ, Έναν τις 

ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ 

πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν 
Ν ” - 

ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιήσο- 

94 μεν. ὁ μὴ ἀγαπῶν µε, τοὺς λόγους µου οὐ 
ΓΝ ἃ 

τηρεῖ" καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν 
1 / ν ον “- , Ἵ ’ 

ἐμός, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. 

35 -Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων. 
ε / - ΄ ἃ 

98 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ "Άγιον, ὃ 
, « νι » εν 9 / ΟΡ 

πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος 
“ / ΄σ΄ 

ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς 
, ο Ὁ 4 ““ι γκι "1 ε “5 

37 παντα α εἰπὸν Ὁυμιν. ειρηνην ἀφίημι υμιν, 
4.“ -Ὁ Δ δι δ ᾽᾿ ε σης Δ ς 

εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ 
/ , ) ν / Ι ” Δ 

κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ τα- 

ρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ δειλιάτω. 
᾿ , ασ » ᾿ κι ς ον « / Ν 88 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Ὑπάγω καὶ 

-“ » ΄“΄ 

ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε 
Ἄ ασ η 18 / Ν Ν , . ἂν ὅτι εἶπον 1», Πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα 

9 σ ε / 19 / . Ὑ ἣν “ 89 ὅτι ὁ πατήρ μου" μείζων μού ἐστι. καὶ νῦν 
” - , . 

εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι" ἵνα, ὅταν γένηται, 
Δ / » 

80 πιστεύσητε. οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ 
ο ο ΩΝ Ν ς “- , ΄ 20 ὑμῶν ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου τούτου 

8 - 
ο. “ 

ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν᾽ ἀλλ᾽ ἵνα 
΄σ “ Δ Ν 

γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ 
ΔΝ » ή « , Υ͂ ΄σ 

καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατήρ, οὕτω ποιῶ. 
» / μ᾿ » - 
ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 

ΟΞ  ξαν Η ς ” ς 2 ’ 
15 Ἔγω εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, 

/ ς 

καὶ ὃ πατήρ µου ὁ γεωργός ἐστι. 

1ὅ---Ο 

17 ποιησόμεθα 

18. φῃ, εἶπον, (πορ.) 

19 ρῃηι. µου 

30 ϱπι. τούτου 
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3 Μα. 
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1611 
9 ἘΞ ΘΙῪ Ῥταπομ ἴῃ τη ὑπαὺ Ῥοαι- 
οὔ ποῦ ἔγαϊύ, ἢ ὑδκθῦῃ αἵγαγ: απᾶ 
ΘΥΘΙῪ ῬναποὮ ὑπαὺ Ὀϑαυθίῃ ἔγτιϊύ, Ἡο 
Ῥατρεί]ι 10, Ολα 1Ὁ τηαγ Ὀτίπρ Του ἢ 
1ΠΟΥΘ {γτιϊύ. 
8. ἘΝΟΥ͂ γο 816 εἶεαι {μγοισ] {Π6 

γγΟΥ πν]ῖο]ι Τ Ἰαγο βΡοκεπ πιηΐο γοι. 
4 ΑΡίάο ἴπ 1η6, απᾶ Τ Ίπ γοι: ΑΦ 

ὅπ Ῥχαπο] οπηποῦ Ῥθαν Εν οἳ Ἱ- 
561, οχεερί 10 αρίᾷε ἴῃ {1ο νῖηθ: ἩοΟ 
ΤΟΥ͂Θ ΘΔ ο, εχοερί ο 8146 1π τηθ. 
ὅ 1 ατη {Πο νγΙΠ6, γο αγε ἴμο Ῥγαπο]]- 

68: Ἠο ὑμαῦ αριάεα ἴῃ ππθ, απᾶ 
1 ἴῃ Ἠϊπῃ, {π6 βατηο Ῥτϊησθί]ι {ογζ]ι 
1ΗΠΕΤ ταις: Του ᾿ γι Πποτῦ τηε γθ απ 
ο ποίμϊίηρ. 
6 Τῇ ἃ τᾶ αριᾶο ποὺ ἴῃ 1ηθ, Ίο 

15. οαϑύὺ Του ἃ5 ἃ Ὀταπο]μ, απᾶ 15 
ΥΠΘΥΘΩ͂, απᾶά ποπ σαΐ]πογ {]οτη, 
απά οαδς πει Ιπίο {ο το, απά 
{ευ 816 Ῥανποαί. 
ἡ ΤΆ το αρίᾷο ἴῃ πιθ, απᾶ ΤΥ πγογᾶς 

αριᾶο ἴῃ γοα, Υθ Ελα]! αξ]ς ναί γα 
νο], απ 10 Ε]α]] Ῥο ἄοπο πηΐο τοι. 
8 Ἠσγεῖη 15 τηγ Ἐαΐμεν ρ]οτιΠεᾶ, 

ὑμαί Το θθδγ το} ἔγτιϊύ, 5ο 5Πα]] γα 
Ῥο τὴν Ὠἱδοῖρ]ο8. 
9 Α5 {πο Ἐαί]ον πα ἢ Ἰογεᾶ της, 50 

Ἠανο 1 Ἰογεᾶ γοα: οοπθίπαε γα ἴῃ 
ΤῊΥ Ἰοτο. 
10 Ἡ γο Ίκοερ πιγ ΟοπιππαπάπαθηΏς, 

γθ βΠα]] αδίᾶς ἴῃ τὴν Ίογε, γε ἃ5 1 
/ανο Ἱκορί τὴν Ἐπαίμενς Οοπιππαπ{- 
1ΠΘΗ{5, 84 αὐίᾶς ἵπ 115 ]ογο. 
11 Τ]μαβο ἐήπρε Ἰανο 1 βροκοη πῃ- 

{ο τοι, ὑπαῦ τὴν 1ογ ταϊρ]ῦ Το] 1 
γοα, απ {Παΐ γοιχ 1ογ ταϊρηέ ϱο {α]]. 
12 Ἐ Τίς 15. τιν Οοπιππαπάπιθη{, 

{πᾶῦ γο Ίουγ6 οηπθ αΠΟίΠΕΥ, ἃ5 1 Ἠαγε 
Ἰογαᾶ τοι. 
18 ἄτοααίεχ Ίογο Πα] πο τα {πα 

{Π18, ὑπαῦ α τηδῃ Ίαγ ἄοππι Πΐβ 1116 
{οχ 115 {γ]οπᾶς. 
14 Ὑ6 ατε πιγ 1πιεπᾶς, 1 γο ἄο 

ψ/μαίβοδνοαυ 1 οοηππαπά γοι. 
15 Ἠεποείοτίῃ Τ οα]] τοι ποῦ 561- 

ναΏ{Β, {οΥ ὑπὸ βεγναπί Κπονγαῦίι ποὺ 
ν]αῦ 15 ]οτᾶ ἆοαίμ, θὰ 1 πᾶν 
σα]]οᾷ τοι {πίσπάς: {ον 811 ὑμίηρ5 
ὑπαῦ 1 Ἠανο πραγ οὗ τὴν Ἐαίμου, 
1 πᾶν 1ηπάο Ίπποι ππ{ο γοα. 
16 Ὑο πᾶν ποὺ «Ἡοδεη ππα, θα Τ 

Ἠανο οἨἩοβεπ τοι, απᾶ Ἀογάαϊπεᾶ 
χοῦ, ὑμαῦ γοα βΠοπ]ά ο δια Ὀτίπς 
{οτί {πας απᾶ λα τοις {ναι 
5Πο 14 τετησίη: ὑπαῦ ν/παίβοενεχ γε | 
βΏα]] 451 οὗ πο Ἐαἴ]εγ ἴῃ Τὰν Ναππο, 
Ίο ΤΠαΥ ῥίνο 16 τοι. 
17 Τπορο (ήπρς 1 εοπηππαπᾶ γοι, 

ὑμπαΐ ο Ίογε οηθ ΑΠΟίΠΜΕΓΥ. 

1881 

2 Ἐννοιγ Ῥταπο]μ ἴῃ τηο ὑπαὺ Ῥθδα- 
οί ποὺ Ενας, μ6 {ακεῦα 1 αἵγαΥ: 
ΠΩ εν6ιγ ὀγαπο]ῦ ἴλιαί Ῥεαχαεε]ι 
{γπῖς, Ὦο οἰοαπιβοί]ι 16, ια τί 
Τηαγ Ῥθαχ ΤΟΥ Εγπϊι. Αἰγοεαᾶγ 5 

γθ αγθ εἶεαη Ῥεοατιβε οἵ {πὸ πόσα | 
πν]ΙοἩ Τ Ἰατο βΡροκεη ππ{ο γοι. 
ΑΡίά6 ἴῃ της, απά 1 ἴῃ γοῖ. ΑΒ 
{ιο ΏγαποὮ οαπποῦ Ῥδαν ἔγτι οἳ 
1056 1, οχοορύ 16 αριᾶο ἴῃ {ο 
νΊηθ; 50 ἨΘΙ{Π6Υ οαἩ γε, οχεερί 
γο ΔΙ ἴῃ ππθ. Τ απ {πὸ νπθ, 
γθ 4γθ {μα Ῥχαπομθρ: Ἠε {μπαΐ 
ΔΡΙΔΘΙ ἴῃ τηθ, απᾶ 1 ἴῃ Ἠϊπα, 
{16 βαᾶϊηθ Ῥεαταα πηπο {γυϊ: 
ΤΟΥ αρατί τοπ πιθ γε ἂμ ἆο 
ηοΠίης. Τῇ ἃ τπαπ αριᾷο ποῖ 
ἴῃ πηθ, μ6 15 οαϑδὺ {οτι α8δ ἃ 
Ῥταπο], απᾶ 15 νηθλογοά: απᾶ 
{μογ ραΐηεν Ίπεπι, απά οαδί 
Ώιθπα ΙΠίο {πὸ ἤγθ, απᾶ ἴ]ογ 
806 Ρατηθά. ΤΆ γο αγίάα 1π πῃο, 
απά ΤΥ πονᾶς 146 ἴῃ γοι, 
αβ]ς ΠαίΒΟΘΥΟ6Υ ο ΜΠ], απά 1έ 
5881] ΡῈ ἄοπε ππίογοα. Ἠσνεῖῃ 
115 τὴν Εαίμεν ρ]ογπεά, 2ίλαί 

νὰ 

στ 

[ο] 

-ᾳ 

ορ 

γο θᾶ 1ΠάΟ ἔγυϊδ; απᾶ 80 
5181] γε θ6 Τὴῦ ἄἱβοίρίος5. Έναν 
35 {ο Ἐαίμογ πα Ἰονρᾶ τηθ, 
1 αἱβο Ἠαναο Ἰονοά τοα: αρίᾷο 
γο 1ἢ πΙΨ Ίοψο. Τῇ το Ἱκεερ Τὴ 
οοπηππαΠάπΙθΗ{Β, ο 518}} αξιᾶε 
ἴῃ ΤΗΥ οτε; ΟΥ̓́Θ ἃ5 Ι Ἰαγο 
καρί τι Ἐαἴμογς οοπιτηα - 
τηθηΐβ, απά αρίᾶο ἴῃ 115 Ἰογο. 
Έμεςο ὑπίηρβ πᾶν Τ βροκαη πῃ- 
{ο τοι, ὑμπαῦ ΤῊΥ ἸΟῪ πηαγ Ῥ6 ἴῃ 
γοα, απᾶ ἐλαΐ γοιν 107 τπαγ Ὦο 
{αΗ1Πεᾶ. ΤῊΪ5 15 τὴν οοπηπηαπι- 
1πθη6, ὑπαῦὺ γα ἴον οηθ αποί]οαΥ, 
ενεπαςδΓΠανε]ογεᾶγοι. ἄτοαίεν 
Ίογε μαίῃ πο τησ έλα {Π15, ἐλα 
ἃ ΤΣΗ Ίαγ ἄονγῃ 815 16 ΤΟΥ ΠΒ 
ΕΘ ηα5. θε 876 Τὴν {6 η65, 1 
γε 4ο {π6 ππρθ ν/μ]ο] Τ οοπι- 
ππαπά οι. Νο Ίοπσεγ ἆο 1 οα]] 
γοα δβεγγαπ{β; {0Υ {πο 4βεχναπιέ 
ΚποπγεῦἩ ποὺ γγλπαῦ Ἠ]ς ]ογᾷ ἀοθί]ι: 
Ῥαΐ 1 πᾶν εαΠεᾷ γοα {γοπᾶς; 
{ο 811 ίησς ὑπαῦ 1 Ἠοαγᾶ τοπ 
ΤΥ Εαΐμεν 1 Πᾶν ππαᾶθ ΠΟΥ 
ππίο τοι. Ὑο ἆῑᾷ ποῦ «οοβθ 
1ηθ, Ῥαῦ 1 «ποβο γοα, απᾶ α)- 
Ῥοϊπθεᾶ γοα, ἴ]λαῖ γο Αλοπ]ᾷ ρο 
απᾶ Ῥεαχ Εγαϊό, απά {λαί γοτχ 

[1] 

1 [ου] 

181 

μ᾿ τῷ 

10 

ἔγτιδ αποπ]ά ΔΡ146: {πῶῦ πν]αῖ- 
ΒΟΘΥΘΙ γε β]α]] αξ]ς οὗ {116 Ἐαί]ιον 
η ΤΙΥ ἨβΙΠΘ, ΠΘ 1ΠΣΥ ῥ]νο 16 το. 

17 Τμεβο {μίπρβ Τ οοπιππαπᾶ τοι, 
ἴμαῦ 7ο πηαγ Ίονο οΠθ απΠοίΜοΥ. | 

1 05, 1ὖας 

2. ΜαΠΥ 
αποϊοηί 
δα οσ]- 
{165 τοδὰ 
ἱἐπαΐ γε 
ὕεαῦ 
γι ἢ 
ει, 
απιᾶ δὲ 
πι αἰδοῖ- 
Ῥίος. 

8ςγ. 
ϑοπα- 
δεγυαηί. 

4γ. 
Ῥογι- 
δογυαγιή. 
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“ “- » 2 Ν ἣν ΄ , ” 

5 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει 
πρὶ δ - Ν δι 

αὐτό' καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει 
» ρ' ο ’ Ν η ”/ « “ 

3 αυτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρη. ἤδη ὑμεῖς 
Ν ὰ καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα 

4 ο αι , » » / 3. ΑΕ ὃ ς σι θὼ ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς 
Ν ο ᾽ , ᾿ ΄ η) 

τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ 
- ἐξ ΄“ » Ω ο 

ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως 
ον Ν / » [2 

ὅ οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ µείνητε. ἐγώ 
ἘΠ 2 « ” Δ / / 

εἶμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων 
» “ - Ω 

ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν 
κ, Ὁ Ν 8 δν η ῃ - 

πολύν᾽ ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν 
54.» Ν 

ὃ οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνη ἐν ἐμοί, ἐβλήθη 
” « Ν - ΑΙ » / ο / 

ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνά- 
νι Ν ” "ἢ ΄“ / Ν 

γουσιν αὐτὰ καὶ εἰς πῦρ βάλλουσι, καὶ 
; ῃ 

7 καίεται. ἐὰν µείνητε ἐν ἐμοί, καὶ τὰ ῥήματά 
] ς / ον κ , ΡΡ 9 µου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσεσθε”, 

8 καὶ γενήσεται ὑμῖν. ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ γενή μῖν. : η 
/ ιά - Ν . να πατήρ µου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε" καὶ 

᾿ 9 2 Ν 6 / 6 Ν 2 / , 

9 γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί. καθὼς ἠγάπησέ 
/ η νο. 

µε ὃ πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς" μείνατε ἐν 
΄ » / ” » ” 5" ᾿ » ΄ 

10 τη ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. ἐὰν τὰς ἐντολάς µου 
κι ” - ’ ο 

τηρήσητε, µενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ µου καθὼς 

ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός µου τετήρηκα, 

11 καὶ μέ ὑτοῦ ἐν τῇ ἀγά ταῦτα λελά- καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπη. ταῦτα λελά 
λ ει σ « Ν κ 5: ᾿ 5 ε - ί 4 

ηκα ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ, 
ἣν « Δ ς - - ” ΕἸ Ν ς 

13 καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. αὕτη ἐστὶν ἡ 
΄σ ΕῚ ΔΝ 

ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς 
΄ ΄ ” ’ ] 

19 ἠγάπησα ὑμᾶς. μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐ- 
κ.» ο . ν 5 “- 60 εἰξῖς 

δεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ 
- ΄ ΄“ 3 Ῥ Ἅλ. 

τῶν φίλων αὐτοῦ. ὑμεῖς φίλοι µου ἐστέ, ἐὰν 
“ » ν » ’ ς - 

1ὅ ποιῆτε Ὁσαῦ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. οὐκέτι 
“-“ σα ᾽ 3 

ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδε τί 
- » ο δ , ο ο ΦἪ ἫΝ 

ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος" ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, 
/ ὁ 5 Δ - 

ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός µου 
» ε α » «ς ΄ 

16 ἐγνώρισα ὑμῖν. οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, 
ΕΣ »» ἊΜ 5 ε ”- ς - 

ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς, 
- « “ « , Ν Ἀ , Ν ς 

ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὁ 
ανν . τύ “ ΛΑ ΕἸ . καρπὸς ὑμῶν μένῃ" ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν 

, » ἑφκ δ , “ες κ 
17 πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί µου, δῷ ὑμῖν. ταῦ- 

τα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 

1 «αὐ τὸ 

ΠῚ ᾿ ΄ 

3 αἰτήσασθε 

ὃ Μαγ. (φέρητε, καὶ) 
γένησθε 

τῷ 

ϐ λέγω ὑμᾶς 
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Μα. 
10. 94. 
6. 19. 
16. 

1.0, εὐ- 
οὐδὲ. 

24. 49. 
(ἢ. 14. 20. 

1611 

Οναῦ 16 Παῦεά πλ Ῥεΐοτε 16 Παἰεᾷ τοι. 
19 Τῇ το πεχο οὗ {ο πγοτ]ᾶ, {π6 

πγοχ]ᾷ στοὰ] Ίουο Ἠ]β οσα: Βαΐ Ῥο- 
ο81186 γ6 816 ποῦ οὗ {πὸ πγοτ]ᾶ, θα Τ 
Ἠανο «Ἠοδεπ γοα οὖ οὗ {πὸ νγοτ]ᾶ, 
{πιαγοίογο πὸ πγοτ]ά Παζείη γοα. 
20 ἘἩεπιοπιρεν {ια πγοτᾶ ἴπαί 1 

5814 απίο τοι, "Της βεγναπί 15 ποῦ 
Ρτεα{οεχ {παπι {πο Τιογᾶ: 18 πογ Ώαγο 
Ῥογβοσπθοᾶ ππθ, ἴ]1εγ ππ]] 8150 Ῥογ- 
5θοοπύο οι: 1 ιογ Ἠατο Κερί τησ 
ΒΕΥΙΩΡ, ΠΟΥ νη]] ΚΘΘΡ γὙοῦ 8 8150. 
21 Βυΐ 811 {π650 ὑπῖηρβ ση] ΠῸῪ 

ἆο ππίο γοῖ ΤΟΥ ΤῊ ΝΆΠΊΘ᾽ 5 βα]α, 
Ῥδσααβδο μ6Ὺ πον ποὺ Ἠϊπ ὑπαὺ 
βοηῦ Τη6. 
25 Τ 1 δᾶ ποῦ «οπιθ, απᾶ 5Ρο]καπ 

πη{ο ποπ, {ευ πᾶ ποὺ πᾶ βἴη: 
Ῥαΐ που ὉΠΟῪ Ἠανο πο Ιο]ο]α Σου 
ὑπ 61} 5ῖη. 
28 Ἠο {παὺ Παίζαῦα τηθ, μαύθί πιγ 

Ἐαἴμογ 8150. 
24 ἸΓ1 Ἰαᾶ ποῖ ἆοπο απιοπρ {παπα 

ἴπο πποτκς νε ποπα οἴπες τα 
αἰ, μον μαᾶ ποὺ μπᾶ βίῃ : μαῦ που; 
Ἠανο {που Ῥοῦ] βθθη απᾶ παρα Ῥοῦμ 
πιο 8Π4 Τὴῦ {αΐπον. 
25 Ῥπαί ἐλὲβ οοπιεί; {ο ρα88, ἴλπαί 

{πο πνοτᾶᾷ ταῖρΏέ Ῥο {αμμΠεᾶ παί 15 
νπζίεη 1 είν Ίαν, "ΤΠεγ Παἰθᾶ 
1ηθ ψη(ποπῦ ἃ ο81156. 
26 ἘΒαῦ ν]οη πὸ Οοπιοτύεγ 18 

60116, ΠΟΙ 1 {011 βεπᾶ ππίο γοα 
{χοπα {ο Ἐπί]μαχ, ευεπ ἴο ὥρι τὺ οἵ 
γα θ, Πο Ῥτοσθοᾶδίμ ἔτοπι {πα 
Ἐαίμον, η 5181] ὑθϑυγ οὗ πιο. 
27 Απᾶ γο 8150 588] Ώεαχ νι 6 58, 

Ῥοδσπτβο γο Ἠαγνο θ6θὴ ἢ τηθ [ΤΌΤ 
πο Ῥεριηηίηρ. 

16 Ἴπαεβο {ΠΙπρςβ Ἠανο 1 5ρο]ζοι 
πηί{ο γοα, ὑλμαῦ γο ελοπ]ά ποὺ δε οἵ- 

| {θηᾶεά. 
2 Τπεγ ελα] ραί τοι οαὐ οἵ {ιο 
Βγπαροριθς: γθ8, {μθ {πιο οοπηεί]ι, 
Όπαῦ Ὑήοβοενεν ἸΠεῦμ τοι. ση] 
π]ς ὑμπαὺ Ἡο ἀοεί]μ ἄοά βετνίσθ. 

8. Απά {λεβο (Πίπρς πη]] ὑπο ἆο 
απ{ο τοι, Ῥδσαταβδθ {1εγ πᾶν ποῦ 
ΊςποσνΏ {11ο Ἐαἴ]ον, ΠΟΥ 16. 
4 Βαὺ ἴ]λοβο {πίηρβ Ἠανο 1 {ο]ᾶ 

γοι, ὑπαὺ θη {με {ππο β]ια]] «οπ1ο, 
Ψθ τηαγ ΤΘΠΙΘΙΗΡΟΥ {λαί 1 ἰο]ᾶ τοι οἳ 
ΏὨιοπι. Απά {μεβο (πηρε 1 βαϊα ποῦ 
πηΐο γοα αὖ ἐμο Ῥερίιηπίπρ, Ῥεσααβα 
1 νας ψι}} τοι. 
ὅ Βαυῦ ΠΟῪ 1 Ρο τσ πναγ {ο Πτι 

ὑμπαῦ βθηῦ Ίπε, απᾶ ποπ οὗ τοι 
}. αρκεί] πιο, ἸΠΗέμαχ ροθβί {οι ἢ 

5. 70ΟΗΝ ΧΥ, 16  ΧνΝΙ. ὅ. 

18 Τῇ {πὸ ννοτ]ᾷ Ἠαίε γοι, γο ΠΟῪ 
1881 

18 Ἡ ἐπ6 πγογ]ᾶ Παξοί γοα, 179 
Ίκππου ναί 16 Ἰαίμ Ἰαεᾶ πιο 

19 Ῥεΐοτο ἴέ παίει γοα. Τῇ γε ποτο 
οὗ {ο σου], ιο που πγοα]ά 
Ίογο 1698 ον: θαὺ Ώδόχαβο ο 
ΔΥῸ ποῦ οἳ ἴμο ποτ]ᾶ, ας 1 
«Ἡοβ6 τοι οὖ οὗ ἴἴιο ψου]ᾶ, 
ὑπογυίου {πὸ γγοτ]ά Παίεί]ᾗ σοι. 

20 Ἡσπιετηβεν {πο πγοτᾶ ἐλαί 1 βαϊα 
ππίο τοι, ἃ Ἀρεγναπί 15 ποῦ 
Ρτεαίεχ ματ Ἠϊς Ἰοτᾷ. Τὲ μεν 
Ῥεγβεοιθεᾶ τηο, {1ι6Υ σγῖ]] 8150 Ῥ61- 
5εοπίο τοι; Ἡ {μον Κερί πιγ 
πνοτᾶ, {πεγ νι] Κορ γοῦν 8150. 
Ῥα{ 811 Ἴιαρο (πήτπσς 111 ἔ]ιεγ ἄο 
ππίο τοι ΤΟΥ ΠΙΨ: παπι’ 586, 
Ῥεοσατδο {ευ που ποὺ ήτα τπαί 
βοηό πιθ. [1 μπᾶ ποῦ σοπιθ 
απᾶ βρο]εεη ππ{ο ἔπαπι, {ευ Ἠαᾶ 
ποῦ Ἠαᾶ βἶίπ: θαὺ ποὺ ἴπεγ Ἠαγο 
ΠΟ ΘΧΟΙΒ6 ΤΟΥ {Παῖγ βῖη. Ἠε ἴμαί 
Ἠα[εία πιο Ἠαπίεία τὴν Ἐαίλμαν 
α1δο. ΤῊ Τ πεᾶ ποὺ ἆοπο απιοπς 
ποια {πο πο] ὙΠΙο ποπθ 
οὔ]ιογ ἀἷά, {πον Ἠαᾶ ποῦ Ἠαᾶ βἶπ: | 
Ῥαῦ ποπ πᾶν {ποὺ Ῥοῦι β6απ 
απᾶ Ἰαίεᾶ Ῥοί]ι το απᾶ πασ 
Ἐαίΐμεν. Βαῦ ἐλῖς οοπιεί]ι {ο ῃαδ8, 
ια πο γγογᾶ τπαγ Ῥο {αππ]εά 
ια 15 νεα ἴῃ {ἐλμεῖν Ίαν, 
ΤΈμεγ Μαίοᾶ πιο πη(οαέ ἃ 6856. 
Ῥαέ νηεηπ {πο δ0οπιξοτίεν 15 
οοπ16, ποπ 1 ππ]] βεπᾶ ππίο 
γοια {τοπ {πο Ἐαίμοαν, ευεπ ἴμε 
Βρϊτιῦ οὐ χα, νυ] 4ρτοσθες- 
οὐ] ἴχοτα ὑπ Ἐαί]μαχ, Ἡο ια] 
Ῥοαυχς. πΙίηθεςδς οἳ πιο: δαπᾷ τε 
4180 θαυ πηίηθβς, Ώδσαας5ο το 
Ἰανο Ῥθθὴ ἰῷ τὴ6 ἴχοπι ἐπ 
Ῥορϊππῖτπρ. 

16 Ίμεεο {πἰηρθ πᾶν 1 ΒΡΟΚΘΗ 
ππίο τοι, ὑμπαῦὺ το ποι ποὺ 
θ6 πηαᾶο {ο βἰαπιρ]θ. ΤΟΥ 
588} ραῦ τοι οαξ οἳ πα βγηα- 
Ροραθες: 76, ἴλπο Ἠοας οοπ]- 
οἴῃ, ὑπαὖῦ π]λοβοθγεγ Ι.Π]εί] γοα 
5811 {π|πκ λα ο οὔεγεί]ι 
πογνίος Πίο ο. Απάᾶ {παρε 
πρς Μ1Πὴ {ευ ἄο, Ώδσααςξα 
{]ογ Ἠαγο πού ποτα ὑπ6 Έα- 
{Π6 7, ΠΟΥ 6. αὖ {μ656 {πῖπρς 
Ίανο 1 5ροῖθῃ ππ{ο γοα, ἐμπαὺ 
θη ὑπ61" ΠΟΙᾺ 18 60116, γο 
1ΠαΥ ΤΟΠΙΘΙΙΡΕΥ ἔλετα, μον ὑμπαῦ 
1 ἰο]ά γοα. Απᾶ {π686 (πρβ 
1 βαϊῖᾷά ποὺ απίο γοα {ΓΟΙΙ {ια 
Ῥοριππίηρ, Ῥεσαπδο 1 πας πι 
γοα. Βυῦ πουν 1 Ρο ππίο Πΐτη 
ὑλαῦ 5οηύ τὴ; απᾶ ποπθ οὗ τοα 
ΔΒ ΚΘ πηθ, ὙΥΒ μου ροοςί ἔμου ἢ 

Ω 
3 

ο. 

Ημ». 

σι 

1ος, 
Κποιυ ψὲ 

2 αγ. 
δοπα- 
ϑδεγυαγῖ. 

γαοϊεΐε. 

405, 
σοοεί]ι 
ον 
7γοπι 

5ος, 
απᾶ Όεαν 
γε αἴσο 
τοίπιερα 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 405 

- - ; σ ες 
Ι6-εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμε 

΄“΄ ΄- Ὗ 3, “ , 

19 πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου 
πα κ. 

ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει' ὅτι δὲ ἐκ 
- γ ο ου Αν ει , 

τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην 
΄“- ΄“ ΔΝ - ΄- « ΄“΄ [4 

ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ 
κ᾿ / - αὐ ον 

90 κόσμος. μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ 
5 ” ” - -- 

εἶπον ὑμῖν, Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ 
/ 5 ο 3, » Ν ᾽ / " [ ΄“ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς 

, ο Α , ή) κ᾿ 
διώξουσω εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ 

΄ ή Ν ΄“ 

91 τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. ἀλλὰ ταῦτα πάν- 
-Σ ο { Φ 

τα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά µου, ὅτι ἶ εἰς ὑμᾶς 
, ἡ. 

9 οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με. εἰ μὴ ἦλθον 
Ν / 3» - τ ΄ 3 ο ο - 

καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἰχον' νῦν 
ν / ” ΝΥ “ «ε ΄ 

δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας 

93 αὐτῶν. ὁ ἐμὲ μισῶν, καὶ τὸν πατέρα μου 
-“ τ κ΄ (αγ 3 5 / Ε 3 - 8 

94 μισεῖ. εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ 
5.-«ἴδι / 

οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν», ἁμαρτίαν οὐκ εἰ- ἐποίησεν 

χον᾽ νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ µεμισήκασι καὶ 
» Α Ν οἷ 4. 3 90. εἴ - 

5 ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ 
ς / ς ’ ΕΣ - { 3 ο ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν 

90 ὅτι Ἐμίσησάν µε δωρεάν. ὅταν δὲ ἔλθη ὁ 
, ἃ όν Ω ο Δ -- 

παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ 
/ Ν ο) Φ᾿ Ἰλ θ “ 8 ν “ 

πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ 

πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ 
᾽ αι. αμ... κ᾿ - ο ΚΗ - 

27 ἐμοῦ" καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς 

μετ᾽ ἐμοῦ ἐστε. 

16 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ σκανδα- 

3 λισθῆτε. ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς" 
Ε » » ιά “ “ [ο ᾿ / 

ἀλλ᾽ ἔρχεται ὧρα, ἵνα πᾶς ὃ ἀποκτείνας 
: - ͵ / , . - 
ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεφ. 

8 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὑμῖν], ὅτι οὐκ ἔγνωσαν 1 οηι. ὑμῖν 
ΔΝ αμ -- 

4 τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. ἀλλὰ ταῦτα λελά- 
εο -΄ ια « 

ληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὡρα”, μνημο- 5 ααὰᾷ αὐτῶν 
- , 5 - - 9 

νεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ 
ς - ” 3 “ » 9 μή ρσε “ ”/ 

ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην. 
5 Ξ δὲ δες Ι ᾿ , / κ᾿ 

νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ 
5 Ν » « οὰ 3 ” ” ς / 

οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ µε, Ποῦ ὑπάγεις ; 



ἄ ου, ο0πι- 
υίπζο. 

5. 10ΟΗΝ ΧΥ͂Ι. 0--21. 

1611 

0 Βαυύ Ῥοσααβε 1 Ἠαγο βαϊᾷ μεσο 
{πϊηρ5 ππ{ο γοὰ, ΒΟΥΤΟΥ Ἠαΐ]ι ΗΠ 
γοττ Ἠεατί. - 
7 Νεγετί]α]εςς, 1 {ε]] ποτ {ια ἐπί}, 

10 18 Θχρϑαϊθηῦ Τοχ τοα ὑπαὺ 1 Ρο 
απαΥ: Τοντ 1 Τ σο ποῦ απαγ, ἴ]α 
Οοπι{οτίαν 1111 τοῦ οοτηθ ππ{ο γοα: 
Ῥας Ἡ Τ ἀερατί, 1 ση] βεπᾶ Πτα 
ππ{ο το. 
8 Απᾶ γαι Ίο 15 οοτηθ, ἢ6 πΙ]] 

Ιπαρτογο {πὸ πγοτ]ά οἵ ΕΒἴπ, απᾶ οὗ 
ΥἹΡ θοῦ 5}655, απᾶ οὗ Ἱπάρτπεηί. 
9. Οἱ αἴπ, Ῥεσατβο ὑῃμ6Ὺ Ῥε]ενε ποῦ 

ΟΠ ΤΊ6. 
10 Οὐτισηὐθοιβηθββ, Ῥεσαπβε1 σο{ο 

ΤΥ ΒΑ ΠΘΥ, Δ Πα γε 566 116 ΠΟ ΤΠΟΤΘ. 
11 ΟΕ Πιάρπιεπ{, Ῥεοατιδε {πο Ῥ ποθ 

οὗ [1815 πποτ]ά 15 Ιαᾷσεα. 
19 1 Ἠαγτο τεῦ πιαἩγ ὑπ|πρΒ {ο 58 0 

πηΐο το, Ρας το οαπποῦ ῶθαν ἔπεπαι 
Γπ1ΟΥΓ: 

18 Ἠοπρεῖέ, πε Το {πὸ βρὶυ οἵ 
παλ 15 οοπηθ, ο πα] ραϊάο τοα 

Ιἀπίο αἩ αι: ΒῸΣ Ἡο Αμα] ποῦ 
.Βρθα]ς οὗ ἨήπιβεΗ: Ραὺ πνηαίβοετον 
ΓἩο9 5181] Ἠθδαν, ὑπαῦ 588} ο βΡρεαἵς, 
| απᾶ Τε τη] «Ἡετγ τοι {Πρ {ο 60Π1Θ. 
᾿ 14 Ἠο 58}8]] ρ]οχ]ῇγ πᾳθ, ΓοΥ 1ο 5181] 
Ιπεσοεῖνγο οὗ 1ΠἱΠ6, απᾶά 5881} βατ 18 
Γπηῖο το. 

15 ΑΗ ἐπΐπρβ {ναί {πὸ Ἐαίμοαν Παί], 
α1θ τηΐη6: (πετείογο βαῖᾶ Τ ναί Π6 
51.811 Κα οὗ πηῖπθ, απᾶ β]ια]] βατ 
10 πιπέο τοι. 
16 Α π|016 116, απᾶ το 5181] ποὺ 

566 1η6: απᾶᾷ ασαΐπ ἃ 1{{16 ν]η]ο, 
απᾶ ο εΠα]] 8686 1Πθ: Ῥθσατςε 1 σο 
{ο {με Ἐαίμεν, 
17 Τπεπ Βαϊ 5οπιο οὗ Ἠϊ5 ἀϊβοίρ]ες 

|. ΑΠΠΟΗΡ {Π6πηΡοΙΥος, ὟΥ μαῦ 15 {Π15 {πᾶ} 
Ἠο βαϊξῃ πηΐο ας, ἃ Π{}16 ν]]]α, απιᾷ 
1ο 5881} ποῦ 566 116: 8ἃπᾷᾶ αραῖη, ο 
Πο 116, απᾶ γο 5811 5θθ σηθ: 86, 
| Ῥεσατςδε 1 ρὸ {ο {π0 Ἐαίμεν 2 

18 Τ]μεγ Βαϊ ὑπογυίου, πας 15 
{815 λα Ἡε βαϊΐῃ, ἃ 1ο 116 ὃ 
πο οπηποῦ [6}1] ν]αῦ 116 βα1έ]ι, 
19 Νοὸν “6515 Κπονν ἐπα {αγ πγετα 

|. ἄεβίτοιβ {ο 8.51. Ἠϊτη, απ βαϊᾶ πηΐο 
ἔλμεπα, Ὦο το εΠπ(πΙτθ 4ΠΠΟΠΡ ΥοἩ- 
βε]γοβ οἵ {παὖ 1 ραϊᾶ, Α 1016 116, 
απᾶ γο 5Π8}} ποῦ 566 τὴϑ: απᾶ αραῖη; 
Α {ο 116 ἃ Πα γο 5881] 566 106 
20 ὝΘΥΠΥ, ὙΘΥΠΥ 1 βαγ ἀηΐο τοι, 

{πᾶῦ το βΠα]] σσγϑϑρ διηᾷ Ἰατηθηΐ, Ότς 
ιο πνοτ]ᾶ 518}}] το]οῖεθ: Απᾶ γε 
»Πα] ο βοτγον{α], Ῥα{ γοαχ ΒΟΙΥΟῪ 
5811 Ῥο {αγπεᾶ Ιπῖο 107. 
21 Α ποπιαἩ, πΠθη Β}6 {51η ἐχατα]], 

᾿ Παλ ΒΟΙΤΟΤΥ, Ῥεόβαβο Ἠες ΠΟῸΣ 15 

1881 
6 Βαεύ Ῥεσαπρο 1 Ἰανοε βΡροΚαπ {πεδε 
πρβ ππίο γοα, ΒΟΙΥΟΥ πα 

7 Πα γοατ Ἠεατζ. Νεγετίπε]εδβ 
1 {61} τοα {π6 απ; Τ 19 εχ- 
Ῥοᾶἱεπί Του γοα ὑμπαῦ Τ ρο απαγ: 
ΤΟΥ 16 Τ Ρο ποῦ αππαγ, {86 10οτη- 
ΤΟΥΜΕΥ 11 ποῦ «οππθ πηΐο γοα; 
Ῥαΐ 11 ρο, 1 ΜΠ] βοπᾶ Πτα ππ{ο 

8 οι. Απᾶ Ἰε, μετ ΠΘ 15 ΘΟΙΠ6, 
Ὑ0111 οοπν]οῦ {Π6 πγον]ᾷ 1π τερρεςεί 
οὗ βἴη, απᾶ οὗ πἸσ]{δοπξΠοΒΕ, απᾶ 

9 οἵ Ἱπάρετιοπί: οἵ βῖπ, Ῥεοπτςδε 
10 μεν ῬεΠενο ποῦ οπ τπθ; οἳ ]ρηί- 

6οπβΠ655, Ὄθοατπςδο 1 ο 1ο ἴ]ε 
Ἐαίμεντ, απᾶ το Ῥε]ο]ά παιο πο 

11 πιογε; οἵ Παπᾷρεππεπί, Ῥεσατςο {με 
Ῥτϊησθ οὗ {115 πγοτ]ᾷ Πα Ῥθετι 

19 Ππᾶᾷσεά. Τ Ἠαγε γϑῦ τπαπγ ἐμήπρβ 
{ο 580 ππίο γοα, Ῥα6 γο σαπποί 

19 Ῥοεαν ἔπεπα που’. Ἡοπρεῖρ ΘΗ 
μα, {μα βρῖτιέ οὗ ἐπί], ἴβσοτπο, πε 
5181] ραϊάςτοα Ιπ{ο 811 πε ἐπί]: 
ΤΟΥ͂ ἢΘ 5881] ποῦ Βρϑδῖ ἔτοτι Ἠήπῃ- 
56, θα π]ιαί ἐΠΙπρβ ΒοεΥεγ Π6 
5181] Ἠεατ, ἐλ486 5]ια]] Ίνα βρεα]ς: 
απά Π6 5881] ἄεε]ατο ππίο τοα 
ιο (μήπρς ὑπαῦ αγο {ο 60116. Ἐε 
πια] ρ]ονΙῖγ τηθ: Τον ο 5118} 
{8](ο οὗ τη]πθ, απᾶ 5181} ἄθε]ατα 
{έππίοτοα. ΑἸ] ἐμήπρς τυμαΐβο- 
6Υεχ {πο Ἐαίπεν Πα ἢ ατε τηῖηε: 
{Παταίογο βαϊᾶ 1, ἐλαῦ Τε {α]εῖ]ι 
οὗ τηῖης, απ 5181] ἄεοῖατε ἐξέ πῃ- 

16 {ο τοι. Α {11 116, απᾶ τε 
Ῥοα]ιο]ᾶ τηθ πο πἹοτθ; απᾶ αραῖπ 
α ΠΕ 116, αππἆ γε 5181] 566 π1θ. 
Αοπιε οἵ 5 ἀἱξοιρ]εξ ἐλεγείογα 
ΒΕ] οηθ {ο αποίµοχ, Ίμαί 15 01158 
ἐμαῦ 6 Βαζ] ππίο τι8, ἃ {16 
πη]η]θ, απᾶ γα Ῥεμο]ᾶᾷ το ποῦ: 
απᾶ αραῖπ ἃ 1{{16 116, απᾶ γε 
5181] 566 τηε: απᾶ, Ῥεσοπαδο Τ ρο 
ἰο {πὸ Ἐαίιεγ ἢ Τῃεγ βαϊα {Πεγθ- 
{ρχο, Ἁπιαῦ 15 {15 ὑπαῦ Ίο βαίίῃ, 
Α Πίο πνή]α» Πε Κηον ποῖ 
νιλαῦ Ἡο βαϊἴἩ. «εδας ρεγοεϊγεᾷ 
Όλα μον πγεγο ἄεβίοας {ο 8ἃ5Κ 
Ἠϊπα, απᾶ Ἡε 5814 ππίο {ποετα, Ώο 
πο Ιπᾳπῖτε ΔΙΠΌΠΡ' γοἩπβε]τε 6οἩ- 
οεγηῖηρ {Π15, ὑμπαῦ 1 βαϊᾶ, Α Π016 
ὙΧ8116, απᾶ γο Ῥοε]λο]ά πα ποῖ, 
ΔΩ αραίῃ ἃ Ἠ[ί]αο 116, απᾶ γε 
5881] 5εε πιο ὙΘΥΠΥ, σου, 1 
βαγ ππ{ο γοα, {]ιαί γε 5Πα]] γγεερ 
δια Ἰατηθηύ, Ῥαῦ {π6 του] 5]α]] 
χο]οίοθ: γ 5811 Ὦε βουγου- 
ἴα], Ῥαῦ τοαγ ΒΟΥΤΟῪ 5181] θ6 
ἐπτηεᾶ Ἰπίο ογυ. ἃ ΟΠΠ 
νηεη 91ο 15 ἴῃ γᾶν! Πα 
ΒΟΙΧΟΥΣ;, Ῥθεβαδο ΠΟΥ ΠΟῸΣ [15 
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σ ” - ς / 

6 ἀλλ᾽ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἡ λύπη πε- 
΄ « - 4, / Ε 3 3 Δ ω 

7 πλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν 
5Ὰ 7 ΄ εκ , ε- σ 3 
ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ 
3 δ΄ κὸν ν ἀν τὰ ς ῃ 
ἀπέλθω" ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος 

οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς" ἐὰν δὲ πορευθῶ, 
᾿ πος ΝΥ ς - Δ Δ 1 κ. 8 πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος 

ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ 
, ς ε 

ϱ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως" περὶ ἁμαρτίας 

10 μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ' περὶ δικαιο- 
, δέ μή Δ Ν ΄ κε / 

σύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου» ὑπάγω, 
11 Ν 5.419 6 ο εἰ Ν δὲ ’ καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με περὶ δὲ κρίσεως, 

ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου κέκριται. 
- ’ - 3 

13 ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε 
”/ - 

13 βαστάζειν ἄρτι. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ 
- ” 2 ’ « / «ς ” . σὲ 

πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶ- 

σαν τὴν ἀλήθειαν' οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυ- 
-- 3 ᾽ ἵ τοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ 

2 / 2 αν ὐτο -ἰ ο) ” Ν / 

µ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξά- 
“ ᾽ “- 5 ο , 2 - 

σει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ 
Ἐς οὐὐζὰ / ασ -» ς Ἁ ῬΕΡἜ, . Δ 

15 ὑμῖν. πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστι διὰ 
- ι α 3 “΄5 κ᾿ ΄ δ Δ 

τοῦτο εἶπον, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεταιὔὃ, καὶ 
ἔν ΔΝ πο ρω Ν ΝΞ 350 Ξε Τὰ 

16 ἀναγγελεῖ ὑμῖν. μικρὸν καὶ οὐδ θεωρεῖτέ 
Ν ᾿" ΔΝ Ν ” , 4 με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με, ὅτι 

᾽ ὼ ε ΄ Α Χ η τ ΑΝ 5 
1 ΕΥ υνπαγω προς τον πατερα . ειπον ουν - 

ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Τί 
» - ὰ , ς - ᾿ τ » ἐστι τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ 

ον κῷ " / Δ . Ψ' ΄ 

θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ 
ΦΥ ”Τ . 3 « , Δ Δ , µε; καὶ ὅτι Ἐγὼδ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 

3 α ὁ ΄ Δ Ι8 ἔλεγον οὖν, Τοῦτο τί ἐστιν) ὃ λέγει, τὸ 

19 μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. ἔγνω οὖν 

8. 011. μου 

ο... ακουσει 

ὅ λαμβάνει 

6 οὐκέτι 

9 

Τ οπι., ὅτι ἐγὼ ὑπάγω 
πρὸς τὸν πατέρα 

δ οπι. ᾿Εγὼ 

9 Τί ἐστι τοῦτο 

- ἐ - - ε 

ὁ 10. Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν, ᾽ ΟἿ". οὖἦ ὁ (σ, 25, 
Ν ΜΡ ΕΚ. ν , - » 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου ζητεῖτε µετ 

ἀλλήλων, ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὐ θεω- 
γα ην Δ / Δ .ν ΄ 

ρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; 
» Ν 3 Ἁ ’ ε ον [ιά ’ . 

»0 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ 

θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται" 

ὑμεῖς δὲ} λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη 
- ε ω 

9] ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. ἡ γυνὴ ὅταν 
ε α΄ 

Ἢ τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς" 

1 οι. δὲ 
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1611 
6οπ16: Ῥαΐ 85 5οοη 88 519 5 ἀε]νογαά 
οὗ πα ολα], 516 τοπιοπιΏοχοῦ] πο 
ΙΠΟΥΘ {1ο απηραϊδΗ, ΤΟΥ 1ογ ἴμαῦ 8 
ΙΛ 18 ΏοΥΠ 1Π6ο {116 πγον]ᾶ. 
22 Απᾶ Ὑο ΠΟΥ {μαγαίογο ανα 

ΒΟΥΤΌΥ: Ῥαύ 1 πι] 566 τοι αραῖη, 
απά γοας Ἠθατί 518}} τε]οίσο, απᾶ 
γοτχ 107 πο ΤΠΔΠ ἰδ κού {τοπῃ γοα. 
28 Απάᾶ ἴῃ ὑμπαῦ ἆαγ γο β]ια]] 8.51. τὴ 8 

πομῖηρ: ἘΎΘΥΠΥ, γοτῖ]γ Τ βαν ππ{ο 
σοῦ, Ἠ/ Παύβοενετ γο 518] αξ]ς {πο Βὰ- 
{που ἴῃ τὴν Να1Πθ, Π6 Ὑ11 σῖνο 1ὖ γοτι. 

24 ΗΠθ]ετίο Ἠαγο το αρΚκεᾷ ποίῃϊηρ 
᾿ἴῃ ΤΥ Ναπιεθς 8.511, απἆ το Πα] 
χοοεῖνο, ἐ]αῦ γοαχ ΟΥ̓ Ίπαγ ο {π|]]. 
26 Ἔμαςξο ἰ]λῖπσς Ἠανο 1 βροϊαεπ 

πηΐο τοι ἴῃ ΙΡγονθγββ: ὑπὸ ὧππο 
οοτησδί]α πε Τ 5118] πο ΤΟΥ 8 βρθα]ς 
ππί{ο γοα ἴῃ Ιργογθγ05, Ρας Τ β]α]] 
ΒΗΘ τοι ρ]αϊπ]γ οἵ {πὸ Ἐαίμον. 
26 Αὐ ἐπαὺ ἆαγ το 5181] αθ]ς ἴῃ ΤΥ 

Ναπιε: απᾶ 1 βὰγ ποῦ πηΐο γοι {ια ῦ 
1 πΠ] Ῥνγαγ ὑπὸ Ἐαίμεν {ον γοα: 
21 Έου πο Εαί]ιεν ΠϊτηβδαΙ! Ἰονοί]ι 

γοα, Ῥεσατςδο γο Ἰανο Ἰουθϑᾶ 1ης, απᾶ 
μανο Ῥεμεναεᾷ ὑμαὺ 1 «απαθ οα{ {ποπ 
αοᾶ. 
281 οπΊηςο ἴον] ἴτοια ὑπὸ Ἐαί]ιον, 
ΔΛ αΤῃ 60ΟΠ16 Ἰπ{ο {]ιο γγοτ]ά: αραῖτ, Τ 

/1θανο {116 νου], απᾶ ρο {ο ὑπὸ Ἐαὔμεγ. 
29 Ἠις ἀἱδοῖιρίος βαἰᾶ αππίζο Ἠϊπα, 

Ίιο, ποπ Εροακαβί ἴ]ιοα ρ]αϊπ]γ, ἀμ 
βρθα]κθςύ πο Ἰργογοετ). 
90 Νοὸν αἲε πθ 506 ὑπαὺ ἴλμοα 

Ἰσιουγεςί 811} {ΠΙπρΕ, απά πεεεξί ποὺ 
[πα δὴ ππαη ΕΠοιπ]ά αξ]ς ἴπεο: ΒΥ 
{μ15 πο Ῥε]ίενο ὑμαῦ οι οαπιθδί 
{οτί {γοπα (ο. 
81 2685 απρβπεγοᾷ {πετι, Ὦο το 

ΠΟΥ Ῥεμσγε 2 
82 Χ Βε]μο]ᾶ, ἴπο οταν οοπαθ{]., γεα 15 

ΠΟΥ 6ΟΙ1Θ, ὑπαῦ γο 5181} "ὈῈ βοαύ θυ, 
ΘΥΘΥΥ͂ Τη8}) {ο ᾿ Π15 Οὐ, απά 518}} 
Ίεανε τὴ αἶοπθ: απᾶ γεῖ 1 απι ποὺ 
αἶοπς, Ώθσαιςδε 1ο Ἐαἴ]ιεγ 15 (της. 
95 Τ]αερο {πίηπρβ 1 Ἠανο βρο]καιι 

πηΐο χοῦ, ὑπαῦὺ η τηθ Το πηὶρ]{ ανα 
ρθασς, ἴῃ ιο σου] το 5181] Ἠανο 
ρα]αθίοη: Ῥαί ΡῈ οὗ σοοᾷ οἼιοσ, 
1 Ἠανε Οὐ Ομ. {}16 πνοτ]ά. 

17 Τ]ιοβο πονᾷς 6ραΚκο ᾳσβας, απᾶ 
{6 αρ 5 6.65 {ο Ἠθαναῃ, απᾶ βα1ᾶ, 
Έα ἴ]ιοχ, λα Ίος 18 9016, βρ]οτ]{γ 
{1 ΒοἩη, λαί {ΠΥ ῬΒοπ 8150 1ηαΥ 
ρ]ου1{γ {Π66. 
2 ΧΑΑ ίλοα Ἰαςί ρῖνεη Ἠϊπη ῬοπαΥ 

ΟΥ̓ΘΥ 811 Πας], ἰ]ιαῦ 16 β]οπ]ά ρῖνο 
οἴογπα] 176 {ο ἃ5 ΙΠΑΠΥ 85 ἴποι Ἰαρί 
Ρῖνεῃ Ἠϊτη. 

1881 
6οππο: Ραὺ ΠΘ 516 15 ἀθ! ! γουϑᾶ 
οἳ {π᾿ ολμ]]ᾶ, 5116 τοπηρπαρεγαεί] πιο 
1ΠΟΥΘ {Πο πρ] δ]ι, {ου {λε 1ο ὑπαΐ 

22 ατπαπΊβῬοτπ 1π{ο 0ο πγοτ]ᾷ. Απᾶ 
γθ ὑπουθίουθ ΠΟῪ Ἠαγθ ΒΟΙΥΟΥΙ: 
Ῥας 1 ὙΠῚ1 566 γοα αραῖπ, απᾶ 
τον Ἠθατί 5118}] ταε]οίσα, απά χο 
10Ψ πὸ οὔθ {α]κείῃ απγαγ ἴτοπι 

25 γοα. Απᾶ ἴῃ {πᾶῦ ἄαγ το β]α]] 
1αβ]ς τηθ πούμῃϊηρ. Ὑογ!γ, νου], 
1 βαγ ππί{ο γοα, ΠῚ γο 5181] αρ]ς 
απηγῃίηςσ οὗ {πὸ Ἐαί]ιαν, Ίο ν]] 

24 ρῖνο Ὁ γοα ἴῃ ΤΗΥ πᾶτηθ. ΗΠ ΠΘΥ- 
{ο Ἠανο γο αρ]κοᾷ ποζμῖηρ ἴῃ ΤΗΥ͂ 
ΤΆ ΠῚΘ : αβ]ς, δ Πα γο βΠα]! γεσαῖνο, 
ὑπαῦ γοαχ 107 ππαΥ ο {π|6]164. 

ΤΈ]εβο ὑπίηρα Ἠανο 1 5Ρροϊ(οη 
πηΐο γοα ἴῃ 3ΡΥΟΥΟ6ΥΡΕ: {Π6 Ἠοατ 
οοπιείἩ, Ὕλδοι 1 5181} πο πἹογο 
βροα]ς απίο τοι Ἰπ 3ΡΥΟΥΕΥΡΑ, 
Ῥαῦ 5181] 611 γοα ρ]αΙπ]γ οὗ {π6 
Ἐαΐμον. Τα ὑμπαῦὺ ἆπγ το 588]] 
πδ]ς 1η ΤΗΨ ΠΦΊΠΘ: απά 1 βαγ ποῦ 
πηΐο γοα, ὑπαῦ 1 π]] Έρταγ {μα 
Ῥαί]αον ΓῸΓ γοια; ΤῸ ο Ἐαί]ιογ 
Ἰήπηβε]Ε Ἰονεῦ] γοια, Ῥεοαπβδε τε 
Ίανο Ἰογεᾶ πιο, απᾶ ανα Ὀς- 
Ἠοανοᾶ ὑπᾶῦ Τ οππιο ξογίἩ ἔνοπι 
{πὸ Ἐαίΐμετ. 1 οαπια οαὖ ἔγοπα {Π6 
ΤΆΓΟΥ, απᾶ απι οοῖηθ ἰπΐο {πὸ 
γον]: αραῖπ, 1 Ίθανο ὑπ6 πγοτ]ᾶ, 
ππᾶ Ρο ππ{ο {π6 Ἐαΐμεν. Ηἱβ 
ἀἰδεῖρ]ος βαγ, Τιο, ΠΟῪ 5Ρθα]κερβί 
Όποια Ῥρ]αϊπ]ψ, απᾶ βροα]κεξῦ το 
4ΡχοΥογΡ. ἈΝοι Ίπποι πο ἴλαῖ 
μοι Ἰσιογαδί 411 ἐΠπίηρς, απᾶ 
πεεᾷεςί ποῦ μα απγ παπι εποπ]ά 
αδ]ς {π66: Ὦγ (5 νο Ῥε]ενο ἐπαΐ 
ἴποα οαππηθδ6 {οτί Ίτοπι ἀοά. 

91 7658 απβιγεγεᾶ ἔθη, Ώο γθ ΠΟῪ 
2 Ῥομσνοθ ἈΒε]ο]ᾶ, {π6 Ἰοιχ οοπ]- 

α{Ἡ, θα, 18. «οιπο, {λα το ε]α]] 
Ῥο βοα[ίετεῖ, εταιγ ππαη {ο ῆ18 
ο, 8 Πα 5}8}} Ίοανε τηθ αΊοηθ: 
παπά Φεί 1 απ ποῦ αἶοπα, Όεεααςο | 

9 ἴμο 'Εαίμου 15 ΠῚ γη6. Τ]686 . 
πρβ Ἠατο 1 5ροϊεπ απίοτοα, 
ὑπαῦ 1η πιθ γ6 ΤΠΥ Ἰανθ Ῥθ8ς6. 
Τη {1ο νου] γο Ἠαγο ή ρα]α{ίοη : 
Ῥαό ΡῈ οὗ ροοά οπαεει; 1 Ἠαγο 
οΥ6χγζσπᾳθ ἐπ ποτ]. 

17 ποθ {ήπρβ βραϊ(α «ἆθβας; 
ἃ {πρ αρ Ἠϊ5 ογαες {ο Ἠεα- 
γεη, 6 5814, Ἐαί]ιαυ, πο Ἱοαγ 
15. οοπἹθ6; ρ]ου ἦγ {1 οι, λα 

2 {μ6 Βοπ ΤΠαΥ ρ]ου ν ἴἶεο: ΘΥ6Π 
38 ἴποι ραγοξί πα Δα μουν 
ΟΥ̓ 411 Παεβμ, ἰλαῦ π]αίβδο- 
ονεχ ἴλοα Ἰαβῦ ρίναη Ἠϊπι, ἴο 
Ό]λαπα ο ελοπ]ά ρῖνο εἴεγηα] 1178. 
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105, αοκ 
ηϊ6 7ι0 
φιοϑδίϊον 

505, ρα- 
γαὐζεν 

δατ. 
πιαΚε Τέ- 
φιιεςσί ο. 

405, γα- 
γαὐζθ 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

σα Ν ξ Ψ εἶ / κ κας ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι µνηµο- 
΄“ Ν ἣ » 

νεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεν- 
/ « ” 

59 νήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. καὶ ὑμεῖς 
-. 1. ᾿ ” 

οὖν λύπην μὲν νῦν!” ἔχετε' πάλιν δὲ ὄψομαι 
΄ ΄“ Ἀ 

ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν 

καὶ ἐν 
᾽ , ὃν ς , » ΝΜ ΕΣ 1 / ᾽ ’ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. 
τα ΒΝ ΄ ς - Ὁ 13 ἡ Ἂ.,14 μια, 
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι} ὅσα ἂν]' αἰτῆ- 

οἷ ς “ 3 Ν ” } ς ” 

93 χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν. 

σητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει 
5 «.α«..15 “ ” ᾽ ΡΨ )δὲ " ο) 94. ὑμῖν 15, ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ 

»/ , 5 ἂν δῦ μὲ Η ἢ “ ς 
ὀνόματί μου" αἰτεῖτε, καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ 

νο α 5 ΄ 
χαρὰ ὑμῶν ἢ πεπληρωμένη. 

ε Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν ἥ ἔρ- 
ιά μὴ Ἄς Κὶ :] / λ λ / 

χεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω 
- ΔΝ “ 

ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀναγ- 

ἡ γελῶ ὑμῖν. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ . ο. πω τη Ἡ]αδρα ο 
ο 5, ᾧ , νε 6 2 ν » λέ ΤΗΣ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε' καὶ οὐ λέγω ὑμῖν 

ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν᾽ 

97 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ 

πεφιλήκατε, καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ 

994 τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον. 

πατρός, καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον πάλιν 

ἐξῆλθον παρὰ ὃ τοῦ 

3 Δ / , Ἂ - 

ἀφίημι τὸν κόσμον, καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν 
-“ ες ΄ 

99 πατέρα. λέγουσιν αὐτῷ" οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 

Ἴδε, νῦ ίᾳ λαλεῖ ὶ ί ε, νῦν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν 
- / 5 

80 οὐδεμίαν λέγεις. νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας 
/ ν 3 , - “ ΄ 9 - 

πάντα, καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ 
ε) , , 4 5 ΔΝ - »» “ 

ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες. 
Ξ 3 / 5 - ε" ΄ ” / 

ΣΙ ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Τησοῦς, Λρτι πιστεύετε: 
’ ιά Ἄ 9 ιά 

{5 ἰδού, ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν Ὁ ἐλήλυθεν, ἵνα 
- -“ » Ν ” Ν » 9 

σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια, καὶ ἐμὲ 
, 3 “ π 8 » μπὶ / 4 ε 

µόνον ἀφῆτε' καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πα- 
ν ΑΛ 9Φ. - 5 “ / ς - 

38 τὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστι. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, 

ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κὀ θλι- ην ην εχητε- Ὁ Κοσμῷ ύλι 
τῶν Ν - ᾿ 

ψιν ἕξετε" ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα 
Ν / 

τὸν κόσμον. 
- / 3 - - 

17 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐπῆρεὶ 
8 3 δ » - Ἀ » ’ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ” 
, ὦ / β. ς ὦ ο , 

εἶπε, Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα᾽ δόξασόν σου τὸν 
“ ε / : 

9 υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου» δοξάσῃ σε καθὼς 
᾿᾿» ». -  9 / , , .“ - 

ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν 
ΟΣ δέδ 2 - ὃ » - Ν »/ 

Ὁ δέδωκας αὐτῷ, δωσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώγιον, 
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13 νῦν μὲν λύπην 

να ο .8χέ.4.“3 5 
4 ᾿ τήν: 15 Οπι. ὅτι ἄν τι 1. -Ὄ γα. ὧν 

αν. «6. 

15 δώσει ὑμῖν ἐν τῷ 
ὀνόματί µου 

1 ἁπαγγελώ 

17 πατρὸς 

19 πι, αὐτῷ 

30 οι, νῦν 

Ξι ἔχετε 

ἐπάμας 

3 ρηι, καὶ 

βρη, σου 



408 5. ΙΟΗΝ ΧΥΤΙ. ὃ-- 18. 

ΟΗν 10. 
2Τ. 

Εν 109. 
8. 

1611 
8 Απᾶ {185 15 Πἴδ εἴετα], ἐλαξ ἴ]ιοτ 

πηὶρ]η{ Ἐπιουν ὕπ66 {π6 οπ]γ πο ο, 
απά σερας ΟΠ γῖδῦ ποτὰ έλλοα Ἠαδί 
Βοῃῦ. 
4 Τ Ἰαγε ρ]οτϊπαᾷ {Π66 οἩἨ {1ο Θαυτ: 

1 Ἠανο Επιδμεά {με γγοτ]ς ΒΟ ἢ ὕπο 
Ρατεβί το {ο ἄο. 
δ Απᾶ που Ὁ Ἐαΐμεν, ρ]οτγ ἴλοα 

τηθ, νε] ἐπῖπθ οὗ 5617, ση] πε 
| ΒΊΟΥ πυίοἩ 1 Ἰαᾶ πι περ Ῥεΐοτα 
{Π6 σου] νγὰ8. 
6 1 πανε τηδηϊξοβίθα {Ἡγ Νατπε πῃ- 

{ο {6 ππεη ΒΟ} ποια ρατνοεδί 1ηθ 
οτ{ οὗ {πὸ πγοτ]ᾶ: {πο ὑπο ἹπΘΥθ; 
δια μοι ρανοδί μετα τη6: απᾶ 
{ποὺ Ἠαγε Κερί {1ιγ νοτᾶ. 
1 Νοπ {ποὺ Ἠανο ποπ αὖ αἩ 

Πήπρς πΥΠαίβοεΥεΥ ὕπο Παξβῦ ρῖγεῃ 
1ηθ, 8.16 οὗ {Π66. 
8 ΕῸΣ 1 Ἠανο ρίνθῃ πηΐο Έπειτα 

{ια νγονάς πο μοι ρανεδί τηε, 
απᾶ ΠΟΥ Ἠανο τεσοεϊγεᾶ {ποτη, "μα 
Ἠανε ποπ ΒΌΥΘΙΥ ἐμαῦ 1 οαπηθ οα{ 
{χοπ ἴπεοθ, απᾶ {πεγ Ἠατο Ῥεμεγεά 
{παί ὅπου αἸα δὲ βεπά τηο. 
9 Τ ταν ΤῸ παπα, 1 Ῥγαγ ποὺ Τοτ 

{π6 ποτ]: Ῥαΐ {ου {ποτὰ πγηῖο] ἴ]λοα 
Ἠαδῦ ρίνεη τηε, {0Υ {εγ ατε {Π]Π6. 
10 Απ 81} τηῖηο ατα {Π]ποα, απᾶ {πῖπα 

8Υθ ΤῊ]ΠΘ : απᾶ Ταπη ρ]οτ1βαᾶ Ίπλεπη. 
11 Απᾶ ποπ 1 απ πο ΤΠΟΥΘ ἴῃ {με 

ποτ]ά, Ῥας Ώπεβο αγθ ἴπ {Π6 πγοτ], 
απᾶ 1 «οπιθ {ο μεθ. ον Ἐαΐμεν, 
Κορ {μτοαρ] ἐμῖπε οτι Ἀατηο {οξε 
ΠΟΤ ποι Ἠαδί σῖνεῃπ πο, ἰλαί 
ΠΥ ΤΠΔΥ Ῥε 0Π8, 48 πθ 876. 
12 Ὑγ]ή]ο Τ ας ση μετα ἴῃ ἔλε 

πποτ]ᾶ, 1 Κερί ἴΊπειι ἴῃ ὑπ Νατπε: 
Ώιοβο πας ποι ρανεξβί τηο 1 Ἠατε 
Ἱερί, δῃᾷ ποπθ οὗ ἔμεπι 15 Ἰοβῦ, "αὶ 
{π6 βοὴ οἳ Ῥετάαιδίοι: Ἁμαί Ίο 
Βοχ{ρίατο τηϊση{ Ῥο {π]βΠεᾶ. 
189 Απιᾶ πού οοππθ 1 {ο {Π66, απᾶ 

{Π656 ἐπϊηρβ 1 βροαζ ἴῃ {ια πνοτ]ᾶ, 
παῦὺ Π6Ὺ τηϊὶσ]έ Ίνανε ΤῊΥ̓ Ίου {π]- 
Π]αοᾶ ἴῃ {16Π1βε]γος. 
141 αν ρίνει ἔπεπι {1γ ποτᾶ, 

δια ἴ]ο ποτ] Ἰαῦα ἹἸαίεά ἔ]μοπη, 
Ῥεσατβο ὑπο υ ατο ποῦ οἳ {με ποτ], 
εγεπ 85 1 απ ποῦ οἳ {πε ποτ]. 
15 Τ}ταγ πού παύου «Ποπ]ᾶεβί{α]κα 
{πποτη οαὖ οὗ {πα πγογ]ᾶ, Ῥαἱ ἐπαῦ ποῖ 
»ποπ]άεςί Κεερ ἔπεπι ἔτοτη {πο 6υ1]. 
16 Τ]εγ ατο ποῦ οὗ {πε πγοτ]ᾶ, 6ΥεἸ 

45 1 απη ποῦ οὗ {πο ποτ]. 
17 απο ν μαι ἔμχοασαη ΠΥ 

{σαΐῃ : [ΠΥ πνοτᾶ 15 ἐπί. 
18 Α5 ἴποι μαβῦὺ 5επί τὴρ ἴῃΐο {ια 

ὙΟΥΪ, εΥεη 850 Ἠατο 1 8450 βεπί 
ὑβϑσα ᾿ΐο {Π6 σου ]Ἱᾶ. 

1881 
8 Απᾶ {15 15 Ἠΐο οἴογηα], ὑπαὶ 

Ώπογ ϱΠοτα]ά πον περ {πε οἩ]σ 
ίππο ἀοᾶ, απᾶ ἴση πποπα ἔποα 
αἰαβδὺ βεπᾶ, ενεη «ἆεεας ΟΠτὶδί. 

41 ρ]οτίβεά πεο οἩ {π6 δατί]ι, 
Πανίπρ αοοοπιΡΗρμεᾶ {πο ποτ] 
ὙΠΟ} {ποια Ἰαςδί σῖνεπ τηο {ο 40. 
Απᾶ ποτ, 0Ο Εαΐμεχ, ρ]ογ]ῇγ ἴ]οα 
1ης τ {πο οὗντι 561} τι {Π6 
ΒΊΟΥΥ νπΙο]ι 1 πα πι {π66 Ῥε- 
{οτθ {π6 γγοτ]ά τας. 1 πιαπ{εβῖ- 
εᾱ {ΠΥ πατηθ ππ{ο {πε τηε πγποτα 
1λοα ρατοξί τηε οαὖ οὗ {π6 πγοτ]ᾶ : 
{ήτο {αγ 1γεγε, απᾶ {ποια ρατεβῖ 
{θὰ {ο τη6 ; απᾶ ἴπεγ πᾶν Κερί 
Ώ11ψ πγοτᾶ. Νον {που Κπονγ {Παῦ 
811 {ήπισα τ μαύβοθυθυ έποια Ἰαβῖ 
Ρίγεη Ίηθ Το ἔγοιη {π66: Σ0Υ 
πο πνοτάς πνμΙσ]ι ποιὰ ρατεςί 
1ης 1 Ἰανγο ρίνειπ ππίο Ί]απα; 
απά {ποὺ τεοεϊνεᾶᾷ {λεπι, απᾶ 
πει οὗ ἃ {ναῦι ας 1 οαππε 
Του Ίγοτα ἴπεα, δα Όμαεγ Ῥε- 
Ἠενεᾶ {παῦ ποὺ ἀᾶςδί 5επά τηθ. 

9 1 Ίργαγ Τον ἔμετα: 1 Ίρταγ ποῦ 
{ος ο σοῦ, Ότο ἴου 1λοβο 
πυποτη ποια Ἰαβῦ Ρίνεη τηθ; Σ0Υ 
ΠΟΥ απο {πῖπηθ: απᾶ 811] ἐμῖπρε 
ναί ατα ππίπθ ατο {ήπε, απᾶ 
πο αγο τηπο: απᾶ Τ ατα σ]οτ]- 
Πρ Ίπ ἐμθη. πᾶ 1 απι πο 
ΤΠΟΥΘ 1Π {Π6 γγοτ]ᾷ, απιᾶ Π656 818 
Ἰπ 1ο νγοτ]ᾶ, απᾶ Τ «οπαε {ο ερ. 
Ἠο]γ Ἐαΐμετ, Ἱεερ ἔπετα ἴῃ ἔν 
πασηθ σμ]ο] ἔποα Παβί ρίτεη τηε, 
Ειαῦ Πεγ τηαγ Ῥ6 οπ86, ΟΥ̓́Θ ἃ8 
ππθ απο. ὙΥΒ116 Τ να νηἔ]ι ὑπο, 
1 Ἱκερί ἔπι ἴῃ {1γ παπηθ ὙΠΟ ἢ 
{που παϑδὺ ρίνθῃ πιθ: απᾶ 1 

ὧι 

σ: 

οο 

10 

11 

σαατᾶεᾶ {]ετα, ατιᾷ ποὺ οπε οὗ: 
Ίπεπι ρετ]β]αᾶ, ας πε βοὴ οὗ 
Ῥεγάδοηπ; ὑμπαῦ ἴπο εοπρίπτε 

19 τηϊσῃῦ Ῥο {α1βΠεᾶ. ἘῬπί ποπ 
1 οοπιθ {ο ἴπερ; απᾶ ἴλπερδα 
εήπσς 1 βροακ ἵπ {πο ποτ], 
Όιαί ΠΟΥ τπαγ Ἠαγο τηγ 1ο {τ]- 
Π]οεᾶ ἵπ {Ἠεπιδε]νο». Ἰ Ίαγε 
Είνπειπ ποιὰ {1 ποτά; απᾶ {με 
πγογ]ά Ἠα{εᾶ πετη, Ώεσααδο {ΠΟῪ 
ατθ ποὺ οὗ {πο πγοτ]ᾶ, εγεπ 85 Τ 
απΏ ποῦ οὗ {116 σποτ]. 1 1ρταγ ποῦ 
Ενας ἔποα β]οπ]ᾶεξί {α]κα {επι 
2ἴτοπα {ια νγοτ]ᾶ, θα ἐπαῦ Όποια 
αΠοπ]ᾶεςδί Καερ {πετ 24γοτη 8 .Π6 
ον] οπε. ΤΠεγ 876 πὸΐ οὗ ἴμε 
πγοτ]ᾶ, ετεη ἃ5 1 απ ποῦ οἳ τα 

17 ποτ]ᾶ. 3 Θαποβῖψ πετ ἵπ ἴμο 
18 (χα: ἐμ γγοτά 15 σα. ΑΒ πο 

ἀιᾷδί 5οπᾶ τὴρ ἰπΐο {πο πγοτ]ᾶ, 
6ετοΏ 50 5θη ποτ Ιπ{ο {Π6 γοτ]ά. 
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1 τ. 
ΊπαΚε 
γεπιιεδί. 

3 αν. 
οωέ οἵ. 

505, ουἱϊ 

40 τ," 
Οοη8ε- 
εγαίθ 
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οφ 15 « 5 ᾱ στ, ; ’ 

8 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί 
. Ν / 5 ΑΔ, 4 κ 8 3 ’ σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, καὶ ὃν ἀπέ- 

» “- - ’ 

4 στειλας Ἰησοῦν Χριστόν. ἐγώ σε ἐδόξασα 
ψὺνΐς “ ; ΦΡΗ ον Δ ΄ ’ 
ἐπὶ τῆς γῆς' τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς 

“ ᾿ ΔΝ - , , ’ 

ὅ μοι ἵνα ποιήσω. καὶ νῦν δόξασόν µε σύ, 
, " “ οἱ , - 9 Ν 

πάτερ, παρὰ αμ ῤ ναό τῇ δόξη ἡᾗ εἶχον πρὸ 
- Ν , Ν / , ’ ὃ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. ἐφανέρωσά 

ἍΝ ” ” ’ ο /Ι ο 
σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς 

δι . Ψ μοι ἐκ τοῦ κόσμου σοὶ ἦσαν, καὶ ἐμοὶ αὐ- 
. δὰ ν . , , 

τοὺς δέδωκας ᾽ καὶ τὸν λόγον σου τετηρή- 
η “ , “ , / 

κασι. νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς 
οὐ ” . Ὁ Ν ε Δ 

8 μοι, παρὰ σοῦ ἐστιν ὅτι τὰ ῥήματα ἃ δέ- 
δ ΄ Φον Ὁ 2, 

ϑωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς" καὶ αὐτοὶ ἔλα- 
Ν ” 3 “ σα Ἕ ΄σ 

βον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ 
σα. Ν 5 ” σα ’ » ᾿ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέ- 

᾿ » κα » πὰ 5 
9 στείλας. ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ᾽ οὐ περὶ 

” / 2 “ 3 ΔΝ δε «Ὁ , , 
τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς 

: , λ ᾿ 10 μοι, ὅτι σοί εἰσι καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, 
ν Ν Ν 1 ΄, Ν / ” » - 

καὶ τὰ σὰ ἐμά καὶ δεδόξασµαι ἐν αὐτοῖς. 
ν » ᾿ ΨΕΝ » - ’ " - » 

11 καὶ οὐκέτι εἰμι ἐν τῷ κόσμῳ, και οὗτοι ἐν 
- , ν τῷ να. ἢ ͵ - τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σε ἔρχομαι. 
΄ [ιά ’ 3 8 3 - » / ’ 

πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί 
΄΄ σ΄ 5 

σου, οὗς" δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς 
ς - “ ” 3 5. υσὲ ᾽ - , 7 15 ἡμεῖς. ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, 
ΩΝ ΤΈΣ ΕΣ ΔῈ » ο ὁ Δ , ο τα ΙΗ ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς 

΄ » » - 

δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν 
3 /' » Μ: ς 1 - . ’ ιά ς 

ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ 
- - Δ ΄ -” 

13 γραφὴ πληρωθῇ. νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι, 
Δ : “- - 3 ΄- / “ ᾿ἅ καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι 

Ν ΄ 

τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐ- 
- Δ - Ν / 

Ι τοῖς ἢ ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, 
ΚΑ, , 34. 4 » , “ 3 ΕΝ 

καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν 
5» - ’ Ἂ :} αἴ ᾽ λα 5 “- 

ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ 
, 5 » - ” ᾽ κι ᾽ - 

Ιδ κόσμου. οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ 
΄ τ' ᾽ “ / » ᾿ Ἂ ΄ 

κόσμου, ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ 
΄“ ΄- ΄ τν 

6 πονηροῦ. ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσί, καθὼς 
» ν τ - ή » 3 ” ε , 5 

17 ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰμί. ἁγίασον αὐ- 
᾿ 3 κ / ς 5 

τοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου" ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλή- 
δι 3 » το] , ώ Δ ιά 

Ι8 θειά ἐστι. καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσ - 
» 1 ΕΣ ΄ 3 Ν ο] 9 / 

μον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον. 

4 (γῆς, τὸ ἔργον) τε- 
λειώσας 

ὅ ἔδωκας 

ὃ (σου) ᾧ 
7 οπι. ἐν τῷ κόσμῳ 

ὃ (σου) ᾧ 
9. ααᾶ " καὶ 

10 ἑαυτοῖς 

11 ϱἨι. σου 



ἘΞ ΠῚ 12, 
20. 

” Μα. 
20. 6. 

ΧΜαί. 
26. 47. 

5. ΙΟΗΝ ΧΥΤΙ. 19 ΧΥΙΤΙ. 6. 

1611 
19 Απά ἴου ὑμὶν Βα]κος 1 βδῃο 

ΠΗΥΒΕΗ, ὑπῶῦ ΊΠεγ αἱδο πηὶσαί Ῥε 
Ιβαπομβεά {πτοαρ]ῃ {μα σα}. 
20 Νεϊίεν τα 1 ἔοχ 1εβο 8016 ; 

Ῥαῦ Του {6η 8150 ΒΟ ἢ βΠα]] Ρ6- 
Ἠεγο οἩη πο {Πτοπρ]ι ἐμεῖν πνοτά: 
21 Τ]αί {ΠΥ 811] ππαγ Ῥο 016, 88 

ποια Ἐαίμεν ατί ἴῃ 1η6, απᾶ 1 ἴῃ 
ἴμοο, ὑπαὺ {]ιογ 8150 τηαγ ὈΘ6 οπθ ἴῃ 
15: λα ἴ]ο γγον]ά τηαγ Ῥε]ενο {]αί 
Όποια Ἠαδύῦ 5εη{ 16. 
22 Απάᾶ {16 ρου 1 ἢ ἔ]οι ρανοβί 

πηθ 1 Ἠαγο ρίγϑθῃ {μετα: ὑμαῦ ἴ1εγ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΘ 0Π6, ΕΥΕΠ 85 Ὑ6 8Υ0 0Π6: 
25 1 ἴῃ ἔ]μοπα, απᾶ {μποτ Τη τηθ, {λα 

ΦΠΘΥ͂ ππαγ Ὀ6 πηαᾶο Ῥεγ[εοί ἴῃ 9Π6, 
δια ὑπαῦὺ {ο ποτ] τπαγ Κπον {λαί 
ἴποα Ἠαδί βοπῦ 16, απά Ἰαβί ]ουεᾶ 
{Ίοπι, ἃ5 {οι Παϑῦ ]οτεᾷ 1ηο. 
24 ὙἘαΐλμοαν, 1 ση] ὑπαὺ ἴμεγ 8180 

π/λοπα ὕποι Ἰναςί ρῖνει 1ης, ως η η 
Ίηθ ΠΠἨΘΥΟ 1 απι, ὑπαῦὺ ἴπεγ Τα 
Ῥο]ο]ᾶ τηγ σ]οιψ ὙΠΟ ποια Ἠαρί 
ϱΊγεη Ίηθ: 1οΥ ποια Ἰογεᾶξῦ 1ηθ Ῥε- 
{ρχο ὑπθ {οππάαὔίοπ οὗ {πο πγοτ]ᾷ. 
25 Ο τὶρμίοοας Ἐαίμαν, ὑπὸ πγοχ]ᾶ 

ἹαίἩ ποὺ ποπ ὑπμ66, Ῥαί Τ πᾶν 
Ίπονη ἴμθε, απᾶ ὑπ656 Ἠαγο Κποσηι 
ἔῑιαί ἴμοι μαϑὺ βεη{ πηθ. 
26 Απά 1 Ἰαγο ἄεε]ατοᾷ απίο 

{στη {γ Ναππε, απ ν]] ἄεσ]ατο 10: 
{λαί μα Ίουο γλθγοπήῦἩ {μοι Πας 
Ἰογεᾶ τηε ππαγ Ῥο ἴῃ επι, δπᾷ 1 ἴῃ 
ὑπ 6 πηι. 

18 ἨΓπεπ 96885 μδᾶ βρόίκθῃ ἔπ688 
ψ/οτᾷβ, "ο πϑηῦ Του ἢ ΤΠ} 1}15 415- 
αἴρ]6β οὐδὺ {Π6 Ῥτοο]ς Οθάσομ, ΠΘΥΘ 
πΒΒ 8 ΡαΥά6Π, ἰηΐο ὑπ6 ΒΟ Τε 
οη{εγοᾶ απᾶ 115 4ἱβοῖρ]εβ. 
2 Απᾶ οπᾷαβ 8150 μοι Ῥείταγεά 

ήτα, ἆπσθπ {1ο Ῥ]ασθ: 1ο0Υ «6518 
οὔμπηθςβ χαβογεᾶ {π]ιίμεν πι 5 
ἀἱΡοῖρ]6β. 
8 Ἁοπᾶας ἔπη Ἠανίηςρ χοοεϊγεᾶ 8 

Ῥαπᾶ οὗ πηθΠ, απᾶ οἴου ἔτοπα {πο 
ομῖεί Ῥτϊοβίς αηΏᾶ ΡΠαΤΙβ665, οοπηθΏ]ι 
Οπου πο ]αηΐετης απᾶ ἴ0Υ6Μ6ΘΡ, 
δα ΊγΕΔΡΟΠΒ. 
4 ἆοθδαβ {μεγαίογο ἸἘπονίησ αἱ] 
πρβ ἐ]λαῦ μοι] οοπηε προηῦ Ἠπη, 
πιθηῦ {ονγἩ, απᾶ βαϊᾷ απίο {πεπη, 
Ὕποπι βεε]ς 7ο ἢ 
5 ΤΟΥ απβποχθοᾶ Ἠϊπι, {6515 οὗ 

Ναζαγοίῃ. “655 βαιῖῦῃ απο ΈΠετη, 
1 απι Ἠθ. Απά 9υδδβ 4150 10} 
Ῥοαίχαγεᾶ Ἠΐπα, βίοοῦ γη] ἑλοπα., 
ϐ Α5 β6οοη ἴΠαοη 5 86 [δᾶ βαϊᾶ 
απο {μθπα, 1 απι Ἡθ, ἴ]αγ επ 
Ῥαο]ςπατά, δη 1611 ἴο {π6 ρτοαπᾶ. 

1881 
19 Απᾶ Του ἐπεῖχ βακοβ 1 1βδηου γ 

1ΙΥΡ6ΙΕ, ὑπαῦὺ ἴμεγ ἴπΠεπιβε]τος 
4150 τηαγ 6 βαποβΙΠεᾶ ἴῃ ἑαῦ. 

20 Νεϊυμετ Τογ ἴ]1θ6βθ οηΙγ ἄο 1 
Άργαγ, Ραΐ ΤΟΥ ἔπεπῃ 4150 ὑπαῦ Ῥο- 
Ἠσνε οπ Τη6 {Πγοιρ]Ἡ ὑΠ 6} που: 

21 {παῦ ΠΥ τηατ 81] θ6 ΟΠ6 : 6ΥεΏ ἃ5 
{ποα, Ἐαίμετ, αγὲ ἴῃ πιθ, απᾶ 1 
1η (μες, ὑπαῦ {Πεγ 8150 πλαγ ο ἴπ 
τ: ἐπαῦὺ {πο ὑοῦ] ταγ ῬεΠαγο 

22 ἴλαί {ποια ἀῑᾶᾷβί βεπᾶᾷ πηθ. Απᾶ 
{πιο ρ]ουγ πγμΙο] ποιὰ Ἰαβίὲ ρΊνεη 
18 1 Ἠαγο ρίγϑῃ πηΐο ἔμαεπα; ὑπαῦ 
ΦΏΘΥ τηαγ Ὀ6 916, 6ΥΕΏ 48 ὙἍ76 αγε 

29 οΠ6; 1 1π {Πεπῃ, απᾶ {οι 1Π ΤΏ, 
Όπαί {Παγ τηαγ Ῥο Ῥετ[εοξεά Ἰπίο 
οπε; ὑπαῦὺ ἐπ ὑοῦ] τηαγ Ἐποτ 
{πας ποια ἀᾶβί βεπᾶ 1ηθ, απά 
Ἰουοᾶδίύ παπι, 6π6η 85. ἴποα 

24 Ἰουαᾶδί τηο. Ἐαίμες, ϑΠ8ὺ πγἨῖο]ι 
ποι Ἠαςί ρῖτεπ τηθ, 1 πη]] ἐλμαί, 
ὝΠΘΥΘ 1 απι, ἴΠεγ 4150 τη Ὀ6 
ὙΠ τηε; ὑμαὺ {Πεγ πηασ Ῥε]ο]ᾶ 
ΙΠΥ ΒΊΟΥ, πλαν {ποα Ἰαδί 
Ρῖγεπ Ίηθ: ΤΟΥ ὅποι Ἰονεᾶβί πῃθ 
Ῥεΐοχο {ο ᾖοππᾷαίίοπ οἳ 11ο 
σου]. Ο τισμίεοας Ἐαΐ]ιαχ, ὑπ 6 
πνοτ]ᾶ Ίσα περ ποῦ, Ῥαι Τ 
Ίσπογγ {ηθο; απᾶ {μεβο πον {λα 
οι ἀϊάδὲ βεπᾶ πηθ; απά Τ τιαᾷθ 
πουν ππίο ἴμεπι ΠΥ παπηθ, 
απᾶ ππῖ]] 1ηα]κο 165 που; {ια 
{86 Ίουο που ἢ ποι Ἰονθᾶβὺ 
1ηθ ΤΗΥ Ῥο ἴῃ {μεπα, απά 1 ἴῃ 
ΠΙΟ 

186 Ίπεπ 96β15 Ἠαᾶ βροϊκοῃ ἔπαβε 
πγοχᾶδ, Ἡο ποπ {οτι νι Ἠ1β 
418οῖρ]εβ ογεγ ὅπ 4Ῥγοοκ ὅ Κι- 
ἄτοἨ, πγπθγο πγαβ ἃ ρατᾶεῃ, 1Πῇο 
{11ο τ] Ἰο οπίογοά, 1ήπηβΘΙ 

2 ὅν Ἠϊ5 ἀδαῖρ]ε. Νοὸν οπᾶας 
4150, 10} Ῥείταγεᾶ Ἠϊτη, ΚΟΥ 
ἴμο Ῥ]ασϱ: {ου “685 οὐδ: ΠἸ τη 65 
γοβογίθα ὑβιῦῃου τι} Ἠ15 415- 
ΟἾΡΙ65. οτπᾶας πθη, Ἠαγνίιρ Υ6- 
οε]νοᾶ {πὸ ὃ Ρατιά οὗ δοἶᾷίεγς, απᾶ 
ο/ῇσθιβ Γγοτη {11 ομ]εξ ρυϊθϑὺβ απᾶ 
ο Ἐ]αγίβεθβ, οοπηθεί] {111ΠΘΥ 
τὶ ἢ ]αΏίεγηβ απᾶ {ογο]θΒ απᾶ 
ΥΙΘΑΡΟΠΗΡ. 9655 {Π6χείογο, ἸςΠΟΥΓ- 
Ίηρ 811 {π6 ἐπ]πρς {]ιαῖ σου οΟπι- 
1ηρ ΡΟῚ τη, Ὑγεηῦ ον, απᾶ 
Βαλα πηΐο ἔπετα, Ἰ/Ποπῃ 566 Κ το 

δ᾽ ΤΉΘΥ αηβυγογεᾶ Ὠΐτη, 6515 οὗ Να- 
χαγϑίῃ, οσβαςβ βδῖ ππ{ο ἔλαπα, 
Τ απη λ6. Απᾶ οπᾶας αἱδο, νο] 
Ῥούχαγεᾶ Ἠΐτη, γγας βὑαπ πρ ση 
{λθπη. επ ἐΠετείογο 6 βα1ᾷ 
ππ{ο {Ἠεπῃ, Τ απ ᾖε, ἴμαγ νγεηπί | 
Ῥαο]σπαχᾶ, απᾶ Τε]] {ο ὑμ6 στοιπᾶ. 

25 

26 

ὧϑ 

ἵνα 

[ο] 

105, ο0η- 
δουγαίςᾳ 

2 α τ. 
1παχε 
γεχιιοδί, 

8 ΜδηΥ 
Αποϊοηε 
Ααλοτ- 
[165 τονά 
{λρδα 
τὐπολη. 

σεαάαγ 

σον, 
ἐοΠοΥ ἢ 
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Ἁ « 8 ᾽ -“ » Ἂς « / . / σ 

19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα 
” ο 12 « ΄, Ε ΕΣ / 

καὶ αὐτοὶ ὦσιν! ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. 
- 2 δε 

90 οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ 
΄“- Ἁ -“ »» 

περὶ τῶν πιστευσόντων "" διὰ τοῦ λόγου αὐ- 
“ 3 ο / 4 ᾿ς . Ν / 2] τῶν εἰς ἐμέ' ἵνα πάντες ἕν ὧσι' καθὼς σύ, 
/ Ε » , » ΔΝ » ,’ ιά Ν ” Δ πάτερ, ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ 

η Ὧν ὃς ὃ 14 9 : α ε / , 
ἐν ἡμῖν ἕν": ὦσιν ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ 
[ιό / 3 ’ Ν ε) Δ Ν , 25 ὅτι σύ με ἀπέστειλας. καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν 
ἃ , / Η “τι η 4 “ 
ἣν δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἕν, 

ΔΝ ς ” ιά ΕῚ 15 » Α » ᾽ “ ον 98 καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν], ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ 
8 » ” / ιό Ὁ Α ’ ] μὴ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς έν, 

16 “ , ς ’ ” / ” ” 

καὶ] ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ µε ἀπέ- 
λ Ν η , » ’ θὼ 9 Ν 

στείλας, καὶ ἠγάπησας αὐτούς, καθὼς ἐμὲ 

54 ἠγάπησας. πάτερ, οὗς δέδωκάς μοι, θέλω 
ο μὴ ΠΡ ε / . - 3 τα . 
ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, κἀκεῖνοι ὦσι μετ᾽ ἐμοῦ 
“ ἘΠΕ 8 ρ 
ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν ἔδω- 

2.18 αφ ιν μ. / Ν “ 
κάς 18 μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς 

» ιά 3 96 κόσμου. πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ 
” δν Ν ΄ ” Ν τ ” ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν 
[ιά / 5 ,᾿, . δ ) / 3 α 

96 ὅτι σύ µε ἀπέστειλας" καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς 
σι ῃ . ῃ . ο οσο, ἃ 

τὸ ὄνομά σου, καὶ γνωρίσω᾽ ἵνα ἡ ἀγάπη, ἣν 
“ ε] 5 ” 

ἠγάπησάς µε, ἐν αὐτοῖς ἢ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 
΄“- ΔΝ - ”- 3 - 

18 Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν 
, 9 3 “ ἃ - Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν 

» “ 

5 αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ἤδει δὲ καὶ 
η , ς Ν τρ Π , . ο Ἰούδας, ὁ παραδιδοὺς αὐτόν, τὸν τόπον ὅτι 

/ ’ : “ ᾽ “ Α ΄ 

πολλάκις συνήχθη ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν 
“ » “ « 34 . 

 μαθητῶν αὐτοῦ. ὁ οὖν Ἰούδας, λαβὼν τὴν 

σπεῖραν, καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶὶ Φαρι- 

σαΐίων ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν 
- 3 

« καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. Ἰησοῦς οὖν, εἰ- 

δὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν, ἐξελθὼν 
5» ΄“ - 

5 εἶπεν 3 αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτε; ἀπεκρίθησαν 
, - » ΄ »" 

αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐ- 
- « 5 νὰ » 

τοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ 
ἈΠῸ 8, ᾿ ς Ν «ΝΕ ΑΛ » . 

καὶ Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾽ αὖὐ- 
- « 3 3 το, δ τῶν, ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὅτι” Ἐγω εἰμι, 
 κ“ (η 

ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ἔπεσον χαμαί, 

12 

19 

14 

16 

17 

18 

ὥσι καὶ αὐτοὶ 

πιστευόντων 

οπι. ἕν 

Οι, ἐσμεν 

οπι. καὶ 

ὃ ἰοσί, ποῖ πιατϱ. 

δέδωκάς 

1 αἄά τῶν 

3 ἐξῆλθε καὶ λέγει 

5 (Ὁ οπι, ὅτι 
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5. 5ΦΟΗΝ ΧΥΤΙΙ. 1--21. 

1611 
7 Ταν απβ]οᾶ ἢ οτι αραῖῃ, 
ποια αθεῖ]ς γοῦ Απά {πε ραῖᾶ, 
Φ65ὰ5 οὗ Ναζατείη. 
8 ἆεβας απαβπεγεᾶ, ΙΤ Ἠατο {ο]ᾷ γτοα 

Όιαί 1 α1Ώ μ6: 1Η ὑ]εγαίογο γο 566 Κ 
116, [αὐ [Π6586 Ρο {]ιαῖν ἵνα: 
9 Ἐμαί ἴμαο ραγίπρ παὶρηί Ὦο ἔπ]- 

Π]οᾶ πν]ῖο] Ἰιο βραϊθ, ΟΕ παπα 
νο] {μοι ρανεβδῦ 116, παν 1 ορ 
ΠΟΠΘ. 
10 Ἔποπ ἈῬϊπιοπ Ῥοΐεγ Ἱανίηρ ἃ 

απγογᾶ, ἄγον 10, απᾶ βπιοίθ {π6 Ἰ]σ]ι 
Ῥγίαβί5 βουυδηΐῦ, απᾶ οαυ ο Ἠ15 

Γαπ]ρᾗύ οαΥ: ΤΠο βεγναπῦ’5 παΙῃθ Ὑγ8ἃ8 
Μα]εμας. 
11 Τ]ον βαῖᾷ 7655 ππίο Ῥοίοευ, 

Ῥπαΐ τρ ἐν Εποτᾶ 1Π{ο {πΠ6 5μεα{ῃ : 
Γἴμο ορ ὙΠΟ ΤῊ {αἴΠεγ Πα] 
δίνη τηο, 588}} 1 πού ἄτιπ]ς 10 3 

12 ΤἨοπ ἐμ Ραμα απᾶ ἐπ οαρίαίη, 
απᾶ ο{ὔῇσθγβ οὗ {π6 6 νγ8, {οο]ς «[65118, 
δια Ῥοτπιᾶ Πΐτη, 
18 Απά ]αᾷ πα αππαγ ἴο ΑπΠΠαΡ 

ἢνβῦ; ΤῸΥ Π6 πγαβ {αΐμαι ἴῃ Ίαπν {ο 
Οαἴαρμας, ὙΠ ἢ γγας {ο Ἠ]ρ] Ῥτ]ιαρί 
ενας 6α1ηθ γεαγ.! 
14 ἨΝου Οαἴαρμαβ πναβ ο π]οἩὶ 

Ρανθ οοπηβε] {ο ὑπ ἆαενβ, ὑπαῦ 10 
πας Θχρϑαϊθηῦ ὑ]λαῦ οπο τηαπ 5ποι]α 
416 ΤοΥ {πο Ῥεορ]ο. 
15 4 ΞΑπά Βίποηῦ Ῥεΐαυ {οΠοτγεᾶ 

Ἴθραβ, απά 50 4ἱᾷ αποί]µεχ 4ἱβοῖρ]ο: 
ἐπαὺ ἀῑδαῖρ]ο σὰ που τπιπΐο {16 
Ἠ]σ]ι Ῥυϊθϑῦ, απᾶ πνεπῦ ἴῃ γι 6585 
ἴηΐο {πΠ6 ρα]ασε οἳ {πὸ πὶρὴ Ῥτιεςί. 
16 Βαυὺ Ῥεΐαν βἰοοα αἲ {π6 ἆοοτ 

πηθοαῦ. Τμετ νγεπέ οαῦ ὑπαῦ οὔαετ 
4Ιβοίρ]ο, τυ] ἢ γγας Ίσπονπι ππ{ο {με 
Ηρ Ῥγτϊθρί, απᾶ βρακο απίο ΠΟΥ 
{πα Ἱκερῦ μα ἄοου, απά Ῥτουρ]{ ἴῃ 
Ῥείοχ. 
17 ΤΠοιπ ρα {π6 ἄαπιβε] ἰλμαί 

Ἱκαρί ἴ]ιο ἄοου απίο Ῥεΐεν, Ατί ποῦ 
οι αἱδο οπθ οὗ {15 τηδη 5 415- 
αἳρ]οβ2 Ἠο βα{Ἡ, 1 απη ποῦ. 
18 Απᾶ {μα 5εγναπίς απᾶ οβῖσενς 

βίοοᾷ {1σθγα, πο Ἰαά πιαᾶο 8. Ώτο 
οὗ οοα15, (1ου 16 γγαβ 6014) απᾶ ἴπεγ 
πυαχπηθᾶ {πεπαβα]νος: απᾶ Ῥεΐεν 
βέοοᾶ ση] ὑπ θὰ, απά γγαγπηθᾶ Ἠϊπῃ- 
86Η. 
19 1 Τ]μο Ἠήρ]ι Ῥτϊεςί ἔπεη αρ]κεᾷ 

Ἱορας οὗ 5 ἀἱδοῖρ]ε», απᾶά οὗ 8 
ἀοσίτίπο. 
90 7655 απβπογοά Ἠϊπα, 1 ΒΡ Κα 

ορεπ]γ {ο ἐμ ψου]Ἱᾶ, Τ ενεν {αιρηί 
ἴῃ ὑπ Βγπαροραοθ, απᾶ ἵπ ὑπὸ Ταπι- 
ρ]6, μὴ ῦ που {116 1 6υγ8 Ια 5 τεβοτί, 
απᾶ 1π βοογθέ Ἠαγο 1 βαϊᾶ ποίῃϊηρ: 
21 ΊΗγ αξθΚοξί {οι 1ης 3 Αβὶς (λετα 

1881 
7 Αραϊπ {Πογοίοτο Ἡο αρικοᾶ {πῃ θη, 
ποπ βοε]ς γα» Απᾶ ἴποαγ βα1ᾶ, 

8 ζα6βας οἳ Ναζαγοίῃ. 9655. 8ῃ- 
ΒΥ, 1 ἰο]ᾷ τοι {μαῖ 1 δὴ ᾖε: 
1{ Π116γ6[οΥθ γο Β6εεΚ1Π6, ἰοῦ {μεβε 
6ο {λεαῖν σὰν: ὑμαῦ {1ο πνοτᾶ 
αη]σ]{ ϱο {π|Π]1ρα τυ 6 ἢ ο βραΚκο, 
ΟΕ ἄϊοβο π]οπι οι Παρί ρῖνει 
1ηθ Τ ]οβῦ ποῦ οπ8. ΒΙΠΟΠ Ῥοαίαγ 
{πογοίοτο Ἠανίπρ ἃ ΒΟΥ ἆτετ 
10, ἀπ Αίτασ]ς ἐπ ΠΡ ρν]εβίΒ 
1βογναπί, απά οαὖ ΟΥ̓ 5 τὶρ]ί 
οαν. Νοπ ἴμο 1βεγγαπί5 ηατηθ 
πας Μα]οπαςβ. «ἆοαβας ὑπουθίουθ 
πα] ππίο Ῥεΐαν, Ῥαΐ τρ {μα 
ΒΥ Ιπίο {μα βΠθαί{]: λα δὰ 
160} ο Ἐαίμεν Πα ρίῖπει 
πηθ, 518}}1 πού αὐ 109 

Βο ἴμο 2Ραμπᾶ απᾶ {ο Σομ]αξ 
οαρίαΙπ, απᾶ {πο ο/ῄοσις οἵ {πα 
7635, βοϊσεᾷ ἆεδαβ απἆ Ῥοαπά 
Ἠήτη, απιᾷ 16ᾷ Πτα {ο Αππας ἢγϑῦ; 
ΤΟΥ Ἡε γα Ταΐ]μεγ ἴῃ Ίαν {ο Οα- 
αραβ, ο τὰ ΠΙΡῚ Ῥτ]εβί 
{παῦ γοαγ. Νου ΟαπἱαρῆᾶῬ γαβ 
Ίο πνηῖο] ρανο εοαηςβε] {ο {π6 
16198, ὑπαὖ 16 πνας εχρεᾶῖεπ{ ὑμπαῦ 
οπ6 τῇδ ϱΠοτπ]ά ἀἱε ζοχ ὑπ Ῥεο- 
16. 

᾿ Απᾶ Ρίπιοη Ῥεΐεγ Γο]]οπγοᾷ 96- 
5115, απ 5ο ἄιᾷ αποίλεχ 4ἱβοῖρ]θ. 
Νου ὑπμαῦ ἀἱβοῖρ]ο πγαβ Ἰποσι 
ππ{ο πο Ἠϊσ] Ῥτιθρί, απᾶ ϱπ- 
{ογοεᾷ ἴῃ πα 5 εξας 1Ππ{ο ὑπ εοατῖ 
οὗ ἴμο Βρὲ ρτιεδί; Ῥαΐί Ῥεΐεν 
ππας δἰαπᾶίησ αὖ {ο ἄοον νητ]ι- 
ουὖ. Βο {ια οἴ]ου ἄἱδοῖρ]α, 1 ἢ 
πας Χπονπ ππ{ο {με ΠΡ ρτιεβί, 
ποῦ οι απᾶ βρακο παπίο ΠΟΥ 
Όιαί Ἱκερί {ιο ἆοοχ, απᾶ Ῥτοαρ]ί 
Ἰπ Ῥοΐον. Ἴμο πιαϊῖά {μετείογα 
Όιαί Ἱκρί ο ἄοον βαϊθλ ππ{έο 
Ῥεΐοαν, Ατί ἴποι 4150 οπε οἵ 0118 
ππαη)5 4ἱβοῖρ]ες 2 Ἠο βα1{Ἡ, Τ απ 
ποῦ. Νου {με ἐβουνδηΐβ απ {Π6 
οΏῇσθγβ Ἱγετε βίαπάᾶῖηρ {ᾖεγε, Ἠαν- 
Ίηρ πηπάο ὅα Άτα οἳ οοα]ς; Τοτ 16 
πγαβ οοἷᾶ: απᾶ ἴμεγ πγετο ἹγαΠ]- 
Ίηπσ {μεπηβε]τες: απᾶ Ῥεΐαυ 8150 
πας να μετα, βίαπαϊηρ δᾶ 
γναπτηῖηρ ἨΙπηβο][. 
Πο ἨϊρἩ Ῥτίορδι Ἰλμεγείοτε 

αρ]κοᾷ 6515 οἳ ἷ5 4βάΙΡΙΕΒ, αππᾶ 
οὗ Η18 {εαομίηρ. “6815 απβγεγοᾶ 
Ἠπη, 1 Ἠατο βροκεπ ορεη]γψ {ο 
ιο πνοτ]ᾶ; 1 ογνεγ {αασμί ἴῃ 
δβγπαροσαθβ, απᾶ ἴῃ ἐπ {επιρ]ο, 
ὙΠΟ 1] {Π6 7 6Υγ5 οὐχ {οσεί]μετ; 
απᾶ ἴῃ βδογεῦ 6ραΚκο 1 ποίμϊηρ. 

21 ὙῺῊΥ δβιοϑὺ ποια πο 2 8.51. Ίλετα 
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ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 4138 
΄ 3 . Ν ΄ 

Ἰ πάλιν οὖν αὐτοὺς ἐπηρώτησε, Τίνα ζητεῖτε; 
ς Ν 5 ᾽ “ " “ ᾽ 8 οἱ δὲ εἶπον, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. ἀπε- 

΄ ἘΠῚ “ ΒΨ δ - α 3 / ” ΄ 
κρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς, Εἶπον ὑμῖν ὅτι εγω εἰμι 

3 3 κα - ” ’ « / . 

εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν 
” -. «ς , Δ 9. 4 Δ « ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὓς δέ- 

/ - » ἊΝ ΄“ ΄ 

δωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 
’ φ' ΄, » , “ 

Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν 
3 , Ν ΄σ ΄ 

αὐτήν, καὶ ἔπαισε τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον, 

Ὁ 

Φ 

καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον: τὸ δεξιόν. ἦν 
” “ 5 ΙΙ δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. εἶπεν οὖν ὁ 

τ ΄“ - ΤΠέ Βάλ . / / 5 ησοῦς τῷ Πέτρῳ, Βάλε τὴν μάχαιράν σου 
3 ν ῇ ᾿ ᾿ / ἃ » ΄ ε 

εἰς τὴν θήκην᾽ τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέ μοι ὁ 
ΕῚ ᾿ β ή , 

πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό; 
« 3 - Ν ς / λ ς Ι. Ἣ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ 

{ » δν ΕΣ / / Δ ᾽ 

ὑπηρέται τῶν Ιουδαίων συνέλαβον τὸν Ἴη- 
- η 

σοῦν, καὶ ἔδησαν αὐτόν, καὶ ἀπήγαγον αὖ- 
θ ὃς σ᾿ ΝΣ Λ Λ τὸν πρὸς ᾿Ανναν πρὠτον ἦν γὰρ πενθερὸς 

-“ ../ Δ 5 » 8 - 5 “-“ 

τοῦ Καϊάφα, ὃς ἣν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ 

"-- ὧν 

3 --- Ι ἐκείνου. ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας 
“ » / α ” -“ 5 τοῖς ᾿Ιουδαίοις, ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον 

ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 
Ιὅ  ᾿Ἠκολούθει δὲ τῷ ᾿Ιησοῦ Σίμων Πέτρος, 

2 “ 

καὶ Γἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος 
53 ν “2 “ Ν ο - ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθε τῷ 
᾽ “- 3 ν γχΧ ΘΟ ἢ ΄ ο ..)Ὲ Η͂ 

16 Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως" ὁ δὲ 
Ἁ - ΄σ 

Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν 

οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὃς ἦν γνωστὸς τῷ οὖν ὁ μαθητὴς ς ἦν γνωστὸς τῷ 
΄σ 9 “ - Ν ο) ἀρχιερεῖ, καὶ εἶπε τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγε 

΄ 3 17 τὸν Πέτρον. λέγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ θυρω- 
᾿ - ΄ Ν ᾿ Μ᾿ ” - - 

ρὸς τῷ Πέτρῳ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν 
5 Ὧν 3 / ’ , 5. δἰ χὰ 3 

εἰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος, Οὐκ 
5 , « ’ " «ε ο Ν « ς 

18 εἰμί, εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπη- 
΄ 3 Ν / “ , 3 

ρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψύχος ἦν, 

καὶ ἐθερμαίνοντο' ἦν δὲ μετ᾽ αὐτῶν ὁ ΠΠέ- 

τρος» ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. 
ε 3 μι 8 ” , Ν ΕἸ “ 

19) ῳὋὉ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν ᾿Ιησοῦν 

περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ περὶ τῆς δι- 
90 ὃ - Ε ” » (0 ” ο « τὴ} ξ΄ 

80 δαχῆς αὐτοῦ. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ἰησοῦς, 
Ἐ ΝῚ , ἐλάλ 9 ΄- , . ο γὼ παρρησίᾳ ἐλάλησαϑ τῷ κὀσμῳ ἐγὼ 

2 »ὼὕ ε 10 “ Α 5 

πάντοτε ἐδίδαξα ἐν τῇ συναγωγῇ καὶ ἐν 

τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε 1 οἱ Ἰουδαῖοι 
΄ ὦ » -“ ᾿ Ε συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐ- 

΄ ο] Ν 

91] δέν. τί µε ἐπερωτᾷς; ἐπερώτησον 12 τοὺς 

το, 
ωταριον 

5. (-ραν) ΟΠι. σου 

6 ἤγαγον 

Τ ἀποθανεῖν 

8. καὶ ὁ Πέτρος μετ᾽ αὐ- 
των 

9 λελάληκα 

10 ρῃι. τῇ 

11 πάντες 

13 ἐρωτᾷς ; ἐρώτησον 



10», 
το α 
2ος. 

3 Μαῦέ, 
30. 561. 

Μα. 
20. 69. 

κ Μ δ. 
21. 2. 

Γον, 

Ρἰϊαίσ 
ποιο. 

δ Αοῖβ 
10. 35, 

Ἅ Με. 
20. 19. 

ὃ ΝΙαιί, 
οι. Ἡ. 

5. ΙΟΗΝ ΧΥΤΤΙ. 21.--ὂ6. 

| 1611 

πγη]ο] Ἰοασχᾶ πιο, αὐ 1 ανα βαϊα 
ππθο {μετα Ῥα]μο]ά, ἐ11ογ Ίσπου γ]λαῦ 
1 βαἴᾶ. 
22 Απάᾶ θη Πα δᾶ {ππ|5 βΡο]κα, 

οπθ οὗ ἴ]ο ο/σεις νο] βίου Ὅν, 
βἰγασ]ς 6515. ν(Ἡ μα Ῥαΐπη οἵ 5 
Παπά, βαγίηςσ, Απβηγετεοδί {ποια ἴ]ιο 
μϊσ] Ῥγ]οβῦ 50 
25 «;θρι5 δηβυγουθα Ἠϊτη, ΤῊ Τ Ἠανο 

βροκεπ ον, Ὄεαν πήνπεςβς οἳ {ιο 
ον]: Ῥαΐ 1 6 }1, ΠΥ απίθβύ ὑποὰ 
Τη6 2 
94 ΧΝονυ ΆΑηπας Ἰαᾶ βϑηὺ Πΐτη 

Ῥοαπᾶ ππίο Οαἴαρηαςδ {π6 Ἠϊσ] 
Ῥτίορῦ. 
2ὔῦ Απά Βπποπ Ῥεΐον βἰοοῦ απᾶ 

πγαχηθᾶ Ἠηβα]Γ: Ἐ Τ1εγ βαῖᾶ {ππεγε- 
{οχαθ πηΐο Ἠϊπα, Ατὸ ποὺ ποια 8150 
οπ6 οἳ 15 ἀἱδοιρ]εβ ἨΗἨδ ἄοπῖαα 10, 
ΔΗ βα1ᾶ, 1 ατα πού. 
20 Οπο οἳ {ΠῸ βογναπίς οὗ ἐπ6 Ἠ]σ]ι 

᾿Ῥυϊοϑὺ (Ῥεΐπρ 15 Ιπβτηαπ π]ορο θα} 
 Ῥεΐεν οπί οϐ) βαση, Ῥιά ποῦ 1 566 
(πας 1Π {π6 ρατάθπ τ ἢ Ἠϊτη 2 
2π Ῥεΐαον {πει ἀθηϊθα αραῖπ, απᾶ 

Πηχησθϊαίε]γ {μα εοε]ς οὐϑυν. 
28 4 Τηοη 1ο μεγ ἆεβας {γοτα 
Οαἴαρμαβππ{ο ΜΠε]α]Π οὗ “παρτηθηῦ: 
Απά 19 νγὰ8 θα ]Υ, Ἑαπᾶᾷ {ευ ἔ]απι- 
βο]ναος πεπῦ ποῦ Ιπίο ὑπ6 ο πάσρτηεη{ 
1811, Ἱοβύ ἔ]λεγ Ποπ] Ὦε ἄαβ]οᾶ : Ότι 
ὑμαῦ Όπεν τηϊσ]{ οαῦ ἔ]ο Ῥαξββογογ. 
99 Ῥϊ]αΐίο ἴ]αι επί οα{ απο ἔ]θτῃ, 

απᾶ βα1ᾷ, παί ποοαβαίοι Ῥτίης γοα 
αραἰπςί {115 τηδ ἢ 
80 ΤΉΘΥ ΔΗΒΥΘΥΘΩ͂, απᾶ φαϊᾷ ππίο 
τα, Τῇ Ίιο ν/ογο ποῦ ἃ τηα]ε[αςσίοΥ, 

Γππο ποπ] ποὺ Ἀαγο ἀεμνεγοᾶ Ἠϊτη τρ 
πηΐο {Π66. 
81 Τῆει Βαϊ Ῥϊαίο ππίο ἴ]οαπι, 

| Τα]κο γο ἨΙτη, απᾶ ]αάρο Ἠήπα αοοοτᾷ- 
Ίπσ {ο γοαχ Ίαν. ΤΠθ ἆαγς {]ι6γο- 
{οχο βαϊα πηΐο Ἠϊπα, Τῦ 15 ποῦ Ἰανγίαὶ 
{οΥ τἩ5 {ο ραῦ δὴν παπι {ο ἄθαίῃ: 
92 ἘΤΉ δῦ {ΠῸ6 βαγίηρ οὗ 6818 τησ] 

Ῥο {π]ῇ]]οᾶ, ἢ μ6 6βρακο, βιρεὶ- 
{γίηρ γγ]ιαῖ ἀθαῦ Ίο 5που]ᾶ αϊ6. 
39 ἘΤΘη. Ῥϊαίο επζεγθᾷ ἰηΐο {Π6 

Ψααρτηθηῦ Ἠα]] αραῖη, απᾶ εα]]εᾷ 9 6- 
815, απᾶ ραῖά ππ{ο ἴση, Αγ οι 

[{μ6 Ἐίπρ οὗ {πε ᾖαπγβ ὃ 

Γ ποια μῖς ὑπῖηρ οὗ {ππγ 5611 ον ἀῑᾷ 
| οὔμουβ 16}} 10 {π66 οἵ πιο 2 

85 ῬΙαῦθ απβπγεγοᾶ, ἄτη Τ ἃ ον ἢ 
ΤῊ]η6. οὐ πδίϊοῃ, απᾶ {ὑπὸ ομιαῖ 
Ῥυϊθϑίβ Ἠανο ἄοα]νεγεᾶ {]θο πηΐο 
πηθ: Ἁπιαῦ ]ιαξί που ἆοπα ἢ 
96 ἆεβαβ απβπγογεᾶ, ΜΥ ΚΙπρᾶοτη 18 

Γπιοῦοξ [18 σου] : 1 των Κάπράοπα γ/θγο 

84 9688 απαπογοᾶ Ἠϊπῃ, Βαγεβι | 

1881 
{πᾶὺ πᾶν Ποεατά τε, ταῦ 1 βρα]κο 
πιηΐο ὑπθιη : Ῥο]ο]ᾶ, {π656 πον 
{π6 {πϊηρθ ΒΟ 1 Βαϊ. Απᾶ 
ποπ Π6 Ἰαά βεαϊᾶ {π|8, οπθ οἵ 
ια οἴδοουβ βίδῃαίηρ Ὦγ βἰτας]ς 
Ίεδας πα Ἠῖς απ, βαγῖπς, 
Απβυγογεεῦ ἴμοι {π6 Πρ Ῥτϊθρί 
5072 εβας απθυογοί Ἠϊπα, Τῇ Τ 
Πᾶν αροκοπ ονΙ], Ῥεαι πποςς 
Οὗ με εν: Ῥας 1 ντε], ν]ιγ 
Βτηϊ δῦ ἴ]οια πια ΑΠΠΑΡ {Ἠθγθ- 
{0ο βεπί Ἠίη Ῥοππιά πηπ{ο Οα1α- 
ῬῆαΡ ἴπε ΠΡ]. γ]αβῦ. 

Νοῦν Βίποη Ῥεΐθυ νγὰβ βζαπᾶ- 
Ἰηρ απιᾷ Ἱνατπηῖηρ Ἠηβο]!. ΤΉΘΥ 
5814 ὑπουθίουθ τιπ{ο πα, Ατί 
ποῖ 8180 οπε οὗ Ἠ15 ἀἱδοῖρ]ες 2 
Ἠο ἀαπ]αᾶ, απᾷ ραῖᾶ, 1 απι ποῦ. 
Οπε οἳ {π6 Ἄβδεγναπίς οὗ {π6 Ἠϊρ]ι 
Ῥτ]εβῦ, Ῥοΐηπρ ἃ Κἰηβιηδη οὗ Ἠΐπα 
πνΠοβα Θὰ. Ῥοΐ6υ οὐ ο, βαϊί]ι, 
Ια ποῦ Τ 566 ἴ]ιθο ἴῃ ἔμο ρατά σι 
τ Ἠϊπη 2 ἘῬοΐθυ {]εγοίογθ ἆθ- 
θα αραϊη: απᾶ εἰταϊΙσμωγαγ ὑπὸ 
οοσ]ς «χ6ηγ. 
Τετ ]οαᾶ 6αβα5 ἐπεγοείογο ἔχοπα 

Οαἴαρμας ΙΠ{ο {π6 ὃρα]ασθ: απᾶ 
10 τας εαχ]; απᾶ ἴμαγ ἴλμετη- 
βε]γες επ{εγεᾶ ποῦ Ιπίο {]ε 8γρα- 
1466, ἰ]ιαῦ ἴ]αογ πηϊσηέ ποὺ Ῥα 
ἀαβ]εᾶ, Ῥτπέ πασμέ εαῦ {Π6 ραβς- 
οτετ. Ῥῆαίο {]ογείογο πγοπῇ οτί 
πηΐο ἔπαπα, αηᾶ Βαζ, ια ῦ ας- 
οπβα[ῖοπ Ὀγίης γα αραϊηςί ες 
παω Τ]Ἡαεγ αηΏβγονθᾷ απᾶ βαϊᾶ 
πιηΐο Ἠϊπα, 1ἢ {11196 τηϑὴ Ὑγογς ποῦ 
8 οτΙ]-ἀ96ΣΥ, πο βΠοτ]ᾶ ποὺ παν 
ἀεμνεγεᾶ Ἠϊπι πρ απ{ο {π66. Ῥὶ- 
Ἰαΐθο {Ππεγαίογο βα1ᾷ ππίο ἔπτη, 
Τα]χο Ἠϊπα γοἩγβε]νος, απᾶ προ 
Ἠϊπα αεοοτᾶ1ηρ {ο τον Ἰαπν. Τηο 
Το νγ5 Βαϊ πηίο Ἠϊτη, Τὸ 5. ποὺ 
Ἰανγία] ΤΟΥ τι5 {ο Ῥαῦ ΔΗΥ͂ πιαη {ο 

92 ἀθαίῃ: ὑπαῦ ο ποσζᾷ οἵ “6585 
τηϊσηῦ Ῥο. {{1|116ἅ, ὙΠΟ Ία 
ΒΡΆΚΘΟ, βἱσπ][γίηρ Ὦγ ν]αῦ τηδῃ- 
ηΘΥ οὗ ἀθδ}} 1ο β]οπ]ᾷ ἀῑο. 

Ῥ]αΐο {Πιογαίογο οπὔεγεᾶ αραϊπ 
1π{ο πὸ ὃρα]αςς, απᾶ οα]εᾷ ὧε- 
5115, απᾶ Βαϊ ππ{ο Ἠϊπα, Αγ ποια 
ιο Κιηρ οὗ {μα ἆονβδ 4655 
αηβιγογθᾶ, Ῥαγαβί ὑποὰ {5 οὗ 
Ώ1ψβε]{, οὐ ἀῑά οὔμεχς {α]] 16 ἴἶιερ 
οοποθγπῖησ 6 2 Ῥϊ]αΐίο ΑΠΕΥΓΘΓ- 
ο, Απι 1 ἃ δον ἘΤΠϊπο οι 
παοη απᾶ {π6 ομῖεῖ Τγὶεβίβ 
ἀεμνετοᾶ ἴμεο ππίο τη: ν]λαῦ 
Ἠαδί ποια ἆοποφ αἆεβαβ αἩπ- 
ΒΥΤΟΥΘΩ͂, ΜΥ Ἰήπρᾶοπι 15 ποῦ οὗ 
815 στον]: 1 τὴν ρθη] Ὑγεχθ 
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ΕΥΑΤΤΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

5 , ΑΝ Ὁ ων ἦς 9 ” 
ἀκηκοότας, τί ἐλάλησα αὐτοῖς" ἴδε, οὗτοι οἳ- 

ἃ 5 η] / - Ω Ε “- Ἔν ΜΝ 
ὦ» δασιν ἃ εἶπον ἐγώ. ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόν- 

αν κ “ Ν τος, εἷς τῶν ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωκε 
- “ “ - 

ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ, εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ 

8 τῷ ἆ εἲ; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εἰ 8 τῷ ἀρχιερεῖ; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ" 

“ δν, Ρ 
94. εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις; ἀπέστειλεν οὖν 

Ν ” Ν “ἢ κ 
αὐτὸν ὁ Αννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν 

ἀρχιερέα. 
- 5 ᾿ ο5 Ἢν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαι- 

9 3 - ν Ξ 
νόμενος" εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν 

“ 3 “ τὰ 3 - 
μαθητών αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος, καὶ 

μὰν ” τ - 
εἶπεν, Οὐκ εἰμί. λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων 

“ 3 Ἃ Ἕ 
τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέκοψε 

, νο» κ πα  ψ) τα : Α 
Πέτρος τὸ ὠτίον, Οὐκ εγω σε εἰδον ἐν τῷ 

ΒΞ ’ ᾽ » - / 3 5» / ς 

Ὁ] κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; πάλιν οὖν ἠρνήσατο ὁ 

Πέτρος, καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 
” 5 3 “ “- .. 

8. "Άγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα 

εἰς τὸ πραιτώριον᾽ ἦν δὲ πρωΐα, καὶ αὐτοὶ οὐκ 
3. του ” Ν / “ Μ: ΄“ 

εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, 
/ “ 5 

2 ἀλλ᾽ ὕνα]β φάγωσι τὸ πάσχα. ἐξῆλθεν οὖν 
᾿Ὶ ο 

ὁ Πιλάτος 1 πρὸς αὐτούς, καὶ εἶπεῖδ, Τίνα 
’ ” 1 κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τού- 

3} ἊΝ » (6 Ν 5 ᾿ “ ἘΠ ἂν ἥ 3) του; ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, Εἰ μὴ ἦν 
9 / 

οὗτος Κακοποιός, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν 
/ 5 53 “ / 

3] αὐτόν. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Λάβετε 
αν - “ 

αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρί- 
Ἄλον 35 5160 39 κα όν. ὃ ΄ νατε αὐτόν. εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, 

ε - ν» » - να, . ο ς 
89 Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα' ἵνα ὁ 

- 5 - “ἃ 3 
λόγος τοῦ ᾿Ιησοῦ πληρωθῇ, ὃν εἶπε, σημαί- 

Ψ / ” » ’ 

νων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 
[οι 5 82 Ἐϊσῆλθεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν Τἴ 

ς / Ν 3 ’ " ΄ 

ὁ Πιλάτος, καὶ ἐφώνησε τὸν Ἰησοῦν, καὶ 
5 » - Ν τε « 

εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; 
Σ , δὰ ε 3 ΄“΄ ΄- 

81 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ᾽8 Ἰησοῦς, ᾽ΑΦ᾽ ἑαυτοῦ σὺ 
“ ᾿ Ἅ,.» 5 4 3 - 

τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ἐμοῦ; 
ο. « , , ᾿ ος 

85 ἀπεκρίθη ὁ Ἠιλάτος, Μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός 
» ΡΙ.. Ν δὶ Ἂ ο ΄ εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρ- 

. ᾿ ’ » ΓΝ ή » / » , « 80 ἐδωκάν σε ἐμοί". τί ἐποίησας ; ἀπεκρίθη ὁ 
ΕῚ - « , ε αὖἵὰ » ΄- 

Ἰησοῦς, Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 
, , μ - 

κόσμου τούτου' εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν 

19 ἀλλὰ 

14. αἄά ἔξω 15 φησί 

16 οπι. οὖν 

17 πάλιν εἰς τὸ πραιτώ- 
ριον 

15 0. αὐτῷ ὁ 



α Μαι. 
27. 10. 
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ὩΣΕΊ 
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οὗ {115 πνοτ]ᾶ, ιαπ του] ΤῊ 86Υ- 
γαηΐβ Πσηί, ἐλαί Τ 5ῃου]α ποὺ ΡῈ ἆθ- 
Ἠγεγοᾷ {ο {1ο 965: Ρεῦ ΠΟΥ 15 ΤΥ 
Κιηρσάοτα ποὺ ἔτοτη Ἠεπορ. 
87 Ῥήαίο ὑπουθίουθ βϑ]α αππζο Ἠϊτη, 

Αὐῦ ἴποι ἃ Κίηρ {που “6518 απ- 
ΒυγοΥραᾶ, Τ]οια βαγοϑὺ ὑπαῦ Τ απ ἃ 
Κίπρ. Το {π15 οπά πας 1 Ῥουπ, απᾶ 
ΤΟΥ {115 οαπ56 σᾶτηθ 1 Ιπ{ο ὑπ6 ἡγοῦ], 
ναί 1 5ῃουα Ὄθδαν πΙμπθββ ππΐο 
{π6 ὑγαΐῃ : 6υΥοΥγ οπ6 ὑπδῦ 15 οἳ {Π6 
χα ΠΟΥ. ΤΥ γοῖσθ. 
88 Ῥῆαΐα βαϊίμ αππ{ο Ἠϊτα, ὙΥΠμαὖ 15 
απο» Απά πΠει Ίο Πα δα]ᾶ 015, 
16 ποπ οαῦ αραῖπ ππίο {ο 678, 
απᾶ Βα 10} απ{ζο μοι, 1 Ππᾶ ἴῃ Ἠἶτπα 
πο δα] αὖ 81]. 
89 ἘΒαὺ γα Ἠατο ἃ οπβίοπα ὑπαὶ Τ 

5ηοπ]ά τοἶθοαβαο ππίο γοα οπε δὖ {μα 
Ῥαββογουν: ὙΠ γο {μετείογαο {πῶ 1 
γε]θαδθ απίο τοι {πὸ Ἰῑπρ οὗ με 
ΕΝ 
40 Τηοη οτιεᾷ μον 811] ασαϊπ, 

βαγΊπΡ, Νοῦ (Π!βτηαῃ, θα Βαταβῥαρ. 
Νοπ Βαταῦβραβ Υ/Β ἃ τοβῥον. 

19 Τ]αυι ἘῬῆαϊο {]ιογείογο ὕοο]ς 
16βαβ, δα 5εοαγσεᾶ Ἠήτη, 
9 Απᾶ ἴμο βο]άΐεγς Ρ]αζζεᾶ ἃ οὐ 

οἳ ἴΠουΠΒ, απᾶ ραῦ 15 οη Ἠ18 Ἠδαᾶ, απιᾶ 
ἴπεγ ραῦ οἱ Ἠϊπα ἃ Ῥπτρ]ε τοΡθ, 
8 Απᾶ 5814, Ἠαι] πρ οὗ {με 65: 

απᾶ ΠΟΥ Αιποίο Ἠϊπι να {πρὶν 
Ἠαπᾶς. 
4 Ῥ]]αΐο ἐπουθΐου ού Του ασαἲπι, 

αηᾶ βα1Ἡ ππζο {ποπα, Ῥε]ο]ά, 1 Όνίις 
Ἠϊπηα Μογίῃ {ο τοι, ἐλαῖ ο τας ΠΟῪ 
ἰπαῦ 1 Απᾶ πο ἔδυ ἵπ Ἠϊτη, 
δ᾽ Ἐ]θη ο81Π8 «/θβιιβ Εογ{11, πγεατίης 

ἴλο ογοπη οἳ {Π1ογΠΒ, απᾶ {πε ραγρ]ε 
χοΏο: απᾶ Βἰζαίο Βαϊ πο {ῃΠοιη, 
Ῥο]μο]ᾷ {πὸ πα. 
6 Ὑ απ {πῸ ομ]αί Ῥτ]ορίς ἐμ υ ου 6 

αηᾶ ο{/ᾳοθτβ βὰν Πΐτη, {αγ οτῖεᾶ οὖ, 
βαγΊης, Οὐ γ Ἠϊπα, οὐτιο γ Πΐτη. 
Ῥ]]αΐο βαῖθῃ πΐο (δη, ΤΆ ΚΘ το Ἠΐτη, 
απᾶ ΟΥ̓ Ὺ Μπα: ἴοΥ 1 Ἀπα πο ἔδα]ῦ 
1η ἨΙΤΗ. 
7 Τηο 765 αηβπγογθᾷ Ἠϊπι, ὟΥ 8 Ἰανο 

α Ἰα1ν, δα ὈΥ οὐ 1η Ἡα οαςΗ{ Το 
416, Ῥεοααβθ Ίο ππαᾶθ ΙΠΗπηβθΙ{ {16 
Βοπ οὗ ἀοᾶ. 
8 4 που Ῥ]αΐο {]ογαίογο Ἠδαγᾶ 

ἴλπαί βαγίης, ης γγαβ {1ο ΤΟΥ δγ 814, 
9 Απάᾶ πιοπί αραῖπ Ιπίο ἴμο Ἰπρ- 

πιθηῦ 841], απᾶ βαϊδ]ι πηΐο ὁόθβ1β, 
Ἠγῃαπςς αὺῦ μου 5 ἘῬπί 6518 ρανο 
ἨΙτη τιο ΔΏΒΤΥΕΥ. 
10 Τμεη βαϊ Ῥηῆαΐο τπίο Ἠϊτη, 
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οὐ 5 που], ὑπο σου τηΥγ 
τρουνδηὺβ Πρ ὐ, ὑπᾶῦ Τ 5που]ᾶ ποὺ 
ΡῈ ἀοε]νεγοᾶ {ο ὑπ ἆεπς: Ραΐ 
ΠΟΥ͂ 15 ΤΥ Κἰηρᾷοτη ποὺ {γοπι 
Ὢσπος. Ῥ]αίο ὑπογυίου βαϊα πῃ- 
{ο Ἠϊτα, ἀγὺ ὑπο ἃ Ίάπρ μετ ὃ 
9655 διηβυγουθ, 2ΤΠοιι βαγϑβὺ 
ναί 1 απ ἃ κίπρ. Το {Π15 επᾶ 
Ἰαγο Τ Ώαεη Ῥογτ, απᾶ {ο 015 οπά 
ατη Τ «οπηθ 1Π{ο {π6 υγοτ]ᾶ, Ὅ]αῦ 
1 βΠοπ]ά Ῥδαν πηίπθββ ππ{ο {πε 
γαῖ. ἘΣΟῪ οπς ὑποΐ 15 οὗ {π6 
ὑγαῦῃ Ἠδεατεῖ] ΤΗΥ νοΐϊοθ. ῬΙ]αΐθ 
Βαζ] ππ{ο Ἠϊτα, πα 15 ἐγα!ῃ ὃ 
Απᾶ π]θη 6 Ἠαᾶ βα1ᾶᾷ 0μ18, ο 

πγοηῦ ος αραῖη ππ{ο {πο “6 08, 
ΔΩ βαϊῦ πο Έῃαπῃ, ΙΤ πα ηο 
οππς ἵπ Ἠϊπ., Βαΐ γο Ἠατο ἃ 
οπβίοπι, ἐλαῦ Τὸ βΠοπ]ά τε]εαβα 
πηΐο γοα οπθ6 αὖ με Ῥ8ΒΡΒΟΥΕΙ: 
Ὑ711 γα {Ποτείογα ὑπαὺ 1 τε]εαβε 
τπιηΐο γοα {μα Κῑπρ οἳ {π6 «εγπβὸ 
Τηαγ οτιεᾷ οαῦ {Πεγείογο αραῖῃ, 
βαγίπσ, Νο {πὶ τα, Ῥας Βαχ- 
8ρβραδ. Νοὸ Ῥαταββαβ τὰ ἃ 
ΤΟΌΡΘΥ. 

19 ἜΤπεη Ῥῆαῖο ἐπαγείογο ἔοοῖς ᾖο- 
2 55, απᾶ 5εοπγραᾶ τη. Απ πα 

5ο]ά1ενς ρ]αϊ{οᾷ α ογοπγΏ οὗ 0ΠΟΥΠΒ, 
δα ραῦ 16 οη Ἠϊ5 Ἠθαᾶ, απᾶ ατ- 
χαγεᾶ Ἠῖτα ἴῃ ἃ Ῥαγρ]ο ραχπιεη{; 

Ὁ απᾶ {ποὺ οαπηθ πηΐο ήτα, απᾶ 
5814, Ἠαι, Κίηρ οἵ ὑπ6 ἆεπβι 
απᾶ ἴ]αγ αἰτιιο]ς Ἠἶτα ὃ τ} Π 6] 

4 Ἠαπᾶβ. Απά Ῥῆαίο ποπ οὖ 
αραῖἩ, δα 58 10}} πο {πεπῃ, Β6- 
Ἠο]ᾶ, Τ Ῥνῖπρ Ηΐτα οαὖ {ο το, ὑπαῦ 
γατπαγ πον ὑπὸ 1 Ετιά πο ογῖτης 
ἴῃ Πτα. «θβαβ {Παγείογθ 68118 
οα{, πθατῖηρ {Π6 οτούΏ οὗ {ποτηβ 
Δα {μα Ῥατρ]ο ραχππθπ6. Απᾶ 
ἢιίαίο 5101 πο ἔποτα, Ῥο]λμο]ά, 
{π6 τη ποη {μαγο[ῖοτο {86 
ομ]αί ρυϊθϑὺβ απᾶ ἴ]ιο οΏῄσσγβ Βαν; 
Ἠπα, {πετ οτἰεᾷ οαὖ, βαγΊπρ, Οττ- 
ον ᾖῖπι, οτιογ ἀΐηι. Ῥϊήαϊε 
Βδῖῦ ἢ ππ{ο {Παπα, Τα]το Ἠῖτη γοττ- 
βε]νθΒβ, απᾶ ογιογ Πτα: 1ου 1 
πα πο οτίτηο ἴπ Ἠϊπῃ, ΤῊΘ 9675 
αηβγγογθοᾷ Ἠϊπα, Ίο Ἠανο ἃ Ίατ, 
απᾶ Ὦγ ὑπαὺ Ίατ ο οπρηὺ {ο 16, 
Ῥεσατδο ΠΘ ππαᾶς ἨΙπηβοα]{ {11ο Ῥοπ 
οὗ ἀοᾶ. ιαπ Ῥῆαίο {πογοίογα 
Ἠθαγᾶ {5 βαγίηρ, Ἡθ ύγαβ ἴ]α 
ΙΠΟΥΘ αἲταῖά; απᾶ 11ο επ{εγες 1π- 
το {πο 4ρα]ασς αραῖη, απᾶ 8αΙ{Ἡ 
ππ{ζο σραβ, Ἰποπσοο ατί ποῖ 
Ῥαΐ ἆεβιπβ σατο Ἠϊπῃ πο ΑΠΒΥΓΟΥ. 

10 Ῥῆαία {]λαεγείογο βαϊδ]ι ππ{ο Ἠϊπη, 
Ῥροακοβί ἴμοα ποὺ ππίο τηθῦ 

9 - 
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1 ΟΥ, ο0ἵ- 
6ΕΥ8: Ὦδ 
ἴπ γετ. 8, 
12,18, 22. 

505, 
Τλοιι 
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ΕΥ̓ΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

« / ς ᾽ / « « , 3 « » Ν ἢ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ 
» ’ σα Ν -- ΄σ Ε] / . 

ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις 
΄“΄ ΝΠ - / ς ὁ Ν » »Ἁ » ” 

νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 
53 κ ΄ ΄- 

7 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς 
5 “ ΄ ο 19 . ὁ 

εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτων  (341ῇ. λέγεις" ὅτι) 
βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέν- 
νημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, 

, -. 3 ἊΝ ε ἃ » ᾿Ξ 
ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὧν ἐκ τῆς 
2» / ΕΣ / ΄“- ” ΄ » - 

8 ἀληθείας ἀκούει µου τῆς φωνῆς. λέγει αὐτῷ 
ς / Δι ΕΣ / 

ὁ Πιλάτος, Τί ἐστιν ἀλήθεια; 

Καὶ τοῦτο εἰπών, πάλω ἐξῆλθε πρὸς τοὺς 
τ / Ν ᾿΄ Ε ΄“ 5» Υ 3 ΄ 

Ιουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, ᾿Εγὼ οὐδεμίαν 
α κ ς / » » ΄“ ” Δ , 9 αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. ἔστι δὲ συνήθεια 

ὑμῖν, ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα" 
/ φ { - 5 , 3, ᾿ μα 

βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν 
5 0 Ιουδαίων; ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες Ὁ, 39 ΟΙ. πάντες 

, ν - ον 
λέγοντες, Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν 
5. - 

ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς ληστής. 
ος - 

Ὁ Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Ἠιλάτος τὸν Ἰησοῦν, 

2 καὶ ἐμαστίγωσε. καὶ οἱ στρατιῶται πλέ- 
΄ Ψ » - » ΄ » 

ἔαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐ- 

τοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν 
8 περιέβαλον αὐτόν], καὶ ἔλεγον, Χαῖρε, ὁ Ἰ αὐἀά " καὶ ἤρχοντο 

Ν - 3 - ὐτό 
βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων᾽ καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πρὸς αὐτόν 

4 ῥαπίσματα. "ἐξῆλθεν οὖν ὃ πάλιν ἔξω ὁ 3 αὐᾶ καὶ 53. οπι. οὖν 
/ , ατα - 

Ἠιλάτος, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἴδε, ἄγω ὑμῖν 
3: νῷ » “ “ “ » » “ 3 / 

αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν 
τ ΚΕ ὦ Ἐν. 3.3 - 53 «5 ΄ - 

δ αἰτίαν εὑρίσκω. ἐξηλθεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς ἔξω, 

φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορ- 

φυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἴδε, ὁ ἄν- 
“ τὰ 5. 458 ελ. - 

6 θρωπος. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς 

καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέγοντες, Σταύ- 
’ / ” - ς ΄ 

ρωσον, σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, 
/ παν πο ἀν κ᾿ , το ας Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε᾽ ἐγὼ γὰρ 

} - 

7 οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.  ἀπεκρίθησαν 
» -” ια - « ΄ / ” Ν 

αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ 
- » ΄ « φν 

κατὰ τὸν νόμον ἡμῶν ὁ ὀφείλει ἀποθανεῖν, ΄ ΟΠ. ἡμῶν 
“ ς ν ελ “ δν. , “ 5 8 ὅτι ἑαυτὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν. ὅτε οὖν 
ἤκουσεν ὁ Πιλάτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλ- 

9 λον ἐφοβήθη, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον 
- “ κεν 

πάλιν, καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν εἶ σύ; 
« ΠΣ" - » /{ ” 3. » - 

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 
3 - ε / ᾽ ΄σ 

Ι0 λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, ᾿Εμοὶ οὐ λαλεῖς ; 



ἢ Μδ, 
21. οἱ. 
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21. ὁδ. 
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Καηονγοϑὺ ἔλοα ποῦ ὑΠπ8ὲ Τ Ώαγο ῬΟΥΤΟΥ 
{ο οὐπο ἦγ ἴΠ66, ἃ μα Ἠαγε ῬΟΎΤΘΥ {ο 
χε]θαςο {16ο 2 
11 7655 απρποτοᾶ, Τηοα οοπ]ᾶεςί 

Ἠαγο πο Ῥοπεσ αἲ αἲ αραϊηδύ 18, 
οχεθρί ἴὖ σοῦ ρῖγεη μου ΤΌΤ 
Ἀρογο: {λεγείοχο Ίε {παῦ ἀεμγεγεα 
1ηθ πηΐο περ Πα {Πο στεα{θγ β1Π. 
12 Απᾶ Ίτοπι {]λεποείογία Ῥῆαΐα 

βοαρ]Η{ {ο τεΊθαδο Πτα: Βα {πε επ 
ογιεᾷ οαξ, βαγίηπς, Ἡ οι Ἰοὺ {815 
τη) ο, ἴποι αὐ ποὺ Οα.βατ’5 Γγιεπά: 
Υ/ἩΟΒΟΕΥΕΥ τηα]αίἩ Πήτηβε]! ἃ Ἰπρ, 
ΒΡ Κίς αραἰηςδίῦ 6α..βα1. 
18 4 Ίπεπ Ῥ]αΐοε {λεγεῖοτο Ἠεατᾶ 

Όπαί βαγίης, Ίο Ῥτοιρηίέ ἆᾳεβας ΤΟΥ, 
δια ποῦ ἄονπ ἴῃ {π6 Ππάρπιεηί 5θαΐ, 
ἴῃ ἃ Ῥ]αςε ὑπαῦ 15 οα]]εᾷ {πὸ ρανεπηεηῦ, 
Ραΐ ἴῃ {π6 Ἠεβτανγ, ααρραίμα. 
14 Απᾶ 165 πγαβ [Π6 Ῥγτεραταβίοη οἵ 

{πα Ῥαββοτοτ, απᾶ αὐοταί πα βἰχίῃ 
Ίο: απᾶ Π6 βδαῖῃ πη{ο ἴ]ο 9678, 
Ῥε]μο]ά γοῦν Κίηρ. 
1ὅ Βαυῦ εν ογ]εᾷ οαὖ, Απσγαγ τ ἢ 

Ἠΐτη, ΔΎΘΥ͂ τ Ἰήπα, οὐτιοῖ ν Ὠΐτη. 
Ῥῆαΐο βα{Ἡ ἀπέο {πετηα, 581] Τ οττ- 
οἳγ γοῦν Ἐίπσδ ΤΠ ομΙεῖ Ετιεςίβ 
αηβιγογεᾶ, Τε πᾶν πο πρ Ὀαύ 
Οαμαν. 
16 Τμεη ἀεμνοεγεᾶ Ίο Ἠϊτα {Ἠ6γθ- 

{οχθ ππ{ο {παπα {ο Ῥε οτασϊβεᾶ: απᾶ 
{που {οο]ς ἆ6φα5, απᾶ 1εᾷ Ἠϊτα απγαγ. 
17 Απά Ίο Ῥθδυηρ Ἠ15 058, πεηζ 

{οτ{Ἡ 1π{ο ἃ Ῥ]ασθ οα]]εᾷ {πὸ ρ]αςθ οἳ 
α ΑΚ], ΠΟΙ 185 οα]]εᾷ ἵπ {ο Ἠ6θ- 
Ῥχενν, ο]σοί]α : 
18 ΠΟΥ ἴμεγ ογποϊπεᾷ 1ήπη, απᾶ 

ἔπτο οἴμαι νηξ]ι τη, οπ οἰ ΠΟΥ 5146 
οπς, απᾶ 7655 ἴῃ {π6 τη]ᾷς{. 
19 4 Απᾶ Ῥῆαίο πχοίε 8, {1{16, απᾶ 

ραῦ Ὁ οἩ ἴ]ε οὐοβϑθ. Απά ια 
να ϊίηρ π/αβ, ΧΕ 75 ΟΥ ΝΑΖΑ- 
ΡΗΤΗ, τη» κΙνα οἳ ΤΗΕ 
ΨΕΊΨΒ. 
20 ΤΗΙ5 6116 {πὴ γϑϑᾶ τπϑηγ οἳ {Π6 
Φον5: {ογ ἴμο Ῥ]δθθ πἨετο 6585 
γγὰ8 ογιοΙβεᾶ πγαβ πῖρῃ {ο {Π6 οἱῦγ, 
δια 1Ὁ πας ντι θη 1η Ἠθβργουγ, πᾶ 
ἄτοε]ς, απᾶ Τιαίῃ. 
21 Τπεηπ βαϊά ἐπ ομϊοῦ Ἐγ]εβίς οἳ 

{μ6 ἆσπβ ἴο Ῥῆαΐε, γυῖα ποὺ, Τηε 
Κίπσ οὗ {με δονγβ: Ὀαύ ἐπαὺ Πο 5δ]ᾶ, 
1 απι Κίπρ' οὗ {πο 68. 
29. Ῥϊαΐο Ἀμβυγουϑ, Υμαὺ 1 Ἠαγο 

τίίθοη, 1 Ἰανο υυϊύθῃ. 
28 4 ΤΟ ιο βο]άϊ6θιβ, ΘῈ 

ἴμαγ ᾿ιδᾶ ογποϊῖβεᾶά 9685, {οο]ς Π1Β5 
δαυτηθηΐβ, (απᾶ τηϑᾶθ ΤΟῸΥ Ῥατῖς, 
ἴο ΘΥΘΙῪ βο]άϊεγ α Ῥαχϐ) απᾶ 8180 
15 οοδῦ : ΝΟΥ {Π6 οοαῖ πας γη ποὰὺ 
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1881 
Κηονγοϑὺ ἴλοα ποῦ ἐμαῦ 1 Ἠατο 
1ΡΟΥΕΥ {ο τε]θαςε ἴΠ66, πα Ώαγε 
1Ώο0γ/6Υ {ο ογποΙγ ἴπεε2 {6518 
αηβνγογθᾶ Ἠϊπι, Τ]λοα ποπ]ᾶαβί 
πᾶν πο 1ΡΟΠΕΥ αραϊηβί τηε, ϱΧ- 
οορὺ ἢ Ὕετο ρῖγεη {περ τοπι 
Άρογνοα: {πεγαίοτθ Ἰε {λμαῦ ἄε- 
Ἠνογεᾶ τηο ππ{ο {Ππ66 Πα ρτεαί- 
ΕΥ̓ βἵηπ. ὕὍροῃ {15 Ῥῆαίο βοασί 
{ο τε]οαβο τη: Ῥαῦ {πο ἆο6ψ8 
ονῖθᾷ οαὖ, βαγ!τϱ, Τ που τεῖθαβε 
{815 της, ὕποι τὺ ποὺ 088Τ’8 
{γ]επᾶ: ετετγ Οη6 {λαῦ πηακεῦ 
Ἰήπιβα] ἃ Κίηρ 2αρεακεί] δραϊηϑῦ 
Οςραν. πει ῬΙαΐθ ὑπουθουα 
Ἰδαχᾶ πθβθ πγογᾶς, π Ῥτοιρηί 
ζεβας5 οαΐ, απᾶ δαῦ ἄονπ οἩ {μα 
ἠαάσεπιεπί-εοαί αὖ ἃ Ῥ]ασο οα]εᾷ 
Πιο Ῥανεπιεηί, Ῥας ἴῃ Ἠσθρτατγ, 
ἀαὐραί]α. Νοῦν 18 τας ἴ]ιο Ῥτε- 
Ῥατα οτι οὗ {Πο Ῥαβδογον: Ὁ παβ 
αροαῦ πο ασ] Ἠοαν. Απᾶ Ἡε 
Βα αἀπίο πα ἆσθπβ, Ῥο]μο]ᾶ, 
τοι Ἐϊπσι Τπεγ {παγθίοτα 
οτιεᾷ οτα{, Απγαγ νι λίην, 8πΤΑΥ 
ὙΠ λίην, οὐ γ Ἠπῃ. Ῥῆαῖα 
βϑῖ τη{ο {παπῃ, 5181] Τ οὐ πο ἔν 
τοις προ Τ]ο ομϊοῦ Ῥρτ]εδί5 
απΠβγγεγεᾶ, Ίο Ἠατο πο Κίηρ Ῥπό 
Οαβατ. ΤΉ θη ἴ]αγείογο μ6 ἄε- 
Ἠνεγεᾶ Πίστη ππίο επι {ο ΤῬε 
ογαοϊβεᾷ. 

16 

17 Τ1Ποαγ {ου εβας {Ππεγείοχθ: απά ͵ 
Ίο ποπ οα{, Ῥεστίηρ πο ΟΥ̓ΟΒΒ 
ΤΟΥ ἨΙπιβε]{, πηΐο {πὸ Ῥίασε οα]1]εᾶ 
μα Ῥ]αος οὗ ἃ Εκ], πνΙοὮ 18 
οα]]οά Ίπ Ἡερτευ «ἀο]ροίμα: 
πίηθχα ἴ]ιογ ογποϊβεᾷ Ἰήπα, απᾶ 
παῖ τα ἔσο οἴ]ετβ, ον ἰοὺ 
546 οπς, αππᾶ 6585 ἴῃ {Π6 τη] δῦ. 
Απᾶ Ῥι]αίθ πυτοίς α {1{{16 8150, απᾶ 
ραῦ 15 οἩ {Π6 61088. Απᾶ πετ 
γγ85 πα ΙΕ{6Ι, σΕΞΌΒ ΟΕ ΝΑΖΑΒΕΤΗ, 
ΤΗΕ ἘΙνα ΟΕ ΤΗΕ 5Ε 5. ΤΗΙΒ 
{116 {]ιοταίογο τοαᾶ τπαπγ οὗ πε 
οοπβ: ϑου {πΠ6 Ῥ]ασς πηετο σε- 
515 ππαδ ογαοϊιβθοᾷ γαβ πῖρ] Το 
ιο οἷν: απά Τὸ πας ντ] μέθη πὶ 
Ἠορτοαν, απ ἴῃ Τατ, απᾶ 1π 
ἄπτοαθαῖς. Τ]ε οῖαῖ ρτ]ιεβίς οὗ {π6 
Ζαπς5 {μογείοτο βαϊᾶ ἴο Ῥῆαἴο, 
Ὑγυῖίο ποὺ, Τε Ἐπιρ οὗ {πῸ 96 πη γ8; 
Ῥαΐ, ὑμπαῦ Πθ βαἷᾶ, Τ απ Κὶπρ οἵ 
{πο 65. Ῥϊ]αΐθ απιβγγεχγεᾶ,  παΐ 
1 πᾶν πχ] σζεη 1 Ίατο πη]δίθη. 

Τ]ο βο]άΙ6γβ {ποαγείοταο, ΤΠ Θη 
{μον δᾶ ογασ]Πεᾷ ἆαρας, ἔθος Ἠ18 
ΡαΥπΙΕΠ{Β, απᾶ τηδαθ ἔοαχ ραχ{5, το 
6Υ6ΥΥ βο]άϊετ ἃ ρατί; απᾶ 8150 {]ια 
Αροαῦ: ποπ {16 4οοαί τας γι ὑπουῦὺ 

ΤΟΥ, αι- 
ιο 

505, ο)- 
Φ0δεί/ι 
(άδανγ 

505, ΤΟΥ 
ἐπ ρίαςε 
07 ια 
οί 
101106 
{εδ 
τὐαϑ ογἹί- 
εἰπε 
εὐαϑ τσὶ 
αἱ μαπὰ 

405, 
πείς 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

3 3. μὴ » , ” - οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε, 
ΙΙ καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σεῦ; ἀπεκρίθη" 

ε9 “ » 5 9. / » / 3 

ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ 
᾽ - 3 πο κα ὃ ΄ ” ᾿ ὃ δ᾿ 
ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν" διὰ 
τοῦτο ὁ παραδιδούςῖ μέ σοι μείζονα ἅμαρ- 

’ » 5 / ” η ς / οὶ 

15 τίαν ἔχει. ἐκ τούτου ἐζήτει ὁ Ἠιλάτος ἀπο- 
λῦσαι αὐτόν. οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἔκραζον λέγον- 

δχιλ - 3 / » τὰ , “ 
τες, ᾿Εὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἰ φίλος τοῦ 
Κ 3 . ας ες λέ δεν Ὁ “ » 
αἰσαρος" πᾶς ὁ βασιλέα αὐτὸν ὃ ποιῶν, ἀν- 

“- τ 
3 τιλέγει τῷ Καίσαρι. ὁ οὖν Πιλάτος ἀκού- 

“ ᾽ 9 ᾽ 5 Ν 
σας τοῦτον τὸν λόγον) ἤγαγεν ἔξω τὸν 
τ σ΄ Ν 2 10 ΕἼΒΑῚ “1ὸ / ησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος, 

ς .. 

εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Εβραϊστὶ 
ας. 3 - μ δὲ Γαββαθᾶ ἦν δὲ Παρασκευὴ τοῦ πάσχα, 

ὥρα δὲ ὡσεὶ Ἡ ἔκτη᾽ καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, 
15 Ἴδε, ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. οἱ δὲ ἐκραύγασαν 1", 

3 ΄ ΄Αρον, ἄρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐ- 
τοῖς ὁ Πιλάτος, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώ- 

σω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, Οὐκ ἔχομεν 

16 βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. τότε οὖν παρέδω- 
΄ “ ΄“ 

κεν αὐτὸν αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ. 
7 Δ ΄σ Παρέλαβον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἀπήγα- 

ΙΤ γον καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ 1 
ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου τόπον, 

18 ὃς 1 λέγεται Ἑβραϊστὶ Τολγοθᾶ ὅπου αὐ- 
Ν » , Ν ΕΣ ” -. ΤᾺ 

τὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἄλλους δύο, 
3 “ αν Ἡε) , ΑΥ Δ ΕΣ . “ 

ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν. 
19 ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλάτος, καὶ ἔθηκεν 

Ν᾿ 13. - ο. 3 - 
ἐπὶ τοῦ σταυροῦ" ἦν δὲ γεγραμμένον, ᾿Ιησοῦς 
ς ΄“ ΄- 

ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 
” εν 390 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν 

“ 3 / μή » . 3 - ᾿ ε τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτε ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ 
, 1 σὁ Β ͵ εν» ΕιΣ3 αἱ 

τόπος] ὕπου ἐσταυρώθη ὁ ᾿Ιησοῦς" καὶ ἦν 
« .. 

γεγραμμένον Ἑβραϊστί, “Ἑλληνιστί, Ἑω- 
κ. 18 ” 5 ων / ς ἐν 

9] μαϊστί]ὸ, ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιε- 
- - Ε] 

ρεῖς τῶν ᾿Ιουδαίων, Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς 

τῶν ᾿Ἰουδαίων᾽ ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, Βασι- 

9 λεύς εἰμι τῶν ᾿Ιουδαίων. ἀπεκρίθη ὁ Πιλά- 
9 , ΄ 

τος, Ο γέγραφα, γέγραφα. 
ς ς 5 “᾽ 4 ᾽ ’ Ν 
3 Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν 

Ἵ “- ἔλ β 8 ε / 3 - Ν 3 / 

ησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐποίη- 
, , Ξ 

σαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, 
Ν Δ ὧν ΕΝ ΝΗ Ν ” 

καὶ τὸν χιτώνα ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄρραφος, 

4τ9. 

ὅ ἀπολῦσαί σε, καὶ ἐξου- 
σἰαν ἔχω σταυρώὠσαί σε 

ϐ αἴά αὐτῷ 

7 παραδούς 

8 ἑαυτὸν 

9. τών λόγων τούτων 

10 ρην. τοῦ 

19 ον / γ0Ὶ Γερυοῖλα ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖ- 
νοι 

13 

1: 

΄ οὖν 
᾽ 

οπι. καὶ ἀπήγαγον 

16 ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν 

16 ὃ 

17 ὁ τόπος τῆς πόλεως 

Ῥωμαϊστί, Ἑλληνισ- 
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1611 
6οατΏ, Ιγγουοη {γοτη {116 {ορ {πτοαρ]ι- 
οτῦ. 
24 ΤΟΥ ϱβαῖᾷ ἴπετείογθ απποΏρ 

{διηβε]νοβ, Τιεῦ ποὺ ὰ5 τοπ 16, ρα 
οα8ῦ Ἰοΐβ {ου 16, π]οβθ 16 518}} Ῥο: 
ὑμαῦ ο Βοτρίατο τηῖρηί Ῥο {π]- 
Π]]αᾶ, τυ] ἢ βα1ζἩ,  ΤΠεΥ ραγ{οᾷ τὴν 
γαϊπηθηξ ΑΠΠΟΩΡ ὕπο, απᾶ {0Υ Τὴν 
ναβίιιγο ἴ]αγ ἀῑά οαδί Ιοῦ5. Τηεβε 
{πίηρβ {ποαγοίογο πο βο]άϊενς ἀτᾶ. 
26 41 Νον μετα βἰοοᾶ Ὦγ {Π6 οτοβ5 

οὗ ἆεβαβ, 15 τπούμοτ, απ Ἠ1β τηο- 
{Π6 7 5 βΙβίεχ, Ματγ έ]ιε τοῖα οἵ | 6]6ο- 
Ῥ]αβ, απά Ματγ Μαρᾶα]επο. 
26 θη ἆεβας {]αγείοχο βατ Ἠῖ5 

ΠΠΟΔΊΘΥ, απᾶ ἴμα ἀῑδεῖριο βίαπαϊηρ 
Ῥγ, ποτ ἢ Ἰογαᾶ, μ6 βαῖθῃ απο Ἠ18 

Ἰαποίμενχ, οτι, Ῥο]μο]ά ὑῃγ βοη. 
2τ Ἔπιον βαϊδ]ι Ίο {ο μα ἀῑδαίρ]α, 

Ῥε]μο]ά {ΠΥ παοίμαεν. Απᾶ ἔγοπι {πα 
μουν {ναί ἀἱδοῖρ]ε {οο]ς ΠΟΥ ππι{ο 18 
οὗ Ἠοπ]θ. 
28 4 Α/{ου {Π15, 76 515 Ἰγτηουίηρ ἐΠαῦ 

411 Οίπσβ νογο ΠΟΥ͂ αοεοταρΗςμεᾶ, 
Ἐγμαί ἴιο βουιρύαγο παὶρηί "6 {π]- 
Ώ]αᾶ, βα1{1, 1 0115. 
29 Νοπ ἔλοχο νγὰβ βϑὺ ἃ Υοββε], {α]] 
ο νίπερασ: Απά {μεγ ΒΠεά ἃ βρᾷῃσθ 
πα γιπθραχ, δα ραῦ Ὁ προη ἨγΑ- 
8οΡ, απᾶ ραί 16 {ο Π15 τηοα{Ἡ. 
90 Ποπ 96 515 {Πεγείοτο Ἠαᾶ τ6- 

ορε]νεᾷ ἴ]ιο γιποραχ, μΠ6 βαῖᾶ, Τὸ 15 
Απις]ιαᾶ, απᾶά μ6 Ῥονεά 815 Ἰεαᾶ, 
απᾶ ρανο πρ {πο ϱΠοΡί. 
81 Το ᾖον5 (λογείογθ, Ῥεοααβο 16 

γαβ ὑΠ6 Ῥγοραχα/ίοη, ἐΠαῦ ἐλο Ῥοᾶ1εβ 
β]οι]ᾶ ποῦ τοπιαίη αροπ {1ο ΟΥ̓ΟΒΒ 
οἩἳ ὑπ6 Βαρραῦμ ἄαγ (ου ὑμπαὺ Ραῦ- 
ῬαῦἩ αγ πας απ ΗϊσΗ ἆαγ) Ῥεβοασ]ιό 
Ῥ]αΐο ναί πεῖγ Ίερς ταῖρη{ Ῥο Ῥγο- 
καπ, απᾶ ὑπᾶὺ ὑμ6 0 πη]ρΏῦ Ῥοα ὑα]κει 
αΥΗΥ. 
90 Το οαπης {π6 βοἰᾶ16Γ5, απᾶ 

Ῥτγα]ἷκο ἴ]ε 16ρ5 οὗ πε Βτβδῦ, απᾶ οἵ 
Γιο οἴμθς, ΒΟ πγαβ οτασϊβεᾷ πα 
τη, 
88 Βα π]ιοη 1Π16γ «α1ηθ {ο ἆοβας, 

Γαπᾶ βανγ ὑπαῦ 16 γ/αβ ἀεαᾶ αἰγεαᾶγ, 
Γυπεγ Όγακε ποῦ [15 Ἱερβ. 

94 Ῥταϊ οιιο οὗ {πο βο]ά1ονς νη] ἃ 
..βρθαχ Ῥϊετοεᾷ Ἠ15 βἰᾶθ, πᾶ ἕο 1} 
οαπ1θ {πο γ6 οὖ Ῥ]ου απιᾶ υγα(εχ. 

85 Απά [6 Ολα βαν 16, Ῥατο χεσοχᾷ, 
απᾶ 15 τασοτᾶ 15 116, απιᾷ 11 Κπον- 
οὔ ὑμπαῦ Ίο Ρα τας, ὑπᾶὖ γε πυϊρ 
Ῥομενο. 
80 Ἐοχ ἶοβο {Πίηπσβ πετε ἄοπε, 

Ἁθλμαῦ {π6 Βοτϊρίατο βλοτ]ά ο {τ]- 
816, ΣΑ Ῥοπο οἵ Ἠϊπι Ελα] ποὺ δε 
Ῥτοκοῃ. 

24 

26 

51 

9 υ9 

89 

84 

56 

1881 
β6αΙη ἡγου ΘΕ ΥΟτ 6 6ορ{μτοιρ]ι- 
οαῦ. ΤΠαεγ Βαϊᾶ ὑπϑυθίουθ 9Π6 {ο 
ΑΠΟ(ΠΟΥ, Τιεῦ τι ποῦ τοπᾶ 16, Ρα 
σας Ἰοΐβ {ου 10, πηοβο 16 588} 
να: [αι πο αοτιρίατο πᾶρηί 
Ῥο 1Π]16, νπΙο] βα1{]ι, 
ΤΠοεγ ρανίοᾶ τὴῦ ραγπιεη{β ἃ- 
τη Πρ ἔπ 61, 

Απά προπ τὴγ τεβύατο ἅϊ4 ΠΟῪ 
σαβέ 1ο». 

Ἐ]θρο ὑπϊηρβ ὑπογοίοσθ {Π6 50]- 
εις 14. Ῥταί Ππεγεπγενε βίδα ϊηρ' 
Ὦγ {λα οὐοββ οὗ 66ρα5 5 τηοῦμ θυ, 
απιᾶ 15 τηοὐ που 5 815ΐ6Υ, Μαχγ {Π6 
τοῖα οὗ ΟἸοραβ, απᾶ Μαχγ Μαρ- 
ἄαϊοηο. πει Φοθαβ {Πεγείοχε 
βαν; Ἠ18 τποίἨεν, απᾶ {Π6 ἀῑδοίῖρ]ε 
εἰαπᾶῖπρ ΤΥ, ποτ Ἠε ]ονεᾶ, πε 
Βαλ πηΐο 15 τύπου, Ἠ/οιπα, 
Ῥοα]ο]ᾶ, ἐπ γ ϱοπ! ΤΉ θη βαῖ ἢ Ἡς ἴο 
{Π6 αἸβοῖρ]6, Ῥε]ιο]ᾶ, ὑμγ χοῦ ἢ 
Απά ἴτοπα {πᾶῦ Ποῖ μα ἄἱροῖρ]ε 
{οο]ς ΠΟΥ απ{ο Ἠ18δ οι Άοπιο. 

Αὐξου {115 αραβ, Κποπήπρ ὑπ 
811 (πρβ ατα ποὺ Ἠπ]ςμεᾶ, ὑπᾶῦ 
ένο βουϊρύασο τηϊρηῦ ο αοθοτη- 
ΡΒ θα, βαϊίῃ, 1 01180. ΈΤ]ποτα 
γγὰ5 5εῦ {Πείο ἃ νεβςεΙ {11} οὗ 
ψίηθραῦ: 50 ΠΟΥ Ῥαῦ ἃ 8ΡοηΡθ 
{111 οἳ ἐπ6 γῖπεσαγ ΠΡΟ ἨΨΒΒΟΡ, 
84 Ὀχοασ]αί 16 ἴο Πὶδ τηοαΐῃ. 
θη 9655 ὑπουθίοσθ Ἠαᾶ τε- 
οοἰνοαᾶ {πε γιπαραχ, μ6 βϊᾷᾶ, Τὸ 18 
Ππὶς]θᾶ: δια Ώςε Ῥοπγεᾶ 118 Πεαᾶ, 
απά ραγε πρ 15 αρ]τθ. 

Τ]ο 965 ὑμπουθίοσθ, ῬεσβἽςα 
15 νγαβ ὑμ6 Ῥτοαραταίίοι, ὑπαῦ {πα 
Ῥοάίες β]οι]ᾶ τοῦ τοπιαίπ ὁ. {πα 
61088 ΠΡΟ {πο ΒΡ δ (ἴον {μ6 
αγ οὗ λα βαῦραί]ι γγὰβ ἃ ΒΙρἢ 
ἄαμ), αδ]κεᾷ οἳ Ῥῆαίε ὑπαὺ ὑμοὶν 
16ρ5 τηϊρῦ θ6 Ότχοκεπ, απᾶ ἐλαΐ 
860 τηϊρηὺ 6 {ακεπ απαγ. Τ]1ε 
βο]άϊΐοι5 {ιθγθίογθ ο81Πθ, απ 
Ῥτα]κο {π6 Ίεσς οὗ ἐπθ Βχ5ί, απᾶ 
οἳ {Ππ6 οὐμϑὺ πη]ῖο]ι πνας οὐπιο θα 
πια Ἠϊπα: Ῥταί πει ὑΠΘΥ ϱαπΠθ 
{ο σεβαβ, απᾶ δαν ἐπαῦ Ἡο πγαβ 
ἀεαᾶ αἰτεαάγ, ἴπεγ Ῥτα]κε ποὺ Ἠ18 
Ίορ8: βουνοῦ οπθ οἳ {με βο]άίεχς 
ὙΠ} ἃ. Βρεαχ Ῥϊεγοθᾶ Ἠ]5 βἰἀθ, 
απά βἰταϊσ]ίνγαγ ἴπμοχα οιΊΠθ ού 
Ῥ]οοᾶ «πα ναζετ. Απά δ ὑμαὺ 
Ἠαζμ Β6επ μαίῃ Ῥογηπθ ΥΙ(ΠΘΒΒ, 
απᾶ 8 πηήπιοβς 18 {γπθ: απᾶ μ6 
Κποπγεθι ὑπαΐὺ Το ϱαἰῃ {σαο, ελα 
Υθ 4150 τηαγ Ῥεμεγο. ἘῸΣ {Π686 
πρβ ϱ.ΊΠΘ {ο Ῥ885, ὑμπαῦ {86 
βοχϊρίατο τηϊρηῦ Ὄο 1116, Α 
Ῥοπ οὗ Εἶτα 588}} ποῦ Ῥο 1 Ώχοίκε. | ογια]ιοὰ 

1ος, 
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» [ο ” 5 ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι ὅλου. εἶπον οὖν 

ΑΔ 5 / 

πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωµεν αὐτόν, ἀλλὰ 
, « 3 

λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται' ἵνα ἡ 
δὴ - 

γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα, Διεμερίσαντο 
Ν “ / ΄ 

τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν 
” - η 9 - 

µου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν οὖν στρατιῶται 
Ἶ “ » / « , Ν Ν “ δ ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ 

»“" - 9 “ « , 5 Ξ ς 

σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ. 
ΕῚ - - ΄ 

ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ 

"Ὁ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. ᾿Ιησοῦς 
3 Ὁ ΟΥ̓ ᾿ Ν 

οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρ- 
- Δ α / ΄ - 

εστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ", 
/ 5 ΄ ΄ 

τ Τύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου. εἶτα λέγει τῷ 
ὯΝ .᾿ 9 ς / Ν αν) » / μαθητῇ, Ιδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης 

- “ »» . 3 ς Ν 3 Δ 
τῆς ὥρας ἔλαβεν αὐτὴν ὁ μαθητὴς εἰς τὰ 
” 

ἴδια. 
Α ΄“ “ 

8 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα 
5” α “ ΄, 

ἤδη τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέ- 

9 ει, Διψῶ. σκεῦος οὖν "Ὁ ἔκειτο ὄξους με- 
ο. ης ε ΄ στόν οἱ δέ, πλήσαντες σπόγγον ὄξους, 

« / 

καὶ”. ὑσσώπῳ περιθέντες, προσήνεγκαν αὐ- 
΄ ΄“΄ / μὲ 53 ” ΔΝ ” ή 

9 τοῦ τῷ στόματι. ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ 
“ 5 / . 

᾿Ιησοῦς, εἶπε, Τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν 
δ, Δ ΄ 

κεφαλήν, παρέδωκε τὸ πνεῦμα. 
53 3 - 5 

Ἱ Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν," 
Ν - - 

ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα 
ν ώ σι ββά (ἢ Δ τὰ ἘΠ ΕΘ’. ,2 ἐν τῷ σαββάτῳ (ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα 
5 / ” / 3 ’ Δ 

ἐκείνου τοῦ σαββάτου), ἠρώτησαν τὸν Πι- 
“ ΄- “ » 

λάτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ 
- 5 3 - 

3 ἀρθώσω. ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ 
- λ ’ , Ν δ ο τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ 

- » να γι κ᾿ 
3 ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ" ἐπὶ δὲ 

Δ - 5 3” 

τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη 
η ᾽ , 4 ᾿ , 5 

τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη 
- ΄ “ » “ , 

4 ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν 

πλευρὰν ἔνυξε, καὶ εὐθὺς ἐξῆλθεν 2 αἷμα καὶ 

δ ὕδωρ. καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκε, καὶ 
3 τ 3 ”- 5 « δ 9 ζω 

ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, κἀκεῖ- 
Ἢ μή ᾿ [ο , “ “- 

νος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα “5 ὑμεῖς πι- 
/ , - “ 

"0 στεύσητε. ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ 
΄ 5 ΄“΄ 5» ἊΝ » ΄ 

πληρωθῇ, Οστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 

16 

19 0πι, αὐτοῦ 

30 ρῃι. οὖν 

Σι σπόγγον οὖν μεστὸν 
τοῦ ὄξους 

33 ἐξῆλθεν εὐθὺς 

39 αᾶ καὶ 
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κ Ζοςῇ. 
12. 10. 

κ Με, 
21. δ1. 

ϱ, Ι0ΟΗΝ ΧΙΣΧ. 97 ΧΣ. 9. 

1611 
87 Απᾶ ασαῖη απόίῃὮεν Βοτρίατα 
Βα ἢ, ἘΤΤΉΘΥ β]ια]] 16οἷς οἩ τη γ/Ἡοτη 
ὅπου Ῥιεγοσᾶ. 
88 4 ἘΛπᾶ αἲίθν 5, οβδερη οἳ 

Αὐϊτηδίμεθα (Ῥεῖης ἃ ἀἱδοῖρ]ε οἵ 6518, 
Ῥαῦ ΒΘΟΥΘΟΥ ἴον ἔθαι οὗ ὑπὸ «6075) 
Ώοβοισ]ιέ Ῥϊ]α{ο ἐ]ιαῖ Ίιο παὶσ]ιέ ἔα]κο 
ΑπΥΑΥ ὑπ6 Ῥοᾶγ οἵ 6585, απᾶ Ῥηαία 
σαγθ Ἠτη Ίεαγε: Ἡθ «8Π1θ {11εχείοΥθ, 
απᾶ {οο]ς {π6 Ῥοᾶγ οὗ 6818. 
99 Απᾶ {]ιοτο οβ1ηθ 8150 Ἀιοοᾶσθτητς, 

τ ΒΟ αὖ {π6 Βγδῖ οαπῃθ {ο 9655 Ὦγ 
πὶσηξ, απᾶ Ῥτοιραύ ἃ τηϊχύτσθ οὗ 
ΤΗΥΥΥὮ απᾶ 81065, ἃροαῦ απ Ἠαπάγεᾶ 
Ῥουτιά ευεἰρσλέ. 
40 πει ἴοοῖς ὑπο ὑπὸ Ῥοάγ οἵ 

16βα5, απᾶ πουπῃᾶ 16 1η Ἠπεπ ο]οῦ]οας, 
νη]ι ἴπο βΡῖοθ5, α5 ἴλμο πΙΒΠΠΕΥ οἵ 
ἴλο 1ου 18 {ο Ῥάπγ: 
41 Νοῦν ἴῃ ἴ1ο Ῥρ]ασςθ πΠθγθ Ίο αβ 

ογποϊβαεᾷ ἴἨαγο γγαβ ἃ σατᾶεη, απᾶ 1η 
{πὸ αγά θπ ἃ ΠΟῪ ΡερτΙοἩγε, ]θτνδῖη 
Ὑγ85 ηΘΥΘΥ ΤΠΕ γεί 1614. 
42 Τπετο Ἰα14 ἴπεγ /ο5α5 {Πεγε[οτθ, 

Ῥεοσιβο οἱ ἐπ {6υγβ’ ρτεραταΙοπ ασ, 
{οχ {πο Βαρι]ομτο νγὰβ πὶρἩ αὖ παπα. 

ΩΟ Τπο ΑΠγεδῦ ἄαγ οἳ {πὸ πείς 
οοπιεί]ι Μανγ Μαράσα]επε ΘαΣΙΨ, πετ 
16 πνας τεῖ ἀατ]ς, απ{ο ἴμο Βερπ]οἩχε, 
απᾶ 5θεί]Ἡ {Π6 βἴοπιε {8]ζ6ῦ ΔΎΩ {Τοπ 
{π6 Ῥερι]ςηγο. 
ϱ Ἐ]ιοι 516 ταπηθί]ι απᾶ οοπηεῦ] ἴο 

ΒΙΊΠΟΠ ΡείθΥ, απιά {ο ἴ]ιο Ἐ οπου 4ἱδ- 
αἱρίθ σπου {6815 Ἰουθᾶ, απᾶ βα1δ]α 
πηΐο {λθια, ΤΠ6γ Ἠαγο ἴακεη απαγ 
{πὸ Τιογᾷ οαὖ οἱ [Π6 Βερτ]σ]τα, δ να 
Κπον ποῦ ΠΟΥ {1εγ Ἠαγο ἰδ] α Ἠϊτη. 
8 Ῥοΐον ὑμουϑίουθ νγϑπὺ ἔουί, δ πα 

ὑμαῦ οἴμον 4ἱδοίρ]ε, δηα «91πθ {ο ἴμο 
Βαρι]ςοἩγθ. 
4 Βο ἴ]εγ ταν Ῥοῦμ {οσείμαχ, απᾶ 

{π6 οἴπεν ἀβοῖρ]α ἀῑά οαΐγτιη Ῥεΐεν, 
απᾶ οᾶτηθ ἢγβῦ {ο {με Βερα]ομτο. 
6 Απᾶ Το βοορίηρ ἄοππι απᾶ 1οο]ς- 
ης ἴῃ, ΒΑΥΥ ἴ]ο Ἠπεη ο]οῦμες Ιψίηᾳ, 
γοῦ νοπῦ Ἡε ποῦ 1η. 
6 Του οοπαεί] ΒΙΠΠΟΠ Ῥείεχ 1ο]1οτ- 
ης τη, απιᾶ γοπῦ 1Πίο {λα Φαρα]- 
οἨτοα, δια βεείΏ ἐπ ποπ ο]οί]θς 16, 
7 Απά {ο παρ]άτ ὑπῶῦὺ πας αροτ{ 

115 Ἰοαᾶ, ποὺ Ἰγίπρ τι ιο Ἠπαι 
οἸοίμας, Ῥταῦ νυγαρρεᾶ {οσεῦπεν ἴῃ ἃ 
Ῥ]ασο Ὦγ 1561}. 
8 Τρ ποηῦ ἵπ αἱδο ὑπαῦ οἴ]ιοτ 

4βοῖρ]ο γλΙοὮ οᾶπιθ ἢγθὺ {ο με 
Βαρα]σ]γθ, απᾶ Π6 βανν, απᾶ Ῥεμενεᾶ. 
9 ἘῸΥ δ8 γϑῦ μου κπεν ποῦ {πὸ Βογϊρ- 

{πτς, ὑμαῦ Ώοθ τατιϑὺ τῖδε ασαἴτπ ἔγοτη {ο 
ἀεαᾶ. 

1881 
857 Απᾶ ασαϊῖπ αποίμεν βουρύα 8 

Βα, ΤΉΘΥ 5881] ἸΟΟΙς ον τη 
ὙΠΟΤῚ Π6ΥῪ ρ]εγοθᾶ. 

88 Απ αἵξου {Ππ6588 ὑπ]ηρ5 ΦΌΒΘΡΗ 
οἳ Αγππαζησα, Ῥεΐης ἃ ἀἱβοῖρ]ο 
οἳ ᾖαδα5, Ὀταίυ 5εοταεί]γ ΤΟΥ Τ6αΥ 
οὗ ἴ]ιο ἆθυγ5, αξθκεᾶ οἵ Ῥήαΐο ολα 
ο πηϊρηξ ἴαχα απαγ πο Ῥοᾶγ 
οἳ ἆθδας: απᾶά Ῥῆαίο ρατο ᾖῶπι 
Ίεανθο. ο οα1ΠΘ {ιθγείο0Υ6, απᾶ 

99 {οοῖς απγαγ 115 Ῥοῦᾶγσ. Απιά ἴπενεα 
οαππθ αἱβο ΝΙεοᾶστητας, ῃΠ6 ππο εὖ 
ἴλιο ἤγβῦ «αππθ {ο Πτα Ὦγ πάσ]Η{, 
Ῥτϊπσίησ ἃ 1πηϊκίπτο οὗ ΤΥ 
απᾶ α]ο6β, δροὰῦ ἃ Ἰαπάγοᾶ 

40 Ῥουπά τωείφ]αά. ὅδ ἴπεγ ἴοο]ς {λα 
Ῥοᾶγ οἵ “6515, απᾶ Ῥοαπά 16 ἴῃ 
πα ο]οί]ις τ 0} ο βΡΙ6ΘΒ, 88 
ιο οπβίοπη οὗ ἴῑο ὦαπβ 15. Το 

41 Ὦτχγ. Νὸον ἴῃ {Π6 ρ]ασθ ΥἨΕΥΘ Ἠο 
πγας ογιοϊβαᾷ ἔμανγθτγαξδ ἃ σατᾶε ; 
απιᾶ ἴῃ ἴ]ο ρατάθη ἃ ΠΟῪ ὕοπΙΡ 
πυΏθγθίπ Ὑᾶ5 ποτε τη8 γτεῦ 

3 Ἰαῖᾷ. ΤΊποατε ἔπεη Ῥοσατιςο οὗ {86 
Φονϑ᾽ Ῥτεραταίίοπ (ἔου ἴπο {οταρ 
πας ΠΙΡῊῚ αἲ Ἰαπᾶ) ἴμεγ 1αϊᾶ 
16815. 

1Ο ΧΝοπ οἩη {πὸ Ἠτεί αι οὗ ἴπα 
ψθε]ς οοπιεῦ Μανγ Μαράα]επε 
δατΊγ, 8116 15 πας τει ἄατι, 
ππ{ο {πὸ οι, απᾶ βοεῦἩ {ια 
βἴοπιθ ἴαϊκαι απγαγ 1Υοπα {Π6 {οτηΡ. 
586 ταπποί]ι ΓΠα6ΥθίοΥ6, δα οοτη- 
ολ {ο ΒΙπποπ Ῥείθχ, απᾶ {ο ἴμο 
οἴλιου 41βοἴρ]6, πόση «6588 ]ογεᾶ, 
απᾶ δῖ. ππίο ἔπαπα, Τπαογ Ἠανο 
{αϊοι αγγαΥ με Τιοτά οαὖ οὗ ὑπ6 
του, απᾶ νο πον ποῦ ὙὙΠΘΙΘ 
{π6ὺ Πᾶν ]α1ᾷ ήτα. Ῥείετ {]ετθ- 
{οτθ πγοπῦ ΓΤοΥ{Π, απᾶ {πο οὐ 
ἄἱ8οἳρ]6, απιά πετ σοῦ {οπατᾶ 

4 ιο {οπιρ. Απά {πον ταν Ῥοῦμ 
{οσε[]θΥ: απᾶ πο οἴμεν ἀἱβεῖρ]ε 
οπίαπ Ῥεΐ6χ, απᾶ οϑῖὴθ Ἠτεδί 
{ο λα {οπιρ» απ 5ἰοορίπρ πᾶ 
Ἰοοϊκίηρ ἴῃ, Ίο 5οεί ιο Ἠπει 
ο]οί]ις Ίσίπς: τεῦ δηΐου Ἡθ ποὺ 

6 ἴῃ. ΒΙποηπ Ῥεΐεν {Πεγείογθ 8150 
οοπιθί], Τοµονήπς Ἠπη, απᾶ εἩπ- 
ἰογεᾶ 1Ππίο {πο {οπιρ: απᾶ Ίο 
Ῥο]ιο]άεί] ἐπ Ἠπαιι ο]οῦ]ς Ἰγίηρ, 
απά πο παρ]π, ὑπῶῦ να ΠΡΟ 
Ἠΐ5 Ἰθας, ποῦ Ίψῖτπρ πμ {με Ἠπαθι 
οἹοί]ς, θὖ το]εᾶ αρ ἴῃ ἃ ρ]αςο Ὦγ 
10561.. Ἔμοτι επθετθᾶ ἴῃ {εγείογθ 
{πὸ οἴ]ιου ἀἱδοῖρ]εα15ο,τΥΠΙοἩ ο8τηθ 
Άγβί {ο ελα {οτπῦ, απᾶ Π6 βαπγ, 
δια Ῥεμενεᾶ. ἘῸΣ 85 τεῖ ἴ]αγ 
πουν ποῦ {π6 βουϊρύανθ, ἐλαῦ νε 
τησϑὺ 1156 αραῖι γοπα {πο ἀἆεαᾶ. 

[νὰ τῷ 

ο] 

{1 

σι 

-1 

ο 

«ο 

1 ΒΟΠΙΘ 
αποϊοηί 
Δα ΠΟΥ - 
Πθδτεαὰ 
γοίϊ. 
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81 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, Ὄψονται εἰς 

ὃν ἐξεκέντησαν. 
“ / ς 

88 Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησε τὸν Πιλάτον ὁ 
Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, ὧν μαθητὴς τοῦ 
3 α ΄ Δ Δ Ν , σι 
Ἰησοῦ, κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν 

Ἰουδαίων, ἵνα ἄ ὸ σώ Ὁ Ἰησοῦ" καὶ υδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σώμα τοῦ Ἰησοῦ" κ 
ἃ - 

ἐπέτρεψεν ὁ Πιλάτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρε 

30 τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἦλθε δὲ καὶ Νικό- 

δημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν"" νυκτὸς 

τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα 39 σμύρνης καὶ 

40 ἀλόης ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν. ἔλαβον οὖν τὸ 
΄“΄ 12 - τ τς ἌΣ Ν » / 

σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις 
Ν - ᾽ / ν αν τ 

μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶ τοῖς 

4 »- 
η - 

Ἰουδαίοις ἐνταφιάζει. ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ 
μη » /{ “ Ν 3 . / 
ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ 

“ / -} ὁ Ἂ; ΄ ΕΣ ΔΝ ορ 

μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη. 

1 τῷ 
ΘΑ . - 

ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν Παρασκευὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, 
“ 5 ν᾿ κ᾿ 5 Ν 
ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν 

Ἰησοῦν. 
9Ο Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγ- 

ν 9, “- ᾿, " 

δαληνὴ ἔρχεται πρωΐ, σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς 
ἊΝ ἂν, ΔΝ . Δ / ΕῚ , 

τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἡρμένον 

9 ἐκ τοῦ μνημείου. τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται 
 ὴ πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον 

ἃ 2 ς - , 

μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει 

αὐτοῖς, Ἦραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, 
Ν ΕΣ 2) ο 3” .) / σα” 

καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. ἐξῆλ- 
9 5 ” 

θεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, 
Ν / Ν “ Ν 

4 καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. ἔτρεχον δὲ 
ς , ε ας ἅν, ος 3 κ᾿ οἱ δύο ὁμοῦ" καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προ- 

, / “ , 35’ σ᾿ έδραµε τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθε πρώ- 
ο) Ν ἱ οτὶ Ν ’ ’ 

δ τος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει 
/ νο) 2 , περερς » 

6 κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. ἔρ- 
χεται οὖν ἸΣίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, 

Ν ” - . μὴ ΄σ Ν ΄ ΝΥ 

καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ 
»δ' / Ν λ δ, 9 3 Σολ 

Ἰ ὀθόνια κείµενα, καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ 
- - » - ” Δ “ 1 ’ 

τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων 
’ 2 λὰ ν 1 , 3 ο 

κείμενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα 
/ 3 - 

8 τόπον. τότε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ ἄλλος µαθη- 
᾿ ς δλθὼ - 5 ᾿ γᾷ ας 

τὴς ὁ ἐλθὼν πρώτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε, 
ο. γε 

9 καὶ ἐπίστευσεν' οὐδέπω γὰρ ᾖδεισαν τὴν 
͵ “ - 3 Χ ᾽ - ᾽ - 

γραφήν, ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 

10---5 

33 αὐτοῦ 

35 αὐτὸν 

36 Ίαγφ. ἔλιγμα 

37 ὡς 

1 αἄᾶ καὶ 
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3 Μἴατ]ς 
10. 14. 

Ἔ Μαν 
18. 18. 

1611 

10 Τποη ἐΠι6 αἸβοῖρ]θ5 πνεπῦ απγασ 
αραίῃ απ{ο {61} οἵι Ἠοιηθ. 
11 4“ Βυὺ Μανγ βἰοοά ποτέ αὐ 

“186 Βερα]ο]Ἡτε, πγεερίηρ: απᾶ ἃ5 5Π6 
Ἱπνορί, 5Ἡ9 β{οοροᾶ ἀονπ, απᾶ ]οο]κεά 
Γαπΐο {πὸ βερα]σμτο, 

19 Απάᾶ βθϑίῃ πο Απρεϊὶς ἴῃ Πίζα, 
αἴθεῃρ, {ιο οπθ δὖ {πὸ οιᾶ, απᾶ {16 
οἴου αὖ ἴπο {9θξ, μου {πὸ Ῥοᾶγ οἳ 
ζο5δα5 πᾷ Ἰαΐη: 
18 Απ {ππεγ 580 πιηΐο μου, ἨΓοΤΠΒΙΙ, 
ΠΥ γγθεραξί ὑπο 516 βα1ζμ ππ{ο 
έλατα, Ῥδεαιςδε Ποὺ Ἠαγο [ΚΘ ΤΥ 
1ΠΥ Τιογᾶ, απᾶ 1 ποπ ποὺ ΘΙ 
[Π6Υ Ίανο Ἰα]α Ἠϊτη. 
14 Απᾶ π]οη ΕΒἶιο Ἠαᾶ ἐπι βδ]ᾶ, 

516. {πγπεᾶ Ἰ6γβα][ Ῥασἷς, απᾶ βατ 
Ἴορας βίδπαϊηρ, απιά ποὺ ποῦ ὑμαῦ 
10 πας 96588. 
15 «θδας Βαλ ππίο ΠΟΥ, οπιαη, 
ΠΥ γγοερθδί {ποια πποπι βοεκοςδύ 
{ποι Έ]μο βιιρροβίῃηρ Ἠίτη {ο "6 {πε 
Ρατάσπου, βαὶ ἢ τιηΐο Πΐτη, 911, 1 ἴ]λοια 
Ἠαγε Ῥουπο Ἠϊτη Ἰθεπσο, [61] πιο ποτε 
ποια Παςί ]α1ᾷ Ἠϊτα, απᾶ 1 “111 {α]κο 

᾿ Ἠϊπα γᾶ. 
16 6α6ρα5 ρα1{] ππ{ο Ποὺ, Μανγ. 516 
{ανα 11ουβο]{, δηα δαϊθ]ι πηΐο Ἠϊπη, 
ἸαβΡροπ1, τ ΒΟ} 15 {ο 580, Μαβίθυ. 
17 9655 βα1(Π πη{ο που, ΤΌΠΟΙ. Τὴ 6 

ποῦς {ον 1 απῃ ποὺ γεί δϑοθπηᾶρα {ο 
ΤΩ Ἐπίμου: Ὀαὺ σο {ο τὴν ΏγείἩγδῃ, 
᾿ απᾶ βαγ ἀπο {λετηα, 1 αξοσιᾶ απίο 
ΤΥ Ῥαΐπεχ, απ γοῦν Ἐαΐμεν, απᾶ 
{ο παγ αοᾶ, απᾶ γοῦν αοᾶ. 
18 Μανγ Μασάα]ειιθ οβτηθ απᾶ {ο]ᾶ 

{πὸ ἄἱβοίῖρ]ες {]ιαί 586 Ἠαᾶ 86αοπ {λα 
| Τιοτᾶ, απᾶ λαί Ίο Ἰαά βροόκϑῃ {Παρα 
| (Πησς ππ{ο ου. 

19 4  Τμεη {ο βαπιο ἆαγ αὖ 6τεῃ- 
Ἰπς, Ῥεΐηρ {π6 Βτεί ἆαγ οὗ {Π6 νγεσῖς, 
π/ηδπ {με ἆοοτβ πεγθ β]ιῦ ΠΥ {1ο 

| 4ἱβοιρ]ας ππεγο αβεεπιρ]εᾶ ἔογ {εαν οὗ 
Πιο ὦἆθ1ν5, ο81Πθ 16515, απ βίοοα ἴῃ 
πο πᾶξῦ, απᾶ βαϊθι τπ{ο ἴμοπ, 

᾿ 5166. 
[πετ ὑΠ6Υ βανν {πο Τιοτᾶ. 

Ῥοπσο Ῥο ππ{ο τοι. 
20 Απᾶ πνηεπ Π6 Ἰιαᾶ 5ο βαϊᾶ, π6 

5Ἠθυγεά πη{ο ἐποτη Ἠ15 Ἱαιιᾶς απιᾶ 15 
Τ]ιετ πγογε {Π6 ἀῑξοῖρ]ες ρ]αᾶ, 

21 ΈΠοι ϱαἰᾷ 9685 {ο ἔΠεπι αραΊη, 
Ῥοθαςθ ΡῈ πηίο γοα: Α5 τὴν ἘΕαίμας 
λα 5οπ{ 1Θ, ΘΥ6Π 50 5επᾶ Τ Τοπ. 
ϱο Απᾶ νησι Ἰιε Ἰαᾶ 5] {Π15, ια 
Ῥτοαιοᾶ οἩ. ἔ]θτη, απᾶ παῖ πηΐο 
Ώιστη, Ἠεοσθίνε το ἴ]ε οῖψ ἀποςί. 
28 ἈὙγ]ιοδθ ΞΟΘΥΘΥ ΒΙΠ5 ο τετηῖΐ, 

ἔ]ογ απο τοπ θα ππ{ο «παπα, απᾶ 
ὙὙΠ056 ΒΟΘΥΕΥ 5115 γ86 τείαῖπ, ἴμεγ 8.6 
γοίαϊ θᾶ, 

1881 
10. ο {16 ἀϊδοῖρ]ες πγεη{ απΓαγ αραῖ 

πηΐο {Π|6 1} οι Ἠοσηθ. 
Βαὺ Ματγ νγας βίαπαϊηρ τι ἢ- 

οτί αὖ {πε {οπηῦ πγεερίηρ: 50, 88 
586 πνερί, 586 β{οορεᾶ απιᾶ 1οο]κεᾶ 
1Π{ο {πὸ {οπιδ; απιᾶ 5119 Ῥε]ιο]άαί]ι 
πο 8η 6615 1) 106 βμΙπᾳρ, οΏθ 
αὖ {π6 πρδᾷ, απᾶ οης αὖ {π6 ἔδοΐ, 
ἜΠΟΥΘ πο Ῥοᾶγ οὗ δοβϑιιβ Ἰαά 

15 Ἰαΐπ. Απᾶ {μεγ 580 πηΐο Ἠου, 
Ὕοππαα, ΜῈ Ὑπεθρεοςδύ ποια» 
πο ϱβαϊθ]ι τπ{ο {]αιῃ, Ῥεέαταβδο 
{μεγ Ἰαγε {αζκεη απγαγ ΤΥ Τιοτᾶ, 
απᾶ Τ Κπον ποὺ ΘΓ {πεγ Ἠαγνο 
Ἰαιά Ἠϊπηπ. Ἴμπεη 516 Ἰαά ενας 
βα1ᾷ, 5π6 {πγπεᾶ Ἡοανβε]ξ Ῥαοζ, 
απά Ῥε]ο]άεί] “6585 βίαπᾶἶπα, 
απᾶ Κπον ποῦ ἴ]ιαί 16 γγας 1εβας. 
ᾖ6βας Βδι ἢ ἀπο Ίαν, ΟΠΙΒΗ, 
ππἩγ πεερεβί {ποια ̓  ΠΟΤ 56ε]κ- 
οδὺ Ὅποα» πο, βαρροβῖηπς Πίτα 
{ο Ῥο {π6 ραγᾶεπον, βα1 1 πηΐο 
Ἰήτη, οἱ, 1 ποια Ἰαςῦ Ῥουπο Ἰΐτη 
Ίσποα, [611] ταθ π]ιογθ οι Ἰιαδί 
1α1ᾷ Ἠΐτη, αππᾶ Τ 711] [8 Κα Ἠϊτη αγγαγ. 
16818 βαϊ(μππ{ο ΠΟΥ, Μανγ. 5116 
ἰατπεί]α Ἠθγβε]{, απᾶ Βαζ] τπζο 
Ἠϊτα ἴῃ Ἠερταιν, Βαββοπ]: τυ ἢ 
18 {ο 580, 1 Μαβίεγ. “685 βαϊ(ῃ 
{ο Ποὺ, ΤΌΠΟΙ τηθ ποῦ; {ουχ 1 
απ ποῦ γεῦ αξδεοπᾶεᾶ απίο {Π6 
Ἐαί]ετ: Ῥαῦ 6ο πηΐο 10 χ6- 
1Ἠχοη, απᾶ βαγ {ο {ποπι, Τ αξ- 
οεπά απ{ο ΤΥ ΕΔ ΠΟΥ απᾶ τοις 
Ἐαΐμαν, απᾶ τὴν ἀοᾶ απᾶ σου 
ἀοά. Μαν Μαράα]επο οοτηεί]ι 
απᾶ {ε]]οί] {π6 ἀῑξοῖρ]ες, Τ Ἠαγο 
866Ἡ {ιο Τιοτᾶ; απᾶ ᾖοιῦ ἐλαί Ἶε 
Ἰαά παἱᾶ παρε ὑπίπρβ ππ{ο ΠΟΥ. 
Ὕπεπ ἐΠεγεί[οχε 16 τὰ εγεπῖπρ, 

οἩ {Παῦ ἄαγ, {με τί αι οἵ {πε 
πνθε]ς, πα ννἹεη {ο ἄοογβ 616 
βμό π]ετε {πὸ ἀῑξοῖρ]ας πνογε, ΤΟΥ 
16αΥ οὗ {πὸ 76ης, 6515 ο8πηθ απᾶ 
βεοοᾶ ἵπ {λα τηϊαβύ, απᾶ Βαλ 
πιηΐο ποι, Ῥεαςθ δε τιηΐο γοι. 
Απᾶ π]ει μ6 δᾶ βαϊα {Π5, Π6 
5Ώενγεᾶ απί{ο {ποιὰ Ἠῖς Παπάς απᾶ 
1115 βΒ:46. Τ]ο ἀδοῖρ]ες (Πιογε[ίοχα 
ΘΟ ρ]αᾶ, νπεπ {πεγ δῶν {πο 
Τιογᾶ. ἆσδας {αγείογο βαϊα {ο 
μοι αραῖπ, Ῥϑᾶοθ δὲ ππ{ο γοα: 
85 πὸ Ἐαί]ου Παῦ} 5δεη{ τηθ, θυ θα 
50 5οπᾶ 1 τοι. Απᾶ π]εη 6 
Ἰαᾶ εαϊῖᾶ ἐπὶ5, Ἡο Ῥτοαί]οᾶ οἩ 
Ώποπα, δα δα π{ο ἴ]ιοτη, Ἐθ- 

8. οεἶνε γο {ο ὃ ΗοΙγ ἀΠοβί: πγηοβε 
ΒΟΘΥΘΥ͂ 5115 το {οὐρΐνα8, ΠΟῪ 806 
{οχρῖνεη πηΐο {]1θΊη : ΏΟΞΘ ΒΟΘΥΘΥ 
πα γε γϑίδϊῃ, ἴΠεγ 4χο τεαϊπεᾶ. 

11 

12 

14 

15 

1 [ος] 

εἰ - 

18 

19 

20 

1ου, 
Ίσασ]ιοΥ 

305, 
Ίακε ποί 
ποιὰ ο7ι 
πιο 

Σο5ς, 
Ἡοὶν 
ϑριγὶξ 



ΏΥΑΤΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

“ 3 10 ἀπῆλθον οὖν πάλι πρὸς ἑαυτοὺς οἱ µα- 

θηταἰ. 
Ἡ Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τὸ μνημεῖον ” 

δ ΑΝ κλαίουσα ἔξωῦ' ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν 
αυ] Δ - Δ α ’ » ψ' 3, 

19 εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν 

λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ, 
ν ΄σ 

καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ 

1 σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖ- 
’ - σ 

νοι, Τύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς, Ὅτι 
3 4 4 1 ν » ἴδ - 
ἦραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ 

4 ἔθηκαν αὐτόν. καὶ" ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη 
εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἑστῶ- 

ΞΕ . πε ὦ “ ς 2 - ῃ , 
16 τα, καὶ οὐκ ᾖδει ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστι. λέγει 

αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Τύναι, τί κλαίεις ; τίνα ζη- 
΄ ΄“ τ 

τεῖς; ἐκείνη, δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστι, 
. “ ’ Ν λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, 

. ΒΣΣῚ ἃ “ 9 ΑΝ ” 3. Ἀ ΒΕ. Ν » - 
εἰπέ μοι ποῦ αὐτὸν ἔθηκας, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 

” δας - ΄σ 

Ιὸ λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς, Μαρία. στραφεῖσα 
΄ - κ Υ 

ἐκείνη λέγει αὐτῷ», Ῥαββουνί ὃ λέγεται, 

17 Διδάσκαλε. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Μή µου 
μὲ Ν Δ 2 , Ν ΔΝ 

ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα προς τὸν πα- 

τέρα μουθ᾽ πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς 
Δ » Ν ᾽ ο] ᾽ ’ ΔΝ μὰ μου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, ᾿Αναβαίνω πρὸς τὸν 

ε - 

πατέρα µου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν µου 
: « ” 

18 καὶ Θεὸν ὑμῶν. ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδα- 

ληνὴ ἀπαγγέλλουσαῖ τοῖς μαθηταῖς ὅτι 
Ἁ Ὰ, - 3 - 

ἑώρακεϑ τὸν Κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 
᾿, 3, » / ο ος δ ᾿ / “ - 

19 Οὔσης οὖν ὀψίας, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ 
“ο 9 , Ν ο “ ΄ 

τῶνϑ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμέ- 
μή εν « 6 ἣν 10 Δ νων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι, διὰ 

Ν - ᾽ .ν ΄- 

τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ἂν ΝΡ 5 Ν ΄ ᾿ , Ε] “ καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς, 

20 Εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐ- 

τοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ "1, 
ΠΥ; 3 ς θ σα Ν ΄ 
ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. 

5 3 Ἀλτ είς εῷ9 “ / »/ 
ΦΙ εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν, Ἑϊρήνη 

εν) ὁ ν 3 κὴ , ς ῃ ον ἃ 
ὑμῖν καθὼς ἀπέσταλκέ µε ὁ πατήρ, κἀγὼ 

᾿ ἘΥ ὃν Ν “ » Ν 3 / 

99 πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε 
Ἢ ΄ ΓΑ /, - σ 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Λάβετε Πνεῦμα "Άγιον. 
3” δε Ν 

35 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐ- 
-ι - 

τοῖς ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 

3 τῷ μνημείῳ 
8. ἔξω κλαίουσα 

4 ρῃι. καὶ 

ὅ ᾳἀὰ ᾿Εβραϊστί 

6 ρῃϊ. μου 

7 ἀγγέλλουσα 

8 "Ἑώρακα 

9 οπι. τῶν 

10 οπι. συνηγμένοι 

Ἡ τὰς χεῖρας καὶ τὴν 
πλευρὰν αὐτοῖς 
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94 4] Ῥπί ΤΉοτηΔΒ ΟΠ6 οὗ {π6 ὕνγοϊνθ, 
οα]]εά Ῥιάγτηιας, γγας ποῦ η Ἡ παπα 
ν/πθη 6515 ο81Π6. 
90 ΤῊ οὔμον ἀῑβαῖρ]ες {που οἴου Βαϊ 

πηΐο Ἠϊπα, Ίο πᾶν βθθὴ {πὸ Τιοτᾶ. 
Βαυῦ Ὦο βαϊά παίο {]επι, Ἠχεερῦ 1 
5181] 566 ἴῃ Ἠ15 Ἰαπᾶς {π6 Ῥυϊπί οὗ 
{π6 παῖ]δ, απᾶ ραῦ τὴν Άπρονγ ἰπΐο 
{π6 φῬυϊηῦ οὗ πα τα115, απᾶ (παιδί τησ 
Ταπιᾷ Ἱπίο 5 β1ᾷ6, 1 π]] ποῦ Ῥε]ίοτο. 
26 41 Αιιᾶ αἴζεγ οἱσῃὺ ἆαγΒ, ασαῖτπ Ἠ]58 

ἄἱβοῖρ]ες σου πηΙἩ, δα ΈΠοτηας 
ἢ ἴ]ιθια: ΤἼεπι 68ης 9 68π5, ἴμο 
ἄοοι5 Ῥεΐης 5Βῃαύ, δα βοοα ἴῃ {με 
τηϊᾶϑῦ, δηᾶ ραίᾷ, Ῥεαςο Ῥο απΐο 
τοι. 
27 ΤΠεη βα1{Ἡ ο {ο ΤΠοππας, Ώθασ]ι 

ἨήΠιον {πν ἄπσοαυ, απᾶ Ῥε]ο]ᾶᾷ ΤΥ 
λαπᾶς, απιά τεαο] Πἰ Ποὺ {πγ Ἰαπᾶ, 
απᾶ {πυτιϑὺ τ Ἰηΐο ΤΥ 5146, απᾶ Ῥοα 
ποῦ ξαϊ. 1655, Ῥαί Ῥε]μετνίηρ. 
98 Απᾶ Τµοπιας5 απβπγεγαᾶ, δηα 5αϊᾶ 

ππ{ο Ἠΐτα, ΜΥ Του, απᾶ τὴν αοα. 
99 7655 Βα ἢ τιηΐο τη, ΤΠοτηα», 

Ῥδσσιβο ὑποὰ παϑῦ 566 Π 118, ποτ 
μαϑὺ Ῥομοενοεᾶ: Ῥ]εδξδεᾶ ατο {λεν ὑπ 
Πᾶν ποῦ 566}, απά γεῦ Ἰαγο Ῥο- 
Πενοᾶ. Ἷ 
80 41 3 Απά την οἴμετ βίρτιβ γα]. 

αἷᾶ ᾖθβδας ἴθ {ο Ῥγεβεπσο οὗ Π1κ5 
415οίρ]6ς, πιηΙο] απο ποὺ ντ] θη ἢ 
15 Ῥου]ς: 
81 Ῥπής {π6586 ατα πει, ὑἐμαὺ γα 

πηϊσΗ! Ῥε]ίογο ὑπαῦ «6515 15 ὑπ ΟΠ γῖϑὺ 
ἘΠ6 Βοη οὗ αοᾶ, «πα ἴπαῦ Ῥεμενίπρ 
νο τηϊρὺ μᾶγθ 116 πποαρῃ 15 
Ἀαππο. 

ΟἹ Λίο ἴ]ιοςο ὑπῖπρϑ {α6ρας 5Πονγοᾶ 
ἨπρεΙ{ ασαἴπ ἴο ὧπε 4ϊβαίρ]ας αἲ {με 
508. οὗ Τρογίαβ, απᾶ οἱ {115 σνῖβα 
5μονγαᾶ Π6 Ηϊτηβο]. 
2 ΠΉΘΥΘ 6 6 {οραί]οΥ ΒΙΠΙΟΠ ῬοίθΥ, 

απᾶ ΤΠποιπας οα]εᾷ Ὠιάγιπαςδ, απᾶ 
Ναίμαπαεὶ οἵ Οαπα ἴῃ ἄαμ]ο9ο, απᾶ 
{ιο βοηβ οὗ Ζοερεᾶςο, απιᾶ ἔντο οἴ]ον 
οὗ Ἠ]5 4ἱδοῖρ]ος. 
8 ΒΙΠΠΟΠ Ῥϑίθυ βαϊζ] ππ{ο {πεπα,Τ σο 

α Ἁδμίηρ. ΤΠΕΥ δαν πηΐο Ἠϊπα, λα 
αἶδο ο αι π66. Τ]αγ πγεηί Γοτί]ι 
απᾶ εη{ενες 1π{ο ἃ 5810 ΠηππθᾶΙα{ε]γ, 
δια ὑπαῦ π]σ]ί {πεγ εαπρ]ύ ποίμίηρ. 
4 Ῥτπί γαι {Π6 τπογηῖηρ Ὑγἃ5 ΠΟῪ 

οοτηθ, {6515 βύοοα οἩ λαο ββσουθ: θα 
{μ6 ἀἱδοιρίος Κηθν ποὺ ελα 10 τγὰβ 
6585. 
δ Που “685 πα πηΐο παπι, 

"ΟΡ Πάγθη, μὰν ο ΑΠΥ τιθαῦὸ ΤΠΕΥ 
ηΏβΥογοά Ἰμίτα, 
6 Απά Ἠο βαῖά πο ἴπεπι, Οα5ῦ {λα 

24-- ΧΧΙ. 6. 

1881 
24 ἙῬπί Τποπιαβ, οης οἱ {π6 ἔνγεῖνο, 

οα]]εά 1Ώιάγταας, πνας πο πα 
{που ΜΠ Θὴ 1 εβαβδ6α1Πθ. ΤῊ οὔα6Υ 
6ἱδοῖρ]ας {Πιογοίοτο βδ]α τπιηΐο Ἠϊτη, 
Ύψο Ἠανο β6επ ὑμ6 Τιοτᾶ. Βα Ἡο 
φαί απίο ἔπετα, Ἐκεερί 1 5881} 
568 ἴῃ 5 Παπάς ὑπὸ Ῥτίηέ οἵ πα 
18115, απιά ροῦ τὴν Άπρεν ἰηΐο {86 
Ῥυϊηῦ οἳ {π6 18115, απᾶ ρα τὴν 
Ἰαπιά πο 15 βἰᾷ6, 1 ψ1]1 ποῦ 
Ῥομενο. 

Απά δου εἰσλί ἆαγς ασαῖπ Πῖ5 
ἄἱβαῖρ]ες γγογο γι, πα Έοπαας 
να ποια. οἆσβις5 οοπιείῃ, {λα 
ἄοους Ὀοΐης βῃαύ, απᾶ βίοοῦ ἴῃ 
πο π]ᾶ δέ, απ αι, Ῥθαςε δὲ πθΐο 
γοι. Τπεῃ Βαϊ ἢ Ἡε {ο ΤΠοΠΙΒΡΒ, 
Ὥσθασ]λ Παν {11 ἄπραυ, απᾶ 566 
ΤΥ Ἠαπᾶςδ;: απᾶ τοσο Μήίμει ΌἩσ 
παπᾶ, απᾶ ραί 16 Ιπίο ΤΗΥ 5166: 
απᾶ Ῥο ποῦ {αι μ]αβς, θαὺ οεΠεν- 
Ίπσ. Τποπιας απβγοτες αιά ρα] 
πηΐο ατα, ΜΥ Τιοτὰ απ τὴν ἀοᾶ. 
1οβαβ βαῖ ἢ απίο Πΐτη, ῬΒθδσαιδα 
Όποια Ἠαδῦ 66η πιο, 2ύποιι Ἰαδί 
Ῥομαγεά: Ῥ]οβδεᾷ αὐγὰ ἴμεγ ια 
Πᾶν ποῦ Β6οπ, αι {εί Ἀανο Ῥε- 
Ἠανεᾶ. 
Μαπγ οἶμεν εἶσης {λμετείογα 

αιᾷ ᾖαοδας ἴῃ {πὸ Ῥχθεβεπέο οὗ 
ιο ἀἱβοῖρΙ6β, Ισ ατα ποῦ 
πει ἴῃ {π|5 Ῥουῖς: Ταῦ {Ππ656 
8γο πυιὐΐθη, ὑπαὶ Το τπαΥ Ρ6- 
Ίονο ὑμπαῦ ἆοαδας 15. ἴπο ΟπΠτῖςέ, 
ιο Ῥοπ οἵ ἀοά;: απά Οπαί Ῥε- 
Ἠονίτπς το ΙΔ. Ἰαγνο Πο ἴῃ 8 
ἨΒΙΠΘ 

η, Α βίου Ειοφο Ώμηρς «65:15 πιαη]- 
{εβίεᾶ ἨΙτηβε]{ αραίι {ο ο ἀῑβοῖ- 
Ρ]65 αὖ [π6568 οἵ Τ{ροετῖας; απᾶ Το 
ππαπ{οβίεᾶ Πἐπιδε[{ οι {15 156. 
ΤΈπαγο πγογο{οσεί]εΥ Βπποπ Ῥοΐαχ, 
απᾶ Τποπιας σπ]εᾷ 1Ρίάγιαας, 
δι Ναίμαπαεὶ οἳ Ὅασπα ἴῃ 
1166, δα ο 8οη8 οἵ ΖεΡο- 
Ὧθθ, απᾶ πο οὔμου οἳ 5 ἀϊςδ- 
61ΡΙ68. Ῥήποπ Ῥεΐεχ βαϊζλ ππίο 
Όποια, 1 ο ἃ Ἠβμῖηρ. Τπμογ 
βαγ τπί{ο Ἰήτα, Ίο αἱβδο οοπιθ 
τ {Πμ66. ΤΠογ ποπ {ογζ, 
απά επζετεᾶ 1πίο ιο Ῥοαῦ: απᾶ 
ιαῦ πὶσηύΟ {παν {οοῖς ποίῃϊηρ. 

4 Ῥαΐ ν]επ ἄαγ Ίνας πουν Ῥνγθα]ς- 
ἴῃ, ἆεδας 5ίοοᾷ οἵ {ιο Ῥοεασ]μ: 
πον θοῦ ἴμο αἰβοῖριθβ Ίου 

ὅ ποὺ ὑμπαὺ τ ψὰβ {651τ5. ἆ6- 
5115. (Π6γοίογθ Ρα] το {ποαπῃ, 
ΟΠάτεπ, Ἠανο Υο απρ]ῦ {ο οαί ἢ 

6 ΤΟΥ απβποτεᾷ Ἰϊπι, Νο. ἀπᾶ 
16 ραϊά απίο ἔπετι, 0486 {μα 

26 

27 

28 

90 

ϑ [μή 

9 

ο. 

1 Τμαί 15, 
Τιοῦῃ. 

50ν, λαδὲ 
ἴπιοιι ῦε- 
Μἱευεᾶ ἢ 
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34  Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος 
/ 3 3 ΕῚ Αν ας 5 ς Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ 

ΕΣ αἱ 5 9) μα ”/ 
95 Ἰησοῦς. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µαθη- 

ΓΑ: / Ν »/ ς Ν τὰ 
ταί, Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν 

» ” 3 Ν δ 5” » ΄ 9 3 -“ αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ 
Ν / ιά α ΝΥ / οὐ / / 

τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν 
» Ν , - α Ἀ / ἣν, 

μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν 
- / ΔΝ 5 - » ν 

χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ 

πιστεύσω. 
δὲ Ὁ ᾿ 5 

90. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ 
5 ΄“ ΄“ ΄“΄ 

μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἐρ- 
ς 9 - ΕΣ δέ ᾿Ξ 

χεται ὁ ᾿Ιησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, 
Δ ΄, 5 

καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, Ἠἰρήνη 
ες ψὰ δι ΄, “ “ , λ 

91 ὑμῖν. εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, Φέρε τὸν δάκτυ- 
/ - Ἀ 3 ΔΝ δι (ἢ . 

λόν σου ὧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς µου καὶ 
" " “.}. Ν / 5 ν 

φέρε την χεῖρά σου, καὶ βάλε εἰς τὴν πλευ- 
. Δ , ” ΔΝ / 

ράν µου καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. 
2 3 ’ [4 ΄“΄ νὰ » ΄“ 

98 καὶ ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
« / / ᾿ ς , ’ ” ΄σ 9 0 Ὃ Κύριός µου καὶ ὁ Θεός µου. λέγει αὐτῷ 
ο 9. “ ια. ο / - 19 / 

ὃ Ἰησοῦς, Ὅτι ἑωρακάς µε, Θωμᾶ,Ὀ πεπί- 
κ / 

στευκας μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, καὶ πι- 
στεύσαντες. 

Ἂν, Φ ”/ ” 

80 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν 
᾽ -- ἈΠ) “ “ “- ἃ 

ὁ ᾿Ιησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὃ, ἃ 
οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ ͵ ο” : Ω Ὡς 

- “ , ΄“ [2 

81 ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε ὅτι ὁ - 

» - 5 ς ΔΝ ς «λ ΄σ - 9 

Ιησοῦς εστιν ο Χριστὸς ο υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ 
΄“ , ΔΝ ” 5 ΄“ » / 

ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ. 

21 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ 

Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς 
/ . ος 

9 Τιβεριάδος" ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. ᾿ ἦσαν 
« - / ΄ Δ - « / 

ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος 

Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς 
Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι 
5 - - 9 - , , 9. ἕοι 

8 ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. λέγει αὐτοῖς 
Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύει. λέγουσιν 

Ὕ - Ὁ Ὁ. ὀ θ Ν ς - Ν / ἐξηλ- 

αὐτῷ, ᾿Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆ 
ΡΥ ΌΝΙ, ον "ΞΕ Ν λ ο) Σω. 3 ᾿ 

θον καὶ ἀνέβησαν; εἰς τὸ πλοῖον εὐθύς", καὶ 

4 ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. πρωΐας 
δὲ ᾖδ / 8 ” ς 5 “ Ψ Ν 

ἑ ἤδη γενομένης» ἔστη ὃ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸν 
ο) τὰ 3 / « Να 

αἰγιαλόν" οὐ μέντοι ᾖδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι 
ΟῚ ΄“ 5 ὕ ” 5» “ ὙΠ “ 

δ Ιησοῦς ἐστι. λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
΄ [ / ” 5 ή 

Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρί- 
9 ο ” 3 » 

6 θησαν αὐτῷ, Οὔ, ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Βάλετε 

5. ϱἨι. καὶ 

19. οπι. Θωμᾶ, 

1 (0Ιαχᾳ. πεπίστευ- 
κας }) 

16 ϱΠι. αὐτοῦ 

1 ἐνέβησαν 

5. οπι. εὐθύς 

5 γινοµένης 
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5. 5ΟῊΝ ΧΧΙ. 6---18, 

1611 
ποῖ ΟΠ ἐμ τ]σ]ῇ βιθ οἵ {πὸ 5Η1Ρ, δηᾷᾶ 
γ6 Ελα] Άπα. ΤΠΘΥ οαδὺ {πετγεῖοτο, 
απᾶ πον ΠΟΥ πεγε ποὺ 8016 {ο ἆταπγ 
10 Του ὕΠπ6 τη] ὑπαᾶ6 οἵ 51:65. 
7 Ἔπετείογο ὑπαῦ ἀῑξοῖριε γποπα 
4685 Ἰ]ογεά βαν ππίο Ῥεΐετ, 1 
15 {πο Τιοᾶ. Νοπ θη ΒΙΠΙΟΠ 
Ῥοΐον Πεαγᾷ {ια 1Ὁ τας {πὸ Τιογᾷ, Ίια 
ρὶτί 5 Π5Πεγ5 οοαί απίο Ἠϊπῃ, (1ο 
ἢ6 πνας πα]κεᾷ) δηᾷ αἷά οαβῦ ἨἱπηβεΙΕ 
1Π{0 {με 568. 
8 Απά ἴμο οἴπεγ ἀἱδεῖρ]ες «απο 

ἴῃ ἃ Πίο 5810 (ού ἴ1εγ πχ τοῦ 
{αν χοπ ]απᾶ, Ὀαὺ α5 1ο πετο ἴπτο 
Ἠαπάχεᾶ οαβρ10ϐ) ἀταρρίῃπρ ὑπὸ πεί 
πε ΠΡΗΕΡ. 
9 ΑΦ 5005 {16η 85 11ι6Υ Υ6Υ6 6ΟΠΠΘ 

ἴο Ιαπᾶ, μεν δαν ἃ Ώτε οἳ οοα]5 
[.Ἴ6τε, απᾶ Ἠδ] Ι8ἱᾷ ἔμετοοι, απᾶ 
| Ῥτεκᾶ. 

10 ᾳαβας παλι ππ{ο {μετη, Ἐτίησ οὗ 
[86 Πβ]ι, νο] Υο Ἠαγο ποὺ οπαρΗ{. 
11 Βπποῦ Ῥεΐευ πγεπύ πρ, απᾶ ἄτανγ 

Όλα ποῦ {ο Ἰαπά [11] οὗ στεαῦ ΠΡΗοΡ, 
δὲ Ἠαπάτεά απᾶά ΕΜ απᾶᾷ {μτεε: 
απάᾶ ΤΟΥ 811 ἔετθ ὙγεΓΘ 50 ΠΙΒΗΣ, γεῖ 
νας ποὺ {με ποὺ Ώχοκεῃ. 
19 ἆθβας5 βαἰζ] απ{ο {λσπα, Οοππο, 

απᾶ πο. Απάᾶ ποπο οἳ {πο ἀἰδοῖρ]ος 
| ἄανδι 851 Εἴτα, Πο αχῦ {οι ὃ Κπου- 
Ἰπρ ὑπᾶῦ 1Ὁ νγας ὑπὸ Τιοτά. 
18 ἆοβας ἴπεη οοιπείΗ, απᾶ {ακοαῖ]ι 

Ῥγοσᾶ, απ σΙγείἩ ἔλλετη, πα 85Η 1κε- 
προ. 
14 ΤΠϊς 18 Ποπ [ο ἐμῖγα Ώππε 

ὑμαῦ ἆεβας εἸαπεᾶ Ἰήπαβδε]Ε {ο 15 
4ἱβοίρ]ες, αξίεν {αῦ Το πας 1ἴδεη 
{γοπα ἴ]ε ἀεαᾶ. 
15 4 Ρο πλαν λεν μδᾶ ἀῑποαα, 

6515 βαῖ ἢ {ο Ῥπποπ Ρεί6χ, ΡΙΠΟΠ, 
80Π οὗ ζοπαβ, ]ογεβῦ ἴ]λοι Ώιθ ΙΠΟΤΥΘ 
ἴλαη 1μοβο Ἠο βαϊθ]ι ππίο Ἠϊπι, 
ὙΎθα, Τιογᾶ, ποι Ἰποποδῦ {λπαί 1 
Ίογο ἴμαρθ. Ἠο βαϊζ] πηΐο Ἠϊτα, Ἐοοᾶ 
ΤΗΥ 141105. 
10 Ἠο βία {ο Πῖτη αραῖπ {ο 5εεοπᾷ 

πης, ΡΙΤΙΠΟἨ, 801 οὗ ἆοπα5, ]ογερῦ 
Όλοι 1ηθ2 Ἠο βίῃ πηΐο Ἠϊτη, Ὑθα, 
Τιοτᾶ, ἔμπου Ἰποντοεδί ναί 1 ]οτο ἐπεο. 
ἩἨε 5810} πιπΐο ἨΙπῃ, Έεεά τὴν 5Πεερ. 
17 Ἡε ραϊᾷ απίο Ἠϊπι {πὸ {ήτα 

ἴπηρ, ΡΙΠΟΠ, 80 οὗ ζοπα5, Ιοτορί 
ἴλοα τη Ῥεΐεν πας στῖενεᾶ, Ῥ6- 
οππ56 Π6 βαῖά πηΐο Ἠϊπαι {1ο {ῃϊνᾷ 
της, Τιογοβῦ {ποια 1ηθ2 Απᾶ πο βαϊα 
τπηΐο ἴση, Τιοτᾷ, ποια Ἰπονεδί 8} 
{ΠΙηπρΕ, ποια Καουγοδὺ ἐλπαί 1 Ίογα 
{π66. ὅθβιδ βα1ζ πηΐο Ἰήτα, Ἐεθᾶ 
ΙΗΥ ΒΗ6ΘΡ. 
18 γεν!γ, τετ 1 58. ππίο {1εο, 

1881 
ποῦ ὁ {88 τὶσ]έ 5:46 οὗ ἐμ Ῥομ8, 
απᾶ νο 5181} ἢμπᾶ. Τ]εγ οαδί 
{Πεγα[οχθ, απᾶ ΠΟ {πο Ίετθ 
ποῦ 8016 {ο ἆναν 1ὺ Του λε τητ]- 
ἀπο οὗ ἤβιιθβ. ΤΠαῦ ἀἱδοῖρ]ο 
που ου ΠΟΙᾺ «6515 ον θᾶ βα1ζ]ι 
τιηΐο Ῥεΐοτ, Τὸ 15 ὑπ Τιοχᾶ. 80 
θη ΦΠηΠΟΠ Ῥθίθγ Πεαχᾶ ἐπα 10 
γγὰϑ ὑπ6 Τιοτᾶ, Ἡο ρὶγὺ Ἠϊ5 οοαί 
δου Ἠϊτη (ἴον ο πας πακεᾷ), 
Δα οαδὺ ἸήπηδεΗ το {Π6 568. 

8 Βαυύ {ο οὐποὺ αἰβοῖρ]θ5. σασιθ 1 
Όλο 1016 Ῥοαῦ (ἴον {ποὺ γγετο 
ποῦ ἔδυ {γοπη {πε Ιαπᾶ, θαῦ αροιαί 
{πγο Ἠαπᾶτεᾶ εαΡῖ{5 ΟΕ), ἄταρρῖτιρ 
{πε ποῦ Γι οἱ ἤβηθβ. 850 ΕΠ 
μου σοῦ οαῦ προη ἴ1ε ]απᾶ, ἐμ 
560 18 το οἵ οοαΙβ {ηθτο, απά 
345) ]α1ᾷ «Ἠθγεοῃ, απᾶ ὃ Ῥγεαᾶ. 
1θδης βϑιῦα πη{ο {Πετη, Βυϊηρ οὗ 
Όλο Β8Η ΠΟ γα πᾶν ποπ {ακοεῃ. 
ΒΙΠΙΟΠ Ῥεί{εγ {Πεγείοτο επί ἔπ ρ, 
απᾶ ἄγαν {μ6 πεί {ο ]απᾷ, {αἩ οὗ 
δυθαὺ ἤβῃθβ, ἃ παπαᾶγρα απ Αγ 
Δη4 {ητοο: απά ἴον 811 ελεγα Ὁ 6 
50 ΙΔΗΣ, ὑπΠ6 ποῦ πγαςβ ποῦ τοη{. 

19 Φβαβ βαῖ  πηΐο ἔμθσα, 6οπιθ απᾶ 
Ῥγθᾶκ γοῦν 1851. Απά ποπθ οὗ 
{π0 αἰβοῖρ!θθ ἀπτβυ Ίπᾳιῖγο οἵ 
Ἠϊτη, Πο αὐῦ ποια» Ἱποπήπς 

19 Ὠιαίῦ Ἱ πας πῃ Τοτᾶ. εὅοαρας 
οοπιθί], απά {α]καοίῖι {πὸ ὅργοαᾶ, 
απᾶ ρἶνεί {πετη, πα {16 Ώδ] 

14 Ἰήκατγίεο. ΤῊ 15 ποπ {86 (]ηγᾶ 
τπο ὑμπαῦ “6505 γγὰβ πιαπΙξεβεεᾶ 
{ο ὑπ ἀἱδοίρ]ες, αἲίει ἐλαῦ Ίο 
γ/ᾶ5 1186η ΠΌΤ {ο ἀοεαά. 

Ρο θη {που Ἠαᾶ Ῥγοκαη {Π|᾿Η 61} 
ζαβί, 96 5τπ|5 βδῖ ἢ} {ο ΒΙΠοΟΠ Ῥεΐσαν, 
ΒΡΙΤΠΟΠ, 802 οὗ 60ο, Τ]ογαεδί ἔμποι 
ΤῊ 6 1ΠΟΥΘ {Παπ ἔμ6562 Ηθ βαἲἩ 
᾿πηΐο Πἶτα, Ύσδα, Πιογᾷ ; μου Καον- 
ορί ὑπαῦ 1 8Ίοτο {πη66. ὨἨο βαϊί]ι 
ππ{ο Ἠϊπα, Ἐοοᾶ τὴν ΙαπΏβ. ο 
βία {ο ἴτω αραῖη ἃ 5εοοπᾷ {ἶπηο, 
ΒΙΠΙΟὮ, 805. οἳ θὗομπ, Τ]οναεξί 
Ίλοα τη Ἠο βαϊίῃ τπ{ο Ἠήτη, 
ὙΎρα, Τιοτᾶ: οι Κπονοϑὺ {ια 
1 8]οτο μπαρ. Ἠο βαϊ]ι πηίο 
Ἠΐπα, Τεπᾷ τὴν ΑἩεερ. Ἠε βαἴθ]ι 
ππίο Ἠϊη {πο ητά ὤππα, ὶ- 
ΙΠΟΠ, 805 οἳ 6ὔομῃπ, 8 ]ογοδί 
Όλοι πιο» Ῥεΐεγ πας ρτιενοᾷ 
Ῥοσθαδαο Ὦο βαια απίο ἴση ἴ]α 

-α 

«2 

10 

11: 

1ὅ 

16 

1τ 

ΟΙτᾶ Έπηο, θΤιογοςὲ ἔλοι πηθῦ | 
Απά Ἰθ αἱ απίο Ἠϊτῃ, Τιοτᾶ, 
λοα Ἰποπνγερί 811 ἠήπσς; ἴλοα 
ϑκπονγοϑῦ {πα 18]ογαί]θο. 9655 
ΒΘ) ἀπο Ὠΐτη, Ἐεεᾶ τὴν ϱἨεερ. 

18 ὙΘΥΎ, ὙΘΥΠΥ, 1 ΒΔ. ππΐο {1|66, 

1 αν. ἃ 
Ἀγεο 
ελαγ- 
εοαῖ. 

50τ,α 
ΕΙΣ 

δον,α 
ἴοαΓ 

405, 
αὐοαγᾶ 

5ος, 
1οαΕ 

65, 
“οαγιδ5.. 
5668 ο]. 1. 

ΤΘΡΤΕ- 
βοηίΐδίνα 
ἀϊβετοπέ 
ἄτοο]ς 
ΝοΓᾷ5. 

9 ο η, Ῥεγ- 

εεϊυεδε 
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” ΔΝ Ν ’ -“ / Ἁ , 

εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, 
«- ς 18 ” Ὁ Ν ἐν ΒΕ ΣΝ 

καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ 
, 3 Ν -“ / “ 

ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν 

-α 
» / ΄ 5 ς Ν 3 ”- Δ ἰχθύων. λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν 
4 Ὁ 2 ς᾽ - - , « ορ » 
ηγαπα ο Ίησους τῷ Πέτρῳ, Ο Κύριος εστι. 

5 , 3 Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, 
Ν » , / φ Ν / Ν 

τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἦν γὰρ γυμνός), καὶ 

8 ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. οἱ δὲ ἄλ- 
Ν . [ἡ 5" 5 Ν 3 

λοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον (οὐ γὰρ ἦσαν 
Ν 3 ν σ - 2 2 « ” ΔΝ ΄σ 

μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ πηχῶν δια- 
/ / μ , “ 3 / 

κοσίωγ), σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 
ς πα νι τν Ν “ 

9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν 
ΕΣ δ ΄ ΔΝ ΕΣ / 2 / ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον, 

ν ο , » ΄ ς » - Ὗ , 

10 καὶ ἄρτον. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾿Ενέγκατε 

--- -- 
3 Ν “ 3 / 5 ο) “ “" 9 5 ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. ἀνέβη 

Σίμων Πέτρος, καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ 
- μα 6 Ν ο) ’ , ς ἊΝ: τῆς γῆς", μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν 

ο , , 
πεντηκοντατριῶν᾽ καὶ τοσούτων ὄντων, οὐκ 

19 ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. λέγει αὐτοῖς ὁ ἼἼη- 
΄ “ Ν / 3 Ν ν ᾿' νῷ 

σοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα 
“ “ Ε) , 38 Ν / 5 

τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; 
ἑκα 

13 εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ὅ ἐστιν. ἔρχεται οὖν 
΄σ Ν / 

ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον, καὶ δί- 
» σι Ν Άν ν / « , - 1 δωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. τοῦτο 

τα / 2 - - ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς µαθη- 

ταῖς αὐτοῦ», ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 
΄“ κ 3. δὰ ΄ “ / 

1 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι 
- - "} ΄“΄ 

Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς, Σίμων ᾿Ιωνᾶϑ, ἀγαπᾷς µε 
“ ΄ Ἂν Ἢ σα Ν , ο Ν 

πλεῖον τούτων; λέγει αὐτῷ, Ναὶ Κύριε" σὺ 
Ξε ἐξ: ων. η κι 

16 οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ 
» σ΄ ΄ / Ἷ 

ἀρνία μου. λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίμων 

᾽᾿]ωνᾶὸ, ἀγαπᾷς µε; λέγει αὐτῷ, Ναὶ Κύριε' σὺ 
5 “ “ , ». / Ν 

οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ 

17 πρόβατά λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων πρόβατά µου. λέγει αὐτῷ ρίτον, Σίμ, 
- / , σα 

᾿Ιωνᾷϑ, φιλεῖς µε; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι 
5 ΕΣ -“ Ν , λ - ᾿ 9 3 

εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, φιλεῖς με; καὶ εἶπεν 
ἈΠ Ἐν / δ , 10 ἴδ . Δ / αὐτῷ, Κύριε, σὺ πάντα οἶδας" σὺ γινώσκεις 

σ οἱ ἷ » ΄“ ε9 “ 

ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Βόσκε 
Ἂν ᾽ δ᾿ » Ν 

18 τὰ πρόβατά]! µου. ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, 

16---ὅ 

4 ἴσχυον 

5 αᾶ οὖν 

6 εἰς τὴν γῆν 

7 οπι. οὖν ὁ 

8 ρῃϊ, αὐτοῦ 

9 Τωάνου 

10 πάντα σὺ 

1 προβάτιά 



490 Ξ. 40ΗΝ ΧΧΙ. 18- 25. 

Χο. 90, 
90, 

1611 
ψ/ηθη {οι παδίγοτπρ, που ϱΙγάεᾶδί 
Πιγβα]{, δα πγα]κεά δέ πηηΙέμεν μοι 
νου]άεβι: Ῥαῦ νε ποιὰ 5Πα]ύ Ῥο 
οἷα, ἴποα Ελα] βἰτείοι {οτι ὑπ γ 
Ἰαπάς, απᾶ αποί]ον 5Πα]] ριτᾷ {Π66, 
ΘΠ ϱΝΙΥΥ ἴμθο μου ἔποι πγοπ]ά- 
οϑῦ ποῦ. 
19 ΤΠ ϱρα]α Ἰο, βἰσπηγίπρ ὮΥ 

π]αῦ ἀθεαί]ι Ἡο ελοπ]ά σ]ον4ψ ἄαοά. 
Απά π/πεη Ίο Ἰαᾶ βροκει {Η15, ΒΘ 
ΒΘ ἢ απο Ἠϊπα, ἘοΠοτγ τηθ. 
20 Τ]ιαη Ῥεΐεν ἑαγηῖηρ ρου, οί 

ἴμο ἀἰβαῖριο Ά γποπη 6515 Ἰονεᾶ, 
1οΠογίης, ὙΥΠΙΟἨ 8150 Ἰεαπεά οἩ 
115 Ῥγαεαδε αὖ 8Ἴρροτ, οπᾶ καἴᾶ, 
Τιοτᾶ, το 15 Ἰιο ἴπαῦ Ῥείταγοίι 
{π|66 ὃ 
21. Ῥεΐίογ βϑοίῃρ Πῖτη, βαἩ {ο 

1θβ1Β, Τιοχᾶ, απά π]αῦ 5181] {115 
ΤΙΦΠ ὤο 5 
ϱ9 Ίοβας βία ππί{ο Πτι, Τῇ Τ στ] 

Εναί πο {ανν 0111 Τ οσππε, νηιαῦ 15 ὑμαῦ 
{ο {π66 ῦ Ἐο]οπγ έποα 19. 
28 Τρ παοηῖ ἐλπῖς βαγίηρ α,γοαᾶ 

ΑΊΠΟἨΡ {1ο ῬγείἨτεῃ, ναί ἐπαὺ ἀῑβεῖ- 
ῬΠ6 5Ποπ]ά ποὺ αἴθ: τεῦ ᾗεβας βαἷᾷ 
ποῦ απ{ο πα, ΗΘ 5πα]] ποῦ αἴθ: Τα, 
Τ Τ ΜΠ] ὑπᾶῦ ο {ατιγψ {1 1 «οπ1θ, 
δῦ 15 ὑμπαὺ {ο {Π66 2 
4 Τ]]ς 15 ὑπὸ ἀἱδοῖριο το} {εςίῖ- 
Πα] οὗ {π656 {ῇπσα, απᾶ υτοίε {1εδε 
ΏΜηρβ, απᾶ ντο Έποπ ἐλαῦ 15 ὕθ85- 
ΠΙΟΣ 15 ἴχτπο. 
26 ἘΔΩ͂ ἴΠειο 47ο 8150 πιαηγ οἴ μαι 

ἐπῖπρβ βίο {6515 14, πο συ] 6} 1 
ΤΠΘΥ 5που]α Ὦο τυϊθῦθη εΥ6ΥΥ ΟΠ6, 1 
ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαῦ ετεη {πὸ ποτά 1056] 
οουϊᾷ ποὺ οοπἰαϊπ ἴπο ῬΟΟΚΒ ὑμπαῦ 
5Ππο 14 Ῥο πυϊίθη. ἀτηθῃ. 

1881, 
Ὕ]οη ἴλοα ππαδέ τοπΏσ, ὑποὰ 
ρἰγάεάξί ὑπ γβο, δα ν/α]κεᾶξί 
που μοι πγοπ]άεξβὲ: θαῦ πετ 
Ίλοα ελα] Ῥο ο]ἷᾶ, ἴποι 518] 
βίγείο]ι ἔουί ἢ {γ Ἰαπᾶς, απᾶ αἩπ- 
οἴμεν 5181] ρῖτᾶ θε, απᾶ «ΒΙΥΥ 
Όιος γη] ίῃεν ἴ]ιοι ποπ]άεςδί ποῦ. 

19 Νου {5 "6 βΡακο, βἰσιγῖηρ Ὦγ 
ταῦ τπαηπεν οὗ ἀεα[] ο που 
ρ]ογ!ῇψ ἀοᾶ. Απᾶ ππεπ Ἡε πᾶ 
βροκεπ {Π15, μΠ6 βαϊζ] πηΐο Ἠϊπη, 

20 Ἐο]ογτης. Ῥεΐεχ, (αγπηραροτῦ, 
βδο{] {π6 ἄβοῖρ]ε ποσα «65115 
Ἰονϑᾶ {οΠοπγπιςρ; ὙΠΟ 8150 Ίεα- 
ο Ῥδοκ οἩ Ἠῖ5 Ῥγθαβύ δὖ {πΠ6 βὰ}- 
Ῥ6Υ, απᾶ 5Βαϊᾶ, Τιονᾶ, νο 15. Ίο 

21 Όιαί Ῥεἰταγεῖῃ {θε 2 Ῥεΐευ ἴ1ιεγθ- 
{οχο βεεῖησ Πίστη δα] {ο “6518, 
Του, Τα ναί 5181] 0118 τα 

22 (ο 7655 βαϊθῃ τπιηΐο Ἠϊπα, Τί 1 
011} {πῃ {αντγ {1111 εοππε, νυμαῦ 
ὴ8 έ]αί νο ἴμεε 2 ΤοΠοπγ ἴποα τηθ. 

28 Της βαγίπρ {λεγείογθ γγοπί {οτί 
8ΊΠΟηΡ {ο Ῥτείμτεη, ὑπαὺ ἐμπαὺ 
41δοῖρ]ε 5που]α ποῦ α16: γοῦ 6515 
Βα ποῦ ππ{ο Ἠϊτη, {πα Π6 5ῃουπα 
ποῦ ἄο; Ῥαΐ, ΤΕ Τ Ὅ11 Πιαί Ἡςα 
ίαχνγ 41 1 οοπης, πγ]αί {5 ἐμαΐ το 
Όιερ 2 

24 "ΤΠΙς 18 {16 ἄῑδοῖρ]ο ν/μΙοἩ Ῥεαχ- 
οἴῃ πΙίηεβς οὗ {π656 {]ήπρα, ατιᾷ 
Ὑγγοίε {μεςε ἐμήπρς: δα πγε ΠΟΥ 
Όλιαί Ἠ]5 τὶ 655 15 ντο. 

25  Απᾶ ΊἨετο 816 8150 ΙΠΕΠΨ οἴ]μοαν 
Όήπσς ὙΠΟ {6515 ἀ1ά, ἴ]ιο τυ μ]ο ἢ 
1 ΤΠΘῪ βλοτπ]ᾶᾷ Ῥο παει εΥειγ 
οἩθ, 1 51ΡΡΟΒΘ6 {Παῦ 6εγεπ ἴμοα 
πγοτ]ά 1561 πνοα]ᾶ ποὺ οοπζαίη. 
{χο ῬοοῖςΒ ὑπᾶῦ 5ῃου]ᾶ "8 ντ έθῃ. 

1 αν, απᾶ 
Ισ] 
πια, 
1ὐλαί2 



ἘΥΑΤΤΈΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

ο 3 / »- ἢ / Ν 
ὅτε ἧς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτόν, καὶ πε- 

/ 3 5! τ ν κ᾿ / 
ριεπάτεις ὅπου ἤθελες" ὅταν δὲ γηράσης, 
ο) ” 9 ΄- ΄ Νο 2 

ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, 
ΔΝ ”/ 1 γ΄ “ 53 

19 καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. τοῦτο δὲ εἶπε, 
ὃ ΣᾺ 

σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. 

καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ, ᾿Ακολούθει μοι. 
’ ᾿ Ν 20 ἐπιστραφεὶς δὲ1” ὁ Πέτρος βλέπει τὸν µαθη- 

Ν ὰ 3...) ς 2 “ ΕΣ “ ὰ Ν τὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ 
3 - / αμ ΔΝ “ 9 - ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ 

Ν 35 / / 3 ς / 
καὶ εἶπε, Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; 

“ Ν , - 9 - 9] τοῦτον 1 ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, 
΄ ἣν - “- 

85 Κύριε, οὗτος δὲ τί; λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, 
3. ν κ Ἀ , - » , , Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός 

“ 5 « 

88 σε; σὺ ἀκολούθει μοι. ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος 
- .} Ν 3 ’ 9 ε Δ » - 

οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφούς, ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖ- 
᾽ 3 / ᾿ ᾿ ΓῚ 14 .] σῷ ε νος οὐκ ἀποθνήσκει καὶ οὐκ εἶπεν" αὐτῷ ὁ 

κ. ὥ : 5 
Ἰησοῦς, ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει' ἀλλ᾽, "Ἐὰν αὐτὸν 

’ ’ὕ " ᾿, , ’ θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός σε; 
αν ή » ς Ν ς “ Ν 9. Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ 

/ Ν / - - Ν ἴδ σ τούτων, καὶ γράψας ταῦτα" καὶ οἴδαμεν ὅτι 
3 [ή 1 4 ’ » “ 

ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 
3 3, 95. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα!" ἐποίησεν 

ς 1 - Ὁ ΕΣ / θ᾽ ο δὲ 

ὁ ᾿Ιησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδὲ 
πως 3 - 

αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γρα- 

φόμενα βιβλία. ᾽ Αμήν. 

160 ---θ 

15 οι, δὲ 

19 αάᾶ οὖν 

14 οὐκ εἶπε δὲ 

15 
Θα 

16 χωρήσειν 

17 ϱ). Αμήν. 
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|Ο», εαἰ- 
τὴ {ο0- 
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τοτε 
(ιεῖι. 

Ἀ Τμλα]κο 
24. 49. 

ἈΜαίί, 8. 
ΠῚ: 

το ΠΑ 

'0ν, ἐπα 
οιυεν ΟΥ̓ 
{6 μοῖψ 
σλοδί 
οοποις 
Ππαυ 
φοι. 

Ἔ Ίμι]α 
24. 61. “5. 

ΤΗΕ 

ΛΟΤΡ ΟΕ ΤΠΕ ΑΡΟΡΤΤΗΡ. 

1611 
1 Ἔππ {οπου {πεαββο Ἠαγο Τ 

ππαᾶο, Ὁ Τπεορμῆας, οἳ αἲ πα 
16βτ5 Ῥοραιι ῬοίῦἩ {ο ἆο απᾶ {θασῃ, 
2 Ὁπία] {π6 ἄαγ ἴῃ ὙΠῸ Ίο γγαξ 
ἰάθη αρ, αἴξου {λαῖ Ἡο {μτοπρ] {ια 
ΠΟΙ ἀΠοβί Ἰαά ρίῖται οοτηπαπ- 
τηθΏ{Β πηΐο ὑπ ΑΡοβί]65, ποια ΒΘ 
Ῥαᾶ «Ἡοξοαῃ. 
8 Το ΠΟΙ αἱδο Π6 εἸηουγαᾶ Ἠήπηςε]/{ 

α]ϊνο ἴδοι 5 ραρεῖοτ, Ὁ. ππαπγ Ἱπ- 
{α11ρ]ο Ῥτοοίβ, Ῥεΐηρ 566 οἳ {επι 
{οΥ{γ ἄαγβ, απᾶ ϱρεα] πρ οὔ {1ο ὑπ] Πρ 
Ῥετίαἰπῖπα {ο ἐπ6 ἹΙπρᾶοπα οὗ αοά: 
4 Απά ἸῬείηπς αβδεπιρ]εά {ορεί]ει 

ππΙζἩ ποια, οοιηππαπᾶθᾶ ἔπατα αι 
ἴπαγ 5ποι]α πού ἄερατί {Υοπι {εγαξα- 
Ίθπα, Ότιῦ νγαῖῦ Του {Π6 ργοπαῖδε οὗ {]ιο 
Ἐαίλου, Ἐπγηίολ, δα ᾖια, Ὑο Ἠαγο 
Ἰδαγᾶ οὗ τη6. 
δ ἘΞῸΣ ζομπ ἐτα]γ Ῥαρίσοᾶ τ ἢ 

σγαύου, θαὺ γο 5181] Ῥο Ῥαρίίσες σι 
{πὸ ΠοΙγ αποβῦ, ποῦ δὴν ἆαγβπεηςθ. 
6 ὙΠΘη Παγ {Πιετείογο ὙγῸ 16 60Π1Θ 

ἰορείμαν, {αγ αβ](εᾷ οἳ Ὠΐτη, βαγΊΗΡ, 
Τιοτᾶ, τὺ ποῦ δὖ {115 ὠππο ταρίογο 
δραΐῃ ἴ]ιο Ἰηράοτη {ο 15786] ὃ 
7 Απᾶ Π6 βαϊᾷ απ{ο {ποτῃ, Τῦ 15 ποῦ 

{οΥ γοα {ο ποῦ {πὸ ὤτπες οὐ {Π6 
ΒΟΡΟΠΑ, ΨΠΙΟἩ πο Επίμον Παζ ραί 
ἴῃ 15 ΟὟ Ῥούου. 
8 ἘΒιυῦ γο ελα] τοσοῖτο Τροπ 

αὐΐου ]ιαί {πὸ ἨοΙψ ἀΠορί 15 οοπιθ 
ὍΡΟΙ τοι, απᾶ γο 5181] θ6 ὙΠ 5565 
τιΐο 1ης, θοῦ τη “6 τιβδ] θαι, απᾶ ἴῃ 
411 ο ιᾶρρα, απᾶ ἴῃ ϑδτηδυῖα, απᾶ πηΐο 
{πὸ π{θενππορύ ρᾶγὺ οὗ πο εατίῃ. 
9 ἘΑπιᾶ πα θ Ἰαά βρόῖθῃ {Ποσο 

{Π1ηΠρΒ, 1116 {ευ Ῥε]ε]ᾶ, Ἠο σας 
[δ κοι πρ, απά ἃ ε]οπᾶ τοσοεῖνθᾷ Ὠΐτη 
οαὖ οὗ {πον βιρῃῦ. 
10 Απᾶ νο {με ]οο]οᾶ 5ἐεά/[αξεῖγ 

{οπγατᾶ Ἡδανεῃ, 45 Π6 πγεηί τρ, "6- 
ΠΟΙ, ἴππο πιαη Βου Ὦγ ]ιθπι ἴῃ 
γγ 106 αρβαγα1, 
11 πιο 4150 βαϊᾶ, Ὑο πιοη οὗ 

ἄαμ]εθ, ΨΥ βἰαπᾶ γε ραδίΐπρ τρ 
1Π{Ο Ἰδαγοι 2 ΤΗ 5816 ἆὦσθβς, 
ΠΙΟ 1 ακει πρ Ίοπ γοι 

1851 
1 ΤΗῈ 1{ΟΥΠΙΘΥ{Υθα{{βοΤπηαᾶθ, Ο 
ΤἩοδορβ 5, οοποετηίηρ 811 ἴπαί 
Ίοβας Ῥοραηπ Ῥοί]μ ἴο ἆο απᾶ {ο 
ἴαβοΙ, απ] {μα ἄαγ ἴῃ ίσο] ο 
πας τοσεϊνεᾶ αρ, αίογ (ναί ε 
Ἰαά ρίναιι εοπηππαπάππαη{ (πγοιρΏ 
ἴπο ΞΗοΙν ἄἀΠοβί ππ{ο {]ιθ αρο- 
5.165 ποια ο Ἰαᾶ «ποδεπ: ἴο 
ποπ Π6 8150 ὃβ]ιονγαά Ἰήπαξβε]! 
ανα αὔξοι. 15 Ῥαββίοη ὮΥ τα 
Ῥγοοί», αρρεατίηρ απ{ο ἔΠετη Ὦγ 
πο 8ραςο οἵ {οτί ἄαγβ, απᾶ 
βρεα]απρ {ιο {πίπρς οοπεθγηῖης 
{Π6 ΙΠπσάοιη οἵ αοάᾶ: απᾶ, {Ῥεϊπςρ 
αβδεταρ]εά {οσείπαν ση] {Π 610, 
Ίο οἸαχρεᾶ παπα ποὺ {ο ἀερατί 
1τοπα {1 6γπβ8]ετα, Ῥαέ {ο ναό {ου 
{16 Ῥτοπηῖςο οὗ {πο Ἐα{ΠοΥ, νγμῖσ]ι, 
ἑαῖα ᾖε, 7ο Ἱεατᾶ ἔγοπα 1ηθ: ον 
21 οἶμπ Ἱπάεεά Ῥαρσθᾶ νηζ]ι γγαίαν: 
Ῥαῦ το β]ια]] Ῥο Ῥαρθιπαᾶ ὅν} 
πο Ἠο]Ιγ ἀΠοξῦ ποῦ ΤΥ ἄαγς 
Ίσπσς. 

6 ὙΤΠΟΥ {πογοίοτο, θη μετ 
Ίύ6ΥΘ 60Π16 {ορεί]αχ, Βα Ἠΐπα, 
βαγίης, Τιογᾷ, ἀοδί ποια αὖ 018 
{πιο τεδίογθ πο Ἰπράοπι Το 

7 16γας]2 Απᾶ Ἡο βαϊᾶ πηΐο {]απι, 
Τύ 15 ποῦ ΤΟΥ γοῖι {ο πουν {165 
ΟΥ Β688ΟΗ8, ὙΠΟ {μπα Ταί]ιεχ 
αμ ὁβοὺ πι Ἠΐς οὗ 88- 

8 {πουγϊγ. Βα γο 5181] τοσοεῖνα 
Ῥοψγαχ, Πε ὑπ Ἠοῖψ ἀποβί 15 
οοπιθ προπ τοι: απᾶ το 518] θ6 
ΤΗΥ ὙΠ Θ65565 Ῥούῃ ἴῃ 6γήβα]επη, 
απά ἴῃ 811 πάσα απᾶ Ῥατιατία, 
απᾶ ππζο ὑπὸ αὐξουσηοϑῦ ρατί οὗ 

9 {16 οατίῃ. Απά πιΠπεπ Ἡο Ταά 
βα]ᾷ {πεβο {Πίπσα, 85 ἴ]6γ γγεγα 
Ἰοοκίηρ, Ἡθ γγας {αϊκεη πρ; απᾶ ἃ 
ο]οιαά χεοθῖνεᾶ Ἠϊτα οαὐὖ οὗ εῖτ 

10 βαἱσηί. Απᾶ 116 Ποὺ σου ]οο]ς- 
1ης 5ο /[ας{]γ Ιπίο ἤθη 45 Π6 
πγεηί, Ῥε]ο]ᾶ, πνο τηθπ βίοοα Ὦγ 

11 {μιὰ ἵπ πνηΙζε αρρατο]; πΥμΙοἩ 8150 
5814, Υεπιθη οὗ 491166, ἢν β(απᾶ 
γε]οοϊπρΙηπ{ομεαναπθ {μή 6βας, 
ν/ἩΙοἩ 188 τεοεϊνεᾶ παρ ἔτοπα γοα 

[ο] 

ο» 

μ- 

στ 

1 (αν, 
εί. 

201, 
Που 
ρίγίε: 
Δ Πα 50 
τῃγοῦρἢ- 
ο {118 
ῬοοΚ. 

δα, 
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εα. 

405, σαϊ- 
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ἐ]ιρηι 

5 ΟΥ, πι 

605, αρ- 
Ῥούπιίέεᾶ 

υγ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΤΩΝΧ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ν Ν “ 

1 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ 
’ 3 Ψ 9 ᾿, “ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς 

΄» Ν / 3/ - « , 8 ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ἄχρι ἧς ἡμέρας͵ 
» 4 ΄“ » / Ν , 

ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύμα- 
ς / ω 3 ΄ . ον 

8 τος Αγίου οὓς ἐξελέξατο, ἀνελήφθη" οἷς καὶ 
Ν “ 4 Ν ΄ 

παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν 
ΔΑ ” ” / Ἀ «ϐ ΄ 

αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι ἡμερῶν τεσ- 
, - 

σαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ 

4 περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. καὶ συναλι- 

ζόμενος μετ᾽ αὐτῶν! παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ 1 00ι, μετ᾽ αὐτῶν 
ο 

Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιµέ- 
- ἃ 

νειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, ἣν ἠκού- 
, ο 3 / σα “ 

δ σατέ μου᾽ ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, 
ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ᾽Αγίῳ 

ς ΄ 

οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 

ὃ Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν 
, Ρ. ῴ » - / / » 

λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀπο- 
“9 ΄ ἫΝ 

7 καθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; εἶπε 
᾽ ς - ΄σ 

δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρό- 
Ἃ Ν 8 ς Ν » Ε) - "557 

«νους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ 
“«Ἶ ς-ςς ᾽ 

8 ἐξουσίᾳ. ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος 
- , ο ; 

τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς" καὶ ἔσεσθέ 
9 , ᾿ὕἤ «ς λ / 8 / 

μοι” μάρτυρες εν τε Ἱερουσαλὴμ, και ἐν πασῃ “ μου 
σι 9 “ ΔΝ / Ν σ . / 

τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου 

9 τῆς γῆς. καὶ ταῦτα εἰπών, βλεπόντων αὐτῶν 
ε Ν ΄ 

ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν 
Αι Ξ ες. Ἡ 5 

10 ὀφθαλμῶν αὐτῶν. καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν 
5 9 ᾽ ΄ ΄ ” “- κ ) , εἰς τὸν οὐρανόν, πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ 

”’ , ῃ 3 ἊΝ ας - 
ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι 

- 4 5 ” - , ΄ - 

11 λευκῇ Ὁ, οἱ καὶ εἶπον, "Ανδρες Γαλιλαῖοι, ὁ ἐσθήσεσι λευκαῖς 
4 

τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες' εἰς τὸν οὐρανόν; “ βλέποντες 

οὗτος ὃ ᾿Ιησοῦς, ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν 
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1611 
ἰηΐο Ἡδαγοθη, 5181} 5ο 60116, ἴῃ Ἠ]κο 
ΤΙΦΏΠΘΥ 5 Υο Ἠαγνο 566ῃ ΗΙπα ρῸ [πο 
Ἠθδαγεῃ. 
12 παν γεαγποᾷ ἴ]ιογ πηΐο {οατι- 

βα]οπι, {γοπα {πὸ πποιη{ οα]]εᾶ ΟΠνοῦ, 
πυλῖοἩ 15 ἔγτοτη ἆογαδα]οτα ἃ. Βαρραῦ 
ζἆαγ”5 1οπΥπογ. 
18 Απᾶ πἨεπ {Παν Ὑεγθ οοἵηθ ἴῃ, 
που πποπέ τρ Ιπίο απι ρρος ΤΟΟΠΙ, 
ὍΠΟΥ αροᾶο θοῦ Ῥοεΐον απᾶ Ζα116ς, 
δια ζομτ, απᾶ Απάνανν, ΡΗΙΗΡ, απᾶ 
ΤἩοσπΙςΕ, Ῥατίμο]οππσι, απᾶ ὑΜαϊ- 
πουν, ο απιθβ {λο 8οπ οἵ ΑΊρῃΘας, 
δα ΒΙΠΙΟΠ Ζε]οίθΒβ, απᾷ οτᾶας ἐλα 
ῥγοίμεν οἵ 1αΤΠ6β8. 
14 Τ]αῬο 81] οοπαεᾶ υπ οπςθ 

αοσονγᾶᾷ ἴῃ ῬΤαγεν απᾶ βαρρΠσοα{ΙοΠ, 
ὙΠ {ο Ἱοτπθη, απᾶ Μανγ {πὸ 
πηοίπον οἵ σβδαδ, απᾶ πα [115 
Ῥνείητεη 
15 41 Απά ἴῃ {ποβο ἆαγς Ῥοΐ6γ βὐοοᾶ 

τρ ἴῃ {16 τηϊάδί οἵ {Π6 ἀἱδοῖρ]θς, θᾶ 
5814, (Τ]ιο πάπα Ῥετ οὗ πατηθς {ορεί]ο 
ψθγα αροα{ απ Ἠαπάνεᾶ ατιά νγοπίγ) 
16 Μει απά Ῥταίμταοι, ΤΗϊ5 Βοτῖρ- 

{ατο τατιϑὺ πθοᾶςδ πᾶν Ῥουσιι Γα]ῇ1εᾶ, 
Ἀγγλ]οἨ 1ο Ἠο]γψ ἀλοβί Ὦγ ὑπὸ πο] 
οὗ Ὠανιᾶᾷ βρα]κο Ῥθίουθ οοποθτΏΙης 
«πάα8, το να σαϊᾷο {ο μετα 
Όιαί {ουκ ἆεξβας. 
17 ἘῸΣ Ἡο πα παπηρογεᾶ τ] τας, 

απᾶ Ἰαά ορίαϊπεά ρατῦ οἳ {15 τηϊη]β- 

18 ΝΟΥ Πλ πιαπ Ῥαγομαβαᾶ ἃ 
Πε]ά ναι {πὸ τογγατᾶά οἵ ΠπΙαπΙ(ψ, 
απᾶ {α]ῑπις Ἠςαᾶ]οπᾳ, πο Ῥαχδί Α5η- 
ἄθν ἵπ {πΠ6 τη]ᾶδί, απά 811] Ἠϊ5 Ῥοπγο]ς 
σαβλεᾶ οαῦ. 
19 Απάᾶ 1Ὁ τας ΚπονηΏ τππ{ο α]] {πο 

ἄπε]]οις αὖ {1 6γιδα]θτα, ΙΠΒΟΠΙΠΟἨ 85 
ὑμαὺ Πε]ᾶ 15 οα]]εᾷ ἴῃ {μεῖν ῬτοραΥ 
ἴοηραςθ, Αοε]άαπια, ὑμπαὺ 15 {ο 580, 
ΤἘ]ο Πε]ᾷ οὗ Ῥ]οοᾶ. 
20 ου 16 15. νέοι ἴῃ χο Ῥοο]ς 

οἵ Ῥεαίτης, Τε Ἠϊβ Ἱαβριαβοπ Ῥοα 
ἄαβο]αίο, απιᾶᾷ 1ο6 πο τπαη ἄνγο]] {θγο- 
ἴη: ἈΑπᾶ 5 " Βϊδπορτίο]ς Ἰοὺ δῃ- 
οπου {α]κα. 
21 Ὑποεταίογο οἵ ἔπ656 ΤΘ ΠΟ ἢ 

Ἠαγο οοππραπ]ες τι τπι5 811 {Π6 (τας 
ὑμαὺ {π6 Τιογᾶ Φ6 55 νγϑηὖ ἵπ απᾶ οτί 
ΑΠΠΟΠΡ τς, 
22 Ῥορϊππῖηπρ ἴτοπι ὑπὸ Ῥαρίϊστι οἳ 

1ομπ, ππζο ὑπαῦ β4π1ο ἆαγ ὑπᾶῦ Ἡο 
πας ῥα]ζοη τρ {τοπη ας, τατιϑῦ οπθ Ῥὸ 
ονάαἶπεᾶ {ο Ὀ6 ἃ πΙίπεβς γη τι οἳ 
Πῖ5 χαβατγθοίΙοη. 
29 Απᾶ Ἠιου αρροϊπ{θᾶ πο, 7ο5ερ] 

εα]]εᾶ Ῥαχεαβαβ, ὙΠῸ Ὑγ8ἃ5 βΙΥπθΙηες 
{αβίας, απᾶ Μαιϊαβ. 

1881 
Ιπίο Ίθατοη, 5181] 80 οοπιθ ἴῃ 
Ἠ]κο τΠΦΠΠΘΥ ἃ5 γ6 Ῥο]α]ᾶ Ἠϊτι 
Ροΐηρ Ιπίο Ἠθαγεῃ. 

Τ]αιι τδζαγπεᾶ {]ογ τπύο αἆε- 
Υήβα]6Ί {χοπ {πο πποππῦ οα]]θᾶ 
ΟΗτεί, πηΙσοἩ 15 ἱρὴ απο 1 ογτ- 
Βα16ΊΗ, ἃ ΒΡ. ἆαγ᾽5 1οπτπεγ 

18 οἵ, Απά τη ΠΟῪ πγογο οοΊ1θ 
ἴῃ, ἴπεγ πθηῦ αρ ἰπίο {πο πρρεν 
οἩβπηβαν, πηενο {Ἠεγ ππογθ α)ί- 
Ίπσ; ῬοῦἩ Ῥεΐογ δῃᾷ «{οἨπ απᾶ 
141165 απᾶ Απάνονν, ΕΜΙΡ απᾶ 
ΤΠοτηαΡ, Ῥατο]οππθυγ απ Μαί- 
{Ἠθτν, ατηθς {ᾖε δοπ οἵ Α]ρῃας, 
864 ΡΙΠΙΟΠ {1ο Ζοα]οῦ, απᾶ ο πᾶας 
ἐ]ι6 180 οἵ {α1π6β. Τ]ιθοῬο 811 τ ἢ 
οπθ αοοοτᾷ οοππαεά εεά/{αβ1γ 
ἵη ῬΥαγΕΧ, 2η {Π6 πγοπΊΘΏ, απᾶ 
Μανγ {π6 πιοίμεν οἵ “6515, απιά 
ση Ἠ]5 Ῥγείμτεῃ. 
Απά ἴῃ {μεξο ἄαγς Ῥοΐου βἰοοῦᾶ 

τρ ἴῃ {πο τηϊᾶϑὺ οἵ πο Ῥτοείμνειι, 
απᾶ βα1ᾷ (πα ἴπετο γαρ ἃ τητΙ]- 
τἰὺπᾶθ οὗ ΡΕΥΡΟΠΒ φαἰλεγεᾷ ἴο- 
σοῦμου, αροαί ἃ Ἠαπάνεᾶ απᾶ 

16 ἰπεπίγ), ῬἘτείμτεν, 16 πας πθε- 
10] ναί ὑπὸ ποτϊρίατα αΠοτα]ᾶ Ὦε 
Σα]βῆοά, υπο πο Ἠο]ψ αλορί 
5ρακο Ῥεΐογο Ὦγ πὸ πποαῦἩ οἵ 
αν] οοποθγπῖπρ ο πᾶας, πο νγας 
σαϊᾶαο {ο ἴπεπι ὑμπαῦ {οο] 6518. 
Έ ΟΥ Π6 πγαβ πππηῬεγθαᾶ απποπρ τι8, 
απᾶ τοσεῖνεᾶ Πῖς ἐρουύϊοι ἴῃ {15 
πηΙΠΙΘΙΥΥ. (Νου Οδ τπαπ οἳ- 
{αϊποᾶ ἃ 614 1 {πὸ τουγατᾶ οἳ 
Ἠϊ5 Ππιαπῦγ; απά {απ ποδᾶ- 
Ίοπᾳς, Ἱο Ῥανδί αδαηάεν ἴῃ ἴμπο 
πη]ᾷδέ, δα 811 Ἠ]5 Ῥοψγε]ς ρτιβηθᾶ 
οαὖ. Απᾶ 16 Ώοσαπιο Κποσγη {ο 81] 
ιο ἆγτε]]οις δὖ 6 εγαβα]θπα; 1Π80- 
Ταῦ ἢ ἐπα ἵπ ὑμεῖν Ίαηρααρο ὑπαΐ 
Πο]ᾶ πτας εα]]οᾷ Ακειάαπια, ὑμπαΐ 
15, Τηο Ποα]ά οὗ ρος τὶ Έου 10 15 
πτιύζοη π ἐπ Ώου] οὗ Ἐβαίπης, 
Τιοῦ Ἠϊ5 μα αὐϊοη θ6 πιαᾷο ἆ6- 

βο]αΐο, 
Απά 166 πο πια ἀπτε]] ἐλογεῖη: 

ΔΩ͂, 
ΙΒ ὅοβ]οε 1οὺ δηοίπου ἴακοα. 

Οἱ [86 ππθπ {Πογοείοτο τ] ἢ Ἠαγο 
οοπηραπ]εά να τς 811 {π6 πηα 
ναί {μα Τιογᾷ ᾖ;θδας ποπ ἴῃ απᾶ 
πιοηῦ ουὖ δαπποἩΡ τι8, Ῥοριηπῖης 
{γοπα {πὸ Ῥαρθϊρπι ο{ζομπ,ππ{ο {μα 
ὅαγ Ό]λαί Ίιο γγας τοσαῖνας τρ ἔχοτα 
5, οὗ {Ππ656 τηἩςδί οηπς Ώθοοπῃθ 8, 
ὙΠ 655. σης τς οὗ Π18 Υ6ΒΙΥΤΥΕΟ- 
Ποπ. Απᾶ (πετ ραί {ουπαχᾶ ἴπο, 
108ο6ΡΗ οα]]εᾶ Ῥαγβαβδας, νο σας 
5αγπαπιθά ο αβδίας, αηᾶ Μαίἰλῖας. 

1 τῷ 

14 

17 

1 ο 

19 

20 

21 

29 

105, 
Ῥτοίμου., 
ξ88 746 

105, 
τοτε 
οθγία!ῃ 
ΓΤ) 

55, 
παηιος 

305, Τοἱ 

δατ. 
ουέΥδΕΕΥ- 
»11ρ. 

605, οὐδ)" 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

3 Ν ᾽ / 2 / 8 / εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον 
ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόµενον εἰς τὸν οὐ- 
ρανόν. 

Φι: Ν Ι Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ 
” “σ᾿ ΄ 3 “- Φ 5 Όρους τοῦ καλουμένου ᾿Ελαιῶνος, ὅ ἐστιν 
τι 9 « , / ” { ἐς 

ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν. 
δ' δ 3... (ὅν ᾽ ᾽ ᾿ ε 13 καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπε- 

.- π᾿ ἂν , ρῷονὸ οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος 
καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ανδρέας, 
Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ 

- 3 δ 
Ματθαῖος, ᾿Ιάκωβος ᾿Αλφαίου καὶ Σίμων ὁ 

Ἡ Ζηλωτής, καὶ ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου. οὗτοι πάν- 
ι ἢ “ - 

τες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ 
προσευχῇ καὶ τῇ δεήσειῖ, σὺν γυναιξὶ καὶ 

Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ σὺν τοῖς 
ΕΣ ΄“ ” - 

ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 
Ἀγ. - ξ, (ἢ / 3 λ , 

1 Καὶ ἐν ταις ἡμέραις ταύταις ἀναστας Πέ- 
» ΄ - ον Β 5 ο τρος ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν εἶπεν (ἦν τε 

μή 3 , 3 Δ 3: ἃ ς ε " ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν 
" ” - 

16 εἴκοσιν), Άνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι 
ΑΔ - - 

τὴν γραφὴν ταύτην", ἣν προεῖπε τὸ Πνεῦμα 
τὸ "Άγιον διὰ στόματος Δαβὶδ περὶ Ἰούδα, 
τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσι τὸν 
» - “ θ ΄ 5 3 10 ε σι 17 Ἰησοῦν. ὅτι κατηριθµηµένος ἦν σὺν" ἡμῖν, 
καὶ ἔλαχε τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης. 

ήν ῳ ἊΝ 
18 (οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ τοῦ "1 

μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος 
/ ΄ αΝ / / Ν / ἐλάκησε µέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγ- 

19 χνα αὐτοῦ. καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς 
΄ ε / ασ - Α 

κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ 

χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ" διαλέκτῳ αὐτῶν 
᾿Ακελδαμά, τοῦτ᾽ ἔστι, Χωρίον αἵματος.) 

30 γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ Ψαλμῶν, Τενη- 
θήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος, καὶ μὴ ἔστω 
ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ" καί, Τὴν ἐπισκοπὴν 

21 αὐτοῦ λάβοι 13 ἕτερος. δεῖ οὖν τῶν 
ή Ε΄ ον Ψ' “ » Ν , ο ο άνσος ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ 

ἐν ᾧ εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ Κύ- 
3 - 3 / ΟΝ ” / 29 ριος Ἰησοῦς, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσµα- 

39 / Ξ με ” . ΄ - 3 , 

τος Ἰωάννου, ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη 
313 ε ΄“ ΄ - “ ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ 

θ δεν ο πρ ͵ ν 23 γενέσθαι σὺν ἡμῖν" ἕνα τούτων. καὶ ἔστη- 
σαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσα- 

“-“ [ο “ 

βᾶν 5, ὃς ἐπεκλήθη ᾿Ιοῦστος, καὶ Ματθίαν. 

ὅ εἰς τὸ ὑπερῴον ἀνέ- 
βησαν 

ὁ ᾿]ωάννης καὶ Ἰάκωβος « 

7 οπι, καὶ τῇ δεήσει 

8 ἀδελφῶν 

9. οπι. ταύτην 

10 ἐν 

11 ϱἨι. τοῦ 

13 οπι. ἰδίᾳ 

19 λαβέτω 

14 ϱπι, ἐν 

15 σὺν ἡμῖν γενέσθαι 

16 Ῥαρσαββᾶν 

4950 
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ταν. 
21167. 
ἐπι υοἳσε 
τ0α5 
πας. 

10), 
ἐγοι ρα 
{νι για. 

1611 
24 Απᾶ {αγ Ῥταγεᾶ, απᾶ βαϊᾷ, Τηοτα 

Τιοτᾶ, το πονγοϑδῦ ἴ]ο Ἰοατίς οἵ 
811 τηθἩ, 56 ὙΠείμδΥ οὗ {Ππ656 ὕπο 
που μαϑῦ «Ἡοσβαῃ, 
26 Τ]αῦ Ίο ΤηΔΥ ἴακο ρῬαγὺ οὗ {115 

ΤῊΪΗ ΒΟΥ απά ΑΡοβί!θϑῃρ, {τοπ 
ὙγΠ10}} ο πᾶας Ὦγ ὑΥϑηθρΎ βίο Τε], 
ἴ]λαῦ 1ο πηὶσπύ ρο ἴο Ἠἱ5δ οὐ" 
Ῥ]αςθ. 
26 Απᾶ ἴπεγ ρανο Ξοτῦι {πρὶν Ἰοΐβ, 

απᾶ {Π6 Ἰοὺ 611 προιπ Μα[ας, απ 
Ἡο πγας πππηρογθᾶ σης Πο εἰαγεῃ 
ΑΡΟΡΙΙΕΡ. 

«3 Απάᾶ π]οπ ἐπ αγ οὗ Ῥεπίεσοξί 
γγὰβ {1]1]γ οοπιθ, ἴ]αγ πεις 811 ση] 
οπθ αεσοτᾷ [ἢ οπθ Ῥ]8ς66. 
2 Απᾶ παάᾶεπ]γ {πενε «απηθ ἃ βΒοπηᾶ 

ΤγοπΙ Ἠδαγεπ ἃ5 οὗ ἃ ταξµῖηρ τηϊση{σ 
τη, απιᾶ 1 Π]Ποᾶ 411 ιο Ίοαβα 
ὙΠ676 {11εγ πετο δἰ πρ. 
8. Απᾶ ἴπαγο αρρεαγθᾶ πηΐο ἴ]θπα 

οἸογεπ ἔοηρτςα, Ἠ]κο αξ οἱ Άτα, απά 
10 βαῦ προπ 680} οὗ ἔπετη. 
4 Απά {Π60 “6168 811 16 1} ἐπ 

Ἰο]σ αποβῦ, απά Ῥοσαπ {ο βρεα]ς πα 
οί]ιοΥ {οηπρτθβ, 85 ἴπα βριυ]ῦ ρανα 
{λλθπα πὔθεγαποθ. 
ὅ Απάᾶ ἴ]ιογο ποιο ἄνγε]]πιρ αὖ ἆ;6- 

Υπβα]οπι ᾖαπ5, ἀενοπῦ τηε, οαὐ οὗ 
ΘΥΘΙῪ παδῖοι ππάεΥ Ἠεανεῃ. 
6 Νοπ ἴπ]αοι (118 νγαςδ ποῖβεᾶ α- 

Ῥγοαᾶ, ὑπ6 τυ] πιᾶε «81Πθ {ορεί]αν, 
αηᾶ πετο ἵ οοπ{οππᾶαᾶ, Ῥεσαιςδο ἐ]ιαί 
ΘΥ̓ΘΙῪ τπαη Πεατά {παια βρεα]ς ἴηι 18 
ο/η ]4ησπαρο. 
7 Απᾶ {αγ πποτο 81] απιαζεᾶ, απιᾶ 

ππαγγε]]εᾷ, βαγίπσ οΠ6 {ο αποίμοΣ, 
Ῥε]μο]ᾶ, τε ποῦ αἱ Ώιορο πηΙο 
βρθα]ς ἀαΗ]ααπις ἢ 
8 Απάᾶ Ίου θα νο 6Υ6ΥΥ Τη81) ἴῃ 

οἳν οὐ {οηραςθ, ὙΠΟ ΘΙ 76 ΕΥ 
Ῥουη ὃ 
9 Ῥατίμίαης, απᾶ Μρᾶθ5, αιιᾶ Ἐ]ατη- 

1168, απᾶ ο ἆπε]]ονς ἴῃ. ἩΝΤοβορο- 
ἑατηία, απᾶ ἴῃ σαᾶσφα, απᾶ Οαρρα- 
ἀοσοῖα, ἴῃ Ῥοπίπιβ, απᾶ Αρία, 
10 Ῥηνγοῖα, απά Ῥαπιρησμα, ἴῃ 

Ἐργρί, απά ἴῃ μα ρατίς οἳ ΤήΏγα 
αροαί Όστοεποθ, απᾶ βἰχαηπρειβ οἵ 
Ἐοπποθ, ον 5 απᾶ Ῥτοδε]γίας, 
11 Οπτοίθς, απ Αταβίαης, τὸ ἄο 

Ίθαγ {επ ΒΡ ας ἵπ οὐ {οηρτιθς {με 
σου ἢ] νγοτ]κς οὗ αοᾶ. 
19 Απᾶ ἴΠεγ ππετο αἲ] διηϑδζΖϑᾶ, δα 

νογθ ἴῃ ἄοαβί, βαγίηρ οπθ {ο 8ῃ- 
οὔιαυ, ἨΠπαῦ τπδαπείἩ {192 
18 Οἶμετς πιοσκῖης 5814, Τηθβο ηΊθιι 

8.6 {111 οὗ πον “116. 
14 4 Ῥαΐ Ῥεΐευ,βἰαπᾶῖπρ αρ σημα. 

1881 
24 Απ {]ιογ ργαγεᾶ, απᾷ βαϊᾷ, Τηοπ, 

Τιοτᾶ, π]ῖο]ι Ἰσπονγαξῦ {πὸ Ἠεατίς 
οἳ αἲ] τησ, 5ῃ8ὺγ οὗ μποξ ἔπτο 
1ο ος πγοτηα ἔλοι Ἰαδῦ «Ἡοβεῃ, 

26 {ο ἴα]κο {μα Ῥ]ασςς ἵπ ΕΠ18 τηϊπ]ς- 
{αγ απᾶ αροςδ{]οβμ!ρ, ἔγοτα νο 
ο πζα8 [611 απναγ, ιαῦ Ὧθ τηϊρ]ί 

26 Ρο ἴο 118 οπη Ῥίασε. Απᾶ {αγ 
6αγο Ἰούβ 11ου ἔ]ποπα: δια {ια 1οἳ 
761] προι Μαϊθ]Ιας: απᾶ Ί6 γγαβ 
πηροεγθά γε] πο «Ἰοναι αγΡο- 
5.165. 

2 Απά νπεπ ἴμο ἆαγ οἵ Ῥοπίο- 
οοβί ἆπγαῬ ΠΟῪ 60116, {116γ πεγθ 

2 811] {οσείμαγ ἴῃ οπθ Ῥ]ασθ. Απᾶ 
πιά ζεπ]γ {Πιεγε οατηθ {ΥΟΠΙ ἨθαΥθ6Π 
8 βοιπά 85. οἵ {μα πβηϊηρ οὗ 
α τηϊρηΐν πιπᾶ, απά ἰᾧ ΒΠοᾶ 
411 {πο Ἰοπξο π/ηθγο {ΠΟῪ Ίπεγα 

5. Εῆηςσ. Απά {ποθ αρρεατεά 
πη{ο μαι ἴοπραθε ὃραγπρ 
ΘΒ 6, Ἠκαο ἃ5 οὗ τος απᾶ 
19 βαῦ ὌΡΟΣ. δα οπθ οὗ ἔ]απι. 

4 Απᾶ ἴ]ιογ ππογαο 81] ΕΠ]εά τννί]ι 
{ιο Ἠοιν Βριπξ, δα Ῥεσαπ {ο 
βρθαῖς να οὔποθ {οηραςθςδ, αβ 
πο ΒρΠΟ σαν ἴμοπι πἰΐου- 
8106. 
Νον μενα ππονο αν] ηρ αἲ 

Το τιβαίθιη δν, ἀουοιθ 1ηθῃ, 
{ΟΙ ΘΥΘΙῪ πδίϊοη ππᾶρθὺ Ίεα- 
πεη. Απά πει ἐπὶ5 βοππᾷ 
πας Ἠοαγᾶ, [πα του] πᾶα οατηθ 
{ορείματ, απιά ππετο οοπ{οππςεᾷ, 
Ὄθσσπδαο ὑπ ενα τηϑῃ Πθατᾶ 
{ποτὰ βροα]απρ ἴΏ Ἠδ ον 
Ἰαησααρθο. Απά {ιογ πογο 81] 
απηαζεᾶ απᾶ πιαγγε]εᾶ, βδασ- 
Ἰηπσ, Ῥο]ο]ᾶ, ατα ποὺ 81] Ώιεξα 
ὙΠΟ. βρεαἷς αΠαπβ Απά 
ΠΟΥ Ἠεαν πα, ΘΥΘΙῪ Τηδ ἴῃ 
Οὐ" Οὐ Ἰαπριασα, ὙΠΟ ΘΙ νο 
ὙΘΥΘ ΏΟΥΠ 5 Ρατήίατις απιᾶ Μεᾶες 
απιᾶ Ἠ]αιηϊίες, πα {ια ἄπγε]]ενς 
πη Μοβοροίδιηϊα, ἴῃ ζπᾶσα απᾶ 
Οαρραᾶοσία, ἵπ Ῥοπίας απᾶ Αρα, 

10 ἴὴ Βητγρεῖα απᾶ Ῥαπιρηγία, ἴῃ 
Ἠισγρί απᾶ {μ6 ρανίς οὗ Τήργῶ 
αροπῦό Όγτεπε, απᾶ 5ο1ΟΠΥΠΕΥΒ 
ἔγοτη Ὦρπα, οί] 2 6υγβ απᾶ Ῥτο- 

11 βε]σίαεςβ, Οτείαπς απᾶ Αγαὐίαης, 
ψ ο Ἠεαν {επι ερεακῖηπρ ἴῃ 
ου {οηρταεςξ μα τησ πνογ]κς 

13 οὗ ἀοᾶ. Απᾶ {ποὺ πεγο αἲι 
απηαζ6ᾶ, απᾶ πετο Ῥεγρ]εχεᾶ, 
Βα Πρ οπ6 {ο αποίμαν, Πιαῦ 

18 πιοαπείῃ {1152 Βαῦ οἴμανβ πηος]κ- 
Ἰηρ 5], ΤΠεγ απο Ἠ]οᾶ ση] 
161 116. 

14 δΡιῖΓεὔεχ, δἰαπᾶ πρ πρ  0Π9 

σι 

ο» 

- 

[σο] 

[10] 

1ου, 
πρ 

2 αν. σα 8 
δοίη 
Τζο. 

50}, 
γαγίϊη 
ΠΣ) 
ἐμθην 
ΟΥ, αἱδ- 
ΙΠΙΠΠΠΗ 
ἐπδην- 
ϑοῖυοδ 

--- 
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94. καὶ προσευξάμενοι εἶπον, Σὺ Κύριε καρδιο- 

γνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ἐκ τούτων τῶν 
΄ Ἁ ο 

95 δύο ὃν ἕνα ἐξελέξωῖ, λαβεῖν τὸν κλῆρον 18 
“ / / νι.) ” 3810 τ 

τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἐξ" ἧς 

παρέβη ᾿Ιούδας, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον 
Ν ” ἫΝ / ΕῚ -“" 20 Ἀ 

90 τὸν ἴδιον. καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν "Ὁ, καὶ 
” « ο. 3 4 / Ν ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ συγκατε- 

΄ ΔΝ ”- - Ὗ / 

ψηφίσθη μετὰ τῶν ἔνδεκα ἀποστόλων. 

Ὁ Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς : μπληρ ην Ίμερ τ 
ΠΤ ο ν- 7} Ψ ε θ δὸ Ἱ νι 

εντηκοστῆς, ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ 
9 τὸ αὐτό. καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ 
ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθή- 

8 μενοι. καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι 
“ « Ν / πμ, ὢ Να 

γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε” ἐφ᾽ ἕνα 

4 ἕκαστον αὐτῶν. καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες ὃ 
Πνεύματος ᾿Αγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέ- 

ε - 

ῥαις γλώσσαις, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐ- 

τοῖς ἀποφθέγγεσθαι. 

δ Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες 

᾿Ιουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς, ἀπὸ παντὸς ἐθ- 
- Δ 

ὄνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. γενομένης δὲ 

τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ 
, ο " 9 ο -. γὼ 

συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ 

7 διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. ἐξίσταντο δὲ 

πάντες καὶ ἐθαύμαζον, λέγοντες πρὸς ἀλλή- 
Ἂ! τ 

λουςὔ, Οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λα- 

8 λοῦντες Γαλιλαῖοι; καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν 
Ὁ ΄“΄ ο ’ ΤᾺ ς ” 5» Φ » 

ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεν- 

9 νήθημεν; Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ελαμῖται, 

καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, ἼἸου- 

δαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, ἸΤόντον καὶ τὴν 
3 ,ὔ 

10 ᾿Ασίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπ- 
Ἂν Ν , - ’ “ Δ ’ 

τον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρή- 
Ν « » ” ς - .) ΓΒ ὦ 

νην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί 
1 τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ ἼΑραβες, 

ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις 

12 γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. ἐξίσταντο 

δὲ πάντες καὶ ϑιηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον 
- 5 15 λέγοντες, Τί ἂν θέλοιὸ τοῦτο εἶναι; ἕτεροι 

δὲ χλευάζοντες" ἔλεγον ὅτι ΤΓλεύκους μμεμε- 

στωµένοι εἰσί. ; 
Ν Ν , ΔΝ - -" 

ΜΜ Σταθες δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕν- 

7 ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων 
τῶν δύο ἕνα 

18 τόπον 
19. ἀφ᾽ 

30 αὐτοῖς 

1 Φ, . [ο 

πάντες ὁμοῦ 

3 καὶ ἐκάθισεν 

ὃ πάντες 

4 ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς 

ὅ ΟΠι. πρὸς ἀλλήλους 

6 ἅπαντες 

7 διηποροῦντο 

8 θέλει 

ὃ διαχλευάζοντες 
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3 ΤςῬ. 44. 
3, 
.106] 2.28. 

3 706] 2. 
91. 

Ἂ Ἰοπι, 
10. 19. 

σε 10: 
δ. 

1611 

οἶεναπ, 16 τρ Ἠϊ5 νοῖσς, απά βαϊᾶ 
πη{ο ποι, 9 Ίαν οὗ σαάσα, απᾶ 
411 γο μα ἀπα] αὖ «εγαδαίθπι, 6 
{815 Χπονη απ{ο γοι, απᾶ Ἠδατκει 
{ο ΤΥ νοτᾷς: 
15 ἘῸΥ ἴ]οβο αὖο ποῦ ἄτππ]καοι, ἃ5 το 

ΒΌΡΡΟΒΘ, βϑϑίηρ 16 15. θαῦ ὑπὸ {ὑμὶν 
Ἠοιγ οἳ {π6 ἆαγ. 
16 Βαΐ {115 15 ὑπαῦ νο] πγας 5Ρο]κεπ 

Ὦγ ἴμο Ἐνορ]εί 906], 
17 ἉΑπᾶ 15 Πα] «οπιο {ο ρα85 ἴῃ 

ἴλμο Ἰαϑὺ ἆαγβ (βαῖ ἢ αοᾶ) 1 πΙἩ] Ρο 
οαὖ οὗ παγ ΒρΙπΙ6 προῃ 811 ἤθβῃ: δᾶ 
τοτχ 50Η5 απᾶ γοαγ ἄααρ]ίονς 5181] 
ΡΥΟΡΙΘΑΣ, απᾶ γοαχ γοππρ πηθη 5118] 
8566 νΙβΙοΠΒ, απᾶ ον οἷᾶ 1πση 51|8]}] 
ἄνθαπῃ ἆγδαπηβ: 
18 Απά οἩ ΙΥ 5ογγα ης, απᾶ ΟἿ ΤῊ 

ΠαπάπιαΙάσας, Τ π] Ῥοας. οαῦ ἴῃ 
ἔποβδο ἄασ5 οὗ τὴν ΒΡΙ16, δα ὑπο 
5118] ΡΥΟΡΗΘΑΥ: 
19 Απᾷ 1 ση] «απ ποπάεις ἴῃ 

Ἰεαγθι ρον, απά βρη Ἱπ ἴμο 
θαυ Ῥοπιδαί: Ῥ]οοᾶ, απᾶ τα, απιά 
γαβροιχ οἳ βΠΊΟΚΘ. 
20 ἘΤμο Βαπ 5811] Ὦο απγπεά Ἰπέο 

ἄατ]κηθβς, πα πὸ Μοοπ Ιπίο Ῥ]οο, 

Ῥοΐογθ {ιαῦ ρτοαῦ απᾶ ποίαρ]ο ἆασ 
οἳ ἴ]ια Τιογᾶ 9ο/π16. 
21 Απᾶ Ὁ 5141] οοπ1Ἱθ {ο Ρ888, 

ἐλαί “πιῃοβοθγου 5181] 6411 οἳ {πο 
Ναπηο οὗ {π6 Τιογᾶ, 51.811 Ῥο βατεᾶ. 

22 Ὑο 16η οὗ 5786], μθ81 {1656 
που ᾶϑ, 9655 οἳ ΝασατείΠ, ἃ ΤΠ 
αρργογοᾶ οἳ ἄοά απιοηρ Το, 
Ῥγ τηΐγϑοῖθθ, ὙΓοπάσΙ5, απᾶ βἱρηρ, 
ὙΠΟ ἀοά ἅἷά Ὦγ Ἰϊτη ἴῃ {μ6 
τηϊᾶϑὺ οὗ τοι, 48 7ο γοτγβε]νες 8150 
που: 
25 Ἠϊπι. Ῥοΐηπρ ἀρ νου Ὦγ ἴμο 

ἀοίουτηϊηδύθ οοπηβεΙ απά ΤοΥΕΚΙΟΥΓ- 
Ἰοᾷσο οὗ ἀοᾶ, γο Ἠανο {ακεῃ, απ 
Ὦγ π]ο]κοᾶ ἨἩππᾶς Ἠανε ουποϊβεᾶ δᾶ 
β]αΐη : 
24 γποπι ἄοά Ἱαϊμ χαἱδοᾶ πρ, 

Ἱανίησ Ἰοοβοᾷ ἴμο ραΐης οἳ ἀεαῦη: 
Ῥδοκιβ6 16 γα ποῦ Ῥοββίρίο παί 
Ίο 5ποι]ᾶ Ὦο Ἰο]ᾶσπι οἵ 16. 
25 Έον Ῥανιᾶ βροα]αίἩΠ «ΟΠςΟΘΥΠ- 

ἴηρ τη, ἘΙ Ίοχθβαν ὑπ Τιονᾶ 

αΊνναγς Ῥοα[ουθο ΤΥ Τασς, ΤοΥ Ίο 15 
ΟἿ ΤΥ τ]σμί Ἠαπᾶ, ὑμαὺ 1 εΠοπ]ᾶ πού 
Ῥε παονεᾶ, 

ΤΙ. 14- -25. 

1881 
εἸοναῃ, 11ο τρ 5. νοῖσθ, απ 
βρα]κο Του ἢ απζο Ἠθπα, βαμίηῳ, 
Ὑο 1Ίη6ι οὗ ἑπᾷσα, απᾶ αἲ το 
πα ἀνεῃ αἲ ἑεγαδα]οπι, Ὦο 815. 
πον πιηΐο γοα, απᾶ ρῖνο θα 

15 απ{ο ΤΥ πγοχᾶςδ. ἘῸΣ ἴπεβο αγο 
ποῦ ἄναπ]αῃπ, 35 Υθ 5ΙΡΡΟΒΟ: 
ποοΐηρ 16 15 θέ ὑπ ην Ίοιαν οὗ 

16 {πὸ ἆαγ; Ὀαὺ {Π15 15. {ναί 16 ἢ 
Ἠαῦα Ῥεεπ βροκεπ 117 {πὸ Ῥτο- 
Ῥμοῦ 906]; 

17 Απᾶ 19 5181] Ῥο ἴῃ {πο Ἰαϑὺ ἄαγς, 
5810} ἄοᾶ, 

Ί ΜΠΠ γοῦν {οτί οἳ τὴν ϑριυῦ 
ὍΡΟΙ 811 65}: 

Απά γοιγ ΒοἨ8 απᾶ γοῦν ἄαπρ]ᾗ- ᾿ 
165 51.811] ὮγορΠαβγ, 

Άπά γοῦν 7οπΏς 116 5118] 
566 ΨΙΒΙΟΉΒ, 

Απά γοῦν οἷά ταση 5181] ἄνααπα 
ἄνθαπας: 

Ύδα απᾶ οἩ Τὴῦ 2βογγαηΐς απᾶ 
ΟἿ τηγ δΠαπάπιαΙάεπς ἴῃ ᾖ1οβε 
ἄαγς 

ὙΠ Τ ροῦν ἔου ἢ οὗ τὴν ϑρί σι; 
απᾶ ΤΠΘΥ 5181} Ῥτορ]μαςγ. 

Απα Τ ψ11 5Πθ τ πγοπάθις ἴῃ {16 
Ἠθανθη ΡΟΥΘ, 

Απᾶ ϱἶσης οἩ {με δαυ τη Ῥεποθαδα; 
Ἔ]οοᾶ, απᾶ Άτα, απά γαροαν 

οὗ ΒΠΠΟ]ο: 
Τ]πο 6αη 5181} ο ἐαγπεᾶᾷ Ἱπίο 

ἄατ]κπαςβς, 
Απᾶ {ο 1ΠΟΟΠ ἰηΐο Ῥ]οο, 
οἴου {πὸ ἆαγ οὗ {π6 Τιονᾷ «οπ1ο. 
Τμαί ρτοαί δηα ποίαΡ]ε ἄαι : 

18 

19 

20 

21 Απᾶ ἢ 5181] Ῥο, ὑμπαῦ ν]ποβοθγον 
85118}1 6411] οἩ ο ἤδιηὴθ οὗ {ΠῸ 
Τιογᾶ 5881] "ΡῈ βαυϑᾶ. 

22 Ὑο τηθῃ οὗ 15186], Ἠσαν {π686 
ποθ: Φοϑαθ οἳ Ναζαυθίῃ, ἃ | 
τῆϑ αρργογθοᾷ οὗ ἄοᾶ πηΐο γοῖι 
Ὦγ ὁτηϊρηῦν που 5 απᾶ πγοπᾶθιβ 
απᾶ βίρηβ, ἹγΠίοι ἀοᾶ ἀῑᾶ ὈΥ 
Ἠϊπα ἴῃ {πΠ6 πη]άςί οἵ το, οτε 
45 Ὑο γοπγβε]γες Κπον; Ἠϊπα, 
Ῥεΐηρ ἀομνεγοᾶ αρ Ὦγ ὑπο ἄείει- 
πηϊηαίθ οοαηβθὶ απᾶ Γογεκπου- 
Ἰεᾶρο οὗ ἀοᾶ, γε Ὦγ ἴ]ιο Ἰιαπᾶ οὗ 
δ]αν]εββ Ίπποι ΑἸ οὐτιο γ απᾶ 
β]αγ: ποπ ἀοᾶ ταῖδεᾶ αρ, μᾶν- 
Ἱπρ Ἰοοβοᾷ ὑπ ραπρβ οὗ ἀθαίμ: 
Ῥοσαιςδο 15 πα ποῦ Ῥοββῖρ]α 
Όιαῦ 6 Αλοπ]ά Ῥο Ἰο]ᾶεπ οἵ 

26 10. Έον αν! ρα] οοποετηῖηρ 
Ίήτα, 
1 Ῥε]λιο]ᾶ {με Τ,ογᾷ αἵγγαγς Ῥαΐογε 

ΤΗΥ 1866; 
Έουγ Π6 15. οἩ 1η τὶσπέ Ἠαπᾶ, 

{μαὺ 1 5ου] ποῦ ΡῈ πιοτεᾶ: 

29 

24 

1ου, 
ΠΩ 

265. 
δορεῖ- 
ἨϊθΉ). 

8 τ. 
θογι- 
πιαϊα- 
6118. 

αν. 
Ῥοιῦο. 

δΟΥ, ιο 
τοὐιοιιέ 
ἐπε ἴαισ 
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αι αν ἊΣ Ν , “ » 

δεκα, ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἀπεφθέγ- 
» - 3 - 

ἔατο αὐτοῖς, "Άνδρες Ἰουδαῖοι, καὶ οἱ κατοι- 
ον π λὴ “ 10 - ε προ κοῦντες Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες 10, τοῦτο ὑμῖν 

ΔΝ » Ν . , Δ ε/ / γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά 
15 3 / ε ε - ε δὴ / ἊΝ ὅ μου. οὐ γάρ, ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι 

’ » 3” Ν σ / ” « , . μεθύουσιν᾽ ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας 
᾿ Α ΓΕ Ἀν! ᾿ 5 , Α κε 

16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προ- 
/ » Α “ Ξ ” / 17 φήτου Ἰωήλ, Καὶ έσται ἐν ταῖς ἐσχάταις 

ς ’ ᾿ « [ή 3 “-“ ΕἾ Ν - ’ 

ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύ- 
/ δις - , » . 

µατός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα’ καὶ προφητεύ- 
ι - ει ε - 9 ε , ε “- 

σουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, 
ἈΝ ε / ς “ [ / ” Δ καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ 

Ἡ ἐνυπνιασθή- 
ε / ε τα) » / οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια 

Η / μι Δ [ κ᾿ 18 σονται καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους µου καὶ 
ΞΡ, Δ / 5» ” ε , Ξ / ἐπὶ τὰς δούλας µου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
» “ » Ν - ’ ἮΝ Ν ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφη- 

’ / , » ΄ 

19 τεύσουσι. καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ 

ἄνω, καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ 
ΡΥ κι 19 , -. ε οὁ 20 πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ" ὁ ἥλιος µεταστρα- 

, 3 / κ.ε , » αν 
φήσεται εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, 

πρὶν ἢ} ἐλθεῖν τὴν] ἡμέραν Κυρίου τὴν 
/ ΝΡ ΓΝ ὕ “λα 91 μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ" καὶ ἔσται, πᾶς ὃς ἂν 

5 ᾿ ΜῈῈ ΨΚ / / ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. 
4 “ 

99 ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους 
. αν - 2 τούτους' Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀπὸ 

πο 

τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον 1! εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι 
Ἐ ’ ΔΝ / ο 3 ο » » καὶ τέρασι καὶ σημείοις, οἷς ἐποίησε δι αὐ- 

τοῦ ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς καὶ" αὐτοὶ 
- “ - 

23 οἴδατε, τοῦτον τῇ ὠρισμένῃ βουλῇ καὶ προ- 

γνώσει τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον λαβόντες "5, διὰ χει- 

94 ρῶν ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλετε' ὃν ὁ 
Ν 3” ’ ” - 

Θεὸς ἀνέστησε, λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανά- 
/ ᾽ κ 4 “ 

του, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν 
3 » “ , 

25 ὑπ᾿ αὐτοῦ. Δαβὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν, ἸΤρο- 
/ ν᾿ , δεν, τ . 6 ὁ ὡρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν µου διὰ παντός 

ὅτι ἐκ δεξιῶν µου ἐστίν, ἵνα μὴ σαλευθῶ" 

499 

10 πάντες 

11 ἐνυπνίοις 

13 οπι. ἢ 19 ϱπι. τὴν 

13 ἀποδεδειγμένον 
τοῦ Θεοῦ 

16 ϱπι. καὶ 

16 ΟΙ. λαβόντες 

17 χειρὸς 

ο» 
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26 ΤΠογο[οτο ἀἷά τὴν Ἠοανί το]οῖσο, 

απᾶά 1ΠΥ {οηραθ Ίνα ρ]αᾶ: ἸΜοτε- 
016Υ αἱδο, 1ΙΥ ΠεβἩ 5811] γϑϑδὺ ἴῃ 
Ἠορα, 
21 Ῥεεατιςο ἔ]ιοτ γη] ποῦ Ίεανο τησ 

5011 ἴῃ Π6]], πο ΠΟΥ υγ] που 5α/ῇοΥ 
{πιο Ἠο]γ οπο {ο 566 οογταρῇΙοῃ. 
28 Ἔμοα Ἠαδί τηαᾶε που {ο 16 

ἴῃο γγαγς5 οὗ Π|6, ποια 5181} τηα]κο 
Τὴ {111 οἵὐ Ίο πια ἴἩψ οοιπ{θ- 
866. 
29 Μοαπ απᾶ Ῥταίμτεῃ, Ἰ]1εῦ παρ ΤΥ ΘΙ 

Βροακ ππίο τοι οἱ {πο Ῥαΐτίατο]ι 
Ῥανιᾶ, Ὠπαί Ἠο 15 Ῥοίῃ ἆθαᾶ απᾶ 
Ῥαπ1εᾶ, απᾶ 115 5ερα]ο]τε 16 ση] τας 
πηΐο {μῖς ἆασ: 
90 Τηεγοεῖογε Ῥεϊπρ ἃ Ῥτορ]ιοί, Ἑαπιᾶ 

Κποπήπρ ὑπῶῦ ἀοᾶ Πα βνγτονη τ ἢ 
8) οδύῃ {ο Ἠϊτη, {ναί οὗ {π6 ἔντι οὗ 
115 Ἰοΐηβ, δοοουαϊηρ Το π6 Πος], 
Ἡα σου ταΐδο τῷ ΟἨτ]δί {ο β16 οἩ 
115 {ΠΤΌ 6: 
81 Ἠο εοοῖπρ {115 Ῥε[ογα, βΒρδ 1.6 

οὗ {πῸ γαβιχγοσβοη οὐ ΟἨτῖςί, ἘΠ αὐ 
115 5011] ντας ποὺ 1ε[ὲ ἴῃ 61], παϊἔ]ιοχ 
1ιῖ5 ἤθβἢ ἄἱᾷ 566 οογγαρίοη: 
92 ΤΗΙΡ 655 Ππαίῃ (οα γαϊβϑᾶ ἀρ, 

τ ΠοΥΘοῦ το 81] ἃγ6 τυ] Π65568. 
89 ΤΠογοΐουο Ῥεῖΐης ὈΥ {πὸ τ]σ]ιέ 

Βαμα οἳ ἀοᾶ οχαϊ θᾶ, απᾶ Ἰανίις 
γοοθ]γεᾷ οἱ {πο Ἐαίμον {Ππ6 Ῥτοπιϊβα 
οἳ πο πον ἀΠοβί, Ίο Ἰαίι β]οᾶ 
Του 015, ἹυΠΙΕἩ Ὑο ΠΟΥ 566 απᾶ 
Ἠθαγ. 
94 Ἐου Ώανιά 15 ποῦ αδοοπᾷεᾶ ἰηΐο 

{116 ἸοαναἩτς, θπῦ Τε βαΙ Ἰήπηβο]{, 
ἘΠῊΝ Τιογα βαϊά τιηΐο τὴν Τιοτᾶ, 510 
ἴλοα οἩ τηγ τὶρΗ{ Πατιᾶ, 
56 Ότι 1 ππα]α {π 1οε (ἢν 

Τοοῦβ{οο]. 
96 Τ]εγείοτο 1εί 411] Π6 Ίοπβο οἵ 

Ίβταε] Ίου αβδαγεά]σ, ὑπαῦ. ἀοά 
Ἠα{1 πιαᾶο ἴ]ιαί βάτηθ 6815, πγοπα 
γο Ἠαγο ογποϊῃεᾶ, Ῥοῦι Τιοτᾶ απᾶ 
Οπν]ςί. 
87 Νοῦν πποη {αγ ἨἩθατᾶ ἴπ]ς, 
ΠΥ σοῖο Ῥτϊοκες ἴῃ ἐποὶν Ἰοατῦ, 
απᾶ βαϊᾶᾷ πὐΐο Ῥεΐατ, απᾶ {ο {πὸ 
γοϑῦ οἳ {π6ὸ ΑΡΟΒΙΘΕ, Μεπ απᾶ 
Ῥγοίμγοι, ἨΠαί Β]ια]] πο ἄοδ 
88 Ἔ]απ Ῥοεΐεν βαϊα απίο παπι, 

Ἠεραπί, απ Ῥο Ῥαρμπεᾶ οτοτγ 
οπθ οὗ τοι ἴπ {πο Ναππο οὗ “6818 
ΟἨ1ςί, Τον {116 τοπηϊββῖοη οἳ 511η8, 
απᾶά γο Αα] χοοθῖγο {πο μι οὗ 
{16 ιο] ἀποςί. 
99 Έον {πΠ6 Ῥγοπαίςο 15 ππ{ο τοι, 

απᾶ {ο γοῦν οἹ]άτε, απᾶ {ο αἲ] ολα 
ΔΥΘ αἴαγ ο, 6Υ6η 8ἃ5 ΤΥ 48 ἴ]μα 
ΤιοΥ οἳν ἀοᾶ εΠα]1] ο]. 

1881 
20 ΤΠετεῖίοχθ ΤΥ Ἠθατί πας ρ]αᾶ, 

απᾶ 1ΗΥ Τοησπο το]οῖοεά; 
ΜΟΥΘΟΥΘΥ͂ ΤΥ Πθδ] αἱδο β]ια]] 

1ᾳπγε]] ἴῃ Ἠορο: 
27 Ῥοεαιςε ἴλοα τυ] ποῦ Ίεαγο ΤΙ 

5ο] ἴη Ἠαᾶας, 
Ἀαἴ]θΥ νγ]έ ιο οἷν ἔπ γ Ἠοῖγ 

Οπ6 {ο 566 οοτταρΒοι. 
28 Τλοα ππαᾷαδί Ίκπονγι πηΐο Το 

{ο πγαγς οὗ 116; 
Τ]οι εἸα]{ τηα]κο πο {1π]] οἵ 

ρ]αάποξς νι {ΠΥ εοππ{θ- 
ηΠς6. 

29 Ἐτείμτει, Τ πηαγ βαγ πη{ο τοι 
1ΥΘ6Ιγ οὐ {πΠ6 ραΊαγομ Ῥανῖᾶ, 
Όλαί πα Ῥού] ἀῑδά αππᾷ νγὰβ Ῥατ]αᾶ, 
απᾶ ΠΡ {οπιρ 15 ὙΠ ας απίο 

80 Ώμς ἄαγ. Ἑεΐηρ {]ιεναίοτο ἃ Ῥτο- 
ῬΗοῦ, απά Ἰσιονήπρ ὑπαὺ ἀοᾶ Παᾶ 
ΒΟΥ, ὙΥ10}} απ Οὐ {ο Ἠϊπα, ἐλιαί 
οἳ {16 ἔστ οὗ 115 ]οἵτς 586 νου] 
βϑῦ οπα απροπ ΠΪβ5. ἔΠΥῸΠΘ : Π6 {οτθ- 
βοοῖηρ ἐλὶθ βραῖζ οἳ {Π6 τοβΙτ- 
Τϑούϊοη οἵ {π6 ΟΠἨτ]ςί, ἐπαῦ ποῖ Ποὺ 
γγ85 Π6 οὔ ἴῃ Ηδᾶθβ, ποὺ αϊα Μή5 
Η65}) 586 οουγαρίϊοη. ΤῊΪ5 6515 
αἷᾷ ἄοά ταῖβθ τρ, Απεγεοξ πο 
81] αγε πΠίιεςβθ5. Βοίηρ {1θγδ- 
10ο ὅ Ὦγ {ια υἱσῃΐ παπᾶ οἵ ἄοᾶ 
εχα]{εᾷ, απ Πανίπρ τοσθϊγοᾷ οἵ 
Όλο Ἐαίμεν ἴλπο Ῥτοπιϊδο οἵ {πὸ 
ἨοΙψ ἄποβί, Ἰ6 μαίῃς Ῥοπτεᾶ 
Του ή, ΠΟ γο 566 απᾶ 

84 Ἠθαν. Έον Ὠαν]ᾷ αβοοπᾶεᾷ ποῦ 
ἰηΐο {πο Ἰθανοαυ»: Ῥπαί Ίο 581} 

ϑ [ωνή 

ὃ [ο] 

9 ὧϑ 

ΊΗπΗΡΕΗ, 
Πε Του βαϊα τπ{ο τὴν Τιονᾶ, 

α16 ποτ οἩ ΤῊ τ1ρ]ῦ ἸΔΩ͂, 
56 ΤΠ Τ τησ] Εήπο οπεπηῖθς {ο 

1οο[βίοο] οἳ {1γ 16εί. 
86 Τιεί 6 α]] ἐπ Ἱοιςο οὗ 1βΥαε] {]ιοτο- 

1ογο ΠΟῪ αββιτοαᾶ]γ, ἐμαΐ ἄοᾶ 
μα τηδᾶθ Ἠϊτα Ῥοῦ]μ Του απᾶ 
ΟΗητίδί, 5 6 581τ|8 ΠΟΤῚ γθ ογι- 
οἴβεᾶ. 

87 ΝΟΥ π]εη ἴπεγ Ἰθανᾶ {Πιῖ, 
ἴΠεγ πγεγο Ῥτϊο]κοᾶ ἴῃ ἐλλεῖτ Ἠθατῦ, 
απᾶ καὶ πηΐο ἘῬοθΐεν απᾶ {ο 
χοβύ οἵ {πο δροβύϊθβ, Ῥγείμπτοι, 
πα 5Ἡα] πο 40) Απᾶ Ῥεΐετ 
φαΐᾶ αππ{ο Έποτη, Ώαροπί γε, απᾶ 
Ῥο Ῥαρίισεᾶ εγαενγ οπε οὗ τοι 
ἴῃ λα παπιθ οὗ ἆοβας Ολτ]ςί 
ππ{ο πο τοπιὶςείοη οἳ  γοατ 
ΒίΠΒ; απᾶ το 5Πα]] τασεῖνο {λα 
ἰδ οὗ {π6 Ηοῖγ ἀΠοβί. ἙῸΣ ἴο 
σοῦ ἰβ {πθ Ῥυουηΐβθ, απᾶ {ο 
γοιχ οἩα]άτεη, απᾶ {ο 411 ἐμπαΐ 
416 Δαν ΟΥ̓, εΌεἸ 38 ΠΙΑΠΥ 8.5 {Π6 
Τιογ οαχ ἄοά 5881] 081] απ{ο Ἠϊπα. 

9 [ο] 

8 «ο 

10, 
{αῦθεγ- 
πιας[ε 

305, ἔην 
{1 γὲ- 
ΕΣ 

805, οπ8 
δ]ιοιζά 
διέ 

405, ὁ 
10101 

505, αί 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. σ01 

7 - » 

96 διὰ τοῦτο εὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ ἠγαλ- 
᾿ ς - / ο". ᾿ κο ες / 

λιάσατο ἡ γλῶσσά µου ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ 
/ ΓΑΙ τ" ΓΖ; 3 3 97 µου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι ὅτι οὐκ ἐγκα- 

» 

ταλείψεις τὴν ψυχήν µου εἰς ἆδου, οὐδὲ 
Δ ΄ ΄ 

δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 

28 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς" πληρώσεις µε 
» κ᾿ - ” 

89 εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου. ἄν- 
᾿ , » 3" » “ " / 

δρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας 
. « ΄“- " “ Δ ”. μέ 

πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαβίδ, ὅτι 
Ν » ’ ο ΕΣ / Ἀ Ν - 

καὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα 
΄ δ. δὲ »/ “- ς ’ ’ 

αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης. 
3 μη εὐ “ 80 προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ 

”/ Φις 6 / 3 “ - » , 
ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Θεός, ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος 
αὐτοῦ τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν Χρι- 

στόν, καθίσαι ἐπὶ τοῦ θρόνου 1" αὐτοῦ, 

ὃ] προϊδὼν ἐλάλησε περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ 
- “- [ιά ε] 20 ε η ” Χριστοῦ, ὅτι οὐ κατελείφθη Ὁ ἡ ψυχὴ αὐ- 
ὡς ϱϱ ες Ν » 53 

τοῦ" εἰς ἅδου, οὐδὲ” ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε 
’ “ Ν 5» - βαν 

82 διαφθοράν. τοῦτον τὸν ᾿Ιησοῦν ἀνέστησεν 
Ὡὶ { ” ν' 

ὁ Θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες. 
ε - 3 - ο ο / 

88 τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ Θεοῦ ὑψωθείς τήν τε 
“ ε 

ἐπαγγελίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λαβὼν 
κ , - Αα τρ - 

παρὰ τοῦ πατρός, ἐξέχεε τοῦτο ὃ νῦν" ὑμεῖς 
3 βλέπετε καὶ ἀκούετε. οὐ γὰρ Δαβὶδ ἀνέβη 

» Ν 2 / , Ν ΕΟ ἢ, τε ς 
εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἶπεν ὁ 

’ - , / 3 ” 

Κύριος τῷ Κυρίῳ µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν 
-“ “Δ ΄“ με » / ς / 

8ὅ µου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον 
- ΄ 3 “ 5 ΄ 

80 τῶν ποδῶν σου. ἀσφαλώς ουν γινωσκέτω 
- 5 σα / 

πᾶς οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι καὶ Κύριον καὶ 
Δ - 

2: ὃ Θεὸς ἐποίησε, τοῦτον “Χριστὸν αὐτὸν 
ΑΒ γι πα ς - 3 / 

τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 

87  ᾿Ακούσαντες δὲ κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ”, 
5 / ΔΝ Ν Ν αἴ ν 

εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς 

ἀποστόλους, Τί ποιήσομεν 30, ἄνδρες ἀδελφοί; 
΄ " ΜΝ 

88 Πέτρος δὲ ἔφη" πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, 
Δ / “ ς ” ᾿ 25 »“ 3” / 

καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ "5 τῷ ὀνό- 
ο - ” ς - 

ματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν 3 ἁμαρτιών», 
] κ᾿ - 

καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ᾿Αγίου Πνεύμα- 
ε-α /{ ς - 

89 τος. ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία, καὶ τοῖς 
. ε Τὰ Ἓ δὰ “ 

τέκνοις ὑμῶν, καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν, ὅσους 

ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

15 ρῃι. τὸ κατὰ σάρκα 
ἀναστήσειν τὸν Χρισ- 
τόν, 

19 τὸν θρόνον 

30 οὔτε ἐγκατελείφθη 

οπι. ἡ Ψυχὴ αὐτοῦ 

-- οὔτε 

οπι. νῦν 

33 αὐτὸν καὶ Χριστὸν 

1 / 

τὴν καρδίαν 

ποιήσωμεν 

27 οπι. ἔφη 

ἐν 

39 αἄᾶ τῶν 

50 αά ὑμών 
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40 Απᾶ 1 την οἶλαυ πγογᾶς αῑᾶ 

Ἡο {οβΏψ απᾶ οχλοτῖ, ΒαγΊΠς, βαγθ 
Ψοπχβε]νες ἔτοπα {115 πιηὐονγαγα ρο- 
ἨΘΥΑΠΙΟΠ. 
41 4 Έπε ἔπαγ {]ιαῦ σ]αᾶ1]γ τοσσῖγοᾶ 

Ἠ]8 ποτά, Ὑεγο Ῥαρειπεᾶ: απά {116 
Β41ηΘ ἆαγ {ποὺ Ύγεγο αἀάθᾶ ιυπίο 
επι ἃ θουὖ {ος {Πποιαδαπᾶ 5οπ15. 
42 Απᾶ ἴΠεγ οοπππεᾶά βἰε{αβί]γ 

ἴῃ πο Αροβί]θβ᾽ ἀοοίχῖπο απᾷ {6]]ουγ- 
5110, απ ἴῃ Ὀγθακίηρ οὗ Ῥτεας, απᾶ 
ἴῃ ῬΥΔΥΘΥΒ. 
48 Απᾶ 1θ8Υ 68Ί16 ΊΡΟΠ ΕΤ6ΙΥ 508]: 
απ ΤΠΑΏΥ ΥΓΟΠάΘΥΡ Πα ΒΙΡΊΙΒ Ίγεγο 
ἆοπα ὮΥ {πο ΑΡΟΡΙΊ6Α. 
44 Απά 411 Οιαί ῬεΠενεᾶ πετο ἰο- 

σοῦμου, απᾶ λαἆ 811 ΟπΙηρ8 οοΤΗΤΠΟΠ, 
45 Απάᾶ βο]ᾷ {πεί Ῥοββθββίοπβ απιά 

6οοᾷ8, απᾶ ρατίεά {παπι 6ο 811] 1πθῃ, 
38 ΘΥΘΙῪ 1παπ Πδᾶ προ. 
46 Απά ἴπαγ οοππιήης ἄαἲ]γ πνϊε]ι 

019 αοοοτᾷ ἰὴ {16 Τεπηρ]ε, απᾶ Ῥγεα]κ- 
Ίπς Ῥτοαᾶ !ἔχοτα Ἠοπδθ {ο ποιςο, ΠἸἅ 
οαῦ ιαίν πιθεαῦ να ρ]αάπεβς ἃ 
βίπρ]εποςς οὗ Ἠθατῖ, 
41 Ῥναϊδίπσ ἀοἆ, απᾶ Ἠανίηρ {ανοιν 
πα 811 {πο Ῥοορίθ6. Απᾶ {ο Τιονᾷ 
πε {ο ὑπ ΟματοἩ ἄαμσ βπο]ι αβ 
5Που] ΡῈ βαναεᾷ. 

535. Νου Ῥεΐονυ απᾶ δοῖη γγοπό τρ 
Γοσείπετ Πίο Ίο Τοπιρ]ο αὖ ἴμα 
ΠΟΥ οἳ ΡΥάγοΥ, θεῖπᾳ ἴ]πο πΙπ{Ἡ μουν. 
3 Απᾶ ἃ οργίαίη Τη ]α1η6 {γοπη Ἠ18 

1ΠΟΤΠΘΥ᾽5 ΤΟΙ γγαβ οαχτ]θᾷ, ποπ 
ΤΠ6Υ Ἰαιᾶᾷ ἀαῖ]γ αὖ {ο ραΐο οἳ {πὸ 
Έοπαρ]ο το 15 οα]εᾶ Βοϑα μα], 
{ο 851. αἶτπς οὗ {παπι ὑμαὺ επζεγοᾷ 
ΙΠ{Ο {μα Τοτηρ]ο. 
ΘΥΥΠο, 5δαίησ Ῥοΐεγ απ ;ομπ αροιί 

{ο 6ο 11ο {ΠῸ Τοπηρ]ο, αξ]κεά απ αἴπῃβ. 
4 Απᾶ Ῥεΐον, [αβίεπίπσ Ἠϊ5 εγθ5 προ 

μάπα, τυ ο, βα1ᾷ, Τιουξ ΟἹ 118. 
ὅ Απᾷ Ἡο ρανο ἸἨεεῦ ππζο ἔμ 61), 

οχρεοξίης {1ο τοοαῖνο βοπιεύμῖης οἵ 
᾿ θη. 

6 Τ]ιοη Ῥεΐευ βαϊᾶ, ΒΊΟΥ απᾶ σο]ᾶ 
Πᾶν 1 ποπθ, θαὺ 5110}} ας Τ Ἰαγο, 
ρῖνο 1 ἴμεαε: Τη {πο Ναπιο οὗ 9655 
Οτῖςέ οὗ ΝαζατοαίἩ, 1186 πρ απ γα]]ς, 
1 Απᾶ Ἡο ἴοοκ μίτη Ὦγ ιο τὶρ]ί 

Ἰαπᾶ, απᾶ 11 πα πρ: απᾶ ἵτῃ- 
πιθᾷΙαΜε]γ 5 {θε απᾶ αποΙο Ώοπθβ 
γασεῖ]νοᾷ βἰγοπρία. 
8 Απά Ἡο Ἱοαρίπρ τρ, βἐοοᾶ, απᾶ 

γγα]]κοᾶ, δᾶ επίογεᾶ ση ἴ]ετα 1π{ο 
{86 Τεπιρ]θ, γα] κηρ, απᾶ Ἱεαρίηρ, 
απᾶ Ῥγαἰδίηρ ἀοἀ. 
9 Απᾶ 811] ια Ῥεορ]α 5800 Ἠΐτη τγα]]ς- 

11ης, απᾶ Ῥταϊδίαρ αοῦ, 

18681 
40 Απᾶ γη ππαπιγ οἴ]ιθΥ πνογᾶςδ Ἡο 

{εβΙβαᾶ, δα Θχ που θα {λαπα, βαγ- 
ἴηρ, Βαγο γοιΥβεΙνες 1γοπι {119 
ογοοκεᾷ ρεπεγα[ίοπ. Τ]αογ λατ 
{πᾶ τεεεϊγεά Ἠϊ5 του πθγα 
Ῥαρίσεᾶ: απιᾷ ἴ]ιογο πνεγο δρᾶ 
το έλεπι τὰ πας αγ αροιί {τος 
{λοιδαπᾷ βοπ]8. Απᾶ ἴ]ιογ ο0ή- 
Ώππεᾶ βὐθα θυ! ἴῃ {Π6 αρο- 
Β.165᾽ {θασ]ήπς απᾶ 2.6] ΒΡ, 
ἴῃ πο Ὀυθακίηρ οὗ ὑγϑδᾶ απιᾷ ο 
ῬΥαΨΕΥΒ. 
Απᾶ 168Υ ϱ8ΠΙΘ ΤἹροηπ ΘΥΘΙΥ 

5ο]: απά τΠΣΠΥ πνοπάετς απᾶ 
βἱση5 Ίγεγε ἆοπο 3ΡΥ {Π6 αροδβ{]6βΗ. 

44 Απᾶ 411] {πᾶὺ Ῥομεγεᾶ νογο {ο- 
Βεί]6Υ, δα Ῥαᾶ 811 ἐπήπσς οοτι- 

45 ΠΟΠ: 8ηᾷ ἴλαογ 5014 {Π61} Ῥοβ- 
ΒΘΒΡΙΟΠΕ απᾶ ροοᾷβ, απᾶ ρατιεᾶ 
Όλεπα ἴο αἲ], αοοογάῖπσ 85. αΠΥ 
ΏΊΘΗ Πδᾷ πεεᾶ. Απᾶ ἄαγ Ὦγ ἄαγ, 
οοπΙπήηρ βἰοζ{αβ{1γ υγ] οπο 
αοεοτᾷ ἴῃ {16 {ετηρ]ε, αππᾶ Ῥγθα]ς- 
ἵηπς Ῥγοκᾶ αὖ Ἰοτπθ, που ἀ1ᾷ {α]κο 
{πρὶν 1οοᾶ πι σἰαάπεβς απᾶ 
ΒΙΠΡΊΘΗΘΒΒ οὗ μεατῦ, ργαϊρῖησ ἀοᾶ, 
Ώπᾶ Ἠαγίηρ ἴανοιν σης 411 {Π|Ὸ 
Ῥδορίθ. Απά {πο Τιογᾷ αᾶᾶαα δίο 
Ώιαια ἆαγ ὮΥ ἄδγ [0586 ἐμπαῦ πγεχα 
Ῥεΐης βανϑῇ. 

3 Νὸν Ῥείοε απᾷ σομτπ ποθιο 
ροῖπρ Ρ Ιπῦο {πο {επιρ]ο αἲ {πα 
Ἰοιχ οὗ Ῥγαγου, δεῖπῃ ια πΙπ{]ι 

3 Που». Απᾶ ἃ οθγίαίη 1πα ὑπδΐ 
νθ5 Ίππο ἔγοπι Ἠϊ5 τη Π 6 Υ 5 
ΨΙΟΠΗΡ πγας οαγτ]θᾷ, Ποτη {ΠΟΥ͂ 
Ἰαιᾷ ἆαι]γ αὖ {ο ἄοονγ οἳ {πθ6 
{απαρ]ο ΒΘ ἢ 15 οα]]εί Ῥεα τα], 
{ο αδ]ς ας οὗ {παπι ἐ]αί επ{εγοά 

Ὁ Ιπίο μα {εππρίθ; ὙΠῸ βθαῖηπς 
Ῥεΐεγ δι ζομτπ αροπῇ {ο σο Ιπίο 
{ιο {εηπιρ]α, αβ]κεᾷ {ο τεσεῖνθ 81 
8118. Απά Ῥεΐεν, {αβεπῖηρ 15 
ογ65 ΠΡΟ Πΐτη, νυ ἆομπ, 58], 

ὅ Τιου]ς οἩη τι8. Απά Ίο ρανο πρϑᾶ 
πο ἔμθιη, εχρεοξῖηρ {ο τοσεῖνο 
φοτπεί]ῖτιρ ἔγοιῃ {]οπα. Ἐπί Ῥεΐεν 
ρα1ᾷ, ΒΊΟΥ απιᾷ σο]ά Ἰανε ΤηοΠ6; 
Ῥαὺ ταῦ Τ Ἠανο, {πᾶ σῖνεΤ θα. 
Τὴ λε παπῃθ οὗ ὁσοδαβ ΟἨτ]δί οὗ 
ΝασαχείΗ, πνα]κ. Απᾶ Ἰιο {οοῖς 
Ἠϊτη Ὦγ ὑπὸ τὶσ]{ Παπᾶ, δα γαὶδοᾶ 
ήτα ἀρ: απά ἸππππεάϊαίεΙψ 115 
{αοί απιά Ἠ15 απι]ε]ο-Ώοπιθς τεοθϊνεᾶ 
βἰχεηρίῃ. Απᾶ Ἱεαρίης αρ, Ἶο 
Βἰοοῦ, απᾶ Ῥοραπ {ο γγα]]ς; απᾶ Ίο 
δῃζου θα νυ! θη Ἰπ{ο λε {ετηρ]θ, 
γγ 8 Πτηρ’, ἃ Πα Ἱεοαρίπς, απᾶά ρταίβ- 

9 ἴπσαοᾶά. Απᾶ α] Π6 Ῥοορ]ε βδὺν 
η νγα]κίηρ δα Ῥγαϊδίης ἀοᾶ: 

41 

49 

4 σο 

4 -1 

νὰ 

σ» 

- 

ορ 

10, 
λμαυϊη 
γεοεῖυεα 

505, ἐπι 
“Ζεϊοιυ- 
δέν 

505, 
ἐμγονσῆ 

4 Μδην 
απο]θηέ 
Δα Ποτῖ- 
{165 δα ἃ 
ἐγ, «]06 γι: 
δαΐζεπι; 
απᾶ 
ογεαί 
Τεαγ 1υας 
ρον αἰ!. 

δ αν, 
ἰοφείμεν. 
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Ν 

40 ἑτέροις τε λόγοις πλείοσι διεμαρτύρετο»! καὶ 
{λ. 22 λέ 06 2 ΔΝ -“ κ. παρεκάλειὂ” λέγων, Ῥώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς 

“ “ κι 
4 τῆς σκολιᾶς ταύτης. οἱ μὲν οὖν ἀσμένως 58 

5 / Ν ” 3 [οἱ » , 6 ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτισθη- 
. , “ « , Ε] / σαν καὶ προσετέθησαν" τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

5 ᾿ 
45 ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. ἦσαν δὲ προσκαρ- 

΄ “ - - / Ν όν 

τεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ 
5 “ - 5 Ν “ 

κοινωνίᾳ, καὶ 8 τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς 
προσευχαῖς. 

” / ᾿ 

43. ᾿Εγένετοῦὸ δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά 
3 κ - 3 / 

τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων 
Ψ 

41 ἐγίνετοῦ, πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν 
- 5 σ΄ , Ν 45 ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, καὶ τὰ 

/ 

κτήµατα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον, καὶ 
, » - ” 

διεµέριζον αὐτὰ πᾶσι, καθότι ἄν τις χρείαν 
Ψ ς - 

40 εἶχε. καθ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες 
Ν - ΓΝ αμήν 

ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, Κλῶντές τε κατ 
νὰ 3 , “- » ᾽ 

οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλ- 
/ ᾿ ΕΣ / , 5 “ ᾿ 

4τ λιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, αἰνοῦντες τὸν 
/ Ν ν ’ ΔΝ [ιά μὴ / 

Θεόν, καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. 
φ 9 / / 8 ΄ 

ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σωζομένους 
καθ’ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ 5, 

Ε) 

Ὁ ᾿'Επὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος! καὶ Ἰωάννης 
Δ Ν μὲ - 

ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς 
“ Δ / . Δ 

9 προσευχῆς τὴν ἐννάτην, καί τις ἀνὴρ χωλὸς 
ἣν . - ς 

ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστά- 
Αα. εν. Ἢ ᾿ / 

ζετο᾽ ὃν ἐτίθουν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν 
- “ δ ΄, ς “ - 

τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν 
ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς 

Ν Ὁ / ὰ εἰ Ν ΄ ΑΓ 9 ΄ ΄ 

8 τὸ ἱερόν. ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην μέλ- 
3 οἷ Δ 7 5 Ἔ 

λοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα ἐλεημο- 
’ / , 

4 σύνην 5, ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν 
Ν ον τὴ , ο Ῥλέ 3 τε 

σὺν τῷ Ἰωάννῃ, εἶπε, Βλέψον εἰς ἡμᾶς. 
« - » “ - 

ὅ ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, προσδοκῶν τι παρ 
8. Ὁ κι “ 3 δ ΄ 2 , 6 αὐτῶν λαβεῖν. εἶπε δὲ Πέτρος, ᾿Αργύριον 
Ν / ον 4 

καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει µοι ὃ δὲ ἔχω, 
” / / ΄ 

τοῦτό σοι δίδωμι. ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ. 
Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἔγειραι καὶϑ περι- 

Ἱ πάτει, καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς 
ἤγειρε," παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αὐ- 

8 τοῦ αἱ βάσεις καὶ τὰ σφυρά. καὶ ἐξαλλόμε- 
νος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθε σὺν αὐ- 
τοῖς εἰς τὸ ἱερόν, περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος 

9 καὶ αἰνῶν τὸν Θεόν, καὶ εἶδεν αὐτὸν πᾶς ὁ 
λαὸς περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν Θεόν 

διεμαρτύρατο 

5 ᾳααὰ αὐτοὺς 

Οι, ἀσμένως 

54 ᾳφᾳὐὰ ἐν 

85 ϱΠι. καὶ 

56 ᾿Ἠγίνετο 

5 ΠΙαγᾳ. αάάρ ἐν Ἱε- 
ρουσαλήμ' φόβος τε ἦν 
μέγας ἐπὶ πάντας 

38 ἐπὶ τὸ αὐτό 

1 Πέτρος δὲ 

3 αἆᾶ λαβεῖν 

5 011. ἔγειραι καὶ 

4 ααᾶ (ν) αὐτόν 
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Ἀ Μαϊῦ. 
21. 20. 

ον, 

αι{]ογ. 

ΤΗΕ ΔΟΤΡΟ 

1611 
10 Απᾶ {ποὺ Ίπιανυ ὑπαῦ 16 πνας Π6 

ν/ΠΙΟἩ ϑαῦ ΤΟΥ 41παβ αὖ {πο Ῥοαιι 1 
ραΐο οὗ {πο Τειηρ]θ: απιᾷ [ΠΟῪ γγετα 
Η]οά τὶ Ὑοπάεν απᾶ απιαφειηθη{ 
αὖ ἴ]ιαῦ πο] μα Ἱαρρεπεά πηΐο 
μάτη, 
11 Απά αξ ὑπὸ Ίαπιο τῇδ ὙΠΟ ἢ 

σαβ Ἠεα]οᾶ Ἰα]ά Ῥείεν απᾶ 1 ομπ, 81] 
ιο Ῥοορ]θ απ {οσείῃεν πηΐο πει 
Τη {πὸ ροτοἨ {λαῖ ἳ5 σοα]]οᾷ Βο]οπποπ’Β, 
ρτοα{]γ ποπάετίηρ. 
19 4 Απᾶ που Ῥοΐον βαν 16, Π6 

απβιγογαᾶ τιπ{ο {Π6 Ῥοθορίθ, Ὑθ ΠΙΕΙ 
οἳ 1βτας], ΠΥ ταγγο! το αἲ {52 ΟΥ̓ 
ΝΗΥ Ἰοο]ς γ8 50 ΘΔ ΒΟΥ ΟἿ τι8, 88 
(ποιρ]ι Ὦγ ουχ ο/η ῬΟΎΨΘΙ" ΟἿ᾽ ΠΟ] 655 
νο Πδα τηδθ {Π||5 τηϑ {ο σγα]]ς ὃ 
15 ΤΊιο ἄοά οὗ Αργαβαπα, απ οἵ 

Ίβααο, απᾶ οὗ 9460}, πο ἀοᾶ οἳ οἵ 
Γ4{116ΥΑΒ, μα ϱ]ογ]πεᾶ Ἠ]5 6ο 16818, 
γ/Ἠοπα γο (ΘΠ νου ἀρ, δπα ἀεπ]εᾶ 
τη ἴῃ {Π6 Ῥγθδβαπσθ οὗ ΡΙ]αΐθ, 6 
1ο πγας ἀθύθυτηϊπηθα {ο Ἰοὺ Πϊτη ρο. 
14 ἘΒαῦ γο ἀἆαπ]εᾷ ὑπ Ἠοίψ οπς, 

απᾶ {πὸ Δ, απᾶ ἀεβινοῦ ἃ τπἩτ- 
ἄετεγ {ο Ῥο ρυδηΐθα πηΐο τοιι, 
156 Απᾶ ἸΠ]οᾶ {πὸ ΙῬτίπσο οὗ Π{ο, 
νοπι οὐ Πα ταϊδεά ἔγοτα {λα 
ἀἆοαᾶ, π]ιοχθοΓ τὸ 416 τ] 6 5565. 
16 Απᾷ "15 Ναιπο {Πτοαρῃ [10 ἴῃ 

μας Ναπιο Παζ] πιαςς ὑΠ15 τη ΒίΥΟΠΡ, 
ψ/ΠοΠι Ὑγο 566 απάᾶ ΠΟΥ͂ : γϑᾶ, ἴ]ια 
[αὶ σνΙοΕἩ 15 Ὦγ Πα Πα ρίνει 
Ἠϊπα {π|5 Ῥρον[εοῦ βοππᾶπθβς ἴῃ {ο 
Ῥχθβεπσθ οὗ τοι αἱ]. 
17 Απᾶ πον, Ῥτοῦμταη, Τ πο ναι 

{πτοασ] Ίσπογαπερ πο αῑά 16, ἃ5 αἷά 
4150 τοιτ Υπ]ενς. 
18 Βαυῦ ἴποβο [πρ ὙμΙοΙ αοᾶ 

Ῥοΐογθ Ἰαά 5ῃθνγᾶ Ὦγ {πο τόσ οὗ 
811 15 Ῥνορ]μαίς, ὑπαὺ ΟΕμτὶςί ϱποτα]ά 
βι/”θυ, Ί1ο μα 5ο {π|Π]164. 
19 41 Ῥοροπί γο ὑπϑυθίοσθ, απᾶ Ῥα 

οοπγοτθεᾶ, μαι τον β1π5 τηαγ ο 
Ῥ]ουεά οαὖ, θη ἐπ6 ππος οὗ 16- 
{τορμῖης ε]ια]] οοπ1θ Γτοπι ἴ]ο Ῥτθ- 
56Π06 οἳ {πο Τιοτᾶ. 
90 Απᾶ [6 β]ια]] βοιᾶ “6585 ΟΠτιςί, 

πγΏΙς] Ῥοίογα γγας Ρρτεαἑπεᾶ ππίογοι. 
21 Ὑγιοπα {πο Ἠδανα τηαδίγοσείνο, 
πι ]] {1ο ππος οὗ παρα άοη οὗ 81] 
{πίπρβ, πνηῖο]ι ἀοᾶ αὐ βροκετπ ὮΥ 
[πὸ πποτ{]ι οὗ 811 15. ον Βτορ]μείβ 
5ΒΙ͂ποθ {π6 πγογ]ά ῬΏεραι. 
22 Ἐον ἨΜοβες ὑπ] Βαϊ πηΐο {πα 

{1Π6Υ5, ἘΔ Ῥτορμεί 5181} {π6 Τιοτᾶ 
γοῦν αοα ταῖδο πρ πηΐο γοα οἳ σοι 
Ῥτοί]γοι, κο πηῦο τη6: Ἠϊπα 5884} 
γο Ἠθαν ἴῃ 811} (πρβ γ/λαίβοεγεν μ6 
8881] 6αγ πο τοι. 

171. 10-52. 

1881 
10 απᾶ {ποὺ ἐοοῖς Κποπ]εᾶσο οἵ Ἠϊπη, 

ναί 1 ντας ΒΘ ν/ΙοἩ Βα ΤΟΥ αἶπης 
εὖ {π6 Ῥοαι{α] ἄαίο οἵ ἴ]ο ἔεπῃ- 
ρα: απᾶ ἴΠεγ ππετο Π]Πεά ση ῃ 
πνοπᾶεν απᾶ αππαζαεπιεπῦ αὖ υμαί 
ὙΠΟ Τα Παρροποεᾶ πηΐο Ἠϊτη. 

11 Απᾶαςδ]ο ]ο]ά Ῥεΐαου απᾶ 1ο, 
811 {πο Ῥοορ]θο ΤαΠ {οραίπεν πηΐο 
{ατα ἴῃ {πο 1ροτοἩ {πα 15 οπ]]εᾶ 
ΒΟΙΟΙΠΟΠΒ, ΡΟΥΘ πνοπσιῖης. 
Απάᾶ θη Ῥοΐον βαν’ 16, ο 8ῃ- 
βιγογοᾷ ππ{ζο {ιο Ῥθορί6, 6 ΤΠΘΠ 
οἱ Τβνα6], ΠΥ τηαΥΥε] Υο αἲ {Π|15 
2Ξγη8 2 ΟἹ ΜΠΥ {αβίοη το τον 
665 ΟἹ τι8, α5 {οιρ]ι Ὦγ οι ο 
ῬΟΎΘΥ ΟΥ ϱοάποαΒς πγο Πα πιαάθ 

19 Ἠϊτη {ο πνα]]ς» πο ο οὗ ΑΡτα- 
Ίατη, απ οἵ Τραας, απ οὗ 400}, 
ιο αοα οὗ οαν {αἴμδιΒ, παῖ 
ρ]οτ]βοᾶ 5 ὃβετναπῦ ἆθβας; 
ΥΥΠΟΠΙΥΟ ἀομγεγοεᾶ πρ, απᾶ ἀεπιεά 
Ῥοΐογο π6 {ασο οἳ Ῥιαΐα, νετ 
6 πᾷ ἀθίογπππθᾶ {ο τοἶεαξο ἨΙτη. 

14 Βυῦ γο ἀοπῖιεᾷ {ο Ἠοίιγ απᾶ 
Ἠ]σμίθοις Οπα, απᾶ αξ]κεά Του ἃ 
1ΗΊΙΥᾷ6Υ6Υ {ο Ῥο ρταπζεᾶ απίογοα, 
δα ο ὑπὸ ἁῬτίπσοο οὗ 116; 
ποπ (ο γαϊβϑᾶ ἔτοπα {πὸ ἆθαά; 
ὄγγῃογοαοί γγ8 Υθ ΥΙΠΘΡΡΕ8. Απά 
6Άγ {αμ ἴῃ Ἠ]5 παιηο ΠΑ Ἠ15 
ἨΦΙΠΘ τηϑᾶθ {Πἱ5 τᾶ Αίτοηρς, 
ν/Ποτη γε Ῥομο]ᾶ απ Ίκπογγ: γεα, 
{πὸ Τα 1} νηπῖο]ι 15. Πτοαρ]ῃ Πα 
μα ρἴνει Πϊπα ΤΠ ρμογΐθοῦ 
βοππᾶπαβα ἴῃ {με Ῥτεβεπορ οὗ τοα 

17 8411. Απᾶ πουν, Ῥτούμται, 1 πο 
ὑπαῦ ἴῃ Ἰρπούϑηοθ ο αἸα 10, ἃ5 

18 αἸα 4150 γοῦν τπ]ου. Βαῦ ἴ]ια 
ήησς 10 ἀοά [ογοϑμθυγθᾶ 
Τγ Όπε ταοα{]ι οἳ 81} π6 ρυορῃθίβ, 
ναί Ἡϊς Οµτ]δς ϱΠοπ]ᾶ Βα θυ, ηα 

ΞΝ σι 

μι σ» 

19 Όνας {α]βΠεᾶ. Ἠερεπί ο {16γθ-. 
1ο9Υ6, απιά {πτηπ ασαῖῃ, ὑπᾶῦ γοιν 
515 1παγ Ῥο Ῥ]οῦζεά ουὖ, ὑπᾶΐ 50 
ἴπετο τηΔΥ ΘΟΙῚΘ ΒΕΒΡΟΠΒ Οὗ 16- 
{γεβηίησ τοπι {πο Ῥτοβεποθ οἵ 
ιο Τιογᾶ; απάἆ ἐλαῦ Ἡο πιαγ βοπά 
{π6 Ομν δῦ πο Πα Ώθεπ Δρροϊηΐ- 
οἆ Τον τοι, ευεπ ᾖθβαβ: ποτ 
{86 Ἠδανον πααδῦ τοσθῖνθ απ] 
ιο Ὠππος οὗ τοβοταῖοι οἵ 81] 
Ώήπρς, ππθγεοί ἀοά βρακο Ὦτ 
1ο πποπίἩ οὗ 15 μον Ῥτορβείβ 
τ’μΙ«Ἡ Ἠαγο Ῥθει βἶποῬ {16 πγοτ]ά 

92 οθραπ. Μοβος Ιπᾷεοᾷ βα1ᾶ, Α Ῥτο- 
Ῥ]εῦ 5881] {πῸ Τιονᾶ (ἀοᾶ ταῖδο πρ 
τπιηΐο σοῦ {Τοπ 41ΠΟΠΡ σοι Ῥχε- 
{Ίωγοπ, Τ]]κο απ{ο της; {ο Ἠϊπη 5118}] 
γε θύοι ἴῃ 811} (Πΐηπσς π]αί- 
8Ο6Υ6Υ Π6 5}8}] 5ρεα]ς πηΐο οι. 

20 

1058, 
Ῥογίέεο 

305, 
ΠΠ 

505, 
Ομ: 
8: Πα 50 ἵπ 
γεν. 26: 
ἵν. 27, 90. 
Ξρο Μαζί. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

3 / / δ ϑόέ δ ο 9 αλ ς Ν 10 ἐπεγίνωσκόν τεῦ αὐτὸν ὅτι οὗτος ἦν ὁ πρὸς 
᾿Ὶ 2 ’ 44 - ε ’ τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ 

- σι ἢ / 
πύλῃ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους 

᾽ , 3 4 - , ᾽ “ 

καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ. 
΄“ -" [ο . 

11:  Ἐρατοῦντος δὲ τοῦ ἰαθέντος χωλοῦῦ τὸν 
Τέ ν Ἶ / ἐδ λ ” δὴ έτρον καὶ Ιωάννην, συνέδραμε πρὸς αὐτοὺς 

΄“΄ « ν 8΄ὩΝ ΄σ “ - , 

πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολο- 
- Ε ,’ 

19 μῶντος, ἔκθαμβοι. ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρί- 
9. - νατο πρὸς τὸν λαόν, Άνδρες Ἰσραηλῖται, τί 

0 / 8. ων /΄ λ ε α / 3 , 

αυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε, 
3 ολο / Ἆ ΕῚ / ή σι ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσι τοῦ 

- ς Ν 
18 περιπατεῖν αὐτόν: ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ 

” Δ Δ 5 / « Ἂ ΄ , 

Ισαὰκ καὶ Ιακωβ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων 
ο α ἃ / εἴ ΄ Ε Ὡς α αι Ὁ 
ἡμῶν, ἐδόξασε τὸν παῖδα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν᾽ ὃν 
« ΄“- 7 ὃ [ή Ν » ’ ᾽ ᾿ 8 

ὑμεῖς παρεδώκατε, καὶ ἠρνήσασθε αὐτὸν 
Δ / 

κατα πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου 
εἾ ’ «- “ Ν ᾿ “ Ν / 

14 ἀπολύειν. ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον 
» / Ν 5 / ” 

ἠρνήσασθε, καὶ ἠτήσασθε ἄνδρα φονέα χα- 
“ ε ιας δῇ Ν 3 Δ “ ” 

1 ρισθῆναι ὑμῖν, τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς 
.ἁ ε κ 

ἀπεκτείνατε' ὃν ὃ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, 
μι τς - / , κ 

16 οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν. καὶ ἐπὶ τῇ πίστει 
“ 3 - “ ἃ “ / 

τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἵ- 
5, Ἂν 

δατε ἐστερέωσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ" καὶ ἡ πίστις ἡ 
ΓΕ τ᾿ ΓΙ νε , , 

δ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην 
Φ' ᾿ / « “ . -- 3 ΄ 

17 απέναντι πάντων ὑμῶν. καὶ νῦν, ἀδελφοί, 
3 σ΄ ἈΓΕῸΠᾺΝ » ’ α Δ 

οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ 
ς ” « “ « Ν ΔΝ ΓΝ 18 οἱ ἄρχοντες ὑμῶν. ὁ δὲ Θεὸς ἃ προκατ- 

Ν - 

ἦγγειλε διὰ στόματος πάντων τῶν προ- 

φητῶν αὐτοῦ, παθεῖν τὸν Χριστόν), ἐπλή- 
, 3 19 ρωσεν οὕτω. µετανοήσατε οὖν καὶ ἐπι- 

8 - - 

στρέψατε, εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς 
ς / “ Ἂ 3 Ας ’ 
ἁμαρτίας, ὅπως ἂν ἔλθωσι καιροὶ ἀναψύ- 

2) ξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου, καὶ ἀπο- 

στείλῃ τὸν προκεκηρυγµένον 19 ὑμῖν ᾿Τησοῦν 
ὰ “ ΄ 

21 Χριστόν!’ ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι 
/ 

ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν 
« 

ἐλάλησεν ὁ Θεὸς διὰ στόματος πάντων 13 ἁγί- 

5 ὧν αὐτοῦ προφητῶν ἀπ᾽ αἰῶνος, Μωσῆς 
9. μὲν γὰρ πρὸς τοὺς πατέρας 1" εἶπεν ὅτι Προ- 

, ἘΠ᾿ σὲ 3” / ’ ς Ν ε “ 16 

φήτην ὑμῖν ἀναστήσει Ἰζύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν 
- “ΤῈ ο Ξ ΡΝ 

ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ' αὐτοῦ ἀκού- 
ν / 4 4 , εἶ εδ α- 

σεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς, 

506 

ὅ {-σκον) δὲ 

να 
6 αυτου 

7 αἄᾶ μὲν 

8 οηι. αὐτὸν 

9 παθεῖν τὸν Χριστὸν 
αὐτοῦ 

προκεχειρισμένον 

Χριστόν, ᾿Τησοῦν 

μις 
τῶν 

ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προ- 
Φητων 

14 ϱηι. γὰρ πρὸς τοὺς 
πατέρας 

16 ϱπι. ὑμῶν 

16 ({ατρ. ὑμῶν, ὠς) 
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29 Απᾶ 165 ε]α]] οοπ]θ {ο ραβς, ὑπαῦ 
ΘΥΘΥΎ 508] ν]ο]ι ση] ποῦ εαν ελα 
Ῥτορμοί, 5881} ΡῈ ἀεβίτογεᾶ Ίποπι 
ΑΠΠΟΠς {μα Ῥεοβ]θ. 
24 Ύοα απά 811] {πε Ῥτορμείς ἔγοπα 

Βαπηπιε], δηα {Ππο56 ὑμπαῦύ {ο]]οτγ δου, 
88 ΙΠΑΠΥ ἃ5 Ἠαγο ΑΡΟΚΕΗ, πᾶν 1Π|π6- 
Ὑγ156 Γογαίο]ά οἵ {παρε ἄαγς. 
2ῦ Ὑ9 απο {πὸ ομάτεη οἳ {Π6 

Ῥνορ]ιαίβ, απᾶ οὗ ὑπὸ οογεπαπῦ συἩ]ο] 
ἄοᾶ πιαᾶο τὶ ον Σ40ΠοΥΒ, βαγίπρ 
ππίζο Α,τα]απα, ἘΑπᾶ τη ἐπ ν 5εεᾷ 
β]ια]] 411 {πὸ Ιπάντεᾶς οὗ ἴμο θαυ 
Ῥε Ῥ]εββοᾶ. 
26 Ὀπίο τοι Ἠταῦ, ἀοᾶ, Πανῖπρ 

γαἰθεᾷ αρ Ἠ5 Βου «6588, 5οηῦ ΗΙΠα 
{ο 1655 τοι, ἴῃ ἐπγηῖηρ απ/αΥ 6Υ6ΙΥ 
οπθ οὗ γοα {νοπα Ἠ15 1] 1168. 

4 Απά α5 {μὸν βρᾶκθ ππίο {πὸ 
Ῥεορ]ε, ὑπὸ Ῥυϊθϑὺβ ατιά ἴ]ιο Ἰ οαρύαῖ 
οὗ ιο Γοπαρ]α, απιᾶ {1ο Βαάᾷποςεβ 
6116 προη {λθπῃ, 
2 Ῥεϊπς ρτ]ονοᾶ ἴλπαί ἴπεγ ἐδαρ]ι 
{ο ῬθορΙθ, απᾶ Ῥτεασμαεᾶ {πτοιρ] 
7οβας {πο ΓΒ ΘΟ 0. {γοπη {1ο ἄεαά. 
8 Απά ἴλαεγ Ἰαϊᾷ παρᾶ ον {61}, 

απᾶ ραύ ἔποπη ἴῃ ΠΟΙ ππ{ζο {μα ποχύ 
(ἀν: ἴον 165 γγαβ πον εγεπ/]ᾷο. 
4 Ἠοπνραίέ, παπι οἳ ἔπεπα πγ]σ]ι 

Ἠοαχᾶ ἴ]ιο ποτά, Ῥε]εναᾶ, απᾶ {Π6 
ΠΌΘΟΥ οὗ {π6 1ηθι πας αροπί Ἀνο 
ιοιραιιᾶ. 
6 4 Απά Τί οαπηο {ο Ῥαβ5 οἩ ἴμα 

ΤΠΟΥΥΟΥΝ, ια ῦ 016ΙΥΥ116Υ5, απ Εά6Υ5, 
ΔΗ Βοχ1β6ς, 
6 Απά Αππας {π6 Ἠϊσ] Ῥτιοδί, δᾶ 

Οαἴαρμας, δα ο, απά ΑἰαοχαπάσΥ, 
απᾶ 5 ΤΙΔΠΥ ἃ5 Ὑγ616 Οὗ {116 Ἰήπάνγεᾶ 
οὗ ιο Ἠϊσ]ι Ῥυϊθϑῦ, πειο ραϊπετεά 
ἐοροίμετ οὐ ΓΣ εγαβα]επη. 
7 Απ θη {Πεγ λαά 5εῦ ἔ]ιοπη 1η ὑπὸ 

τηϊᾷςέ, {Ποὺ αξ]κεᾶ, ΒΥ π]ιαῖ ΡογαΥ, ΟΥ 
ϱγ πγ]ιαῦ παπηθ Ἠαγο 7ο ἄοπο {815 
8 Ποπ Ῥοΐοχ, 116 τι ἴ]ο ἨοΙγ 

ἄλορί, βαϊά ππίο ἔποιη, Ὑο τα]ου5 οὗ 
{πο Ῥθορία, δια Ἐ]άενς οἱ Τεγαε], 
9 Τῇ πνο {π15 ἆαγ "6 δχδιηϊηθᾶ οἵ {π6 

δοοᾶ ἄθεᾶ ἆοπε {ο {πὸ ᾿τηρούθηϊ τησ, 
Ῥτ ν]αῖ πηθας Π6 15 τπαάο πγ]ος, 
10 Ῥο 16 Ισιοη πηΐο γοα αἲ], ἃ πᾶ 

{ο 811 {π6 ρεορ]ο οὗ 15γαε], ὑπαῦ ν 
ἴμο Ναπιο οἵ {ο6βα5 Οµτὶςεύ οὐ Ναζα- 
τοῦ, ποτ γο εταοϊβεᾶ, ποτα ἀοά 
γαϊποᾶ {γοπι {πο ἀθαᾶ, εναν Ὦγ Ἠΐπη, 
ἄοι Οδ πιαπ 5ἰαπᾶ Ἠεγο Ῥεΐοτο 
γοα, πηο]θ. 
11 Ἐ ΤΗΙς ἴθ. ἴμο βύομ ὙΠῸ ἢ) πγας 

βοῦ δὖ ποαρ]ηῦ οὗ οι Ῥιή]ά6τβ, ΥΙΟ 
15. Ώδοσπηο ἴ]ια πεαά οἳ {16 ΘΟΥ̓ΠΘΥ. 

1981 

25 Απᾶ 10 ελα] Ῥο, ναί ονονγ βοπ]. 
γγ]ΙοἩ 5181] ποὺ Ἠδατκεπ {ο ἴλαί 
Ῥτορβεί, 51.811 06 αὐξουν ἀεβίαογ- 
ο ἴγοπι 41ΠΟΠΡ {πο Ῥοορ]θ. Ὑθα 
απιᾶ 411 {με ργορ]είς ἔγοπα Ρατηπε] 
απᾶ ποτα {μαῦ ΓοΠουγεᾶ δου, 85 
ΙΠΟΗΨΥ 5 Ἠαγο ΒΡΟΚΟΠ, ἴ]ι6γ 8150 
ἰο]ά οὗ {πθ686 ἄαγς. Ὑ9θ απο ὑμ6 
ΒΟΩ5 οἳ {πα Ῥτορμείβ, απά οὗ {πὸ 
οογεπαπῦ πΠΙΟἩ αοά 1πιαᾶς νι 
γοιγ Τ4{16Υβ, βαγῖηρ απο ΑΡτα- 
Ἱατη, Απᾶ ἴῃ ΕΜΥ βεεᾶά 5881] 81] 
ιο {απο οὐ ἴο οαγθι Ἆε 
Ῥ]αβεεᾶ. ὉὈπίο τοι Ανδῦ «ἀοᾶ, 
Ἱανίηρ ταϊδεᾷ πρ Ἠςδ Ῥετναπί, 
βεη{ Ἠη {ο Ῥ]6βς τοιι, ἵπ ὑπ} Πρ’ 
απΤΑΥ 6Υ6ΙΥ οπθοξγοι {χοπ τον 
ΤΠ] 165. 

4 Απαβίμεγ ϱραΚκοα τιθΐο {π6 Ρθο- 
Ῥ]6, 3116 ρυϊθϑίβ δηᾷ {1ο οπρίαῖτ 
οἵ {Π6 {επαρ]θ απᾶ {π6 Βαάάποθθς 

2 641196 ρου. ἔμθιη, Ῥεῖηρ ΒΟΥΘ 
ἐοιρ]εᾶ Ῥεσατιδο που {απσμῦ {Π6 
Ῥδορ]θ, απᾶ ρτοσ]απαᾶ ἴῃ «6518 
λα τεβαχγασβῖοη {γοπα {ιο ἀθαᾶ. 

5 Απάᾶ πον Ἰαῖά Ἰαπᾶς ον ἔλμαπῃ, 
δι Ῥαί {]οπαι ἴῃ πγατᾷ απίο μα 
ΤΠΟΥΥΟΤΥ: ΤΟΥ Τε γαξ ΠΟῪ 6ΥΘΠ- 

4 {146ὁ. Βαυΐὺ τα οἵ ποτ {πδὺ 
Πραγ {πο ποτα Ῥε]ενος; απᾶ {Π6 
ΗΊΊΊΠΡ6Υ οἳ {Π6 1Π6Π οα1ποθ {ο 6 
αροαῦ ἄνο {ποιβαπᾶ. 

ὅ Απᾶ [Ὁ οαπ1θ ἴο Ῥρ885 ον ἴμε 
ΠΠΟΙΥΟΝΥ, πα {πΠπ61} τα]6γβ απᾶ 
οἰάεις απᾶ ΒΟΥ] 065 πγοτο συ ουθᾶ 
{οσείμεν ἴῃ ᾖαγπδα]οτα: δηα Απ- 
188 μα Ἠϊσ]ι Ῥτίεβί 1ρας ἐόν, 
απά Οαἴαρμας, απᾶ σομπ, απᾶ 
Α]οχαπάςτ, απᾶ α5 ΤΠΑΠΥ 5 Ἠ6ΥΘ 
οὗ {μα κΚιπαᾶτρα οἳ {πὸ Ἠϊσ] ρτῖεςῦ. 
Απιᾶ ιαπ {πον Ἰιαᾶ βοὺ ἔαπα ἴῃ 
{π6 τηϊᾶβῦ, ἴπεγ Ἰπααϊτεᾶ, ΒΥ 
ταῦ ῬΟΥΤΘΙ, ΟΥ ἴῃ γα παπι, 
Πᾶν το ἄοπο {52 Τῆοπ Ῥεΐεν, 
β]οά η ιο Ἠο]γ ἀΠοΡί, βαῖά 
το μετα, Ὑς χι]ογς οἳ {Π6 
ῬΘΟΡΙΘ, απᾶ 6] (65,1 νο {815 ἄασ 
416 οχαπη]πεᾶ 60ΟΠΟΘΥΠΙΠΡ ἃ ροοᾶ 
ἀ4εεᾷ ἆοπε {ο απ Ἰπιροίοηπί ΠΕΠ, 
80. νυ παὐ τη δ 5 {μήβτηαπι 15 τη8 68 
ὙγΠ016 ; ο 1 Κποπηι πηΐο σοι 81], 
απιᾶ {ο 81] {Π6 ῬΘΟΡ]Θ Οὔ 15Υ86], ἐπαῦ 
ἴῃ ὑπ6 παπιθ οὗ αρα Οµνιεῦ οὗ 
Ναζαχθίῃ, Ποη το ογποϊΠῃαίι, 
συ μοτὴ αἀοᾶ ταϊβϑα τοπ ἐπ ἆθαᾶ, 
ευεπ ἴῃ ὅ μία οὐ ἐπ15 τπαι βίδπα 
Ἠεγο Ῥε[ογο τοι πηο]θ. ἩἨε Ὶ5 ἐπ 6 
βίοπο ΠΟ πας βοῦ αἲ ποαρῃύ 
οὗ γοι {π6 Ῥιη]άσις, ΠΟ ας 
τηϑᾶθ {1ο πρδᾶ οἵ ο ϱΟΥΠ6Υ. 

24 

[στ] 

-Ἱ 

[ο ο) 

«ο 

10 

11 

1ᾳτ.εους- 
πιαπίεζ. 

28Β0πιΙθ 
αποϊοηό 
αιθλοτῖ- 
{165 του. 
ἐπε ο]ε] 
η {εδίδ. 

505, ἐγ 
τὐποὴν 
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φαυεά 

505, ἐς 
ηςΙΗΘ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, σο0τ 

Ἂν ΄ 4». ἢ [κῇ ΓΝ πῆγα, / - 

93 εσται δέ, πασα ψυχή, ητις αν μὴ ακουσῃ του 

προφήτου ἐκείνου, ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ 
- - . ν 

4 λαοῦ. καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σα- 
δ Ν ΄ - σ ελ. 1λ. Ν μουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν, καὶ 

η) ᾿ : κ 
ο προκατήγγειλαν "ἴ τὰς ἡμέρας ταύτας. ὑμεῖς 

ἐστε]ὸ υἱοὶ τῶν προφητῶν, καὶ τῆς διαθήκης 
τ ὃ έθ ς Δ Ν Ν ΄ εδ. 10 ἧς διέθετο ὁ Θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν“, 

’ " ψι / 

λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ, Καὶ τῷ σπέρματί 

σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς 
΄σ κ εν ” ς Μ Ν 

90 γῆς. ὑμῖν πρῶτον ὁ Θεός, ἀναστήσας τὸν 
“' ΚΕ ϐ κ΄ 9] ἃ ΤΣ θα 

παῖδα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν “ἴ, ἀπέστειλεν αὐτὸν 
- - ἈΝ Ὁ , “ 

εὐλογοῦντα ὑμᾶς, ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκα- 
οὗ - -- “ 

στον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν. 
΄“ Ν 

4 Δαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαόν, ἐπέ- 
” - ΄σ 

στησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς: καὶ ὁ στρατηγὸς 
9 τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, διαπονούμενοι 

Ν ΔΝ / 3 Ν Ν / Ν 

διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαόν, καὶ καταγ- 

γέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ 
ο ΄ ᾽ - - 

8 νεκρῶν. καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας, 
ν ΕΣ / 3 Ν ” ιν ν᾽ καὶ ἔθεντο εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὐριον' ἦν γὰρ 

5 , ” ν 9 ΄ 3 , 
4 ἑσπέρα ἤδη. πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων 

κ᾿ , 4. ψῇ 5 ν ΚΑ / εο ο 
τὸν λόγον ἐπίστευσαν᾽ καὶ ἐγενήθη ὁ" ἀριθ- 

΄σ 3 “ ᾿ 

μὺς τῶν ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιάδες πέντε. 
3 ΄ ον 1. .:Ὁ ᾿ » » 

ὅ Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι 
γ᾽ ” Δ / ΄ 

αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ» πρεσβυτέρους 
6 καὶδ γραμματεῖς εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ "Αν- 

ναν τὸν ἀρχιερέα, καὶ Καϊάφαν, καὶ ᾿]ω- 

άννην, καὶ ᾿ Αλέξανδρον», καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ 

Τ γένους ἀρχιερατικοῦ. καὶ στήσαντες αὐτοὺς 
2 - , » / 3 / ’ ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο, Ἔν ποίᾳ δυνάμει 
ΩΝ Σ ΄- - 

ἢ ἐν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς ; 
/ , 

8 τότε Πέτρος πλησθεὶς Ἠνεύματος "Ἁγίου 
5 Δ 3 ,ὔ 2 σ “- 

εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ 

9 πρεσβύτεροι τοῦ ᾿Ισραήλϑ, εἰ ἡμεῖς σήμερον 
ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθε- 

10 νοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσωσται" γνωστὸν 
“ ΄ ες ”- - - 

έστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσ- 
, μὲ » - 2 / 3 “ - - 

ραήλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
΄“ / ἃ ς μσά 

τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ 
Δ ”/ 3 - 3 ’ Έτ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρ- 

, :) ’ « ΄ ς 

11 εστηκεν ἐνώπιον υμων ὑγιής. οὗτός ἐστιν 
ς { . - - 

ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν οἶκο- 
, ς , ᾿ ε 

δομούντων, ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας. 

17 κατήγγειλαν 

18 αάά οἱ 

19 ὑμῶν 

20 αᾶ ἐν 

31 οπι. Ἰησοῦν 

1 ΙΜατᾳ. ἀρχιερεῖς 

3 ϱΠι. ὁ 

5 αἄᾷ τοὺς 
Β 
εν 

ὅ "λννας ὁ ἀρχιερεύς, καὶ 
Καϊάφας, καὶ ᾿Ιωάννης, 
καὶ ᾿ Αλέξανδρος 

6 οπι. τοῦ Ἰσραήλ 
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1611 
12 Νοϊίπαν 18 ἴ]ιογο βα]ναίίοη ἴῃ 

ΑΠΥ οἴμον: ΤΟΥ ἴπετο 15 ποπο οὔ]αν 
ἨΒΊηΘ ππάᾶςθί Ἠδανεη ρίνεηπ ΑΠΙΟΠΡ. 
1Π6η ΨΠετεὮγ πγθ τητιϑὺ Ῥο βαγεά. 
19 4 Νου θη {16γ 5δν ὑπὸ Ῥο]ά- 

ηθβς οἳ Ῥεΐεγ απᾶᾷ ὅο]μπ, απᾶ Ῥεγ- 
οεϊνεᾶ ἴ]ιαί {Πεγ γγενε ππ]εαγποᾶ απά 
Ἰσπογαπί 16Η, ΠΟῪ πιαγνο]]εᾷ, απᾶ 
ἴπεγ {οοῖς Ἰιοπ]εᾶσε οἳ ἔπτη, ἐμαί 
{ππογ πᾶ Ῥεετ τή 6515. 
14 Απᾶ Ῥο]ο]άϊπρ {πὸ τπα ΥΙΟ] 

να5 Ἰοα]εᾶ, βἰαπαΐπρ ση {πῃ θη, 
ὑλλεγ οοτπ]ᾶ 58. ποὐλίηρ αρα]ηδυ 1{. 
15 Βυῦ πει {πεγ Ἰαᾶ οοτητηδηᾶ- 

οἆ {επι {ο σο αβᾶε οαί οἵ {πΠ6 
Οοαποῖ], ἴμεγ «οηζεγχεᾷ απιοΏρ 
{πθιηβε]νος, 
16 Ῥαγίησ, Ἠπαῦ ελα] πο ἆο {ο 

{Πθ6βο πιει ἢ ἴου ὑπᾶῦ Ιπᾷεεᾷ αποίαΡ]ε 
1ΠΙΥα616 μα Ώδοπ ἆοπο Ὦγ {μεπῃ, 15 
τη] {οβί {ο 811 επι ελα ἄγγε]] ἴῃ 
2 ογπβα]θτα, απᾶ γε οαπποῦ ἄδην Ἱδ. 
17 Βυΐ πα 1ὖ βργοαᾶ πο ἔπ Π 6 

ΏΠΠΟἨς πο Ῥθορίο, Ἰοὺ τι8 βύγα {ΠΥ 
πγθαΐθῃ ματι, ἴπαῦ {ποὺ βρεα]ς 
Ἠοεπορθ[οτ{Ἡ {ο πο τηςΏ ἴῃ {15 Ναπηο. 
18 Απᾶ που οα]]εᾷ ἔπετα, απ οοπι- 

ππαηᾶθά ἔ]ποτη, ποῦ {ο βραα]ς αὖ 8]], 
ΠΟΥ ἔθδοι ἴῃ ὑπὸ Νδιηθ οὗ “6818. ' 
19 Βιῖύ Ῥεΐεν απᾶ ἆομπ απβπγεγεᾶ, 

δια Βαϊ πηΐο ἔμοαπα, ἸΓΠείμον τὖ 6 
]ρΗί ἴῃ ὑπὸ βἰσ]ί οὗ αοᾶ, {ο ΠΘϑ ΚΘ 
πηΐο ο 1ΠΟΥΘ {απ πηΐο ἀοἆ, ]αάρο 
9. 
20 Ἐον ντο οαπποῦ Ῥταῇ 5ροα]ς {πο 

(Π]πρβ ΒΟ γα Ἠανο βθθὴ δηᾶ 
Ποατᾶ. 
21 Φο θη {1ου πα αν Πποὺ ἐ]ιγοαί- 

οποα( {μεπῃ, πετ 1εί {πεπα σο, Ἀπάϊπρ 
πούμιηρ μουν ου τηϊ]σΏ{ ρα {Π τη, 
Ῥϑοδῖιβθ οὗ {πῃ Ῥεορ]α: {οΥ 81] πηθι 
δἱουιῆοα αοά ἴον ὑμαῦ πο τγὰ5 
ᾷρπο. 
22. Έον {πο ΊηΣΠ γᾶ αΏοτο {οτίγ 

ΥΘαΥΡ ο], οι γοπη {115 τηΙτας]ο οὗ 
Ἠεα]ηρ γγας εΠονγεᾶ. 
28 4 Απᾶ Ῥείΐηρ Ἰοὺ σο, ἴπεγ πεπῖ 

{ο ἐλαῖγ οὐ 6ΟΙΠΡάΗΥ, απᾶ τορογοᾶ 
αἲ] ὑπαῦ ὑπ ομΙεῖ Ῥυϊθϑύβ απᾶ Ε]άετς 
Ἰαᾶ 5αϊᾶ απί{ο ἔποπη. 
24 Απᾶ νε πον πραγ ἐλαῖ, {αγ 
ΠΕ ἀρ {αῖν νοῖοθ {ο ἀαοᾶ σι 
0Π6 αοοογᾶ, απᾶ 5814, Του, ἴἶιοι 
αγ ἀοά ΙΙΙ Ππαβϑῦ τιαᾶο Ἠθαγοπ 
δια οατ{Ἡ, μα {19 568, δι 811 ναί 
ἴῃ ὑπο 18, 
26 ὙΠῸ Ὦγ ὑπὸ πιοα{] οἳ {1γ 561- 

γϑηὺ Ώαν]ᾶ Μαδί ρα], Ἡ Ύγγ ἀῑᾷ {110 
Ἠεβίμθη 1αρ6, 8η {16 Ῥοορίο 1 ο 
ναίἩ μη ρ8 ὃ 

ΤΥ, 12-.-25. 

1881 
19 Απᾶ ἴῃ ποπο οἳΒεχ 15 {Π6γθ βαἶνα- 

Ποπ: Τοχ προ. ἵδ ΠΟΥ ΑΠΥ 
Ο616Υ ΠαΊηΘ ΠΠ(ΘΥ Ἠθδαγεη, ὑπδὺ 
5 ρίνεη α1ΠΟΠΦ ΤΗΘΗ, Ὑθγείη Ὑγθ 
πητδί Ῥο βανεᾶ. 
Νου π]θη ἔ]εν Ῥε]ιε]ά {πε Ῥο]ᾶ- 

ηθβ5 οὗ Ῥεΐεγ απᾶ ἆομπ, απᾶ λαά 
Ῥετοεῖνεά {]ιαί {ΠΥ πγεγεππ]εατἹ- 
ο απιᾶᾷ Ισπογαη{ ΤΊΘΠ, {]ιεγ πιαΥ- 
γο]]εᾶ; απᾶ {πεγ {οο]ς]αιογ]εᾶσε 
οἳ ποι, λα ῦ {]ιεγ Πα Ῥθειι τὶ 

14 ἆεβας. Απά βοεῖηρ {πα τηαση νγ]ο]ι 
πας Ἠεα]οᾶ βίαπᾶῖηρ πα ἔπαπα, 
Όλαγ οοσ]ᾶ βὰν ποίμῖηρ αρα1ηθί 16. 

15 Βαὺῦ π]θη {Ποὺ πᾶ οοπιπιαπᾶϱᾶ 
{μου {ο Ρο 85166 οαὖ οὔ [Π6 οοποΙ], 
που! ουυ θα απποπρ ὑΠΘΙΊΒΘΙΥ ΘΒ, 

10 ραγίηρ, Παῦ 518} τ ἄο ἴο 
{Π|656 Ίπαθη 2 ἔου {πδὺ ᾿Ἰπαθρᾷ ἃ Βο- 
[8.016 1πηΐτασ]α μα Ῥεεῃ πγουρηῦ 
ἐμτοισ] {Ποτῃη, 15 τηαπ]{θβί {ο αἲ] 
ναί ἀπγε]] ἴῃ εγαδα]επῃ: απᾶ γα 

17 «απποί ἄειγ 10. Βεΐ λαέ Ἰὸ βργεαᾶ 
ηο {πΥ{]16υ ΔΙ ΘΟ ρ' {πα ῬΘΟΡΙΘ, 1εί 
τ5 {Ἠτεαίθη {Πετη, ὑμαὺ {11εγ 8Ρεα]ς 
Ἠεποθί[οτίἩ {ο πο τηαν ἴῃ 05 

18 παπηθ. Απά {1εγ οα]]οᾶ παπα, θᾶ 
ομαχροαᾷ {πεπα ποὺ {ο βρεα]ς δὖ 81] 
ΠΟΥ {68ς6] ἴῃ {Πο ηαπηθ οὗ ᾖθδς. 

19 Βαῦὺ Ῥείεγ απᾶ «ᾖοἨπ απβγγετεᾶ 
απᾶ Βαϊα ππ{ο {ῃαια, ὙΥ μού συ 16 
νο υἱρηῦ ἴῃ {6 εἰσαί οἵ ἀοᾶ {ο 
Ἡοεαχ]κοη πηΐο γοι γαύμϑυ {η τι - 

20 {ο ἀοἄ, ]αᾶρο Τε: {ου πνθ οαηποῦ 
Ῥαΐ 8Ρροα]ς {ο {πΐπρς νΠ]ο]ι γα 

21 βαν απᾶ πραγ. Απά {16Υ, μη 
{που ας αν που ἑτεαζεπεᾶ {μεπι, 
160 {Ποτα ρο, βπάϊηπρ ποῦβμῖηρ ΠΟΥ 
11167 τηϊρηὐ ραη]δ] (παπα, Ώδοβαξθ 
οἳ {μθ Ῥεορ]ο; ῸΥ 81] ππεπ ρ]οτῖ- 
ρα ἄοά ἴον ὑμπδὺ νυ] ἢ γτας ἄοπο. 

22 ἘῸΣ {Π6 Τηδ γγἃ8 ΤΟΥ ὑπ ΤοΥ{Υ 
ΎΘ8Υ5 ο]ᾶ, οἩ πνοπη 118 ΤΠ ῖγ 8.016 
οὗ ΠεαΗηρ πας ντοιρ]ιό. 

Απάᾶ Ῥεῖηπςρ ]εε σο, {16γ «8Π1Θ 
{ο {6 }} οὗ ϱΟΠΙΡΑΠΥ, απᾶ 16- 
Ῥοχ{εᾶ 811 ελα! {ιο οπΙεξ Ῥτϊεβίβ 
απᾶ {πο εἰάθις Ἰαᾶ βαϊᾷ απίο 

24 ποτὰ. Απᾶ {1αγ, γα ὑπ νυ Πιθανά 
10, ρα ἀρ ὑπο ὶν νοῖσθ {ο αοᾶ 
ἢ οπθ αποοοχᾶ, απᾶ Βαϊ, Ὁ 
2Τιοτᾶ, ϑύμπου ὑπαῦ ἀϊα δ ππα]κο ὑπ 
Ἠεαγεη 8 Πα] {π6 θαυ απᾶά {π6 
8568, απᾶ ἃ}1 Ὠιαῦ ἴῃ {πει 18: 

2ὔ Αγ/Πο Ὦγ ὕπο Ἠο]ν ἄποςί, δη ὑπ6 
πιοπίἩ οἵ ος {αΐλμος Ὠανίά υγ 
βογναηί, ἀῑάδί Ραγ, 
ασ ἀῑᾷ ἐπ επ[Ι]ο8 ταρο, 
Απάᾶ ἴμθ Ῥεορ]θβ ὅ Ιπιαρίπο γαίπ 

ΩΗπρΒΟ 

19 

25 

1 αγ. 
δῖση. 

105, 
ήαίον 

505, 
ίποι ατί 
λε ἐμαὶ 
αἰαᾶ πια] 

4 Τμο 
ατοεικ 
ταχί ἵπ. 
118 
εἸαιιδο 15 
ΒΟΠΠ6- 
ψηαῖ 1Ἡ.- 
οθγία!ῃ. 

505, 
πιά ίαίε 
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19 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία" 
» 7 Δ ” ΝΕ] ΄“ « Ν Ν Ἂν οὔτεῖ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρα- 
Δ ΔΝ ΄ 3 » , » αι “ 

νὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις, ἐν ᾧ δεῖ 

σωθῆναι ἡμᾶς. 
- - ’ 

13 Θεωροῦντες δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν 
δ ν3. , Ν / μὴ ”/ καὶ Ἰωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρω- 

3 / / ” ο.» [οὐ κι ᾿ 

ποι ἀγράμματοί εἰσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, 

ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ ᾿ἸΙησοῦ 
5 Δ ” Δ Ἡ ἦσαν. τὸν δὲ ἄνθρωπον βλέποντες σὺν 

΄“΄ - ᾽ 

αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον, οὐδὲν 
4 ᾿ - / Ν ᾽ . ” 16 εἶχον ἀντειπεῖν, κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω 

-” / 3 ΄“΄ ΄ Ν 

τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν, συνέβαλον πρὸς 
’ὕ ” 9 

10 ἀλλήλους, λέγοντες, Τί ποιήσομενϑ τοῖς ἂν- 
“ Ν 

θρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν 
σημεῖον γέγονε δ αὐτῶν, πᾶσι τοῖς κατοι- 

- « ἈΝ / Νὴ ” / 

κοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνά- 
3 ” 

17 μεθα ἀρνήσασθαι, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον 
΄ ΔΝ ἵν »"». 

διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλῇ 1 ἀπειλησώ- 

μεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 
’ Ν 5» ’ Ν , 

18 τουτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. καὶ καλέσαντες 
» , / ᾽ «12... ᾿ Δ 

αὐτούς, παρήγγειλαν αὐτοῖς]” τὸ καθόλου μὴ 
’ ΔΝ / μὴ - Ψ / φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 

19 τοῦ Ἰησοῦ. ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀπο- 
΄ ᾿ Ε] ν 53 Β / , 

κριθέντες πρὸς αὐτοὺς εἶπον, Εἰ δίκαιόν 

ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλ- 
“Ὁ ἴον “ 3 / ΔΝ 

90 λον ἢ τοῦ Θεοῦ, κρίνατε. οὐ δυνάμεθα γὰρ 
« - ἊΣ ”/ απ » ’ ΔΝ λ λ ΄ 

ἡμεῖς, ἃ εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν, μὴ λαλεῖν, 
Ε] / 

91 οἱ δὲ προσαπειλησάµενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, 
- 3” 

μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὖ- 
’ ΕΥ̓ ΔΝ , μὲ ’ δ᾽ / Δ 

τούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν 
Θ Λ ο}. - , » - ᾿ 3 Ἃ " 99 Θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι. ἐτῶν γὰρ ἦν πλειὸ 

, ς ” » ) ἃ » 

νων τεσσαράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ᾽ ὃν ἐγε- 
΄ “ - / 

γόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. 
- ΄ 5 Ά 

ο ᾿Απολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους, 
μὲ καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιε- 

΄ ΨΥ. / α ς ΜΝ (Ὁ ᾿ 
94 ρεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπον. οἱ δὲ ἀκού- 

« ΔΝ 3 αἵ Ἄν, ΔΝ 

σαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν 

Θεόν, καὶ εἶπον, Δέσποτα, σὺ ὁ Θεὸς" ὁ 
Ν . Ν ΄ 

ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θά- 
/ ας » ό ὁ 

95 λασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς' ὁ διὰ στό- 
- / 

ματος" Δαβὶδ τοῦ παιδός σου εἰπών, ἱνατί 

ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 

Ἰ οὐδὲ 

8 (τόν) τε 

9. ποιήσωμεν 

10 ἀρνεῖσθαι 

11 ϱπι, ἀπειλῇ 

19 ΓΤ. 
“ πι. αυτοις 

15 ϱΟΠι. ὁ Θεὸς 
1 τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ 
Ἠνεύματος "Αγίου. στὀ- 
ματος ΠΜαγᾳ. πιοίεΒ {16 
υπεογίαἰπίψ οὔ] γεαᾶ- 
ἴηι 

15. ρηὶ, τοῦ 
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1611 
26 Τμο Ἐίπρς οἳ {πα εατίἩ βίοοᾶ 

πρ, απά ο τα]γς πετ ραὔμεγες 
ἰορείμεν αραϊπβί ὑπὸ Τιοτᾶ, απάἆ α- |. 
ραϊηδῦ 5 Ομτ]εί. 
2τ ΒῸΣ οὗ ἃ παλ ασαϊηδε {ΠΥ 

Ἠοίγ ΟΠ] ἆεβας, πηοτη ὑποῦ Πϑϑὺ 
αποϊηί{αᾶ, μού Ἠετοᾶ, απᾶἆ Ῥοῃΐϊιβ 
Ῥηαΐςα, τὶν ὑπ επΙΙθ5, απἆ ἴ]ε 
Ῥεορ]ο οὗ Ίβταε] Ίνετο ραΐῦλμετεᾶ ἴο- 
Ροΐμεν, 
28 ΒῸΣ {ο ἆο π]αίβδοσθγετ ἐμ γ παπᾶ 

απᾶ ἐπὴν οοπηβεΙ ἀεειπη]πεᾶ Ῥείογε 
{ο Ὀ6 ἄοπο. 
29 Απά που Τιογᾶ, Ῥε]ο]ᾶ πρὶν 

πγοαίεπῖπρς, απά σταπὀ τπίο [ΠΥ 
βογναηίβ, ἴλαῦ τ 811] ΤῬοϊἱάπεβς 
[Π6Υ πιαγ 5ρεα]ς {Ἡγ πγοτᾶ, 
80 ΒΥ 5αείομῖπρ Εοτί] {πῖπο πᾶ 

ἴο 68]: απᾶ {πῶῦ β]σης απᾶ γγοπᾶςτς 
1ηαΥ "6 ἄοπο Ὦγ ὑπὸ Νϑιηθ οὗ ἐγ 
ΠΟΙΥ ΟΠ] «εδ». 
81 4 Απᾶ σψπθὴ ἴπεγ Ἠαᾶ Ῥταγεᾶ, 

Ώιο Ῥρίασς πνας 5Ἡα]αη Ὑετεο {ΠΥ 
ψογθ αβδεπηρ]θᾶ {οσείματ, απᾶ ἴ]ιογ 
πγθγθ αἩ] βΠεά τι {π6 Ἠοῖψ ἀποβῖ, 
απᾶ ἴ]αγ βραίκο {ο πγοτᾶ οὗ ἄοά 
γη] Ῥο]άπαἙς. 
82 Απά ελο τη] {πᾶς οἵ ἔπετα ὑπ 

ῬεΠογαᾶ, σου οὗ οπθ Ἠεατέ, απ οἵ 
οπο 5081; Ναϊίμεγ βδὶα απγ οὗ {]απῃ, 
ενα οασ]ί οὗ πο ὑπϊηρθ ΒΟ Ίο 
Ῥοββθβςεᾷ σας 5 οὐ, Ὀτῦ {1εγ 
Ἰαᾶ 811 ἐμήπρς 6ΟΠΗΠΠΘΗ. 
88 Απᾶ τ σγοαὺ Ῥοπεγ Ραγε ἴ]ο 

ΑΡοβί]ος πηΙνπεβς οὐ {πο χαδιτγθο[Ιοι 
οὗ λαο Τιογᾷ «6515, δηα στεαῦ ϱτ8οθ 
π/Ώ5 ἼΡΟΙ ὑπ θη 8]]. 
84 Νεϊί]αν γὰ8 ὕΠ6 76 ΔΎ ΔΙΏΟΠΡ᾽ 

ἴποτη {]ιαῦ Ἰαεκοᾶ: ἘῸΣ 85 ΠΙΔΠΥ ἃΒ 
ΥΓΘΥΘ ῬΟΒΒΘΒΒΟΥΒ Οὗ Ι4Πᾷ5, οὗ Ἠοι1565, 
5014 ἔποπα, απᾶ Ῥτοασ]λύ {πο Ῥτίοεβ 
οὗ {πὸ ἐμίηρβ ὑμαῦ πγεγε 5ο]ᾶ, 
85 Απᾷ ]αῖά ἔ]ιοπα ἄονση αὖ ὑμ8 ἀρο- 

οἰ]οβ) 1εεῖ: 
πηα(θ Ἀπίο 6Υ6ΥΥ 1παη αοθοτᾶίηρ α5 
Ί1ο μπᾶ πεαᾶ. 
86 Απιᾶ 590965, πὸ Ὦγ ἴπο Αρορί]ες 

πας βαγηαππεᾶ Ῥαγπαβας (π]ΙοἩ 18, 
Ῥοΐπς Ιπεογργαξεᾶ, Τ]ο βοὴ οὗ 6ΟΏΡΟ- 
α{1οη) ἃ Τον]ζο, απᾶ οἳ [π6 Οὐ 
οἵ Ογρυτιβ, 
87 Ἠανίπρ Ἰαμᾶ, 5ο]ά 10, απᾶ Ῥγοπρ, 

ἴλο ἨΠΙΟΠΟΥ, απά ]αἱᾷ 10 αὖ ἴμο ΑΡο- 
έ]ες’ Γεοῦ. 

5 Βαυΐ ἃ οργίαϊη ΠΊΦΠ παπιθᾶ Απα- 
πας, πι βαρρμίτα Ἠ]5 νη1ε, 5ο] ἃ 
ῬοββοββῖοΠ, 
9 Απά Κορὺ Ῥαε]ς ρατὲ οὗ {πὸ Ῥτῖσο, 
8 νο 4150. Ῥοΐηςρ Ῥτϊνγ {ο τέ, πα 

Απά ἀἰξίτιραθίοη σγαβ΄ 

1881 
20 ΤΠ6 Κίηρθ οἳ ὑπὸ οτί] 5ϑὲ 

{οπηβο]τος 1 αΥΥαΥ, 
Απιά ὑπὸ τπ]θγς πγεγο ραϊ]εγοᾶ 

{οσεί]οαχ, 
Ἀραϊηβὺ {πμ6 Τιοτᾷ, απᾶ δραϊηβὺ 

115 1 Αποϊηζες: 
27 Ιου οἳ ἃ ὑχσαΐ ἴῃ {115 οἱ αρα ϊηβί 

ΤΥ ΠΟΙΥ ϑουνδηῦ “6518, ΠΟΤῚ 
ποια αἸαθὺ δηοϊπύ, οί Ἠετοᾶ 
απᾶ Ῥοηΐπιβ Ῥήαΐο, νο {πὸ 
ἀοπίΙΙ65 απᾶ {ο Ῥεορ]θςβ οἳ 15- 

28 ταε], σοῦ ραϊμετεᾷ {οσθί]αχ, ἕο 
6ο π]αίβοενον ἔῃ γ Ἠαπᾶ απιᾷ ἐμ ν 
οοηςβε] {ογεοχᾶάα]πεᾷ {ο οοπηο {ο 

29 Ῥα88. Απᾶ ποῦ, ΤΟΥ, 1οοῖς προ 
{ποθ {μγεαιεπῖηρς: απά σγαπ{ 
ππζο 1]γ 3βετναπίς ζο βρεα]ς ἔῃ 

90 νου ἢ 81] Ῥο]άπθβςβ, πι] 
Όποια κἰγείο]ιοςδὺ οτι {πη Ἰαπᾶ 
1ο Ἠεα]; απᾶ ὑπαὺ βἰσηπβ απᾶ γοπ- 
ἄευβ αγ Ὦε ἆοπο {πτοισΏ ἴ]ιο 
Ίθ8ΙΠΘ οὗ {1γ Πο]γ βετναπί “6518. 

81 Άπάα ναι ποὺ πᾶ ρταγαεᾶ, λα 
Ῥ]ασς Ίγα8 ΒΠακεη τηετοεϊη {μετ 
Ί6ΥΘ ρα{μογεά {ορθίματ; απᾶ {Πεγ 
ππογο αἳ] ΆΠεά ση] ἴο Ἠοιγ 
ἀΠοβέ, απᾶ {πιεγ 5ρακο {ια ποσὰ 
οὗ ἀοά να Ῥο]άπεςς. 

82 Απᾶ ο τηπ]Ω/πιάᾶο οὗ παπα 
ναί Ῥεμετοεά πετθ οὗ οπο Ἠεατί 
απᾶ 501]: απᾶ ποὺ οπθ οὗ ἔΠεπι 
5αἱᾷ ἰιαί ααρλῦ οὗ {ιο {π]ηρ5 
πγηΙο]ι ο Ῥοββοβεεᾷ πγας ΠῚΒ5 ΟΠΗ; 
Ῥαύ πον Ἰαᾶ 81] ἠήπρς οοπΙΠΟΠ. 

99 Απᾶ να στθαῖ Ρουθ ραγο ἴ]α 
αροβί]ες αν νήπθβς οἳ ἴμε 
γθβιΙγθοβῖοη οὗ {π6 Τιογᾷ “6558: 
απᾶ ρτοαί συϑοθ γγχἃ5 ΠΡΟῚ {ποδια 

84 811. ΒῸΣ πεϊιευ πας {ενα 8- 
1ηοης {παεπῃ απ {]παί ]αοἷκεά: Τον 
35 ΤΙΑἨΥ 88 ὝΘΥΘ ῬΟΒΒΘΒΒΟΥΒ Οἱ 
Ἰαπᾶς ου Ἠοιβθς 5014 ποῖ, απιᾶ 
Ῥτοπασ]ιῦ {1ο Ῥργῖοςς οὗ {πε (ππισς 

96 {μδὺ πγογο 5014, απᾶ Ἰαϊα ἔοτη αὐ 
Όλο δροβύϊθβ᾽ {6εῦ: ατιά ἀῑδιῖριι- 
ση γα ππαᾶο απίο εαο], 80- 
ορτάἵης 8 αγ οπθ Ἠαᾶ πεεᾶ. 

86 Απᾶ οβερ]ῃ, πο Ὦσ {πὸ 8ρΡο- 
βἶ]ος σγὰ8 Βαγπαππθᾷ Ῥατπαβρας 
(πΠΙοἩ 18, Ῥεΐης Ιπέετργοείθᾶ, ΒΟΠ 
οὗ ΔαχποτίαΙοπ), ἃ Ἰιενῖίο, ἃ 

87 τη οὗ ΟΥρΥας Ὦγ γ806, Ἱανίπρ 
ἃ Πε]ᾶ, 5ο]α 16, απᾶ Ὀγοπσῆηί {16 
ΙΠΟΠ6ΕΥ, απᾶ Ἰαϊᾶ Ὁ αὖ ἴλο δρο- 
5έ]α5’ 166. 

5 Ῥαίι ἃ οοταϊπ τηαπ παππεί 
Απαπίας, ἢ ΒαβρηΙγα Ἠ]5 π]]ο, 

9 5018 ἃ ΤῬοββθβδίοΏ, απᾶἀ Κερί 
Ῥασ]ς ραγὲ οὗ {π6 Ῥτῖος, 5 πνῖξε 
8ἱβο ἨῬεῖηπσ ΤΥ {ἴο Ἱΐ, αι | 

1 αν 
ΟΙ κε 

23 τ. 
δοηεῖ- 
δε γι, 

8 ΒΟΠῚΘ 
δποϊθηῦ 
Δαν ΠοΥ- 
{165 δα 
Ογλ. 

405, 60η- 
ϑοϊαΐϊονι 
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, ε χε ο . Ἢ ε 3” 
86 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρ- 

χοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ 
, . Ν --- - γε σὲ 

87 Κυρίου, καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ" συν- 

ἤχθησαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας 51 ἐπὶ τὸν ἅγιον 
΄“ » - ὸ - » «ς ’ 

παῖδά σου ᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, Ἡρώδης τε 

καὶ Πόντιος Πιλάτος, σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς 
» ΄ « 

98 Ἰσραήλ, ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ 
β λ / ’ ΄ 6 Ν Δ ” 

39 βουλὴ σου προωρισε γενεσθαι. και τα νυν, 
Ῥ ΄ 

Κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς 
με , 

τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης 
΄σ ᾿ / ” “ ἣν “ 

9 80 λαλεῖν τὸν λόγον σου, ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου 
, ” - 

ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν, καὶ σημεῖα καὶ τέρατα 
/ Ν σι - 

γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός 

81 σοὺ ᾿Ιησοῦ. καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη 
οἱ ὁ / Ὁ ὃν 5 , κ. λή θ ᾿᾿ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθη 

σαν ἅπαντες Πνεύματος "Αγίου "7, καὶ ἐλά- 

λουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παρρησίας. 
- “- 3 

83 Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ 5 

καρδία καὶ ἡ 15 ψυχὴ μία καὶ οὐδ᾽ εἷς τι τῶν 
ς /  -” ὁ ” 5 5 » 
ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ 
- εξ σου ια ’ Ν / ῃ 

88 ἣν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. καὶ μεγάλῃ δυνάμει 
» , Ν ’ [4 » / “ 

ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς 
3 / - / ᾽ “19 / 
ἀναστάσεως του Ἐυριου Ἴησου”", χαρις τε 

/ αν ᾽ , 2ο λ ν 
84 μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. οὐδὲ γὰρ 

” / ε - 20 » 2 -. μὴ Δ 

ἐνδεής τις ὑπῆρχεν Ὁ ἐν αὐτοῖς' ὅσοι γὰρ 
Ἀ ” - “ 

κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦν- 

τες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων, 
- Ν ϑι Ν Ν / “- Ε ’ 
3ὔ καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστό- 

λων διεδίδοτο δὲ ἑκάστῳ καθύτι ἄν τις 
9 

χρείαν εἶχεν. 
, « 86 ᾿Ιωσῆς ἢ 3 δέ, ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας 

ο ΄ μὲ 

ὑπὸ”; τῶν ἀποστόλων (ὃ ἐστι, μεθερμηνευό- 
ΠῚ ͵ “ . 

μένον, υἱὸς παρακλήσεως), Λευΐτης, Κύπριος 
ρε ή ον “ / 

47 τῷ γένει, ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλήσας 
2 μ “εν Ων Ν Ν / 

ἤνεγκε τὸ χρῆμα, καὶ ἔθηκε παρὰ τοὺς πόδας 

τῶν ἀποστόλων. 
ΕῚ] 

5 ᾿Ανὴρ δέ τις ᾿Ανανίας ὀνόματι, σὺν 

Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, ἐπώλησε 

9 κτῆμα, καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, 
, Ν ον - 

συνειδυίας καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ], καὶ 

16 ὦ ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ 

17 τοῦ Αγίου Πνεύματος 

18. οπι. ἡ 

19. ΛΙαγφ. αἀὰ5 Χριστοῦ 

30. ἣν 

5Ι Ἰωσὴφ 
35 ἀπὸ 

1 ϱπι, αὐτοῦ 

511 



"ον, ἰο 
αετείνε. 

ΤΟΥ, ἴηι 
Θὐ ον 
δίγεεί 

ΤΗΕ ΔΟΤΕΡ Υ, 2-15. 

1611 
ῬτοαρΗηί ἃ οετίαῖη Ῥαγῖέ, απᾶ ]α1ᾷ 1ὲ 
αὖ {πο Αγροβί]ος’ {εοῦ. 
5 Βα Ῥοΐετ βαϊᾶ, Απαηῖαςβ, Ὑιγ 
μα Βαΐαπ Π]]οᾷ ήπιο πραγ {ο 116 
{ο πο ΠΟΙ ἀΠοξδί, απᾶ {ο Ίαερ 
Ῥαε]ς ρανὲ οἵ ἴπο Ῥτϊσο οἳ {16 
Ἰαπᾶ» 
4 1165 10 τουδὶ θα, πγας 16 ποῦ 

{π]πὸ οὐ 8Π4 αἲίοι 16 ννας 5ο]ᾶ, 
πως ᾧ ποῦ ἴῃ {116 ΟΠΠ ῬΟΠΕΥ2 
ΠΥ Ποῦ οι οοποθῖιγεά {115 
{πῖπρ ἵπ ήπο πραυὺ ἴλοα Ἰαδε 
ποὺ Ἠεά ταπίο ππθη, μὰ πηΐο 
αοᾶ. 
δ Απᾶ Απαηῖας Ἠεατίηρ {Π656 που 5, 

611 ἄοτνπ, απᾶ ραγο πρ {μ6 ρ]οβί: 
να ρτοαῦ ἴθαΥ 681ΠΘ ΟἨ 811 {ποτὰ ελα 
Ἱεατᾶ {Π656 {π]ηρ85. 
6 Απᾶ {μα γοππρ τηθη ΔΥΌΒΘ, πγοιηᾶ 

Ἠπη αρ, απᾶ οαγτ]ιοᾷ Ἠϊπη οας, απᾶά 
Ῥαπεά Ἠϊτη. 
7 Απᾶ Ὁ πας αροαί λα 5ραοο οἵ 

{πγθθ Ίος δέου, γεν Ἠϊβ πο, 
ποῦ Κποπίηρ ναί γα ἄοπα, «πια 
ἴῃ. 
8 Απᾶ Ῥεΐαγ δηβυγουθᾶ πηί{ο Ἡθγ, 

1611 τηε πγείμαεν γο 5014 {πΠ6 ]απᾶ 
Τ0Υ 50 το. Απᾶ 516 ραῖᾶ, Ὑ88, 
ΤΟΥ 50 ΤΙΠΟΗ. 
9 ῶμοπ Ῥροίου βαϊᾶ πη{ο ἢ θυ, Ἐουν 

15 16 μα το Ἠανο αρτοεᾶ {οσείμοτ, 
{ο {επαρί πο ΒΡρϊπ6 οἳ {1ο Του 2 
Ῥο]ο]ά, {π6 {εοί οὗ ἔτι νγμΙο] Ἠανεα 
Ῥατ]αεᾶ {ΠΥ Ἡαςραπᾶ αγο αἲ {πα ἆοοχ, 
Δα 5181] «αττγ {π66 οί. 
10 ΈἨεη 16]1 516 ἄονγτ βἰγαϊρ]ιίσταγ 

αὖ 15 {96ἱ, απᾶ γΙε]άσᾶ αρ {με ρ]οβί: 
Απά {πὸ τοπηρ ΤΏ 6816 ἴῃ, απά 
{οαπᾶ ΠΟΙ ἀεαᾶ, απᾶ οαττγῖηρ ΠΟΥ 
Σοτί], Ῥατ]οᾶ Ποὺ Ὦγ ΠΟΥ ἨἩαςρατιᾶ. 
11 Απάᾶ ρτοαί Γ6βΥ οϱ8Ί1ο προηυ αἩ 

ἴμο ΟΠΜαΤΟΙ, απᾶ αροη 5 ΙΠΔΗΥ ἃ 5 
Ἠεαγᾶ {Π|56 (πρ. 
19 4 Απᾶ Ὦγ πε Ἰαπᾶς οὗ {16 

ΑΤΡΟΡίΊ68 πνετο ΤΥ βἶστιςδ απᾷ νοἸ- 
εις πποιρηί αΠΙΟΠΡ ἴ]ο Ῥεορ]θ. 
(Απᾶ ἴ]ιογ πγεγο αἲ] τι} οπιθ αοσοοτᾶᾷ 
ἴῃ ΒΟΙΟΙΙΟΠ᾽5 Ῥοχς]. 
19 Απᾷ οἳ ἴμο τοδί ἆπγδί πο τῇδ 

1οἵτπ Ἠπηξα] {ο ἐπετα: Βαῦ {με Ρρεορ]α 
πηπρηΙπεᾶ {]οτη. 
14 Απάᾶ Ῥομεγεις σοῦ {Π6 ΤΟΥ͂Θ 

αἀᾶοᾶ {ο {πὸ Τιοτᾶ, τα] ααιᾶθς θοῦ 
οἳ ΊΠΘΙΙ απιᾶ ν/ΟΠΙΘΗ.) 
15 ΤΠΒΟΠΙΙΕΗΝ {λα ἴπεγ Ῥγοαπρ]Ώί 
Του {1ιο 5101 ἸΙπίο {1ο βίγθοίβ, απᾶ 
]αιᾶ {ποτ οπ θ645 απἆ «οπσ]1θβΒ, ὑπαὺ 
αὖ ἴμο Ἰοαβῦ {μα βιδᾶον οἳ Ῥοαΐεγ 
ραβρῖης Ὦγ ταϊρΗ{ ογεγεμαᾶον; βοτηθ 
οὗ {πετη. 

1881 
Ῥτοπρηῦ ἃ σου αϊη Ῥατέ, απᾶ Ἰαϊᾶ 

8 1 αὖ ἴπο δροβίϊθβθ᾽ ἔθοῦύ. Βαυΐ 
Ῥροίου. βαϊᾶ, Απδηΐδθ, ΠΥ Ππδίῃ 
Ραΐαπ ΠΠεᾶ {Ἡψ Ἠοατυ {ο 1116 
{ο. πὸ Ἠοιψσ ἀἨλοβί, απᾶ {ο 
χαερ Ῥασ]ς ραγὲ οἵ {16 Ῥτίσο οὗ 
{ιο Ιαπᾶ» ὙΥΏ1165 165 τοταα]πεᾶ, 
αιᾶ 10 ποῦ ποπιαῖη {πο ΟΥ ἢ 
Δα αἲίον 16 πας εο]ᾶ, πας 10 
ποῦ ἴῃ {1 Ῥοπεγ2 ἩἨον 15 16 
Όναί ἴλοα Ἠαρῦ οοποθϊινεᾶᾷ {0118 
Οπς ἵπ {ψ πραγ ποῖ Ἰαβί 
ποῦ ΠἨθᾷ απίο πο, Ὀπόὸ ππίο 
ἄοά. Απᾶ Απαπίας Ἠεατῖηρ 
[656 πγογᾶς 1611] ἆοππιπ απᾶά ραγε 
τρ {πο ρ]οβί: απᾶ στοαί {θα 
οπΊΠἼ6 ὌΡΟΣ 811] ἐμαῦ Ἰθατᾶ 10. 

μ- 

[2}} 

105, 
ἀοοείνε 

6 Απάᾶ {μα 2γοππρ ΤΠΕΠ 41056 απᾶ | 26γ. 
ππαρραεᾶ Ἠΐπα τοππᾶ, απᾶά Όπεν 
ος μη οτί απᾶ Ῥατιοᾶ 

Ίπῃ. 
7 Απᾶ 165 πας αροτπί ἐμ 5ραςο οἳ 

{166 ΠΟῸΥΒ αἴθ, γιο 15 πν{6, 
ποῦ Ἰπονήησ π]αῦ πας ἄοπο, 
64ΊΠΘ ἴθ. Απᾶ Ῥεΐετ δηβνυγουρᾶ 
πηὖο ΠΟΥ, Το] τηο γ/ποί]πεν γε 
5014 {Π6 ]απᾶ {ο 5ο πηποἩ. Απᾶ 
59 5814, Υθα, {ο 50 1ΙΠΟΝ. Βαΐ 
Ῥρίου. βαϊά απίο μου, Ηον 15 16 
ὑμπαῦ το Ίιανο ἃρτϑϑᾶ ἐορϑίμου {ο 
{απαρύ ὑπ ριυῦ οὗ {πὸ Τιογᾶ 2 
Ῥ6Πο]4, {π6 ἔθοὺ οἳ επι πο ἢ 
Ἠατο Ῥατίιεά {]ιγ Ἠαςραπά αγο δὖ 
ἴῃ6 ἄοου, απᾶ ἴμεγ Πα] ο.ΥΥΥ 

10 {μαο οαὖ. Απᾶ 516 7611 ἄοτγῃ 1πῃ- 
τηθα]ίο!υ αὖ Η15 Τεοί, απᾶ ρατε πρ 
πο ρ]ορδί: απᾶ {ο γοαπρ τησ 
σατηθ ἴῃ απᾶ {οαπά ΠΟΥ ἀθαά, απᾶά 
ΠΟΥ οαττῖοᾷ εν οαὖ απᾶ Ῥατὶεᾶ 

11 Ἠετ Ὦγ Ίου Ἡαβραπᾶ. Απᾶ ρτεαῖ 
168Υ «8ΤηθΘ 1ΡΟΠ {ια 7016 «Ἠπτο]ι, 
απᾶ προη αἲ {ναί Πεατᾶ {περα 
{ῃϊηρ8. 

12. Αμᾶ Ὦγ ο μαηᾶθ οἳ {ια 
ΔΡΟΣΙΙ68 νετ ΙΠΑΠΥ Βἱ6η5 απά 
ποπάειτς πποιρηί απποηπσ {16 
ῬΘΟΡΙΘ; απᾶ {Π6ὺ σοῖο α]ὶ τ] 
οπθ δοοογά ἴῃ Βο]οπιοπ)5 ῬΟΙΤΌΒ. 
Βαυῦ οὗ π6 γοϑδὺῦ ἆπνβδί πο ΠΙΒΠ 
7οἷπ Ἠϊπιβε] {ο Ίπεπι: Ἠοπ- 
Ῥοαἱ6 {ο Ῥεορ]θ πιασπϊβεᾶ παπα; 

14 8απᾶ Ῥε]εναγβ ΤΟΥ 11ο ΠΙΟΥθ 
πάάςᾶ {ο {ο Τιογᾶ, πα] παθ5 
Ῥοῦι οὗ τηεη απᾶ ἹοπΊΘη; 1π- 
Βοπηαο] {λα {πεγ 6Υεπ οαγχ]θᾶ 
οι ἴμο 5101. 1Π6ο {ο βἰτθοίΒ, 
Δα ἸΙαιᾶ ἴἨεται οπ Ῥοᾶδ απᾶ 
οοπσἩ6Β, {παῦ, 45 Ῥεΐαγ «απο Ὦγ, 
αὖ 1ο ]εαδί 15 βμαάον τηϊσηῦ 
ΟΥ̓ΘΙΒΠΔΟῪ ΒΟΠ16 0Π6 Οὗ {μεπῃ. 

ορ 

«ο 

1 υ 

1 σι 

ψοιρίσου, 

805, απὰ 
ίπεγα 
106γε ἴ]ια 
πιο 
αἀᾶαεᾶ ἴο 
{Π6Π|, ὤ6- 
Πἱευ ισα 
ο ἐπα 
1ο 
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ἀν τὰ - Ε 
ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀπο- 

- ον ᾽ » 
8 στόλων ἔθηκεν. εἶπε δὲ Πέτρος, ᾿Δνανία, 

διατί ἐπλήρωσεν ὁ Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, 
΄ ’ εἶ “ ΔΝ σ Ν ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ "Άγιον, καὶ 

/ 3 - ε “- Ξ 
νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου; 

2» ΄ ΕΣ - ”- 

4 οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενε, καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ 
/ ΣΕ τὰς} ... » 3 [ο / 

ἐξουσίᾳ ὑπῆρχε; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ 
Ν - - 3 5 ’ 3” [ή 

σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρω- 
΄ ΄σ ΔΝ ΔΝ 

ὅ ποις, ἀλλὰ τῷ Θεῷ. ἀκούων δὲ Ανανίας τοὺς 

λόγους τούτους, πεσὼν ἐξέψυξε' καὶ ἐγένετο 
’ Δ - 

φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦ- 
2 2 / Ν ς [ή ’ ὁ ταῦ. ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν 

εἰ ΄ 

αὐτόν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. 
3 , αν ς - με / Η͂ 

1 Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα, καὶ 
« ΝΥ Ψ ΄“΄ Λ "» ΄σ Ν ΕῚ . ΄ 

ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 
» - η αυ) ,’ 8 ἀπεκρίθη δὲ αὐτῇ ὁ Πέτρος, Εἰπέ μοι, εἰ 

/ Ν / 9 Ἢ ς ἐν 3 
τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε. ἡ δὲ εἰπε, 

9 Ναί, τοσούτου. ὁ δὲ Πέτρος εἶπε' πρὸς αὐ- 
»: / α / ς - / ΔΝ 

τήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ 

Πνεῦμα Κυρίου; ἰδού, οἱ πόδες τών θα- 
/ Ν ” 9» {τὸ ΄“- ΄ Ν Ψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ 

3 - Ν “ 

10 ἐξοίσουσί σε. ἔπεσε δὲ παραχρῆμα παρὰϑ 
. / » κ , 5 

τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐξέψυξεν᾽ εἰσελθόντες 

δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξε- 
΄ ” Ν Ν ” »}.- 

νέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 

1! καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκ- 

κλησίαν, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας 

ταῦτα. 
΄ ΄ ΄σ Σ ΄ 

159 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τών ἀποστόλων ἐγί- 

νετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολ- 
ε ε 

δν ́. Ἂ φ ο θ δὸ “ » ΄σ 

4 καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ 
΄ ΄ - ΄σ τὰ 

ι3 στοᾷ Σολομῶντος. τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς 
΄σ Ε] - 

ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλν- 
᾿ τα -. Ἡ νεν αὐτοὺς ὃ λαός μᾶλλον δὲ προσετί- 

θεντοῦ πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ, πλήθη ἀν- 
- ᾿ ας αφ τ Ν 

15 δρῶν τε και γυναικων ὥστε κατὰ τὰς 
΄ . ” ’ 

πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ τιθέναι 
- ο ’ 

ἐπὶ κλινῶν» καὶ κραββάτων, ἵνα ἐρχομένου 
’ Δ ε ὁ » / . [5 ΓΝ 

Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. 

17 

3 ΟΠι. ταῦτα 

κ ᾿᾽ Ἁ 

πρὸς αὐτὴν 

4 πι, εἶπε 

πρὸς 

δ(Μαγρ. προσετίθεν- 
τοι) 

7 καὶ εἰς 

8 κλιναρίων 
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1611 
10 Τποθγο οαπιο 4150 ἃ πηπ]Ω{πιᾷο 

ομέ οἵ ἴλιε οἵᾷες γοαπά αροαῦ πηΐο 
1εγαρα]επι, Ῥηϊπσίηςσ 5101Κ {ο]]ς5, ἀπ 
Ώνσοτα νν]]ο] ππεγο νοχεᾶᾷ σι πη- 
οἼεαπ βΡΙΥΙΐ5: πα {Πογ πγεγο Ἰθα]οά 
6νοΥγ 0Π6. 
17 4 Τ]οαπ {πε Ἠϊρ]ι Ῥνγίοβίγοβο τρ, 

απᾶ 81] ἔ]εγ Ενας σου 10} ΗΙπΠα, 
(νο 16 6Π| βϑοῦ οἵ {π6 Ῥαάάπόεςβ) 
Δα που ἠ]]οᾶ νι ΠπαΙσπαίῖοτ, 
18 Απά ]αϊᾷ {ποῖ Ἱατπάς ο ἴ]ιο 

ΑΤΡΟΡΙΙ65, απιᾶ μεαῦ ἔπετα ἴῃ {116 έοΠῃ- 
ΙΗΟΙΙ ῬΥΙΡΟΠ. 
19 Ῥαῦ {μ6 Απισε] οἵ {πὸ Τιοτᾷ Ὦτ 

πῖσηίξ ορεπθᾶ {πὸ Ῥτίδοη 49015, απιᾶ 
Ῥτοισ]{ ιαπ {ον 1, απιά Ρα, 
20 ο, βἰαπᾶ απᾶ βρεα]ς ἴῃ λα 

Τοπηρ]ο {ο {116 Ῥεορίο 411 {]ιο σου 5 
οἳ 015 76. 
21 Απᾶ π]ση ἔ]μαγ Ἱοατᾶ ελαῦ, ἔ]ογ 

οη{ογθᾶ ΙΠπίο ὑπὸ Ῥοτηρ]ο εατ]σ ἴῃ 
πα ππογηίπᾳ, απᾶ {αασηί: Ὀαὺ ιο 
16Η Ῥτίορί ο.1πς, πα πον Οιαῦ 
τοῦθ πο Ἠϊπα, απᾶ οα]]οᾷ Ώπα 
Οοτποῖ] {ορεί]ιαΥ, δα 81] ὑπὸ Βεπαίο 
οὗ {π6 ολ]]άτοπ οὗ 5786], απᾶ 5επῦ 
{ο {πο Ῥτῖδοη {ο ᾶγϑ ἔπεπη ὈγΟτιρ. 
929. Ῥτί π]εη {Π6 οβῇ6ΘγΥΡ οατηθ, απιά 

{οτπᾶ ἔἶιεπα ποῦ ἴῃ ὑΠ6 ΡΥΙΡΟΠ, 016Υ 
τοίαγπθεᾶ, απά {ο]ᾶ, 
28 Βαγίησ, Το ργίδοπ {πα]γ Γοτππᾶ 

πο ]ιπί πι 81] βαξείγ, απά ἴμο 
ΊτοερεΥβ πἰαπάϊπςσ πΠμοαί Ῥοαίογε 
{πὸ 49ου», πὸ πα γε Πδα οροπεᾷ, 
νο {οτι πο τπαη Ὑγ 10 11. 
24 Νον ποθὴ {ἐπ Πῖσἢ Ῥτϊθρί, απᾶ. 

{π6 οαρίαῖπ οὗ {π6 Τετηρ]θ, απᾶ πο 
οοξ Ῥτίιοξί5 πραγ ἴ]μεδο {μ]ηρ8, 
πον ἀοπυίοά οἳ Ώπεοπα πεγεαη{ο 
6115 τοι] στου’. 
25 Τ]ιοιι οπΊπο 9οΏθ6, απᾶ {ο]ά ἔ]ετη,, 

βαγίπᾳ, Ῥο]ιο]ά, ἐλλα τηε ΠΟΤῚ Ὑθ 
ραΐ ἵω Ῥτίροπ ατο βἴαπάϊπρ ἴῃ ἴμο 
Τοπαμ]θ, απᾶ {εαολμίπρ {πε Ῥθορ]θ. 
26 ΤΉ θη πνεπῦ ὑπ6 εαρίαϊη σηΙζ] {116 

οβῇσςΥ», απᾶ Ὀχοπσ]η{ {επι πηζμοτί 
νἰο]επος: (Εογ {μον {εαγεᾶ [Π 8 ΡΘΟΡ]6, 
1ορ εν 5Ποπ]ά πᾶν Ώθδεῃ β{οπες.) 
7 Απά μη ἴμεγ πα Ῥτοπσ]ῦ 

ἔλοτη, ἔμ νυ βϑῦ ἤθη Ῥε[οτο ἐ]λο οοτπή- 
ΟἹ], δα {π6 Ἠ]σ]ι Ῥυϊθϑὺ αξ]κεἆ {Πεπῃ, 
28 Ραγῖηςρ, ΑΡιᾶ ποῦ πο βύγα ΠΥ 

οοπηπηαπᾶ γοτ, ὑπ γοα 5Ποπ]ά ποῖ 
{εαο]ι ἴῃ {15 Ναπιοῦ Απά Ῥε]ο]ᾶ, 
γο Ἰαγο Π]]οεά «ογαβα]ετη σνΙθ] γοτχ 
ἀοοΊπο, απᾶ Ἰπθεπᾶ {ο Ἐτίης {815 
ππα’5 Ρ]ουᾷ προπ τι8. 
99 41 μον Ῥεΐεν, απᾶᾷ ἴ]ο οἴ]ετ 

ΑΡΟΡΒΙΙ68 αΠΒΙΥΕΥΕᾷ, απᾶ εαἰᾶ, Ίεα 
οασἡί {ο οῦεγ ἄοά ταἰεΥ (]1αΠ 1ΠΕΠ. 

1981 

16 Απᾶ {ποῦ αἱδο οα1Ἱηθ {ορεί]εχ 
{π6 τηα]Π(αᾶο ἔνοιι πε οἴδορ 
γοαπᾶ αροπί «{εγαδα]ετη, Ῥτίηρ- 
ἵησ 5101 1ος, απά πετ {λμαί 
ὙΓ616 γοσοᾷ τ] ππο]θατι ΒΡΙΥΙΒ: 
απά ]6γ ὝἼεγο Ἰοα]οᾷ εΥατγ 
016. 

1 Ῥαΐ πο ἨϊρΗ Ῥυϊοϑῦ τοβο πρ, 
απᾶ α]] Ό]λογ ὑμπαῦ πγογο γη] Ἠ 1 
(10 }} 15 0ο 5εοῦ οὗ {π6ὸ Βαᾷτ- 
6665), απᾶ πον πγετο ΠΠ]οα πα 

18 Ίεα]οαβγ, δηᾷ Ιαϊά μαπᾶβ οἩ πε 
ΔΡΟΡΊΊ65, απ ταῦ Ό]ιοτη 1 Ῥαρ]ςο 

19 πνατᾶ. Βυῦ απ απρεὶ οἵ ἴε 
Τιογᾷ Ὦγ πὶρηῦ ορεπθᾶ {Π6 ΡΥίΒΟΠ 
ἄοουβ, απᾶ Ῥχοασμί πετ οαὖ, 
απᾶ βα1ᾷ, «ο σο, απά βἰαπᾷ απᾶ 
βρθα]ς 1 {116 ΜεΙηΡ]6 {ο {6 ῬεοΡρ]ε 

21 811 ἴἶιε πγοτᾶς οὗ {η15 Τὴ. Απᾶ 
γγοη ποὺ πραγ ἐλῤὲβ, ἴ]ατ 
οπ{ογαᾷ ΙΠπίο πο {απιρ]ο αροαί 
ἄαγργοαα]ς, απᾶ {αασλμῖ. Βαὺ {16 
Ἰήσ]ι ρτίαδ6 «α1Π6, απᾶ ἔλπεγ ὑπαῦ 
πνθγο σι] τη, απᾶ σα]]οᾷ {ο 
οοππο]. {οσείΠενγ, απᾶά αἩ πε 
5βοπαΐο οὗ ια ομΙ]άτοι οὗ [5786], 
απᾶ βεπῇ {ο {Π6 Ῥτίξοη-Ποτβο {ο 

22 ΊἸανο ἴ]απι Ῥγοιση6. Ῥταί {ο 
οΏϊοθγβ ὑπᾶῦ οαπηο Γοαπᾶ ἴΠεπῃ 
ποῦ ἴῃ {Π6 Ῥτίκσοι: απᾶ ἴ]μογ 

25 τοϊπγπαᾶ, απᾶ Το]ά, βαγίἴπς, Τε 
Ῥγίδοπ-Ποπ5δθ πο Μοτππᾶ βμαῇ ἴῃ 
81} βα[αἴγ, απᾶ {Π6 Ίταεροαγς βίαπᾶ- 
Ἰησ αὖ {ο ἄοοτς: Ῥαΐ πυ]εη γε 
Ἰιαᾶ οραπεί, πο Του πο ΤΠ 

94 αι. Νοῦν θη {Πο οαρίαϊπ 
οὗ ἴμο {επιρίο απά πο ομΙεῖ 
Ῥγϊοδίς Ἠεαγᾶ Πθβο πγοτᾶς, ἴπεγ 
ὙΘΙΘ της] ρετρ]εχεᾷ οοποθτΠΙΠΡ 
ΏΊιθτη πυλογοιπ{ο {}15 σου] στουγ. 

26 Απάᾶ ποῦ οϱςΊΠΘ ὁπ απᾶ {ο]ά 
{ππεπα, Ώο]ο]ᾶ, ἔ]ια τησ ΠΟΤ το 
Ῥπαὺ ἴῃ {πο Ργίδοπ 876 ΤΠ 1116 ἰθτη- 
Ῥ]ο. βἰαπάΐης πα {οασΠίης {με 

20 Ῥοορίθ. Τ]ον πγεπἰ {Π6 οαρίαϊπ 
ση] {Π6 ο{ήσανς, απᾶ Ῥγοπρ]ῦ 
{Ἴιατα, διέ ν]ιοιί νΙο]επσθ; ΣΟΥ 
Όιογ Γεατεᾷ {πο Ῥεορία, 1ε5ῦ μεν 

ΟἿ Βλοα]ά ο βἰοπεᾶ. Απᾶ Ὑεη 
{ΠΥ πδᾶ Ὀχοπσ]ιέ ἔ]ατη, ἔμ Ὺ βοῦ 
{που Ῥϑίογθ {16 οοπηπσῖ]. Απᾶ 

28. 11ο ΠΙρη ρτῖοξέ βικθα {]πετη, βαγ- 
Ἰπςσ, Τε 5Βύγα ΠΥ ολαχσεᾷ τοα 
ποῦ {ο ἴἔθασ]ι ἴῃ 0115 Ἠςπηο: απᾶ 
Ῥο]ο]ά, γε πᾶν Π]]οά «1 οεαδα- 
Ίεπι ὙΠ γοας {εαολμῖηπρ, απᾶ 
τη θη {ο Ῥτίηρ 0118 παπ’5 Ῥ]οοᾶ 

29 ὍΡΟΝ π5. Βυὺ Ῥε[ετ απ {π6 
αβοβί]εςβ αηβγγετοῦ δη 5814, νο 
τηαδῦ ορεγ ἄοά ταίῃεχ ἔπ πἹεη. 

2 [πὶ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.  δΙΡ 
΄σ ΄“ / 

16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πό- 
λεων εἰς) Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ 
ΕΣ / ιά ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵ- 
τινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 

3 Ν Ν ς 3” " Ν / 8 17 ᾿Αναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ 
. δ ος 3 ο κ 

σὺν αὐτῷ (ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδου- 
18 καίων), ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἐπέβαλον ̓ 

) ας 10. 5. Δ 2 όλ τὰς χεῖρας αὐτῶν" ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, 
ν ὦ» » Ν » ΄ / 5”, 

"19 καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. ἄγ- 
Ν Ν ή 

Ύελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς 11 νυκτὸς ἤνοιξε 
Ν ’ ”- ΄“΄ » ιά ΕΣ 

τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐ- 
5 / ΄ »- 

90 τοὺς εἶπε, Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε 
᾽ πο Ἶς κ - “- , κ ευ -- 
ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς 

“ / 39. , ΔΝ Ὁ (τὰ « Ἁ 

21 ζωῆς ταύτης. ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ 
᾿ 3, 3 νε ὃν Ν΄ 2ο/ 

τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκον. πα- 
ὑπ} ου » ΄σ 

ραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, 
, ᾿Ξ η 

συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν 
Ἢ - ον 9 / , 

γερουσίαν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἀπέστειλαν 

99 εἰς τὸ δεσμωτήριον, ἀχθῆναι αὐτούς. οἱ δὲ 
ρ] “ο ο) 

ὑπηρέται παραγενόμενοι" οὐχ εὗρον αὐτοὺς 
᾽ - {3 , Ν᾿ 9. «μή. 
ἐν τῇ φυλακῇ" ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν, 

΄᾿, Ν ω / 

93 λέγοντες ὅτι Τὸ μὲν] δεσμωτήριον εὕρομεν 
Δ 

κεκλεισμένον ἐν πάση ἀσφαλείᾳ, καὶ τοὺς 
φύλακας ἔξω}: ἑστῶτας πρὸ 1" τῶν θυρών' 
» "ξ δν Σω, “ ς Δ 

924 ἀνοίξαντες δέ, ἔσω οὐδένα εὕρομεν. ὡς δὲ 
3] οὗ 

ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ τε ἱερεὺς 
καὶ ὁ16 στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιε- 

- / “ Ἅ , 
ρεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν, τί ἂν γένοιτο 

95 τοῦτο. παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν 
- ΄ , 17 “ 3 , ε ” Ὁ ἃ 

αὐτοῖς λέγων 7 ὅτι ᾿Ιδού, οἱ ἄνδρες οὓς 

ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ 
Η 7) Ν ͵« ρᾳ 

4. . Δ ΄ ’ ΄ 

90 ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν. τότε 
. κ - Γ 

ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις 
”/ » , ΕῚ ΔΝ ’ 5 “ 

ἤγαγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο 
Ν Ν / ΄ δὴ ΄σ 

97] γὰρ τὸν λαόν, ἵνα] μὴ λιθασθῶσιν. ἀγα- 
Ε] ΔΝ ΄σ ’ 

γόντες δὲ αὐτοὺς έστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. 
’ , 

28 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεύς, λέγων, 
ϱ Β / / - 

Οὐ" παραγγελίᾳ παρηγγείλαµεν ὑμῖν μὴ 
/ - 

διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδοὺ 
/ Ν ς ΝΥ “ “ 

πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς 
« “ Ν / - - 

ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς 
Ἂς τ -- 

20 τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. ἀποκρι- 
ν ντ. , Ν ο έν 5. 

θεὶς δὲ ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπον, 
- - “ - Ἆ 3 

Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 

11---ᾱ 

δ οπι. εἰς 

10 1η. αὐτῶν 

1 οπι, τῆς 

13 παραγενόμενοι ὑπη- 
ρέται 

19 Οι. μὲν 

14 Όπι, ἔξω 15 ἐπὶ 

16 ο]π, ἱερεὺς καὶ ὁ 

17 οπι. λέγων 

18 ϱῃι. ἵνα 

19 οπι, Οὐ...(τούτῳ") 



δ10 ΤΗΕ ΑΟΤΡ Υ. 80-- 49, 

1ου, 
ὑοἱευ ει]. 

1611 
90 Τμο ἄοᾶ οἵ οὔ Ταΐμετς ταῖδεᾶ 

ἋΡ “6588, Ψ1οΠ 6 516 07 απᾶ Παπροᾶς 
ΟἨ ἃ ἴγθθ. 
91 Ἠίπῃ μαίῃ ἀοᾶ οχαϊ θᾶ νι Ἠ]β 

Υἱοῦ ἸἨαπᾶ {ο δὸ ἃ Έτίποθ απᾶ 
ὃ Ῥανίοιχ, ΣΟΥ {ο ρῖνο τερεπίβσθ {ο 
Ίβγαε], απᾶ {ογρίνεπεβς οἳ 5118. 
82 Απά πο 816 Ἠ]5 πηίπθββος δὲ 

{8656 {Π1ΠρΒ, απᾶ 5ο 15 8150 {π6 Πο] 
ἀΠοβί, ποια ἀοά Παζ ρῖναι {ο 
Ό]ποπα {μαῦ ορεγ τη. 
88 4 θη {αγ Ἰεατᾶ {]αῦ, ἴμον 

πποχθ οαὖ {ο ἴλο Ἰοατί, απᾶ ἰοοῖ 
οοππβε] {ο 5180 ὑπ οι. 
84 ΤΉ Θη βίοοα {]πογο πρ οπο ἴῃ {Π6 

Οοαποῖ], ἃ Ῥμαχϊδος, παπιεᾶ (διηδ- 
1161, α ἀοοίου οὗ Τια.γ, Ἰαᾶ ἴῃ τορπ{α- 
Πϊοη ατηοπρ 811 {ο Ῥεοβ]θ, αππᾶ «0Π]- 
ππαπάαᾷ {ο ραΐ {ο Αροδί1ες {οτί ἃ 
1016 βραςθ, 
86 Απά ραῖᾶ ππ{ο ἐποπα, Ὑθ ήθη οὗ 

Ίβτας], {α]ο προ {ο ΥοἩπγβεΙνθΒ, 
ναί γο ἱπεηᾶ {ο ἆο ας ἰοπομῖηρ 
{Π656 ΤΠΘΗ. 
86 Έον Ῥεΐογο ἴΠαβο ἆατς 1ο5ο πρ 

ΤΠπειᾶας, Ῥοαβίϊης Ἠήπηβα] {ο ο 
ΒΟΙΙΘΡΟᾷΥ, {ο Ποῖ ἃ πἼπηρεν οὗ 
ΙΠΘΗ, δου ἴοαν Ἰππάνεᾶ, ]οϊπεί 
λαπηβδ]ναδς: πο παβ βἰαίπ, απᾶ 
811, 48 πΙαΠΥ 88 Ιορογοά ἨΠίπι, 
νους βοαθετεᾶ, απᾶ ἸῬτοαραί {ο 
ποπρΐ. 
87 Αἴίου {π15 τηϑὴ 10586 πρ 7πᾶ85 οἵ 

ἄα1]εα, ἴῃ ο ἄδγβ οἵ {π6 {ασίηρ, 
ΘΠ ἄγον ΥΤΔΥ Τη110}} Ῥεορ]ε αἴξου 
Ἰήπα: 6 αἱδο Ῥετϊβμεά, απᾶ ἃ]], 
6Υ6Ώ 5 ΙΙΑΠΥ 85 ορεγαᾶ Πΐπα, πγεγθ 
ἀἱβροτεεί. 
88 Απά που 1 βαγ ππίο το, 

χο[γαῖη Ίτοιη {Π 656 1ΠΘΠ, απᾶ Ἶ]αί 
{Ίι6ίη α4Ίοπε: ΤΟΥ 1 {15 οοπηβοδὶ ΟΥ̓ 
{815 πνοτ]ς Ὦο οὗ 1ης, 16 ν]] «οπθ {ο 
ηοασΗΘ. 
99 Βαὺ 1ἢ 16 Ῥο οὗ ἀοᾶ, ο «απποί 

οναγί του; 10, ]ε5ί Παρ]γ το "6 {οατᾶ 
6Υοεη {ο Βρλί ἀραϊηδὺ αοά. 
40 Απᾶ {ο Ἰήπι {λ6γ αργεεᾶ: απᾶ 

ν/Ἠθη {116Υ Πα οα]]εά {πο ΑῬοβί]68, 
απά Ὀθαίεηι {λοιη, ἴπευ οοπιπηαιιᾶ- 
ο ναί ἔλογ 5Ποπ]ά ποῦ βροα]ς ἴῃ 
ιο Ναπιοθ οὗ ἆθβαδ, δῃηᾷ 1εί {επι 
Ὁ. 
ὙΠ 4 Απᾶ που ἀεραγ[εᾶ ἴτοπι {πα 
ῬΥθβεπσθ οὗ πο Οοσποῖ, τε]οίεῖις 
{αῦ αγ σοῦ οραπ{οᾶᾷ που {ο 
βα{ου βατηθ ΤΟΥ 15 Ἀατπο. 
42 Απά ἀπ ἴῃ ἴμο Τεπιρία, 
Δα ἴῃ 6Υ6ΥΥ Ἠοιβδο, ποὺ οεαδεᾷ 
ποῦ {ο Ίεβοι απᾶ Ῥτεαεα «6588 
Ο1εῦ. 

1881 
80 Το ἄοᾶ οἳ οἳν {41116υ5 γαϊβϑᾶ 

πρ 1 6β15, ποσα 7ο 516Υ;, Παπρίηπρ 
51 Ἠϊπη οὐ ἃ ίχθρο. Ἠίπι ἀ4ἱᾷ ἄοᾶ 

εχα]ί 11} 15 τ]σ]ύ Ἠαπᾶ ἰο δε 
8 ἘῬτίησθ απᾶ ἃ Ρανίοαγ, {0Υ 
{ο ρῖνο τεροπίαηποθ {ο [5786], 
απᾶ τοπηββίοη οὗ ΑΙΠΡ. Απ πνθ 
819 πνΙίΠεΒΡεΣ3 οἳ {Π656 8] ηρ5: 
4αιᾷ 5ο 6 ἴμο ΗΟΙΥ αλοβί, 
ψλοιη ἀοἆ Παζ ρἵνεη {ο ἔμαπα 
Όιαί ο,αεγ Ὠΐτη. 

88 Βαυΐὺ Ώιαγ, πει {πεγ Ἡοαχγᾶ 
5, ποιο οὐ ἴο ἴπο πραγ, 
απᾶ ΤΟΥ͂Θ τηϊπᾶεᾶ {ο 5140 ἔ]ατῃ. 

84 Βαΐύ {Π6γ6 βἰοοᾷ πρ οπς ἴῃ {]ιθ 
οοαποΙ], 8. Ἐμαχίδεο, παππεᾶ «ἄα- 
ΤΏ816], ῷ ἄοοίον οἱ {π6 Ιανγ, πδᾶ 
ἴπ Ἠοποιγ οὗ αἲ {πο Ῥοορίο, 
απᾶ οοπππαπζοᾶ ἰὼ Ῥρας (ο 

ϑῦ πε Του ἢ ἃ 0016 116. Απᾶ 
Ίο βεϊα ππ{ο ἔ]ετα, Ὑδ πιεη οἵ 
Ίβγαε], [κα αρα {ο γοπχβα]νθς 
α8 ἰ{οπο]μῖπρ ἔ]λοδο θη, πλαῦ 
γο ατα δοιπῦ {ο ἄο. Ἐον Ῥοαίογο 
ὕμεθβθ ἄαγβ 7056 αρ ΤΠεπᾶας, 
βϊνίηρ Ἠπηςοα] οὖ {ο ΡῈ Βοπ1θ- 
Ῥοᾶγ; {ο πλοπι ἃ πππιρεγ οἵ 
1ΠΘΗ, αροταί{ Τοαν Ἠαπᾶνγεᾶ, ]οϊπεᾶ 
λοιηδε]νας: ο γγας 5181}; απᾶ 
811, 88 ΙΙΘΠΥ 88 οραογοᾶ πα, 
ππ6χο «ἀἱδρειδεᾶῖ, απιά «.π1θ Το 
ποτιρΗ{. Α{ίονγ {ΕΠ 1ηαηπ 1056 
πρ ο αάας οἵ ἄαμ]εο 1 {πΠ6 ἆαγβ 
οὗ πο επτοµπαη{, 8 ἄγατγ αγΓαΥ 
6016 οἵ ἐπα Ῥοορ]ο αὐδϑυ Ἠϊπα: 
16 4180 Ῥετίβημαᾶ; απᾶ 811, ἃ5 
1Π8ΗΥ ἃ5 ορεγοαᾷ Ἠϊπα, 6 Υ8 βοδῦ- 
ἰεγοᾶ δργοδᾶ. Απᾶ ΠΟῪ 1 βαν 
ππίο τοι, Πο[γαϊπ γοπαι {Π|6856 
ΊΠΦῃ, απά 1ο {πο αἱοπο: 
1ο ἢ {π18 οοαπβοὶ ος ἰῖΒ 
πποχ]ς θ6 οὗ πιαιι, 16 σγ]] Ὦς οτοτ- 

89 τον: Ῥαή 1 1Ὁ 15. οἵ ἀοᾶ, γα 
Ἅ11 τοῦ 6 8016 {ο ουὐδθυΐῃγον 
Ώμοπα; Ἰοϑῦ ἹιαρΙγ γο Ῥο {οππά 
6νεπ {ο Ῥο Πρλϊηρ αραϊπδῦ αοᾶ. 

40 Απᾶ {ο Ἰϊτπι {1ο αριθεᾶ: απᾶ 
ΜΘ μπα πᾶ οα]εᾶ {ια 
αροβύ]65 απίο {μοατα, {ποὺ Ῥοαῦ 
ατα απά ολαγροᾶ ιαπ ποῦ 
{ο βρεα]ς ἴῃ {ο πᾶπιθ οὗ “6888, 

41 απᾶ Ἰοὺ πετ ο. ΤΟΥ {]θγε- 
1019 ἀεραχέεᾷ ἔγοπα {Π6 Ῥγθβεπσς 
οὗ ιο οοπποΙ], τε]οϊοῖπςσ {λαῦ 
Ποὺ τοῦθ οοαπ{οᾶ σου {ο 
ΒΌΟΥ ἀἱβποποιχ ἴον πο Ναπιθ, 

42 Απά ονειγ ἄαγ, ἴῃ ἴλπα ἔαπιρ]α 
απᾶ αὖ Ἠοπια, {]ογ «εαςδοᾷ ποῦ 
{ο ἴεαο] απᾶ {ο Ῥτοβο] 9 θ518 αν 
μα Ομτὶςῦ, 

9 [ο] 

ὃ οσο 

9 «1 

8 ορ 

1ος, αὐ 

2 ΒΟΠΙΘ 
αηποϊοης 
Δα Ποτῖ- 
168 αάά 
πι επ. 

δαν. 
δαγἴπρδ. 

4 ΒΟΠΙ6 
αποϊθηέ, 
δα Ποσῖ- 
{165 τοδᾶ 
«ιά αοά 

{ιοπι ἐ]ιαί 
οὔῦε πο. 
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ς ῃ - , εἴα " ΡΝ 

80 ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, 
[ο ε α ὃ / /’ ΡΟΣ ΄ ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε, κρεµάσαντες ἐπὶ ξύ- 
λ - « Δ » Ν Ν “- 

81 λου. τοῦτον ὁ Θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα 
σα "“ “ . - -”- 

ὕψωσε τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, Ὁ δοῦναι μετάνοιαν 
39 “ Ἴσ, ὴλ Ν ἄφ ς “ νεα - 

τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ ἡμεῖς 
» - / ΄σ΄ 

ἐσμεν αὐτοῦ" μάρτυρες τῶν ῥημάτων τού- 
των, καὶ τὸ Πνεῦμα δὲ" τὸ Ἅγιον, ὃ 33 ἔδωκεν 
« Ν - - ” 

ὁ Θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. 
88 Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο, καὶ ἐβου- 

84 λεύοντο” ἀνελεῖν αὐτούς. ἀναστὰς δέ τις 
ἐν τῷ δρίῳ Φ ἴος, ὀνό Ρ ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος, ὀνόματι Ταμα- 
λιήλ, νομοδιδάσκαλος, τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, 

ε ε 

ἐκέλευσεν ἔξω βραχύ τι τοὺς ἀποστόλους “ὃ 
[οὺ 5 , ᾿ ” ’ ” 3 

35 ποιῆσαι. εἶπέ τε πρὸς αὐτούς, Ανδρες Ἴσ- 

ραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώ- 
΄ ΔΝ Ν 

86 ποις τούτοις, τί μέλλετε πράσσειν. πρὸ γὰρ 

τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων 

εἶναί τινα ἑαυτόν, ᾧ προσεκολλήθη ἀριθμὸ , ᾧ πρ ήθη ἀριθμὸς 
᾿ “ ε 20 , 8 » ΄ 9 

ἀνδρῶν ὡσεὶ" τετρακοσίων ὃς ἀνῃρέθη, καὶ 
, ιά » / 3” - /’ ΔΝ 

πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ 
» ΄ ΩΣ ᾽ ΄, ΔΝ - ’ 

87 ἐγένοντο εἰς οὐδέν. μέτα τουτον ανεστη 
ε - Ἐν ο ο ο 

Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπο- 
“ Ν 3 ΄, Ν ε μις 

γραφῆς, καὶ ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν“ ὀπίσω 
ο - “ 

αὐτοῦ) κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι 

88 ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. καὶ τὰ 
- ΄ ε.α ἈΝ / 3 ΔΝ “ 3 ’ 

νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρω- 
΄ ἄγεν ἃ 98 » δι 38 

πων τούτων, καὶ ἐάσατε” αὐτούς" ὅτι ἐὰν 
"5 ᾽ ς κ᾿ Ἄ 
ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον 

“ [η ο - 

30 τοῦτο, καταλυθήσεται" εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, 

οὐ δύνασθε” καταλῦσαι αὐτόϑ, μήποτε καὶ 
, ε - . ῃ Ν γα 

40 θεομάχοι εὑρεθῆτε. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ 
ΔΝ ή Ν » ᾿ , 

καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους, δεί- 
, Δὺ “ 3 4 ΄“ » ΄ 

Ραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνό- 

4] ματι τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν αὐτούς", οἱ 

μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώ- 
“ ιά - 

που τοῦ συνεδρίου, ὅτι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος 

49 αὐτοῦ κατηξιώθησαν 3 ἀτιμασθῆναι. πᾶσάν 
«ς ΄ » - ε “ Ν ΩΣ 5 3 

τε ἡμέραν, ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ οἶκον, οὐκ 
3 ΄ / 9 . ’ 

ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι 

᾿Ιησοῦν τὸν Χριστόν 53, 

30 αᾶᾶ τοῦ 

31 οπι. αὐτοῦ ἐοπὲ, νεὶ 
πιαγῦ. ια ἐν αὐτῷ 

33 οπι, δὲ 

3 Μαν. οπι.., ὃ 

33. ἐβούλοντο 

35 (βραχὺ) τοὺς ἀνθρώ- 
πους 

35 προσεκλίθη ἀνδρῶν 
ἀριθμὸς ὡς 

Στ οἨι. ἱκανὸν 

ἄφετε 

39 δυνήσεσθε 

αὐτούς 

οπι, αὐτούς 

55 κατηξιώθησαν 
τοῦ ὀνόματος 

ὑπὲρ 

535 τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν 



διἰὃ ΤΠΕ ΑΟΤΟ ΥΠ. 1-14. 

1611 
6 Απᾶ ἴπ {Ποβο ἄαγς π]οπ {116 

ἨΤΊΠΡΕΥ οἳ ο Ὠἱροῖρί6ς πναβ τ]- 
4ρ]ίος, {]ιεγο ΔΥΌΒΘ ο πππππηπτίας οὗ 
Όιο ἀγοεσοϊας αραἰπδί {π6 Ἠεδγονς, 
Ῥοσκτιδο ὑπο ῖν τ] ονγ5 Ἠγετε ποεσ]οσίεά 
ἴῃ {Π6 ἀαἲ]γ τηϊπϊβίτα ο. 
2 ΤΠ θη {1ο πε]να εα]]εᾶ ὑ]μο τηπ]- 
ἰπᾶ6 οἵ {πὸ Ὠ]κοῖρ]ας ππ{ο {Π|6 1, 
Δα 5816, Τὸ 19 ποὺ 1ΘαΒΟἨ ὑπαῦὺ Ὕνο 
5Πο 14 Ίοανο ὑπ6 ποτ οὗ αοᾶ, ἀπα 
ΒΘΥΎΘ [8 0]65. 
8 ἨΠπαγοί[οτο Ῥτείμγεπ, Ἰοο]ς ο οαὖ 

Άποης γοι Βαν6η Τη6 οὗ Ἰοπθβῦ 
χεροτί, {111} οὐ {λα Ἰοῖψ ἀπιορί, απᾶ 
πηβᾶοτη, ὙΥ ΠΟΤῚ πε 1ηαΥ αρροϊηῦ οΥοΥ 
{815 Ῥαβίπαρβς. 
4 Ῥευΐύ ντο πνΙ] σἶνο οΥβε]νες ϱ01- 
πιια]γ {ο Ῥταγοχ, απά {ο {πὸ τηῖτι- 
Ἰϑύγυ οὗ {π6 πγονά. 
ὅ 4 Απά ιο βαγίπρ' Ῥ]εαβεᾷ ἴ]ο 

ὙΠ016 τα] µαᾶθ: απά (Πε «Ἠοξο 
ΒΙΟΡΗΘΗ, ἃ τηδῃ {1]] οἵ Τα 10}} απιά οἵ 
{π6 Ἰοῖγ αποβὺ, απᾶ ΒΙΗΙΗΡ, απᾶ 
Ῥτοσμογάς, απ ΝΙσαΙΙΟΥ, απᾶ ΤΙΠΙΟΠ, 
απᾶ ῬΟατπιεπαΒ, 84 ΝίοοΙα5 ἃ Ῥτο- 
βε]γίο οἱ ΑπΠΙΟΕΗ. 
0 ποια {που βοὺ Ῥεΐογα ὑπ Αγο- 

Βίος: απιά 6 {ΠΟῪ Ἰαᾶ ρταγεᾶ, 
{πιογ Ἰ]α1ά (εν Παπάς οἩ ὤπετη. 
7 Απά ἴ]ο γγοτᾷ οἵ ἀοᾶ Ιποχοαδαᾶ, 
Δα ἴ]ιο πππηρεν οἳ ἴμο Ὠ]δοῖρ]ος 
πα] ]Ρ]16 6 ἵπ ᾳαγδα]επῃ ρτεα{]γ, μα 
ἃ ρτοαῦ ΘΟ Δ ΠΥ οὗ {ο Βτίδβίβ ηγογο 
οΡραϊθηῦ {ο ιο [1 0}. 
8 Απά Μίορμεη, {111 οὗ δι ἢ ἃηᾶ 

Ρόνοῦ, 41ἃ ρτεαῦ ποπάςι5 απά τη]- 
186165 αΠΠΟΙΙΡ {Π6 Ῥεοβ]θ. 
ϱ 4 ΤπΠεη {Ίογο 41οβο οαετίαϊη οὗ 
ιο Ῥγπαροριιο, πΥΠΙΟΗ 15. σα]]εά {ο 
Αμιαφοφιε οὗ {πὸ ΤήΡεγΙπ6Ε, απᾶ 
Οψτεπίαης, απᾶ ΑΙεχαπάνίαης, δα οὗ 
πει οἳ ΟἶΠοῖα, απᾶ οἵ Αρία, ᾱἱδ- 
Ῥαΐίηρ πι ΒίερΠεῃ. 
10 Απᾶ πον νοι ποῦ 8016 {ο γαβῖβῦ 

{Π6 γγδάοτα μα {6 βριυῦ Ὦγ ΥΙΟ 
16 βρα]ο. 
11 ΤΠ θη {Που ΒΟΥ θα ππθη γ]σ]ι 
Βα, Ἴλο πᾶν Ἰαεανᾶ ή βρεα]ς 
Ῥ]αβρΠεπιοτς πγοτᾷς αραπιςί οξθΒ, 
απᾶ αραϊπξέ αοᾶ. 
19 Απά {πον εντος τρ ὑπ Ῥεορίο, 

απᾶ {ο Ἐ]άσις, απιᾶ ιο δου 0685, 
απιά οαπηο ὌΡΟΣ 1ήτα, απᾶ σαασ]{ 
Ἠϊπα, απᾶ Ὀχοασμί μὰ {ο ια 
Οοπποῖ], 
18 Απά εοῦ πρ {ἴαἱξεο πΠίπθβΡος, 

πυμῖο] Βαϊ, ΤΗ5 πια οθαβοῦ] ποῦ 
{ο βρεα]ς Ρ]αβρετποας νονᾶς αραϊηξί 
{115 ΠΟΙΥ ρ]ασο, απᾶ {πΠῸ Τιαγν. 
14 Ἠοχ Ὑγο μᾶνο µοατά μία βὰν, ὑμπαὺ 

18681 
6 Νοῦν ἴῃ ἴΠεβο ἄαγς, Πεν ἐπ 6 

ἨΙΠΤΏΟΥ οἳ {π᾿ ἄἱβοΙρ]68 Ίνα τηα]- 
ΠΡΙΨΙΠΡ, [ΠΟΥ Θ ΔΥΌΒΘ ἃ ΠΤ ΤΉ] ΠΡ 
οἵ {π6 1τεοῖαπ ἆουγς ἀραϊπδὺ {Π6 
Ἠεβτοαννς, Ώοέατδα {ποῖ πον 5 
ΟῚ πορ]ασξαᾶ [ἢ {π6 ἀαἲ]γ τηϊῃ- 
᾿βύσαυοη. Απᾷ {μα (πγε]νο σα]]ες. 
{86 πω] (πᾶα οὗ ἴ]ιο ἀἱδαῖρ]ος 
{ο Έμοπι, απᾶ εα1ᾶ, Τ 15 ποῦ 
280 {πᾶῦ ντο Βῃοι]ᾶ {ογβα]κο ὑπὸ 
σου οἳ αοᾶ, απᾶ ὅβοῦν {αμ]ος. 
4Τιοο]ςγο οαὐ {που ϑίουο, ΏγοίΠτθη. 
{ΥΟΙΠ ΔΙΠΟΠΡ γοι ΒΘΥΕΠ 116 οἳ 
Ροοάἆ τεροτί, {α1 οὗ ἐμ ϑριυ 
ΠΩ͂ οὗ νηδάοτα, ΠΟΙ 76 ΤΠΔΥ͂ 

4 αρροϊπ{ ουὐϑὺ {Π15 Ῥπβίπαβς. Βαΐ 
ντο ὙΠΙ οοπίπαθο βε{αβγ ἴῃ 
ΡΙ4Ψ6Υ, απά ἴῃ πο 1] ἸΟῪ οἵ 
ὑπο νου. Απά το βασίηρ Ρ]Θαβθᾶ 
{πὸ σΒΟ]Θ τυ] πᾶ6: απά Όπαογ 
«Ἠοβο βίερΠεΠ, ἃ τη {111 οἳ [8 10}} 
ππᾷ οὐ {πΠ6 ΗοΙγ ϑριὶ τ, απᾶ 
Έ]ΗΠΡ, απᾶ Ῥτοσμογαςδ, απᾷ ΝΙ- 
6ςΠΟΥ, απά Τππον, απᾶ Ῥαχπεπαβ, 
δα ΝΊΘΟΙαΒ. ἃ Ῥτοβοα]γίο οἵ Απ- 
οσο]: πποπη {που βοὺ Ῥείογο {Π|Ὸ 
αροβί]θο5: 8η4 γιοι ἴμεγ πᾶ 
Ῥγαγες, {αγ αἱ Οπεῖν λαπιάς οἩ 
ιετη. 
Απά ιο ποτὰ οὗ ἀοᾶ Ἱῃ- 

ογραδεᾷ;: απᾶ πο πππαραν οὗ ἴα 
ἀἱδοῖρ]ες τη] 0166 ἵπ 1 ογαβα]ετη 
οχεεεζΙπρ]σ: απᾶ ἃ ρτθαῦ Ο6ΟΠΙ- 
Ῥαπγ οἱ {86 ρτίθβύβ Ἱγοτο ορθαϊθηῦ 
{ο με Τα}. 
Απά Βί6ΡΠΕΙ, {11 οἵ ρυδοθ αηᾶ 

Ῥουεχ, ἹποιρΗί ρτοαῦ Ἱνοιάθβ 
απᾶ βἱρῃβ αΠΠΟΠΡ ἴμαο ῬοορΙθ. 
Ῥα{ πεγο ατοβα οου δίῃ οἳ ὑπ θη 
{μα τοῦθ οἳ ἴπο ΑΥπαροσαα 
σα]]οᾶᾷ {ο εδηπαποφιε οἱ ἴ]α 
ΤΑΡου 65, Δα οἵ ιο ΟγτοπΠΙ8ΗΡ, 
απᾶ οἳ {Π6 ΑἰοχαπάχίαἨΒ, απᾶ 
οὗ πει οὗ Οσα απᾶ Αβία, 
ἀιβραίίπς σημ Βίερμαπ. Απᾶ 
{που ποθ ποῦ 8016 {ο νη(Πς{αιιᾶ 
μα πνιίβαάοιη απ ὑπὸ Βρὶπς Ὁγ 
ὙΠΟ Π6 βρακο. Τ]μαν {1Π6Υ 
ΒΟΥ ΘΔ 1161, γη]]ο] Βαϊ, ὙΥ6 
Ἱανα πραγ 11 βροα]ς Ῥ]αβρ]ιο- 
1ηΟΤΙ5 πνογᾶς αραἰηδί ΙΜο86Β, δ 

13 αθαἰπδί ἀοᾶ. Απά {πιογ βἐγοᾶ 
τρ {ο Ῥθορ]ο, απιᾷ {]ιο ε]άθγ5, αι 
{16 Βου 065, απιά οαπηθ προ ήπια, 
βᾷ φοϊσοᾶ Ἠϊπα, πα Ὀχοιαρ]ιί Ἡ τη 

15 Ἰπίο {Πο οοπποΙ], αι 5εῦ πρ [8158 
τ] Π65565, πνμΙο Βαϊ, ΓΒ παπι 
οααδείἩ ποὺ ο ΒΡ θδίςυνου 5 αραἴηβέ 
{π185 ΠΟΙ Ῥ]ασε, απᾶ {Π6 Ίαν: 

τῷ 

ὧϑ 

σι 

[ο] 

-Ἱ 

ορ 

[ο] 

1 [αυ] 

1 μ᾿ 

ι 

Ι 14. Του πε Ἠαγο μθαγᾷ Μπα αγ, ὑπαὶ 

1}. Πεῖ- 
ἰογιϊδίς. 

2 αν. 
,ιεαϑιηη. 

50ν, 
ηυἱγυϊδέ 7" 
ἰο ἰαῦίεν 

4 8ρτΠς 
αποϊοπί 
Δα ΠΟΣ- 
{165 τοδᾶ 

οὐ ΓγΟΙ 
αππιοτι 
που. 
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5 - , / 

6 ἘἜΝν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις, πληθυνόντων 
- -- ο ν - ἜΣ 

τῶν μαθητῶν, ἐγένετο γογγυσμὺς τῶν Ἕλ- 
- Ν . τὰ / “ ληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρε- 

΄ ΄σ ΄ - « 

θεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ 
΄ - Ψ 

3 χῆραι αὐτῶν. προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώ- 
Ν “ - - 5 ᾽ 

δεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν, εἰπον, Οὐκ 
» / 5» « - ’ Ν λ ’ 

ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς, καταλείψαντας τὸν λό- 

3 γον τοῦ Θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις. ἐπι- 
, ο » » 5 « κα τ ο, 

σκέψασθε οὖν], ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν 1 117. δέ 
΄ ς / ’ ,ὔ 

μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος 
ἃ / ΟῚ τ { 

Ἁγίου” καὶ σοφίας, οὓς καταστήσοµεν ἐπὶ “ ΟΠι. Αγίου 
- , ς -- Ν ΄ ΄σ 

4 τῆς χρείας ταύτης. ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ 
Ξ -ς ἀξ 

καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσο- 
” « η ἄν Ἱ ν σ᾿ 

δ μεν. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ 
. » , ΄ (4 

πλήθους καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα 
/ / ἊΣ /΄ «ς / Ἂν 

πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ 

Φίλιππον, καὶ Πρύχορον, καὶ Νικάνορα, καὶ 

Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον προσή- 
ΕΣ ΄ Δ ’ - 6 λυτον ᾿Αντιοχέα, οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν 

3 / ο ΔΝ ’ ” ΄ 2 

ἀποστόλων' καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐ- 
- Δ - 

τοῖς τὰς χεῖρας. 
Ν ς / ΄ ΄σ΄ ΕΣ ΔΝ » 

1 Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπλη- 
’ « 2 ΔΝ - - » ς 

θύνετο ὃ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερου- 
Ἂς ΄ ΄ , 

σαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων 
« , ΄ 

ὑπήκουον τῇ πίστει. 
, ’ ἽΝ 

8 Στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ δυνά- 3. χάριτος 
Ψ. - 5» - 

µεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ 
ον 53. ΄ - Ι “ 

9 λαῷ. ανεστησαν δέ τινες τών ἐκ της συνα- 

γωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων, καὶ Κυρη- 
/ ᾽ ; ἌΜΒΙ ΤΎΓΗ , 

ναίων, καὶ ᾿Αλεξανδρέων, καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας 
΄ “ / Ν 39 

10 καὶ ᾿Ασίας, συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ. καὶ οὐκ 
» ᾽ “ “ / Ν - / 
ἴσχυον ἀντιστῆνα: τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι 
Ἦν ΄ 3) ΄ “ 

11 ᾧ ἐλάλει. τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι 
΄ - ἘΓῚ 4 

᾿Ακηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσ- 
- / / 

19 φημα εἰς Μωσῆν καὶ τὸν Θεόν. συνεκίνησάν 
Ν 4 

τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς 
΄σ 5 

γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐ- 

19 τόν, καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, ἔστησάν 
, ΄“ ΄ 3” 

τε μάρτυρας Ψευδεῖς λέγοντας, Ὁ ἄνθρωπος 
- 3 - / οὗτος οὐ παύεται ῥήματα βλάσφημα λαλῶν οὐ. βλάσφημα 

ΔΝ -” [ή -- -- 

κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ 
Π μα Αα / Ν - 

14 νόμου". ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι 
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91, 
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τ ἄρῃ. 41. 
87. 

Ἠβοηῃ. 871. 

1611 
{115 96 515 οὗ Νασατεί] ελα] ἄαδίτογ 
{115 Ῥ]ασθ, απᾶά 5181] «Ἠαηρο {μα 
Ισπβίοτης νγμΙο] Μο865 ἀε]νετοᾶ τς. 
15 Απά αἲ] ενας δαΐ ἴῃ πο ΟοπποΙ], 

Ἰοοκίηρ ἰεζ{αδί]γσ οη Ἠΐπα, Βα 5 
{866 85 1 Ἠαᾶ ὕῬθθὴ ἴμο {αοο οὗ απ 
Αηρε]. 

τ΄ Ἔ]αη βαἱά ιο Πϊρ]ι Ῥτιθβί, Αγο 
{π6856 ὑΠϊηρ5 50 
2. Απᾶ Π6 βαῖᾶ, Μοπ, Ῥυθίμυθῃ, απᾶ 

ΤΑ{16Υ5, Ἠεαχκεη: Τὴ ἄοά οἳ ΡΊΟΥΥ 
αρρθαγεᾶ ππ{ο ον {αΐπεν ΑΆῬγαμαπη, 
πιηθη Π6 γας ἴῃ Μεδοροίατηῖα, Ὀ6- 
{ογθ μ ἄπγα]ό ἴῃ ΟΠατταῃ, 
8 Απᾷ αἱ ππίο ήτα, εί ἴπεο 

οαὖ οὗ {1 οοππίγ, απᾶ τοπ {ΠΥ 
Ἰαπᾶτεᾶ, απᾶ οοπιθ Ιπίο {πο ]απᾶᾷ 
νυμῖο]ι 1 β]ια]] 5Ἰθυν {Π66. 
4 ΤΠ ΘΠ οαπῃθ Ἡθ οαΐὖ οὗ {116 ]απᾶ οἵ 

{ιο Ολα]άσφαπς, απᾶ ἀνγε]ί ἴῃ ΟἸαΥ- 
Τη: απᾶ Ίτοπι {μεηπσθ, Πε 118 
{αΐμ6υΥ τγὰβ ἆθαᾶ, Ίο γοεπιογοᾷ Ἠήπα 
Πίο {Π185 Ἰαπᾶ πλεγείη 7θ ΠΟῪ 
ἀνε]]. 
ὅ Απάᾶ Ἡο ραγο Ἠϊπι ποπθ Ἰη]οεγ]ῇ- 

αποθ ἴῃ 16, ΠΟ ποῦ 80 πιο αξ ἴο 5οὺῦ 
15 {οοῦ ο: σας ἢ6 ρτοπιςδοᾷ ας 
Ίο πγοιι]ᾶ ρῖνο 16 {ο Πῖπα ζοΥ ἃ ῬΟΒ568- 
ΒΙ0Ἠ, απᾶ {ο [15 βοοᾷ δέξου Ἠϊπῃ, 
ψ]ιθι α5 γεῖ Π Ἰαᾶ πο οἢ 1]. 
6 Απά ἀοᾶ βραΚε οἩἳ {ΙΒ πνῖςδο, 

ἴλμαί 118 βοεᾶ βΠοι]ά βο]οατη ἴῃ ἃ 
ΒίγαἨρε ]απᾷ, απᾶ ἐλαῦ {πεγ βλοτπ]ά 
Ῥνϊης {ποιὰ Ἰπίο Ῥοπάαρε, απᾶ οτ- 
{ρα επ εν1] ἔοαν ἨἩαπάταεᾶ εαν». 
7 Απά {π6 παβοπ {ο ποπ {αγ 

518} Ῥο ἴῃ Ῥοπάαρο ΜΠ] 1 Ιπᾶρο, 
Βαϊ ἀοᾶ: Απᾶ δἴξου {πᾶὖ 5}}8}} {1ιεΥ 
οοππ6 1001, απᾶ ΒΘΙΎΘ πιο 1η {818 
Ῥ]αο8. 
8 ΞΑπᾶ Το ρανο Ηἷτῃ {πο οοτεπαπ{ 

οἵ Οοππιοϊρῖοι: Ἐδηα 5ο 4ὐγαλαπι 
Ῥεραῦ Τδααο, απά εἴτοαππσϊβεᾶ Ἠ]τα 
πο οἰρῃ ἄγ: Ἔαπᾶ Τδααο δεφαί 
14εοῦ, Ἑαπᾶ 9800} δεφαί ὑπ6 πγε]νε 
Ῥατίαχο]ςβ. 
9 ἘΑπᾶ {πο ῬασΙαΥΕἨΡ, τποτεᾶ τ ἢ 

6ΠΝΥ, 5014 1 οβδερΏ Ιπίο Ἡρτρί: Ῥαΐ 
ἄοά πας συ] Ὠΐτη, 
10 Απά ἀα]νογεά Πα οαὐ οὗ 81] 

Ἠ15 αβΗΙΟΙΙΟΠΕ, Ἑ απᾶ ρανο Ἠϊτη ἔδυ οἵ" 
απᾶ πηβᾶοτη ἴῃ {πὸ βἱσ]{ οἵ ῬἘμαγαο]ι 
Ἰΐπσ οὗ Ἐστρί: απᾶ 6 1ηαᾷο ήτα 
ΒΟΥΘΥΠΟΥ ΟΥ̓ Ἡρσσρί δα αἱ 815 
Πιοιι56. 
11 Νοπ ὑπο «απο ἃ ἄθαυ ἢ οΥεχ 

8411 π6 Ἰαπά οὗ Τργρὺ απά ΟΠαπΠαδΗ, 
απά σγοαὺ αβΗΙοΙΙοΠ, απιά ον Τα. Π6 75 
Γοαπᾶ πο βιιϑίθηϑῃησθ. 

1881 

{115 7655 οἳ Ναζαγϑίῃ 5881] 46- 
ΒΕΥΌΥ ὑπ|5 Ῥρ]ασο, δ β]ια]] σμδηρ 8 
{ο οαβύοτηβ ΠΟ Μοβο5 ἆε- 

15 Ἰγουθα ππίο τι8. Απά 411 ἴλαί 
καν ἴῃ ἴμο οοαποῇ, {αβίοπίης 
[ΠΟ] ογαςβ Οἡ Ἠϊπι, 587 195 ἔασος 
α8 1{ Ἠαἆ Ὄθει {πὸ {αορθ οὗ 1 
ΔΏΡΈΕΙ. 

7 Απμᾶ ἴπο Πρ]. γγυὶθδὺ βαϊᾶ, 
2 Απο ἴμθβθ {πΐηρβ 502 ἀπμπᾷ μ6 

ραϊά, 
Ῥτοαί]μγοη δη {α116ΥΒ, Ἡθαχ]κθη. 

ΤΈμο ἄοᾶ οὗ σ]οτγ αρρεαγεᾶ πηΐο 
ουν {αΐμεν Αργαµατη, ν]ιοη Ίθ 
Ὑγὰ5 ἴῃ Μεβοροίαιπία, Ῥε[ίογεο Ἠε 
ντα] ἴῃ δύῃ, απᾶ 5814 απο 
Ἰήτη, εἰ {ερ οὐ οὗ {1πγ ]απᾶ, 
απᾶ {τοτα {11γ ΙΙπάνεᾶ, απά οοπιθ 
1Πίο {πη6 Ἰαπά νο 1 5881] 

4 ΒΠ6Υ; π66θ. ΤΠεη οδτηθ πὸ οτί 
οὗ ἴμο Ἰαπᾶ οὗ {π6 ΟΠα]άρραπς, 
απᾶ ἄγοι ἴῃ Ἡδύδῃ: δηα οτι 
{6 η600, θη 5 απο τγὰβ 
ἆθαᾶ, ἆοᾶ πεπιογοᾷ Ἠϊπι ἰπίο 
Ομ Ἰαπᾶ, λετε Ὑγθ ΠΟΥ 

ὅ ἀπε]]: απᾶ ο ραγο Ἠη ποπθ 
1η]θγ]ίαισς Τη 16, πο, ποὺ 50 1ΗΠΙΟἨ 
35 {ο 5ου Ἠϊ5 1οοῦ οἩ: απᾶ Τε 
Ῥγοπηϊβεᾶ Ό]αῦ Ἰο ποπ] ρίτα 
10 ἴο Ἠϊπι ἴῃ Ῥοββθββίοῦ, 8πᾷ 
{ο 15 βοοᾶᾷ δἵξζοι. Ἰήπα, Ὑγθιι 

6 αἱ γοέ Ίο δᾶ πο ολ]. Απᾶ 
ἀοᾶ βρακαο οἩἳ {5 νήδο, {ια 
Ἠϊ5 5664 »Ποτπ]ᾶ ρο]οατηπ ἴῃ ἃ 
βίαπρε Ἰαπᾶ, απᾶ ἰλαί ἴ]ογ 
ΒΟ] Ῥτίπρ {παπα 1Ππ{ο Ῥοπᾶαρε, 
Ἀπᾶ οπίχεαί Ίἴλοπι ον, ΤοἩΥ 
Ἠαπᾶγεᾶ Υ68ΥΒ. Απ {ο παίοι 
{ο Πίο] {μετ 5Ἠα]] Ῥε ἴῃ Ῥοπάαροα 
νη]] Τ πάρε, Βαϊ ἀοᾶ: απᾶ δου 
Όλα 5181} Ώιαγ εοπαθ ἔου ἢ, απᾶ 
Β6ΥΥο πηθ ἴῃ {Πῖ5 Ῥ]ασθ. Απά ο 
δ6ανο πα {πο οογεπαπῦ οἵ οἵχ- 
οὐπησΙθίοη: απᾶ 5ο 4ὐγαλαπι Ὦθ- 
ραΐ Ἱδαας, δι οἴγοππποϊβεά Ἠάτη 
ιο αἰρ]{] ἆαγ; απᾶ Τδαας δεφαί 
ζασοῦ, απᾶ «αεοῦ {π6 {πεῖγο 

9 ῬαΐτίατεἩςβ. Απιᾶ {ιο ραϊπίατοἩς, 
ππογεᾶ ση ]θα]οαςγ αρα]πβί ἆο- 
ΒΘΡΗ,, 5014 ήπια Ιπίο Ἐσγρί: απᾶ 

10 αοα πίαβ ση] Ἠϊππ, απιᾶ 4ε]Ινεί- 
οἆ Ἰήτη οτί οὗ αἲ] 115 αβΊΙοΙΙΟΠΕ, 
δ. ραν Ἠϊπι {αγοιγ απά νηβ- 
οτι Ῥείογο Ελματαο] Ἰῑπρ οὗ Εἰ- 
δυρί; απᾶ ἢθ πιαάο Ἠϊπα ΡΟΥΕΥ- 
ΠΟΥ 9ΥεΥ Βσγρί απιᾷ 81] 15 Ποτιβθ. 

11 Νοπ {πετ οππιθ ἃ ζδιηϊηθ 
ΟΥ̓́ 8] ἸΠρστρίι απᾶ «αππααη, 
απᾶ ρτεαῦ αβΠοίίοὮτ: απᾶά ον 
{αΐΠεχβ Τοππᾶ πο βΠβί6παΠοθ. 

ο 

-α 

ορ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ 

5 - « - 9 [ ᾿ 
Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν 

, “ ο / ν Φ ΄ 
τύπον τοῦτον, καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέ- 

16 δωκεν ἡμῖν Μωῦσῆς. καὶ ἀτενίσαντες εἰς 
3 Δ Ὁ Η « ’ » ΄ 

αὐτὸν ἅπαντες" οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνε- 

δρίῳ, εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσ- 

ὠπον ἀγγέλου. 
Ἅ ΕΣ ΄ 

7 Ἐἴπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς, Εἰ ἄρα] ταῦτα οὕτως 

2 ἔχει; ὁ δὲ ἔφη, 
” » , 

Άνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. 
ς λ “ , ” Ἔ ἡμῶν ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὥφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν 

Ε ν 5 » “ ἌἍ 
Δβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, πρὶν ἢ 

΄σ ΄ ὭΣ 

ὃ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν, καὶ εἶπε πρὸς 
αμ "Ἡ λ6 2 “- “ Αα “ 

αὐτόν, [Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς 

συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς" γῆν ἣν ἄν 

σοι δείξω. τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων 
ν , » Χ ρα 3 10 " ψν Ὁ Ξ 
κατῴκησεν εν -αρραν κακεισεν, µετα το απο 

νὰ 

΄ . , » - ’ 4“5 τὶ 

θανεῖν τον πατερα αυτου, μετῴκισεν αυτο» 

Ν “ ἃ ΄ ΄- 

εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοι- 

οι 
ὝΒΕΙΡ κ 5» 5, ο / ᾽ κεῖτε' καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν 
πα σαν - 1) εν τν , 

αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδός" καὶ ἐπηγγείλατο 
΄ ΄σ / 3 / - 

αὐτῷ δοῦναι εἰς κατάσχεσιν αὐτήν, καὶ τῷ 
5 “ ΕΣ 3 , 3 " 5 “- 

σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ 
[ὦ ς / “ 9 

ὃ τέκνου. ἐλάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεός, ὅτι ἔσται 
9 δ, -} - » ΄“ ἫΝ ,ὔ 

τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, 

καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν, ἔτη 

Ἰ τετρακόσια. καὶ τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύ- 
Α 5 ς ς ᾿ 

σωσιῦ, κρινῶ ἐγώ, εἶπεν ὁ Θεός καὶ μετὰ 
΄“ » ΄ Ν ’ ” » 

ταῦτα ἐξελεύσονται, καὶ λατρεύσουσί μοι ἐν 
- ’ ΄ Ν - Φ ΄- 

8 τῷ τόπῳ τούτῳ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην 
κ “ ᾽ 

περιτομῆς" καὶ οὕτως ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, 
Ν , δας τε ΟΣ “ιν νὰ κι 

καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ" καὶ 
Ν Ν . [ “3 Ν Ν 

ὁ ᾿Ισαὰκ τὸν ᾿Ιακώβ, καὶ ὁ ᾿Ιακὼβ τοὺς δώ- 
/{ / ΄ 

9. δεκα πατριάρχας. καὶ οἱ πατριάρχαι ζηλώ- 
Ας «8 Ν δες 9 ᾿, Ἂν 

σαντες τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον 
ει ” - » 

10 καὶ ἦν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐξείλετο αὐτὸν 
5 σι ον) / » - Ν ” 

ἐκ πασών τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν 

αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασι- τῷ χάρ ρ 
΄ Ψ ’ Ν ΄ 3 Ν ς ΄ 

λέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγού- 
ΔῈ ὰ ”/ να Δ 5 » 

μενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ὅλον τὸν οἶκον αὐ- 
” 5 Ε 132 - 1 τοῦ. ἦλθε δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν Αἱ- 

εις” , : 
γύπτου καὶ Χαναάν, καὶ θλίψεις µεγάλη’ καὶ 

2 α / ΄ 

οὐχ εὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν. 

17---ῦ 
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3 αἀἰά τὴν 

ὃ δουλεύσουσι 

4. Αἴγυπτον 
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1611 
19 Ρα π]οι ἆ{αοοῦ Ἰεαγᾶ {λα 

{ενα γα οοτη ἴῃ Ἡργρί, Ίο βεηύ 
οαὖ ον Σαἴπετς χει, 
18 3 Απᾶ αἲ {ιο βοεοπᾷ ἐἴπιο 1ΟβεΡΗ 

γγ85 ππαᾶθ πο {ο Ἡ15 Ῥτεί]λτε, 
απᾶ οοβαρ])5 Ἰϊπᾶγτεᾶ πγαβ τηαᾶε 
Κπονηι ππ{ο Ἐπαταοὴ. 
14 ΤΏΡ βοηῦ ΦΌΒΘΡΙ, απᾶ οα]]εᾷ 

115 ΤΠ Υ 800} {ο Ἠήτα, απᾶ 81] 115 
Κιπαγοᾶ, ἐπ θοβοουο δη ΠΥ Θθη βοπ15. 
15 ἜΞο ὅαεοῦ ψϑηῦ ἄρον ἰπίο Ἑ- 

ρτρῖ, "δηᾶ ἀ1εᾷ, Ίε ἀμ οἷν ΓαΐΠετς, 
16 Απᾶ πγεγο εαχτ]θᾷ οτε Ιπίο Ὦγ- 

ΘΠ τη, ἃ 1414 ἴῃ πε βερα]εητο ὑπαῦ 
Αρταλαπη θοπρῊΐ ΤΟΥ ἃ Ρ1ΤΠῃ ΟΕΊΠΟΠΕΥ 
οὗ {11ο βοὴ οὗ Ἐππον {λε αίλενγ οἵ 
ΒΥΟΠΕΙΙ. 
17 Βαυὺ πε {πα ππρ οὗ ἴ]ιο Ῥτο- 

πηδο ἆγεν πῖρῃ, νήσο αοα Ἰαᾶ 
ΒΊΥΟΤΏ {ο ΑΡταμιαπῃ, {με Ῥθορ]ε ΡὙΘῪ 
απᾶ πηπ]ΗρΗεᾶ ἴῃ Ἠστρί, 
18 ΤΠ] αποί]εχ Ἰΐῑπιρ 41088, πΠΙοΙ΄ 

Ίσππενυ ποῦ ᾖοβερῃ. 
19 ΤῊΘ βαπιο ἄθα]ί εαρΩγ τί] 
Οὐ ]απᾷτεᾶ, απᾶ ον] επίτεαἑεά οἱ 
Τ44Π6ΥΡ, 50 {]αί {αγ οαβῦ οὐ {είν 
γοππρ ομΗ]άτεη,ίο {πε επ {πετ παῖση{ 
ποῦ Ἠγο. 
20 Τη πἩῖε] πιο ΝΤοΡΘΡ ΊαΡΡΟΤΗ, 

απᾶ Ἅγπαςδ | οχεθρεᾶῖηπρ αγ, απᾶ 
ΠΟΙ ΒΗΘ τρ 1η 1215 1 675 Ποπβε 
{Πγ66 ΤΠΟΠ{ΗΒ: 
21 Απᾶ π]ευ ο πας οαδὺ οαὖ, 

Ῥματαομ)5 ἀδαρ θυ {οο]ς Ἠϊπαη ὉΡ, 
απᾶ ποατ]δ]ηοεά τη ΤΟΥ ΘΙ ΟΥ̓ 50}. 
22 Απᾶ Μοβεβ νγαβ Ἰεαγποᾶ 1 α]] 

ἴπο τυϊβάοτη οἵ ἐπ ἘργραἨς, απᾶ 
ν/ας τηϊρΗἰγ ἴῃ ποτά απᾶ ἴῃ 665. 
29 Απάγμεη Π6 γγας Γπ]] {ογίγ γεαβ 

οἷα, 16 οαπιθ ἴπίο 15 Ἠθατῦ {ο νὶδῖς 
115 Ῥγείητεη {1ο ομή]άτετ οὗ Τ5ταε]. 
24 3 Απᾶ βεεῖησ οης οἳ {πετ ΒΟΥ 

ΝΥΟΠΡ, Π6 αοίθηοα Ἠϊτα, απᾶ α- 
γαησες Πτα {λιαῦ τγὰ8 ορργεββεᾶ, απιά 
βπηοίθ {με Ἠσγρίαῃ: 
26 ἘῸΥ Το “Ἑαρροβοᾶ Ἠΐς ῬγοίἩγοπ. 

πγοα]ά Ἠαγο απάεγρίοοᾶ, πον ια 
ἄοᾶ ΡΥ 115 Παπιᾶ νου] ἀε]ῖνον {Π τη, 
Ῥτΐ ἐπαγ ππᾶογβίοοα ποῦ. 
26 ἘΛμα {πο ποχῦ ἄαγ Π6 βἩεπεᾶ 

1Ηπηβα]{ ππ{ο {επ α8 ΠΥ ΒίΤοΥο, 
απᾶ ποπ] Ίνα βοὺ {ει δῦ οπε 
αβαίη, βαγΙΏΡ, ΡΙΥ5,Υε αγ ΏΥείΗΥΕΗ, 

Υ ἄο γθ ἨΤΟΠς 9Π6 {0 αποίΠεγ» . 
27 Βα πὸ ναί 4ἱᾷ 18 πείᾳηροττ 
πΟΠς, ὑμχιιδὺ Ἠϊπη απγαγ, ΒΔ ]ΠΡ, 
πο τηαᾶε {Π|66 ἃ τα]εγ δηα ἃ πᾶσα 
ΟΥεΥ 15 ἢ 
98 ὙΠ ἴλοα ΚΙ] ταο, 85 ἴποα 

ἁἀιᾷἆεςί {π6 Ἐρστρίίαπν γεβίετάαν 2 

28, 

1881 
19 Επί νε Φ 000 εαχᾷ ἐπδῦ ἔμ6 76 

Ὑ78.8 οΟΥΠ ἴῃ Ἐιστρέ, Ίο βϑθηῦ {οτί} 
15 οι {αΐμενς {ΠπῸ Άτεδί της. Απᾶ 

αὖ πο βεεοπᾶ Ώπηρ 1 οβερ] γγαβ 
πηαᾶο ποπ {ο Ἠΐ5 Ῥτείμτεν; 
απᾶ /οβερμ)5 ταςς Ῥεσατης τηδηΐ- 
1ο50 ππ{ο ΒΜαταοἨ. Απ ᾖοβερἩμ 
Βαῃΐ, απᾶ οα]]οί {ο Ἠϊτη 9860} Ἠ18 
Τα ΠΟΥ, απιᾶ 411 ἰδ λπιάνγεᾶ, ἔλγεε- 
ΒΟΟΥΘ απᾶ ἢξίθθη εοπ]ςδ. Απᾶ 
ζ{αεοῦ θοῦ ἄοππ Ιπίο Ἑρτρί; 
απᾶ Ίο ἀῑαᾶ, Πήτηβα], απᾶ ον 

16 {αἴΠογβ: απᾶ {]ιεγ Ὕοτο οαττ]θᾷ 
ΟΥΘΥ πο ΦΗΘΟΊΘΤΗ, ἃ πα ]α1άᾷ 1π 
Ώια τοι {παὺ Αρταλαπο Ῥοτπσ]ξ 
ΤΟΥ ἃ Ῥτίσε ἴῃ εἶπεν οὗ {πο ΒΟΠ5 

17 οὗ 1ΗΠατπογ ἴῃ Ῥμθσματι. Ῥαΐ αβ 
{Πιο πια οὐ {ιο Ῥτοπιίςο ΄ ἄτενγ 
Πρ, ΒΟ οα τοπςμβα[οᾷ ππ{ο 
Άλταμαπα, ἴμο Ῥθορ]ο ρυϑῦ απᾶ 

18 τη] θα ἴῃ Ἠισγρί, 611 Ώπετα 
ΔΥΌΒΘ ΔΠΟΥΠΘΥ͂ Κἰπρ' ΟΥ̓́ΘΔΥ Εστρί, 

19 ψ ΒΟ πον ποῦ ΦΌ50Ρἢ. ΤῊΘ 
βατπο 681} 5. ρα1]γ τ! {Π} Οἵ Υ8 66, 
δι 6υ1} δαἰγθαΐθα οὐσ' ἔα Υ 5, 
{πδὺ Ξ.ΠΘΥ 5μοια οαδῦ οὐ {πεί 
Ῥαβο6ς {ο {πο επά {μ60 πα]σ]ῇ ποὺ 
ὃμπα. Αἴ ποπ 5εαδοπ ἈΤοδεβ 
πνας ῬογΏ, απᾶ πας 4εχοθεᾶῖπς 
1411: απᾶ Ὦο γγαβ ΠΟῸΥ ΒΗΘ {ητθο 
ΙΠΟΠ{ΗΡΒ ἵπ Ἠΐ5 Μαΐματς Ἠοπςβε: 
Δα θὰ Ἡο πας οαδί οαΐ, 
Ἐλμαγαομ)5 ἄααρΏ{εχ {οοῖς Ὠΐτη πρ, 
απᾶ ποτπτ]ςμε Ἠϊτη {ου ΠΘΥ͂ ΟἼΗ 
βοπ. Απά ΜοβοαρβπγαβΙηβίταςσίες [ἢ 
α1 πο πηῃβδάοπη οἵ {με Ἐϊσγρβαπς: 
Δα 16 σγας τηση{γ ἴῃ ἨΪ5 γγοτᾶς 
δα πγοτκ5δ. Ῥπί ΘΠ Ἠε πας 
πγε]]-π]σ]α ΤΟΥ ΤΥ γ6αΥ5 ΟἹ, 1Ὁ οατηθ 
τηΐο ἷ5 ποαγῦ ἴο γἱβιὺ ΠΙ5 Ῥταί]τατ 

24 λε ΟΠ] ᾶτοπ οὔ [5786]. Απᾶ 5εθ- 
Ίπς 016 οὗ ἐλόηι βαῇει πτοης, ηθ 
ἀε[ξεπάεᾶ τη, απᾷ αγεπραά Ἰήτη 
ναί πας ορργοβςεᾶ, βιηϊθῖης {]ια 

96 Ἠσγρβαηῃ: απᾶ Ίο 6αρροςδεά {πῶ 
115 Ργείμτοη απᾶεγς{ίοοᾶ μον {ια 
ἀοᾶ Ὦγ Ἠϊ5 Ἠαπά πας ρἰνίπσ 
{ει ὅᾳαοἩτοχαπσε; Ότι 11εγ 

96 ππάαγβἰοοᾶ ποὺ. πᾶ {ο ἆαγ 
ΣοΠοπίηπσ Ἡδ αρρθατθοά πηΐο 
ΏΊ1οπι ἃ8 ἔΠεγ αἴχονο, απᾶ πγοπ]ᾶ 
μῶν βοὺ πο αὖ 0ης αραἲἩ, 
Βαγίης, 5115, γε 876. ὈΥΘΙΒΥΘΗ ; 
ΠΥ ἆο γ8 ὙΣΟΠΡ οπθ6 {ο αἩπ- 

Ὡ7 οἴμοτ Βαὺ μα {λαί ἄἷᾷ 58 
ποίρηροις πποις {ἐλπγαδί Ἠϊτα 
απαγ, 5ΗγίΠς, Πο πηαᾷθ {ερ 
ἃ ΤΠΙ6Υ απᾶ ἃ πῦρ οτοχ τι8᾽ 

28 ὙγΥγουϊαοϑὺ ἕπου Κ11}] της, ἃ5 {οι 
ΙΠεᾶςί ὑπὸ Ἐργρίαμ γερίετᾶασ ὃ 

14 

15 

20 

21 

ΕΘ 9 

1ᾳγ. 
ΕΠΟΣ. 

507, ης 

8 α΄. δὲ 
Ῥγε- 
δογυδα 
αἴἶνο. 

405, ζαὶν 
τωιίο αοα 

5ου, 
δαΐυα- 
τἶοπι 
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13 ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ ὄντα σῖτα ἐν Αἰγύπτῳ, 
ἐξαπέστειλε τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον. 

ο] ” - , Ε] ᾿ » Δ - 

Ι2 καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς 
» - ο αν ι Η͂ Ὁ ἐν - 
ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ 

νι ΑΝ ,᾿ Γ δ ᾿ τ 

4 Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ. ἀποστείλας 

δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο τὸν πατέρα αὐτοῦ 
᾿Ιακώβῦ, καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτοῦ”, 

15 ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε. κατέβη δὲ 
2 ἈΝ ᾿) ” Ἂς » ,’ ἄν ἳ 

Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς 

16 καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν καὶ μετετέθησαν εἰς 
΄ Ν αν ε “ ’ Δ 3 ’ Σιχέμ, καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ μνήματι ὃ ὠνή- 

ΕῚ ἊΝ “- » , 3 - 

σατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν 
17 υἱῶν ᾿Ἑμὸρ3 ὃ τοῦ» Σιχέμ. καθὼς δὲ ἤγ- 

γιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὤμοσεν 1 
ὃ Θεὸς τῷ ᾿Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ 

” 

18 ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ, ἄχρις οὗ ἀνέστη 
ὰ ΄ 

βασιλεὺς ἕτερος", ὃς οὐκ ἤδει τὸν Ἰωσήφ. 
19 οὗτος κατασοφισάμενος τὸ γένος ἡμῶν, ἐκά- 

κωσε τοὺς πατέρας ἡμῶν, τοῦ ποιεῖν ἔκθετα: 

τὰ βρέφη αὐτῶν, εἰς τὸ μὴ ζωογονεῖσθαι. 
» 5 Ἂν ὁ 5 16 “ ες Ε - 

80 ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωσῆς, και ἣν ἀστεῖος 
- κι ἃ 3 / -. “ » “ 

τῷ Θεῴ᾽ ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ 
” - λ ᾽ “19 3 Φ Χ 3 31 οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ", ἐκτεθέντα δὲ αὐ- 
΄ ΔΝ 

τόν", ἀνείλετο αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραώ, καὶ 
Ν » ὍΣ ε “- ” ἘΠῚ ΔΝ » 99 ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν. καὶ ἐπαι- 

» . 35 δεύθη Μωσῆς πάση σοφίᾳ Αἰγυπτίων ἦν 

93 δὲ δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις. ὡς 
δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσαρακονταετὴς χρό- 

2 ΄ ο} Δ / ὼ - .) ΄ 

νος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέ- 
» “ 

ψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς 
» 

58 Ἰσραήλ. καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον, ἡμύ- 

νατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν τῷ καταπονου- 

26 μένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύπτιον" ἐνόμιζε δὲ 

συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ὅτι ὁ Θεὸς 
διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν αὐτοῖς σωτηρίαν Τ᾿ 

ιά δὲ 3 -” ΄“΄ δὲ 15 » ’ « ΄ 

90 οἱ δὲ οὐ συνῆκαν. τῇ ἐπιούση ἡμέρᾳ 
” 6 αι (αἱ , λ ηλ, 19 ὠφθη αὐτοῖς μαχομένοις, καὶ συνήλασεν 

’ 

αὐτοὺς εἰς εἰρήνην, εἰπων, "Άνδρες, ἀδελ- 

φοί ἐστε ὑμεῖς 3" ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους ; 
ς Ν » Φα Ν ’ 3 ’ ᾿ , 

97 ὁ δὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτόν, 
Ε / , ΄ 3” εὐ... εἰπών, Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δι- 

ΟΣ 5» » α ο . ΄σ 

8 καστὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς"; μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέ- 
Φ / 3 σ΄ 

λεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες χθὲς τὸν Αἰγύπτιον ; 

17-- 6 

ὅ σιτία εἰς Αἴγυπτον 

6 Ἰακὼβ τὸν πατέρα 
αὐτοῦ 

7 οπι. αὐτοῦ 

8 Ἐμμὼρ 9 ἐν 

19 ὡμολόγησεν 

Ἢ αἄᾶ ἐπ᾽ Αἴγυπτον 

13 (-ρός) οπι. αὐτοῦ 

19 ἐκτεθέντος δὲ αὐτοῦ 

14 γι. ἐν 

15 ᾳ4ᾷ αὐτοῦ 

16 ϱπι, αὐτοῦ 
17 (οπι. ν) σωτηρίαν αὐ- 
τοῖς 

13 τε 

19 συνήλλασσεν 
90 ε - 

20 οπι. ὑμεῖς 

51 ἡμῶν 
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πχ. 9. 

10γ,α8 
ἡδεῖ, 

Τὰς, 19, 
3. 

Ἔχ, 982. 

1611 
29 ΤΉ θη Πεᾷ ΜοΞ65 αὖ {5 βασίπρ, 

απιᾶ τγᾶβ ἃ βίυδηροΥ ἴῃ πο Ἰατᾶ οἳ 
Μαάϊαιι, π]εγο Ίο Ῥαραῦ ὕνγο 5018. 
90 5 Αιιᾶ πΊιον ἴον ἴΥ τεαχ5 ἼΘΙ εχ- 

Ῥ1Υοᾷ, {πενγα αρΏροατεᾶ {ο Πίτα ἴῃ {ια 
νη]άενπεςς οὗ τποππ{ Βίπα, απ Απιρό] 
οὔ ἐπ Τιονᾷ ἴῃ ἃ Πάπα οὐ ἔσθ ἴῃ ἃ θτδ]. 
81 ποθὴ λΤοξος 5800 1,16 πτοπεγοά 

αὖ ἴ]ια οἱσηί: απᾶ ἃ5 "6 αὐθ ΠΘᾺΥ 
{ο Ῥε]ο]ά 16, ἔμε γοῖσε οὗ ἐπθ Τιονά 
σατ1ε πηΐο 
92 ϑαμίπῃ, Τ πὶ ἐπ Θοᾶ οὗ εν 

Σ44Π6ΥΒ. {πὸ αοα οὗ ΑἨγαματη, απᾶ 
ιο ἀοά οἳ Ίδαας, απᾶ {πε ἄοά οἵ 
Ἰασορ. Τηεπ Τοδος (επιρ]αᾶ, απᾶ 
ἄπνςί ποῦ Ῥε]ιο]ά. 
95 ΤΉΘΩ βα1ᾷ πε Τιοτᾶ {ο Βΐτη, Ἐπί οὐ 

[Ὡγ 5Ποος{τοπα {11 1εεί: Του ἔπερ]ασα 
πλθγε ἔποα 5{αιιᾶεςί 15 Ἰιοῖγ στοαιιᾶ. 
94 1 Ίιανο 566Ἡ, 1 Ίατε 566 ιο 

α{Πιοίίοπι οἳ τὴν ῬθοΡρ]ο πυΠΙεἩ 15 ἴῃ 
Ἠσγρί, απ Τηαγνο πραγ {Πεῖ; ρτοα]]- 
Ίπρ, απᾶ απι οοππε ἄοπη {ο ἀε]ίνον 
Ώιοπα: Απά ΠΟῪ 6016, 1 ΜὙΠ| βοπᾶ 
ἴπ66 Ιπίο Εσυρέ. 
85 ΤΠ]5 ΜΌΒ65 σΠποτα {μετ το πβϑᾶ, 

ραγῖης, Πο τηδᾶθ {Π66 ἃ τα]εγ ατιά 
α ζπᾶσα» πὸ βαππε ἀἷᾷ ἄοᾶ 5οπᾶ 
{ο Ὀο ἃ τα]εγ απιᾷ ἃ ἄεβνοτοχ, Ὁν {πε 
λαπᾶς οὗ ἴλε Απισα] πη]ήσ] αρρεατεᾶᾷ 
{ο Ἠΐτη ἵπ {πε Ὀτς5]ν. 
96 ΗΘ Ῥτοασ]έ ἔπετη οα{, αξίεγ ἐμπαὐ 

Π6 Ἠαᾶ ΕεΠαντεᾶ ποπᾶςνς απ βίρτιβ 1 
ἔλια]απᾶ οὗ Ἐσγρί, απᾶ ἴῃ ἐπ τε θεα, 
Ἐαπά ἴῃ ο π]άρτποςς ΤΟΥ γεαχβ. 
5τ 41 Τηής 15 {π8ὺ ἌΤοβας 160} 58] 

πηίο ἴο ΟΠ] ἄγθη οὗ Τβταε], ΞΑ 
Ῥτορλεί β]αΠ {π6 Τιοτᾷ τοι ἄοᾶ 
γαῖςδε ΠΡ ππίο τοα οὗ γοῦν Ῥταίῆμτεῃ, 
]ῆκα ππ{ο τηε: ήτα 5181] το Ἠεα}. 
98 Της 15 Π6 {]ιαί πας ἴθ {μα 

Ομανο]ι ἴῃ ια νή]άετηθςς γη] ια 
Απσε] π]ήο] 6ρακα {ο Ἰήπα 1π ιο 
τηοπηΐ Βῖπα, ατα η] οαχ {αΐμεχς: 
πι]ο χοὀεῖνοᾶ {ια ἸνεΙψ ογας]65, ἴο 
Ρῖνο πηΐο τς. 
89 Το Ποῖ οἳσ Γαἴ]ους πγοα]ά ποῦ 

οΆεγ, Ῥαέ Οωναςί Μέπι ἔγοπα {πετη, ατα 
ἴῃ ἐλμεῖν Πεατίβ {ατπεᾷ Ῥαε]ς ασαῖι 
1πίο Ἐστγί, 
40 ” βαγίπρ ππίο ΑαΤΟΠ., λ[ακο ας 

Ροᾷς {ο σο Ῥεΐοταο Ἡ5. Τον α5 Του 
5 Μοβθβ, πε Ῥχγοασαί τ οὐ 
οὗ {π6 Ἰαπᾶ οὗ Εσγρί, πε ποὺ τοῦ 
Ἅγ]αξ 15 Ῥεεοππε οὗ τα. 
41 Απά Ώιαγ τπαᾶθ ἃ εε] ἴῃ {λοξο 

ἄασε, απᾶ οβογεᾷ βαοτῖΏσο απ{ο {πε 
140], απιᾷ το]οῖσεᾶᾷ ἴῃ ιο πνοτ]κς οὗ 
Οιεῖν οὗ Παπᾶς. 
45 Τπει ἄοα γηρᾷ, ἀπ ατο ἔμεπι 

1881 
29 Απ] Μοβεβ ἢθᾶ αὖ {15 βαγίῃρ, 

ὉΠ Ῥεέατας ἃ 5Ο]ΟΌΣΠΘΥ ἴῃ {λε 
ΙΔ πᾶ οἳ ΝΠάϊατι, π]ετο Ίε Ῥοραῦ 
{πνο 850η5. Απά π]επ {οτί 
Υ64Υ5 πετε {πΙβ]εᾶ, απ απσε] 
αρραατθαᾶ {ο Ἠήτη ἴῃ {πα νη]άετ- 
1655 Οὗ πποαπ6 β]παΙ, ἴῃ ἃ Ώατηθ 
οἳ το ἵπ ἃ Ῥα5ῃ. Απά π]επ 
Μοβος βαὺ 16, Ίο πιοπᾶεγεᾶ αἲ 
Ώιε βἰσηί: απ αξ Π6 αὐ πθαχ 
{ο Ῥο]ο]ᾶ, Έ]εγο 6Λ1η6 ἃ. γοῖσθ 

2 οἳ ἴα Τιοτᾶ, 1 απι ιο αοῦ 
οἳ ἴἩψ 1αἴ16Υςβ, {86 «ἀοᾷ οὗ 
ΑἈβγαλατη, απ οὗ Ίδααο, απᾶ οὗ 
8000. Απά Ἰοβες {οπιρ]ες, 
απιᾶ ἄατςδε ποῦ Ῥε]ο]ᾶ. πᾷ ια 
Τιονᾷ βαϊᾷ πηΐο τη, Τιουξο ἔῑε 
ΒΠΟΘΒ ποτ {ψ {εει: {ου {ια 
Ῥ]αςε ἩπἩθγεοι οι βέαπᾶεςί 18 
ἨοΙψ ρτοππᾶ. 1 Ἰανο καπτε]τ 
566 {πε αβῃείοτ οἳ τὴν Ῥεορ]ε 
ὙΠΟ 16 ἴῃ Ἡστρί, απᾶ Ἠατε 
πραγ ἐλμεῖτ ρτοαπίπᾳ, απἆ 1 απ 
ος ἄοππ {ο ἄεμνεν ἔπετη: 
απιᾷ ΠΟῪ οοτηθ, 1 π]] 5επᾶᾷ {Π66 

ὅ Ἰπίο Ἑστρί. ἘΤ]μ5 Μοβες π]ηοπι 
{πον τεῖαξεᾶ, ςαγῖης, Πο τηαᾶε 
{π66 ἃ στον απ ἃ Ἱαάσερ Πτα 
λα αοα 5βοῃὺ {ο δὲ Ῥοΐ ἃ 
γα]εγ απᾶ ἃ 1άεἩνεγει πι 
Ώιε Ἰαπά οὐ με απρε] πολ 
αΏρεαχεᾶᾷ {ο Πτα ἴῃ {πε Ῥτα5η. 
Τ}}15. τησ 1εᾷ ἔπετα {ογΗα, Ίχαν- 
ἴῃπς Ὅτοασ]λ6 πγοπάθνγς απᾶ εἶσης 
ἴῃ "Ἐαγρί, Δα ἴῃ ιο Ἠρᾶ εεα, 
απᾶ Ίπ {Π6 π]άειπεςς {οτί 
Υ6ασς. Της 15 {μαῦ ἨΜοςθ, 
πγΏΙο Βαϊ απίο ιο ΟΠ] ἄγ θη 
οὗ 5786], ἃ Ῥτορμεῦ αμα] αοᾶ 
γαῖβθ ΠΡ Πίο γοα ἔγοτα ΔΙΠΟΠΡ' 
ποαχ Ῥτείμχοπ, Ξ1κ ππ{ίο τηθ. 
ΤΠ 15 Ἰο {ἐλαί πας ἴῃ {16 
δομαχο] ἴῃ ο ΠΟΥ 655 τν] 
186 απσε] τ]ήσ] ρα {ο Ἰήτα 
1π ἴα πποαπξ Βίπαῖ, απᾶά ὙΠ 
ΟἿΥ {αΐμετς: πο τεσεϊνεᾶ Ἠνίισ 
ΟΥ861Ι65 {ο ρῖτο παπίο τς: {ο 
πιποτα Οὐ {αΐπεγς σοι] τοῦ 6 
οβρε(Παεπξ, Όταε πταςί ΐτη Γγοτη 
{ετη, απᾶ {αγποᾷ Ῥασ]ς ἵπ {1δΙΥ 
Ἠθαχίς ππ{ίο Τυργρί, βαγΊῃσ πηίο 
ΑατοἩ, ΜΆ] τας σος 16 }} 5}18}1 

90 

91 

ιο] τῷ 

94 

56 

9 «ἢ 

98 

40 

σοῬείΐογε ας: ἴογα5 {ου {815 ΛΤΟΕ8ΕΡ, 
ὙΠΟ} ]εᾷ τ5 {ου οαὖ οἵ ἴε 
Ἰατιᾷ οὗ Ἐσγρί, πε νγού ποῦ τυ μδῦ 15 
Ῥοσστπε οὗ ἴση. Απᾶ {αγ τηαᾶςα 
α σα] ἴῃ {Π056 ἆαγ5, δα Ῥτοπσ]ιέ 
ἃ 580Υ1ῆ66 ππ{ο {ια 140], απᾶ χ6- 
1οϊσθᾶ πι {πα το 5 οὗ Ειεῖγ λαπᾶς. 

4 μ᾿ 

1.43 Ραΐ ἀοᾶ {ανπες, απᾶ ϱατο (λεπι 

1 τ. γε- 
αεειιςῖ. 

305, ας 
116 ταῖςεά 
ἋΡ 16 

505, 
6Ο/ΥΕ- 
παίϊοιι 
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»» φ “ » “ ΄ , ᾿ 

99 ἔφυγε δὲ Μωσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ 
8... ” ΑΝ ΄ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέν- 

ν ΄ σ΄ 

80 νησεν υἱοὺς δύο. καὶ πληρωθέντων ἐτῶν 
ἐ » “ ” ΄ “ 

τεσσαράκοντα, ὥφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ 
“σ,Ὃ,ν» 9. 

ὄρους Σινᾶ ἄγγελος Κυρίου 3" ἐν φλογὶ πυ- 
ΔΝ /΄ “ Ν 

81 ρὸς βάτου. ὁ δὲ Μωσῆς ἰδὼν ἐθαύμασε τὸ 
5 ΄ 5» ” ΄ 

ὅραμα᾽ προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, 
ἘΣ κ᾿» . Ν - ’ μ ” ΄ ο] 3 ΔΝ « 

89 ἐγένετο φωνὴ Κυρίου πρὸς αὐτόν", ᾿Εγὼ ὁ 
- ΄ ς . Ν 

Θεὸς τῶν πατέρων σου, ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ 
9, ϱῇ 5 

ὁ Θεὸς 33 Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς 5 Ἰακώβ. ἔντρο- 
“- 5 τ 

μος δὲ γενόμενος Μωσῆς οὐκ ἐτόλμα κατα- 
“ κω Δ Αλιμος ἢ , - Δ 

33 νοῆσαι. εἰπε δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος, Λῦσον τὸ 
- - ο. 5 

ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου ὃ γὰρ τύπος ἐν 
. ου ως ο , ΕΣ Ψ:: Φ' Ν 
83 τ τῶ ρων τρια ἐδῶν εἶδον τὴν 

« ν κ : 
κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ 

Ἄ ο ΩΣ / µ , 
τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα' καὶ κατέβην 
ἐξελέσθαι αὐτούς" καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστελῷ "Ὁ 

” - .. -- Δ 

2 σε εἰς Αἴγυπτον. τοῦτον τὸν Μωὺσῆν ὃν 
, , / 

ἠρνήσαντο εἰπόντες, Τίς σε κατέστησεν ἄρ- 
Ν ᾿ς “ « ΔΝ 2 4 χοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον ὁ Θεὺς Ἵ ἄρ- 
Ν λ 3 / ο. Ν χοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέστειλεν ἐν”) χειρὶ 

3 /΄ “-“ » ΄ . “- 1 - σι , 

ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. 
- . ’ / , 

8 οὗτος ἐξήγαγεν αντους, ποιησας τερατα καὶ 
- α ϱη - 

σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτου” καὶ ἐν Ἠρυθρᾷ 
/ » ΄ » / - ΄ 

θαλάσσῃ, καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ έτη τεσσαρᾶ- 
τ .. - [ ΄σ 

27 κοντα. οὗτός ἐστιν ὁ Μωῦσῆς ὁ εἰπὼν τοῖς 
“9 / ς - » 

υἱοῖς Ἰσραήλ, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Εύ- 
Ξ Β ας δν 

ριος "Ὁ ὁ Θεὸς ὑμῶν" ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν 
ο ο ο αλλος ἁοὐσεαδεη ΤΟΣ ὃ 98 ὡς" εµε αύτου ακουσεσσε"'. ούτος εστιν 

΄ » - . ’ 

ὁ γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ 
- ; - εκ ΠΝ ο 

μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν 
- / “ ΄ ΄ ο ΄, 

τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν" ὃς ἐδέ- 
Ξ , - - Ελλ » η, 

2 ξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν ᾧ οὐκ ἠθέλη- 
΄ ,ὕ “ . 

σαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλ 
τ ,ὔ Ν » , 31: - δί 

ἀπώσαντο, καὶ ἐστράφησαν" ταῖς καρδίαις 
δὲ γεν νὰ τὶ 5”, Ἂν [ή κι ἣν , 

40 αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, εἰπόντες τῷ ᾿Λαρών, 
, ε - Ν Δ ΄ « 

Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἱ προπορεύσονται ἡ- 
γον Ν “ ΑΝ ἁ 3 ΄ 

μών' ὁ γὰρ Μωσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς 
᾽ - 5.5. “ἢ » τν , 35 
ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν"' 
οἱ » - ἘΣ 

41 αὐτῷ. καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις 
ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ 

« ε 

» , ᾽ αν - - ΩΝ 
εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 

ς ’ , 

42 ἔστρεψε δὲ ὁ Θεύς, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς 

τ 

τῷ πα 

τ ω 

0η... Ἰζυρίον 

ΟΠι. πρὸς αὐτόν 

Οπι. ὁ Θεὸς 

ἐφ 

ἀποστείλω 

ααἀα καὶ 

ἀπέσταλκε σὺν 

ον, ᾿ 

τῇ Αἰγύπτῳ 

ο7π, Κύριος 
οπι. ὑμῶν 

(11410. ὑμῶν, ὡς) 

Οπι. αὐτοῦ ἀκού- 
σεσθε 

34 αἄᾶ ἐν 



ΤΗΕ ΑΟΤΕ ΥΠ. 42. δ5, 

3 ΑΤΙΟΒ 
δ. 55. 

Τικ. 26. 
40. 

πι ομσ. 
17: 12. 

Δ ΌΝ- ΤῊ 
24. 

1611 
πρ ἰο ΟΡ ἐμ6 ποὺ οὗ Ἡθατε, 
α5 16 15 τυ θη 1Π {π6 Ῥοοῖς οἱ {]ιο 
Ἐτορ]μείβ, ἘΟ το Ἰοαβο οἵ Τβγᾳα], 
Ἰανε ο οΏεγθᾶ {ο τηο βἰαίπ Ῥοαδί5, 
απᾶ βαοχίβσθβ, Ὦγ ἴμο 8ρασθ οἱ Γογ{γ 
Τ6αΣΡ ἴῃ {116 πη]άεγηςθςς 2 
48 Ὑεα, γε {οο]ς πρ ἐπ ΤαῬεγηας]ο 

οὗ Μο]οσἩι, πᾶ {ιο βίαι οἵ γοῦν ἄοά 
Ἠεπιρμα!, Άρατεβ ΠΟ γα ππαᾷο, 
{ο ππογβΗρ ]επα: απᾶ Τ ση] οςΥΥΥ 
ποια απγαγ Ῥογοπᾶ Ῥαῦμγ]οῃ. 
44 Οττ {αΐμεγς Ἠαᾶ {πο Ταβογπασ]ο 

οὗ πήίπθβς 1Π ἐπ6 πΙ]άστηθςς, ας Π6 
Πα αρροϊπθεᾶ, βρεα] πρ ππ{ο ΜοΡ65, 
Ἁίμαί Π6 5ῃοι]α πηα]κο 10 αοοογᾶιςσ 
{ο {86 {αβμίοη {λαῖ ο πᾶ 5εεη. 
45 ΠΙΟ αἱδο ος {αΐμεις ἰλαί 

68116 ἴον, Ὀχοπσ]ηί ἴῃ πλ 7655 
1Π{ο {16 Ῥοββεββίοπ οὗ {πὸ («σοπίϊ]6ς, 

πυηοπι αοα ἄτανο οαί Ῥείογε {πο ἔασς 
οἵου ΤΥ Π θυ 5, πηΐο {π6 ἆαγς οὗ Ώαντᾶ, 
46 ΎΥΠο Τοππα {αγοαχ Ῥαΐογο ἀοᾶ, 

απᾶ ἀθβῖγοᾷ {ο Ἀπᾶ ἃ Ταβεγπασ]ο 
ΤΟΥ {πὸ ἄἀοά οὗ 8.0}. 
417 ἘΒπῦ βο]οπιοη θα} Πίτα απ Ποτιβ6. 
48 ΗΟ θοῖῦ ἐπ6 τηοϑῦ Πρ ἀγγε]]- 

αίἩ ποῦ 1 {οπιρ]ος πας τυ Παπᾶς, 
858 8610} {ιο Ἐγορ]ιοί, 
49 Ἡσααγεπ 15 πγ ἴΠγοπθ, απ οαγί]ι 

15 παν {οοΐβίοο!: μαῦ Ἠοιβο πγ]] γα 
Ῥαϊ]ά πιο, βα1{] 1ο Τιογά 2 ΟΥ ν]ιαῦ 
18 ἐ116 ρ]αος οἵ τὴν τεβί ἢ 
50 Ἠαίῃ ποῦ τὴῦ Ἠαπᾷ παρ αἲ 

{Π656 {π]ηρς ὃ ͵ 
51 4 Ὑο ϱΗΗποσ]κοᾶᾷ απᾶ ἀποϊγοῦτη- 

οἰβοᾶ ἴῃ ἸἨδατί, απᾶ 6αΥ5, Το ἆο 
ΔΙΆ 5 τοβῖςδὺ ἴμο ΠΟΙ ἀπΠοβί: αβ 
γοττ {αΐΠοχςβ ἀ1ᾷ, 80 ἆο πο. 

δῶ Ἠ/μῖο]ι οἵ {π6 Ῥτορπείβ Ἠανο ποὺ 
γοῦν Τα{116ΥΒ ρεγβεσπ{οᾶ 2 Απά {Π6 0 
Ίανο β]αΐη {παπι ΒΟ βπονγοᾷ Ῥε- 
οτο οὗ {1ο οοτηῖπρ οὗ {με “πιϑῦ οπο, 
οὗ πἨοπα γο Ἠαγο Ῥαθη ΠΟῪ ἔ]ιο Ῥο- 
{ΠΑΨΕΥΡ απᾶ ΠΙΙΤᾷΕΤΕΥΕ: 
ὅ9 πο Ἠανο γεοθἰγαᾶ {π6 Τιασν Ὦγ 

Όλα ἀἱδροβίέίοι οὗ Απρε]ς, απᾷ ΊἸιαγο 
ποῦ Κερί 16. 

84 41 γιοι ἔπιον Ἰιθατᾶ {Π656 ἐμίηρ 8, 
Ώλαεσ ππετο οαὖ ἴο {π6 Ποασύ, απ ἐμπ6 Ὺ 
6ηαβ1αά οἩἳ Ἠϊπα τ [ἢ {Πεῖτ {εοί]ᾖ. 
δῦ Βαὺ Ἰο, Ῥαϊπρ {111 οὗ {π6 Ἰο]γ 

Απμοϑῦ, ]οο]κοᾷ πρ ϱὐεά/{αβ{1γ Ἱπίο Ίιθα- 
Υ61, απᾶ βαν; {Π6 ρ]ουγ οὗ ἀοᾶ, απιά 

1881 

ἋΡ ο 8ετνο {π6 Ἠοβῦ οὗ ἤϑᾶγϑῃ ; 
α5 1 15 ντ ρεη ἴῃ μα Ῥουῖς οὗ 
{Π6 Ῥγορ]είς, 
Ια γε οἵου. ππίο 1πθ β]αῖπ 

Ῥεαδίς απᾷ βαογίβοεΒ 
Ἐοτίγ γεατς ἴῃ ἐμο νή]άοιποςς, 

Ο ποτςο οἳ 5786] 2 
Απιᾷ τε {οο]ς πρ ἴλο {αρετπας]α 

οἱ Μο]οε]ι, 
Απάᾶ {16 5ίατ οὗ {πὸ σοᾷ Ώοερβαι, 
Πο Άρατες πο] γα πιαᾷο {ο 

ΥΤΟΥΡΠΙΡ {δη : 
Απά 1 ΠΠ ΘΔΥΥΥ γοι απγαγ Ῥο- 

γοπᾶ Βαῦγ]οῃ. 
44 ΟΥ ζαΐμουβ Ἰαᾶ ἐπ {αῬογπασ]ο 

οὗ {16 {εβίτηοπγ ἴῃ ὑπ νη]άετ- 
11688, ΟΥ̓́Θ 88 Π6 Δρροϊηϊρᾶ πο 
ΒΡα]κα πηΐο Μο86Ρ, ὑμπαΐ μ6 5Βῃοιπᾶ 
Τη8 Κ6 16 Δοοουηρ {ο ἴμο Άσπτε 

45 ελαῦ Ἡο Ἠαᾶ θα. ὙΠΟ. 4150 
Οὐ ἔα που 5, ἴῃ (δεῖ ἔαγη, ὈγοτσΕί 
ἴῃ ση] 11 οβ]αα θα αγ ϱἹι- 
ἰογεᾷ οἩ ἐπ6 Ῥοββθββίοη οὗ {ια 
ἨΕΦΙΟΏΒ, πμῖοη αοά ὑπαξί οαὐ 
Ῥείογο {πὸ {αεο οὗ οἷν {αΐμαχς, 

40 ππίο ιο ἄαγς οἳ αν: π]ο 
{οτππᾷ {ανοιχ {π {116 βΙσ]{ οἵ αοᾶ, 
απ αβθκεᾷ {ο Απᾶ α παρα οι 

417 ΤΟΥ ο ἄοά οὗ ὅδοο». Βαί 
Ῥο]οπποπ θα] Ἠϊπ ἃ Ἰοαπςθ. 

48 Ἠονγραϊδ {π6 Μοβί Ἠίρ]ι ἄπγε]]εί]ι 
ποῦ ἴῃ Λοιιδεδ τηδ 8 γη Ἰαπάς; 
ἃ5 541} ιο Ῥτορ]οῦ, 

49 ΤῊ Ἠδανεπ 15 ΤΥ {Ἠτοπο, 
Απά πα οατ{] [Π6 Γοοίβίοο] οὗ 

1ΗΥ θοῦ: 
Ὕμαϊ ππαηΠ6Υ οἳ Ἱοιβο ση] τε 

Ῥα]]ά τηε 2 βα1{1ι ἔ]ο Τιογᾶ : 
ΟΥ π]αί 15 {Π6 ρ]ασς οὗ τὴν τορίὃ 

50. ΦῬιΙᾶ ποῦταγ Βαμα 1ηα]κο 8}} {π656 
{πϊηρ85 9 

51  Ὑο αῆποεκεᾷ απᾷ αποϊτοπτη- 
οἶδοᾶ ἴῃ Ἠεατῦ ἃ Πα 6315, το ἄο α]- 
ππασς τεβὶςδύ {μα Ἠο]γ ἀΠοβί: αβ 

2 γοῦν {αΐμετς ἀἱᾷ, 5ο ἆο γα. ἨΠ1ο]ι 
οἳ ιο Ῥτορπείς5 ἄἷᾷ ποὺ τοις 
1αΐμεχς Ῥεγβεσαία 2 απᾷ αγ ΚΙ]]- 
οᾱ ἔπεπη νγηῖσ] βΠουγοᾷ Ῥοεΐογο οὗ 
{Π|6 οοπαῖηρ οὔ {1ο Ἠ]ρ]ίεοι» 0π6; 
οἳ ποπ γε Ἠανο ποὺ’ Ώδοσπηθ 

5ο Ῥαίταγεγβαπᾷ πἹπχᾶσδγοΥς; τα ὙΠῸ 
χοοθϊγεά {1ο Ίαν Ζα5 10 πας ΟΥ- 
ἀαἰπεᾶ Ὦγ αησο]5, απιᾷ Ἱκερί 10 ποῦ. 
Νου θη {116Υ Ἰιθαγά ἐ]ιοξα 

{ΠίπρΒ, Πεγ τοῦθ οαὐὖ {ο {μα 
Ἠθαχί, απᾶ {π6 7 ρπαβηεῖ οἩἨ 

ὅσ Ἠϊτπι τ ἢ {πρὶν ἰθοίμ. Βαῤ Ίο, 
Ῥεΐηρ {1}1} οἳ ιο Ἠοῖγ ἄποεί, 
ἸοοΚκεᾷ ἂρ εἰεά{ας{1γ Ἰπίο Ἡθανεῃ, 
απᾶ ΒΔ {πο ρ]ουγ οὗ ἄοᾶ, απἆ 

49 

σ4 

1 αν. 
«Ἰοδιιδ. 

305, ας 
ἐπε ογα - 
Ί1απιςε οἴ 
απ σεῖς 
ατ. τγιίο 
ογάπιατι- 
(68 ΟΥ̓ 
αποοῖς. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

3 το. ες 8 
λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ" καθὼς 

΄ - “ ἣ 

γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν, Μὴ 
, ΄ ΄ 3” 

σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ετη 
- 5 2 5 ΕΣ / 

τεσσαράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ; 
΄ / Ν 

43 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολόχ, καὶ 
- ΄ ο ὦ ς ΔΝ 

τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν 'Ῥεμφάνῦ', τοὺς 
, - ΨῪ δίς 

τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὑτοῖς 
ΤῊ ΟΣ Α ε 

44 καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος. ἢ 

σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν ἡ τοῖς πατράσιν 
΄ - ΔΝ / { 

ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο ὁ λα- 
- - - - 254 Ν Ν 

λῶν τῷ Μωσῇ, ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν 
ΚΙ / 9 ς , 4 ΔΝ 3 / .ὃ τύπον ὃν ἑωράκει. ἣν καὶ εἰσήγαγον δια- 

, εὖ τὰ . ο  τῚ 
δεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν 

“ / “ 5 [ον μοι »5” ς Δ 
τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῶσεν ὁ Θεὸς 

ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως τῶν 
- Ὁ ἃ 5 ͵ ο 

46 ἡμερῶν Δαβίδ' ὃς εὗρε χάριν ἐνώπιον τοῦ 
΄“΄ Ἀ » , « “ , ΄ -- 

Θεοῦ, καὶ ἠτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ Θεῷ 

41 Ἰακώβ. Σολομών δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἷς 
« 

48 κον. ἀλλ᾽ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις 
ΡΞ ΠῚ ΄σ « 4. 

ναοῖς 3 κατοικεῖ, καθὼς ὁ προφήτης λέγει, 
«ς ΄“ «ε ’ 

49. Ὃ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον 
- ΄ " ΄ 5 / ΄ 

τῶν ποδῶν μου ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ 
΄ -- ς ὉΝ , ῃ - 

μοι; λέγει Κύριος ἢ τίς τόπος τῆς κατα- 
« 

50 παύσεώς μου; οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε 

ταῦτα πάντα; 
Ω ἐν 2 , “ 

δ᾽] Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρ- 
μα τ - 

δίᾳ 9 καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι 
-ςὙς ’ ” , ο ή ε ΄ὕ ς ” 

τῷ ᾽Αγίῳ ἀντιπίπτετε ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν, 

59 καὶ ὑμεῖς. τίνα τῶν προφητών οὐκ ἐδίωξαν 
, “ 3 ΄ οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προ- 

Ν ών ’ ΄ 

καταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ δι- 
΄, - - ε - η 9 - 

καίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φονεῖς 
αν ει 

65 γεγένησθε οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς 
Ν ” 

διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 
ΕΣ ’ - ΄ 

δι ᾿Ακούοντες δὲ ταῦτα, διεπρίοντο ταῖς καρ- 
, 3 - ασ , » , 3 3 

δίαις αὐτῶν, καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐ- 
Ξ / εκ Ν / 
δ τόν. ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ᾿Ἁγίου, 

3 / 3 Δ Ε , 5: / - Ν 
ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανόν, εἶδε δόξαν Θεοῦ, καὶ 

ὃ Ἷ 

86 οπι. ὑμῶν 

7 “Ῥεφάν 

35 ρῃϊ, ναοῖς 

39. καρδίαις 

40 ἐγένεσθε 



ΤΗΕ ΑΟΤ ΥΠ. 65 ὙΠ. 9. 

1611 

1οξας βἐαπάῖησ οἩ {πο τίσ]λύ Παπ οἵ 
αοᾶα, 
56 Απιᾶ κα], Ἑο]οιά, Τ 5οο λα 

Ἠθαγοπ5 οραπθᾶ, πα ἐπ οι οἵ 
ΤΩ 81) Βῦδ Ἰρ᾽ οπ {πὸ τ]σ]μό Βαμα οἵ 
αοᾶ. 
στ Τ]ειι {]ιαγ ογ]εᾷ οὐ τυ τ ἃ 1οτά 

νοῖσθ, απᾶ βίορρϑα {ποδὶ} 6815, απᾶ 
Υ4Ἠ ΠΌΘΟΝ Μη γη] οπιο ασσοτᾷ, 

586 Απά οαδῦ τὴ οτί οἵ {116 οἵςγ, 
αι βἴοπας Ἰήτη : απά {Π6 τ 6 5565 
114 ἆοτνιι {1611 οἸοίμαες αὖ α γοππς 
1ηΗ5 ᾖ166ἳ, ΠΟΘ ὨβΙΠθ ταΒ 
Βατ]. 
59 Απ ἴ]ιογ βἴοπαί Ρίαρῃοπ, σα] πις 

Άροπ (ἐοαῖ, απ βδυΐησ, Που «9 εεα», 
χθοθῖνο 1ΠΥ βρἰτῖθ. 
60 Απᾶ ο Ἰαιοο]εᾷ ἄοτνη, απ οτιοᾶ 

πολι ἃ ]οτπᾷ νοῖσα, Τιογς, αν ποῦ {Π15 
βίῃ {0 {ποῖ ομαχσο. Απ νησι 6 
λα βαϊά 115, Ἡε 1611 αβ]εερ. 

Ὁ Απ 5831] πνας οοηβθοη{Ίτισ πηΐο 
115 ἀαεαί]μλ. Απά αὖ {πὰ πιο {ατα 
παβδ ἃ ριοαῦ Ῥεγβεοπίοη αραϊηξί 
ιο ΟΠανο]ι π]ήσ] πας αὖ 1 ογαξα- 
Ίθπα, απ {ΠΟΥ πποτο 811 βοδἐξογϑα 
αργοαά ἰποασλοαῦ {Π6 τορῖοης οὗ 
οπάκα, απᾶ - Ραπιατία, οχεερί {λα 
ΑΡΟΕΙΙ6Β. 
9 Αγά ἄετοαί 1πεη οαγτ]εᾷ ΚΓ ΡΠ ΘΝ 

ο Μῖς ῥιγίαζ, απᾶ τιαᾷο στεα{ ΙάΤπεπ- 
{αΏοι ΟΥ̓ΘῚ Ἠήπη. 
8 ΑΦ {ου βατ], Ἡο τηβϑᾶθ Ἱατοε]ς οἵ 

ὑπὸ ΟΠΗ, απίετῖης Ιπίο αγετγ 
Ίοταβο, απ Ἰα]ησ τησ] απιᾷ ΥΥΟΠΙΘΙΙ 
δοιητα ἐδ ἔ]ιοπι ἴο ΡΥΙΡΟΠΗ. 
4 ΤΠλαγείοτο {λεγ {ναί τόσο βοαἴ{ει- 

οὖ αρτοκβᾷ, πγοπῦ ουαυγ ππετα Ργεας]- 
πῃς 11ο πγοτᾶ. 
δ Τμαουι ΡΠΜΙΠΡ ποπ ἆοπω {ο ἴμεα 

οἵίσ οἵ Βαπηατία, απιά ργθασ]μοά Οωτιςή 
τιηΐο Έλετη. 
6 Απ {μα Ῥεορ]α τὰν} οπο αοοογᾷ 

Ρανε ορ αππ{ίο {ποςδο {πΐισς τη]σ]α 
ΡΙΗΠΡ Εραχκο, Ἠδατῖτις απ βοεῖτης {11ο 
1ηῖγας]ες πυμῖσ]ι Ἡο ατά. 
{ Του ππο]εαπ ΒΡΙΤΙΐ5, ουγίησ ση δ 

]οπᾷ τοῖσθ, οαπιο οτί οὗ 1ΠΣΠΥ {λαί 
ἨπΘΥθΘ Ῥοββθβδεά ση] {ποῖ : απᾶ 
ΙΠΑΠΥ ἰα]κειι ση] Ῥα]δῖθς, ατιᾷ ναί 
ππογο 11116, πγοτχθ Πορ]οῖ. 
8 Απά {μετα πας σγυθαῦ ]ογ ἴῃ {λαῦ 

οἷν. 
9 Ῥταί ἴ]ογο τὰ ἃ οθγίαΙπ ΤΙΦΠ 

οα]]εᾶ ΡΙΠΙΟΗ, γ]οα Ῥοϊουθεϊηθ 1Π 
{πο 8απΠΠο οί πξοα 8ο0Υ66ΙΥ, απ. 
Ῥονηίσο]οᾶ [Π6 Ῥεορί]ο οἵ βαπηστῖα, 
οἰνίησ οὐ ὑπαΐ 1] 5617 σας βοπιθ 
Ετεαί οη6. 

1881 
ὄοεας5 βαπάϊπρ ον {ο τῖσηε 

50 Ππαπᾷ οὗ αοᾶ, απά 5814, Βε]μο]ᾶ, 
1 566 ἴμο Ἠθδανοπβ ορεπθεᾶ, απᾶ 
ιο Ροπ οὗ τπα βἐαπά]τις οἩ {1ο 

στ τὶσ]ί Παπά οἳ ἄοά. Βα μετ 
ογιθᾷ οὐὐδ ση] ἃ Ἰοπᾶ νοίσθ, 
ΔΩ εἴορραά {πεί 6.15, απά 
γαβδμθᾶ ΡΟΝ Ἠϊπα τ οπθ 

68 αοσοτᾶᾷ: απᾷ {μαγ οαδί τη οτί 
οὗ ο οσ, απά βἰοποί Ἠϊτῃ: 
παπά ιο πι μπεβξδός [αἰ ἆοτπι 
{πον αγπαεπ{5 αὖ {πο {6ει οἵ 
α ΄7οπηπσ τῆ παππθᾷ ῥῬαπ]. 

9 Απάᾶ ποὺ βἰοποεᾶ ΒῬί6ΡΗΕΗ, 
οα]ΐπσ προπ {16 Πογα, απᾶ 
βαγίηςσ, Τοντ «ἆθραδ, τεσεῖγε 

6060 τη αρ. Απᾶ πῃ Ἰπεε]εᾷ 
ἄοππ, απᾶ οτιοᾷ ση] ἃ Ἰουᾶ 
τοῖςθ, Τιοτᾷ, Ίαγ ποῦ {1Π15 βίη Το 
{ποῦ «παχρθ. Απιά θη Ἡο Ἠαᾶ 

8 φαϊᾷ 1115, ο 16} δβεῖθθορῃ. Απά 
Βατ] σας οοπρεπῖπςσ απίο 18 

᾿4εαίη. 
Απιά που αΥΟβ6 οὐ {]ιαῦ ἄαγ 

α τομ Ῥογδεσοθίοηι ασαϊηςδύ μα 
εἨατο] π]ήσ παρ ἴῃ Πεγπδα- 
Ίοπι; απᾶ {1167ύ ππετο 81} εοαῖ- 
ἰογοά αἈτοαᾶ {Πτοιρποαπῦ {ΠΡ 
ΤΘΡΊΟΠΒ οὗ οπᾶσα απά Ῥατπατία, 
οχεερί {πὸ δροβῦϊθθ. Απά ἆα- 
τοαί ππθη Ῥπτίεί! Βίερῃαπ, απᾶ 
πιαᾶθο ρτεαῦ Ἱαππευίαίίοι ΟΥ6Υ 

9 τὴ. Βαὺ Βαταὶ Ἰα]ᾷ γΓαδίο {16 

τ 

ΟΠ, οηΐουϊρσ ἰηΐο οατοιγ 
Ἠοαξα, απᾶ ΠΆΠηρ το απᾷ 
Ίποππσπ δΟΙ τη 64 Ἅἶοπι {ο 
ΡΙΊΡΟΣ. 

4 Ἔπα {ιεγείογο {λα νετ 
ποα{εγεᾷ αἈτοαά πεπί αΡοτπί 
ῬγοπσΠίπσ {πὸ πνοτᾶ. Απᾶ ῬΗΡΙΠΡ 
πποπίζοπνα {ο {Π6 ΟἸΤΥ οἵ ατπατῖα, 
απᾶ Ῥτος]α]πασᾶ απο ἔλοπα {ο 

6 Οµτί. Απᾶ ἴμο ππα]Ηαᾶθς 
6αντο Πποοᾶ σι οπο αοοογᾷ 
ππίο πὸ ᾖήησς {ἐλπαῦ τιοτο 
βροκον Ὦσ ἘΠΠΙΡ, ποπ {ΠΟῪ 
Ἠθατᾶ, απᾶ 5απγ {πε εἶστς ΒΟ ἢ 

Τ 1ο ἀἷά. 1Εο Γοφνι πια οὗ 
Ἴιοβο τυ] ἢ Ἰχας πππε]οαπι ΒΡ] 5, 
ΠΟΥ «απιο οαὖ, οὐγίπρ. πα ἃ 
Ἰοπᾷ τοῖσε: απᾶ τηαπσ {μαί 
ΕΥ Ῥα]ξῖοῖ, απᾶ {πῶ πογα 

8 Ίατιθ, Ύγετο Ἰθεα]εῖ. Απάᾶ ἐμοῦ 
παβ ΙΗΠΕΟΊ 1ογ ἴῃ ἐπαῦ οἰΐγ. 

9. ΒΒ {πογο πας ἃ θυ δα ΤΠ. 
ΡΙΙΠΟΠ Ὦγ πατπο, νο] Ὦε{ογθ- 
ἰὴ ἴῃ ἴμο οἳίψ αβοᾷ 8ΟΥ6ΘΙΥ, 
ΘΙ αππαπεᾷ ἐπ Ἄρθορ]ο οὗ 58- 
πιαχῖα, ρῖνίπσ ους ἐπαῦ Ἠϊτι- 
8611 πας 8δΟΠ6 οτοαί οΠ6: 

σι 

Το σ, Το 
πα οὐ 
ἱποδὸ 
ἀπο ἢ 
μαι 
1ωεοίσαι 
αρίγεί5 
ἐμαΐ 
ογέρα 
το σι α 
τονε 
τοῖσδ 
σας 
Τονέ]ι 

3 δ᾽: 
γπαίτογι. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 
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58 Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπεν, 
᾿ “ Δ ᾽ Δ 3 ν Ιδού, θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεφγμένους “', καὶ 

Ξ ιοί ὃς Ρ 
,, τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ 

- - / 

67 Θεοῦ. κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ, συνέσχον 
δῖ εἰν 3. σι ντα ς Δ μα] τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ 
παν. - ᾽ 

«58 αὐτόν᾽ καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως, ἐλι- 
» . Ν ς , 3 ΄ ἌΡ ον με θοβόλουν’ καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια 

αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου 
ΔΝ ΄ 

69 Σαύλου. καὶ ἐλιθοβύλουν τὸν Στέφανον, 
᾿ ’ Ἁ ΄ὕ -/ ΕΣ -- 

ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα, Κύριε Ἰησοῦ, 
Ω ἢ Ν - ; ΔΝ ολ Ν , 

ϱ0 δέξαι τὸ πνεῦμά µου. θεὶς δὲ τὰ γόνατα, 
- / -/ Ἁ / ἢ 

ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ, Κύριε, μὴ στήσῃς αὖ- 
΄ - Ν 

τοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν 
- 9 - κ. - 

8 ἐκοιμήθη. Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκών τῇ ἄναι- 
» - 

ρέσει αὐτοῦ. 
9. ΄ Ν » 5» ’, “ ς ΄ Δ 

Ἰεγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς 
5 Ἁ Ἁ Ξ᾿ ’ Δ 3 ε 

μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσο- 
. 

/ υ 

λύμοις' πάντες τεὶ διεσπάρησαν κατὰ τὰς 
’ “ ΕῚ ’ ΔΝ ’ ἡ 

χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας, πλὴν 
- ” / ’ ΔΝ ΔΝ ΄ 9 τῶν ἀποστόλων. συνεκόµισαν δὲ τὸν Στέ- 

» » - φανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, καὶ ἐποιήσαντο” 
Ν ΄ ” ΄ σ΄ 

8 κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ. Σαῦλος δὲ ἐλυ- 
/ ΝῚ » ’ ΔΝ Ν 5” µαίνετο τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ τοὺς οἴκους εἰσ- 

Ἅ [2 ΄ 

πορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας 

παρεδίδου εἰς φυλακήν. 
- - Ε] 

4. Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον, εὐαγ- 
, τ΄ ὅ γελιζόμενοι τὸν λόγον. Φίλιππος δὲ κατελ- 

θὼ 5. ὅπ ἮΝ - ᾿ ΓΑ) 
ὧν εἰς ὅ πόλιν τῆς Σαμαρείας, ἐκήρυσσεν 
» ” δ 4 3, 

6 αὐτοῖς τὸν Χριστόν. προσεῖχόν τεῖ οἱ ὄχλοι 
φ- , « ΄“΄ 

τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυ- 
’ ” - » ’ 9 " 4 ΄ Δ 

µαδύν, ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ 
ΕΣ ”». ἃ }» , ΠΝ ὁ . - δι. δ 
τ σημεῖα ἃ ἐποίει. πολλῶν" γὰρ τῶν ἐχύντων 

΄ ο : ΣΝ ᾿ς 
πνεύματα ἀκάθαρτα, βοῶντα μεγάλῃ φωνῇ 

ἐξήρχετο" πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ 
ἢ 

8 χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν. καὶ ἐγένετο χαρὰ 
/ τ 5 ΄“ ’ 5 ’ 

µεγάλη΄ εν τῇ πύλει ἐκείνῃ. 
3 Ἁ ᾿ 3 κῷ ’ .. - ” 

9. ᾿Ανὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προὐπῆρχεν ἐν 
΄“ ’ ’ ΔΝ ᾽ “- Ὶ - ΄ 

τῇ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς 
Π , 8 ’ 5 Ν ΄ Ὁ 

Σαμαρειας, λέγων ειναι τινα εαυτον μεγαν 

41 διηνοιγµένους 

᾽ ο / 
“ἐποίησαν 

5. αἴᾶ τὴν 

4 (-χον) δὲ 

5. πολλοὶ 

6 φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρ- 
χοντο (Ἠαγῃ. γιιΐ 
α[ίεΥ φωνῇ μεγάλῃ) 

Τ ἐγένετοδὲ πολλὴ χ 

δ.) 

η 
αρὰ 



550 ΤΗΕ, ΑΟΤΡ ΥΤΤΙ. 10---.95, 

1611 

10 ΤῸ π]οπα {11εγ 41] ρατο Ἰιοοᾷ {γοτη 
ελα Ἰοαδί {ο {π6 σνθαἑθΒῖ, βαγίρ, 
ΤΗΙ8 πιαπ 15 {ο στεαί Ῥογγεχ οἵ αοᾶ. 
11 Απᾶ ἴο Μπα {πον Πας τερατᾶ, Ῥε- 

6απ5δο ὑμαῦ οὗ Ίοτπρ πιο μ6 δᾶ 
Ῥονξοῃθα ἔπετα νι βογοθτίος. 
19 Ῥυἱ ππεη ἴμεγ Ῥε]μονοᾶ Ἐ]ΙΠ1Ρ 

Ῥτοεασβμῖηρ ὑπ6 {Πῖπσς οοπεεγηῖτσ {Π6 
ΚΙπράοπι οὗ ἀοᾶ, απᾶ {π6 Νδιηθ οἵ 
Φοθὰ8Β ΟἸγῖδύ, [Π6Ὺ πετο Ῥαρζαᾶ, 
Ῥού] τησ απιᾷ πγοπιθη. 
195 Τ]λαη Βποηῦ Ἠήτηβα Ῥοε]ογεᾶ 

4150: απά ν/ηεπ Π6 τ γὰβ Ῥαρίάσεί, Ίο 
οοπϊηιαᾶ τι ῬΗΙΗΡ, απᾶ πσοή- 
ἄενοᾶ, Ῥε]ιο]άϊπςσ {ιο πηῖτασ]ο5 δᾶ 
βἴσης ὙΠ] γατα ἆοπθ. 
14 Νοῦν θη {μα Αρορί]ες ΟΠ 

πποχαο αὖ 1 ογάβα]ετη, Ἰιοαγᾶ {αι Ῥα- 
τπατία Ἠαά τοσαϊνεᾶ {πὸ τγοτᾶ οὗ ἀοᾶ, 
πετ βεπ τπιηΐο {μαια Ῥεΐον δα ο οἶνῃ. 
15 Πο πΊιεη ποὺ ππετο ο0τηθ 

ἄοπππ, Ῥταγεᾶ Τον ἴ]ιετη ἐλπαῦ παν 
πη]σ]{ τεσαῖνο {ο Ἠο]γ ἀΠοξῦ. 
16 (Έου ας γεῖ Ίο γγαβ Τα1εη αρ- 

ΟΠ ποπθ οἳ {πεπι: οπ]σ ΠΟΥ πγεγα 
Ῥαρίίσεᾶ ἴῃ ἐμ Ναππο οἵ {π6 Τιοτᾶ 
Φ65885.) 
17 Τπεπ Ἰαϊα πο Ὺ ἐ]ιαῖν Ἰαπᾶς ΟΣ 

ἔπετη, απᾶ ἔ]μαγ γϑοοϊνοα {πΠ6 ΠΟΙΥῪ 
Αμοβί. 
18 Απά γ]οη βίου βαν; ὑπαΐ 

{πγοασ]ι Ἰαγίις οἩ οὗ {ιο Αγροβί]ες᾽ 
Ἠαπᾶς ἴ]ιο ΠΟΥ ἄἀΠιοδύ πας Ρῖνεῃ, 
Ίο οἴου θα ἴ]ιοτῃ ΤΠΟΠΕΥ, 
19 Βαγίπρ, ἄἴγο τηο 4150 {Πϊ5Ῥονγεν, 

{π΄ οη Υ/οΙΙΡΟΕΤΟΥ 1 ]αγ Ἠαπάς, Ίο 
1παγ τοσσῖνο ἴμο ]ιοῖσ ἀπορί. 
20 Ῥαέ Ῥεΐεν βαϊᾷ ππίο Ἠΐτα, ΤΗΥ 

ΤΠΟΠΕ6Υ ῬογϊβἩ ση] {π66, Ῥεεαιιξο 
Όποια Ἰαςθῦ ἐλοασαί ναί ιο σύ οἵ 
αοᾶ ππαγ Ῥε ρατεμαξεά τη ἢ τΠοΠοΥ. 
21 ΤΠ Ποῖ Ἠαβδῦ ποϊίμαν ρατό που ]οῦ 

ἴῃ {115 τηα{{ετ, {ου ἴ]γ Ἱδατί 15 ποῦ 
χ]σ1έ Τη ἴ]ιο βἶρ]ᾗί οἵ ἀοἆ. 
22 Ἡερεπί {πετεῖοτο οὐ {π15 ιν 

πηΙοΚεάπθἙς, απᾶ Ῥγαγ ἀοᾶ, 1 Ῥρεγ- 
Ίαρς {πο ὑποιρ)ύ οἵ {π]πο Ποατίτηαγ 
ρε {ογρίταπ {Π66. 
25 ἘῸΣ 1 Ῥεχοσῖνο {παῦ που ατί ἴῃ 
ιο ρα] οὐ ῬϊίθγπσβΕ, απιά Ἰπ ἐπ6 
Ῥοπάᾶ οἵ ΠπΙᾳπ1{γ. 
24 Τ]οιι αηβυγογοᾶ ἴσοι, απᾶ βα1ᾶ, 

Ἔταγ γα {ο {πὸ Τιοτᾷ Τοχ τηο, ἐλαῦ 
ηΟΠΘ οἳ {μαβο {ήπσς ΒΟ γε Ἠανεα 
ΒΡΟΚΕΠ, 90116 ὍΡΟΙ Τη6. 
20 Απᾶ αγ, νετ μεν λαᾶ {εςί]- 

Ποᾷ απά Ῥγοαελεᾶ ἐπ πγοτᾶ οὗ ἔα 
Τιοτᾶ, τοὐανπεᾶ ἴο «εταδα]οπι, απᾶ 
Ῥτοασλμεᾶ {π6 «οβρε] ἴῃ ΤΙΣΗΥ γ]]- 
Ίαρος οἳ {16 ϑιηδυιδηβ. 

1881 
10 {ο ποτ ἔΠ6Υ 41] ρατε Ἠοοᾶ, {τοπ 

ἴμο Ἰεαςί {ο {π6 ρτεαί{οξί, ΡβαγΊηρ, 
Τ]15 τηαπι 18 ὑπαῦ Ῥουον οἳ ἄοᾶ 
Ψ/ἨΙΕἨ 15 οα]εᾷ ἄτααί. Απάᾶ {μεγ 
Ρανο Ἰιοεά {ο Ἠϊπῃ, Ώθσαιιδο ἐμαὶ 
Οὗ Ίος τηε 6 δᾶ απιαζθᾷ ἴοπα 

3 πι 5. εοτεθνῖθΒ. Βα π/Ποῃ 
ἴμογ Ῥομενοά ῬΜΙΠρ ῬτεασΙήης 
βοοᾶ {4ΐπρα εοπεσγη]ηρ {1ο ]πρ- 
ἆοπι οὐ ἀοᾶ απᾷ ἴμο παπιο οὗ 
«6515 ΟἨτ]ςί, [μον σου Ῥαρ{άποᾶ, 
Ῥού] τηθη απᾶ πποππθη. ἀπᾶ Βἰ- 
ΙΗΟΠ 8150 Πήπιβε]{! Ῥε]αγεᾶ: απᾶ 
Ῥοΐϊπρ Ῥαρθϊσεᾶ, 6 οοπ πια τυ] 
ΠΡ: απᾶ Ῥε]μο]άίπρ βἶσπβ δᾶ 
ρτοαῦ 1πηίτας]ες πτουρ], ΗΘ γγαβ 
αππαζαᾶ. 

Νοῦν π]εη ἐπ αροβί]ο5 πΥλῖοἩ 
ὍΤΟΥ αἲ «ᾖεταδα]ετη πραγ {πῶ 
Ῥαπιατία, Πα γϑοοϊγϑᾶ {Π|ὸ που 
οἳ ἄοά, {π6ὺ βρηῦ τιπίο ἔλοπι 

15 Ῥοΐεν απιᾷ ἆοἨπ: πο, Ίν]θτι {ΠΟῪ 
ΊΥΘΥΘ ϱ601Ί16 ἄονγῃ, Ῥγαγοᾶ {0Υ 
Ώπετηα, ἴπαί μεν τηϊσ]{έ τεσεῖνο 

16 {πο Ἠο]ψ ἄλοβί: {οι αβ τεῖ Ίο 
πας Τ8Π6η ΠΡΟ ποπθ οἱ {]θπῃ: 
ΟΠΙΨ {ποὺ μα Ῥοσου Ῥαράπες Ίπέο 
{1ο πᾶσι οἳ {Π6 Τιονᾷ {651|5. 

17 Τ]αἨ Ἰαϊᾷ {ποὺ ἰλεῖν Ἰαπᾶς οἩ 
μοι, απᾶ {μετ τεοαϊνεᾶ ἴ]ιε Ἠοἳσ 

18 αἸ]ιοϑύ. Νοπ θη ΒΙπιοῦ ΒΘ 
ὑπαῦ (Πτοαρῃῆ ὑπὸ Ἰαγίης οἩ οὗ 
[Π6 αροξί]ος’ Ἠαπᾶς {η6 2:ΗΗΟΪΥ 
οξύ τγὰβ σῖνοι, " οΠογοεῦ ἔΠοτα 

19 ΤΠΟΠΕΥ, ΕαγΊἩϱ, νο τηθ αἱδο {1158 
Ῥοπγοαχ, [Πδὺ οη ὙΠΟΙΙΡΟΘΥΕΥ Τ]αΥ 
ΙΗΥ Ἰαπᾶς, Ἡθ τηαγ τοορῖνο ἴ]ε 

20 Ἠοιψ ἀποβι. Ῥπαέ Ῥεΐου βαϊᾶ 
τπ{ο Ἠϊπα, ΤῊ 5Ἡγαυ ῬΘΥΪΒῊ τ 6} 
{π66, Ῥεσατξο {μοι μαβὺ ἐΠοτασ]ιέ 
{ο οΡίαϊπ {πὸ οι οἳ ἀοά ὙΠ 
ΙΠΟΠΟΥ. Ποῦ Παδί πο ΠΟΥ ραχέ 
ΠΟΥ͂ Ἰοὺ 1ῃ {115 ϑτηδίξευ : οΥ {ΠΥ 
μραγὺ 15 ποῦ τὶσ]ύ Ῥοίογο αοά. 
Ἱιερεπί {λπεγείοτο οἵ Οδ ἐπν 
ψηε]κοᾶπθβς, απᾶ ρταγ ὑπὸ Τιονᾶ, 
1 Ῥετβαρς {πο ἐποιρηῦ οἵ ἐῑσ 
πραγ 518} 6 ἤουρίνθη {οο, 
ῬῸΥ 1 566 ὑμπαῦ ποιὰ 4ατί ἵπ {πὸ 
881] οἵ 1 θυ 655 απιᾷ ἴῃ ἐπα Ῥοπιά 
οἳ Ἰηϊαπιγ. Απᾶ Βίπιοη απ- 
ΒΥΓΘΥΘΑ͂ απά 581, Έναν γο ΤῸ πιθ 
το {π6 Τιοτᾶ, ἴ]ιας πιοπο οὗ {1ο 
πρ πο γα Ἠαγο ΒΡΟΕΠ 
60Π16 ἩΡΟΠ 16. 

Τ]ιαγ (Ππετε[οχε, ῃθη ἔ]ιοσ λαᾶ 
{οβϊβαεᾶ ἃ πα ϱρο]αοἨ {π6 πγογᾷ οἵ 
{ο Τιοτᾶ, τεαχτιθᾶ {ο 1 ογαβα]ετη, 
απᾶ Ῥτεασ]αᾷ [Π6 ροβρα] {ο ΤΏ ΠΥ 
γη]αρες οἳ {μ6 ϑδγηδυ δι. 

1 μ᾿ 

18 

14 

τῷ στ 

1 αν. 
Ῥοιῖσοῦ:. 

3 Βο01Π6 
απηοϊθηί 
αιθλοτί- 
{165 οπη1 6 
Ποὶψ. 

8 τ. 
ἀὐογαὰ. 

405, τοῦ 
Όεεσηις 
σαζῖ (ος, 
α σαἴῖ 
γοοί) οὗ 
ὈΕ{εγ- 
Ίιεδδ απᾶ 
αὐοπᾶ ο 
ὁπίφιτίφ. 
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9 - - , 
10 ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως µεγά- 

΄ δ ἃ , , - 
λου, λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ 

στ - ». κα ν 
11 Θεοῦ ἡ8 µεγάλη. προσεῖχον δὲ αὐτῷ, διὰ 

τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς µαγείαις ἐξεστακέναι 
3 ’ μὴ Δ 2 / σ᾿ / 

19 αὐτούς. ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ 
3 , ν9 ΔΝ - ῃ - 

εὐαγγελιζομένῳ τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ 
Γ᾿ - η - ο ος - 

Θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
᾽ , ” Ἀν - ς Ν 

13 ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. ὁ δὲ 
” α 3 Ν . ’ Δ Δ 

Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, καὶ βαπτισθεὶς 
ἦν προσκαρτερών τῷ Φιλίππῳ' θεωρῶν τε 
δυνάµεις καὶ σημεῖα γινόμενα 510, ἐξίστατο. 

5 / ᾿ « ᾽ « , 3 / 

4 ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπό- 
σα ’ ς / Ν στολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον 

΄ - 5 ΄ ; 3 Δ Ν ’ 

τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέ- 
16 τρον καὶ Ἰωάννην' οἵτινες καταβάντες προσ- 

απο ο- παν 
/ Ν 3 γὰ “ Ω - 

ηύξαντο περὶ αὐτῶν, ὅπως λάβωσι Πνεῦμα 
Ξ . ΤΥ ἜΣΩΞ κ 16 Άγιον οὔπω]! γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν 

/ ΄ ε ΄ 

ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρ- 
" ἿΞ, ” , 

17 χον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. τότε 

ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐλάμ- 

18 βανον Πνεῦμα Ἅγιον. θεασάμενος 12 δὲ ὁ 
“ “ - ΄ - 

Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν 

ἀποστόλων δίδοται τὸ Πνεῦμα τὸ "Άγιον 15, 
» " ΄ 

19 προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα, λέγων, Δότε 
᾿ Ν ἫΝ Δ 3 - 

κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ 

2) τὰς χεῖρας, λαμβάνῃ Πνεῦμα "Άγιον. Πέ- 
53 Δ 3 

τρος δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου 
ΔΝ ΔΝ / ώ” » / ιό κ Α 

σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν 
“ “ / - 

τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. 

21 οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ Ἵ οὐκ μερ ἣρ ὃ λόγῳ 
ς ΔΝ , 2 ᾿» » ΄ 

τούτῳ. ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα 

93 ἐνώπιον 1: τοῦ Θεοῦ. μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς 
/ ’ ΔΝ / ΄ α15 

κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ Θεοῦ "5, 
"5 α ’ ’ γὴν ’, ΄σ / 

εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας 
5 

4 σου. εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον 
5» « - ” 

21 ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σί- 
τὰ / « - ΓΒ 3 “ Ἵ 

µων εἶπε, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς 
ΔΝ σ᾽ “ 

τὸν Κύριον, ὅπως μηδὲν ἐπέλθη ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν 
εἰρήκατε. 

τῷ σι 
5 

Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράµενοι καὶ λαλήσαν- 

τες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, ὑπέστρεψαν 15 εἰς 
« ’ / ’ ΄ 

Ἱερουσαλήμ, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμα- 

ρειτῶν εὐηγγελίσαντο "ἴ, 

8 αὐ καλουμένη 

9 οπι. τὰ 

10 σημεῖα καὶ δυνάμεις 
μεγάλας γινομένας 

15 ΠΙαγ. οπι. τὸ "Άγιον 

Π Ὰ τ«σγ͵. 

α χα. σ. 

11 ἔναντι 

15 Ἰυρίου 

16 ὑπέστρεφον 

17 εὐηγγελίζοντο 
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26 Απάᾶ {ο Απροὶ οὗ {πο Τιοτᾶ 

«ραἷαο πηΐο ΕΜΙΗΡ, βαγῖπσ, Ατῖςο, 
απᾶ ϱο {οπαχᾶ {πὸ Βοπ{Ἡ, τπ{ο ὑπὸ 
π/αγ ὑπαὺ ροαῦ]ι ἄοππ νο «Γ61Ὸ- 
Β4Ί6Ιή τπ{ο ἄασα, π/μΙεἩ 15 ἀεβδετί. 
Ω7 Απᾶ 16 α10Ρ6, απᾶ ποπ: απᾶ 

Ῥε]μο]ά, ἃ Ἱπαπ οἳ Ἠήμιορία, 6Ἡ 
Ῥππασα οὗ ρτοαί απλο ὉΠΩ͂ΘΥ 
Οαπᾶᾷασο 4πθθι οὗ {1ο ΕΙορίαΠΒ, 
πο Ἠαᾶ {ο οπαισο οἵ 81] Ποὺ 
{ποαδΊτο, απᾶά Ἰια «οπἹθ {ο Φ611- 
βαΊθιη {ΟΥ {ο πο βΗΙΡ, 
28 ΎαῬ τομανπίπς, απᾶ δἰ ϊηρ' ἴῃ 

115. οἰαχ]οῦ, χεαᾷ Πδαῖας ὑπὸ Ῥγο- 
Ῥ]οῦ. 
29 Έλοπ 1ο ϑρι σι βα1ᾷ πηίο Ῥ]ΠΙρ, 
ἄο πθαχ, απᾶ ]οΐπ ὑμυβο {ο {1158 
μανοῦ. 
90 Απά ῬΠΠΙΡ ναι ὑπ 1 Π } {ο Ὠΐτη, 

απά Ἠθαγά ἴση γεαᾷ {πὸ Ῥτορῃεῦ 
Ἠδαῖαςδ, απᾶᾷ βαιᾶ, Ὀπάετβίαπᾶεςί 
Όποια τυ μαῦ ποια τοαᾷςςί 2 
91 Απᾶ 1ο 5814, Ἡον οαπ 1, οχοορί 

ΒΟΠ1Θ τηαη 5μοπ]ᾶ σα]ᾷᾳ τη  ἀπᾶ 
16 ἄεβινοί ῬΜΙΠΗΡ, ὑπῶὺ Ἡο ποτπ]ά 
ο01ΏΘ πρ, απᾶ 16 νι ἡήτη. 
92 ΈΤ]ο ρ]αςο οὗ ἐπ Ῥοπϊρίπχε, 

τ ΠΟ. Π6 τοαᾶ, σταρ Οδ, ΞἩοδ γναβ 
164 ἃ5 ἃ 5.866} {ο ο 5] απρη δου, απᾶ 
κο ἃ Τιαπηῦ ἁππιρ ἸῬοίοτο Ί]α 
ΒΊΙΘΑΥΕΥ, 50 ορεποᾷ Παποῦ ΜΕ πποπ{Ἡ: 
99 Τὴ 115 ματαίου, 15 σαάσ- 

τηθηῦ τῦὰϑ θη απ: απᾶ ὙΠῸ 
5881] ἄεο]ατο 15 σϑῃουδίϊοη 2 Του 
115 16 15. {α]κοιι ἔγοπη {γιο θα {]1. 
94 Απᾶ ἴμο Ἐππτπομ απβνιγετοᾶ 

ῬμΙΠρ, απᾶ βαϊᾶ, 1 Ῥγασ ἴποο, οἵ 
π/Ώοπι βροα]κοί]Ἡ {πο Ῥνορμοαί (11535 
οὗ ΙΗπβεΙ{Ε, ΟΥ̓ οὗ 68οπιθ οὔ16Υ Της ὃ 
96 Έλεν ῬΠΙΠρ ορεπεᾶ Η15 ταί, 

απᾶά Ῥεσαπ αἲ ὑπ6 απο Βοχϊρίττε, 
Δ ργθασ]λαᾷ πη{ο η «6515. 
86 Απᾶ ας {λεν πγοπῦ οἷ {Π|61} σα, 

ἔλογ ϱ81Π6 Πίο ἃ οργζαϊη ΤΓαἴΘΥ: 
απᾶ ὑπὸ Ἐπηπο]μ 58], 3566, Ἠσγε 15 
πγαΐου, νμαῦὺ ἀοῦ]ι ΠΙ ΠΟΥ της {ο ο 
Ῥαρίιπαᾶ » 
57 Απά ῬΠΙΠρ βαϊᾶ, Τὸ ποια Ῥο- 

Ππογοϑὺ τη] 411 πο Ἰοατό, ὑποὰ 
τηδσοδῦ. Απᾶ Π6 δηβυογθῆ, απᾶ 
5814, 1 Ῥο]ονο ἐμπαὺ 5655 ΟΕ δύ 15 
{86 βοη οὗ αοᾶ. 
98 Απά Ίο οοπιππαπᾶεᾷ {πὸ οἹατῖοῦ 

{ο βίαπά 5011: απ πον τοῦ ἆοσνα 
Ῥοῦι Ιπίο ἴ]λο ναίεν, Ρο ΒΙΠΙΗΡ, 
απᾶ ἐπ Ἐππασμ, απᾶ ο Ῥαρίσεᾶ 
ματη. 
99 Απᾶ πἩσή ΠΟΥ πγογο οοτηο ΠΡ οὖ 

οὗ ἴλο γγαίοχ, ὑπὸ βρίή{ οἵ ὑπὸ Τιονᾶ 
οδπρὗ ανα ΡΗΙΗΡ, λαῦ [6 Ἐπ Οἢ 

1881 

Ῥταΐ{ απ΄ απσε] οὗ ἐπ Τιονᾶ 
5ΡαΚε απ{ο ΕΜΙΠΗΡ, ΒαγίΠΡ, ΑτΊδο, 
Δα] σο 1{οπατᾶ ο βοα{Ἡ ππίο 
ἴλιο γίαγ ὑπαῦ ροοῦ ἄονγῃ Εποτα 
1 ογαβα]οπι ππ{ο ἄασα: {πὸ βατηθ 
15 ἀοβουῦ. Απάᾶ Ίο αγο5θ απά 
ποθ: απᾶά Ῥε]μο]ᾶ, ἃ πιατπ οἵ 
ἘμΠορία, ἃ επππο οὗ ρτεαί 
αὐ ῃουτ νυ ππάθν Οαπάπσς, 4πθοπ 
οἳ Όο Ἠιορίαπβ, νο πγαβ 
ΟΥ̓ΕΥ͂ 811 Ποῖ {Υ6ΑΡΙΥΘ, Ὑο Πα 
ΘΟ {ο «θγαβα]ση 1Τογ {ο 
ὙΓΟΥΒΕΪΡ ; απά Ίο τας τοζανπῖπς 
απᾶ εἰθάτπσ ἵπ Ἠ]5 οἸατιοῦ, ἀπ 
πας τοαᾶ(πσ ὑπ6 Ῥτορβεί 1β41α1. 
Απά {86 δρ οβδαϊῖᾷ απίο 
Ῥ]Πρ, ἄο Ἠθαχ, απ 1ο 61Υ- 
56 1} {ο {π|5 οματ]οῦ. Απᾶ ΡΙΗΠΗΡ 
χα {ο Ἠϊπι, απᾶά πραγ Ἠάτη 
γθαᾶΊισ 5818} {πο Ῥτορβεί, 
ΔΩ βαιᾶ, Ὀπάσνδιαπάαοδυ Όποια 
τη]λαξ μοι χεαάεβΏ Απᾶ Ίο 
Βα], Ἠοσ δὴ 1, οχοθρὀ 5ο0πΠ]ο 
οπ6. Πα] ριαϊᾷο τὴ Απᾶ Ίο 
ῬοαβοασΠΏ{ ῬΠΙΗΡ {ο οοπηθ πρ 8164 
δ τι τη. Νοῦν {19 Ῥ]ασο οἵ 
ιο βουϊρύπσθ γγΠΙοἩ ης νγὰϑ γϑδᾶ- 
Ίης γγὰβ {}15, 
Ἠο τγὰβ 1εά ἃ5 ἃ 5166} {ο ἴλε 

ΒΙδαρ του ; - 
Απ α5 ἃ απ) Ῥο[ογε Ε15 ΑΠθαΥΘΥ 

15 ἄπτηῦ, 
50 Β6 οΡθποΏ] ποῦ Ἰ]5 πποἩΜ]ν: 
Τὴ 118 ΠαπηΠαίοπ 5 Ιπᾶσο- 

πηθηῦ γγἃ5 ἑακοη απαΥ: 
Ἠϊ5 σεπογα{]οη ΠΟ 5181] ἆε- 
Οἶδα ἢ 

ἘῸΥ 5 ἴθ 15. ὕβκθη ἔγοτη ἔμο 
θατίῃ. 

94 Απᾶ {806 οιπηπο απςπογοᾷ 
ῬΜΡΙΠΡ, δῇ] βαἷᾶ, 1 Ῥτασ {Π66, 
οὗ γηοπι 5ροα]κοί] {πὸ Ῥτορβοί 
{1192 οἳ Ἰήπιδα], ΟΥ̓ οἳ 8οπ.θ 

96 οὔποτ» Απά ΕΜΠ οροεπεά [15 
πιο, απᾶ Ῥεριηπίπσ τοπα 
5 βορίατθ, Ῥτεασμοᾶ απίο 
Ἠϊπῃ ο σββ. Απᾶ α5 ἔμογ σγϑηῦ 
οἩ. ἴ]αο ασ, ἔπαογ ος πηΐοὸ 
ο οθγζαΙπ γ/αΐθυ» απ {Ππ6 θα ἢ 
βα1ζᾗ, Ῥομο]ιᾶ, ενα 8 σαΐου; 
σιηαῦ ἄοῦμ Ἰπάθν τὴ {ο ὃῬο 
Ῥαρίσεά 23 Απᾶ πο οοππηαπ- 
ο Ίο οματιοῦ {ο βἰαπᾶά 5}1Π: 
απᾶ ιο Ῥοῦι ποπ ἄοπῃ 
1Π{Ο {πθ ππαίεν, Ῥοῦι ΕΙΠΙΠΡ 
απᾶ {πὸ επππο]; απᾶ ο Ῥαρ- 
μσζοᾶᾷ Ἠϊπ. Απά πει {λατ 
ΟΆΤΩΘ πρ οαπῦ οὗ ἐπ παϊαυ, 
ιο Βρε οὗ ο Τιονά οπασΏ 
Ἅπγαγ ΕΒΙΗΗΡ; απά λαο απο] 

26 

2 -3 

51 

ὧϑ 19 

90 

9 οσο 

105, αἱ 
11007ι 

3 Βοτηθ 
ΑΠΟΙΘΠ{ 
Δα ζποτ- 
{165 
ἰηβοσέ, 
ΠΟΙ͂ 
ος 1π 
Ῥατί, γοετ, 
ὃτ «πὰ 
ΡΙΙΠ{ρ 
δα, [ΠῚ 
{ποιι ἢ6- 
Μἱευοδέ 
τοι αἷἱὶ 
ἐπ 
ποαφί, 
{ποιι 
111691. 
421 15 
απιβισογ- 
ο αγιᾷ 
βαϊα, Γ 
θεῖῖσυε 
ίλαί 
«]οδις 
ΡΕ) 
{πὸ ὅογ, 
ο) 6οὰ. 
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ὃ "Αγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιπ- 
’ ΕΣ / , , ἮΝ 

πον, λέγων, ᾿Ανάστηθι καὶ πορεύου κατὰ 
, 9-4 Ν { κ Α / μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν 

. σα 1 3 5 / ο α » Ν ” 

ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Τάζαν᾽ αὕτη ἐστὶν ερη- 
Ε ἃ: κα 

271 μος. καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη" καὶ ἰδού, ἀνὴρ 
΄ ή ΄ / - 

Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης τῆς “ὃ 
/ 3 / ἃ 5 1, / - 

βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς 
᾿ ».- Δ » ΄ , 5 

γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς 
« , “ἂν ς ΄, Ν / 

28 Ἱερουσαλήμ, ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήµε- 

νος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, “ἀνεγίνωσκε, 
2. Ν “- 

99 τὸν προφήτην Ἡσαϊαν. εἶπε δὲ τὸ Πνεῦμα 
΄“΄ Ρ / - 

τῷ Φιλίππῳ, Ἡρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ 

20 ἅρματι τούτῳ. προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἅρμα ρ.. προσδραμ 
3 Ὑ “ ” ,ὔ ΓΖ ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος τὸν προφή- 

4 5 Ἂν Φ / την Ἢσαϊαν 9), καὶ εἶπεν, ἾΑρά γε γινώσκεις 
δ: .9 / ς . 3 “ ΔΝ Ἀ 81 ἃ ἀναγινώσκεις; ὁ δὲ εἶπε, Πῶς γὰρ ἂν 

δυναίμην, ἐὰν μή τις ὁδηγήσῃ " µε; παρε- 

κάλεσέ τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι 
1 5 ” « Ν ΔΝ “ ΄ ἃ 

ὃν» σὺν αὐτῷ. ἢ δὲ περιοχη της γραφῆς ην 
” , 5 “ ς / 5 1 
ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη, Ὡς πρόβατον ἐπὶ 

᾿ ”/ Ν ς τὶ , ᾽ , - 

σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ 

κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει 

88 τὸ στόμα αὐτοῦ. ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ" 
« η 2 5 ϐ Ν 120 Ν 2 - 
ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη, τὴν δὲ” γενεὰν αὐτοῦ 

[ ή - ΄ 

τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ 
εἶ ” “ - ΔΝ Ν ς » - ΄ 

3ι ζωὴ αὐτοῦ. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ 
ε 

/ τρ / 
Φιλίππῳ εἶπε, Δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ 

, ,ὕ ΄ ΄- 

προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ, ἢ περὶ 

80 ἑτέρου τινός; ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ 
, 5» “ ΄ 

στόμα αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γρα- 
ο Ξ 3 

φῆς ταύτης, εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν ᾿Ιησοῦν. 

80 ὡς δὲ ἐπορείοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον 
κ ἃ “ εἶ - 
ἐπί τι ὕδωρ' καί φησιν ὁ εὐνοῦχος, Ιδού, 
σα δ / ὑπὸ ω 

81 ὕδωρ' τί κωλύει µε βαπτισθῆναι; "εῖπε 
ε ᾿ εἰ - 

δὲ ὁ Φίλιππος, ΕΠ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς 

καρδίας, ἔξεστιν. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε, Τ:- 

στεύω τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν ᾿]ησοῦν 
΄ ο - λα Ζ ΔΝ 

38 Χριστόν. καὶ ἐκέλευσε στῆναι τὸ ἅρμα' καὶ 
᾿ » / ’ 

κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φί- 
ς 3 1 5 ͵ 

λιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος" καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 
{ 3 ρ » ”- ᾗἩ -- ΄ 

89 ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, Πνεῦμα Κυ- 
“ ᾿ / . 5 

ρίου ἥρπασε τὸν Φίλιππον" καὶ οὐκ εἶδεν 

18 ρῃι. τῆς 

19 (ᾳ και 

30 Ἡσαΐαν τὸν προφή- 
την 

31 ὁδηγήσει 

33 η. αὐτοῦ 

“9. ΟΙ. δὲ 

“33 οπι. υ6Υ. 87 ἰσπί, ποί 

πιατη. 
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ΒΔ Ἠῖπα ΠῸ ΤΠΟΥΘ: δα Το πγοηῦ οἩ 
Ἠ18 πγαγ τε]οῖεῖηρ. 
40 Ῥαι ῬΠΙΠΙΡ πας Τοππα αὖ Α7ο- 

{αδ: απᾶ ραβεῖηρ {μτοιρ]ῃ Ἠθ Ῥτεαε]- 
ο ἴῃ 811 «ο οθΣ, 11 ἢ οιτηο 
{ο 6αραχεα. 

Ὁ Απᾶ βαπ], εί Ῥγδαλμίπρ οτί 
{μγοαίεπίησς απᾶ β]αασηίθεν αραϊπςί 
{π6 αἰβοῖρ!65 οὗ {π6 Τιοχᾶ, γοπί απο 
Όλο μισὴ Ῥτίοςί, 
2 Απά ἄεβίτεά οὗ Πϊπι Πείίονς {ο 

ὮΏαπΠαβεΠ», ο ἴ]ιο ΒΨΠαΡορασς, ὑπαῦ 
1{ μα {οαπᾷ απγ οἳ {Π15 γᾶ, πλεον 
ἴΠεγ ΥΓεγθ 11ΕΠ ΟΥ ΊΟΠΠΘΗ, Π6 πηϊσ]ῦ 
Ῥτῖησ Έπεπα Ῥοσπά ππίο ζεγαδα]επῃ. 
8 Απά α5 "6 ]οπγπεγοεᾷ ΠΘ 61Πθ ΠΘΔΤ' 

ὮΏαπιαβοα5,απᾶ ει επ]γ έμενε ΒΕ] πρ 
γοππᾷ αροπί τη ἃ Ἡσ][ {τοπ Πεατεῃ. 
4 Απά Ίο 161] {ο {π6 εαγί], απά 

Ἰθατᾷ ἃ νοῖεθ βαγΊηρ τιηΐο Ἠΐπη, 588], 
581], ΤΥ Ῥεγδεσα{αρί {ποια τρ ὃ 
6 Απά Ίο ϱαἱᾶ, Ίο αὐτὸ ποι, Τιουᾷ 2 

Απιᾶ {πε Τιογά βα1ᾶ, 1 ατη ο 65115 Πόσα 
ποι Ῥογβεσπίθεῦ: 10 15 Ἰατᾷ 1ος 
ἴλεο {ο Κῑο]ς δραϊηδὺ πο Ῥγίο]ς. 
6 Απᾶ Ίο επιρΗπσ απιά βίο] ΒΗΘ, 

5814, Τιοτς, ν]αῦ τὺ ολοι παν πιο 
{ο 4ο Απά ἴμο Τιονά βαϊῖᾷ απο 
Ἠϊπα, ΑΥ156, απιᾶ ρῸ Πίο πο οἰΐγ, απᾶ 
10 518} ο {ο]ᾷ {περ π]αί ἴποι 
τητιϑύ ἄο. 
7 Απᾶ {16 Ίπθη πο ]οπγπογεά 
ἢ Ἰήπη, 5ου 5Ρ6εσᾖ]ε55, πεατίης 
α νοίσα, Ῥαῦ 5εεῖηρ πο 1ΠΗ. 
8 Απᾶ βατ] ατοβο 11οπα ὑπὸ θαυ, 
δ Ὑν]ιθη 1115 6765 Υ6Υθ ορεπεᾷ, Π6 
ΒΒ πο ΠΠ: Ῥαΐ ἐ]ιογ 16 Ἠϊτα Ὦγ 
ἴπο Ἰαπᾶ, απά Ῥτοιραί Πτι Ιπίο 
ΤΑΙ ΒΟΤΙ5. 
9 Απᾶ Π6 πας 1ηγερ ἄαγς πι Ποτ{ 

βίσΗ{, απά ποῖθεχ αἱᾷ εαί, ποὺ ἁγίπχ. 
10 4 Απάᾶ ἴπενο πναβ ἃ οθτίαῖα 

ἀἱβαῖρ]ε αὖ ΏαιπαδσΆς, πηαπποᾶά Απα: 
πία5, απᾶ {ο Ἰήτη βα]ά ἐπ6 Τιονά ἴῃ ἃ 
πἰδίοη, ΑπαπΙα. Απά 116 μαϊᾶ, Β6- 
ΠΟΙ, Τ απι ἠεγε, Τιοτᾶ. 
11 Απᾶ ἐπ Τιοτᾶ βαῖᾷ απίο Πτα, 

Απχίςο6, απᾶ σο Ιπίο {Π6 ΒίΥεοί, νυ μῖ ἢ 
15 α]]εᾶ Βίταϊρ]ξ, ἀμ επαπῖτο ἴῃ {μα 
Ἱοπςο οὗ ζ πᾷα5, {ου οπθ σα]]οᾶ Βατ] 
οὗ Ταχβας: ΤῸΥ Ῥε]ο]ά, Ἡε ῬταγείΗ, 
19 Απάᾶ Π80}} 566 ἴῃ ἃ ΥΙΒΙΟΠ ΤΠΕ 

παπηοᾶ ΑΠΑΠΙαΒ, οοπαῖπρ ἴῃ, απᾶ 
Ῥα(δΐης 15. Παπά οἩ. Μπα, {λιαῦ Ἠθ 
πη]σ]η{ τεσεῖνο 15 βρη, 
15 Ἐποηι Απαπίας απηβυγεγα, Τιογᾷ, 

Ί πᾶν μαι Ὦγ ππαηγ οἵ {ΠΒ 
ΠΊ8Ώ, ΠΟΥ͂ Τα 10 }} ον] Ίθ μαίῃ ἄοιθ 
το ὑμγ βαϊηΐβ αὖ ο: εγαβα]επ]: 

1881 
ΒΔ Ἠ1Πι ηΟ 1ΠΟΥΘ, {0Υ Ἡθ τϑηΐ 

40 οἱ Ἠϊβ γγαγ τε]οϊοῖης. Βαὺ ΡΙΙΗΡ 
πας Του πα αὖ Αποῦζας: ἃ πα ραββῖπςσ 
Ώγοιρ]ι μ6 Ῥγοασλεῦ {ο ΡοβΡρεΙ 
1ο 811 μα οἵξί6Β, {11 6 σ8τηθ {ο 
Οαρβαχεα. 

9 Βυὺ ϑδμ, τει Ῥτγεαίμίης 
Ώιγεαίεπῖησ απᾶ εἰααρῃῆίει α- 
σας ἴο ἀἱδεῖριε οἳ πε 
Τιοτά, πεπῦ ππ{ο πε ΙΡ] Ῥτ]θςί, 
απᾶ αβ]κεᾷ οἵ Ἠϊπ Ἰοίίεγ5 {ο 
ὪὭαπιαβοας Πίο ἴμο ΒΥΠαΡΟΡΊΙΕΡ, 
ναί 1 Ἡο ᾖοππᾶ απ {πα 
ὍΘΙ οἳ {80 μασ, τν]αί]λες 
ΤηΘΠ ΟΥ ΊΥΟΙΠΘΕΗ, Π6 τηΐρ]ὺ Ῥτῖης 
Ώππειη Ῥουπά {ο ἆεγαρα]ετα. Απά 
85 6 Ἰοπιπεγεᾶ, 15 «απιοθ {0 
Ῥρα58 ὑπαῦ πῃ ἄτον πῖρ] πηΐο 
Ῥαπήαβοας: απᾶ επάάεπ]γ ἴπετε 
5Ἡοπο τοππᾶ αροαί ἢπ ἃ 
Ἠσμί οαί οὗ Ἠθαγεπ: απᾶ Ίθ 
161] προηπ {πο θαυ, απ Ἠεατᾶ 
ἃ γοῖςθ βαγΊησ ππί{ο Πτα, Ρατ], 
Ρατ], ΠΥ Ῥεγβεσοπίεξ ποια 
1Π6Θ2 Απά Το ραῖά, πο γί 
ποια, Του) Απάᾶ Ίο βαϊά, 1 
απ 9655 π]Ποπι ποια Τ6Υ86- 
οπ{αςδί: θα τ]δο, απᾶ δηΐου 1Π{ο 
Όλο οἷν, απᾶ 16 5181} Ὦε {ο]ᾶ 
ἴμαο ταῦ ἕπου ππαρὺ ἄο. Απά 
έλα ππεπ ἔλμαῦ ]οαγπογεᾶ πὶ 
Ἰήπα βἰοοά ΒΡεεοΒΊΘ6ΒΕ, Ἠεανγῖης 
πο 1γοῖσαο, να Ῥε]μο]άϊπσ πο 
13Η. Απά βαα] αγοςο {Τοπῃ {με 
οατίἩ; απᾶ ΘΗ Ἠ]5 6π6β Ί6Γθ 
ορεπεᾶ, Ἡο 5807 ποίησ; απᾶ 
{μ6υ Ἰοά Ἰήπα Ὦγ ιο παπᾶ, απᾶ 
Ῥγοιρηῦ ἴση Πίο ῬΏατηαδοτς. 

9 Απάᾶ 1ο πας {ητεο ἄαγς ποτ 
βἶσ]ί, απά 4ά πεϊ]λαν οαῦ ΠΟΥ͂ 
ἀνιη]ς. 
Νου {ἴπεγο παβ 

4ἱβοῖιρ]ο δὖ Ῥαππαβοαδ, παππεᾷ 
Απαπίαδ; απά Έα Τιοτᾶᾷ καϊᾷ 
πηΐο ἴση ἴῃ ἃ γΥΙβίΟἩΠ, ΑΠΑΠΙΗ5. 
Απάᾶ 116 5αϊᾶ, ἈῬο]λο]ᾶ, 1 απι 

11 ενα, Τιοσᾶ. Απᾶ {πὸ Τιογᾷ βαϊά 
πηίο ήτα, Αὐ]856, απᾶ Ρο ἴο 
ιο βἰγθεί ὑ 10 1 οα]εᾶ 
Βἰχαϊσμζ, δα Ἱπαπίτο ἴῃ ὑπὸ 
Ἠοιβο οὗ πα {ογ οπθ παπιεᾷ 
δα], ἃ ιαπ οἳ Ταχγεας: 10Υ 
Ῥο]λο]ᾶ, νο ργαγοίἩ; απᾶ 6 παῖ 
56η ἃ ΤΠ παπιθᾷ Απαπίας 
οοπιῖηρ ἴῃ, απᾶ ]αγίης Ἠ15 Ἠαπιᾶς 
οἩ. Ἠήπῃ, ὑπαῦ 6 τηϊσῃ{ τεσεῖνο 
μ8 ϱἰσμί. Ἐτπί Απαπίας ΏΒΥΤΕΥ- 
οᾱ, Τιογᾶ, 1 Ἰαγο πραγ Ίγοπι 
ΙΏ8ΠΥ οἱ {115 τησ, ΠΟῪ Τητι0}} ον] 
Ίο ἀ1ᾷ {ο ἔῃ βαϊηὺβ δὺ Φ6Υπβ81εΙΗ : 
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ΠΡΑΞΕΙ͂ΞΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν 
40 ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς 

"Λζῴωτον᾽ καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς 
πόλεις πάσας, ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς 
Καισάρειαν. 

Θ ὍὋὉ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ 
φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου, προσελ- 

5 θὼν τῷ ἀρχιερεῖ, ἠτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπι- 

στολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, 
ὕπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας. 
τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἱερου- 

8 σαλήμ. ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένετο αὐτὸν 
ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ" καὶ ἐξαίφνης; περιή- 1 ἐξαίφνης τε 
στραψεν αὐτὸν φῶς ἀπὸ” τοῦ οὐρανοῦ" καὶ 3 ἐκ 
πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, ἤκουσε φωνὴν λέγουσαν 
αὐτῷ, Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις; εἶπε 

δέ, Τίς εἶ Κύριε; ὁ δὲ Κύριος εἶπεν ἡ, 3. (δέ) οην. Κύριος εἶπεν 
Ἔγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις" “σκληρόν 3 οηι. ΓγΟΠι σκληρόν σοι 
σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. τρέμων τε καὶ 76}. ὃ 10 πρὸς αὐτόν, 

θαμβῶν εἶπε, Ἐύριε, τί με θέλεις ποιῆσαι ; εδω 

καὶ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν, ὕ᾿ Ανάστηθι καὶ ὅ αἀᾶ ἀλλὰ (ἀνάστηθι) 

εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι 

τ τί σε δεῖ ποιεῖν. οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνο- ὃ ὃ τι 

.- 

δι 

-Ὁ 

3 - 

δεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐννεοί, ἀκούοντες 

μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ θεωροῦντες, 
3," «ἢ Ν, ς - ΘΕ ἂν “ σε “οἱ ὁ5 ΄ὕ 

ἠγέρθη δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς" ἀνεῳγμέ- 
- 3 “- “ 5 ” “ς« 

νων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, οὐδέναῖ ἔβλε- 7 οὐδὲν 

πε, χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς 
9 Δ ν 9) ς , - ν χε 

αμασκόν. καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, 
ΔΝ δι ” ᾽ ΠΩ 

καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 

οο 

3 / Δ » “- ΔΕ Ν 

ΙΟ. Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι 
3 , Ν 3 Δ 3 τὰ ε ΄ Ἀνανίας, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἐύριος 

φ 3 ς δὲ ο, ἐν ὁράματι»ὸ, ᾿Ανανία. ὁ δὲ εἶπεν, ἸΙδοὺ 8 ἐν ὁράματι ὁ Ιζύριος 
) ’ ’ ς ’ 

ΙΙ ἐγώ, Κύριε ὁ δὲ Κύριος πρὸς αὐτόν, 
3 Δ ν 0 5 1. , ε/ 3 Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν 

΄ » - » 

καλουμένην Ἐὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ 
3 Π “ 3 ἊΜ " 
Ιούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα' ἰδοὺ γὰρ 

, λ 3. ᾿ 
13 προσεύχεται, καὶ εἰδεν ἐν ὁράματι ἄν- 9 οπι. ἐν ὁράματι 

» / ΕῚ 

ὃρα ὀνόματι ᾿Ανανίαν 19 εἰσελθόντα καὶ 10 '"Αγανίαν ὀνόματι 
3 , ».- - 11 μὲ Ε) ΄ ᾿ -“ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα 1, ὅπως ἀναβλέψῃ. 11 τὰς χεῖρας 
2 , Ν υ 18 ἀπεκρίθη δὲ ὁ ᾿Ανανίας, Κύριε, ἀκήκοα 12 13 

ο δν λλὼ Ν “ιν Ν [ “ ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα 
Ἁ » ᾿ ΄“ ε 

κακὰ ἐποίησε τοῖς ἁγίοις σου ἐν Ἱερουσαλήμ᾽ 

ἤκουσα 



δ90 

12 Οοἱ. 
11. 82. 

ΤΗΕ ΑΟΤΗΕ ΙΧ. 14- 921. 

1611 
14 Απᾶ Ἰοστο 6 μαι Δαξπου ἐν 

ἔἴγοση {μα ομϊοῖ Ῥυϊθδίβ, {ο Ῥίπια 
811 {πῶὖ 6811 ο {πγ Ναπιο. 
15 Βαὺύ {π6 Τιογᾷ βαϊᾶ π{ο Ἠϊτα, ἄο 
ΤΠ νίαγ: ἴῸΥ 6 15 ἃ «Ἠοβ6η νοβςα] 
ππ{ο 1η6, {ο Όσοαν τὴν Ναιπο Ῥοίογα 
πο ἀαπί]ες, απᾶ Ἰ{πρΕ, απᾶᾷ ἴμο 
ομΙ]άτοπ οὐ Τογαε]. 
16 Ἠου 1 πν]] 5Βῃθνν Ἠήτη μουν σγουῦ 

Ὁμῖηρ5 ο παρ ϱιῇου {ου τὴν Ναπιθ᾽5 
βα]Κα. 
11 Απᾶ Απαπίας πού Ἠ]5 πναγ, ΔΩ͂ 

οη/εγεᾷ ἴπίο {ο ἸοἈδο, απᾶ ραζΐης 
Ἠ]5 λαπᾶς οὐ Πΐτη, βαἷᾶ, ἘῬτοί]αγ 
Βατ], πο Τιονά (οτε 9655 {πᾶ 
αρρεαγεᾶ απίο ἴ]ιοο ἴῃ πο γταγ ας 
ἴποα οαπηθς{) μα βοπ6 το, ἔλαῦ 
έλοτα τηϊρΗ{α»ί τοσσῖνο (ΠΥ βιρ εὐ, δᾶ 
Ῥο Π]1οα τιν ιο μον ἄἀΠοβῦ. 
18 Απᾷ ᾿πητη θα] θυ {π6γ6 [61] ἔγοπι 

Ἠ18 ΘΥ65 ας 1ὑ Πδᾶ Ώεοι 5ο8]65, δη Ίιο 
γθεθῖγες βὶρ]ιῦ {ον 1011, Δα αχο56, 
απᾶ ντας Ῥαρίισαᾶ. 
19 Απ θη ο δῆ τοοσ]γοᾶ 1ηθα8, 

Ἡθ πας βἰτεπρί]ιοπαθᾶ. Τοπ να 
Βατ] ορτίαϊπ 45 πν]ζ]ι ἔλο 4ἱβείρ]οβ 
πηἨ]ο]ι Ὕετο αὖ 1) ΔΙ δ 5015. 
20 Απᾶ 5βύγαϊρηύνγαυ μ6. Ῥτεασ]ιοᾷ 

ΟΗτίςῦ 1η ἐμ ΚΘ υμπδρόρτιθ5, ὑπ πὸ 15 
{88 ὅοῃ οὗ ἄοᾖά. 
21 Βαυΐ 811 ἐμαῦ Ἰιοανᾶ Ἠϊπα, Ὕγουο 

απηαζεᾶ, δἃηα Βαϊ, 15 ποὺ {115 
μ6 {πμῶῦ ἀεβίογαά ἶιοπι Μ 10} 
οα]]εᾷ οἩ {π|5 ἈΝαπιο ἴῃ ζογπδα- 
Ίοπι, απᾶά οαπθ 1 ΠΟΥ {οΥ {παΐ 
Ἰπύοηξ {]ιαῦ Ίο τηϊρξ Ότῖις ἔἶιοπι 
Ῥοαπά απ{ο {116 οἶ]οί Ῥτίοςί5ο 
22 Ῥαῤ Βατ] Ππογεαβδοᾶ ἔ]ο ΤΟΥ 

ἴῃ βἰσοπασί], απᾶ οοπ{οαιιᾷοᾷ {116 
δονν5. πο] ἀπνε]ι αὖ Ώαππαδοις, 
Ῥτονίηρ ἴ]αί {Π15 15 νονν ΟΗτῖςί. 
28 Ἡ Απ «αὔξοι ὑπῶῦ τηαγ ἆαγ5 

πογο Γα11]]1εᾷ, πο 2 αυγ5 ἐοοῖς ἐοαπιδο] 
{ο ΚΙ] Ἰητη. 
24 ἘΒαύ {πρὶν Ἰαγίηρ απαϊῦ σας 
Ίππο οἳ βατ]: απ Όπεν ναῦα]ι- 
θα ιο ραΐε5 ἄαγσ δια πϊσμέ {ο 
ΚΗ] Ἰήτη. 
20 ΠΗ {πὸ ἀἱδοῖρ]ες ἐοοῖς πι Ὦγ 

πἰρ]{, απιά Ἰοὺ Ἠήπη ἆοννα ΟΥ̓ ὑπὸ γγα]1 
ἴῃ ἃ Ῥαξκοῦ. 
20 Απ πει βατ] σας ο0πηο ἰὼ 

26γήδα]οπ1, 16 αββαγαᾷ {ο 10ἱΠ ΠΡΟ 
{ο ο ἀἱδοῖρ]ο», υὰῦ Π6Ὺ πνογο 41] 
αἰταῖᾷ οἱ Ἠϊπα, δα Ῥο]ίονοᾶ πού ἐμαὶ 
116 νγἂβ ἃ ἀἱδοῖρ]ο. 
27 Βυὺ Ῥαππαβρας {οοῖὶς Ἰΐτη, 

απᾶ Ὀγοιρηί Ἰήπα {ο λαο Αγροβίϊθβ, 
απᾶ ἀοο]αγεᾷ απίο ἔλαπι Ίου Ίιο 
Ἰαᾶ βθθὴ {1ο Τιονά ἴῃ ἴλμο πναγ, 

1881 
14 απᾶ Ποῦ Ίο μα δα μουῖ ἐν {γοτα 

{6 ομ]οξ ρτιεξδίς {ο Ὀ]η 411 ναί 
15 οα]] απροπ {ΠΥ παπα. Βαὺ ελα 

Του Βαϊ πηΐο ἶσα, ἄο ἐγ 
ΝΑΥ: Τον Π6 15. ἃ 1611086 6556] 
πιο 116, {ο Ώθδαγ ΤΗΥ 11ά1Πθ Ῥο- 
{0Υ6 {Π6 (θη 165 απᾶ Κίηρβ, απᾶ 
Όιο ΟὨΠ]αγθη οὗ Ίβταο]: {ον 1 τν] 
Βου 1ήπη ΠΟῪ ΤΩ ΠΥ (μίηρς 116 
Τητιβῦ ΕΙΠΘΥ ΤΟΥ ΤΙΥ ΔΤ Θ᾽ 5 βα]ο. 
Απά Απαπίας ἄερανίαᾶ, απιᾷ οἹ- 
{εγος Ιπίο {πὸ Ἰοιιδε: απᾷ Ἰαγίις 
115. Ἠαπᾶς ον Ίπη βαϊα, Ῥγοίμον 
Ρατ], ἴμο Τιοτᾶ, εὖειι «1 6β15, νο 
αρροεαχοᾷ απίο περ ἴῃ Όλο αγ 
ὙΠΟ}. οι αππθβὲ, Πα] βθιιέ 
116, ὑπαῦ ἴλποα ππαγοδε τοςσῖνθ 
6πψ βιρῃῦ, απἆ ΡῈ Β]]εά πι 

18 ιο Ἠο]γ ἄΠοδβί. Απά βἰγαϊσμί- 
ΨαΨ ὕπο {ε]] ἔγοτα 15 ογαβ ας 
10 πογο 803168, απᾶ ιο τοσυρῖνοί 
115 αἰσηί; απ 116. 4γο59 απ σας 
Ῥαρίίσεά: απά Ίο {οοῖς {οοᾷ απιᾶ. 
χγας ϱἰγοπρ]εποᾶ. 

Απιά Ίο τγὰβ σου αϊη ἆασς ση ἢ 
ελα ἀἲδεῖρ]ες ν]]ο]ι νογο αὖ Ώα- 
1η386Ι5. Απά εἰγαἰσ]ίναγ [ἢ 
Όλο Αγπαροσαε5 Ἠο Ῥγου]αππθᾶ 
“6515, ὑπαῦ 116 15 ὑπὸ ὅοῃ οὗ ο. 
Απά 811 Ὠιαί Ἰιοσγά πα Ὕοχο 
αππαζσθά, απιᾷ 5614, 15. ποὺ {15 Ίνα 
{παῦ ἴῃ ζουαπρα]θία πηαᾷο Ἱανος]ς 
οὗ ποῖ 16} σα]]οῖ ον ΕΠῖ5 
181ΠΘ2 απ ο Πα οοιπθ ΕἸ ΠΟΥ 
ΤΟΥ {115 Ππίοπ{, (ας Ίο τηϊσῃὺ 
Ῥυϊηρ ὑπο Ῥοτπᾶ Ῥοΐοτο Ίἔ]ο 
οΠΙε[ ργ]θεί5. Ῥαἱ βατ] ἱπεγοαςθᾶ 
Όλο 1ΠΟΥΘ ἴῃ βἰγοπρί], απᾶά οο- 
{οππᾶςᾷ {ιο ἆαν πη]]ο]ι ἄννα]ε 
αὖ Ώαππββοπςδ, Ῥτονϊίηςρ ἰλαῦ {115 
15 μα ΟΕ 86. 

5 Αμᾶ Ὑ]εηπ ΤΙΑΙΥ ἆαγβ ποετα 
{0]1Π1164, ἴ]ιο επ {οοῖς οοππςα] 

24 ἰορεί]αν {ο 111] Ἰήπα: ᾿αΐ ιοί 
Ῥ]οῦ. Ῥεσαππο Ίκπον {ο Βαπ]. 
Απά μεγ γγαἰσ]λεᾷ {ιο ραΐο5 4150 
ἄαγ απᾶ πἰρηὺ ας πουν παὶρη! 

20 ΚΠ] Ἠϊπα: θαῦ 15. ἄδαῖρ]ος {οο]ς 
πα Ὦγ π]σΗ{, απιᾷ 1αῦ Ἰχπι ἄονγα 
{ποιρ] {116 γα]], Ἰοπ/θνίπς Ἰήπι 
ἴῃ ἃ Ῥαξκεί. 

25 Απά πΠεηπ Π6 γγας οοπηθ {ο ἆ6- 
ΥΡΕΙΕΙΗ, Ἡς α5εαγοᾶ {ο ]οἷτι Ηήτη- 
561} {ο {π6 ἀῑδεῖρί6ες: απιᾶ ἔ]αγ 
Ίποχο αἲ αἰταιά οἵ Ἰΐτα, ποὺ 
Ῥομονίπρ ἐλαί Ίο πνας ἃ ἀβεῖρ]ο. 

27 Ῥα0 Ῥανπαβας {οοῖς Ἠϊτπι, απᾶ 
Ῥτοιρ]μῦ Ἠϊπι {ο ἴ]ο αροβί]6Β, 
δ ἀεσ]ατεᾶᾷ απίο ἔ]ιοπῃ ον Ίο 
184 βθθὴ πο Τιοχᾷ ἴῃ {16 γγαγ, 

1 σο 

1 -α 

1 ς2 

12 Ὃ 

τῷ μι 

9 19 

1 (τ. 
Όοφκοῖ ο 
οἰσοίίοτι. 



. ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΏΩΝ, 

κ; ” » , Ν - ο) , Ι καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων, 
- ΄ ΄ 

δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά 
- , σου. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος, Πο- 

Ἐ ᾽ν - 
ρεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς μοι ἐστὶν 15 οὗτος, 

- ΄ Ν ελ ’ » [ή 14 «0 

τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά µου ἐνώπιον 1 ἐθ- 
» - ᾽ ᾿ Ν 

16 νῶν 1 καὶ βασιλέων, υἱῶν τε Ισραήλ ἐγὼ 
Ν ς / ἊΣ ΦΎΕΙΝ “ ὅν ν κε - 

γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ 
, . τ 5 / 

17 ὀνόματός µου παθεῖν. ἀπῆλθε δὲ ᾿Ανανίας 
Ἂν 3 ον 5 Ἁ ταν "ἡ 3 Ἂν ἐπ} 

καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ 
΄ 3 ς 

αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπε, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ 
“ « 

Κύριος ἀπέσταλκέ με, ᾿Ιησοῦς ὁ ὀφθείς σοι 
᾽ το δώ ο Ἂν μὲ 3 βλ ψ' Δ ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ 

- ’ « -} ΄ 

ΙΒ πλησθῇῆς Πνεύματος Ἁγίου. καὶ εὐθέως 
» ͵ » ΝΥ ” 2 “ Ἅ: “-- « Ἂ; 

ἀπέπεσον ἀπὸ τών ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ 
ας , - 

λεπίδες, ἀνέβλεψέ τε παραχρῆμα "5, καὶ ἀνα- 
Δ / Ν 

19 στὰς ἐβαπτίσθη, καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνί- 
σχυσεν. 

, - Ἅ, ΄“ 

Ἐγένετο δὲ ὁ Σαῦλος] μετὰ τῶν ἐν Δα- 
“ “ ς 3472 

90 μασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς. καὶ εὐθέως 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσε τὸν Χρι- 
ο 8 ο ΑΒ, .. 9 » ς ελ - “ στόν᾽8, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

το - 

σα) ν ΄ ΩΣ. , ν. 
ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλε- 

ΕΣ αν {ρ ᾽ ς / 3. ἰς 
γον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν Ἱερου- 

Δ » , Ὧν ΄σ 

σαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, 
8 - ’ σα 

19 αἱ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους 

τῷ [τ 

2” ᾿ » , 4. νὰ ΔΝ 3 - 19 ΄ 

αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς ; Σαῦ- 

λος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ συνέχυνε 

τοὺς Ὁ Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δα- 
“ 4 Ψ “ ΦΤΩΛ 3 ς 

µασκ, συµβιβάζων Ότι οὗτος ἐστιν ὁ 
΄ ’ 

Χριστος. 
« ΔΝ 5 χα « ’ « ’ 

23 Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ηµεραι ικαναι, συνε- 
, ς-ν - η - ΩΣ 

βουλεύσαντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν 
» Ῥ ΔΝ ΄“ ’ « » Ν 3 - 

9 9ι ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. 

παρετήρουν τε”! 

95 νυκτός, ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσι' λαβόντες δὲ 
ΙΕΕΝ « 92 / -“ [ο 

αὐτὸν οἱ μαθηταὶ" νυκτός, καθῆκαν διὰ τοῦ 

Ν / ς ΄ Ν 

τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ 

ί 29 λ 4 3 (ὃ 

τείχους "5, χαλάσαντες ἐν σπυρίδι. 

26 Παραγενόμενος δὲ ὁ Σαῦλος”' εἰς Ἱερου- 
, “- οι - - ἜΜ 

σαλήμ, ἐπειρᾶτο" κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς 

καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες 
/ 

27 ὅτι ἐστὶ µαθητής. Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος 
Δ 

αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διη- 
, .. - τα - “ὃ - ἴδ Ν ο 

γήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε τὸν Κύριον, 

19 ἐστί μοι 

13 «αἃ τῶν 

15 α44 τε 

16 οπι. παραχρῆμα 

17 ρηι. ὁ Σαῦλος 

18 ᾿]ησοῦν 

19 (τὸ ὄνομα τοῦτο; καὶ 
..«ἀρχιερεῖς.) 

30 ρῃι. τοὺς 

παρετηροῦντὀ τε καὶ 

τῷ 1 
η) 8 ΄ -“ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

διὰ τοῦ τείχους καθ- 
ἢκαν αὐτόν 

34 ρηϊ. ὁ Σαῦλος 

35 ἐπείραζε 



ΤΗΕ ΑΟΤΡ 1Σ, 21---40. 

1 Ον, νε 
αγ ἰευεΙ. 

1611 
απιᾶ ἐ]ιαῖ Ίε Ἰαᾶ βροκαπ 6ο Πτα, απᾶ 
Ίου; Ἰε Ἰαᾶ Ῥτοασμεά ΤῬο]άΙγ αὐ 
Ὦαππαβοις ἴῃ {1ο Ναππε οἳ “6515. 
29 Απᾶ Ίο τγὰβ γη] Ώπεπι οοπήΙης 

1η απᾶ σοϊηρ' οαὖ αὖ ο εταδα]αετη. 
29 Απά 6 βρακο Ῥο]άΙγ ἴῃ {π6 

Ναπιο οὗ ὧιο Τιογ ἆαξας, απ 415- 
ραζεᾷ αραϊπςδί ιο ἄτεοίανς: Ῥαῦ 
που ποπῦ αροτῦ {ο 5180 πα. 
90 Ισ] θη {πὸ Ῥτοίμτοαη Ίσπθτγ, 
που Ῥχγοισ]έ Ἠϊτη ἄοπνπι {ο 0.βαχθα, 
απ βοΐ Ἠήπα Του τ {ο Ἔατρας. 
81 ΤΠ θη Ἰαᾶ {πὸ ΟΠπτο]μαςβ τος 

ἐπτοπσποῦῦ 811 πάσα, απιά ἄαμ]εο, 
απιά Βαππαγ]α, απιᾷ Ίνοτο δα] Πρ66, απιᾶ 
να] ι πο ἴραν οὗ {μ6 Τιογᾷ, 
δια ἴῃ χα 6οΙΙΠΟΣ{ οὗ {πὸ Ποίσ ἀΠοβῦ, 
ππογθ τη] 01}0}164. 
82 51 Απᾷ 10 6α1ποθ Το Ῥ855, ἃ5 Ῥεΐετ 

Ῥραββεᾶ (πουσ]ιοαῦ 41} ἀπδυύθυβ, Ίο 
6.116 ον 4150 {ο {πΠ6 ϑ'αϊηῦβ γή σα 
ἀν οἱὺ αὐ Τ4ᾶπ. 
99 Απα {λιοτο Ίο {οπτᾶ ἃ σου αΐῃ 
ΙΙ πδιηθα ἆπιοας, συμ] 6 }} Ἠαά Κορὲ 
115 Ῥοᾷ οἱσῃῦ Υ6αΥ5, απιᾷ γαρ 516 Κ οἳ 
Όλα Ῥα]βγ. 
84 Απ Ῥοΐον βαϊα απο 1πα, ὤπιθας, 

Ἱορας ΟΠ τ δύ τηα]καί]ι {]ιες Ἱγηο]θ: 
41166, απᾶ 1πακα {1 Ῥεά. Απάα µε 
ΔΥΌΒ6 ΠΠΙηΘ(Ια{ε]γ. 
85 Απάᾶ αἲ] αυ ἅπε]υ αὖ Τπάᾶα, 
απ ΒαγοἩ, ΒΔ πα, απιᾷ {πγπιος {ο 
{μα Τιοτά. 
86 4 Νοπ {πο γ6 τας αὖ ἆὀορρα 8 

οογίαϊ ἀἱδοῖρ]ο, πατπθᾶ Ταβιίμα, 
1011 Ὦγ Ἱπζογρτοίαοι 15. οαΠοᾷ 
Ῥοτόας: ΤΠϊβννοίπα γγας {α]] οὗ σοοᾶ 
ΥΙΟΥΊΒ, αιιά αἰηβᾶθοςς, συ Π]1Ο ἢ 516 ἀῑᾷ. 

8517 Απά 1 οσπιθ {ο Ῥαββ ἴῃ ἴ]λοβο 
ἄαγψ5 ὑμαῦ 5116 τὰ Εἰε]ς, απᾶ ἆῑεα: 
ΨΥΊΙΟΙΩ ΥΠΘΠ {που Ἠαά γα, αγ 
Ἰα1ᾷ ΠΟΥ ἵπ απ ΠΡΡΘΥ «ατηΡον. 
598 Απά Τοταβιπποα ἃ5 Τωάάᾶα ναβ 

ηῖσῃ {ο ᾖορρα, αι (με ἀἱβοῖρ]6ς αά 
πραγ εναῦ Ῥοΐοι πας ἴ1σγε, ἴἩαγ 
βοῃῦ Πίο Ἠϊπι {πο τηε, ἄρδιης 
ήτα ναί Ίο που] πο Ιἀθε]αγ {ο 
60116 {0 {πετ 
99 ΤΈ]ιθι Ῥείαγ ατοβο απιᾶ πγοπῦ τυ 

Ώιθίη: ὙπΠςη 116 Ὕαβ 60118, {ΠΟῪ 
ῬτοιρΕ{ τη Ιπ{ο {Π6 ῃΡετ έΠΕΙΠΡΕΥ: 
Απιᾶ αἲ] {π6 τυϊᾶονγβ βίου Ὦψ Πτα 
ν/θερίῖης, απιᾷ βμαπγίηρ πε οοα{β απᾶ 
ΡαγπιοΠ{β Ὑγ Π10}} ΤΠ) οΥ ἃ Β πας, γγ}}116 
816 τῦῶβ ση ὑμποτη. 
40 Βαὺ Ῥείον τεῦ ποτ 81] {οτΏι, 

απᾶ Ἰαιθε]οᾷ ἄοννπ, απᾶ ρταγαᾶ, πᾶ 
{ανπῖηρ τη {ο {με Ῥοᾶγ, βαϊᾷ, Ταλδί- 
{Πὰ, 41166. Απάβ]ια οροποᾷ Ἰθγστ6ς, 
δα ΘΗ 5ο βαν Ῥείαχ, 516 βαΐ τιν. 

29 

90 

9 

9 

ὃ 

4 

6 

7 

ορ 

ο 

1881 
απιᾶ ἐπαὺ Ίο ια βροόϊζθῃ {ο 111}, 
Δα πον αὖ Ώαππαβέας Ἰε πᾶ 
Ῥτοασ]ιοᾷ Ρο]ά]1γ 1 Ππατιαπηθ οὗ 9 6- 
μας. ΑΜ Ίο τας πΙ αίμετη σοῖπς 
ἴῃ δια ροῖπσ οαὐ αὖ ἆαταδα]επῃ, 
Ῥγδασ]ίισ Ῥο]ά]γ ἴῃ {Π6 πᾶ οὗ 
πιο Τιογ : απιᾶ Ίο βρα]χε δ η 415- 
φιυίθοα ἀραϊηϑῦ μα 1 ατθοῖδῃ ἆ6υ8; 
Ραῦ {πρὺ ποπ αροαῦ {ο ΚΙ] 
1τη. μπᾶ ποθὴ {πὸ Ῥγθί θη 
Ίσπθνν 16, {ΠπΘῪ Ῥνοασ]έ Ἰΐτη ἀουνη 
{ο φβασθα, δηα βοηῦ ήτα Του ἢ 
{ο Τατρα». 

Φο ἴμο οππτο] (μγοασ]λοαί 81] 
“πᾶεθα ἀνα ἄα]]οο απᾷ Βατπατία 
Ἰαᾶ Ῥοεασαθ, Ὀοίιρ 2ο (Πας: απᾶ, 
να]]ΐπρ 811 {πὸ Ίσα οὗ {πο Τιονᾶ 
δια 511 {ο σοτηΐονῦ οὐ πο Ἠο]γ 
Αποβέ, πας τη} 0164. 
Απ 10 «π1ηΘ {ο Ῥα85, αἲ Ῥϑίθυ 

σοῦ {Πτοασμοαί 41] Ῥρανίβ, Ίια 
σπ1πο ἄονγη αἱδο {ο ο βαϊπίς 
νο] ἄνγα]ί αὐ γα δ. Απᾶ έ]ιογε 
Ίο Του ἃ ορτίαϊη τηαη πατε 
39ποας, νο] ας Ἱκερί Ἰή5 "θᾶ 
οἰρηῦ γαανβ; {0Υ ο γαβ Ῥα]ριεί. 
Απά Ῥεΐεν βαιά ππ{ο Ἠήτα, ΖΦ. η6885, 
4 65ὰ5 ΟΗτ1β{ Π 6876 01 {Π|66 : ατ1δο, 
δα τηα]ο {Ηγ "θα. Απιᾶ βέγαϊρηῦ- 
Ίναγ Π6 41056. Απά αἲ αι 
ἄπο αὖ Τῳάᾶς δα ἴῃ ΒΠαγοπ 
ΒΔ τη, απ ἴΠεγ ὑπ πθα {ο ελα 
1ιοτᾶ. 
Νον {εγα πας δ ἆορρα ἃ 

οδταα ἀἱξαῖρ]ε παπποᾶ Ταβιίμα, 
πγμίσ]ι ΤΥ Πιζογρτοείαοπ 15 εα]]οᾷ 
4βονσας: 015 σπουδὴ Ίας {8} 
οὗ ροος Υοτ]ς αι απηρᾶοεάς 
νηλΙ«Ἡ 516 414. Απᾶ 10 ο81πο {ο 
Ῥα85 ἴῃ {11οβο ἆαγς, Ὠιαί 5116 1611 
510Κ, απᾶ ἀἱεῖ: απιά πηοι {αγ 
184 γαβ]οά Ποὺ, {Π6Ὺ ]αϊᾷ ΠΟΥ 
1 8 ὌΡΡΘΟῚ 6αΙΠΡΘΥ. Απά ἃ5 
Τιγαάδ νγὰβ αήσῃ ππ{ο Φόρρα, {Π6 
61β6ἴρΙ6Ρ, ΠδεανΊηρ {πᾶ Ῥοΐου πνας 
Ίσνγα, 5ο {ννο τπεα πηΐο ΠΤ, 
Ἰπγοα πρ ΗΙτη, Ώ61Υ ποῦ {ο σρτηθ 
Ομ πηΐο Ἡπδ. Απ Ρεΐον αὖ1οβθ 
απ πγοπῦ γη {ἢ ιοπῃ. Απαᾶ σγ]ιθιι 
116 γγαβ 6οπη8, ΠΥ Ῥγοασ]ί ΠΤ 
11160 {Π6 πρΡοχ απ ΟῚ : απιά 81] 
{Ππ| πγιάονγ5Ρίοοᾶ Ὦγ Πα πδερίης, 
απ βπανήης {πὸ εοα{5 απᾷ σατ- 
1ΠΘΠ{Ρ  ΒΙΟΙ Ώονσαβ αρ, ν]]]ο 
516 τῦὰβ ηΙΩι {μα6ι. Βαύ Ῥοΐογ 
Ῥαΐ επι 411 ἔου ἢ, αππᾷ Ἰαιοε]εᾷ 
4οση, δα ργαγο; απιά αππήπρ {ο 
{6 Ῥοάγ. ιο βαϊ, Ταβίέ]ια, ατ1βο. 
Απάα 5116 ορεπεᾶ Ίιευ εγα5; απᾶ 
πε 5818 βατ; Ρείεχ, 5η6 βαῦ πρ. 

1ατ. Πε]- 
ἐε]ιζδίδ. 

23 ὅτ. 
δι ἰοὼ 
τρ. 

5ος, ὃ 

4 Τ]ιαέ 15, 
ασε, 
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ΠΡΆΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 590 

ἘΨΌ 3' / 3” - Ν - » ΄ 

καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ 
ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿Ιησοῦ. 

9 3 
καὶ ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπο- 

/ Ε) 20 « / 2 

βευόμενος ἐν“ Ἱερουσαλημ, καὶ”. παρρησια- 
, - (ών ΡΞ ΩΝ - 

ζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ”., 
ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἕλληνι- 
στάς' οἱ δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν ἀνελεῖν. ἐπι- 

’ Ν ιν 9 Ν , 9.1 η) γνόντὲς δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς 
Καισάρειαν, καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς ἢ 
Ταρσόν. 

οι » “ 

ΑἱΞ μὲν οὖν ἐκκλησίαι καθ᾽ ὅλης τῆς 
Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἷ- 

20 5 , ᾿ ᾿ 31 Ν ΄ χον Ὃ εἰρήνην οἰκοδομούμεναι”], καὶ πορευό- 
ο ο “ - σ΄ 

μεναι τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου καὶ τῇ παρα- 
κλήσει τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος ἐπληθύνοντο 5, 

Ὕ ΄ [ ν 2 ᾿Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάν- 
των κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς 

“- ῃ τς ἈΠ) Ὁ 5) μ ανν Ὧν’ κατοικοῦντας Λύδδαν. εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρω- 
΄ ἮΝ (ἃ ») » 3 “Ὧν 9 Ν 

πὀν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ 
/ }»Σ ο} ΄ 91 κατακείµενον ἐπὶ κραββάτῳ 

λυμένος. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, 

ἃ 5 
. ὃς ἦν παραλε- 

»- Ε - εὴδ τὶ “ν᾿ ὗν θ . 
ἰᾶται σε ᾿Ιησοὺῦς οἷ Χριστος' ἀναστηδι καὶ 

“ ” ΕῚ ΄ 5 ’ 

στῥῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθέως ἀνέστη. καὶ 
Φ. 3.9 ἐξ ΄ 

εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν 
Ἀ ΔΝ ’ ιά » ΄ κα Ν καὶ τὸν Σάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν 

Ὃ 
Κυριον. 

α Ἐν Ἱόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Τα- 
δίων δ' , ΄᾿, λα “ 

βιθά, ἡ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς" αὕτη 
35 3 - - 
ἦν πλήρης ἀγαθών ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν 

ὧν ἐποίει. ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεί- 
ει » τα. , 

ναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν λούσαν- 
τες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. ἐγγὺς δὲ Ἔ ἢ ἢ ρᾷ αι ὟΣ 

” ΄ ἄρα, στ/ « Ν 3 ἧς 

οὔσης Λύδδης τῇ ᾿Ιόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκού- 
“ ΄ - , 

σαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν 
3 ἈΝ » ’ - Ν᾿ 

δύο ἄνδρας πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ 
ὀκνῆσαι δ διελθεῖν ἕως αὐτῶν, ἀναστὰς δὲ 

- ος γαὰ 
Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς" ὃν παραγενόμενον 

ΔΝ ς - 

ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερφον, καὶ παρέστησαν 
αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικ- 

΄ “ 

νύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ 
- 3 ε , Ν 5 

αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. ἐκβαλὼν δὲ έξω πἀν- 
ε , 38 θ ν λ , ῃ κ 

τας ὁ Πέτρος» θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο 
» ΄ Ν εν ΄σ κα 

καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σώμα, εἶπε, Τα- 
5 / { . ” 

βιθά, ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς 
λον Σ ν ἶδ “ Ν ΄ 3 / . 

αὐτῆς" καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισε. 

36 εἰς 27 οπι. καὶ 

33 οπι. ησοῦ 

39 Ἢ... ἐκκλησία 

50 εἶχεν 
91 

ὃν 

οἰκοδομουμένη 

πορευομένη 

95 ἐπληθύνετο 

δὲ κραββάτου 

85 οπι. ὃ 

86. (, Μὴ) ὀκνήσῃς 

ὅ7 ἡμῶν 

93 αἴά καὶ 



1611 
41 Απᾶ Ἡο σανο Ποὺ Ἠϊβ παπᾶ, απᾶ 
ΠΗ ΠΟΥ πρ: απά γε Ἠο μδα σα]]οᾶ 
Όλο ϑαϊπίβ απᾶ νΠάογΒ, Ῥγδβοπ{εᾶ 
Ἠ6Υ αΐνο. 
45 Απά 16 γαρ Ίκπονα {πχοαρλοτί 

8] ΦΌΡΡϑ, απᾶ τπαἩγ Ῥομοαναᾶ ἴῃ {86 
Τιοτνᾶ. 
48 Απᾶ 16 οαπ1θ {ο Ῥα85, ἴ]λαῦ Τα 

ἰαγτῖοᾶ τη ἆαγβ ἴῃ όορρα, τ ἢ 
916 ΒΙΠΠΟΠ ἃ ΤάΠΠΘΥ, 

10 Τ]εγο παβ ἃ οογίαῖη πηαη ἴῃ Ο0- 
Βχ6α, οα]]αᾷ ΟοσπεΠτς, ἃ. Οαεπίατίοπ 
οὗ {πο Ῥαπά οα]]εά {πὸ Τί] Ῥαπᾶ, 
2Α ἀενοαί 1ηα, απ οπε ἐπεὺ Τοεατος 
ἄοά ψΙζ] 811 15 Ἠοιβε, ΠΟ ρανα 
ΤΊΤΟΝ α]π]ς {ο {16 ῬθοΡΙΘ, απᾶ ργαγεά 
{ο αοᾶ απαγ. ᾿ 
5 Ἠο 5807 ἴῃ ἃ νἰδίοη οτἰᾷεηί]γ, 
δου {Ππ6 πϊηπ{] ον οὗ ἐπ6 ἆαγ, 8 
Απρε] οὗ ἄοάᾶ οοπαῖπρ ἴῃ {ο Πΐτη, απᾶ 
βαγίηςσ πηί{ο Ἠΐπα, ΟοτπεΗας. 
4 Απάᾶ θη Π6 Ἰοο]κεᾷ οἩ Πήτη, Π6 

πνας α[ταῖά, απᾶ βαϊα, Ὑπαῦ 15 10, 
1ιοτᾷ» Απά Π6 βαϊα ππίο Ἠήτα, ΤἩγ 
ΡΥΑΠΟΥΒ απᾶ {Πῖπο αΠπΏβ ατα 60Ί16 πρ 
ΤΟΥ ἃ πηειποτία] Ῥεΐοτγο (οί. 
ὅ Απά ΠΟῪ βοπᾶ ΠΕΠ {ο ἆορῥα, 

απᾶ 681] {ου οηπς ΡΙΠΠΟΠ, ΥΥΟΒ6 βΠΙ- 
ΏΒΊηΘ 18 Ῥρίθυ. - 
6 Ἡε Ἰοᾶρσοϑιῃῃ 1 οπο ΒΙΠΟΠ ἃ 

Ταπηπεν, ΠΟΒΘ Ἠοιςο 15 Ὦγ {μα 368 
βάε; Ία 5181] [611 {π66 π]αῦ {ποῖ 
οπροβῦ {ο ἄο. 
7 Απά νηεπ {11ο Απρο] ΠΟ 5ρα]κα 

παὐΐο ΟογπεΠας γα ἀερατίεᾶ, Ίο 
οα]]εᾷ ὕνο οὗ 5 Ποπβο]ο]ᾶᾷ 5εΥ- 
ναηίς, 8η64 ἃ ἀθυουῦ βο]άϊεν οὗ ἔ]ποηα 
ὑμπαὺ πγαϊΙ(εᾷ οἩ Πτι Ομ ϊππ181]Υ. 
8 Απᾶ π]εη πὸ πᾶ ἀεο]ατοᾷ αἩ 

{Π656 (Ιπρβ απῦο ἔΠετη, Π6 βοηῦ {]ιθπα 
{0 Φορρᾶ. 
9 4 Οπ ἴ]α ΠΙΟΥΥΟΙΥ α5 {1ου γγοηῇ 

ΟΠ {]αῖγ ]ΟΌ ΠΟΥ, απιά ἆταενγ π]σ] ππ{ο 
{ο οἱίγ, Ῥείεν ποπ πρ ΠΡΟ {ια 
Ἠοαςδε {ο ΡΤαγ, αροπί {πε βἰκίμ ποιν. 
10 Απά ἢ Ῥδσαππθ γουγ Ἠπήσγ, 

απά ποπ] πᾶν εαίαπ: Βαὺ ψ 116 
{π6υ τηδθ γοϑαᾶνυ, μ [61] Ιπίο ἃ γᾶ ποθ, 
11 Απᾶ βαπ; Ἠεανειπ οροποας, απᾶ ἃ 

οθγίαϊπ γεββε] ἀεξοεπάϊτιρ ππ{ο Ἠήτη, 
8.5 15 Πδα Ῥθειι ἃ στεαῦ 5]ιοοί, Καὶ αἲ 
{16 Γο1χ 60ΥΠΘΥΒ, απ Ἰοὺ ἄοπσι {ο 
{πὸ εατ{]: 
12 ἸγΠετεϊη ΤΟΥ͂Θ 81] τ ΠΟΥ οὗ 

{οπγ{οοίεά Ῥεαβίς οἳ {π6 οαγ{11, δηᾷᾶ 
ψη]ά Ῥεαβίς, απ οτγθερίηςσ {ήπρς, 
Πα Γογ]5 οὗ ἴ]πο αἲτ. 
15 Απ {που οππηθ α γοῖσο {ο Πϊτα, 

ἜΙ56, Ῥαΐθυ: 111], απᾶ φαΐ. 

ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΙΣ. 41- -Χ. 15. 

1881 
41 Απᾶ ο ρανο Ποὺ ΠΡ παπᾶ, αππᾶ 

χα]ςοᾷ εν πρ; απἆ οα]τπς {ια 
βδῖηΐβ απᾶ πνΙάου’Β, ης Ῥτοπεηί{ϱᾶ 

42 ΠΟΥ αἩγο. Απᾶ 15 Ώθεστπο ΙςΠΟΤΥΠ 
{πτοιρλοιἰ αἩ ἆορρα: απᾶ τπαησ 

48 Ῥεμεγνος οἩ ὑπΠ6 1 οὐ. Απιᾶ 1{ οππιο 
{9Τ88Β, ὑπαῦ Το αροάς τπαπγ ἆαγβ 
ἴῃ 1 ορρα γηξἩ οπθ ΘΙΠΠΟΠ ἃ {8ΠΤΘΥ. 

10 Νὸον έλεγε ΊδαΒ 8. οθτίαῖη ΤΙΝΠ. 
ἴῃ «φβατεα, ΟογποΠας Ὦγ παπηο, 

8 «οη{ατγίοη οὗ {πο Ῥαπᾶ οα]]οᾷ 
2 {86 ΠαΠαπ 1Ῥαπᾶ, ἃ ἄεγοιαί τπα1ι, 

δα ὁη6 {λπαί {οαγθᾷ ἄοά γι 811 
Ἠ18 Ἠοιβθ, ΠΟ ρανθ πηπο]ι αἶπης 
{ο {πε ῬοοΡ]ο, απᾶ ρταγαᾶ ἐο ἄοᾶ 

ὃ αππαγ. Ἡθρανγ{ῃ ἃ γὶβίοπ οΡαΠ]γ, 
8 1 πγετε αθοτί ἴμο πΙπ{Ἡ Ἠοατ οἵ 
Όια ἄαγ, αη απηρε] οὗ ἄοᾶ οοτηῖηρ 
ἴῃ πηΐο Ἠϊπη, απά βαγίηρ {ο Ὠΐτη, 

4 Οοτπεβας. Απά 1ε,{αβυοηῖηρ Π15 
αγεβπροπ Πΐτη, απᾶ Ῥεϊπρ αβτ]σΗί- 
ο, ϱα1ᾶ, ἨΠιαί 1510, Τιοτᾷ 2 Απιᾶ Ἡο 
5814 πιπΐο Ἠΐτα, Τσ Ῥγασοτβ απᾶ 
μίηο αἶτης αγ Ροπθ ΠΡ ΤῸ 3 
πΠΘΙΠΟΤΙΕ] Ῥεΐοτο ἀοᾶ. Απ που 
Β6Πά ΠΕΠ {0 Φορρᾶ, απᾶ δίς οης 
ΒΙΠΠΟΠ, 'γΊο 15. Βαγηατπεᾷ Ῥοίεγ: 
Ίο ]οᾷσαί]ι νυ ἢ οπς ΒΙΠΠΟΠ ἃ {8- 
ἨΘΥ, Ὑ/ηοβ8θ ΊἹοιβα 15 ὮΥ ἐπ 56α 

βἰᾷ6. Απ γγ]ιοη {1ο απΠρο] ἐπα 
ΒΡρα]κο απ{ο Πίτα πγας ἀαρατίθᾶ, Ίο 
οσο ὑπο οὗ 15 Ποπβο]ο]ά-βου- 
ταυ{β,αιᾶ α ἀονοτί 5ο]ά16γ οἱ ιθτη. 

ἐμαῦ γγαϊθεᾷ οἳ Πάτα οεοπΗππαΙγ: 
απᾶ Ἠανίηρ τομεαγβεᾷ 411 ἐήτισς 
πηΐο (Παπ, Πο βού {Ίο {ο οβρα. 
ΝΟΥ ΟἿ {Π6 ΙΠΟΤΤΥΟΥΥ, 85 ἔλεγ 

Ὑ61 6 ΟἿ [617 ΙΟἨΥΠΕΥ, απᾶ ἄταυγ 
Πρ. τπ{ο ἐπ οἰΐγ, Ῥοεΐευγ υσϑπῦ πρ 
ὌΡΟΣ {με Ππουιβϑίορ {ο ρταγ, δου 
{μα βίχίῃ Ἠοιτ: απᾶ μ6 Ῥθσβππθ 
Ἠππρχγ, απᾶ ἀοβιτοᾶ ἕο οαῖ: 
Ραῦ 116 ἴ]ιογ τηδᾶθ τοβᾷγ, Ἡς 
611 Ἰπίο ἃ. ἵχαπος; απᾶ Ἡε Ῥε- 
Ἠο]άσί]ι πα Ἡθανοι ορεποᾶ, απᾶ 
ἃ εογίΒαίηπ Ὑ6556] ἄαβεεπάίηπρ, 85 
10 Ὕγετε ἃ ργϑαῦ βῃθού, 1οὺ ἄουγῃ 
Ὦγ ἴοι 6ΟΥΠΟΘΥΒ προπ {πο θαυ : 
Ὑ’Πετθῖη ΥΘΥΘ 8] ΤΠ ΔΉΠΟΥ οἳ {οτ- 
1οοἱθοᾷ Ῥοαξίς απἆ ογεερίηρ {ήπιας 
οὐ Όιο οατίἩ απᾶ ἴον ]β οὗ {π6 

19 Ἠθαγεη. Απᾶ {μονο οϑτηθ ἃ. γοῖσθ 

{ο Ἠΐπα, Ἠ]δε, Ῥεΐου: Καὶ] απᾶ φαΐ. 

σι 

σο 

-Ἱ 

οο 

[ο] 

1 [ο] 

1 

12 

1ου, 
οοογε 



ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

᾿ 9 - ση κ πρ / 
41 δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν αὐτήν' φωνή- 

3 ΄ 

σας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστη- 
- , 

49 σεν αὐτὴν ζῶσαν. γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ 
ασ ζω Γ , Ν ΠΝ » , 

ὅλης τῆς Ἱόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν 
ανν Ν / α 4 ἵ ἵει ν ε Ν 

43 ἐπὶ τὸν Κύριον. ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἵκανας 
- ΄ ’ 

μεῖναι αὐτὸν ἐν Ἱόππῃ παρά τινι Σίμωνι 

βυρσεῖ. 
“5 3 

10 Λ᾽Ανὴρ δέ τις ἠνὶ ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι 
Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς κα- 

- » 

9 λουμένης ᾿Ιταλικῆς, εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος 
ἐδ, - ΕΣ ΄- ΄- 

τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν 
τεῦ ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῴ, καὶ δεύμε- 

“ “ Ν / ν ν" ᾿ Ε εἰ 
3 νὸς τοῦ Θεοῦ διὰ παντός. εἶδεν ἐν ὁράματι 

-“ “ - ΄ 

φανερῶς, ὡσεὶὃ ὧραν ἐννάτην τῆς ἡμέρας, 
2. “ “ τ , Δ τας 
ἄγγελον τοῦ Θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτόν, 

λον ἢ ᾿ τς / ε ον , 
καὶ εἰπόντα αὐτῷ, ἹΚορνήλιε. ὁ δὲ ἀτενίσας »» 

» - αν ας φ β / α τί 3 
αὐτῷ καὶ ἔµφοβος γενόμενος εἶπε, Τι εστι, 
»" ἊΨ ν ». - « , 

Κύριε; εἶπε δὲ αὐτῷ, Αἱ προσευχαί σου 
Ν « ΄ 5. «ἃ ϱ) , 

καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημό- 

οι συνον ἐνώπιον: τοῦ Θεοῦ. καὶ νῦν πέμψον 
εἰς ᾿Σόππην ἄνδρας“, καὶ μετάπεμψαι Σίμω- 

; ναῦ ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος" οὗτος ξενίζεται 

παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ 

θάλασσαν οὗτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ 

ποιεῖνῖ, ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν -- 

-»" , ΄ ΄σ 

τῷ Κορνηλίῳϑ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετών 
- . - - 

αὐτοῦ”, καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσ- 
/ ἊΝ [ο Ν 2 , 

8 καρτερούντων αὐτῷ, καὶ ἐξηγησάμενος αὐ- 
΄ 5 ᾿ὔ ἣν 

τοῖς ἅπαντα, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν 

Ἰόππην. 
“ Αν 4 “ἢ «ς / » , Α 

9. Τῇ δὲ ἐπαύριον, ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ 

τῇ πόλει ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ 
΄ 3 Ν “ “ αν 5 “δ 

Ι0 δῶμα προσεύξασθαι, περὶ ὥραν ἕκτην᾽ ἐγέ- 
Ν / . / Ἢ 

γετο δὲ πρόσπεινος, καὶ ἤθελε γεύσασθαι 

παρασκευαζόντων δὲ ἐκείνων 10, ἐπέπεσεν 11 
11 ἐπ᾿ αὐτὸν ἔκστασις, καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν 

ἀνεῳγμένον, καὶ καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτὸν 1 
΄ « » ’ 

σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρ- 

χαῖς δεδεμένον, καὶ 15 καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς' 
» - ς “ / ΔΝ / - - 

15 ἐν ᾧ ὑπῆρχε πάντα τὰ τετράποδα τῆς γῆς 

καὶ τὰ θηρία" καὶ τὰ ἑρπετὰ δ καὶ τὰ 1 
- » ΄“- 

13 πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς 
/ ΄ - 

αὐτόν, ᾿Ἀναστάς, Ἠέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 

1 4 

οπι. ἣν 

3 0Πι. τε 

ὅ αά περὶ 

4 ἔμπροσθεν 

ὅ ἄνδρας εἰς Ἱόππην 

δ (νά) αἀά τινα 

Ἰ οπι. " οὗτος λαλήσει 
σοι τί σε δεῖ ποιεῖν 

8 αὐτῷ 

9 ρηι. αὐτοῦ 

αὐτῶν 1 ἐγένετο 

13 ϱπι. ἐπ᾽ αὐτὸν 

19. ρῃι. δεδεμένον, καὶ 

Οπι. τῆς γῆς καὶ τὰ 
θηρία 

16 ρηι. τὰ 

16 ᾳἀὰ τῆς γῆς 

17 ρῃι. τὰ 



ΤΗΕ ΑΟΤΡ Χ. 14- 98, 

1611 
14 Ῥαΐ Ῥοΐον βαϊα, Νοῦ 50, Τιογυᾶ: 

{ου 1 Ἰαγνο πδΥεν ϑαΐθῃ αἩγ πρ 
ναί 15 6ΟΠΙΙΠΟΠ ΟΥ ΠΟ] 681. 
15 Απά {πο γοῖσο βρα]θ πιηΐο τη 

αραϊα {πο βοσοοπᾶᾷ πιο, μας ἀοᾶ 
Πα ο]εαπβαᾶ, ὑπᾶῦὺ 681] ποῦ ὑπο 
ΟΟΠΙΙΠΟΠ. 
10 ΤῊϊ5. σας ἆοπο {Πτῖσορ: ἀπ {Π6 

Υ65561] νγὰβ τευθ]νεᾷ αρ αραῖπ ἰηΐο 
Πθᾶγυθῃ. 
17 Νοπ 1116 Ῥοΐον ἀοαρίοα ἴῃ 

Ἠήτηβο]{ πυμαὺ 015 υἰβίοη ν/ληῖο]ι ΗΘ 
Ἠαᾶ βοοι, βΠοιι]ἆ τπθαπ: Ῥο]ιο]ά, {πὸ 
ΙΠΘΏ ὙΠΟ Ὕνεγο βϑηὺ ἔγοτὴ Ο00Υ1Π6- 
11π5, Ἰαᾶ ππαᾶο οπαιΙγ ΤοΥ ΒΡΙΠΟΠ᾽8 
Ἰοπβ6, απάᾶ β{οοᾶ Ῥεΐογο {1ο ραΐθ, 
18 Απά οα]]οᾶ, απᾶ αξ]κεᾶ ΠΥ 

ΦΙΙΠΠΟΠ, Ὑγ 1110}. γγὰβ βαγπατηθᾷ Ῥοΐθυ, 
ΨΘ6ΥΟ ]οᾷρες {μεγο. 
19 41 116 Ῥοεΐεν {λοασ]ῦ οπ Ί]ια 

νΙΦΊΟΠ, [Π6 βρΙγ16 5814 απίο 1ήπα, θ᾽ 6- 
πο], τος 1ηθή 5οο]ς {Π66. 
20. Ατὶδο ἰ]αγαίογθ, απᾶ σοὺ ἴ]αο 

ἄοσνπ, απᾶ σο ση ἔλπετη, ἀοαρίπρ 
πούμ!πς: ἴον 1 Πᾶν βοηῦ {πετη. 
21 Τ]ιαοι Ῥοΐον τοῦ ἄονγῃ ἴο {Π6 

1ΠΘΗ, ΠΙΟ] ποχο βαοπί πηΐο Ἠήτη 
{γοΠΙ (ΟΥ̓ 6 11π|5, απιᾶ βα1ᾶ, Ῥοα]ιο]ᾶ, 1 
1 16 ΠΟΙ ο βοεκ: ταῦ 15 ὧια 
οα1156 ΊΥΠΕΥΘΓΟΥΘ γ6 816 60ΊΠ62 
23 Απᾶ ἴ]εγ Βα], Οοτποας {μα 
ΟσπαπΊοι, ἃ αδῇ 1η, απᾶ οπς (λα ῦ 
{ραγδί]ι ἄἀοᾶ, ἃπᾶ οἵ ροοᾷ τορογῦ 
ΑΙΠΟΠΡ 811 πο πια{ῖοη οὐ {1ο “68, 
σ/αβ πναγηθᾶά γοπι αοά Ὦγ 8) ΠΟΙΥῪ 
Αηρο], ἴο βοπά 1οΥ ἔ]αο Ιπίο Ηἱβ 
Ἰοπβδο, δα {ο θα πγογᾶς οὐ 1εθ. 
25 ΤΈμεπ οα]]εῖ Ἰιο σπα ἴῃ, απιᾶ 

Ἰοάρεί ἔ]ιαπα: Απᾶ οἩ ἴ]ιο ΠΠΟΥΥΟΥΓ 
Ῥοίθου γα απγαγ η {λθια, ἀπ 
οστίαῖαι Ὀναίμνειι Ίγοιι ἆορρα ας- 
οοπαραπῖες 1Ητη. 
24 Απά ἴ]λο ἸΠΟΥΤΟΥ͂ αἲίαΥ ἴ]μαν 

οπ{ογοᾶ Ιπίο Οπβατοα: απᾶ ΟογΥΠθ- 
1πι5 νναϊ θα {οΥ ὠ1εΏα, απᾶ Ἰναά οα]]- 
ο ἰοσεί]αεν 115 Ιάπβππεη απιά θα} 
{γΙ6Πς5. 
25 Απά αβ Ῥεΐογ νγὰβ οοπηῖησ ἴῃ, 
Οονπε]ίας ταοί Ἰήτη, απ 161] ἆον αὖ 
18 ἔθϑῦ, πα πγοΥβμΙρρεᾶ τη. 
20 Βαύ Ῥοΐον {οοῖς η πρ, Βα], 

Βύαπᾶά τρ, 1 ΙΙΥΕΞΟΗ 4150 απι ἃ 
ΤΗΣ. 
7 Απᾶ α5 Ἰιο {α]]κοα νι Ἠήτα, Ίο 
νο 1, αι Του Πα τηαπγ Όλα γγοτα 
σοπ1θ {οβρεί]ογ. 
28 Απᾶ Ίο βαϊα ππ{ο ἔπη, ο πον 

Ίουυ ὑπαῦ 1Ὁ 15 απ απ]ατν{α] ὑπϊηρ᾽ ΤΟΥ 
δι τῆλ ὑπαῦ 15 ἃ απ, {ο]6ερ ΘΟΙΏΡΆ ΠΥ 
ΟΥ «0Π16 Πίο 016 οὗ ἁπούμου πϑίϊοι: 

1881 
14 Ῥαῤ Ῥεΐου βαϊᾷ, Νο 5ο, Τιονᾶ; 

10Υ 1 Ἰαγθ Παετεγ οα{ει ΔΗ σ᾽ 
Όλα 15. οοΠΙΙΠΟΠ απά τΠΟ] 65}, 

15 Απά ἃ γνοῖο όαπιο πο 1ήτη 
αραϊπ {λε βοοοπᾶ Ώππα, μας 
αοὔ Πα οἱεαπβαῖ, πηλίκο ποῖ 

16 Όλοι οοΙΗΙΠΟΠ. Απᾶ {15 τας 
ἄοπο {ῃγῖοθ: απᾶά βἰγαϊσηίπταγ 
[Π6 νοβδα] πγαςβ τοσαῖγεά πρ 1πίο 
Ἰδανοῃ. 

17 Νου π]η]ο Ῥοΐογ πτας ΤΟ ἢ 
Ῥογρ]εχαᾶ 1 ἨΙΠΙΡΕΙ πν]αῖ {ια 
νΙδΙΟΠ νἩΙΕ]Ὦ Ίο ας 566} τηϊρηῦ 
1ΠΘΑΙ, Ῥο]ο]ά, [6 Ίο {λαέ πεγο 
βοπί Ὦγ ΟουπεΠαβ, Παγίησ τηδθ 
ΙΠ(ΤΙΥΥ ΤΟΥ ΡΙΠΙΟΙ)5 Ἠοπδε, βύοοῦ 

18 Ῥοΐογο ὑπ6 ραΐο, απ οπ]]οᾷ απᾶ 
αβκεί Ὑυ]αμετ ΒΙΠΙοΟΠ, ἹηΙο] 
παβ8 ΒΙΥΠαΙΩΘᾷ ΡείθΥ, ππετε Ἰοῦσ- 

19 Ίπσ λογο. Απά πμ]]ο Ῥσαΐαογ 
Ώποπσ]{ οἩ {πὸ νἱβίοι, {πα Βρίγ16 
5814 απίο Ἠϊπι, Ῥο]μο]ᾶ, {νου 

20 ΊΠΘΠ 5661 π66. Βεῦ 1156, απᾶ 
σοῦ ἴ]ορ ἄονῃ, απᾶ ρὸ πζ]ι 
Ώποτη, πούῃϊηρ ἀοαρπσ: {ον Τ 

21 πᾶν β5οηῦ {μαπ. Απά Ῥείευ 
πυοπῦ ἄοππ ἕο {Π6 πἹΘῃ, ἃ: 5514, 
Ῥε]μο]ᾶ, Τ τὴ Ίο Ποτη γε 5θε]ς: 
γα! 15 ἴπο σα156 Υ/ΠΘΓΘΙΟΥΘ Υθ 

22 31θ 60ΟΠΙΘ2 Απάᾶ {μεγ 5814, Οο0ἵ- 
ηΘΙΙΡ ἃ οσπίπΊοη, ἃ ]σ]ίεοτβ 
ΙΠΑΠ απᾶ οπ6 ὑμπαὺ {εατεί]ι ἀοα, 
απά πε] ταροτίεά οἵ Ὦγ 811 ἐπ6 
ἨΙΟΠ οὗ ιο ανβ, πας πγανηθᾶ 
οὗ ἆοα Ὦγ ἃ ΠΟΙ͂Υ απρθ] {ο 5επᾶᾷ 
ΤΟΥ ἴμεο 1Πίο Ἠ15 Ἠοιβδε, απᾶ Το 

95 ΠΟΥ Ὑογάς Έχοπι {Π66. Βο Π6 
οα]]ες {Ποιὰ ἴῃ δα ]οᾷσοᾶ ἔ]ιαπη. 

Απιᾶ οἩ. 1ο ΤΠΟΥΥΟΥΓ 6 4Υ086 
απά τοὺ {οτι ση] {πδπι, απ: 
οθτγίαῖπ οἳ {πο Ῥγαεί]λγει {γοτη 

24 ἆορρα αοοοπιραπΙεί ἶσα. Απά 
ΟἿ ἴλμο ΙΙΟΥΥΟΙ 1116Υ επ{ενοῖ 
1Π{Ο Ο«ασβατοα. Απά Οοτπθαῇας 
ππαβ ὙγΑΙ Πρ ΤῸ {λῃοαπα, Ἠανίης 
σα]αᾷ {οσεί]ογ 15 Κἰηβτηθη απά 

20 Ἠ185 ΠΘᾺΥ ΕΙεπά8. Απά νοπ 10 
6818 {0 Ῥᾶ55 {μαῦ Ῥεΐεν επ{ογας, 
Οοτπο]Πα5 τηθί Ἠ1πῃ, ΠΩ {611 ἆοσνιι 
αὖ Ἠ15 {6οῦ, απᾶ υογβμΙρρεᾶ Ἠϊπι. 

26 Βεύ Ῥείΐεγ ταἰδεᾷ Ἠϊτη πρ, ΒΑΨΙΗΡ, 
Βήαπᾶ τρ; 1 παγςε][ 4150 απ ἃ 

27 πια. Απά αδ Ἰιο κρῖ ση] 
Ἠϊπι, π6 ποὺ ἴῃ, απᾶ Επάεί]ι 

28 ΙΠΑΙΥ 60ΠΠ6 {ορείματ: απᾶ Ἰα 
βα]ᾷ αππίο {λαπι, Ὑδ ΥοπΥβο]νθΒ 
Κπον μου ναί 1Ὁ 18 δὴ πῃ- 
Ἰανν αἱ ἐπϊπρ 1ου ἃ πια μαι 
18 ἃ ἆαεν {ο οι Ἠτηςδο] ΟΥ̓ 
6οπηθ πηὖο 0Π6 Οὗ αΠΟΙΠΘΥ ΠΒ{ΙΟἨ; 

1 ΒΟΠΙς 
αποϊοις 
αι ζοτ]- 
{165 τοπ. 
116. 

305, πρισ 
πιπίαιυ- 
Τι ἐξ ἐς 
ον α 
Ίαν ὅ-. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ἆ ΄ ο Ξ, Ξ “ ᾽ 
14 ὁ δὲ Πέτρος εἶπε, Μηδαμῶς, Κύριε ὅτι οὐ- 

δέ “ Δ Α18 9 1θ έποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν ἢ ὃ ἀἄκαθαρτον. 
/ »» ΔΝ 3 / ω 

1ὅ καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν, Α 
« Ν ΩΝ / Ν Ἁ / - ΔΝ 

10ο Θεὸς ἐκαθάρισε, συ µη κοινου. τουτο δὲ 
δὴ 

ἐγένετο ἐπὶ τρίς" καὶ πάλιν ἀνελήφθη τὸ 

σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν. 
« “  Ἃ ΙΤ ὯΩς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν 

” νο ΩΣ σα 20 ” ’ 5 « 
εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδε, καὶ ἰδού, οἱ ἄνδρες οἱ 

ἀπεσταλμένοι ἀπὸ“ τοῦ Κορνηλίου, διερω- 
9 ΄ τήσαντες τὴν οἰκίαν Σίμωνος, ἐπέστησαν ἐπὶ 

- " ο) 

18 τον πυλῶνα, καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ 
ς ᾿ ΄, / 

Σίμων, ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος, ἐνθάδε ξενί- 

19 ζεται. τοῦ δὲ Πέτρου ἐνθυμουμένου”' περὶ 
- , 3 9 Πλ - 

τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ Πνεῦμα, Ιδού, 
» - Ὁ ἢ 3 γ΄ ᾱ . 
ἄνδρες τρεῖς ζητοῦσί σε. ἀλλὰ ἀναστὰς 

, Ν ’ Ἁ - Ν 

κατάβηθι, καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς, μηδὲν 
Ξ ο λ διακρινόμενος' διότι” ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐ- 

Ν - 

9Ι τούς. καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας 
τοὺς ἀπεσταλμένους ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου 

21 

2 2 

κ᾿ δι δ 5. 3” ῃ 3 , 3 Δ 
πρὸς αὐτόν”, εἶπεν, Ιδού, ἐγώ εἰμι ὃν ζη- 

΄ Ὡς , ς σι Λ » ἃ ’ ς ΩΣ 
τεῖτε τίς ἡ αἰτία δι ἣν πάρεστε; οἱ δὲ τ ιϑ 

5 / [ή ’ κ.α ’ 

εἶπον, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος 
, κ ’ 

καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν, μαρτυρούμενός τε 
« νΝ ο - ὁν “ 3 / 1 

ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ιουδαίων, ἐχρημα- 
’ « κι » Ψ": ς / , ’ 

τίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου µεταπέμψασθαί 
Ν ΜῈ ” “ “ , 

σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα 
᾿Ν ΄ . / 3 

95 παρὰ σοῦ. εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς 

ἐξένισε. 
- » 5 - 

Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁ Πέτρος” ἐξῆλθε σὺν 
ας σοὶ , - Ν - - ᾽ν τς 

αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ τῆς 
΄σ ΕῚ - 4 

9, Ἱύππης συνῆλθον αὐτῷ. καὶ τῇ” ἐπαύριον 
- 9 νι - , Γ΄ 

εἰσῆλθον 1 εἰς τὴν Καισάρειαν. ὁ δὲ Κορνή- 
3 ΄ 

λιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, συγκαλεσάμενος 
ν - 3 ΄ 

τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους 
/ « ΄ Ω 5» - , 

95 φίλους. ὡς δὲ ἐγένετο”. εἰσελθεῖν τὸν Πέ- 
/ Σ - « - 

τρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος, πεσὼν 
ανν ν /9 ; ς ᾿ ΄ 

20 ἐπὶ τοὺς πόδας, προσεκύνησεν. ὁ δὲ Πέ- 
στι ” , - ᾿ ο 3 “ 

τρος αὐτὸν ἤγειρε λέγων, ᾿Ανάστηθι κἀγὼ 
Ἀπ εϑὰ » θ , 5 τι Ξ Ξ 
91 αὐτὸς ἀνθρωπός εἰμι. καὶ συνομιλῶν αὐ- 

- 3, ὃν 4, ς τ 

τῷ εἰσῆλθε, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας 

98 πολλούς, ἔφη τε πρὸς αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπί 9 . έφη ρος αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπί- 
« ᾽ ΄ 

στασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ 
. 

κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ" 

18 

19 

20 

ῶ. 
τιν 

5. 

οπι. καὶ 

ὑπὸ 

διενθυμουµένου 

ὅτι 

ο)π. τοὺς ἀπεσταλμέ- 

νους ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου 
πρὸς αὐτόν, 

19 ῳ 

τ᾿ 7 

23 

ἀναστὰς 

τῇ δὲ 

Μαγῇ. εἰσῆλθεν 

αἀὰ τοῦ 
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1611 
Ῥαῦ ἀαοᾶ Πα 5Ποτγοᾷ το, ὑπαὶ Τ 
βΠοτ]ᾶ ποῦ 681] ΔΗ της 6ΟΠΙΤΠΠΟἨ ΟΥ 
ππο]εαἩ. 
29 ΤΠοαναείοτθ ο4Π1θ Τ ππίο τοα 

πηθλοαί ρα Βα ΠΡ, 5 800Ώ 45 1 
ν/88 βοηπί Του. 1 δὶς {πεχαίοτο, ΓοΥ 
πια Ἰπζοπί γο Ἰαγο βϑοηῦ {0Υ 1η6. 
80 Απά ΟοτησοΠας ραῖᾶ, ΕΣ ἄαγε 

Άρο 1 νγας ἔαβύϊηρ απ] 0116 ΠΟΌΥ, 
απᾶ αὖ ὑπ πΙπίἩ Ποιχ Τ Ῥγαγοᾶ ἴῃ 
1ΗΨ Ἠοτβα, απᾶ Ῥο]ιο]ᾶ, ἃ ππαπ βίοοῦ 
Ῥεΐοτε τηθ ἴῃ Ῥτ]σ]ί ο]ουμίηρ, 
81 Απᾶ 5814, ΟογπεΠαβ, ΠΥ Ῥταγον 

15 Ἠθατά, απά πο αἶτηβ 81ο Ἰας ἰὴ 
ΥΕΙΠΘΙΙΡΥαπΠοθ ἴῃ {Π6 βἰρηῦ οἵ ἀοἀ. 
82. ϑοπᾷ {Πετείοτε {ο ἆορρα, απᾶ 

0811 ΠαΠεχ ΒΙΠΙΟΠ, ΠΠΟΘΘ ΒΙΥΠΙΠΘ 
15 Ῥεΐ6υ: ο ἵ5 ]οᾷσαᾶ ἴῃ ἴ]ο Ἠοιβα 
οὗ οπθ ΡΙπΙοη ἃ ΤαΠΏΟΘΥ, Ὦγ {πο Ῥεα 
5146, πο θη Ἡθ οοπιδίΣ, 518]] 
βΡρθα]ς αηΐο ἴμεο. 
89 ΤπιπηαΙαἰε]γ ὑπ οἴου 1 βοΐ {ο 

{Π66, απᾶ ποια Παξῖ πγεῇ ἆοπα, ὑπαὺ 
μοι αὐ 90Ί1Ἴ6. ΝΟΥ {Πογθίογθ ἃ16 
νο 411 Ίεγο ργθβθηῦὺ Ὀοΐογθ αοᾶ, ἰο 
Ίσαν 811 {π|ηρ5 ὑμπδῦ αγο οοπππαπᾶοᾷ 
ἴμοαο οὗ αοᾶ. 
84 41 ΤΊ 6 Ῥοίθυ ορεποαᾷ Π15 του, 

απᾶ Βαϊ, ΟΣ ἃ τα 1 Ῥετοεῖνο 
{παὺ ἄοᾶ 15 πο γεβρθοίετ οὗ ΡΕΥΒΟΠΒ: 
96 Ῥιΐ ἴῃ ΘΥΟΥΨ πδίϊοη, π6 Όιαῦ 

{οαγεί]ι τη, ἃ πνοΥ]καῦῃ τἸσΗ{εοιβ- 
ἨΘΡΒ, 15 αεοθρίεά υπ] Ἠϊτη. 
96 Τ]ιο νου νηΙεἩ αοα βεπῦ ππ{ο 

ὑμ6 ομ]]άνει οὐ Ίβγαε], Ῥγοασλίης 
Ῥθαςο Ὦγ ἆαδας Ομγ]βῦ (16 15 Ποτά 
οὗ 811.) 
871 Τμαῦ ποτᾷ (1 βαν) τοι Ἰτπον 
νο] γα ραυΗβ]ιθᾶ ΓΠγοιρπουῦῦύ 81] 
πᾶ, απᾶ Ῥεσαμ {τοπ (1811166, ἴον 
Όλα Ὀαρίίδτη πΠΙεἩ {ο Ῥτοασμες: 
88 ον ἄἀοᾶ αποϊπζεοᾶᾷ «θδας οἳ 

Νασαγεί]ι τι ἢ {με Ἰο]ψ ἀΠοβῖ, απά 
τὶ ἢ ῬονοΥ, νο ποπ αροπί ἀοῖις 
ροοᾶ, απιᾶᾷ ἨεαΗηρ 811 ὑμπαῦ πγετα ο)- 
Ῥτοββδοᾶ οὗ {πΠ6 ἀθν]: {ου αοα ππαβ 
Ὁ] ΠΤ 
89 Απᾶ πο αὖἲο πΙίπεβεος οὗ 8]] 

πϊπρδ ν]]ο]ι ιο αἰα μοί ἰὴ {μπε Ἰαπᾶ 
οὗ [86 ὦἆ61γ5, αιιᾷ 1 ο εγαβα]θτη, ΠΟΤᾺ 
ὑΠ6 Υ 516 αππᾶ Παηρθα οἩ ἃ ἴγοο: 
40 Ἠίπ ἀοᾶ ταὶςοᾷ ἀρ {πὸ ενα 
αν, απᾶ 5Ἡαπγεί 1Η ορεηΙγ, 
41 Νο {ο 811 ὑπ6 Ῥοορ]αε, Ῥαῦ τιηΐο 

ΨΙΠΘΡΡΘΒ, οἩοδεη Ὠοθίοτο οἵ «ἀοᾶ, 
6γευ {ο τιὸ νο αἸα οαῦ αιιά ἀνιπ]ς 
πα τὰ δου μ6 χοβ8ο Τοπ {Π6 
ἀοαά. 
42 Απιᾶ Ίο οοπαπηαπᾶεἆ τι {ο ργθας]ι 

ππ{ο {πο ῬΘΟΡΙΘ, δι {ο ἑοξίῖ[γ ὑπαύ 10 

1881 
απᾶ εἰ πηΐο τηθ μα ο 5ῃ6ν- 
οἆ (μαι 1 εποπ]ά ποὺ σα απγ 

29 ΊηπαΠ ΟΟΙΙΙΠΟΠ ΟΥ ΠΟΊεαΠ: γ/]θχθ- 
{οτ8 αἱδο 1 οαππο πΙθλοαί ραϊη- 
βαγίης, πιει 1 τγὰβ βεπιό {οτ. Ἰ 
αβ]ς (Ποθγείοχο να ταῦ Ἰπίοπέ 

90 γο 5οπύ Γ0Υ 1Πθ. Απάᾶ Οογποε]αβ 
βαῖᾱ, Έοαν ἆαγβ αρο, απ] 018 
Ίος, 1 παβ Κοερίης ιο πη 
βοῦν οἵ Ῥγαγεν ἴῃ ΤΥ Ἠοπβο; 
απᾶ Ῥο]ο]ᾶ, ἃ τπαη. βἰοοαᾶ Ῥε[οτε 
1η ἴῃ Ῥυῖραῦ αρραχε], απᾶ βαϊθ], 
ΟοτποθβΗας, ΠΥ Ῥχαγον 15 Ἰθαγά, 
απᾶ {πο αἶππς ατα πᾷ ἴῃ Τθ- 
ΊΠΘΠΙΡΥαΠΟΘ ἴῃ {Π6 βἱρῃί οὗ ἀοᾶ. 

92 Ῥεπᾶ [πεγείογο {ο ὀορρα, απᾶ 
6811 απ{ο ἴ]αεο ΡΙΠΟΠ, Πο 18 
βαΥπαπηεά Ῥοεΐευ; Ίο Ἰοᾷραίϊι ἴπ 
{ο Ποιβ6 οὗ ΒΙΤΠΟἨ  ἴ8ηΠοΥ, Ὦτ 

99 ἴλῃο 8θα β1ᾷθ. Ἠοτίηνηἴ] {πο γο- 
{οτο 1 βοπ{{οἴ]θο; απᾷ ἴ]οι Ἠαδί 
Ὑ7611 ἄοπαο ὑπαὺ ποια αγ «οπ1ο. 
Νοῦν Παγαίογαπγο 818 81] Ίιεγαρτθ- 
Βοηῦ ἴῃ {Π6 βἰρῃηύ οὗ ἀοἆ, {ο πθδν 
αἱ {πϊηρβ ὑπαῦ πᾶν Ῥθει οοΠΙ- 

84 ππαπζοᾷ {Π66 οὗ ὑπὸ Τιοτᾶ. Απᾶ 
Ῥεΐοχ ορεπεά ΠΙβπιοα{, απᾶ 5814, 

Οἵ ἃ ἐναῦι 1 ρονοθῖτο ὑμπαῦ αοά 
96 15. πο ταβρεσίετ οὗ Ῥεχβοπς: Ῥαΐ 

1η ΘΥΘΥΥ πα{Ιοι ο ὑπαὺ Γεατείῃ 
Ἰήτη, δα του κοί τΙσΏ{δοιβΠΘΡΒΒ, 

96 15 αοοορίαρ]ο {ο Ἠϊπι. 1716 
ΜΟΥ͂ 10} Π6 βουῦ ππίο {μα 
ομ]άτεπ οἵ ΊδταεΙ, Ῥτεπσμίηπρ 
Ασοοᾶ ΟΠᾷϊπσβ οὗ Ῥοασο ὮΥ 6518 

87 ΟἨν]βί (1ο 15 Τιονά οἱ α]])--- ναί 
βαγίιησ γε γοιγβε]ναβκπιονγ, νἩ]ο]ι 
πας Ῥραρηςμοά {Πποαρποαί 81] 
ζπᾶσφα, Ὀεσίππϊίηρ 1γοπι (ἀ811166, 
αἴΐου {πο Ῥαρίίδιι νησι :οἨπ 
Ῥτοσσελεᾶ; ευεπ ἆεδας οἳ Ναζᾶ- 

98 γοίῃ, μον {αι ἀοᾶ αποϊπεᾶ 
Ἠάτη τι {πο Ἠο]ν ἀΠοβί απᾶ 
ὙΠ Ῥουποαυ: πο σοὺ αροαί 
ἀοϊηρ ροοᾶ, απᾶ ἨεαΗτπς 411 ἐ]ια 
ΘΙ οΡρτοαββεζ οὗ ὧπε ἀενῃ]; Του 

99 ἀοά πναςβ σι τη. Απ ντο ατθ 
Ὑγ 6 5565 οὗ 811 Οπςς ΠΟ Ία 
414 Ῥούῃ ἴῃ {πὸ οοππίαγ οὗ ἐπ 
2οπγ5, απᾶ ἴῃ «9 εγαδα]οτη; ΠΟΤῚ 
8150 {116γ βἶονγ, Παπρίηρς η ΟἹ 8 

40 16ο. Ἠίπ ἀοᾶ ταϊδεᾷ ἀρ {π6 
Οητά ἆαγ, απά ραγο Ἠϊπι {ο Ῥε 

41 ππαᾶο πηπαπ]{αοβί, ποὺ {ο 8411 ιο 
ῬδοΡ]ο, Ῥαῦ ππ{ο πίπθββες {]ιαί 
ππογο πλοβαή Ῥοδίογο οὗ ἀοᾶ, ευε το 
8, πο ΕἸ οσα απιᾶ ἀτιτ]ς νι 
Ἠΐτη αὔξοι Ίο χο5ο {Υ0Π1 {πὸ ἀθαᾶ. 

42 Απά Το ομδυρϑα τι {ο ρτθασ] απΐο 
{86 ῬεοΡ]ε, δῃηᾷ {ο ες ὑμαύ {815 

8 μ᾿ 

1 Μαπν 
Αποϊοηί 
Δα Ποῦῖ- 
[165 τουά 
16 βεηπί 
ἐπε ιὐογὰ 
1{ο. 

305, {πα 
σοδροεῖ 
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καὶ ἐμοὶ ὁ Θεὸς ἔδειξε μηδένα κοινὸν ἢ ἀκά- 
΄ " ἃ . Ανα / 

90 Θαρτον λέγειν ἄνθρωπον' διὸ καὶ ἀναντιρρή- 
τως ἦλθον µεταπεµφθείς. πυνθάνομαι οὖν, 

Ψ. / , ’ Ν ς / 

20 τινι λόγῳ μετεπέμψασθέ με. καὶ ὁ Κορνη- 

λιος ἔφη, ᾿Απὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύ- 
της τῆς ὥρας ἤμην νηστεύων, καὶ 9 τὴν ἐννά- 29 Οι. νηστεύων, καὶ 

τ/ 30 / » “ δ οὗ 950 “ 
τὴν ραν προσευχόμενος εν τῷ οικῷ μου ΟΙ. ὡραν 

Ἂν 3, ᾿ 3 Ἡὴ κ” 3 , “ 3 5 - 

καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν µου ἐν ἐσθῆτι 
31 λαμπρᾷ, καί φησι, Κορνήλιε, εἰσηκούσθη 

σου ἡ προσευχή, καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου 
» / 5.4 δὲ - -“ ΄ 9. 

832 ἐμνήσθησαν ενώπιον του Θεοῦ. πέμψρον οὺν 
"- σεχ” Ἀ / , ἃ 3᾿ 

εἰς ᾿Ιόππην, καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπι- 
“ , Ε - ΄ 9 1, καλεῖται Πέτρος" οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ 

Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν ὃς παρα- 
- 3 

33 γενόμενος λαλήσει σοι; ᾿Εξαυτῆς οὖν 51 οηι. ' ὃς παραγενύ- 
- ο - ἴω 

ἔπεμψα πρός σε σύ τε καλῶς ἐποίησας μένος λαλήσει σοι 
/ - Φ , « ΄“΄ » / 

παραγενόμενος. νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ενώ- 
- - / 5 “ / Δ 

πιον τοῦ Θεοῦ πάρεσμεν ακοῦσαι πάντα τα 
΄ ς Δ α 39 ὃν ο ἐν, 84 προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἀνοί- 35 Κυρίου 

Ν ΄ δ' / τὴ 
ξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, 

Ἔπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνοµαι ὅτι οὐκ 
85 ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεός" ἀλλ᾽ ἐν παντὶ 

.᾿» ς , 3 4 Ν | / 

ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος 
, Ν » - » ἣν ΤᾺ 

80 δικαιοσύνην, δεκτὸς αὐτῷ ἐστι. τὸν λόγον 

ὃν 5 ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, εὐαγγελι- 35 ἡ] γα. οηι. ὃν 
/ χο ἃ (ΠΕ ΤΥ κ 9 ) 

ζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ (οὗτός 
37 ἐστι πάντων Κύριος)---ὑμεῖς οἴδατε, τὸ γενό- 

.σ- 2.5 ΄“ " ” 3 ’ 

μενον ῥῆμα καθ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμε- 
΄“ 9 

νον! ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα “ἦ ἀρξάμενος 
ὰ , » / κι 5 ΡΥ . Ἄ ταννὴ, 

98 ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης ᾿Ιησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζα- 
΄, ΓΑ ς ” ᾽ ΔΝ ς Δ / 

ρέθ3Χ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι 
.Α. / Ν ὃ ᾽) ι [ο δώλθ ν Ἢ - Ὕ 

Ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ 
8 

ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευοµένους 
εν - , “ « κ᾿ 5 η ο ον 
ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 

ἈΝ ΔΕ α΄ 5» 35 , , ο Ε) ΄, 80 ΄ 
59 και μεις ἐσμεν" μάρτυρες παντων ὧν ἐποιη- ΟἨιὲ. ἐσμεν 

ο, ΡΥ ’ - ᾽ ῃ ΡΣ 
σεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐν 
« Δ τ" 
Ιερουσαλήμ᾽ ὃν 

, - ς Ν / “ . 

40 ξύλου. τοῦτον ὁ Θεὸς ἤγειρε τῇ τρίτῃ 
ς ΠῚ Ἂ τ ενὰὴς 9 Ν 3 - , 

ἡμέρᾳ, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, 
΄ - ΕῚ Ν / ἴον 

41 οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκε- 
΄ ς Ν - -- - [χὰ 

χειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες 
’ Ν - 

συνεφάγοµεν καὶ συνεπίοµεν αὐτῷ μετὰ τὸ 
. - ὙΠ » “ . , 

45 αναστηναι αὐτὸν εκ νεκρῶν. και παρήγγειλεν 
ς- ΄ ΄ Χ - Ἀ , σα 
ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ, καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι 

18 

3 ΄ 

ἀνεῖλον κρεμάσαντες ἐπὶ “ὃ αὐ καὶ 
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15 Π6 πο] πας οὐδ! ηθα οὐ ἄοᾶ {ο 
Ῥο ὑμὸ ο πάσα οὗ απ]ε]ς απιᾷ ἆθαά. 
45 Το Ἰϊπα σῖνο α]ὶ {π6 Ῥτορ]είβ 

γη (πιθςς, {ας {πτοισ]ι 5 Ναπιο 
Ἡ/ΟΒΟΘΥΕΥ ΘΙ θυ θη ἴῃ Ἠϊπα, 5181] 
γοσθῖνο τοπΠβΒΙΟΠ οἳ ΒΙΠΡ. 
44 41 ὙΥ116 Ῥεΐεν γεῖ βραΚο {Π656 
τοῦδ, ἴλμα ΠΟΙ͂Υ ἀΠοβῦ 16] οὐ 41] 
Ώπποτα νγ]ο] Ποστ {Π6 ποτά. 
46 Απᾶ ἴ]ιογ οὗ {Π6 οἴτοππποϊβίοτ 

πυη]ο]ι ΡΟ] ον θα, σου αβθοπ]β]ιες, ἃ 5 
ΤΊΑΊΥ ἃ 5. 6πππς τυ Ῥεΐεν, θθοδτιβ8 
{παῦ οἱ πὸ θη 165 150 νγὰβ ρουχα. 
οαὖ {πὸ οἹξ οὗ {πὸ ΠΟΙ͂ ἀποςΡῦ. 
46 Του. {ΠΥ Ππραυ ἔ]ιθιι βΡρθα]ς 
ση] {οηρασβ, απᾶ ππαρηϊ[γ «ο. 
ΤΊιοπ απβιηγογθᾷ Ῥεΐευ, 
41 Οµ1ι ΑΠΣ πιαη Το Ὁ] πναίον, ἐπαὺ 

{πο56 β]οι] ποὺ θ6 Ῥαρίάπας, πΥΙσΗ 
Ἰαγνο τοσαϊνοᾷ ἴ]ο ΠΟΙ Ποδί, ἃ8 
πνθ]] ἃ5 πο 
48 Απ 116 εοπιπηαπ ο μετα {ο Ὦο 

Ῥαρεαζαᾶ ἴῃ ἴλμαο Ἄατπο οὗ {πὸ Τον. 
Έπεπ Ῥγαγεᾶ Όιεγ τὴ {ο {αχτγ ο6Υ- 
ὑπίπ ἄπ 5. 

11 Απᾶ {πο Αροβίϊθβ, ατιά Ῥγεί γε 
{πα Ἴπδγο ἴῃ σαάφα, Πεατά Ον 
ἀπ ἀαπίϊος Ἰαᾶ 4150 τοσαϊῖνεᾶ {ια 
ψγογᾷ οἵ ο. 
2 Απᾶ ποπ Ῥεΐεν πναβ 60Π16 πρ 

ἴο ο αγτβα]οπα, {167 {ἴλπαῦ τοῦθ οὗ 
{π6 οποππιοϊβδίοη. οοπθεπᾷος πα 
Ἠπτη, 

8. βασίηρ, Τηοα πγοπ{αρέ ἴῃ {ο ΤΙΘΠ 
ππαϊγοπιποΙβθᾶ, απ ἀιᾶδε οαῦ σοι 
λθτῃ. 
4 Ῥπί Ῥοΐον γοηθαχβαῖ {ο πιαζίαν 

{τοι πο Ῥορίηπίης, απ οκροππᾶεᾶ 
15 Ὦγ ογᾷεν ππζο {ῃαπα, ΒΑΥΊΗΡ, 
ὅ 1 πας Τα {πΠ6 οἵίγ οὗ 7 ορρα Ῥταγ- 

Ίπσ, αηᾶ 1π ἃ {γαπος Τ 58 ἃ ΙΒΙΟἨ, 
ἃ. 6ΕΥ{ΔΙΠ γεβςο] ἄαβοσεπᾶ, ἃ5 16 παᾶ 
Ῥθυη ἃ ριοαῦ 5ηἩθεῦ, 1εῦ ἆοππι Γγοπι 
Ίοανοι Ὦγ {Τοπ} 60ΥΠΘΥΡ, απᾶ 16 οα1ηθ 
6ΥοΠ {0 116. 
6 Ὄροπ {π6 στο ἢ πει Τ ]αᾶ ἴας- 

{απεά τη]ηθ 6765, 1 εοηβ]άετες, απ 
ΒΔ {οταν {οοθᾷ Ὀθαβὺβ οὗ {Π6 οατί], 
απ 114 Ῥοαδίς, απᾶ ογδορίηρ μ]πρς, 
απᾶ {οπ]ς οὗ ἴ]ο αἷν. 
7 Απᾶ Τ αεαγᾶᾷ ἃ τοῖςθ, ΒαγίΠς πηΐο 

π1θ, Α1156 ῬεῦοΥ, 8117, απᾶ οαῦ. 
8 Βα 1 δαιᾶ, Νοῦ 80, Τιογᾶ: 1ου 

πού Πρ οΟΠΙΙΠΟΠ ΟΥ̓ ππο]θαη Πα ἢ αὐ 
ΑΏΥ παρ θη θυθα 16ο ΤΥ ποσί]. 
9 Βευῤ {πὸ γοϊοθ απθιγεγθᾷ πια 

Ἀραϊη {ΟΠ Ἠθαγαη, δὲ αοα παῖ 
οἸθαηβθα, ὑμπαῦ 9811 ποὺ οι οοτη- 
ΤΟΠ. 

1881 

15 ο Πίο] 15 ογᾷαϊποᾷ οἵ αοᾶ 
ἴο δε ιο “πιᾶρθ οἵ απο] απᾷ 

45 ἀεαᾶ. Το Ἠϊπι Ῥεαχ -αἲ] {Π6 Ῥτο- 
Ῥ]δῦς πνΙσπθΡς, ἐλαῦ {γοιβΗ 118 
118116. ΘΥΘΥΥ οη6 {]ιαῦ Ῥο]αεγεί]ι 
οἩἳ. 11 518}} γϑοθῖγθ τ6ΠΊΙΒΒΙΟΙΙ 
οὗ 5118. 

44 Ὑμη]ο Ῥο[θγ γοί βρᾷκθ ὅπθβθ 
πνοτᾶς, ἴπο Ἠοὶψ ἄποδί 16] ο 
811 (Ἴπθια γ 810} Ποατᾶ {ιο ποτά. 
Απά ἴ]πεγ οἳ πο οἰποππιοϊβίοπι 
ὙΠΟ Ῥο]εγε Ὕγεγο αππαζεᾶ, ἃ 5 
ΠΟΥ 8 ο.ΠΠς 1} ῬοίεΥ, Ῥε- 
οπ1β6 ἐπαῦ οὐ {πὸ (θη 1165. 4150 
πγαβ Ῥοτπγεᾷ οαὐὖ {ο οἱ οἳ {μ6 

46 Ἠο]ν ἀΠοβι. ἘῸΣ {πον Ἰεατά 
{π6πὶ βρεα]ς πι ἰοηρτιθβ, απ 
ππασπ!{γ ἀοά. Τ]ῆειι ατιδηογεᾷ 

47 Ῥεΐεν, Οαπ αΠΥ τηδῃ ΤΟΥ] {ιο 
πγαίθυ, ὑπαῦ λθδο 5ποπ]ά πὸ 
ΡῈ Ῥαρασες, ὙΠ ]0ἢ Πᾶν 16- 
οοἰνο 6 ἩοΙν απμοθῦ 85 

48 νο] ας ποῦ Απᾶ Ἰο σοπ]- 
τη θα ἔ]αιπ {ο Ῥο Ὀαράσεά 
1η ἴμο παπι οἵ “65τ5 Οµτ1βί. 
Ἔπεη Ῥταγοᾶ {ποὺ ἴτε {ο {117 
οθτ[Βίη ἆαγβ. 

11 Νοῦν ιο δροβίϊθα απᾶ {λα 
Ῥγείηνει ὑμπαῦ σοῖο ἵπ οτάσρα 
Ἠεατᾷ ἴλπαῦ {ο «ἀεπΙαος αἷδο 
Τα τοσοεϊνεᾷ {Π6 που οἵ ἄαοα. 

2 Απά πει Ῥείει γ/Γα5 οσπιο τρ 
{ο «εγιαβα]εα, ἴἩμαγ {πα πγενα 
οὗ {π6 οἴοπιποῖδίοπ οοπ{οπᾶεά 
ση δι ήτα, δαγῖηςσ, Τ]λοι πποηί- 
οδὺ ἴῃ {ο 1Π6π πποϊνσππηοϊβας, 
δα ἀ1άδί ον ση] ποπ. Βαϊ 
Ῥεΐογ ἌὌοραπ, απᾶ αεκροππᾶεά 
ἴλε πιαέίει ππίο ἴ]απι ἴῃ ογά6χ, 

ὅ βαγίηςσ, 1 πας ἴῃ {π6 ού οἵ 
Φορρᾶ Ῥγαγίπς: απιᾷ απ ἃ {4πςς 
1 5 ἃ υἰβδίοη, 8. οεγίαϊι Ὑ6556] 
ἄεβοεπάΐης, 85 Ὁ ΟῚ. ἃ ργϑαὺ 
Βῃθοῦ Ἰοὺ ἄοππ 19ο Ἰεανθι 
Ὦγ ἴοαχ οοπΘΥΒ: απά 15 οπιπθ 
οσα πηΐο 16: αροπ ο ΠΟΙ 
πει 1 Ἰαᾶ {αβζειιοᾷ πηῖπο 6768, 
1 οοπβιἆεγε, απ 81 {νο Εοτ- 
1οοϊεᾷ  ἸὈδαδίς οἳ ο θαυ 
απᾶ υ]ά Ῥοαδίς απ οτγθορίης 
Ώήπρς απᾶ {οπ]5 οἳ λαο Ίεα- 
γεπ. Απά Τ πραγ 4150 ἃ νοῖσθ 
βαγίησ ππίο 1ηοθ, ἸἨϊδ6, Ῥοΐον; 
ΚΙ] απᾶ οα, Βευὺ 1 βαῖά, Νοῦ 
50, Τιοτᾷ;, {ον πούβμῖτπς ΟΟΠΊΠΙΟΠ 
ΟΥ Ἴποίθαι μα ονο; οπἰογοᾷ 
ἁπία τὴν πηοπίἩΠ. Βπὺ ἃ τοῖορ 
αηβΥΘΥΘᾷ {16 5οοοπᾷ ππο οτί οὗ 
θάνῃ, πας αοα μα οἶοαπς- 
ο, παακο ποὺ ὑπο ϱοΟΠΙΠΙΟΠ. 

μη» ὦτ 

Η» ὦ 

[στ] 

ο - 

ο] 
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8.0 37 Ε ς ς , ς Ν - “ αὐτός Ἷ ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 
οἱ “ 

43 κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. τούτῳ πάντες οἱ 
- - ” ς ον 

προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 
“ Ν - ΄ / Ν 

λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν 
ΕἸ 

πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 
” - - , νε 

4“ Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα 
“ 9 κ ᾿ “ Δ δ. Ὅν ον 

ταῦτα, ἐπέπεσε τὸ Πνεύμα το Άγιον ἐπὶ 
Ν ΄ὕ 

45 πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. καὶ ἐξέ- 

στησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοί, ὅσοι συνῆλ- 
“ ΄ “ Ν ἌΡ ν ως ὁ « κ᾿ 

θον τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ 
ε ε 

” « ’ 5 ’ ”/ 

46 τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἐκκέχυται. ἤκουον 

γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις, καὶ µεγα- 
3 , 

λυνόντων τὸν Θεόν. τότε ἀπεκρίθη ὁ Πέ- 

41 τρος, Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι δύναταί τις, 
πιο 

- “ , .“ π 

τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ 
- “ : - 

Πνεῦμα τὸ ΄Άγιον ἔλαβον καθὼς 8) καὶ ἡμεῖς ; 
᾽᾿ὔ ᾿ 30 ) Ν - ᾽ - 

48 προσέταξέ τεῦ αὐτοὺς βαπτισθῆναι ἐν τῷ 
ΕῚ / - τς ( 40 / 3 / ᾽ 

ὀνόματι τοῦ Ἰζυρίου Ὁ, τότε ἠρώτησαν αὐ- 

τὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 
“ ΕἸΡΤ 11 ᾿Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ 

.» Ν δὶ ΕΣ , μὴ Ν Δ ἢ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ιουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη 
΄ ἣν ’ - - 

9 ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. καὶ ὅτεϊ 

ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἱεροσόλυμα, διεκρίνοντο 
- “ 

4 πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς, λέγοντες ὅτι 
, ” ΄ 

Πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας εἰσῆλθες, 
, νυ 3 , ς ΄ 

4 καὶ συνέφαγες αὐτοῖς. ἀρξάμενος δὲ ὁ Πέ- 
πὸ - , » ᾿ 

ὅ τρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων, ᾿Εγὼ 
Ε 3 / δε/ / Ν ἤμην ἐν πόλει Ἱόππη προσευχόμενος, καὶ 
ἘΣ τ Ξ “», 
εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός 

’ / ’ » ΄ 

τι, ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς 
, 3 - 3” »“" ΝΡ ὡς ο / 

καθιεµένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις 
Ε] πο Ε ἃ 5 , Α / Ν 5 

6 ἐμοῦ" εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν, καὶ εἶδον 
Ν ’ - - Ν ΔΝ , δ τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ 

τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 
” νῷ - 

7 ἤκουσα δὲ” φωνῆς λεγούσης μοι, ᾿Αναστάς, 
᾿ α Ν δ 3 , 

5 Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. εἶπον δέ, Μηδα- 
Ἐ / . -ὅ α.,3 ᾿ Ἐ ειδα ἡ 

μῶς, Ἱύριε' ὅτι πᾶν κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον 
5» ’ 5» - 5» Ν ’ 2 

9 οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου. ἀπε- 
/ ή Ν 5 ΄ “ 

κρίθη δέ μοι; φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐ- 
“-δΔ ς Δ » » 

ρανοῦ, Α ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μὴ κοίνου. 

18--- 

97 

383 

99 

40 ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ βαπτισθῆναι 

1 

3 

αλ 
ΟυΥΤΟΣ 

ε 
ως 

(-ξε) δὲ 

ὅτε δὲ 

αάά καὶ 

ον. πᾶν 

(δὲ) οι. μοι 

σ4 
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10 Απᾶ 015 πτας ἄοπε {τε επηοθς: 
απᾶ 411] σοῦ γᾶν αρ αραῖη 1Πίο 
Ἡθδανοῃ. 
11 Απᾶ Ῥο]ιο]ά, ἹπηπβοΙα(ε]ν {αγε 

ππεγο {ΠΥ66 16} α]γθαάγ οοπιε πηΐο 
{π6 Ίχοιβο Ὑεγο 1 1ναβ, επί {γοτη 
Ο«φρβατοα, ππ{ο 1ηΘ. 
192 Απ ἴμο βρίυἱῦ Ῥαᾶς της ϱο τ] 

ἔποια, ποὐµῖπς ἀοαραπρ: ΜΟΣΘΟΥΟΣ, 
{Π6568 51Χχ Ῥγοίμτοι αεσοπηραπ]θᾶ 116, 
απ τὸ επ{θγες 1πίο (παπα 5Ἡοιἳδο: 
15 Απᾶ Ίο βῃδινϑᾶ τι μον μ6 μιδᾶ 

566) απ Απροὶ ἴῃ 15 Ἡοαδο, ΟΣ 
βέοοᾶ απά βαϊ πηΐξο Ἠϊπα, Φε τσι 
ἰο ἆὀοργρα, απᾶ οα]] Γον ΒΙΠΙΟΠΙ, γ] 056 
ΒΙΥΠαΤΗΘ 15 Ῥοαΐοθι: 
14 πο 5181] 611 {ποθ πονάς, 

πι]ονθςγ ἴἶοα, απᾶ 811] ἐμ Πιοβα 
5111 θ6 βαγεά. 
15 Απᾶ ας ΙΤ Ῥεσαπ {ο βρεα]ς, ἴλα 
μον ἀΠποδί 1611 οπ (πει, Σαξ ΟἹ. 18 
αὖ {π6 Ῥεσίππίς. 
10 Τῆαι γεπιαιηβογεᾶ 1 {πο πιογᾶ 

οἳ ο Τιοτᾶ, Ίου χα Ἰο 58]4, 
Ἀ1οἨπ Ιπᾶᾷοθᾶ Ῥαρίασεᾶ σνἩ παίθΥ: 
Ῥαΐς γε β]ια]] Ῥο Ῥαρῶσεά πα πα 
Ἱο]ψ ἄ1ιορί. 
17 Ἐοναβπηπο] {πεη ἃ5 ἀοἆ Ραγε 

{ππθπα {πὸ Ί]κο ρΗΐ6 αξ πὸ αἸα απίο 
τι5, πιο Ῥομογες οὐ {πὸ Τιονά ᾗ αραβ 
Ο]δέ: ταῦ τγὰβ 1 πα 1 «οσ]ᾶ 
τυ πρίαμαᾷ αοα ἢ 
18 Πεν {που Ἱδατᾷ {Ππο5ὸ {μῖπρς, 

{που Ἰιο]ᾷ {μποῖν Ῥθασα, απᾶ ρ]ογήπεά 
αοά, βαγίηρ, ΤΠοπ Ἱαίῃ αοα α1ξο 
{ο {1ο δῦ 165 ρταπ{εά τορεπίαπέθ 
τη{ο 16. 
19  ἘΝοΥ {μογ τ 10}. σου βοα{- 

{θγεά ἀρτοδα αροπ μα Ῥϑυβθοιπίοη 
Ὠιαῦ αχοδο αροαίῦ Βί6ρΠαΙ, {ναγε]οᾶ 
85 {αχ αξ Ῥ]οπίσθ, απιά ΟΥρτας, απᾶ 
ΑΠΙΟΕΗ, ρτεασ]λ ης {Πα του {οποπς, 
Ῥαἡ ππ{ο {πο Ζου/5 ο]. 
90 Απιᾶ Βοτπθ οὗ {Παιῃ πγογο ΤΠΕΠ οὗ 
Οσρταξ,απᾶ Ογτοπθ, ΙΕ ναι {]1εγ 
ππογαοοπιθ {ο ΑΠΙΙΟΕΝ, βρα]κοτιπ{οἴ]ιο 
ἀτοθοίαΏβ, ρτοασλίτρ ὑπὸ Τιον 6588. 
21 Απᾷ {πΠ6 παπᾶ οἵ {πὸ Τιογά σναβ 
νο] (ποσα: απᾶ ἃ ϱτοαξ πηραν θ6- 
ανα, δα ἑανπθδα απ{ο {ια Τιοτᾷ. 
ϱ» 41 μοι Πᾳ1πσς οἵ ὑΠ656 ὑπ ρ 5 

οβΊης πηΐο {Π|Ὸ εαχς οὗ {μα ΟΠ ΌΤΙ, 
ὙΠΟ. πνας ἴῃ 6.58 16}: δηα ΠΟΥ 
βοπῇ Του Βαμα ΑΒ, ὑμαῦ ο βμοι]ά 
Ρο 45 Ίαν 85 ΑπίΙΟσΙ. 
2ο ο π]θη 116 6116, απ Πρ 

566} {ο ρταςε οὗ (οᾶ, τγὰ5 ρ]αᾶ, αι 
οχ]ιονζας {ποτὰ 41], {αὖ τη] Ῥαυροβο 
οἳ πραχὺ 16Υγ πγου]ά «ἶεανο απ{ο ο 
Τιοτᾷ. 

1881 
10 Απᾶ {118 πναβ ἆοπο ἐλτῖος: απᾶ 

πἩ ποιο ἄγαν αρ ασαϊπ 1Πίο 
Ἰθαγεπ. Απά ᾖῬοε]λο]ά, {οτί]ι- 
ση δι νερο πηθη βἰοοᾶ Ῥε[οχγα 
11ο Ἠοιαβδα ἴῃ ΜΈ πο Ἴεχο, 
Μανίηςσ Ῥδεῃ βϑηῦ {γοπι ϑαῦθα 
ππ{ο πηο. Απά ἴμο ΒριΙ, Ῥαᾶςα 
1ηο Ρο πάλι {μοπα, τη Κρ ΠΟ 
αἰβυ ποίου. Απᾶ {Παρα βὶχ Ῥχ6- 
{πγθὴ 150 αοοοπιραπΙεᾷ 1ηθ; 

μι τὸ 

απά πο οπἰετεᾷ ἰπΐο {πο πια” 
κι ο9 Ἰοπβε: απᾶ ο ἰο]ᾷ τ ον Π6 

Ἰαᾶ 66αη ἴ]λο απησε] βίδῃηίηρ ἴῃ 
115 Ἠοτφδα, απ βαγίπᾳ, Ῥεπᾶ {ο 
ύοβγα, δια {οί ΒΠΠΟΠ, πὙηοβθ 
ΒΙΥΠΑΙΠΘ 15 Ῥείευ; ΝΠο 514} 
βροα]ς απ{ο {16ο Ἰγογᾶβ, ΠΟΥ ΘΌΥ 
Όποια 5δ]α1{ 6 βανεᾶ, ποι απᾶ αἲ 

ὅ ΤΥ Ἠοιδο. Απᾶ αςξ 1 Ῥοραπ {ο 
βροαῖς, {ο Ἠο]ψ ἀποβὺ {εἩ] οτι 
Ώποπη, 6Υ6Ώ 45 ΟἹ τι αὖ {π6 Ῥορίτ- 
πϊηπρ. Απᾷᾶ 1 τοιπεπιΡεγεᾷ {Π6 
νγονᾷ οἳ {πὸ Τιογᾶ, ποτ ἐ]ιαῦ Π6 
βα1ᾶ, {οι Πιπάεοᾷ Ῥαρασεᾶ τι 
πγαΐου ἢ θα γο 5881] Ῥο Ῥαρασεᾶ 
ΤῊ {μα Ἠο]ν ἀπορδι. 1 ἐῃθη 
αοά ραν ππ{ο {ἤθη {πὸ 1 στ 
35 δὰ αὐά αἱξο πηΐο 8, πὝ]θ 
νο Ῥολμεγεᾶ οἡ ἐπ Τιογᾷ “6585 
ΟΠ γίβύ, ΠΟ τγὰβ 1, ὑπαῦ 1 σου 

18 σι ιβίαπα ἄοάδ Απάᾶ θη {μετ 
Ἰθαχά {ποθ ρα, ἴ]ογ Ἠε]ά 
ὑλαίνγ Ῥθασς, απᾷ ρ]ογήιοί ἀοᾶ, 
ΒΊΥΊΠΡ, Τῃ6π {ο ιο (ἀὐθη 1165 8150 
μα ἄαοᾶ ρταπθεᾷ χερεπίαησθ 
ππίο 16. 

Τ]ιεγ ὑπεταίοτο {πα σοῦ βοαί- 
ἰογοᾷ αΌτοαᾶ αροπ μα (Ιρπα]α {οτι 
Όιαί α1οξδο αροπί Ῥίερῃαιν {α- 
γο Ποῦ α8 {αν αδ Ῥ]ωπίοῖα, απ 
Ονρταδ, απᾶ πέος, βρεαίπς 
Όλο νου {ο Ίποπο Βαγθ ομ]γ {ο 
1οπβ. Βαὺ {ποῖ Ί/θτο ΒΟ0Π16 
οἳ ἴποατα, πιο οὗ ΟΥρνας απᾶ 
Οπτοπαθ, πο, Ὑθι {116γ πγετο 
οοπ16 {ο ΑΠΙΟΟΝ, βρακο τπίο 
{Π6 2ἄταεΚς αἷξο, ΡτοασλΙπρ {Π6 

21 Τιοτᾷ 9655. Απά ιο παπᾶ οὗ 
[πὸ Τιονὰ πναβ νι] {μθια: απᾶ 
ἃ ρτεαῦ στο ὑμαῦ Ῥε]ενεᾶ 
{απποά ππ{ο πε Τιογᾷ. Απ ια 
παροτῦ οοποθγηΙης {6 1 οα1ΠΘ 
10 1ο οαχ5 οὗ πο ομαγο]Ὦ ΕΠ] ἢ 
γίαβ 1Π /ογάδα]ετη: απᾶ {αγ 5οπῦ 
1ου] Βαγπαβας αβ{αγαβ ΑπΠΙΙΟΕΙ: 
νο, πλθη 6 τὰ οοἵηα, απᾶ 
Ἰαᾶ 56ο ὑπ ρταςο οὗ ἀοἆ, τγὰ5 
εἰαᾶ: απᾶ Ἡα οχ]λοτίαᾷ ἔἶλεπα α1], 
δελαῦ η] Ῥάχροςο οὗ Ἰεαχ ἴ]ιογ 
σου] «ἶθατο απίο ἴπα Τιονὰ: 

1 -- 

19 

105, ἐπ 

3 Μαπν 
Ἀποϊοης 
απθλοτῖ- 
{1605 τοαᾶ 
ἄγοσίατι 
«]οιυς. 

8 ΒΟπΠΟ 
αποϊοπό 
ααζλοτῖ- 
{165 γοδα 
ἐμαΐ {ον 
«ὐοιϊα 
οἰσαυς 
“ηΐο ἱπὸ 
Φιγῤοδε 
ΟΓ (Πιο 
πεαγί ἐγ 
ἐπε Πογᾶ. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ πάλιν ἀνε- 
ασ . ’ 

"1 σπάσθη ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. καὶ ἰδού, 
΄σ “ ή ΄ 

ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἱ- 
, 3 ετων δ ᾽ ΄ ΠΣ ΒᾺῚ 

κίαν ἐν ᾗ ἤμην", ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Και- 
Φ - 

13 σαρείας πρός µε. εἶπε δέ μοι τὸ Πνεῦ- 
- » - Ν Ἢ 

μα συνελθεῖν αὐτοῖς, μηδὲν διακρινόμενον. 
5 4 ε 
ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἐξ ἀδελφοὶ οὗτοι, 

Δ ” ’ 3] Δ τὰ - 3 Ἂς 
καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρὸς 

ς - “ 3 4 19 ἀπήγγειλέ τεῖ ἡμῖν πῶς εἶδε τὸν ἄγγελον 
΄ ή “ ΄ 

ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα, καὶ 
αὐτῷϑ, 

3 / εἰπόντα 
᾽Απόστειλον εἰς Ἰόππην ἄνδρας, καὶ 

πο ξεμῥαι Σίμωνα, τὸν ἐπικαλούμενον Πέ- 
ὰ / 9 

Ἡ τρον, ὃς λαλήσει ῥήματα πρός σε, ἐν οἷς 

1ὅ σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου. ἐν δὲ τῷ 

ἄρξασθαί με λαλεῖν, ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ 
σ΄ α. . ΄ .“ Ν » ἐλ « - 2 Άγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν 

- ΄ ’ 

16 ἀρχῆ. ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος Κυρίου, 
« ἔλ Ἴ / Ν 8 , ὑδ ὡς ἔλεγεν, ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, 

ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ. 
κι Δ: ῥῳ. . τι κπ γε ν 

17 εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς 

ὡς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν Κύριον 
- ” 

Ἰησοῦν Χριστὸν, ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατὸς 
΄σ ΔΝ , 5 , 9 - 

18 κωλῦσαι τὸν Θεόν; ἀκούσαντες δὲ ταῦτα 

ἡσύχασαν, καὶ ἐδόξαζον 1 τὸν Θεόν, λέγοντες, 
ΜΑ. 12 Ν - ἔθ τ ᾿ ν ’ ραγε]” καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τὴν µετά- 

νοιαν ἔδωκεν εἰς ζωήν 13, 
ΜΡ 3 - 

19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλί- 

Ψψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον 
-“ ΄ Ν ./ ο 4.» ’ 

ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ ᾿Δντιοχείας, 
ο) - Ν / ε] Δ [ἢ 

μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον 
3 ΄ 

90 Ἰουδαίοις. ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες 
΄ “ Ὁ 

Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόν- 

τες 1: εἰς ᾿Αντιόχειαν, ἐλάλουν 15 πρὸς τοὺς 

“Ἑϊλληνιστάς 10, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον 
.ᾱ - ν 9 Ν , ᾽ ΓΙ ΒΘ. 

“ σουν. αι 1) ει ιου ΕἾ αὐτῶν 91 Ιησοῦν. καὶ ἣν Κυ 

πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν 

23 ἐπὶ τὸν Κύριον. ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς 
ν 3 « » λ / μαι [ἢ 3 ς 

τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς 1 ἐν Ἱεροσο- 
λύμοις περὶ αὐτῶν' καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρ- 

98 νάβαν διελθεῖν 19 ἕως ᾿Αντιοχείας' ὃς παρα- χ 
ενόµενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ΠΡΟ πι χο 

ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέ- 
1 σει τῆς, καρδίας προσµένειν τῷ . Κυρίῳ" 

ὅ ἦμεν 

6 διακρίναντα 

7 (λε) δὲ 

8 οπι. αὐτῷ 

ὃ πι. ἄνδρας 

10 οπι. δὲ 

Ἡ ἐδόξασαν 
13 "Δρα 

19 εἰς ζωὴν ἔδωκεν 

1 ἐλθόντες 

15 «αἰ καὶ 

16 Ἓλλληνας {οσ, 
πιαγο. 

17 αἆᾶ ὁ 

18 φαὰ οὔσης Ξ »ὶ τ ἐς 4: 27 ου “:- 

τας, 

{κ Αα. 

πιοέ 

19 οπι. διελθεῖν 

30 αά τὴν 

3 ΠΜατφ. αᾶᾶξ ἐν 



δδ0 

ἵ ου, ἴχι 
1} ο 
16. 

ον, 
νεφαπ. 

᾿ 0 γ, ἔη- 
δἰανιὲ 
απὰ 
σαγγοδί 
ΤγαΝΕΥ 
σα 8 
πιαςο. 

ΤΗΕ ΑΟΤΟ ΧΙ. 24 ΧΙ. 8, 

1611 
94 ΠΟΥ Ἱαγγαξα σοοᾶππαπ, ΔῊ {π]] οἵ 

{Πιε]ιο]γ(α]οβί,ατιᾷ οὐ ἴα 10}: πα τηπο]ι 
Ῥθορ]ο νγὰβ αἀάθᾶ πηΐο {1ο Τιοτά. 
26 Τ]μοι ἀερατίεά Ῥατπαβρας ἴο 
Ταχριις, {οΥ {ο 566}. Βατ]. 
26 Αιπιᾶ θη πὸ Ἰαά Γοππᾶ Ἠϊτη, 

Π6 Ῥγοιαρ]ι{ πἴτη απο ΑΠΙΟΟΝ. Απ 
10 οατηθ {ο Ῥαβ5, ὑπαῦ ἃ πΥο]ε ὙΘΔΥ 
{ΠΥ αββειηΡ]οᾷ {Παιηβε]νας |! τ {Π6 
ΟµανοἩ, απ {αισ]ᾗῇ πο Ῥοορ[ο, 
δια {π6 41βοῖρ]ας Ίνεγο οα]]εά ΟΗτβ- 
Μαπς5 ἢχϑὺ ἴῃ ΑπίΙΟΟΙ. 
27 41 Απᾶ ἴῃ {μοβο ἆαγβ, «81ηθ ἘῬτο- 

Ῥμοὺβ {γοπη 1 εγπβα]ετη ππίο ΑπΙΟσΙ. 
28 Απᾷ ἴ]ιογο βύοοα πρ οπε οὗ {οπι, 

πατηθᾶ Ασαβας, πα βἱρπ]βεά Ὦγ {ια 
ΒΡ σὺ, ὑπαῦ {ποῦ Ποπ] Ῥε ρτοαῦ 
ἀοαγῶι ἐπτοασ]οπί 811 Πιο ποτ]ά: 
ν/μ]ο] οπΊπθ {0 ραβ5 ἴῃ ὑπ6 ἄασς οὗ 
ΟἸαπόἵας Ο..βατ. 
29 ΤΉ θη {]ιο 4ἱξοῖρ]6ςβ, αΥ6ΙΥ ΤΠ 

αοσοτζ (πρ {ο Ἠἱ5 αρΙΠ(Ψ, ἀεζενιαϊιεά 
ἴο βοπᾶ συ] ππζο ο Ῥτοαί]λγειι 
νυ]]ο]ι ἀντο]ί ἴῃ οπᾷσα. 
90 ΠΙΕΙ α1δο {πὴ ἀῑά, ατιᾷ 5επί 

10 {ο ἴ]ο Ἐ]άεντς Ὁγ ὑπ Ἠαπᾶς οὗ 
Ῥατπαβας απά βατ]. 

19 Νονπ ανοιὺ {πα πια, Ἡογοα 
{π6 Κίπρ ᾿ βἰγοίο]ιοᾷ Του ΠΕ Παπᾶς, 
{ο τος οογσίαϊη οἵ πο ΟΠπΤοΠ. 
9 Απιᾶ Ίο ΚΘ ᾖατπος ἴ]ιο Ὀγοί]ιοξ 

οἳ ἆοἶπι νηζ ολο βπγοτά. 
8. Απά Ῥδσαιδο 6 βατν 16 Ῥ]εαρεά 

{π6 ὦἆα1π8, ιο ργοσεεᾶεᾶ {ὰγ 06}, {ο 
[εκ Ῥοΐοι αἱδο. (ΤΈπεη ππετο {ο 
ἄαγς οὗ ππ]εανοποί Ῥτοαί.) 
4 Απά π]οι Π6 Πα αρρτεμεπάεᾶ 

Ἠΐπα, μ6 ριαῦ ήτα ἴῃ Ῥτίδοη, αππᾶ ἆ6- 
Ἠνογεά Ἠϊη ο ἴοι απαθετπΙοπ5 οὗ 
βο]ά16Υ5 {ο Ἱκοορ Πήπα, Ππ{επά αρ αξί6γ. 
Ἐαδίεν {ο Ὀτίπς Ἠίπι {οτι {ο {πε 
ῬθοΡΙθ. 
δ Ῥοΐον ἰλαγαίογο παδ Κορὺ ἔῃ 

ΡΙΙΡΟΝ, τι Ῥγαγοχ πγαβ πας ᾿ να Μ]- 
οαὖ εθαδίῃρ οὗ ὑπ ΟΠ ἢ ππ{ο αοά 
ἴον Ηΐτη. ἱ 
ϐ Απά π]επ ἨἩεγοῦῖ ποπ]ά Ἠανο 

Ῥτοπρσ]ιῦ Ἠήπα ΤΟΥ Ὁ], 1ο βα1ηθ πὶρ]{ 
Ῥοΐον γ/αβ εἱοασρίπρ Ῥοείπαει πο 
5ο]ά16υ5, Ὦοτι υνΙα στο εΠαϊπΒ, απιᾷ 
{πμ6 Έεερετς Ῥοαΐοτο {π6 ἄϑθου Κορύ 
πε φῬυΐβοι. , 
7 Απᾶ Ῥοα]ιο]ᾶ, ἐμ Απροῖ οἵ ἐπ 

Τιου απ ΠΡΟ Ἠϊτη, απά ἃ Ἰρηΐ 
ΒΒ 1πη64 ἴῃ {Π6 ρτΐδον: απᾶ ΠΘ βπποία 
Ῥείέον οπ ἴ]ο 5146, απᾷ ταϊβθα 1 
πρ, Β4ΨΙΠΡ, Ατί86 πρ απΙσΚΙγ. Απά 
15 οἸιαΙπς 1611 οἳἳ Ίτοπα 16 Μαπᾶς. 
8 Απά {ιο Απιροἱ βαϊα απέο εἶτα, αἲνά 

1881 
24 [09 Ἱο πνας ἃ ᾿σοοᾷ ππαἩ, απᾶ 

{111 οἳ μα ον αποβὺ απᾷ οὗ 
τη: απᾶ τηΟἩ Ῥοορ]αο τγὰβ 

20 αἀάαᾶᾷ πηΐο {πὸ Τιοτά. Απᾶ Ἡεα 
πναπξ {οτι {ο Ταχδας {ο 5661ς 

26 1ος βατ]: απά σ]ιοπ 116 Ἰαᾶ 
{οππᾶ Ἰήτα, μ6 Ῥτοιρ]ς Πΐτη 
ππ{ο ΑΠΙΙΟΕΗ. Απά 165 οπππθ {ο 
Ρ888, Όλμαῦ γεν 1ου ἃ πο] 
γθαχ {με πσγο ρα{μανεί ἰο- 
Ρείμεν 1] {πὸ οπιγο, απ 
ἰατρἩ6 τηποἩ ῬΘΟΡΙΘ; απᾶ {παᾶΐ 
ια ἀἱδοῖρ]αος πγογο οα]]οά Ο]τ]β- 
Πας Ηνρί ἴῃ ΑπΠΙΙΟΕΗ. 

27 Νοῦν ἴῃ {Π686 ἆαγβ {Πογο «α1ηθ 
ἄοπνσπ Ῥγορ]μείβ ἔγοπι «6.58 160} 

28 τππ{ο ΑπΙΟΟΝ. Απ {λογο βἐοοῦ 
πρ οπθ οὗ {απ παπποᾷ ἀρᾷ, 
απά βρη Πρ Ὦγ ιο Βρί ναί 
Ώιαγο βΠοπ]ά ΡῈ ἃ ρτοαῦ {απιῖπθ 
ΟΥ̓Δ᾽: αἩ 2[Π6 ποτ]: τυ] 0 ἢ. οπτηθ 
{ο Ῥραβ8 1 {η6 ἄαγς οἵ ΟἸδταϊιβ. 

29 Απ ἴμο «ἀ1βαῖρί6β, 6Υθ6ΥΥ ΤΙΑΠ 
ποοογάἵπρ {ο ἰδ αβΙΠ{γ, ἄθίει- 
αη]ηθᾶ {ο 5οπᾷ δτο]]αξ απίο {ἶια 
Ῥγοίηγαει ὑπαὺ ἀπνε]ί ἴῃ πάτα: 

80 τ ΠΟ ἀ150 ἐμπου αἰ, βθηαίηρ Ὁ 
ἴο πο οἱάθυβ. Ὦψ ια παπᾶ οἵ 
Ῥαγπαβας απᾷ Ρατ]. 

13 Νὸον αροαί ναί πιο Ἠοτοα 
Όλα Ίάπρ ραῦ ον] Ἠ]5 Ἰναπᾶς {ο 

2 αἰτοῦ οετίαῖπ οἵ ἐλιο εμαχο]μ. Απᾶ 
Ίο ΚΘ ἆατπος {1ο Ῥγοίμοαυ οὗ 

8 «ο ἢ {ΠῸ ΕΥγοτᾶ. Απιᾶ πῃ θη 
Ίο βαν’ {λα 16 ρ]οαβοᾷ {π6 9678, 
Ίο Ῥγοσεε(αᾷ {ο βαΐσο Ῥεΐεγ αἱβο. 
Απιά {λοδε σου πὸ ἄαγς οὗ ταπι- 

4 Ἱεανοπεά Ὀτοαά. Απ π]ιοη Π6 
ας {ακοή Ἠΐπα, Ίο μεῦ Ἠήπη ἴῃ 
Ῥ118οπι, ἃ πα ἀε]νενας Ὠΐτη {ο ἴσαν 
απα{εγπίοπΒ οὗἩ Βο] Ἰοὺ 5 {ο συγ 
Ἰήπα; πε ῖπρ αὔξοι {ο Ῥαςς- 
οταν {ο Ὀτίπρ Ἠϊπα {οτί] {ο {16 
Ῥοορ]θ. Ἐοίεγ {λαγαίογα τγας Κορὲ 
ἴῃ {μα Ῥτίβδου: αῦ Ῥγαγου σαβ 
1ηαζθ δαγπθβί]γ οὗ {ο ομνο] 
πηΐο αοᾶ Τον Πα. Απά θη 
Ἠσγος γνας αροπίύ {ο Ὀνίηρ Ἠϊπα 
Του, {Π6 βαππο πϊρηῦ Ῥεΐογ πγας 
5ἱεορίηπς Ῥείποεν {νο βο]ά16Υ8, 
Ῥοτπᾶ τὰ πο οἰαίπςδ: απᾶ 
Ραανάς Ῥοΐοτε {μα ἄοογ Ἱκορί τα 
ῬήίβοΠ. Απά Ῥεμο]ᾶ, απ απροε] 
οὗ {π6 Τιογᾷ βἰοοᾶ Ὦγ πα, απιᾶ 
ἃ Ἠρμῦ μπες ἴῃ {πο 6611: απᾶ 
16 απιοίο Ῥοίθι οὐ {ιο βἰᾷο, 
απᾶ απποκο Ἠϊτα, ΒΙΠΕ, Ἠϊδο 
πρ απίο]]σ. Απᾶ 15 ομαίης 

8 1611 ΟΥ̓ ἔτοπι 115 Ἠαπάς. Απά 
{ο αηρε] βαϊᾶ αηΐο 1ήτα, αἰχᾷ 

σι 

ο» 

-Ἱ 

1 αν. ἐπ, 

2 α΄. {με 
ἐπα - 
ε οαγί]ε 

ὅστ., ΤΟΥ 
πεις δ- 
ἔγγ. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 55] 

πι 9 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος 
« / ν / ο κ ΄ ” "Ἁγίου καὶ πίστεως" καὶ προσετέθη ὄχλος 

”- - Ν ε 95 ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ 
υ “ - « Ν 

96 Βαρνάβας” ἀναζητῆσαι Σαὔῦλον, καὶ εὑρὼν 
ον ’ 

αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν "3 εἰς ᾿Αντιόχειαν. ἐγέ- 
51 » ᾿ σ' θῆ 

3} ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι 

ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, 

χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς 

πι, ὁ Βαρνάβας 

35 πι. αὐτὸν 

νετο δὲ αὐτοὺς αὐτοῖς καὶ 

Ν ΄ / 

μαθητὰς Χριστιανούς. 
2] Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον 

» νε / ο τ » / ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς ᾿Αντιόχειαν. 
38 ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι "Ἀγαβος, 

ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν 
΄ » Σ 1» 0 Ν 3 ΄ έ 

μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην 
- 97 ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίΐσα- “7 οπι. καὶ 

99 ρος Ὃ, τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό “" οἸν. Καίσαρος 
τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν 
πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ 

παν" ἃ 
80 ἀδελφοῖς ὃ καὶ ἐποίησαν, ἀποστείλαντες 

ον 

πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρ- 

νάβα καὶ Σαύλου. 

19 Κατ᾽ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρώ- 

δης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακώσαί τινας 

ϱ τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. ἀνεῖλε δὲ Ἰάκωβον 

ὃ τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ. καὶ ἰδὼν! 1 ἰδὼν δὲ 

ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο 
- , Μα ς - 

συλλαβεῖν καὶ Πέτρον' ἦσαν δὲ ἡμέραι τῶν 
ΑΛ 5 

4 ἀζύμων' ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, 
Ν ν: 

παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν 
[4 γ / / Ν Ἀ / 

φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα 
5 2 - ατα - λ κ εν 3 ιό 
ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. ὁ μὲν οὖν Πέτρος 
3 - 3 “ “. ν᾿ 9 
ἐτηρεῖτο ἐν τῇ Φφυλακῇ προσευχὴ δὲ ἦν 

9 ς Ξ " κος 
ἐκτενὴς” γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς “ ἐκτενῶς 

ὃ τὸν Θεὸν ὑπὲρ” αὐτοῦ. ὅτε δὲ ἔμελλεν αὐ- ὅ περὶ 
Ν ᾿ ες / - Ν 3 / αν 

τὸν προάγειν ὁ Ἡρωώδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν 
’ ιά 

ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιω- 

τῶν, δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί' φύλακές τε πρὸ 
“ θύ ΡΝ Ν / δα ὰ ’ 

τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. καὶ ἰδού, 
ή σ 

ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν 

τῷ οἰκήματι πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέ ᾧ οἰκήματι" π ς δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέ- 

-ᾱ 

” » Ν ΄ 3 / ” / 

τρου, ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, ᾿Ανάστα ἐν τάχει. 
9 ” - ΄- 

καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 
3 », ᾿ »/ ας 

8 εἶπέ τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, Περίζωσαι" 4 Ζῶσαι 



ΙΓ ον, {ο 
αδκ τ0]ιο 
ΓΝ 
ἐμόγα. 

ΤΠΕ ΑΟΤΡ ΧΙΙ. 5-19. 

1611 
Πιψβοα]ξ, απᾶ ἨῬπιά ον {πψ βαπᾶα]ς: 
Απά ο Ἠο ἀᾷ. Απά 6 βϑ}}} {ο 
Ἠπῃ, Οα8ὐ ὑπ ὴ 7 ρατιπεηύ ορού {μεο, 
απια Τομ] ον 1ηθ. 
9. Απ Ίιο νγοπί οαὖ, δα {οηουτεᾶ 
τη, απ πνῖδί ποὺ ἐπαῦ 10 τνας {πτιο 
ὙΠΟ γγαβ ἆοπο Ὦγ ὑπ6 Απροὶ: υαί 
ιοιρ]{ Ίο ΒΔ ἃ ΥΙδΙΟΠ. 
10 Ἠγποαι ὑπο Ίνετε Ῥαδί {πο Ἠτβί 

απιά Όλο βοσοοπᾶ πνατά, ΠΥ «9ΛΤηθ 
τιη{ο {π᾿ ἴσοι ραΐο ὑπαῦ ]οαά εἰ] απι{ο 
πα οἵ σσ, τυ 10}. οραεπεᾶ {ο {νθπι οἳ 
Ἠ15 οὗ ποσοστά: απᾶ {λεν πγεπί οί 
αι Ῥαββοά οἳ. {γοτσ] οπα βἱχθοῦ, 
αι) Του αν}. Όλο Αηρε] ἀερατιοᾶ 
{γοπι Πΐτη. 
11 Απά πε Ῥοεΐεν τγὰβ5 «οπΠθ {0 

ἨΠπηβο]{Ε, Ίο βα1α, Νὸν 1 Ἰτηοῦ οὗ ἃ 
Βαγοίγ, ὑμπαῦ ὑπὸ Τιογ Πα επί 1}15 
Απροθ1, απιά μα} ἀεμναετοᾶ πιο οτί 
οἵ ο παπᾶ οὗ Ἠογος, απᾶ ἔνοπα 8}} 
{πὸ οχρεεία6ίοπ οὗ {116 Ῥεορ]ε οὗ {1 
16198. 
19 Απά πν]οι Ἰε Ἰαά οοηβιάεγεά 

ιο {Π1πς, Ίο σαππθ {ο {Π6 ἸοἈαβο 
οἳ Μανγ πα πποί]ετ οὗ 1 οἨπ ΠΟΒ6 
ΒΠΥΠΕΊΠΘ Ὑγὰ5 ΜαχΚ, ΠΟΥ ΤΙΑΠΥ 
6 6 σα ῃογθα {ορεί]οεχ ρταγ!ηρ. 
19 Απά ἃ5 Ῥοΐογ Ἰσιουκεᾶ αὖ {Π6 

ἄοου οἵ {Π6 ραΐο, ἃ ἆατηςδα] 6ατπθ Ἰ {ο 
Ἰθα]κο, παπιθᾶ Ὠ]ιοᾶα. 
14 Απ πει 5116 Κῆρ Ῥοίογ)8 

γοῖσα, 516 οροποᾶ ποὺ {ο ραΐε Γοτ 
Ρ]αάπαδΕ, αὖ ταν Ίπ, απᾶ {ο]ά 1ου 
Ῥεΐαν β{οοᾷ Ῥοαίοχο ἴ]ιο ραΐο. 
15 Απᾷ {αγ Βαϊ τιπ{ο Ίου, Το 

αὐ τηδλα. Ῥαἱ5Πεοοπρίαπ{]ν αβϊνπιεᾶ 
Ὠνα! 10 πγαβ ΘΥΕΠ 50. Τ]επ Βαϊ {16Υ, 
Τ 18 Ἠ15 Ασε]. 
16 Ῥα0 Ῥείεν οοππαεᾷ Ἰσιοσ]απρ: 
απ νησι {]1οΥγ Ἠαᾶ ορεπαᾷ έᾖε ἄοον, 
αι Βαν; μπα, {1ου πγετο αβίοπίς]αᾷ. 
17 Ῥαΐ 16, Ῥοοκοπίπρ πίο ολοι 
ντ] {π6 Ἠπιιά {ο ΠΟΙ ἐπ 61} Ῥεαςς, 
ἀθοϊαυθα απίο λιετα Ίου {μα Τιογᾶ 
ας Ῥγοαρλ{ μπα οαὖ οἳ ὑπ6 ΡΥῖδοι : 
Απά Ίο 5814, «ο 5ηθν ᾖιοβαο (πρβ 
το «α1Π6Β, ἀπ {ο {πὸ Ῥγοί]λνεῃ. 
Απά Ίο ἀεραχίεᾶ, απά ποπ ἰηΐο 
αποίμεχ ρ]ασθ. 
18 ΝΟΥ 48 8οοη ας Ὁ γγαϑ ἄαγ, 

{πιογθ Υ/Β πιο βπια]] 5011 απποπΡ Όλο 
ΒοΙΦ16Υ5, ταῦ τας Ὀεσσιπθο οὗ Ῥὲε- 
ΤΟΥ. 
19 Απά πν]λοη Ἠσοτοί Ἠαᾶ βοαπρ]έ 

{0ο τη, Δα Γοππᾷ Ἰπι ποῖ, ἢ6 
ΘΧΔΙ θα {ιο ΚΘΘΡΘΙΒ, απᾶ οοτῃ- 
τη 64 {1 ὖ ὑΠ6Υ βμοτ]ά Ῥε ραΐ {ο 
ἀθαίῃ. πᾶ 1 ναι ἄονιτι ἔτοπι 
πάσα {ο Οὔ9βαγ6α, απά {λογο αυοάᾶς. 

1881 
{πγβ86], απᾶ Ῥίπά οἷν ἐπ βαπᾶα]ς. 
Απά ἢ ἀῑᾷ 5ο. Απ Π6 βίῃ πηΐο 
Ἠπα, Οαδὺ ἴ]γ αγιος αροτπό 

9 {Π66, απᾶ Το]ον 1πθ. Απᾶ ια 
πποηξ οαὖ, αιιά {οΠογγεᾶ: απᾶ πὸ 
τὺ ποῦ λα 1Ὁ ντος ἔστιθ ΒΟ ἢ 
ὙγᾺ5 ἄοπο ΤΥ {πο απροα], Ρπὲ 

10 Ὁπουρηὺ μ6 Βαν; ἃ νἱβίοῃη. ἀπᾶ 
ΜΘ {ΠΟΥ νγετο Ῥαδὺ ἐπ Ἠγβί 
Άπά {Π6 βοοοπᾷ πναγᾶ, ΠῸῪ οππαθ 
πηΐο Όλο Ἰγοη σαΐε {μαί Ἰοαάθί]ι 
ἴηΐο ἴμο οἷὐγ ; π]Ισ ορεποθᾷ {ο 
Όλοι οὗ 15 οὐ ποοογᾶ: απᾶ 
ΠΟΥ πεί οα{, απᾶ Ραβδεᾷ οἨ 
Ώιτοισ]ι οπα βετοθίῦ; απιά βἰγαϊσλί- 
γα λα απσε] ἀἄερατίοά τοπα 
Ἠπη. Απάᾶ γιοη Ῥοθΐετ τγὰβ οοτηθ 
{ο Ἠϊπηβο]ξ, Ίο βα1ᾶ, Νον Τ Κπονν 
οὗ ἃ ταθ], ἐλαῦ {πὸ Τιονᾶ Ἰιαί]ι 
5επ{ {οτι 118 απρεὶ απᾶ ἆε- 
Ἠνεγεᾶ τὴ οαί οὗ {π6 μη οἵ 
Ἠετοά, απᾶ ἔτοπι 811 {ιο δχρθο- 
ἰαΐοπ οἳ ἴ]ιο Ῥοορ]θ οἳ {Π6 θυ. 
Απά θη Ἰα Ἰαᾶ οοπβίάεγεά 
λε ἰ]ῖπᾳ, Ίο οππἹθ {ο ἐΠ|6 Ἠοπβο 
οἳ Ματγ {πὸ απποί]αον οἳ ἆοἶπι 
πυΠοΒΘΡΒΙΤΠΑΊΘΊΥΡ ΝΙΑΥΚ ; γ/]ιογο 
1ΠΑἨΥ ΟῚ. ραΐ]εγοιί {οραίμαν 

ὃ απᾶ Ὕο6χο Ῥταγίηπρ. Απά Ἱ]θΠ 
ἢ6 Κποοκρα αὖ ιο ἄοου οἵ ἐμ 
ραΐο, ἃ Τὴ] οἈπηθ {0 4ΠΒΠΟΥ, 
παιηθοά Ἠλιοία. Απ πει 586 
Ίθυν Ῥε[εγ΄Ἡ νοῖσθ, 86 οροπεᾶ 
ποὺ {6 σαΐθ ἔου Ίογ, Ῥαΐῦ ταπι 11, 
δια {ο]ά εναν Ῥοΐαν βεοοᾶ Ῥοα[ογα 
Όιο ραΐο. Απά {μαγ 5.14 ππ{ίο 
Ποὺ, Τ]οι αγ πια. Βα 586 
ΘΟ ΘΗ α/Ἠτπηθα ναί 16 τταβ 
6Υ6ηπ 80. Απά ἴμεγ 5514, Τὸ 18 
818 αρα]. Βαῦ Ῥοΐεν σοι πο 
Κηοοκίησ: δα οὶ {16γ δᾶ 
ΟΡΘμΘΩ, {ΠΥ 58 Πΐτη, ἈΠ Ὕγογα 
δ) Ζ64. Ῥπῦ Πα, Ῥθοκομῖηρ απ{ο 
ἀπ θα τυ ἢ {Π6 Ἠασιά {ιο Ἰχο]ά ἐμοῖσ 
Ῥθδς6, ἀθο]ατοά τιπ{ο πθια ον 
Όια Τιογῇ πα Ῥγοιρ]ς ήτα Του ἢ 
οτί οὗ Όλα ῬτίβοἩπ. ἀμᾶ "6 βα1ᾶ, 
1611 ]αβο {ίησς πηίο «αππθς, 
πιά {ο Όλα Ῥγείμτει. Απᾶ Ἰιε 
ἀορατίεῖ, απᾶ τοῦ {ο αποίἩΏθδΥ 
Ῥίασθ. ΝΟΥ 8 βοοὴ α8 16 τγὰβ 
4αγ, ἴἶιογο γαδ 1ο 51η8}} 5017 
ΊΠΟΠΡ 1ο βο]ά1ενβ, πν]λαῦ γταβ 
Ῥοσσιπαθ οἳ Ῥοΐον. Απά γαι 
Ἠετος Ἰαᾶ βοασ]έ ἴον τη, απιᾶ 
{οαπᾶ ήτα ποῖ, 16 οχαπη]ποᾶ 
{86 σααχᾷβ, δα οοπηπηαη ο εινα 
Ώ11εγ 5Που]ά ΡῈ 2γραί {ο ἀθαίμ. 
Απά Ίο πγεπί ἄοννη ἴγοια ο πάσα {ο 
«ᾳδαχοα, απ {αττίος {6γθ. 

11 

12 

10 

Ἰ7 

18 

19 

1 υ, 
ἐμγοι 1] 

3 α΄. οι 
αιμαν {ο 

αεαίμ. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ν ς , Ν ος τ / . / 9 

καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησε δὲ 
σα “ “ ΄ 

οὕτω. καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ τὸ ἱμά- 
Δ » Ἀν 

9 τιὸν σου, καὶ ἀκολούθει μοι. καὶ ἐξελθὼν 
Β δη 
ἠκολούθει αὐτῷὃ' καὶ οὐκ δει ὅτι ἀληθές 
» Ν / εἰ -“ 3 /᾿ σα ἢ 

ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει 
πο ΄ 

10 δὲ ὅραμα βλέπειν. διελθόντες δὲ πρώτην 
5 φυλακὴν καὶ δευτέραν, ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην 

τὴν σιδηρᾶν, τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, 
σα 3 /΄ 3 / 3 Ὁ ΞΩ͂ Ν » ΄ 

ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς" καὶ ἐξελθόν- 
΄ Εἰ ἃ ” Ν » ΄ ” ΄ 

τες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη 
6 4 9. 3 ΕῚ “-“ Ν ς ΄ γ 

11 ὁ ἄγγελος απ᾿ αὐτοῦ. καὶ ὁ Πέτρος, γενύ- 

μενος ἐν ἑαυτῷ, εἶπε, Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι 

ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ 
[ή - 

ἐξείλετό µε ἐκ χειρὸς Ἡρώδου καὶ πάσης τῆς 
” - “ “ » / 

προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ιουδαίων. συνι- 

19 δών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν Μαρίας τῆς 
Ν » / “ » ᾿ / 

μητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, 
5 9 , οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευ- 

18 χόµενοι. κρούσαντος δὲ τοῦ ΠΠέτρουῦ τὴν 
΄ ἊΝ, ο “- Π 

θύραν τοῦ πυλῶνος, προσῆλθε παιδίσκη 
« “-“ αφ ς / ΔΝ » ο 

1: ὑπακοῦσαι, ὀνόματι Ῥόδη. καὶ ἐπιγνοῦσα 
ἢ Ἁ - ’ 2 Ν ο ΄“ - 

τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ 
μέ Ν “ ΟἹ - δλδ 
ἤνοιξε τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπὴγ- 

ΗΝ ’ Ν - ΝΥ - ΄“ 

γείλεν ἑστάναι τὸν Ἠέτρον πρὸ τοῦ πυλώ- 

1ὅ νος. οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπον, Μαίνῃ. ἡ δὲ 

διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. οἱ δ᾽ ἔλεγον, Ὁ 
- ΄ ΄ 

10 ἄγγελος αὐτοῦ ἐστιν. ὁ δὲ Πέτρας ἐπέμενε 
΄ ο 9 , 8 5 αρ ο 

κρούων' ἀνοίξαντες δὲ εἶδον αὐτόν, καὶ ἐξέ- 

17 στῆσαν. κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σι- 
- ή » ” ΄“ ες / κο) 

γᾷν, διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ὁ Κύριος αὐτὸν 

ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς. εἶπε δέϊ, Απαγ- 
᾿ “ - “ 

γείλατε ᾿Ιακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. 
ἣν » Ν δ , 3 ο , 

καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον. 
» «τωρ 5 / ΕΣ νὰ / 

18 γενοµενης δὲ ἡμέρας, ἣν ταραχος ουκ ὁλί- 
- / 

γος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος 
«ς ἘᾺ ’ 

19 ἐγένετο. Ἡρώδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ 
δ «ς [ ” , Ν / » ’ 

μὴ εὗρων, ἀνακρίνας τοὺς φύλακας, ἐκέλευσεν 
΄ Ν 5 Δ “ 

ἀπαχθῆναι. καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας 
Ν ’ 

εἰς τὴν Καισάρειαν διέτριβεν. 

189---ὅ 

5 πι. αὐτῷ 

7 (-πέ) τε 
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ΤΗΕ ΑΟΤ5 ΧΤΙ. 20--ΧΤΙΙ. 8. 

1611 
90 4 Απ Ἠοεγοά Ίπτας Πρ ᾱἷς- 

ρ]οαδεᾶᾷ 1 επι οἳ στο δια 
ΡΙάοι:. Ῥαυ ΠΟΥ οππῃο ση Ο0πΠ6 
αοοογᾷ {ο ἴσα, απ Ἰανίηρσ τηδθ 
Ῥ]αβίας {{ΠῸ Κιπρ᾽ 5 ολα Ῥεγ]οἵη {Π|6}1 
θά, ἀθβιγαᾶ Ῥθασθ, Ῥθσατβο ἐπ 6 1γ 
οοΠΓΥΥ νγας πουχ]β]οᾷ Ὦγ Π6 Ιάπρ᾽Β 
ὀοπηΐνΥ. 
21 Απά προαπ ἃ δει ἄαπγ Ἠχοᾶ, 

α1γαγθᾶ 1π ΣΟΥ] αρραχε], βδαῦ προι 
μ15 {Ἠποπθ, απᾶ 1ης δὴ Ογα101ι 
πο ὑπ θη. 
23 Απά {Π6 Ῥεορίο σᾶγο ἃ βἰυοαί, 

βα/ ια, Τὸ 15. 6 νοῖςε οὗ ἃ ἀοᾶ, απά 
ποῦ οὗ ἃ τηδῃ. 
25 Απᾶ Ἱωππθαια{ε]σ {πο Απρο] οἵ 

Όλο Τιογά βπποίε Ἠήπα, θεοδάδε ἢ ρανο 
ποῦ (ο {πο ρΊοτγ, δα ἢ γγας 68ἱΕΠ 
οἵ ΙΙΟΥΠΗΒ, δα ρανε τρ ἢ 6 ΡΗΟΡΙ. 
24 41 Ῥαῇ ιο γγονᾶ οὗ ἄοάᾶ ρυϑν, 
πα παρε. 
20 Απά Ῥαγπαβας απᾶ βατ] τείατη- 

οα ἔνοτη Ζογήβα]θπα, ΒΘ {λεγ Παᾶ 
{π]β]εά {ια πΙπΙΒΗΥΣ, απᾶ {οο]ς 
η] παπα σομπ, Ίοδο ΒΠΥΠΟΤΙΘ 
πας Ματ]. 

19 Νοπ {ποῦ πεγε ἴῃ {πο ΟΥο]ι 
πας πα εὖ πίοι, οετίαϊπ Έτο- 
ῬΠ6ίβ απιᾷ ἴ6βομεγβ: 85 ΒατπαΡας, 
απ ΒΙΠΠΘΟΠ {λπαῦ πνος οπ]εᾷ ἈΝίρου, 
απ Τωποῖαβ οἵ ὕγύθηθ, απᾶ ΜαπασΠ, 
πιο] Ἠαᾶ Ώθδει ἸῬγοπσα6 πρ γη ζ]ι 
Ἠογος ἐλο Ῥείγατο, απιᾷ βατ]. 
9 Α5 116γ πππ]βίογεᾶ {ο μα Τιοτᾷ, 
απ {αβίθα, ἴ]λο Ἠοῖ αποβῦ ρα, 
Ροραγαίο 116 Ὦ4ΥΠΛΡΗΡ 86 βατ], 
1ου ὑπὸ σους πεγοαπίο 1 Ίαγο 
σπ]]ος Όλοτα. 
ὃ Απ ψ]θὴ ποὺ Πα {αδιεᾶ απ 

ρταγοαᾶ, απιᾷ 114 Εῑιαῖν Ἠαπιάς οπ ὕ 6}, 
{πεγ βεπ{ ἔλατη Απγαγ. 
4 Ἱ] 50 {1ογ, Ὀείης βοπ{ Γογ{] Ὀγ {ἢ 

λο]γ αποβύ, ἄερατίες τπ{ο Ῥε]επεῖα, 
απᾶ {νοπι {μοηέο {αγ βαῖ]εᾷ {ο 
Ογρνας. 
ὅ Απιά πο {Που ππετο δὲ βα]ατη]», 
ὑπ Ὺ Ῥργεασ]ος {πὸ ποτ οἵ ἄοά ἴῃ 
{η6 Βγπαβσοσιθβ οὗ {116 εἆσπςδ: απᾶ 
{πον Ἰιαᾷ αἱβο 6ο]η {ο ὑποῖν Μπαϊβ{εχ. 
6 Απ μον {που Πδα ϱοπο {Πτοιρῃ 

[πιο 1516 π{ο Ῥαβμος, που Του ἃ 
οθΥ{αΙη ΒΟΥΟΘΥΘΥ, ὃ [8156 Ῥγορβεῖ, ἃ 
6 νυν, /Ἠοβθ ἨΠατΠο Ὑγἃ8 981-16 518: 
ἡ ΝΥ Πο] γαρ τὰ! {Ππ| ἀθραῦν οὗ {μ6 
οοαΠγ Βογρίας Ῥαπ]ήβ, α Ῥτπᾶσης 
Τά : πο οα]]εᾷ {ου Ῥαγπαβρας πιά 
Βατ], δα ἀθβίτεᾷ {ο ηθαχ {πὸ ποτά 
οὗ αοᾶ. 
8 Ῥαῇ Ἐ]σπιβς {116 ΒΟΥΘΘΥΘΥ (ΤΟΥ 50 

1881 
Νον Ίο νγὰβ Πρ ΪΥ ἀἱβρ]οιςαᾶ 

σὰ ὑπο οἳ Ἔγνο απᾶ ῬΙάοτ: 
απά {αγ οπΊππε νι οπ6 ποσοογᾷ 
{ο Ἠΐπῃ, αι, ΠανΙηπστπαΊε Β]αδίας 
πο Κιηρ᾿Β οπλαπιρετ]αϊπ {είν 
{γήθτιᾶ, ἴπεγ αβκεᾷ {ον Ῥθασ8, 
Ῥοσφταδο 1αῖγ οοαπγ πας [θα 
{τοΙη 1ο Ἰάπς5 εοαπίαγ. Απᾶ 
πιροη ἃ δεῖ ἀν Ἠετοά απγαγεᾶ 
πηρε]! ἴῃ τογα] αργραγε], αιιᾷ δαῦ 
ον. ἴμο 1{Ἠχοπθ, απ τπαο απ 
ογαίοιπ απίο ἴπετα. Απά {πα 
Ῥεορ]εβλοπ{ας, δαίπᾳ, ΓΘ γοῖσο 
οἵ ἃ σοᾷ, ἀπ ποῦ οξα1ΠΑΠ. Απά 
Ππππθ(Ια{οΙσ απ΄ απροι οἵ {λα 
Τιοτᾷ βπποίε Ἠή1π, Ῥεσβαδε "6 σᾶνθ 
ποῦ οὔ ἴ]ο ρ]ουγ: απᾶ Ἰθ Ίπαβ 
οπ{ει οἱ ΥΥΟΣΙΠΒ, απᾶ ρανο πρ {μα 
ΡΠο50. 

Βαῦ {1ο πγοχᾷ οὗ ἄοά στον; απ 
απ] {10116ἅ. 

Απά Βαγπαραδαπά Ρατ] τοπ Ἡ- 
ο Σέτονα {εγπδα]επ, γ 6 Τ116Υ 
Ἰαά {α]β]ος πας τη Ιβίγαάοι, 
{αϊάησ τ {ποπ σοἶἷπι πλοβο 
ΒΌ ΠΆΤΩΘ Ὑγ88 ΝΑ]. 

15 Νὸν λογο Ίο αὖ ΑπιοσΙι, 
ἴῃ {πΠ6 οὔπτοῖ {Ππᾶῦ σαβ {λεγε, 
Ῥτορλμείβ απᾶ {δεαςμενΒ, Ῥατπα- 
Ῥα8, δῃᾷ ΒΥΙΗΘΟΠ {αζτγας οα]]εᾶ 
Ἄάρεν, απά Τπιοπιβ οἳ Οστεπο, 
ππά Ἱππαεηι {πο {οδζεν-Ῥγούμον 
οἱ Ἠοτοᾷ πο ἰαίτατο], απ βατ]. 

9 Απά αβ ἴ]εγ τηϊηϊϑίθυθα {ο {16 
Τιογᾶ, απ {αβίζες, 6 ον ἀποςί 
Βα 1, ϑραγαῦθ τὴ ΏΗΥΠΑΡάΡΒ Ἀπια 
βατ] {ον 1ο τοῦ πουθαηΐο 1 

8. Ἠαπγο οα]]οά ὑπο. Ἴ]αι, πγηθ 
Όπου μεᾷ 1αβίεᾷ απιᾷ Ῥταγαεᾶ ἀπ 
114 {ποὶν Ἠαπάς οι οσα, 116Υ 
βοπῦ {ετη γᾶν. 

4 ο ἴμαγ, ρεῖησ βϑηὺ {ον Ὦγ 
{ιο Ἠο]ν ἀΠοξί, ποπ ἄοππι {ο 
Ῥο]οποῖα; δα {ποπ {ποπσος {Πεγ 

ὅ βπλ]οᾷ {ο ΟΣρτάβδ. Απᾶ τ]εν 
{ΠΟῪ πεγο αὖ Οα]απηῖς, {πεγ ϱτο- 
οἸαίνπος ὑπ ποσὰ οὗ ἄοά 1 έλα 
ΒΥΒΒΡΌΡΊΘΒ οἳ {πο ἆαπ5δ: απᾶ 
{αγ 84 αἱδο σο]μπ ἃ5 πείς αἲ- 

6 ἰοπάανιῦ. Απ πιο ἔπεσ δᾶ 
ροπο {λτοιρ] ἴλο π]οῖθ 15]απιᾷ 
ἀηΐο ΕαΡΠΟΒ, αγ {οππᾶ ἃ 66Υ- 
ἰαΐη ΦΒΟΥ6ΘΥΕΥ, ἃ. [8156 Ῥτορ]Πεῦ, ἃ 
ον, ΠΟΘ ΠΠΠΊΘΊΥΑΡ ΏαΥ-/ 6818: 

7 πιηΙο νταβ γη {ιο ῥγοεοβ1, 
Ῥοχρίαβ Ῥαπ]1αβ, α τη 81) οὗ πΠάΘΥ- 
βὐδηαίηρ. Τ]ο βΒα1πθ σα]]εᾷ ππ{ο 
Ἠπα Ῥαχγπαραβ απᾶ 88], απᾶ 
βοαρ]{ {ο Ἰθαχ {11ο ποτὰ οὗ ἀοἆ. 

8 Ῥι{ Ἠ]ψταββ ἐμο ὃ ΒΟΥΘΘΥΘΥ (ου 5ο 

20 

2ἱ 

1ου, 
4 6- 
πιει 
δεαί 

3 ΜαΟΠΥ 
αποϊεπῖ 
Δα ΠΟΥ - 
{165 τολμά 
ἐο ζογιι- 
ϑδαϊθνν. 

8 ἅν. 
Μαρ: 
88 ἴῃ 
Μά. 11. 
ας 1. 60, 



ΠΡΆΞΕΙΣ ΤΩΝ 
- / 

ο΄ Ἣν δὲ ὁ "Ἠρώδηςὃ θυμομαχῶν Τυρίοις 
. / νι π 5 - ᾿ 

καὶ Σιδωνίοις" ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς 
ΔΝ 18) "» 

αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ 
- - , - ... κ᾿ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ἡτοῦντο εἰρήνην, διὰ 

΄ - » ΔΝ “ 

τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς 
΄ “ ψ ες / » 

91 βασιλικῆς. τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρώδης ἐνδυ- 
,ὔ » - [ή 9 θι 5 Δ 

σάμενος ἐσθῆτα βασιλικήν, καὶ" καθίσας ἐπὶ 
΄“ Ν » , « Ν 

90 τοῦ βήματος, ἐδημηγόρει πρὺς αὐτούς. ὁ δὲ 
- εὖ [ή - Ν ΝΝ » » θ / 

δῆμος ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρω- 
΄ θυ Α ”/ 

9 που. παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγ- 
ΑΒ » Ν / 

γελος Κυρίου, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔδωκε τὴν δόξαν 
κ "Δ ν᾿ / / 

τῷ Θεῷ" καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος, 
» ᾿ 

ἐξέψυξεν. 
- - / Ν 3 

5 ὋὉ δὲ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπλη- 

θύνετο. 
ὁ Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ" 

« , Ν / 

Ἱερουσαλήμ, πληρώσαντες τὴν διακονίαν, 
Υ 11 39 , Ν 3 

συμπαραλαβόντες καὶ] Ιωάννην τὸν ἐπι- 
κληθέντα Μάρκον. 

3 ΄ 1 Ε} ΕῚ ΄ ΔΝ Δ 

198 ᾿Ἠσαν δέ τινες! ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν 
5 - οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι, 

σ΄ / Ν Δ ς / 

ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος 
τ ΄ ἐπε / Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν 

[ -- υ 

τε Ἡρώδου τοῦ τετράρχου σύντροφος, καὶ 
9 Σαῦλος. λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυ- 

5 ΔΝ 

ρίῳ καὶ νηστευόντων, εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ 
9 / 

Άγιον, ᾿Αφορίσατε δή μοι τόν τε’ Βαρνάβαν 
Ν Α ΄ 3 τω [ον , 

καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι 
8 αὐτούς. τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξά- 

Ἂ “- ο ΒΟΥ͂Ν ΝῊ 
μενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς, ἀπέ- 
λυσαν. 

ὋΣ 5» - 

4 Οὗτοι μὲν οὖν, ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ 

Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, κατῆλθον εἰς τὴν 
/ ΄“ ΄ 

Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς τὴν 
5 Κ , ΔΝ / » Σ λ - / ύπρον. καὶ γενύμενοι ἐν Σαλαμῖνι, κατήγ- 

/ “ ΄“ ΄σ 

γελλον τὸν λύγον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς συναγω- 
΄ “ 3 , " ΜΕ Ν αν 9 / 

γαῖς τῶν ᾿Ιουδαίων' εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην 

6 ὑπηρέτην. διελθόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι 
Πάφου, εὑρόνδ τινα μάγον ψευδοπροφήτην 
3 Ὁ - 9 3 .. - ὰ 5 - 

7 Ἰουδαῖον, ᾧ ὄνομα Βαρϊησοῦς, ὃς ἦν σὺν τῷ 
γ , / / 5 ΔΝ “ - 

ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗ- 
4 / - 

τος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον 
5» / ΕΣ - Ν / “ - ΕΣ 

8 ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. ἀν- 
, Ν » 9 9 / ς ΄ σα Γν 

θίστατο δὲ αὐτοῖς Ἑλύμας, ὁ μάγος (οὕτω γὰρ 

18--Ο 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

8 οπι. ὁ Ἡρώδης 

9 οηι. καὶ 

10 27αγ0. εἰς 

11 οπι. καὶ 

1 (δὲ) οπι. τινες 

3 (τὸν) οπι. τε 

9. Αὐτοὶ 

4 αἄά ὅλην 

ὅ (εὗρον) αάᾶ ἀνδρα 

ὅδ 
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ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΧΙΙΙ. 6- 21. 

1611 
15 115 παπηο Ὦγ Ππ{εγργεία 1ο) γη - 
βίοοα {μετηα, βοε]κίῃρ {ο ἔπ] ΤΥ 
ιο ἄεραίγ {τοπ {με {α1{Π. 
9 Ἔπει Βατ] (0 4150 15. σαζζεᾶ 

Ῥαπ]) βΠεᾶ νη(]ι πο ἨοΙγ ἀΠοΡί, Βεί 
15 ογες οι ἨΊΠῃ, 
10 Απά βαῖᾶ, ο {π|1 οὗ 811] αρα 

απᾶ 811 ταδοµῖαξ, {ποσὰ ο]ᾶ οὗ ελα 
ἄανι, ἴἶιοια οπ6ιηγ οἳ αἱ τίρη{εοτςδ- 
1688, συ ἔ]οι ποῦ «θαξδθ {ο Ῥεττετί 
Ώιο τὶσ]{ πναγς οἵ {πὸ Τους» 
11 Απά ποπ Ῥο]ο]ᾶ, ιο παπᾶ οὗ 
ιο Τιοτά 15 απροπ {Π66, απᾶ ἴ]οα 
5810 Ῥε Ῥ]Ηπιᾶ, ποὺ 5οαοῖης {πε Ῥαπ 
ΤΟΥ ἃ Α6Δ8ΟΠ. Απά ΠηππεΙα{εΙγ 
ἔλεγο 7611 οπι Πτα α τη] απ ἃ ἄἆατ]κ- 
ΊΘΒΕ, 8η4 86 σοι αΡοταί, βεε] πρ 
5οπι6 {ο Ἰοαᾶᾷ Ἠϊπα Ὦγ {πὸ παπᾶ. 
12 Τμει {πὸ ΤΟ ραν π]εη Ἠε 58 

τυ παῦ νγαβ ἄοπε, ῬοΠενεᾶ, Ῥοεϊιρ αϑδίο- 
π]β]ιεά αὖ {π6 ἀοσίτῖπε οὗ {π6 Τιοτά. 
19 Νοπ σΠθη Ῥατ] απᾷ ἢΐ5 οοπι- 

Ῥαπγ ]οοβεᾷ ἔτοπι Ῥαρ]Πος, {1ογ «απο 
{ο Ῥεγσα ἴῃ ῬαιπρηγΗα: απάᾶ αοἴνι 
ἄερατίπρ ποτ {παπι τεαγπεᾶ {ο 
1ογαδα]ετη. 
14 41 τί πνιοη {μεν ἄερατίοῦ ἔγοτα 

Ῥουρα, ποὺ ϱβΊΠπθ {ο ΑΠΙΟΕΗ ἴῃ 
ῬΙΒΙα1α, απά πγεπ{ Ιπ{ο ἔ]ιο 5γπαΡοστθ 
οἩ {πο Κα α ἢ ἄαγ, απᾶ βαΐ ἄοπη. 
15 Απά αξίεν {πε γοαᾶΊισ οἵ {πὸ 
Τα απιά {ιο Ῥτορμαίς, πο χπ]εγς 
οὗ {ιο βυπδρορτιθ εοπέ ππ{ο {Πετῃ, 
βαγῖης, Υο1η6Π απᾶ Ῥγοαβιγεη, 1 γα 
Ἠανο αΠΥ ποτᾷ οὗ εκµοτίαοπ ἴῸΣ 
{ιο Ῥεορ]ο, βαγ οἩ. 
16 Τ]ιοπ Ῥαπ] βέοοῦ αρ, απ Ῥοε]κοι- 

Ἰης πι Π15. Παπά, βαΐᾷ, Μεπ οἵ 
Ίργας], απ το {λαῦ ἴοαν ἀοα, σἶτο 
απάϊεπςσθ. 
11 ΤΊιο αο οἵ {Π1|5 Ῥθσρ]ε οἵ ΤβΥας] 

οποβο Οοὐὐ' Τ4{16Υ5, δα χα] θα ἴ]ο 
Ῥεορ]ο Ἔππει {ποὺ ανγοὶῦ ἃ5 βίγαῃ- 
ΘΘΥ5 ἴῃ {πὸ Ἰαπᾶ οἵ Εργρί, Ἑαπᾶ να 
8 ΠΡ ἀυτὴ Ῥγοπαρ]{]ιο(επα οαὖ οὔ. 
18 ἈΑπά αΡοταί {π6 {τη6 οἵ {οτί 

ποαχς ΓβαΠεγεςῖ μ6 {]ιαῖγ ΤΠ ΠΟΥ 5 ἴῃ 
{Π6 γη]άετπεξς. 
19 Απά ππεηπ Π6 Ἰιαά ἀαβίγογεᾶ 

βοτοαπ παδΙοηβΙπ {Π6 πᾷ οὗ ΟΠ δ ΔΗ, 
ἘΠ6 αἸν]θα {Πρὶν Ἰα πη {ο {πετη Ὦγ οὐ : 
20 Απᾶ αἴτεντ ἐπαὺ ἘΠ6 ατο ππίο 
{πη Ἱαάσαρ αροτί {μα 6ραςο οἱ ἔοι σ 
Ἠππαᾶτεά απᾶ ΕΕ γεαχς πι] βα- 
τηπθ] {πο Ῥτορ]μοαί. 
21 ἘΑπᾶά αἰιογπγατᾷ {αγ ἀερβιτοᾶ 

ἃ Κίηρ, απᾷ ἀοᾶ ρατο ἀπο Έῃοπι 
Βατ] 86 βοπ οἵ Ο18, ατηατ οἱ {Π6 ἐχῖρο 
οὗ Ῥεπ]απῖἩ, Ὦγ ἴπο βρασοθ οὗ ζοτίγ 
76818. 

1881 
15 ΠΙΒ. πατπο Ὦγ ΙπίοιρτείαξΙοτ) 
πι λβἰοοᾶ Έπεπα, βοεξκίηρ Το {ΠῚ 
αβιάο πο Ῥτοέοπρα] ἔγοτη {πὸ 

9. Γα16π. Βαύ βατ], πο 15 α1δο σα[ιες 
Ῥαπ]1, β1εᾶ νηέ] ἐπμ6 ον αμοβί, 

10 {αβιοπεᾶ Ἠϊ5 ογες οἩη Ἠϊπα, απᾶ 
5814, Ο Τα] οὗ αἩ στο απᾷ 811 
πη]απγ, ἴ]λοα βοὴ οἳ {πο ἀεν]], 
{ποτὶ επεπαγ Οὗ αἩ τιρΒ{εοαξΠεΒς, 
νε ἴποα ποῦ «εα5ο {ο Ῥετνετί 
Ώιο τὶρηί σγαγς οἳ {πο Τιονᾶ» 

11 Απᾶ που, Ῥε]ο]ά, {πὸ Ἠαπᾶ οὗ 
{86 Τιογᾷ 15 προπ {Π66, ατιᾷ ἴλοα 
5181} Ῥο Ῥ]μπᾶ, πο βθοίπρ μα 
βππ 10ΟΥ ἃ Α688ΟΠ. Απά Ἱτῃ- 
χηε(Πα{εΙγ {Ίογο {ε] οἳ Πτι ἃ 
τηϊδῦ απᾶ ἃ ζἄαχκπεξβρ; απ Τε 
πγοπῦ αβοπέ βθοκίηρ 80ΠΠ6 {0 Ἰεπά 
Ἠήτηα Ὦγ {πὸ παπᾶ. Τηειι {16 Ῥτο- 
εοπβα], ΘΗ ΠΘ 58 τ]ιαῦ τὰ 
ἄομο, ῬεΠετεᾶ, Ὀαίπρ δύο! βηθα 
αὖ {Π6 {εασμῖτρ οὗ ιο Τιονά. 
Νου Ῥατ] δηα Ἠ15 οοππραγ βοΐ 

5811 ΤΥ Ῥαβ[οΒ, απᾶ ϱ1Π6 {ο 
Ῥευρα ἵπ ῬαπιρηγΠα: απᾶ ᾖοἶἨτπ 
ἀερατίες {τοτη ἔῃαιη δα γείπγποθᾶ 

14 {ο «Ιοταδα]επ. ἘῬπῇ {1ι6εγ, Ῥαξε- 
ἴπσ {ῃτοιρ]ῃ ποπ Ῥεγρα, 6816 
{ο ΑπΙΟΕΙ οἵ Ῥιβιαϊα ; απά {ποὺ 
σγθηὖ ἴπίο {με βγπαροσραο οἩ {ια 
βαρραίἩ ἄγ, απᾶ καν ἄοπῃ. 
Απά αἲίογ πο τεαᾶἵπσ οὗ {ο 
Ίαπυ απ {πα Ῥτορ]εί5 πε τα]ενβ 
οὗ {π6 βΒυῃαρόρτιθ βεπ{ ππ{ο ἐ]οπα, 
καγῖης, Ῥτοαίμγε, 1 το Ἠατο αγ 
πγοτᾷ οὐ εχ]λοτίαξϊοπ ΤΟΥ ο Ῥθο- 

16 Ῥ]6, βαγ οἩπ. Απά Ῥατπ] βἰοοᾶ αρ, 
απᾶ Ῥοεκοπίτπς πι {π6 Βαμα 
Βαϊ, 
επι οἳ Τβγαςα], απᾶ το ἐπαῦύ {δα 

17 ἄοᾶ, Ἱεαχ]κοπ. Τ]ο (ο οὗ ἐς 
Ῥεορ]ο Τβταε] «ποξο οἷ {α{Π6ΥΑ. 
απά οχα](θᾷ {ιο Ῥεορ]ο θη {ΠΟῪ 
5ο]οπγπος ἴῃ πο Ἰαπᾷ οὗ Ἐσγτρί, 
απά τησ] ἃ Ἠϊσ]ι αττη 16 Π6 {ατα 

18 {οτι οτί οὗ 1. Απᾶ ον αβοαῇ 
{Π6 πιο οὗ {οτί γεανς Ζεαβενγεα 
ιο {Π| 1} τΠαἨΠΘΥΡ ἴῃ {1ο π]άεγ- 

19 πο85. Απᾶ Ίο Ππ Ἰαᾶ ἆε- 
βΙογεᾶᾷ Βεταπ πδίϊοηβ ἴῃ {ῃ6 
Ἰαπᾷ οἳ οαπααπ, Π6 ρατο ἐλδην 
{λιαῖγ Ἰαπᾶ [ου απ Ιπ]ᾗοχ]ίαπσθ, 
Του αΡοπέ {οταν Ἡαπᾶτεά απ Αγ 

20 Ψεαχ5: απᾶ αὔξοι {Π656 {μΙπρβ Ἡο 
Ρατο ίλεπι Ἱπᾶᾷσος απ] Ῥατηπο] 

21 ἴπερτορ]μδῦ. Απά αξίεγιγατᾶ {πετ 
πβκος ΤΟΥ α Ἰάπσ: απᾶ ἀοᾶ ρατο 
τη{ο {παπα Ρατ] {ο 5οη οὗ Ἐ1ς]ι, 
ἃ ιαπ οὗ {πο {06 οὗ Ῥοεπ]α- 
τηΐῃ, ΣΟΥ [16 ΒΡ866 οἳ [ΟΥ̓ γεα1ς. 

19 

15 

1ος, 
τί 

5 Μαπγ 
αποζεης 
δας ΠΟΥ ]- 
{165 τεαᾶ 
Ῥαγε Ἰιε 
ίποπιαδα 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ἢ ’ Ν ᾿ » “ ΄ 

μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ), ζητῶν δια- 

στρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. 
9 Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς Πνεύ- 

ς , 0 ,) / » ΞΕΞΝ μὰ 
19 ματος ᾿Αγίου, καὶ ἀτενίσας εἰς αὐτὸν εἶπεν, 

5 Ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουρ- 
η εν ὃ βόλ ῃ θ ἣ ΄ ὃ Π 

γίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, 
2 / ᾿ Δ ς 4 ΄ / ἣν 

οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς 
» / Ν “ Ἂ / ἂν ο , 8. 

11 εὐθείας; καὶ νῦν ἰδού, χεὶρ τοῦ Κυρίου ἐπὶ 
. π 

σέ, καὶ ἔσῃ τυφλός, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον 

ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα δὲ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ 

αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει 

15 χειραγωγούς. τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γε- 
γονὸς ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ δι- 

δαχῇ τοῦ Κυρίου. 
΄ ΔΝ “ 

12. ᾿Αναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ 

τὸν ἸΤαῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυ- 

λίας. Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν 

14 ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα. αὐτοὶ δὲ διελ- 

θύντες ἀπὸ τῆς Ἠέργης, παρεγένοντο εἰς 

᾿Αντιύχειαν τῆς ΠΙισιδίας, καὶ εἰσελθόντες 9 
Ν - ΄ 

εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, 
5 { ΔΝ Ν 4 / “ / 

15 ἐκάθισαν. μετα δὲ τὴν ἀνάγνωσιν του νοµου 

καὶ τῶν προφητῶν, ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνά- 
͵ , γωγοι πρὸς αὐτούς, λέγοντες, ἔΑνδρες ἀδελ- 

/ 210 ” λ / 5 ς λ / φοί, εἰ ἔστι λόγος ἐν ὑμῖν παρακλήσεως 
, Ν Ν - 

16 πρὸς τὸν λαόν, λέγετε. ἀναστὰς δὲ Παῦλος, 
΄ - 

καὶ κατασείσας τῇ χειρί, εἶπεν, 
"Ανδρες Ἰσραηλῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι 

17 τὸν Θεόν, ἀκούσατε. ὁ Θεὸς τοῦ λαοῦ τού- 
3 ᾿ 5 ΄᾿ κ. ὕ ς -” 

του Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, 
Ν Ν Δ σα 5» “ Ψ» » “ 

καὶ τὸν λαὺν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ 
Η ΜΆ 11 ν Ν / « “.» ᾿ξ Αἰγύπτῳ", καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξή 

18 γαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς. καὶ ὡς τεσσαρα- 

κονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν!" αὐτοὺς ἐν 
”- ο / Ν ΔΝ ” ς Λ 3 σε Ἂν 

19 τῇ ἐρήμῳ. καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χα- 
- λ “ 3 ναάν, κατεκληροδότησεν 1" αὐτοῖς 1! τὴν γῆν αὐ- 

90 τῶν. καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις 
5, Π Δ 

καὶ πεντήκοντα, 1 ἔδωκε κριτὰς ἕως Σαμουὴλ 

21] τοῦ " προφήτου. κἀκεῖθεν ἠτήσαντο βασιλέα, 
9, “ 8 Ν 

καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, 

ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ἔτη τεσσαράκοντα, 

6 ρῃι. καὶ 

7 ἔπεσεν 

8 τὴν Πισιδίαν 

9. ἐλθόντες 

19 (εἴ) αἀὰ τις 

1 Αἰγύπτου 

13 ]αγ. ἐτροφοφόρη- 
σεν 

19 Κατεκληρονόµησε 

14 ο0ηη. αὐτοῖς 
9 

15 (07031 9) 
16 ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις 
Καὶ πεντήκοντα καὶ 

μετὰ ταῦτα 

17 ργγ, τοῦ 

σι κ 
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3, 
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Ποῖψ ΟΥ̓ 
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ἐμίη 8, 
«ὐπῖοῖ 
εὐογα (πια 
ΤΧΧ. 
δοίι {γι 
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ΟΥ 15. ὅδ. 
8. απὰ πι 
πια 
Ο(ΠιοΥΑ, 
1ι86 ΤΟΥ 
{λαί 
τοείσο]ι 18 
τη {ιο 
Πεῦγοιο, 
1210ΥΟἱΕ8. 

«Ε», 16. 
10, 

ΙΠΗΕ ΑΟΤΕΡ:. ΣΧΤΠ. 232-.δὅ. 

1611 
22 Απᾶ π/Ἡοη Ίο Ἰιαᾶ τοηπιονοᾷ Ὠΐτη, 
Ἀλο χαὶἰδοᾷ αρ απίο {Πεπα Ὠανιά {ο 
Ῥο ἐΠεῖν πρ, {ο πν]λοπα 4150 Ἡθ ϱατε 
{εβίΠΟΠΥ, δα βαϊα, ΣΙ ανα Γοαπᾶ 
Τανιᾷ ο βοὴ οὗ 6556, ἃ Τα ἴδοι 
ΠΙΙΠΘ ΟΥ ποϑαγΐ, νγλίο]ι 51|8}} Γα141 
8}} την ν]]. 
25 ΝΟ 415 τηϑη 5 βθϑᾶ παίῃ ἄοἀ, 
αοσοτγά πρ {ο 118 ῥτοπηῇβο, ταϊδαᾶ ππ{ο 
1ργας] ἃ. Βανίοιν, 965τι5: 
24 γαι ἆοἶπι Ἠαά ἄνεῖ ργεασ]λεᾶ 

Ῥοαΐογο 115 οοπαΙπρ {ιο Ῥαρίετη οὗ 
γαρεπ{απηοε {ο 8} {Π6 ρεορ]ο οὗ 15:80]. 
20 Απᾶ ἃ5 ζομπ {0116 15 οραχβο, 

μ6 Βαϊ,  ἨΠοπι {π|πὶς το {πῶ 1 
12 1 απ ποὺ ο. Βαῦ Ῥεμο]ά, 
ἔππογο οοπιθϐ] 016 ΟῚ πιο, ΠΟΒΘ 
5Π0685 οὗ 5 {εεῦ 1 δἵὰ ποῦ ΥΓΟΤΙΗΣ {ο 
190056. 
26 Μοπ απᾷ Ὀτοί]μγαι, οἩΙ]άγοι οἵ 

{86 βίοοϊς οὗ ΑΡταλαπα, απ ν/ιοβο- 
6Υ6Υ αΠΙΟΠΡ γοα θαυ ἀοά, ἴο 
γοα 15 ἴ]ιο ποτά οἵ {15 βα]ναίοι 
5οπῦ. 
2τ Έου ἴ]ιογ ἐπαΐ ἀντε]] αὖ 1ογτδα- 

Ίεπα, αιιᾷ ἠ]νοῖν χα]6γ5, Ώασαταδο {αγ 
Καθ ήτα τοῦ, 11ΟΥ γεῦ ὑπ6 γοῖοθς οὗ 
{π6 Ῥγορ]μοαίς τυ ΒΟ αἲο τοαᾶ ΘΥ̓ΘΕΥ͂ 
ΒαΏραζι ἆαγ, {Π6Υ πᾶν {{|81164 
ΏΊιθτη ἴῃ οοπ ϑιηηηρ' ΠΙτη. 
28 ἘΑΛπά ἴμοασα μεν Τουπα πο 

οατπι56 οὗ θα ἴῃ Πτα, νοῦ ἀαβινοα 
{πον Ῥηαΐθ {πῶῦ μ6 Βῃου α 106 5] δίῃ. 
29 Απά ππεπ {μεν Ἰαά {π|Π|166 

811 ἐλαί τας πυυι θη οὐ Πα, {αγ 
{οο]ς Ἠϊπα ἄονπα {γοπα {Π6 68, απά 
1α14 Ἠήπη [ἢ ἃ Βαρα]ο]το. 
90 ἘΒαὺ ἄοά ταϊδεᾷ Ἠπῃ Έχοτα {86 

ζἆδας: 
81 Απά Ίο πας 566}. παπγ ἄατς οἳ 

ἔλαοπα πγ]ῖο]ι σατηθ αρ πα Ἠἶτη {ΟΠ 
ἄα]]ορ {ο οσοταβαίσιη, Ὑ]ιο το 118 
νυ 6 5565 πη{ο {]ιο Ῥοορ]ο. 
93 Απᾶ πο ἄεο]ατο ππίο τοα ρ]αᾶ 

Π41πΠρΒ, που ἐῑιαί {Π|6 Ῥγοιηϊβο γ/ΠΙΟἩ 
πγαβ πια πηΐο ὑπὸ Ταὔετς, 
89 ἄαοᾶ Ἰαῦι Ταπ]β]οά α Βαπ]θ 

ππ{ο τ5 {λιαίν ομ]άτεη, ἵπ {]ιαῦ 116 
αι γαϊβϑα πρ ἆ6θξεας αραῖη, 85 10 15 
4150 υυϊὔθη ἴῃ πο βεσοοπά Έβαπη: 
ἘΤηοι ατῦ ΤΥ Ρο, ὑΠ15 ἆαγ Ἠανο 
1 Ῥοσοίῦίεπ {Π66. 
94 Απᾶ ἃ5 οοπσσθγπῖηρ ἐπα Π6 γαϊβϑᾶ 

11η παρ γοπα {π6 ἄθεαά, ΠΟΥ Πο ΠΊΟΥΘ 
{ο τούτη {ο οοιταρίΙοἩ, ο παῖᾷ οἩ 
{115 νήσο, ΕΙ ΜΠ ρἶνο τοι {πο 56 
ΙπηΘΥΟ165 οὗ Ῥαν]ᾶ. 
85 Ἠπογείοτο Ίο βα1{Ἡ αἶδο ἴῃ α1- 

οἴ]αν Ἑρα]πι, Ἐ Τ]ηοα 588} ποῦ βου 
(πο Ἰο]γ οπο {ο 566 οοσαρθίοῃ. 

1881 
29 Απά π]οη 16 δᾶ τοπιογοᾶ 

Ἠΐτα, 19 χαϊἱδοᾷ τρ αν {ο 
Ῥο ἐαῖν Ἱίπρ; {ο ποπ 8150 
Ἡαο ἸῬαγο πΙΠιθβς, απά βαϊᾶ, 1 
πᾶν {οαπά ἨῬανιά {πὸ βοὴ οὗ 
6856, ἃ 1ηαπ αξί6ν ΤΩΥ Ἠθατί, 
πο ελα] ἆο αἱ πα γη. 
ΟΥ {π|5 πιαπ)ς 5666 λα αοᾷ 
ΔοοοΥγηρ {ο Ῥνοιηῖβο Ῥτοισ]ῇ 
ππίο [51.868] ἃ βανίοας, Φ96585; 
ποθὴ ΦΌ μη Ἰαά ἢγβδὺ Ῥγεασ]λεά 
2μοΐοτο Ἠ15 οοτηῖπρ ὑπ6 Ῥαρθίβπα 
οὗ ταροηίαπςθ ἴο αἱ] ἴμεο Ῥεο- 
μιο οἳ Ἰβταε]. Απά αδ ὅἆομια 
πας {αή]ήπρ Ἠϊ5 οοπγβδο, Ίο 
βα1, ν]ιαῦ ΒαΡΡΟβο γο {πῶῦ 1 
δι Ταπι ποῦ ο. ῬαΡ Ῥο]ο]ά, 
{ποῦ οοπιθί] οηςθ ἴοι 116, 
{μ6 5065 οἳ ψοβο ἤοοῦ 1 απι 
ποὺ  ΤΟΥΕΗΥ {ο πηοοβθ. το 
πποη, οἰή]άτοη οἳ {ἴμπο βίοοκ 
οὗ ΑΡταµατη, απᾶ οβο αΠΠΟΠΡ 
τοα ιαῦ εαν ἀοᾶ, {ο τας 15 
ἔλο ποῦ οἳ ἴμδ ρα]ναβοῃ 
πεπύ {οτίμ. ΕῸΓ ια να 
ἀπ] ἵπ οοσταβα]οπι, δα {αεί 
Υ1ἱ6ΥΒ, Ώδσααδο {μαγ Κπον τ 
ποῦ, ΠΟΥ ἴμο τοῖοθςδ οὗ {ιο Ῥτο- 
Ῥ]εῦβ ὙΠΟ απο τοιᾶ 6Τειγ 
βαρραῦἩ, {αΙμ]οᾶ ἔλεπι Ὦψ οοΊι- 

28 ἀαπαπίηρ ἀΐηι. Απᾶ ἔποασὴ ἔΠεγ 
{οαπᾶ πο οππ1βο οἳ σαι ἐπ 
πι, σοὺ αβίτοᾷ ἴ]ιαγ οἳ Ῥιαία 

29 ἐμαῦ Ἡο βου !α Ῥο β]αϊπ. Απᾶ 
θη {]ιου Πδα Γα]αΠεᾷ αἩ (πίησς 
{παὺ που. ντ] σε οὗ 11Π, αγ 
{οοῖς Ἠϊπα ἄοππι {γοπι {πὸ {766, 
απᾶ Ια] πὶ ἴῃ ἃ οπιρ. Βαΐῦ 
ἀοᾶ γαϊβϑα Ἰήτη ἔγοπα {πὸ ἀθαᾶ: 
δια Ἰθ γαβ 5660} 10: ἸΔΗ͂ 
ἄαγς οἳ ἔποὰ ἐπαῦὺ οαπΠθ πρ 
ση] Ἰήπα ἔνοπι (8166. {ο αἆθ- 
1ΠΡΑΙΘΠΙ, ὙΠῸ απο ΠΟῪ 119 νηζ- 
ἨΘβΦ6Β πηΐο ἐπ Ῥοορίο. Απά 
πο Ῥτίηα τοι ροοά Οάπσς οὗ 
ιο Ῥτοππίβο πηαᾶε απίο {π6 
{α{1οΥΒ, ουν ἐλλαῦ ἀοᾶ αι ἐπ]- 
Π]]οά {π6 Βαπιο απίο οταν οΠ]]- 
ἄταῃ, ἴῃ ἔ]αῦ Ίο ταϊδαᾶ πρ Ζ6δα5; 
88 8150 10 15 νέοι ἴῃ ὑπ βδορπᾷ 
Ῥδαπη, Τ]λοι ατῦ ΤΥ ΒοἩ, 115 
αγ Ἠανο Τ Ῥασοίίεη ἐ]ιθθ. Απᾶ 
8.5 οοποργπίηᾳ {πα Ἰιο γαἰδαᾷ Ἠΐτα 
τρ ἴσοι {Πο ἀθαᾶ, ΠΟῪ ΠΟ ΤΟΥ ἰὼ 
χθίπγΏ {ο οεογγαρίίοι, Ἡδ Ἱαί]ι 
βροκαι οἩ {Π15 νήδο, 1 ΜΠ] ρίνο 
γοα {πο Πο]ψ απά βαγο ῥζεβαίπης οὗ 

ὅ εν. Ῥεσαιδε 6 581} 4150 ἴῃ 
ΔΉ που ῥεαίπε, Τποι ταῦ ποῦ ρ]γο 
{μσ Πο] 0πο {ο 8566 σοΥγαρίϊοῃ. 

9 φ 

51 

90 ἰδ 

9 5 

84 

1αν, 
10118. 

2. δε- 
Τογο {ιο 
Ταεεο 
118 ει 
ΙΙ 1) 
ἴῃ. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

99 καὶ μεταστήσας αὐτόν, ἤγειρεν αὐτοῖς τὸν 
τ 5: Δαβὶδ" εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπε μαρτυ- 

Ἔ νι - , 
ρήσας, Εὗρον Δαβὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα 

Ν Ν ἃ , Δ 

κατὰ τὴν καρδίαν µου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ 

98 θελήματά µου. τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρ- 
ΜΗΝ] / " 19 νὰ ὴλ µατος κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἤγειρε! τῷ Ἰσραὴ 

54 σωτῆρα ᾿Ιησοῦν, προκηρύξαντος Ἰωάννου πρὸ 

προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα µετα- 

95 νοίας παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ. ὡς δὲ ἐπλήρου 
͵ε ͵« 

ὁ Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε, Τίνα με ὑπο- 
“ 4 Ε ἈΝΑ 5 / 3 2.5» ,»»ΟΡ» 

νοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ. ἀλλ᾽ ἰδού, ἔρχε- 
Ας ΜΗ) δὰ . Α΄ ο ασ 

ται μετ᾽ ἐμέ, οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα 
΄ “ - ” ᾿ Ν ΄ 96 τῶν ποδῶν λῦσαι. ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γέ- 

"»“ ἡ 

νους ᾿Αβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν 
, ἘΠ ΞΕ ΤΠ εἴὲ , - Π , 

Θεόν, ὑμῖν", ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης 
» η Ρ»} « δ ζω 9.5. 6 

91 ἀπεστάλη“. οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἱερου- 
» - » 

σαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, τοῦτον ἀγνο- 
Ι Ν Ν δ “ - ν 

ἥσαντες, καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς 
- ’ 

κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας, κρίναν- 
» / Ν κ. δ, 28 τες ἐπλήρωσαν. καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανά- 

ς / ” 2 [2 » α του εὑρόντες, ἠτήσαντο ἨΠιλάτον ἀναιρεθῆναι 
3 ’ « δια ] ” “ 22 Α . .) 

99 αὐτόν. ὡς δὲ ἐτέλεσαν ἅπαντα" τὰ περὶ αὐ- 
ον ΄ ” ᾽ Δ - , τοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου, 

“᾿ - » ᾽ 

80 ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. ὁ δὲ Θεὸς ἤγειρεν αὐ- 
Ἢ ο ΙΑ , εν / 

8] τὸν ἐκ νεκρὠν' ὃς ὠφθὴη ἐπὶ ἡμέρας πλείους 
΄σ Γω » - » Δ ” ΄ 9 

τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς 
24 ” / . - 

εἰσι µάρτυρες αυτου 
« , μ᾿ Τὰ 

Ἱερουσαλήμ, οἵτινές 
Δ “ ε ΄σ 

3 πρὸς τὸν λαόν. καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζό- 

μεθα τὴν πρὺς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γε- 
΄ [ιά / δ Ν » / - 

38 νοµένην, ὅτι ταύτην ὁ Θεος ἐκπεπλήρωκε τοῖς 
΄ βειι αι » / . ο η ς 

τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν", ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν ὡς 

καὶ ἐν τῷ Ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται ο μῳῷ τᾷ Μο πο ᾽ 
γἱό 5 /΄ » Ν / , , ἷός µου εἰ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά 

“ δ ϑ. ΚΑ 9 » “ 

84 σε. ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μη- 

κέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, 
α ” μή / ς - να ο 

οὕτως εἴρηκεν ὁτι Δώσω ὑμῖν τα ὅσια Δα- 
Ν Ν ΄ ᾿ 

85 βὶδ τὰ πιστά. διὸ 9 καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, 

Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν 

18. (οηι. ν) τὸν Δαβὶδ 
αὐτοῖς 

19 

20 

21 

τ 9 

20 

20 

ἤγαγε 

τί ἐμὲ 

ἡμῖν 
ἐξαπεστάλη 

πάντα 

(οἵτινες) αἱ νῦν 

ἡμῶν 

διότι 
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Άτα, 49. 
6, 

ΤΗΕ ΑΟΤΟ ΧΤΤΙ. ὁ60- -4δ. 

1611 
96 ου Ῥατίά ἢ αἴίον Ίνα Ἰαα φογγεᾷ 

μῖς ον ϱοπεγαίοι Ὦγ ιο ν]] οὐ 
αοά, ἜΓ61] οπ. 5166}, απᾶ τὑγὰβ Ια1ά 
τιηΐο 145 Ταΐματς, απᾶ βατ οοιταβ- 
Μο: 
97 Βαΐἱ Ίο ποια ἀοά ταϊδεᾷ αραίΐπ, 
ΒΔ ηΟ οοΥαΡΙΟἨ. 
98 4 Ῥο 1{ Ίπιοινπ ππίο γοι {1ογα- 

{0Υ6,1η6π απᾶ Ῥγοίμτοπι, ἐπαῦ ΟοασΊι 
{115 ππαπ 15 Ῥγοασ]αᾶ ππίο γοα έλα 
Τογρῖνεποαβς οἳ ΒΙΠ8. 
99 Απᾷ ὺν πα 811 ἐπαὺ Ῥε]ενο, αγο 
Τα Πε66 ἔγοπα 811 {1 65, ἔγοπι Υπο 
γο σου] ποῦ θ6 75 1Π6 4 ὮΥ {με Τατ; 
οὗ Μοβαβ. ' 
40 Ῥσογγατο {1ιεΥςΓοΥε, 165{ ναί οσο 

προπ τοι πυΙσἩ 15. βροκεη οὗ Σπ 
ἴπο Ῥνορμείς, 
41 Ῥε]λο]ᾷ, γο ἄεβρίδαυς, δα] ν/οή- 
6, ἃ Πα ρογ1βἩ: {ου Τ ΤΟΥ ἃ πγον]ς 
ἴῃ γοιν ἄαγ5, α πονγκ ΠΙΕΙ τοι 
5141} ἴπ πο προ Ῥε]ενα, {ποαρ] ἃ 
14 ᾖαεσ]αγε 16 ππ{ο γοτ. 
42 Απιᾶ θη {πΠ6 ὦἆανς Ίγεγο Ροπα 

οαὖ οὗ {π6ὸ Ῥγπαροσπο, ἴπο (θη 1165 
Ῥϑϑοιρηῦ {λα ἐπΠ656 πουβ τηϊρηΐ 
Ῥο ργοας]ιαᾷ {ο ἔλοτα Ἰ {ο παχὺ Ραῦ- 
Ῥα{]. 
45 Νου π]μοπ {πὸ ΟοπρτοραίΙοῃ 

παςδ Ῥγοκαι τρ, ΤΠ ΠΥ οὗ {11ο {ον 
παπά τοµρίοας Ῥτορο]γίος ΤοΠοναᾶ 
Ῥατα] απ Ῥανπαβας, πο 5ροαίπρ 
{ο παπα, Ῥετεπαζοᾷ {ποπ {ο «οΠ- 
Πππα ἴῃ {ιο σγαςσε οὗ (σοῦ. 
44 4 Απᾶ μα πεχέ Ραβρραίμ ἄαγ 

681Π6 αποξδί {ο πνπο]α οίψ ἴο- 
6είῃετ {ο Ἠσδαν {Πο ποτ οἵ ἄοα. 
45 Βα θη {πο ἆεπς βαν; ἐπ 

αηπ]Η/πιᾷες, Έ]εγ πνογο Ἠ]]οᾶ 1 
6ΠΥΥ. απᾶ βΡρακο αραἰηςί {μοςε (πήισς 
ὙΠΟ. ΤΟΥ͂Θ βρο]απ Ὦγ Ρατ], οοπίγα- 
ΦεΙπρ, απ Ῥ]α5ρλοπηῖης. 
46 Τ]επ Ῥατ] απᾶ Ῥανπαβας πναχεᾶ 

Ῥο]ᾶ, απ ραϊᾷ, Τὸ Ίγαξ ΠδεοθΡΒΑΥΥ 
ὑμπαὺ πο νγοτᾷ οὐ ἄοᾶ »Πον]ά Ἠτεί 
Ἰανγο Όσει Αβροκαοπ {ο τοι: μὲ 
εοεῖησ το Ῥαύ 16 ποπ γοα, απᾶ 
ἠπᾶρο γοπγβε]νες πππνον{]γ οὗ 6σεγ- 
Ἰαράπρ Ἠΐο, Ίο, πο ἴπππ Το ο 
ἀεπίι]ας. 
41 ἘῸΣ 50 Ἰναῦι ἐπθ Τιογᾷ οοπι- 

τηϑη 64 ας, αηζπᾳ, ἘΙ ΊἸανο βοῦ ευ 
{ο Ῥο ἃ Ἰρ1ιύὺ οὗ πο απΙ]65, {πᾶ 
ἴλοι ϱΠοπ]άεδί 6 {ογ βαϊγαύϊοῃ τη- 
{ο ὑπ επᾶς οὗ {μα οαγί{ᾖ. 
48 Απᾶ γ/πεπ {πο ἀεπΙΙος πραγ 
15, ΠΟΥ Ίνετο σ]αᾶ, απ ρ]ογ]βος 
Ώιε πον οὗ {πὸ Τιογ : απᾶ ἃ5 τη 
ἃ5 Ἴεχο οχᾷαίπεί {ο οἴετηα] 16, 
νεμεγεά. 

1881 
90 Ἐον Ῥανιᾶ, αἴίοιυ Ίο Ἰ]ιαᾷ 11ὴ 

115. οὐ ρεπεγαξΙοπ βεγγεᾷ {16 
οοηςδε] οὗ ἄοα, 611] οἩ. 5166}, 
απιᾷ τγὰ5 αἱ τπίο 115 {αΐλοΥς, 

57 απᾶ 5807 οοιταρίίοῦ: Ὀτπο Π6 
ποια ἄοά ταῖδεά τρ 587 ΠῸ 

385 οοιταρθίοηῃ. Βο 16 Ίσιονπι αππ{ο 
τοι {μογείοτο, Ῥγαίπτει, αι 
ΠΥ ΟΡ} 015 τπαπ 15 ργοσ]αππθᾶ 

99 πηΐο τοι ταπηϊββίοη οὗ βῖηβ: απᾶ 
ὍΣ Ἠπη 6ΥοΥγ οπε {]ιαί Ῥο]ογεί]ι 
15 Παράβοα ἴτοπι 811] ἐπςς, 
1ΥΟΠ1 ἹΠΙΟἨ  Ὑο οοπ]ᾷ ποῦ 6 
{αδιΠεᾶ Ὦγ ἴ]ιο Ίαυν οὗ ἨΤοβες. 

40 Ῥοπγατο {]ογοίογο,]ο5 {πᾶ εοπ]θ 
προτ οι, πνηΙσ] 15. βρο]και ἴπ 
{6 ρτορ]είς 

41 Ῥεμο]ᾶ, γο ἄεβρίβδετβ, απ πγοι- 
ἄ6ν, απᾷ ΞΡ ΡΘΥΊΒΗ : 

Ἔου  πνου]ς ἃ πουῖς ἴῃ τοις 
6αγ5, 

Α γον πΥμῖο το 5181] ἵπ πο 
προ Ῥε]ενα, 1 οπο ἄθοϊαγο 16 
πηΐο γοῖι. 
Απά α8 ποὺ πγοπέ οαΐ, ἴ]εγ 

Ῥοαβοαρ]έ {πα {π|656 πνονᾶς παρ] 
6 βροεπ {ο {αι {π6 ποχῦ 

45 βαρραίῃ. Νοὸν π]θη {Π6 ΑΥΗᾶ- 
6ορτιο Ὀγο]α τρ, δὴν οὗ {πὸ 6υγς 
απ οἳ {πο ἄαγοιέ ργοδε]γίος {ο]- 
Ἰοπγαε Ῥατπ] απ Ῥαγπαβας: νο, 
αρεα]ίτπρ {ο παπι, πγσοᾷ {ποι 
{ο οοπίπαο ἢ ΤἨΠθ ργασο οὗ 
αοᾶ. 
Απ ἐπ ποχὺ φαῦραζ]ι αἰποςύ 

{λα “ΠΟΙ οἰ τὰ σαΐ]ιογεᾷ ἴο- 
Ρείμοεν {ο Ἠεαι {πὸ ποχ οἱ 5ος. 

45 Ῥτπό γηειπ {ο ον βαν {Π6 
τη] ἐπι 65, {11οΥγ πγεγο Π]]οᾶ τ] 
Ίεα]οαβδγ, απά οοπἰχαϊσζεᾷ Ίο 
{πῆρα πο Ὕγενο 5ρο]κειν Ὦγ 

46 Ρατ], δα 4Ρ]αβρμαπιεί. Απ 
Ῥατ] απά Βαγπαβθαβ βρακο οτί 
Ῥο]ά]γ, απᾶ βαῖᾷ, Τὸ πγαβ Ἱιθοθβ- 
5α1γ {λαῦ {π6 πνοτᾶ οὗ ἄοᾶ 5ῃοιυ] 
Πχεδῦ Ῥε εροκαηπ {ο γοα. Ῥοεῖις 
το ὑμυτιϑὺ 16 ἔτοπα γοα, απᾶ πάσα 
τοιιπεῖνεξ πηπγογέἩγ οἳ εἴεγπα] 
16, 1ο, γα ἔσσῃ {ο πε ἀθιίῖ]ος. 

ΑἹ ΒΟΥ ΒΟ Πα [ἢ {πὸ Ἐιοτᾷ οοτηππαιιᾷοᾷ 
τι5, ϑαγίη, 
1 μιᾶνϑ βοὺ {π86 Του ἃ Ἰίρῃξ οὗ 
ιο ἀδπίῖ]65, 

Ἐ]μαῦ ἔποι εΠοπ]ᾶαςέ 106 {ου βα]- 
παἰῖοηπ πηΐο μπα αὐξουτηοβῦ 
Ῥρατί οὗ {πΠ6 οαγ{Π. 

45 Απά αδ {πο ἀαπ]ες Ἠοαγᾶᾷ {Π1Α, 
ΠΥ πετε ρ]αᾶ, απᾶ ρ]οτ]βοᾷ {λα 
πνογᾷ ο[δαοᾷ: απᾷ αΞΠΙάἨΥ 45 1γεΤο 
οχζαῖπεᾶ {ο οἴετηα] 116 Ῥε]οτεᾶ. 

42 

44 

105, 
δογυ δεῖ 
118 θ1ύγι 
Φεπεγα- 
ἐἶοιι ὃ 
{116 ϱΟ110- 
50] ο 
σοᾶ, Τοῖ 
οι δἱεερ 
ον, 
δεν υειῖ 
ή 01070 
Φεπεγα- 
ἐΐογι, οἱ 
07 5ἴ6εβ 
ὃν {76 
(οι δεῖ 
ο) αοα 

505, 
τα ήρ]ε 
αιραν 

3 ΜαπΥ 
αποϊοης 
Δα ΠΟΥ Ἱ- 
{165 τραά 
ἐμ Κογα. 

805, 
γαϊεα 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. σθ1 

80 Δαβὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ 

τοῦ Θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη, καὶ προσετέθη 
Δ Ἁ ΄ ᾿ - ΑἹ 5: 

πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδε διαφθο- 
. ἃ 3 81 ράν᾽ ὃν δὲ ὁ Θεὸς ἤγειρεν, οὐκ εἶδε δια- 

38 φθοράν. γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες 

ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἅμαρ- 
- τ 

89 τιῶν καταγγέλλεται᾽ καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ 
ἠδυνήθητε ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως δικαιωθῆναι, 

40 ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται. βλέ- 

πετε οὖν μὴ ἐπέλθη ἐφ᾽ ὑμᾶς: τὸ εἰρημένον 

41 ἐν τοῖς προφήταις, Ίδετε, οἱ καταφρονηταί, 
ν / ἮΝ ἘΞ ῃ κα ” 

καὶ θαυμάσατε, καὶ ἀφανίσθητε' ὅτι ἔργον 
οί Ὁ ΄ 928 » - ε ΄ ε - “», ἐγὼ ἐργάζομαι 3 ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον 
9 ἢ 2 ᾧ οὐ μὴ πιστεύσητε, ἐάν τις ἐκδιηγῆται 

ὑμῖν. 

43. ᾿Ἐξιόντων δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἴου- 

ϑαίων 3, παρεκάλουν τὰ ἔθνη Ὁ εἰς τὸ μεταξὺ 
- - ΔΝ ε “- 

σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦ- 
“΄“ ΄ » ’ 

43 τα. λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς, ἠκολου- 

θησαν πολλοὶ τῶν Ιουδαίων καὶ τῶν σε- 
΄ ’ - ’ τ ΄ 

βομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ 

Βαρνάβᾳ᾽ οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς, 
” 3 δὴ 3 / 91 “ ’ - 

ἔπειθον αὐτοὺς ἐπιμένειν τῇ χάριτι τοῦ 

Θεοῦ. 
- δὴ 3 ” ’ Ν - 

4. Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα 
ς κά ’ 3 - ΔΝ ’ - 

ἡ πολις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ 

45 Θεοῦ”. ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους 
5. ” / » - 

ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ 

τοῦ Παύλου λεγομένοις 33, ἀντιλέγοντες καὶ 33 

46 βλασφημοῦντες. παρρησιασάμενοι δὲ 5 ὁ 
΄ « ΄.- 5 ΄“ 3 

Παῦλος καὶ ὁ Βαρνάβας εἶπον, Ὑμῖν ἦν ἀναγ- 

καῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 

ἐπειδὴ δὲ ὃ ἀπωθεῖσθε αὐτόν, καὶ οὐκ ἀξίους 
, ς ν - ” ΄ - 3 3 κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρε- 

41 φόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. οὕτω γὰρ ἐντέταλται 

ἡμῖν ὁ Κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, 
- 5 - 

τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς 

«8 γῆς. ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον, καὶ ἐδό- 

ξαζον τὸν λόγον τοῦ ἸΚυρίουϑ, καὶ ἐπίστευ- 
μὲ 3 , 5 ᾿ ή, 

σαν οσοι σαν τεταγµεγοι εις ζωὴν αιωγιογ. 

37 οπι. ἐφ᾽ ὑμᾶς 

ἐργάζομαι ἐγὼ 

29 3 ” 

αυτων 

50 ϱπι. τὰ ἔθνη 

Ἵ προσμένειν 

ορ ι 3 Μαγῃ. Κυρίου 

3 λαλουμένοις 

8 0η. ἀντιλέγοντες καὶ 

5 («νοῦ τε 

56 ϱοπι. δὲ 

5τ Θεοῦ ασ, ποὶ πιατῃ. 
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49 Απᾶ ἴλπο πιοχᾷ οὗ ἐπ Τιογᾶ πας 

ῬαρΗςμεᾶ ἑμτοαρ]οτέ 81] {π6 τερίοῃ. 
50 Ῥαΐ {η6 ἆονς βττεᾷ αρ ἴἶιο 

ἄαενοιαί απᾶ Ἰοποιγαβ]ε ποίηση, ατιᾶ 
με οἨΙεῖ ππεπ οἵ {ἴ]ο οἵίγ, απᾶ 
χαὶβοᾷ Ῥογβδσοπδίοη αρα]ηςδίέ Ῥαπ] απᾶ 
ΈΒαχΠΒΡΕΡ, απᾶ εχκρο]]εᾷ ἔπεπι οαΐ οὗ 
{617 οοαβίς. 
51 ἘΒ αὖ {Π6Υ 5]οο]ς οῦ ὑπὸ ἀπϑὺ οἵ 

ὑμεαῖν θοῦ δραϊηβῦ ἔλθπα, απᾶ οϱ8Π1Θ 
πη{ο ΤοοπΙπτη. 
53 Απά πο ἀἱβοῖρ]ες πογο Π]]οᾶ 

τ ἢ 1907, απᾶ ση} {με μον ἀΠοβῦ. 

14 Απᾶ 165 οϱππιο ἴο Ῥ885 ἵπ Τοο- 
ΠΙΠΙΗ, {λα ῦ {Μεγ πγοπί Ῥοί] {ορεί]ιογ 
Ιπ{ίο Ίο Αγπαροριο οὗ ὑπὸ ἆσγβ, 
απᾶ 5ο 5Ρρακο, ὑπαῦ ἃ ργοαῦ πηπ]{]- 
{πᾶ6 Ῥοί] οὗ {π6 ἆοννς, απᾶ αἱδο οὗ 
{πο ἄτεεκς, Ῥε]μονοε. 
2 Ῥαΐ {με ππρεΠενίηρ ἆατνς 5γγοᾶ 

τρ ἴ]μο (απίΙΙ6Β, απά πηπάο {]αῖτ 
ΤΆ] 5. ον]] αβοοζεᾶ αραἰπδί με Ὀτο- 
Ώνγεη. 
9 Τιοηρ πια {μογεῖογε αροᾶο ἔ]εγ 

βροεα]τιρ ΠΟΥ ἴῃ {ο Τιογς, τν] ο]ι 
/ψανο ἴΘβΠΙΟΠΥ πηΐο ο ννοτᾷ οὗ 
Ἠΐ5 ργαςα, απᾶ ρταπ{θᾶ βῖσηπβ απᾶ 
πυοηάςνς {ο ο ἄοπο Ὦγ ἐλεῖν λαπᾶς. 
4 Ῥαῇ {μ6 τη] πα 68 οἱ ἴ]1ο οίγτνας 

ἀῑνιᾶσᾶ: απᾶ ρατί ]ιο]ά ση] Ίο 
1631/5, απᾶ ρατί τυ λα ΑΡοβί]6β. 
δ Απᾶ πε {]εγα πνας απ αβδατ]ί 

τηδᾶθ οί] οὗ {π6 (απίί]6ς, απᾶ 150 
᾿ οὗ πο “65, ση] {Π|61} ΥΙ6ΥΒ, {ο τι50 
ἔλεπα ἀεβρ](ε[α]]γ, ἀπ {ο βύομο ἔμ θην, 
0 Έ]ογ πογο Ἱναχο οὗ 10, αῃᾶ Πρ 

πηΐο Τιγϑίσα απᾶ Ώσχρο, οἰδο5. οἳ 
Τ γοδοηΐα, απᾶ ππί{ο {116 γϑρίοι {λα 
Μεί] τοππᾶ ἀροπῦ. 
7 Απᾶ Ίμετο 1]6γ Ῥτθασ]εᾷ {πὸ 

ἀ9οβΡα]. 
8 4 Απᾶ ἔπετο δαΐ αὶ οετίαῖη ΙΣΠ 

αὖ Τιγϑίγα, Ἱππροίοπε ἴῃ Ἠϊς5 1οοί, 
Ῥεϊης ἃ ΟΥ̓ΡΡΙΘ {γοπι 5 πιοῦ]ετ’5 
πυοτηΡ, ΤΟ ΊΙΘΕΥΕΥ ια πνα]]κεί. 
9 Τ]ιο 6ατπο Ἰααγᾶ Ῥατ] Εροααζ: γιο 
Βίβα] Ῥεμο]άίπρ Ἠϊτα, απ Ῥεγ- 
οαϊνίηρ ὑπαῦ ηο μα [41{}} {ο ο Ἠαα]οᾶ, 
10 βαϊᾷ νι ἃ ]οιπᾶ νοῖςθ, Φέαιιᾶ 

αρηϊρηΏί οἩ ὑπ γ 1εοί; Απᾶ "6 Ἱεαροᾶ 
απᾶ σνα]]κοα. | 
11 Απάᾶ πηεπ {με Ῥεορ]ο παν’ τυμαῦ 

Ῥατα] πὰ ἆοπο, {πον 17 τρ {]ιαῖγ 
Υο1ςΘΒ, ΒαΨΙΠΡ Ίπ ο βρεεομ οὗ 
Τῳοαοπῖα, ΤἩο σοᾷ8 ατα «οπιθ ἆογνπι 
{ο πι5 ἴῃ {πο Ἠεποαββ οὗ ΠΕΗ. 
12 Απά Ώιεγ οα]]οᾷ Ῥατπαβας ο αρί- 

(θυ, απᾶ Ῥατα] Μοατουτίας, Ώεοαιβο 
116 τγᾶὰβ {1ο ομ]αῖ βΡοαα]οΥ, 

1881 
49 Απᾶ ἴλο ππογᾷ οὗ ὑπὸ Τιοτᾷ πνας 

βρτγοπά αμτοας Ολγοισ]λοτ{ 411 {πὸ 
50 πορῖοῃπ. Βαῦ {ΠῸ ὅθ αχγρεᾶ ο 

Όλο ἀανοαῦ γύοπε οὗ Ἡοποιχαβ]θ 
οδίαίο, απιᾷ {Π6 Ομ] οὗ 1πς6Π οὗ {ο 
ουσ, απᾶ εΙγγεᾷ τρ ἃ Ῥεχβεοῃ- 
ον αραϊπδί Ῥαπ] απᾷ Ώανπαβας, 
Δ] οαδὺ [λοπα οα{ οἱ ]ιαῖν Ῥου- 
ἄεχβ. Ῥταΐ αγ ελοο]ς οϐ {πὸ 
ἀαϑὺ οὗ ὑποῖν θοῦ αραϊπδε (Ποπη, 

3 Δα οπΊης πηΐο Τοοπΐπιη. Απᾶ 
{πὸ 4ἱδαῖρ]ες πγεχο Π]]οᾷ 1 70 
απᾶ 10} ιο ἩΟΙΥ αμορβί. ᾿ 

14 Απᾷ 16 οππηο ἔο ραξς ἴῃ Τοο- 
ἴθι, {πα εν επ{εγοᾶ {οροί]μος 
6ο Όλο ΑΥΠαΡοΡραο οὗ {πΠ6 ον, 
ΔΩ 50 βΡραΚκοα, ὑπαῦ ἃ. ργεαῦ τητ]- 
ὑπᾶ6 Ῥοΐῃ οἳ ΔΦονβ απᾶ οὗ 
ἄνεε]ς Ῥεμενεῖ. Βαὺ {π6 ἆοννς 
Όναί πγεγο ἀἰβορεδ[επέ βἠγγεᾶ αρ 
μα βου] οὗ ἔ]ο θπίιΙ6ς, ἀπ 
ππαάθ {επ ογΙ] αὐοούοα ασαἶης 
ὑπὸ Ῥγούμτεηῃ. Τιοπρ {παρ {Ποχο- 
{ογο ἴμαγ {αχτὶοᾷ έλεγε βρεακῖπρ 
Ῥο]ά1ψ ἴῃ ὑπὸ Τιονᾶ, νηΙοἩ Ῥαχο 
πΙίηθβ5 ππίο {Π6 ποτά οὗ 5 
6τασθ, ρταη πρ βἶσης ΠΩ͂ νΓοή- 
6εις {ο ΡῈ ἄοπο Ὦγ Επεῖν Ἱατιᾶς. 
Βαὺ {πὸ πα] πο. οἵ πο οἳῖτ 
πας αἰν 64 ; απᾶ Ῥαγῦ Πο6Ι4 νηί]ι 
Όιο σπβ, απᾶ ρατῦ τὶ {ΠῸ 
πῬοβῄ]ο8. Απάᾶ οι ἔλογο πας 
τ 46 δὴ οπηςεί μού οὗ {πο (ἄοπ- 
{1165 απᾶ οἳ πο «ους τυ ἢ ἐ]ιαῖτ 
ΥΊ6ΥΡ, {ο οπἰγοαῦ Ό]οπι 5Παπιθ- 
Γ{α]1γ, απᾶ {ο βίοπθ ἔ]απα, {ΠΟῪ 
Ῥοασαπηο απανο οἵ ἰὖ, απᾶ Ώοα 
απο πο οἵίες οἳ Τιοαοπία, 
Ἰμδία απᾶ Ῥεχραο, δᾶ {πὸ 
χορίοι. τοππά αροαίῦ: απᾶ {Π6γ6 
Όπεν ργεασ]εᾷ ἔ]ιο ροβΡε]. 
Απά αὖ Τῳρίτα {ετο ραΐ ᾧ ο6Γ- 

ἰαῖη 1ηαΠ, Πηροβεηῦ Ιπ 115 θοῦ, ἃ 
οτἴρρ]α {γοπα Ἠ15 τηοί]εγ’5 πγοπαἩ, 

9 πο προ ]αά το. ὙΠῸ 
54Ἠ16 Ἠθαχᾶ Ῥατ] βρθακίηρ : πυ]ο, 
Ταβύθϊηρ Ἠ15 οσο προι Πΐτη, 
απᾶ κεοοΐηῃσ ἔ]λαί Ίο ᾿δῇ {81{]} 
Το Ῥο 1ππαάθ π/λοῖθ, βαϊᾶ τν] 
ο ]οπᾷ γοίσθ, Βζαπᾶ πρυϊρηῦ ο 
ἴμψ 166. Απά πὸ Ἱοαρο τρ 
δα παλκαᾶ. Απά νο ο 
γα] μιᾶςς βαν; Πα Ῥατ] ]ιαά 
4σπ6, ὕπον Ἠ[ίεᾶ τρ ΕΠπαῖν νοῖσα, 
βαγίης ἰὴ -ἴμο βρθεοι οὗ Τη- 
οποπῖα, ΤἩο ροᾷ5 αγο οοπιο ἄοτγπ 
{ο τας ἴῃ {μα Π]κοπορββ οἳ Ἱπθῃ. 

3 Απάᾶ ἴΠεγ οα]οᾷ Βατηαβας, 3.Ππ|- 
Ῥϊΐζευ; απᾶ Ῥαπ], 9Μετοιχγ, Ὦο- 
681159 119 πναςβ ιο ομΙεῖ βροα]καυ, 

τῷ 

ὡϑ 

ον 

σι 

[ος] 

Ὁ -π 

10 

1 μι 

- τῷ 

105, 
δαυειξ 

3 ατ. 
Ζσιμ5, 

δα. 
ΠΤΠΕΥΠΙΕΡ, 
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ο ΄“΄ ΕΣ 

49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δι ὅλης 
” ΄ - ’ 1 

δὺ τῆς χώρας. οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι παρώτρυναν τὰς 
΄ " ΕΣ / 

σεβοµένας γυναῖκας καὶ 5. τὰς εὐσχήμονας 
ἐν - ἂχ. / 

καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν 
“ Ν ϕ 

διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ τὸν Ῥαρνάβαν, 
ἤ ΄ ΄σ « ,ὔ Ε “ καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

δι οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν 

55 αὐτῶν 3 ἐπ᾽ αὐτούς, ἦλθον εἰς ᾿Ικόνιον. οἱ 
Ν Δ Ε] ” - Ν [ή 

δὲ μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ Πνεύματος 
ς , 

Ἁγιου. 
κ᾿ Α 

14 ᾿Ἐγένετο δὲ ἐν ᾿Ικονίῳ, κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσ- 
΄σ ” ἊΝ Δ Ν - 

ελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τών ᾽Ἴου- 

δαίων, καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι 

9 Ιουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. οἱ 
Ν ε] θ Ὁ 1 3 δ »“ » / Ν » / 

δὲ ἀπειθοῦντες ᾿Ιουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκά- 
Ν ΔΝ -” 3 - ΔΝ ” 5 

κωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελ- 
- « Ν Ν μὰ / , 

3 φών. ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρ- 

ρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι 

τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, καὶ” διδόντι η πρ παρ ᾽ 
- ΄ - ΄σ 

σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν 

4 αὐτῶν. ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως" 
Δ ς Ν Ψ ν [5 3 Ὰ ἢ ς Ν καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς ᾿Ιουδαίοις, οἱ δὲ 

΄ ΄ Ν 

δ σὺν τοῖς ἀποστόλοις. ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ 

τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ιουδαίων σὺν τοῖς ἄρχου- 

σιν αὐτών, ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς, 
΄ ΄ Η Ν / “- 

ὃ συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς 

Λυκαονίας, Λύστραν καὶ Δέρβην, καὶ τὴν 

Ἰ περίχωρον" κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι. 
” δὴ 3 ’ ” ΡΨ» - 

8. Καί τις ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς 
Δ . ͵ ῳ 5 3, Ν ΕΣ 

ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐ- 
- ο 

τοῦ ὑπάρχων", ὃς οὐδέποτε περιεπεπατήκειΆ. 
9 . ΄ Ξ 5 

9 οὗτος ἤκουε τοῦ Παύλου λαλοῦντος" ὃς ἀτε- 
’ ᾽ “- ἣν 8 Ἁ α ’ ” - 

νίσας αὐτῷ, καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σω- 
- π , - ο 9 ΄ 

10 θῆναι, εἶπε μεγάλῃ τῇ" φωνῇ, ᾿Ανάστηθι ἐπὶ 

τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἤλλετοῦ καὶ πε- 
" ἃ 

11 ριεπάτει. οἱ δὲϊ ὄχλοι, ἰδόντες ὃ ἐποίησεν 
΄ 3 - ΄“-Ο 

ὁ Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαο- 

νιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώ- 
,΄ὕ͵ ; ε α- Ψ / Ν 

13 ποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς. ἐκάλουν τε τὸν 

μὲν ὃ Βαρνάβαν, Δία" τὸν δὲ Παῦλον, Ἕρ- 
“ » δὴ ἌΣ κ ς ε / - / 

μῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου, 

88. οπι. καὶ 

5 ϱπι. αὐτῶν 

1 ἀπειθήσαντες 

3. οπι. καὶ 

ὅ οπι. ὑπάρχων 

4 περιεπάτησεν 

ὅ ρηι. τῇ 

ὁ ἥλατο 

Το) τε 

8 πι. μὲν 
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ἜΡΩΣ, 
Ἵν 
195. 140. 
6. 
1έου. 14. 
ς 

κ με 9:1. 
13. 

κ 20ον, 
11. 26. 

ΤΗΕ  ΑΟΤΕ ΧΙΥ. 15-26. 

1611 

15 ποπ {μα ργ]ας{ οἳ παρ θυ, πνπ]ο]ι 
τγὰβ Ῥαίογο {]ιεῖγ οἰὔγ, Ῥγοισ]{ί οχκθη, 
απᾶ ρατ]απᾶς απ{ο ἴλο ραΐθ5, απᾶ 
του ανα ἆοπο βαστίβσοςο τὶ} ἴ]ια 
ῬΘΟΡΪΘ. 
14 Ὑ]ῖο]ι π]ιετ ὑπ ΑΡοβί]α65, Ῥαχ- 

παβρας δα] Ῥατπ], Ἱοατᾶ οἳ, ἴπεγ τοπ 
Οιαῖτ ΟἹο 65, ἃ μα τα 1 α1ΠΟΠς ὑΠ 6 
ῬΘΟΡ]6, ουγΊπρ οὖ, 
15 Απᾷ βαγίηρ, ΒΙΥ5, ΤΗΥ ἆο γε 

{π656 {μήησς2 Ίο 8150 ατο τηθη οἵ 
Ίο ῬαβδΙΟΠΡ πα τοι, απ Ῥγθασ]ι 
ππ{ο γοα, ὑπαῦ το βΠοπ]ᾶ {αντ Τγοπα 
ἴλεβο γαπ1Μ65, απ{ο {πο Ἠνίις (ἀοἄ, 
ΚΎΒΟΙ. πηαᾷο Ἠθανοη απιᾶ ΘΑ ἢ, αιᾶ 
Ώιο 5οα, απᾶ 811 ἐήησς {]αί αγα 
Γογαίπ. 
10 ἘΥΤΙΟ ἴῃ πιο ραξε 5αῇογεᾶ 

411 παίΙοηβ {ο γα]ῖς ἴῃ ια οὐ 
ΝΑΥΒ. 
17 Νεγεγί]οα]θβς, ο 1ο[6 ποὺ ἨΙΏιβδο]{ 

ση ἑΠοιιῦ τυ! δ 655, 1 {Πα 116 414 ροοᾶ, 
Δ σαγο τι8 ταῖη Τγότη Πθᾶγϑῃ, απιᾷ 
{πι ὑπ] ΒΕάΡΟΠΡ, ΠΠΠΠρ ΟἹ Ποατίβ 
νη{]ι Τοοα ατιᾷ ρ]Δ Π|655. 
18 Απᾷ ση {Π|656 βαγῖηρς ΒΟΔΙῸΘ 

γαβγαϊηθᾷ ΠΟῪ {ο Ῥ6Ορ]θ, ἐπαΐ 
ΏΠιεγ Ἰιαᾶ ποὺ ἆοπα βδουϊῆοθ Πίο 
{Π 611. 
19 41 Απᾶ {ποτε σατπο {10 Π 6} οθγ{α 1η 
θυ 5 {γοπα ΑΠΙΟΕἨ απιᾶ ΤοοπΙτη, 0 
Ῥογβππζεᾷ {Π6 Ῥεορ]α, Ἑαπά Πανίηρ 
βἰοπθοᾶ Ῥατα], ἄγον πι οας οὗ ἴ]ιαο 
οἵιψ, ΒΡ οβίῃηρ 6 Ἰιαά Ώεσπ ἀἆθαά. 
20 ΗΠονρεῖέ, ἃ5 ὑπ6 ἀῑδοῖρ]θς 5ἱοοᾶ 

γοαπᾶ αροπί 1ή1ῃ, Ίθ το5θ πρ, απιᾶ 
681Π6 Ἰπ{ο {Π6 οἷν, απιᾷ {πὸ πεχί αγ 
Ίο ἀθραυ θα ση] Ῥανπαβαςδ {ο Ώεγ]θ. 
21 Απ θη {π᾿ 0 ]αᾶ ρτοασ]ιθᾷ πε 
(5Ρ61 {ο ἐπαΐὲ ο1γ, απ δα ἐδπσ 
ΤΗΥ, {]1αγ τ οὐτπι "θα ἀρίη {ο1ιγβίνα, 
απάᾶ {ο Τοοπίππα, απᾶ ΑΠΙΙΟΟΗ, 
22 Οοπβτιηῖηρ {Π6 βοια]ς οἵ ἴ]πο 419- 

61ΡΙ68, απᾷ εχ]ονγίῖπσ ἔμεπι {ο 601- 
πο ἴῃ {ο {10}, απά {πᾶ σγε ται 
ΩωτοιρἩ τηπο] ἐγηρα]αίοπι οπ{6υ 1Π{ο 
{Π6 Ἰήπρᾶοπα οὗ αοᾶ. 
28 Απά πει {αγ πᾶ ογᾷαϊπαᾶ 

ποια Ἠ]άενς Ίπ ονουγ ΟΠατοΙ, απᾶά 
Ἰαῦ Ῥγαγεά ση] {αβπρ, ἴ]ογ σοπ]- 
τηρηᾶοᾷ {ατα {ο ιο Τιονᾶ, οἱ οί 
ΏἼ1εγ Ῥο]ενεί. 
24 Απᾶ αἵξου {ποὺ Ἰαᾶ ραβθεᾶ 
ποαρλοαί Ρἰβίάῖα, {αγ οἈπ1ο {ο 
ῬατηρΗηγμα. 
20 Απά χη {Πο6Υ ]αᾶ ργεασ]εᾷ {16 
ΟΥ̓ ἴῃ Ῥθυρα, {λεγ πνοπύ ἄοππ πο 
ΑἴΑΙα, 
26 Απᾶ Ίἴπεποο βαϊ]]οᾷ {ο Απίι- 

ος, ἔχοπι ὙΠΘΠΟΘ {αγ Ἰιαᾶ Ῥθυι 

1881 
15 Απ ἴμο ρτῖεβδί οὗ 1 πριν γ]λοβθ 

επιμ] Ἴναδ ἨῬαΐογε ὑπ οἵίγ, 
Ῥγοτσ]{ οχεπ ἃ Πα ρατ]ατιᾶς απ{ο 
Όλο σαΐσς, απιᾷ ποπ] ανα ἄοπα 
βαογ]βσο ὙΠ {πὸ τη] ὑπ 65. 
Βαῦ θη {Π|6 αΡοβ{]6ς, Βαγπαβας 
απά Ῥατπ], Ἱοανά οὗ 16, ὑΠ6 Υ τοπ 
Ὠιαῖν σαυτηθηΐβ, απ βργαπσ ἕο ἢ 
4ΊΠΟΠς Ίμο τ] πάς, ουγΊπρ 
οαὖ απ βαγίης, 9178, ΠΥ 4ο γα 
{ποθ ὑΠπ]ηρ5} Ὑ/ο 4150 476 ΤΏ 
οὗ Π|κὸ Σραβείοης πι σοι, απᾶ 
Ῥυϊηρ γοα σοοᾷ Πάϊπρα, ἔ]λαῦ γα 
ποπ] τ 1γοπι ἴμοδο γαῖῃ 
ὠησς απ{ο πο Ἠνίηρ οὔ, πιο 
πηπζο ἴμο Ἠσθαγαι δα {Π6 θαυ τη 
ΔΩ͂ ιο 56, απᾶ 811] ἐπαῦ ἴῃ 
Όλιοπη 15: ὙΠῸ ἴῃ {Π6 σΘΠΘΥΑΙΟΠΡ 
6οπο Ὦγ 5. Υϑα 811] {για πα ϊοηβ 

17 ἴο πνα]]ς ἴῃ {]ιαῖγ ού ας. Απᾶ 
γεί Π6 Ἰοῖν ποὺ ἨπΙβαΙ πὶ πουῦὺ 
τη 55, ἴθ {πὰῦ Ἐα ΑἸ ροοᾶ, 
δια ρανο γοα ΤᾺ ΌΤ Πᾶν ΤΠ 5 
απά {γα {π|| 5 βοηβ, ΠΠΠ Πρ ὙΌΣ 
Πραγύβ πιὰ οο απ ρ]αάπθβΒ. 
Απ τι {Π656 βαγίηρς ΒΟΔΥΘΘ 
γοβίγαἰηθᾷ Ό]μαγ πο τα] πᾶ 65 
{γοπα ἀοῖπς βασγ]ῃσο απο ἔ]οπῃ. 

19. Ῥαυΐ {λογο οππ1θ “765 10 Π 6 Υ 
{νοπα ΑπῑοσΙι απᾶ Τοοπίατα: ἀπ 
Ἠαγῖηρ ρενβπαζαᾷ [Π6 πα αιᾷς», 
{που βίοῃηθα Ῥατπ, απά ἄτασσεα 
Ὥϊη οαΐ οὗ ἴ]ιο οἵςψ, βαρροβίπσ 

20 ὑπαῦ Ἠο πνας ἀθαᾶ. Ῥπΐ 45 {μα 
ἀἱδοῖρ]αος βιοοα τοι αροταί ΜΗτη, 
Ἡε 10βο παρ, απᾶ οπ{ογθοᾶ Ἰπίο 
{ο αγ: απᾶ οἩ. {πο ΙΠΟΥΥΟΥΓ 
μα ποπ {ον τι Ῥατπαβαβ 
{ο Ώετρο. Απά θη {που Παᾶ 
Ῥγοδασ]ος {Π6 ϱοβρο] ἴο {Ππεῦ οἵζγ, 
απ ΠΩ ππαᾶο ΤΠ ΠΥ 4186ΙΡΙ6Β, 
{μον τοῦπγπεά {ο Ἰωμείτα, απᾶ 
{ο Ιοοπίππα, ὦ {ο ΑπΙοσΙ, 
οοπβΥτηῖπσ {Π6 50115 οὗ ἴ]ιο α15- 
οἷρ!θβ, δα πουθηρ {επι {ο 6οἩ- 
πιο ἴῃ πο ἔα, απᾶά {πε 
ὑπγοαρ]. τηϑηγΥ ὑγ]} ] αὐ] 05. Ὑγ6 
πητιδῦ δηΐου ἰηΐο {πο Ἱαπράοτη 
οἳ ἄοά. Απᾶ π]θοι {Π6γ πᾷ 
αρροϊπ{θοᾶ Του ἔλμοπι οἰάετβ ἴῃ 
6Υ6ΥΥ οἩατοἩ, απᾶ Ἠαᾶ Ῥγαγεᾶ 
τὶν} {α5πςρ, {πεγ εοππποπᾶεᾶ 
{Πότ {ο {π6 Τιογᾷ, οἩ Ποῖα 016Υ 

24 Ἠαᾶ Ῥομεγοί. Απ {]ογ ραββεᾷ 
μποαρ] Ῥ]ϊβιᾶϊῖα, απᾶ οα1πθ {0 

2ὔ ῬαπιρηγΗα. Απάᾶ θη {πον Ἠαά 
βΡοκεη {ἴπο ποτά ἴῃ Ῥεχρα, 

26 ἴπογ ποπ{ ἄοππ {ο ΑἴἴαΠα; απᾶ 
ἴαπςος {1εγ βαϊ]οᾷ {ο Απῑοσβ, 
110Π1 ὙἹἩσποθ ΌΠεγ Ἰαᾶ Ῥεετ 

14 

μι οι 

10 

1 ἰσ 6] 

28 

1 τ. 
Ζειιξ. 

20 τσ, 
γιαΐεγ8 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ 

13 ὁ δὲν ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς 
᾿ς »“» , πόλεως αὐτῶν]ῦ, ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ 
Δ “ αρ Δ - 35 ᾽, τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε 

, 3 / 

Ἡ θύειν. ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνά- 

βας καὶ Παῦλος, ὃ δ. ὰ ἡμά )- ὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐ 
τῶν, εἰσεπήδησαν" εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες 

16 καὶ λέγοντες, Άνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ 
ε “ ΄σ “ / ΕΣ 

ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγ- 

γελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων 
9 “ 8 

ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν]” Θεὸν τὸν!” ζῶντα, ὃς 
ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 

/ Η ῃ ν ἢ9 ξεν ιμής . 
16 θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς ὃς ἐν 

Ξ ΤΥ “ ” , Ν 
ταῖς παρφχημέναις γενεαῖς εἴασε πάντα τὰ 

“ «ς - ΄σ ’ 

17 ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. καί- 
5» -- 

τοιγε]ὸ οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγα- 

θοποιῶν Ἡ, οὐρανόθεν ἡμῖν ὑετοὺς διδοὺς 
Ν ᾿Ὶ / ΕῚ “ - 

καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς 
Ν ” / Ν δι ε - 10 Ἂν 18 καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν, καὶ 
- / , Δ 3 

ταῦτα λέγοντες, μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχ- 

λους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς. 
ΕῚ ΄“ ” κ 3 

19 Ἐπῆλθον δὲ ἀπὸ ᾿Αντιοχείας καὶ ᾿Ικονίου 
3 - Ν , εἰ 5” Δ Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους, καὶ 

λιθάσαντες τὸν Παῦλον, ἔσυρον ἔξω τῆς 
Ελ 

50 πόλεως, νομίσαντες αὐτὸν τεθνάναι. κυ- 
/ ΔΝ δι - - τ εὖ 

κλωσάντων δὲ αὐτὸν τῶν μαθητῶν, ἀναστὰς 

εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν" καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθε 
Ἀ - ’ . Ἄ 5 / 

9 ἐς 21 σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. εὐαγγελισάμε 
/ ν / 5 / Ν / 

νοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην, καὶ μαθητεύσαντες 
’ 3 4 ’ 

ἱκανούς, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ 18 

9 Ἰκόνιον καὶ 5 ̓Αντιόχειαν, ἐπιστηρίζοντες τὰς 
κ᾿ κ "Ξ » 

ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμέ- 
“ -“ “ 

νειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων 

δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

93 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ᾽ 
/ / Ν ΄“΄ 

ἐκκλησίαν, προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν, πα- 
, 5 λ “ - , ων ’ 

Ρέθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύ- 
’ 

94 κεισαν. καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον 

95 εἰς Παμφυλίαν. καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ 
ῃ , ᾽ Ν - 

90 τὸν λόγον, κατέβησαν εἰς ᾿Αττάλειαν᾽ κἀκεῖ- 
3 ’ 5 ᾽ 

θεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. σ05 

9 (ὅ) τε 

10 ο). αὐτῶν 

11 ἐξεπήδησαν 

13 ϱηι, τὸν 

ΟΠι. Ύε 

ἀγαθουργῶν 

ὑμῖν 

ὑμῶν 

17 νομίζοντες 

18 ααὰ εἰς 
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π᾿ Μαίἰ. 
20. 4. 

1611 

χθοοπηπηθπᾶεᾷ {ο ἴ]θ σταςα οἵ αοῦ, 
Του ἔ]ια γγοτ]ς γγμΙοἩ ὑπο γυ {απ εά. 
21 Απάᾶ να ἴλεγ Ἠεγο 60116, δ 

λαά σαΐπετεᾷ ὑπὸ ΟἸνατο] {οραίμον, 
[ΠΥ το]ιθαγβοᾶ αἩ ὑπαΐ οὔ Πα ἆοπο 
ντ] {Ἴχετη, ἀπ ποτ Ίο Ἠαᾶ ορεπεᾶ 
{λα ἄοου οἱ ζα 10} απ{ο {πὸ ἀαοπΠΙ]ε». 
28 Απᾶ ἴ]εγο {Πεγ ἃ οᾶθ Ίος πια 
να {πο ἀἱβεῖρ]ε». 

15 Απ οσγίαϊπ 16 ὙΥ 10}. οπ1ης 
ἄονγη ἔτοπη ο πάσα, {αασΏῦ πε Ῥγο- 
ΏἨγε, απιᾷ βαϊά, Ἠ Ἑκοορί γε Ῥο οἷγ- 
οππιοίβο α{ἴθΥ 0116 ΙΠΑἨΠΘΥ οὗ Μ0Ρ6Ρ, 
γθ σαηποῦ ΡῈ βαυϑᾶ. 
2 Ἠ/μοαιι (μεχείογο Ῥατ] απ Ῥαγπα- 

Ῥα8 Ἰιαά πο 51η8}] 4ἱβδεηβίοπ απ 415- 
Ῥτ{α{1οπι 10} {]νοπ1, {]1ογ ἀείονπαίπιος 
{μα Ῥατ] απᾶ Βαγπαβαβ, απᾶ 66Υ- 
{αΐη οὔμθγ οὗ {Παιῃ, βΠοπ]ά ρο πρ {ο 
Ἰογπβα]θτα Πίο {ο ΑΡοβίΙ6β απᾶ 
Ἐ]άστς αροπῦ 018 4παββοῃ. 
8. Απά Ῥοαΐις ῬγοαρΏ{ ο {116 1} πγαγ 

Ὅν Πιο ΟΠΥο]ι, Ώιογ Ραββα {μτοιρ] 
Ῥλοπίος δα Ῥατπασία, ἀεο]ατίης {ο 
οομγουβίοῃ οὗ {πὸ ἄεπΙ]6Ε: απά [ΠΟῪ 
οαιβεᾷ ργϑαῦ 700 ππίο 811 ἐμ6 Ῥχα- 
γε. 
4 Απᾶ π]επ ἴ116Υ Ίεγθ «01η8 {0 ἆο- 

Υ1811611, ἐ]1οΥ Υ6γο τασεϊνεᾷ οὗ ἴ]ιο 
Οτο, δα οὗ {π ΑΡΟΡΙΙ6Β, απιά 
Ἐ]άςυβ, ατιά {ποὺ ἄεε]ατεά 811 {Π]πρ5 
πας αοᾶ πᾶ ἆοπο συ] πεπη. 
ὅ Βαῦ ἴλεγο γ056 πρ εετίαῖ οὗ {μα 

βοοῦ οἳ ἴμαο Ἐμαχίδεεβ ὙΠΟ [06- 
ανα, βαγίηρ, ὑπαὺ 16 πας πθσς[π] 
{0 οἴγοππσίδο {]απα, ἃ {ο οοιηπηαά 
ἔλαπα {ο Ἱκθερ {16 Τιδνν οὗ Μ0Ρ6Ρ8. 
6 4 Απᾶ ο ΑΡοβΙΙε5 απά Ε]άθνΡ 

63116. {οσαείμοχ 10Υ ἴο οομβἰάεν οὗ 
{815 τπα{{εγ. 
7 Απά πει ἴμεγα δα Ῥδει πητισ]ι 

ἱβραίίπρ, Ῥείεν τοβο πρ, απᾶ βαϊά 
πη{ο ἔ]ιετα, Ἐ Με απιά Ῥτοαί]μγαπι, γο 
Ίσπιουυ ου ἐ]ιαῦ ἃ ροοᾶᾷ Ὑγ}116 αρο, 
ἄοα τηδδ οἸοῖσς απποησ 5, ἐ]ναῖ λαο 
θη 165. ὈΥ͂ ΤΥ ποτ} ΒΒ σα Ίθατ 
6 πγονᾶᾷ οἳ {με οβρε], απᾶ ᾖο- 
Ἠετο. 
8 Απᾶ ἄοά πο] Ἰσιοπγοῦα ἴ]ο 

Ἰδατ{β, Ῥαχο ἔλοιι τ] 655, ρῖνίης 
ἴἼπεπα {1ο πον «Ποβί, 6Υ6ΕΠ 8ἃ5 16 
ιά απίο ας, 
9 ἙΑπά γε πο ἄἱἤθγεπος Ῥείπγεαῃ 

τι απιά {ροτα, ραν ή γίηρ ὑπο Πεατίς 
Ἀγ {α1ἰἩ. 
10 Νου ἐμεγείογο πας ἰοπιρύ τα 

αοᾶ, Ξ{ο ραῦ ἃ τοκο προπ ἴ]ιθ τθς]ς 
οἳ ο 41βοίρίαβ, πἩΙοἩ ΠΟΙ ΠΟΥ ΟἿΣ 
Τ4ἴΠ6ΥΒ ΠΟΥ Ίο ΊΥ6χθ αὖ]ο {ο Ώθαχ ὃ 

96- Χγν. 10, 

1881 
-οοτητηϊ 64 {ο λε ρτασο οἳ ἀοᾶ 
{0Υ {Π6 σοῦ ΒΟ {πο Ἰαᾶ 
{π]1β]]οά. Απά πν]ιθ] {ΠΟΥ πγοΓθ 
60118, απά πᾶ ραϊμετοᾷ πε 
ολατο]. {οσδίμες, {11εγ γεπεαγβδεᾶ 
811 Όμήησς ὑπαῦὺ ἀοᾶ Ἰαᾶ ἆοπα 
πι πθία, πα χουν ια Ίο Ἰιας. 
οροποᾷ ἃ ἄοον οὗ Τα10] απ{ο ολα 

28 (θπ165. Απά ἴπεγ {αντιθᾷ πο 
110016 ὑϊπη6 τυ} 1ο 4ἱβεΙΡΙ6Β. 

15 Απᾶ οθγίαϊι ΤΠΘΊ 681Π6 οτι 
ἔγοιη οπᾶσα απά {ααρμί {ΠῸ 
Ῥγείμταπι, δα πα, ἙἩκοερί γο "8 
οσατησϊθεά αἴίεν Όλο οπδίοπα οὗ 

3 ΜΟΒΟΒ,Υθ οαπηοῦ "8 βανεά. Απᾶ 
πηθι Ῥατ] απᾶ Βαγπαβαβ Ἰαᾶ 
πο 5118}} ἀϊδδοπβίοη απᾶ απθβ- 
ἐϊοιηρ ταῦ Έλοτη, έμο ὀγεί]γεη 
αρροϊηθεᾶ {αυ Ῥατ] απᾶ Ῥανπα- 
να5, απ οετίαϊπ ΟὔΠΟΥ οὗ μαπι, 
Βλοπ]ᾷ Ρο τρ {ο 1 εγαδα]επι ππ{ο 
ιο αροΡβί]εβ απιά οἱ θυ αὐοπί 
{815 ααοβίοἨπ. ΤΉΘΥ ἰπεγοίογα, 
Ῥεΐης Ἠτοισ]ιί οἩ. (ιο γγαγ Ὦγ 
{Π|ὸ Ομ ΤῸ}, Ραββα {μτοαρ]ι Ῥοῦ]α 
Ἐλωπ]οῖα απᾶ απηστία, 4εε]αχίης 
{πὸ οοπνοαγβῖοιπ οἵ ὑπὸ ααεπ[Ι]ες: 
απᾶ ΠΟΥ «ααβεᾷ ρτοαῦ 70Υ πηΐο 
811 ιο Ῥνείηγοι. Απά γ]εη 
ΠΟΥ πνεχο ο0π1ς {ο «16γάβα]επῃ, 
Όπεν νγογο τϑοοϊγοα οἳ {πὸ ο αγο]ι 
Δ] πὸ αροβ{]6Β δα {16 ε]ά6ΥΒ, 
απᾶ μον τεµοααγδεά ὉΠ {μίπσβ 
ναί ἀοά Ἰαᾶ ἄοπο πα ἔλλοτη. 
Ῥα{ {που 1059 αρ οθγίαῖη οὗ {Π6 
βοοῦ οὗ ἴ]ιο Ῥματϊρεθρ Ὑ/Πο Ῥε- 
Ἠαγεᾶ, βαγίπς, 1ὺ 15 πεεᾶ[α] {ο 
οἱγοππησί5θ δια, απᾶ {ο «Ἠαχγρο 
{πποτη Το Ίκοερ ἴ]ιο Ία1υ οὗ Μοβος. 

6 Απᾶ {λεαροξί]6β απ {110 ο]άσνβ 
ὙΥ6 16 σα μου θα {οσοί]ον {ο οοηβ]- 
ἆεν οὗ 815 παίζουν. Απ πει 
{πεγα]αά Ροδτηπσ]αποβΠοπῖπς, 
Ῥοΐεγτοβθτρ, δ παι ππ{ο ἔπατη, 

Ῥνεί]μνοι, ο πον Ἠον Όλα 
18. σοοᾷ ὙηΠ]ο ασο ἄοᾶ πιαᾷο 
ολμοῖσθ απποηςσ τοπ, λιαῦ Ὦγ ΤῊΥ 
τα} {ο (θη 1165 β]λοπ]ᾷ Ἠθαν 
{16 ποι οἵ {πὸ ροβρα], απιᾷ Ῥο- 
Ἠσθνο. Απάᾶ (σοῦ, πυμΙσ] Επουγεῖ]ι 
ιο Ἰθδανίς, Όανο {πΠ61πῈ ὙΠ] Π655, 
βϊνίπσ {παπι πο ἨΗοῖψ ἀΠοβῖ, 
ΟΥ̓́Θ 48 Π6 αἷᾷ τπ{ο τδ; απᾶ Ίο 
τηδθ πο Οἰβυπιοίίου Ῥοΐπγεει 5 
Δ ὑπ θυ, ο]εαβίπρ-0λοῖν θαυ β 

10 Ὦγ ἔα. Νου ὑπουθίοσο ΠΥ 
{επαρί γο οὔ, ὑπαῦ γο β5ῃουᾶ 
Ῥαὺ ἃ γο]ο προπ πα πιθοῖς οἵ 
{πο ἀἱβοῖρ]6β, πΥμΙσἩ ΘΙ 6 ΟἿΣ 
141168ΥΡ ΠΟΥ πο ὙὙ6 18 α)]ο {ο Ρεατ ὃ 

ὧν 
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ο 

[10] 

16, 
ΤΟΝΙ 
φαγὶ» 
ἀα 8. 
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παραδεδοµένοι τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ 
97 ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν. παραγενόμενοι δὲ καὶ 

συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν, ἀνήγγειλαν 19 19 ἀνήγγελλον 
ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ὅτι 

98 ἤνοιξε τοῖς ἔθνεσι θύραν πίστεως. διέτρι- 

βον δὲ ἐκεῖ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς 39 00. ἐκεῖ 
μαθηταῖς. 

15 Καί τινες κατελθύντες ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας, 
ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ᾿Εὰν μὴ περι- 
τέμνησθεὶ τῷ ἔθει Μωῦσέως, οὐ δύνασθε 1 περιτμηθῆτε 

5 σωθῆναι. γενομένης οὖν” στάσεως καὶ συ- 3 δὲ 
ζητήσεως" οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ ὃ ἑητήσεως 

Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαίνειν 
Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους ἐξ 

αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυ- 
τέρους εἰς Ἱερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος 

8 τούτου. οἱ μὲν οὖν, προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς 
ἐκκλησίας, διήρχοντο τὴν Σ Φοινίκην καὶ Σα- “ (τήν) αὐ τε 

μάρειαν, ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν 

ἐθνῶν καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσι τοῖς 

4 ἀδελφοῖς. παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἱερουσα- 

λήμ, ἀπεδέχθησανδ ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ ὅ παρεδέχθησαν 

τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγ- 

γειλάν τε ὅσα ὁ Θεὸς ἐποίησε μετ᾽ αὐτῶν. 

6 ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως 

τῶν Φαρισαίων πεπιστευκύτες, λέγοντες ὅτι 

Δεῖ περιτέμνειν αὐτούς, παραγγέλλειν τε 

τηρεῖν τὸν νόμον Μωῦσέως. 
ὃ Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσ- 

7 βύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου. πολλῆς 

δὲ συζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος δ ζητήσεως 

εἶπε πρὺς αὐτούς, 
"Ανδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ 

ἡμερῶν ἀρχαίων ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν ἐξελέξατο, 7 ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ 

διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν ΕἸΡΕΣ 

8 λόγον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ πιστεῦσαι. καὶ ὁ 

καρδιογνώστης Θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς, δοὺς 
αὐτοῖς ὃ τὸ Πνεῦμα τὸ ΄Άγιον, καθὼς καὶ ἡμῖν' ὃ οἵπ. αὐτοῖς 

9 καὶ οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, 

10 τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. νῦν 

οὖν τί πειράζετε τὸν Θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ 

τὸν τράχηλον τῶν μαθητῶν, ὃν οὔτε οἱ πα- 
, - " « ΄ ῃ 

τέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι; 
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1611 
11 Ῥπϊ πο Ῥε]ίενο ὑπαὺ ἴ]γοιρ]ι 

{πμ6 ῥτασο οὗ {π6 Τιογᾷ 5ᾳεεας Ολτίς 
Ὑ76 518}} Ῥο βατεᾷ ενεπ α5 {Πεγ. 
12 47 Τμει αἩ {π6 τηπ]{αᾶς Κερί 

βΊ]εηςε, Δα ϱανο απάἸεπορ {ο Ῥαχ- 
ηαβραδ απᾶά Ῥαπ], ἀοε]ατῖηρ πν]αῖ 
ΤῊ Δ 0165 απά Ὑοπᾶθγ5β ἄοά Ἰαᾶ 
ψινοιρμῦ ΑΊΠΟΠΡ ἴμο ἀεπιες ὈΥ 
(ππεπη. 
19 4 πᾶ αἲον ἴ]αογ Ἰιαᾶ Ἰε]ά 
ια Ῥεαςθ, «4165 αηβιγογες, 817- 
ἴησ, Μεπ απᾶ ῬτοίἨχεη, Ἰθαχ]κθι 
πη{δο 116. 
14 ΘΠΠΘΟΠ μα ἀασ]αγεά μὸν ἀοᾶ 

αὖ πο ἢγϑὺ αἸα νιβῖῦ {ιο οπΠ{Ι168, {ο 
ἴα]κο οαὖ οὗ ἔ]απι ἃ Ῥθορ]ο ἴου 18 
Ναππο. 
15 Απά {ο Ες αργθο ἴ]ιο που οὗ 

{πΠ6 Ῥνορ]ιοίς, ας 1 15 συν] ζθη, 
16 ἈΑΐίον {815 Τ ση] γαύαγη, απ 
νι Ῥαϊ]ά αραϊη {π6 Ταρογπασ]ο οἵ 
Ῥανιᾶ, ΒΟ 15 Τα11οπ ἄονπα: απιᾶ 1 
Ὑ011 Ῥττ]ά ἀραῖ {πὸ χπΙΏς ἰ]ογθοῦ, 
απά Τ 1 βοὺ ἢ αρ: 
17 Τ]αί πο ταβιᾶπο οὗ 1πΘΏ τηϊσ]ιέ 
566 ]ς α[ίεν {πα Τιογᾶ, αιιᾶᾷ 411 ἐπ6 
ἀεπί]θς, προη οί 1ΙΥ Ναπιο 15 
οαἡεᾶ, βα1ζ]ι ὑπὸ Του, γῆ ἀοαί] 41] 
{Ππ656 {ΠΙπρβ. 
18 πόση απίο ἀοᾶ απο 41] [15 
ποτ] ἴχοπι {π6 Ῥοριηπίπρ οὗ ἴ]ο 
πγοτ]ά. 
19 ἨγΠετείογο τηγ βεπίσπορ 18, ὑπαῦ 

νο ουρία ποὺ ἔΠατα πνμΙο ἔγοπα 
ΠΙΟΗΡ ὑπ επδΙ]εβ αὖθ πε {ο 
ἀοά: 
20 Ῥταί {πα πο πτ]ίο ππ{ο ἴ]απῃ, 

ὑπαῦὺ {ποὺ αρρίαῖι Ίγοπι ῬοΠαίίοιις 
οὗ 14915, απιᾷ 1τοπι {ογηΙσα{ῖοπ, απιᾶ 
{ποπ {μπρς βἰαπρ]εᾶ, απᾶ {τοπ 
Ῥ]οοά. 
21 Εον Μοβες οὗ οἷᾶ εππαο Ἰαξ] ἴῃ 

οτειγ οἵγ ποθι ὑπαῦ ῬΥΘ8 01} Ἠΐτη, 
Ῥεῖηρ χοβς ἴῃ {Π6 ϑ'υπαρορστιθϑ 6ΥΘΥΥ 
Ραββαξ ἆπγ. 
22 Τ]μαεη Ῥ]οαδοᾷ ὁ ὑπὸ Αροβίοβ 

απιά Ἐ]άενς 1} {π6 πγ]ο]ο Οτο], 
{ο βοπᾶ οἩοβοπ 1ηθι οὗ ]αῖ ΟΥ 
ΟΟΠΙΡΕΊΨ {ο ΑΠΙΙΟΣΙ, νι Ῥαπἱ ατιᾷ 
ΒαΥΠΑΡΑΒ: παηιοῖμ, ᾗπᾶα5 5αγπαπιεᾷ 
ἌῬαγρβαβαξ, απᾶά 5115, εμῖαεῖξ τησ 
4ΊΠΟΠΡ ο Ῥγοίηγθιι, 
25 Απά ὙὉπτοίο Ἰείίενς Ὦγ ἴἶεια 

αξἴαχ (115 ΠΠ8ἨΠΘΥ, Τ]ιο Αρορί]ο5 δᾶ 
Ἐ]άς6ΥΒ, απᾶ Ῥγεί]χοπ, βοιιά ρτοείῖηρ 
ππ{ο {ο Ῥτείμγεπ γ]ῖο] ἃν οἱ ἴ]ιο 
(απ/Ι]6Ρ, 1η ΑΠΙΙΟΟΗ, πᾶ γυῖα, πᾶ 
ΑἸΠοῖδ. 
24 ἘογαβΙΙΙΟἩ ἃ5 6 Ίανο Ἰιοατᾶ, 

ὑμπαῦὺ ορτίαῖι 10} νοῦ οαὐ οτι | 

ΧΥ. 11---94. 

1881 

11 Ῥαῦ πο Ῥεϊῖθυθ ὑπαὰῦ ττχὸ 5181] 
Ῥο βαναᾶ (πγοπσ] λα ρταςς οὗ 
ιο Τιογᾶ “6585, ἵπ Ἠ]κο ΠΙΝΠΠΘΥ 
48 {μογ. 

13. Απάα α]] ἐπ6 πα] {αᾶς Κορὲ ϱἷ- 
Ίεπσς; απᾶ Ποὺ δατκειιθᾷ πηΐο 
Ῥαγπαβαςβ απᾶ Ῥαπὶ το]λοαατβίης 
νηλαϊ βἶσπα απιά πγοπάθΥς ἀοά λα 
ντοιρηί αΊποπς ἴ]ιο θη 165 Ὦν 

19 {μεια. Απά αἲζεν ἴ]ιογ μαᾷ Ἰαο]ά 
πα; Ῥθα8ςθ, Φα1Π68 ΑΠΒΊΕΥΕΠ, 
Βαγῖπα, 

ἨὮγχοδίμγθῃ, Ἠδαι]κοι ππ{ο Το: 
14 ΒΥΙΠΘΟΠ Παίῃ το]Ἰθαχδεᾷ πον ἢγϑῦ 

ἀοά ιά νιριῦ ἴ]ο απο, ἴο 
ἰα]κο οαὐ οὗ οτι ἃ Ῥεορία {0Υ 

15 15 πᾶτηθ. Απά {ο {115 ασγεο μα 
σου δ οὐ ο Ῥτορ]μαῦς; α 16 18 
συ θη, 

10 Αἴῑεν ἴπιαδο ὑμπίηρβ 1 νη]] γο- 
{7}, 

Απά Τ νι Ῥυ1Πα ασαϊπ {Π|6 
{αρεγηαςσ]ο οὗ Ώανιᾶ, τυ] ἢ 15 
{411611 : 

Απά 1 1} Ῥα]]ά αραῖη {116 ταῖης 
ιαγεοῦ, 

Απά Τ νι] βοῦ δ παρ: 
17 ἜΤμαῦ {μα τεβ]ᾶπο οἳ 16 τηατ 

5661. α[ζαογ {ιο Τιοτᾶ, 
Απά ΔΠ0Π6 ΘΟ θη 1165, προ γιοι 

1ΠΥ ΠΔΤῚΘ 15 ΟΔ]]ΘΩ͂, 
18 κα] {π6 Τιογᾶ, 1 γιο ταα]καξ] 

{Π656 ὑπ]ηρ5 πιο {ΥΟΠ1 {]ιο 
Ῥοσίππῖτπς οὗ {π6 που]. 

10. ἨΠοαγείογο τὴν ἡπαροιηθυ 15, ἐμαὺ 
ντο {γοπβ]ο ποὺ ἔ]πθπα νο] ἔγοπα 
ΔΊΠΟἩΡ {μο (Θ᾽. {1165 ἐπ {ο ἄοά; 
Ῥαῦ ὑμαῦὺ στο 2πννΙζο ππ{ο {ῃοτα, 
ὑπαῦὺ ἔΠαγ αββδίαῖα Ίγοπι {μ6 ρο]- 
Ἰπίοτς οὗ 14915, ἃ ἔγοπα ΕΟΥΠΙΟ1- 
1ο, απά ἴγοτα ντα 15 Βἰγαπρ]ας, 

21 απ {γοπι Ρ]οοᾶ. Έοχ Ἀοβθς Τοπ 
6επογαίίοις οὗ οἷά Πα{] ἵη ΘΥΘΥΥ͂ 
οἵιψ μετα {παῦ ργθασ] Ηίπη, Ῥείτις 
γαι ἴῃ ἴμο ΒΥΠαΡροΡαΙ65 6ΥεΥγ 
Βα ΡΠ. 

ΤΠ θη 1 βϑοιηθᾶ ροοᾷ {ο {116 
αροβδί]α5 απιᾷ {πὸ δ᾽ ἄθυβ, τ ἢ {Π6 
ὙγΠ016 ΘΠ ΤῸ], {ο ὁπ οοβ6 τηθὴ οὖ 
οὗ ὑποὶν 6οΏΡαΙΨ, 8:6] 56 πθπα 
{ο Απιίοσι τυ} Ῥατ] ατιά Ῥαττα- 
Ῥαβ:παπιεζή, πάς οα]]εᾷ Ῥατβα)- 
Ῥα8, δι) 51185, οἰ θ 1ηΘΠ α1ΠοΟΙΙσ 
{πὸ Ῥυθύμγθη : απ {11ου πυτούθ ἐλτι5 
ῬῪ παπα, Το αροβί]οβ απᾷ ἴ]ιο 
ε]άεν Ῥγεί]γαιι αππ{ο ἐπ 6 Ῥυθί ΠΥ 
γγλΙοἩ 16 οὗ {π6 (θη! ]ο5 ἴῃ Απι- 
Φος] απ βγτία απᾷ ΟἸΠ οἶδ, στϑοϑί- 

24 Ἱπρ: ῬογαβιππςἩ αβσγο ανα εαγά 

20 

| ] τῷ 

[ο] ων] 

ναί εεγα πι ὄγΙς πγεπ{ οαὐ {τοσα | 

1ος, 1010 
αποοί[]ν 
όσα 
Γη 
0] 
νογα 
οι 

50), 
οπι)οἵτο 
{οπου 

8 ΒΟΠΊΟ 
αποῖοπό 
αιζμοτ]- 
{165 οσα 6 
ΓΤ 
«ὐθηΐ οὐ. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

” Δ Δ - ’ - 

11 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος Κυρίου Ἰησοῦ Χρισ- 

τοῦ» πιστεύομεν σωθῆναι, καθ ὃν τρόπον 

κἀκεῖνοι. 
3 “ - 

1 ᾿Ἐσίγησε δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον 

Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποί- 

ησεν ὁ Θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσι 
3 » - ν 9 Ν ” 5 ’ ] 

18 δι αὐτῶν. μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτούς, ἀπε- 

κρίθη ᾿Ιάκωβος λέγων, 

Ἡ Ανδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου Συμεὼν 
3 / ΝῚ ιά { ν 3 ΄ 

ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο 

λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐ- 
- ο [ή - « / ” 

16 του. και τούτῳ συμφωνοῦσιν οι λόγοι των 
Ἵ Ν , ν - 

16 προφητών, καθὼς γέγραπται, Μετα ταυτα 

ἀναστρέψω, καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν 

Δαβὶδ τὴν πεπτωκνίαν καὶ τὰ κατεσκαµ- 
11 ».“ς 5 / ΔΙΑ, θ , 

μένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω, καὶ ἀνορθώσω 
γι, ολ. , ς / 

17 αὐτὴν ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι 

τῶν ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ 
” 12 Δ Ε , ἈΠ ΔΕ , θα) ἔθνη, ἐφ᾽ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά µου ἐπ 

αὐτούς, λέγει Κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα πάντα”. 

18 γνωστὰ ἀπ᾽ αἰῶνός ἐστι τῷ Θεῷ πάντα τὰ 
1 » “15 ΔΝ ᾽ 3 , (, 19 ἔργα αὐτοῦ, διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχ- 

΄ ΄σ Ε] ΄ ΄ ΄ 

λεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ 

90 τὸν Θεύν᾽ ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέ- 
γος ἢ - 2 , - σος ᾗ 

χεσθαι ἀπὸ τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων 

καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ 
“ ΄σ Α - 

9] αἵματος. Μωσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων 

κατὰ πύλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει, 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον 

ἀναγινωσκύμενος. 

22. Ἠύτε ἔδοξε τοῖς ἀποστύλοις καὶ τοῖς πρέσ- 
νὰ ΄ 

βυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμέ- 
” -- ΄ 3 

νους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς ᾿Αντιό- 

χειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ, ᾿Ιούδαν 

τὸν ἐπικαλούμενον Βαρσαβᾶν!"5, καὶ Σίλαν, 

23 ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, γρά- 
- ΕΟ - 

ψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν τάδε!5, Οἱ ἀπόστο- 

λοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ 16 ἀδελφοὶ τοῖς 

κατὰ τὴν ᾿Αντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Ἱκιλι- 

94. κίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν, χαίρειν ἐπει- 

δὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες 

569 

ὃ οηι. Χριστοῦ 

15 

οπι. ἐπὶ 

κατεστραμμένα 

οπι. πάντ... 

(-νος) Οπι. ἐστι τῷ 
Θεῷ πάντα τὰ ἔργα 
αὐτοῦ 

13 καλούμενον θαρσα3- 
βᾶν 

10 

16 

Οπι. τάδε 

ΟΜι. καὶ οἱ 

ΠΙατῃ.οπι. ἐξελθόντες 
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τς Ἴπγο ἐγοπρ]οᾷ γοα τ ἢ πνογᾶς, 
βαρνογήης γοαγ εοπ]5, βαγίηςρ, Ἶο 
πητιδῦ Ῥο οἰγοππησϊβεᾶ, απᾷ Ἱκοορ ἴ]ια 
Τιανγ, ο ΟΙ ἯγὙξ ϱανο πο 510} 
ΘΟΙ τη ΠΠτηθηΐ: 
20 Τῦ Βοεπιοᾷ ροοᾷ πηΐο τς, Ῥαΐτρ 

αββδοιηβ]θᾷ γι οπθ αοοοτᾶ, {ο παπά 
«ἨΟΡ6Π 1ΠΘΠ ππίο τοι, ὙΪΠ ος 
Ῥε]ονεᾶ Ῥανπαβας απᾶ Ῥατ], 
20 Μεν ἐμεῦ Ἰανο Παφανᾶεᾶ ἴλοῖν 

Ἠνος ΓοΥ {πὸ Ναππο οὗ οαν Τιοτά 6 οδα5 
Οςί. 
27 Ύο Ἠαγνο ποπ ἐ]οαγείοτο ζπᾷας 
απ ΒΗΠα88, ΠΟ 5181] 4180 611 γοι 
{Π6 5Ά1η6 ὑμήισς Ὦγ τηοαίῃ. 
28 Ευ 1Ὁ βεεπιεᾷ ροοῦ {ο ὑπὸ ΠΟΙ͂Υ 

ἀποβί, απᾷ {ο τι8, {ο Ίαγ προη γοι 
πο ρτοαῦετ Ῥατάσιι ἐδ {Π|656 1166 685- 
βα1Υ πρ; 
29 Ἐμαί γο αὐθίαϊη 1γοπι τηθαίβ 

οβογες {ο 14915, απιά ἔγοπι Ῥ]οοᾶ, πᾶ 
{νο ήπρς εἰγαπρ]εῖ, απᾶ ἔτοπι 
Του] αὐ 10}: ΤοΠ1 πγΠΙοἩ 1 γο Ίκεερ 
ΨΟἨΥΡΟΙΥΘΡ, Υο 5Π8}} ἆο πιο]. Έατα 
γο πε]]. 
90. Ρο θη {αγ πγενα ἀἰδια]ρροᾶ, 
αγ «ά1Π6 Το ΑΠΗΟΕΗ: απᾶ θα 
ἴμαγ Ἰαᾶ σαιεγεᾷ πα πππ]α(αᾶο 
{ορεί]ιαχ, [πον ἀε]ινοτεά ἐπ ἘΣ} 516. 
91 ὙΠΟ θη {]αγ ]ιαᾶ τοαᾶ, 

ἴπεγ τε]οῖοεά 90. ὑπ6 Ισοηβο]α- 
Πο. 
82 Απᾶ οαπᾷαβ απᾶ ΒΡῆας, Ῥεῖπρ 

Ῥνορ]είς α1δο {πεπηρείνας, θα που θα 
{Π6 Ῥνείητοειι γη τᾶν γοχά5, απᾶ 
οοπβγπησθᾷ {Π θη: 
99 Απᾷ αἴξου ὑπογ λαᾶ {αγτῖοᾷ {Π6γ6 

ἃ βΡραοθ, ἴΠαγ νετο 1εῦ σο ἴῃ Ῥθαπςς 
ἔγνοια ὑπ Ῥτοίῃτει τπιηΐο 1ο Αγρο- 
5.165. 
94 Νοὐνι βίην 1 ρ]εαξβοᾷ 5116 5 

{ο αρίᾷο ὑπο γ6 511]. 
95 Ῥατπ] 4150 απᾶ Ῥατπαβαβ οο1- 
Πππεά ἴῃ ΑπΠΙΙΟΟΗ, ἐεασμίπσ απιᾷ 
ῬτθασΠΙης πο Ἱγογᾶ οὗ ἴλμο Τιονς, 
νη(Ἡ τπαΙγ οίμεγς 8150. 
96 4 Απά βοὴ ἄαγς αἴίογ, Ῥατπ] 
Βα] Ἱαπίο ΈῬαγπαβας, Ποῦ τι ρο 
ἀραΐη απᾶ υἱβὶῦ οι Ῥγείμταοι, ἴῃ 
ΘΥΘΙῪ οἵῦγ ν]εγθ πο Ἠαγο Ῥγθασλεᾷ 
{π6 γνογᾶ οὗ ὧπο Τιογᾶ, αιῶ 866 ΠΟ 
ἴμογ ἄο. 
87 Απᾶ Ῥατπαρας ἀείευππ]πεᾷ Το 

ἰα]κο τι {θα ο], Ὑ]1οβθ 5π- 
ΏΦΙΗΘ Ίναβ Ματ]ς, 
388 Ῥπύ Ῥδὰὶ] ἰποασ]μῦ ποὺ σοοᾷ 

{ο ἴακο πα σι ἔ]επα, πὸ ἆο- 
ρατ{οᾷ ἔγοτα {επι ἔχοπη Ῥαπιρηγ]α, 
δα πεηί ποὺ σα μοὶ {ο {λε 
ΟΥ̓Κ, 

1881 
Ὁ Ἠανε ἐτοπρ]εᾷ γοτ 1 ἢ πνοχᾶς, 
βαηγεγίῖπρ γοαν βοι]β: {ο ΠΟΙ 
6 ϱᾳνο ὯῸ οοπηππατιάπιοπές Τε 
5θεπιθά. σοοά ππίο ας, Μανίηρ 
60Ί1Π6 {ο οπο6 ασσοτᾷ, {ο οἶιοοβα 
οτῦ 1ΠΘΙ Δ: βοπιά {Ποπῃ ππ{ο γοα 
νι οἳ Ῥε]ογοᾶ Ῥαγπαρας απᾶ 

260 Ρατ], πησπ ἐπαῦ πᾶν Ἰιασατᾶ- 
οα {ποθ} Ἠγος {ον ιο ἨπΊηθ οὗ 

2ἵ ος Τιοτᾷ 9655 ΟὐγΙςί. Ὑ76 Πᾶνα 
5οπ{ {]ιογοίογο 9 πᾶ85 απᾶ Β1]5, 

Ὑ11Ὸ {Ποπιβε]νας 4150. 5881] {ε]] 
σοῦ ἴ]ο ΒαΠ16 {μ]ησς Ὦγ ποσὰ 

28 οὗ πποπ{Ἡ. ἘῸΥ 16 βεεπιεᾷ ροοᾶ 
1ο ο Ἠο]ψ (ἀΠοβέ, αιᾷ {ο τς, 
1ο Δ προπ γοα πο ϱγθα{εΥ Ῥχ- 
ἄσι [δὴ {Π|656 πεσεββανγ {ΠῚ ηΡ5: 

29 ὑπαῦ γοαρρίαϊ ἔγοτη ὑπῖηρ5 580 υ]- 
Πορα {ο 14915, απιᾷ ἔγοτα Ῥ]οος, απ 
1γοπα ὑΠ]ηρ5 βἰγαπρ]εᾷ, απιᾷ ἔγοπα 
1ογηϊσαβίοἩ: 1τοπα πο 1 το 
ΚΘΘΡ γοἩβε]νθες, 16 β]ια]] Τὸ πγο]] 
ὙΠ γοα. Έατο γο πγε]]. 

890 39ο {]αγ, πει ΠΟΥ͂ πγογο 6ἱδ- 
τη 5564, 68116 ἄοσπα {ο ΑπΙΟΟΙ: 
απᾶ Πανίης ρα[]ιαγοᾷ ἐῑα τα] 1- 
{πᾶ6 {ορεί]αχ, ΠΥ ἀεμγεγεα ἴ]ιο 

51. αρὶβί]ο. Απιά πε {]ιογ ]ιαᾶ τουᾶ 
16, ΠΟῪ τε]ο]σαί- Του {ιο 160Π- 

92 βοϊαθίοηυ. Απᾶ ο απᾶᾷας απᾷ β148, 
Ῥεῖπρ ἐΠεπιβο]νος 8150 Ργορβεῖς, 
3 οχλμοτ{ίοᾶ {ο Ῥτοίμνοι τ] 
ΊΠΑΊΥ πογᾷβ,απιᾷ εοπβντηθ ἔπ 61. 

89 Απᾷ α[ίον ἴΠεγ λαᾶ βροπῦ 8ΟΠ16 
πη ἐμόν, [Π6Υ ενα αἰβτηϊββϑᾶ 
ἴῃ Ῥθ806 ἔγομι {μο Ῥγα[]γαπ ππΐο 
1]1ο5δο ὑπαῦ πα βϑηῦ ἔπδτη ον]. 8 

85 Βαὺ Ῥαπὺπὶ) απᾷ Ῥατπαβας {αττιος 
ἴῃ ΑΠΙΙΟΟΠ, ἐθδο ϊηρ' πα ρτεας]]- 
ἴηρ ἴμο πογχᾷ οἵ ὑπὸ Τον, τ 
ΙΠΑΠΥ οἴλενβ 4150. 

96 Απ δἵξου βοὴ ἆαγς Ρατ] Βαϊ 
πηίο Ῥαγπαβρας, Πιοῦ τς 6η 

που” απ νἱδὶῦ ιο Ὀνοίηγοι ἴῃ 
6Υ6ΙΥ οἵ{γ ΠΟΥ ΘΙ στα ργος]αϊτησαᾶ 
116 ποτά οὗ πο Τιογᾶ, απ 866 

87 πον Μεγ {απθ. Απᾶ Ῥαγπαβας 
πναβ πη]πᾶεά {ο {α]κο τυ ἢ ὉΠ 
7οἨη 8150, 0 ππας εα]]εᾷ Ματ]ς. 

98 Ῥαἱ Ρατ] ἠποιρ]λύποίροοᾷ {οίακο 
ση πιοηα πὴ πὸ ση ζ]ιᾶταυγ 
1τοπα νλαπα Έγοπι ῬαπιρΗηγ[α, απᾶ 
πεί ποῦ η ὑπ {ο {116 σοῦ. 

τῷ ωτ 

ΤΟΥ, 4.5 
πογία- 
ἐϊολν 

505, 
εοπιΓογί- 
ο 

8 8οπ]θ 
αποῖοπί 
αθλλοτῖ- 
{165 Ἱπ- 
5ογί, νε] 
νατ]α- 
Πομς, 
νοΓ. 84 
Βα ἐξ 
Φοεπιες 
σοοᾶ 
{0 
Θὰ {ο 
αὐίαε 
ἐμόν, 
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ΕΣ, ς “« / 3 / ον ΔΝ 
ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις, ἀνασκευάζοντες τὰς 

Ν « “ 

ψυχὰς ὑμῶν, λέγοντες περιτέμνεσθαν καὶ 

τηρεῖν τὸν νόμον,18 οἷς οὐ διεστειλάμεθα' 
΄σ « 

96 ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν, ἐκλε- 
Δ “ Ν 

ἑαμένους ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, σὺν 
“ . - ς κα Β ’ Δ ΤΠ ἫΝ 

τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ, 
"δ᾽. / / ν η 4. ὡς 

90 ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν 

ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
- α 

91 Χριστοῦ. ἀπεστάλκαμεν οὖν Ἰούδαν καὶ 

Σίλον, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας 

98 τὰ αὐτά. ἔδοξε γὰρ τῷ ᾿Αγίῳ Πνεύματι, καὶ 

ἡμῖν, μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος, 

9 πλὴν τῶν ἐπάναγκες τούτων, ἀπέχεσθαι εἷ- 

δωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦὮ καὶ 
, . ΕΣ κ ο - ς / 9 πορνείας ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτούς, εὖ 

τα - 

πράξετε. ἔρρωσθε. 
3 , 5 80 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες ἦλθον 3 εἰς ᾿Αντιό- 

κ Ν , . Ξ ΠΣ: Ὁ: 
χειαν καὶ συναγαγόντες τὸ πλῆθος, ἐπέδωκαν 

Ν » ἢ 3 / όν 3. Ἑ μα ἢ, 

31 τὴν ἐπιστολήν. ἀναγνόντες δέ, ἐχάρησαν ἐπὶ 

89 τῇ παρακλήσει. ᾿Ιούδας δὲ" καὶ Σίλας, καὶ 

αὐτοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ πα- 

ρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφούς, καὶ ἐπεστήριξαν. 
33 , ὃ ε [ή ” λ 16 ” 2, 

ποιήσαντες δὲ χρόνον, ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰ 
/ 3 Δ - » “-“ Ἁ Ν » / 

ρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστό- 

84 λους 5, 3ἔδοξε δὲ τῷ Σίλα ἐπιμεῖναι αὖ- 

8 τοῦ. Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον 
Ε , 

ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζό- 
Ν Ν ελην - δ᾿ / 

μενοι, μετὰ καὶ ἑτέρων πολλών, τὸν λόγον 

τοῦ Κυρίου. 

86 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπε Παῦλος πρὸς 

Ῥαρνάβαν, ᾿Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώ- 
Ν - “ 

μεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν” κατὰ πᾶσαν 
᾿ » ἜΣ "Δ , - 

πόλιν, ἐν αἷς κατηγγείλαµεν τὸν λόγον τοῦ 

81 Κυρίου, πῶς ἔχουσι. Βαρνάβας δὲ ἐβου- 
ϱ» ΄σ΄ 

λεύσατο “ὃ συμπαραλαβεῖν τὸν Ὁ Ἰωάννην, 

88 τὸν καλούμενον Μάρκον. Παῦλος δὲ ἠξίου, 
ΔΝ » ’ 5πι.9 » “ 9 Δ 

τὸν ἀποστάντα ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπὸ Παμ- 

φυλίας, καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς 

τὸ ἔργον, μὴ συμπαραλαβεῖν 27 τοῦτον, 

15.0πι. λέγοντες περι- 
τέμνεσθαι καὶ τηρεῖν 
τὸν νόμον, 

19. πνικτῶν 

590 κατῆλθον 

Ἵ τε 

35 ἀποστείλαντας αὐτούς 

35 πι. 967. 84 ἐσαΐ, ποὶ 
πιαγῇ. 

33 οπι. ἡμῶν 

35 ἐβούλετο 35 καὶ 

17 συμπαραλαμβάνειν 

στ] 
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99 Απᾶ {π6 οοπ{επίΙοῃ Ὑαβ 50 
ΒΠαΥΡ θούνγθοῃ ἔπη, {λα {]εγ ἆο- 
ρανγ{αεᾷ αξαπάσΥ οπθ ἔτοτη {λα ΟΥ̓ ΠΟΥ: 
απᾶά βο Ῥαγπαβαβ ἴθ Ματ]ς, σπᾶᾷ 
58 64 πηΐο Ογρτας. 
40 Απά Ῥατ] οοβθ 5115, απἆ 46- 

ραχίσᾶ, Ῥεῖπσ τοςοπηπποπᾶεᾷ Ὦγ Όλα 
Ῥγεί]ταη ππ{ο {μα ρταςο οἵ αοά. 
41 Απᾶ Ἠοα σοῦ ἐμτοαρ] Βγτία απιᾶ 
Οσία, εοπβττηίἩρ [6 Ομ τ 165. 

16 Τποηπ οαπιο μ6 {ο Ώοχρο, απᾶ 
Ἰμείνα: απᾶ Ῥομο]ᾶ, ἃ οετίαϊι 415- 
ο1ρ]θ τγὰβ ἔμεγο, Σποππεᾶ ΤΙποίλμοας, 
{πο βοὴ οὗ ἃ οθγ{αϊηπ ὙγοηΣΙ ὙΥΗΙΟἩ 
Υ/88 ἃ 6 8585, απᾶ Ῥε]αεναᾶ: δαΐῦ 115 
{916} Ίναβ ἃ ΤεοΚ: 
2 ἨΓΠΙο]ι Ίγαβ πνε]] τεροτεᾷ οὗ ὃν 

ἴμο Ῥτοί]ιτοη μα Ίνογο αὖ Τῳείτα 
απᾶ Τοοπίαπη. 
8 Ἠίπα πγοα]ά Ῥαπ] Ἠανο ἴο ρὸ {ογί]ι 
πὶ Ἠϊπα, απᾶ {οοῖς, απᾶ οἴτοππιῃ- 
οἶδοά Ἰήπι, ῬΏθσαιαςδο οὔ {ο ὅθ ν5 
ὙΠΟ Ίνθγα 1Π ]οξο απατίθεΥΒ: ΟΣ 
Ώπεγ Ίσιευν 811, ὑλιαῦ 118 Γαΐμεν πας 
8 ἄτοεῖς, 
4 Απᾶ 85 πον πεπί {μγοισα ἴ]ια 

οἱδί6β, {μεγ ἄε]νεγος {πο {πὸ ἆο- 
ΟΥΘΕΘΡ ΤΟΥ͂ ἴο 66}, ἘΠ δῦ τυ 6 οὐδ] η- 
οἆ οὗ {π6 Αροβί!θβ απ Ε]άετβ 10 
τ 6 αὖ Φουτιβδίθιη. 
5 Απά 50 πετο {πο 0Ἠπγο]μοας εβία- 

Ῥ]β]ιαά πι {πὸ ἐφ], ἀπ Ιποχθαρεί. 
ἴῃ ἨΠΙΠΡΟΥ 4α11γ. 
6Νοπ γε που ]ιαᾶ ροπε{μτοιρ]- 

οι, Ῥμιγρία, απᾶ {πο τερῖοι οὗ 
ἀα]αίία, απά του Του θη οὗ {πὸ 
ΠΟΙ ἀΠοβῦ {ο Ῥχεασλ ἐμ πγονά ἴπ 
Αβία, 

17 ΑΘ {]ιαγ γγογε «οπιθ {ο Μγρία, 
ἴ]λογ αββαγεᾷ {ο ο ϊπίο Βι γε: 
Ῥαῦ ἐ1ιο ϑρισιῦ ει ογοᾷ {]χεπι ποῦ. 
8 Απ {ΠῸγ ραββίηρ Ργ ΜγΕῖα, οπΊης 
οσα {ο Έχοςβ. 
9 Απά ἃ νὶβίοη αρροατεᾷ {ο Ῥαπ] 

1π {ο πὶσηθ: Τμετο βἰουᾷ ἃ τη8} 
οὗ Μασοεᾶοπία, απᾶ ργαγας τη, δαγ- 
Ίπρ, Οοπιθ οΥεΥ ΙΠίο Μασεεᾶοιία, 
δια Π6ῚΡ τι8. 
10 Απά αξί6χ μ6 μδᾶ βϑϑὴ {ΠῸ υἱβίοῃ, 

᾿πητηθαϊαθ!ν πνο οπάεαγοπαχεᾷ {ο ρο 
1Π{ο Μασεάοπία,αβεαγεᾶ]ν ρα(μετίηᾳ, 
Ὠιαῦ {1ο Τιοτά λα οα]]εᾷ τς Τον {ο 
Ῥχθας] {ο ἄοβρα] απίο {Πεπη. 
11 ΤΠετείοχο Ἰοοβῖηρ {τοπ Έχοαβ, 

το οαπ1ο ΜΠ 8, βἰσαϊΙρΏῦ οοαχδο {ο 
Βαπποζμτασία, απᾶ λα ποχὺ ἆαγ ἰο 
Νθαρο]ς: 
12 Απά Ίτοπι ἴμεπορ {ο ῬΗΙΗΡΡΙ, 
ηχο] 181 09 Ομ οἵ οἵίγ οἳ Εναί ρα οἱ - 

1881 

99 Απᾶ ἐμοῦ 41059 α 5ΠΔΥΡ 601Ι- 
{επίΙοἩ, 5ο. Ίλια Όμεγ ρατιοᾶ 
αξαπάᾶςτ οπιο ἔτοτα {ο οἴμοαχ, απᾶ 
Ῥαχπαραβ {οοἷκ Μαχ]ς ση Ἠπι, 
απηᾶ δα1]εᾶᾷ αὐγὰ απίο Οσρτας; 
Ῥα6 Ῥαπ] οἼοβδο Βαβ, απά επί 
{οχ{11, Ῥεΐηπς οοπππεπᾶεά Ὦγ μα 
Ῥχοβ]ιγοι ἴο {Π6 ρχασο οἵ Ίο 
Τιογᾷ. Απᾶ πὸ ποπ ποαρ] 
Βγτία αι Οὐ]σία, οοπΏτηις {16 
οματε]μος. 

16 Απ Ἰθ οαπ]θ αἶδο {ο Όεχ]ο. 
Δ {ο Τμδίτα: απᾶ Ῥε]μο]ᾶ, α 
οθγζα πι 418οΙρ]6 γγαβ {λθγο, παιηθᾶ 
Τήπποίγ, {16 505 οὗ ἃ ἆεηθββ 
νε Ῥεμενοᾶ: αΐ 115 ἔαίεν 
παβα ἀγοσκ. ΓΘ βατηθ Ὑ788 Ὑ76]] 
χαρογ{εᾷ οὗ Ργ {με Ῥγείηγεη ὑπαῦ 
Ὢπ6γο αὖ Τιγβίσα απᾶ Τοεοπίπτη. 
Ἠϊπι που] Ῥατπ] Ἠαπνο {ο ρο 
Του τι Ἠϊπα; απᾶ Ἡο {οοῖς 
απᾶ οἰτουπησϊδεᾶ πι Ῥεσοααςθ οὗ 
{μ6 ἆσπς ὑμαῦ πεγο ἴῃ ἴλοβο 
Ῥαχίς: Τοχ ΠΟΥ αἲ Ίσπιονν ἐ]αῖ 
μ18 {αίμεχ πναβ ἃ ἄνεει. Απᾶ 
35 ἔμεν πεπί οἩἳ ἠμεῖγ παν 
{λλτοαρ]ι {116 οἰἐ165, ἴ]λεγ ἄε]μνονοά 
ἔοπι ἐ]ιο ἄθοχθο» {ος {ο Κεερ, 
ὙΠΟ Ἠαά Ῥεεπι ογάαἶπεί οὗ ἴ]ια 
αΡοδ{]68 απᾶ εἶάεντς ναί πγεγε 
εὖ ζογαβα]επῃ. Βο {λα οατο]ι- 
65 Ἴεχο βεπσιμοποᾶ ᾖπ ἴλοα 
1410}, δια Πποχοαβδοᾶ ἴῃ ΤΠΊΠΗΡΘΥ 
(41]ν. 

Απά {ποὺ τοῦ {μτοπρῃ {με 
χερίοηπ οὗ Εητγρία δᾶ (α]αβία, 
Ἠανίηρ Ὄθει {ογριᾶᾶεη οἳ Ίο 
Ἠο]ψ ἄλορί {ο βρεαἷ {πὸ πγογᾶ 
1η Αρία; απά ΠΟ {]6γ πγεχε 
6οπης 9Υεχ αραϊηβδέ Μγείια, ἴ]ιογ 
4ΒΡΑΥΕεᾷ {ο ρο ϊηίο ΒΙΊ Δ γηϊὰ ; αππά 
{16 Βρϊτ]{ οὗ 6οβας ϱπογοά πετ 
ποῦ; απᾶ Ῥββίηρ Ὦγ Μγρῖα, ευ 
οπΊ1πΘ ἄοππ {ο Ἔτοαβ. Απᾶ ἃ 
γΙβΙοηπ αρρεαχγεᾶ {ο Ῥατα] ἴῃ ιο 
πϊρηί; Ἔμενο Ὑάαβδ ἃ τη οὗ 
Μαρφοάοπία βύαπαϊηρ, Ῥεβεεσλίης 
Ἠπη, 8 βασΊης, (ΠῚ ΟΥ̓́ΘῚ 1Πίο 
Μαοραομῖα, απά Ἰε]ρ τ8. Απᾶ 
ΘΗ 6 δᾶ βθθὴ {πΠ6 νἰδίοη, 
Εἰγαἰρ]ίπναγ νο βοαρηί {ο ρο 
Του 1Ππίο Μαοθᾶοπῖα, οοπο]α- 
Ίηςρ ὑπαῦ αοα Πα οα]θᾷ ας ἴον 
{ο Ῥτθεβομ {ἴμο μροβρεὶ απίο 
Ώλεπι. 

βού ηρ 5811 ΠΥ ον {τοπ Ττο- 
ἃ. 5) 6 τη8 66 ἃ βίγαϊσηῦ ΘΟ 86 {ο 
ϑδτποίηγδοο, απά Όλο ἆαγ [Ο]]ονν- 

12 Ίπρ {ο ΝεαροΠβ; απά ἔγοπα ἔλεηπος 
{ο ΡΗΙΗΡΡΙ, πησ]ν 19 ἃ αγ οἳ | 
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ΠΡΑΞΕῚΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ὅτ 

» ’ Φ 958 ΄ ΄ ” 

39 εγένετο ουν παροξυσµός, ὥστε αποχωρισ- 
“ » ν ΜΑΝ) / / ΙΖ 

θῆναι αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, τόν τε Βαρνάβαν 
οὖ ΄σ 

παραλαβόντα τὸν Μάρκον ἐκπλεῦσαι εἰς 
η, ᾿ Ξ 

40 Κύπρον Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν 

ἐξῆλθε, παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ” 
41 ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν. διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν 

Ἀ , 5 ΐ, Δ » / 

καὶ Κιλικίαν, ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας. 

16 Κατήντησε δὲϊ εἰς Δέρβην καὶ ΑΛύστραν' 
απ.) ’ 8. 3 » ο) » ’ , 

καὶ ἰδού, μαθητής τις ἦν ἐκεῖ, ὀνόματι Τιμό- 
Δ [2 - 

θεος, υἱὸς γυναικός τινος” ᾿Ιουδαίας πιστῆς, 
" σ. . 8 ΄ 

9 πατρὸς δὲ Ἕλληνος ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ 
- ’ ΕῚ - - 

8 τῶν ἐν Λύστροις καὶ ᾿Ικονίῳ ἀδελφῶν. τοῦ- 
/ οἱ 5» “ - 

τον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, 
Ν Α ’ 9 / Δ Ἁ » 

καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτόν, διὰ τοὺς Ἴου- 

δαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τύποις ἐκείνοις" 
ἤδεισαν γὰρ ἅπαντες τὸν πατέρα αὐτοῦ, ὅτι 

΄σ λὺ 

4 Ἕλλην: ὑπῆρχεν. ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς 
΄ Ν 

πόλεις, παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ 
Α “ » 

δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 
Δ ΓΝ , - -µ ς λ / 

καὶ τῶν» πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ. 

ὅ αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, 

καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ ἡμέραν ρ ῷ ἀριθμῷ καθ’ ἡμέραν. 
6. Διελθόντεςῦ δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ τὴνϊ 

Γαλατικὴν χώραν, Κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ 
Ἂ εως 

"Ἁγίου Πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ 

7 Δσίᾳ, ἐλθόντες κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον 
9 5» 

κατὰ" τὴν Βιθυνίαν πορεύεσθαι καὶ οὐκ 
/ τν 11. / 

8 εἴασεν αὐτοὺς τὸ Ἠνεῦμα” Ἡ' παρελθόντες 
Σ ΄ Δ 

9 δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρωάδα. καὶ 
τς ” - / 2 

ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη τῷ Παύλῳ 

ἀνήρ τις ἣν Μακεδὼν" ἑστώς, παρακαλῶν 

αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν, 

10 βοήθησον ἡμῖν. ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὖὐ- 
΄ ΄ ᾿ 

θέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Μακεδο- 

νίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς 

ὁ Κύριος" εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 
΄ 5 »- τ᾽ 

1  ᾿Αναχθέντες οὖν ἀπὸ τῆς Τρωάδος, εὐ- 

θυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην Ἁ, τῇ τεῖῦ 

19 ἐπιοίση εἰς Νεάπολιν", ἐκεῖθέν τε!" εἰς Φι- 
-“ ’ - - 

λίππους, ἥτις ἐστὶ πρώτη τῆς μερίδος τῆς 19 

29 δὲ 

39 Ἱζυρίου 

1 αᾶ καὶ 5 αά εἰς 

 (-κὸς) Οπι. τινος 

ή . . 

4 ὅτι Ἕλλην ὁ πατὴρ 
αὐτοῦ 

ὅ ϱπι. τῶν 

6 Λιῆλθον 7 οπι. τὴν 

δ (Ασίᾳ᾽ ἐλθόντες) αά 
δὲ 

9. εἰς 19 πορευθῆναι 

Ἡ αἴᾶ ᾿Τησοῦ. 

15 πι. τῆς 
19 

ἦν 

1: [οπι, .) αά καὶ 

(ἀνὴρ) Μακεδών τις 

16 Θεὸς 

16 δὲ 

17 Νέαν Πόλιν 
«Ὁ 

κἀκεῖθεν 

19 οπι. τῆς 



σπ ο] »"- ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΧΥῚ. 12.-- 94, 

Ιον, οἵ 
Ῥγίπολι. 

᾿ ΟΣ, 
σοι, 

1611 
ἹΜαεεᾷοπῖα, αηᾶ ἃ Οοἶοπγ: απᾶ πο 
πίθγο ἴῃ ὑλμαῦ ο αριάπρ οοτίαϊῖη 
άαγβ. 
18 Απά ον πο βαβαἰ]ι νο Ὑγεπῦ 

οαῦ οἳ ἴλο ος ὈΥ ἃ τῖνεν βἰᾷο, 
Ἡ/ΠΘΥΘ ῬΥαγ6Υ Ἴαβδ δου {ο ὃῬε 
πηαζο, απᾶ Ίο βαύ ἆοπῃ, απ βρα]κοα 
πη{ο {16 Ἱοιηθα 16 τεβονγεᾷ 
1ου, 
14 41 Απᾶ α οογίαϊη ὙΟΠΙΣΊ παιηθ 

Τ γαϊα, ἃ 5ε]]εν οὗ Ῥανρ]ε, οὗ ἴ]ε οἵ(γ 
οἳ ΤΉ γα τα, Ὑγ10}} ὑοῦ] ρροα αοᾶ, 
Ἠθατά τι: ὙΠΟΘΘ πραγὺ ὑπὸ Τιονᾷ 
ΟΡΘηΘΩ͂, {λπαῦ 8ο αἰεπᾶθά πηΐο 
πο ήπσς ὙΠΟ ὍΤΟΥ ΑΡοκει οἵ 
Ῥαπ]. 
15 Απά ππεη 516 πας Ῥαρθπας, |. 

απᾶ ΠΟΥ Ποπβε]ιο]ᾶ, 5Ἡα Ῥορδοιρμ{ τς, 
καγίης, ΠῚ το Ἰανο ]πᾶρεα τηθ {ο "8 
{αϊθ]ι [τα]. {ο {π6 Τιοτᾶ, οοπαθ ΙΠίο ΤΗΥ 
Ἠομβθ, απᾶ 0146 ποῦ. Απά β]α 
οοπβ[γαϊπος 18. 
16 47 Απάᾶ 16 οπππο {ο 888, 8 Ὑ76 

ψεη{ {9ο Ῥναγοτ, ἃ οοΥύαϊη ΈΏαπιβο] 
Ῥοββεββεᾷ γη] ἃ Βριυὺ Ιοἳ ἁῑνίπα- 
{1οἩ, ππεῦ ας, ὙΠΟ Ῥτοισᾗέ ΠΟΥ 
ΙΠΑΒΙΘΥΡ 1ΠΠΟἩ σα Ὦγ βοοίμβαγ- 
1ης. 
117 Τ]ο βγη {ο]]οπγεᾶ Ῥατ] απᾷ τς. 

απά οτίθᾷ, βαρ, ΤΠθδο ΤΠΕΠ αγθ 
πιο βουνδηΐβ οὗ {ια πιοδὺ Πρ ἀοά, 
ψ/Ἡ]ο]ι ΒΗΘΥΥ 0ο 15 {1ο Δ οὗ βα]- 
ΥΕΠΟΗ. 
18 Απᾶ {πὶ5 αἰ 516 τπαηγ ἄαγς: 

Ῥαί Ῥατ] Ῥοεΐιρ ρτ]ενεᾶ, {αγπεῦ απᾶ 
Β8 14 {ο {λα βρζ, Τ οοπηππαπᾷ {Π66 
ἴῃ {π6 Ναππο οὗ 96βϑι5 ΟἨμτῖβί, {ο 
οοπιθ οὖ οὗ Ἠ6ν. πᾷ ἢ6 οαπηθ οαὐ 
[868 Βᾶτηθ 1οις. 
19 5 Απᾶ τσι ΠΟΙ Τηδβίουϑ 58 

ὑμαῦ {π6 Ίιορο οὗ {Π61} ραϊπβ Ύγας 
6οπ6, ἐμεγ οαπρηὺ Ῥαὰὶ απᾶ Ρα, 
δα ἆγεν ἔλεπα 1Π{ο {πΠ6 Ιππατ]κεί- 
Ῥ]ασθ, πο {πε τπ]6τς, 
20 Απᾶ Ῥγοαρ]ῇ {Πετῃ {ο ἐπ Μασὶς- 

ἰγαίθς, βαγῖηπςρ, Τ]μοςδο 1ΠεΕΠ, Ῥεῖηρ 
δον, ἆο εχοθθᾶιπρΙγσ ἰπουρ]αθ οἷν 
αἴγ, 
21 Απ ἰθαοἩ οπβίοπις 101} ΔΥῸ 

ποῦ Ιανγ{α] {οχ τι {ο τεσεῖνο, πθΙδ]οχ 
{ο οΏβοαυνα, Ῥοαϊπρ Ἠοπιαηβ. 
22 Απᾶ {π6 τυ {πᾶο 1959 ἀρ {ο- 

ρείμεν ασαϊηδῦ {]πδιῃ, απᾶ {πο Μαρῖς- 
{γαΐες τοπί ο {μαῖν οἸοίμεςβ, Ἑαπᾶ 
οοπηπηαπιάθᾷ {ο Ῥεαῦ ἔῃ τη, 
25 Απᾶ Ὑπεη {πεγ λα ]αἱᾷ τηαπγ 

βἰχΙρ6β ὌΡΟΣ ὑπ μι, {πεγ οαδύ {θα 
Πίο Ρ1160Π, ομαχρίηρ {με οαἶ]οι {ο 
Κορ {Ἡετα βα1θ1γ. 
24 Ύμο, Ἱανίπρ χθοθγεᾶ ΑΠΟἩ ἃ 

1881 
ἹΜαοθᾶοπῖα, ο γδὺ οὗ {11ο ᾱἷς- 
ὑυϊοῦ, ἃ Ιἱοπιαι οΟΙΟΠΥ: απᾶ πα 
πθγο ἴῃ {5 οἵ{γ {ατηγίηρ εργίαῖη 

18 ἆαγε. Απᾶ οἩἳ {πὸ βαρραί αν 
Ὑγ6 νγϑηὖ ον ἢ πηΙ(]λοα{ Πιο σαΐθ Ὦγ 
ἃ ΥἿΥΘΥ 5146, ΠΟΥ νο βαρροδεά 
ΤΠ6 76 Ὑγἃ5 ἃ Ῥίαςα οἳ ΡΥΆΥ ΟῚ; απᾶ 
πο βαῦ ἄονπ, απᾶ ΒΡ ΚΘ πηΐο ἐπ6 
ΥΨΟΙΠΘΠ ὙΗΙΟἩ Ἴπ6γθ «60116 ἴο- 

14 σούμου. Απᾶ ἃ οσογίαϊπ ὙΓΟΠΙΒΙ. 
παπηοᾷ Ἱσα[α, α 5ε]]ογ οἳ Ῥατρ]ο, 
οὗ {π6 αγ οἳ Τηγαξνα, οπθ {ια 
πγογβμρρεᾷ ἀοᾶ, Ποατᾷ τι: π]ιοβθ 
Ἠοαχ! πα Τιογᾷ ορεποᾷ, {ο ρῖγο 
Ίιοεςί πηΐο {16 {Π]τισς πν]]ο]ι Ὑγ 6 18 
βΡροκοπ Ὦγ Ρατ]. Απά ΘΗ 586 
πγαςδ Ῥαρσεᾶ, απᾷ Ἠ6υ ΠΟΙ ΒΘ ΠΟ], 
816 ῬαεοιρΠί ας, Β4γΥΙΠς, ΠῚ γε 
Ἄαγο παρα πιο {ο 6 ἔα  {Ππ| {ο 
{16 Τιοτᾶ, οοπ1θ 1Π6Ο ΙΗΥ Ἠσμςο, 
απᾶ αρ]ᾷο ἔμεγαο. Απ 516 οοή- 
αἰγαίπες τι. 

16. Απᾶ [Ὁ «81ηΘ {ο Ῥα85, 48 Ὑ6 
Ίγεγο ΡοΙἩΡ {ο {Π6 ρ]ασο οὗ ΡΥΑΨΕΥ, 

μι οκ 

ναί ἃ οεγίαϊη πηαΙᾷ Ἰανίηρ 14 [1 τ. α 
ΒΡ οὗ ἀῑγιπαίίοη τηθί 5, πν Ίο] 
Ῥτοαρη{ δν πηαΡίΕΥ5 1ηπ6] ρα1π 
Ὦψ βοοζΠβαγίηρ. Πε βαπιο [0]- 
Ἰονίηρ αἴίεν Ῥαπ] απά τις οτ]οᾷ 
οαὖ, βαρ, ΤηἩ656 1Π6Π 46 286Υ- 
γαη{ς οὗ {πὸ Μορί Ἠϊσ]ι ἀοᾶ, 
ὙΠΟ Ῥτουσ]αίη ππίο γοα 8.16 

18 πναγ οὗ βα]ναίοῃ. Απ {115 586 
οἱᾷ 1ου ππΠΥ ἄαγξ. Ῥταὸ Ῥαπ], 
Ῥεΐπς βογα ἐποιρ]εᾶ, ἐατπθᾶ πᾶ 
Βα] {ο πο βρίτ1{, 1 «Ἠαχρο ελερ 
1 {Πε ηατηθ οὗ “6515 Οµ11βὲ {ο 
οοπιε οαὐ οὗ Ἠθν. Απᾶ 10 οαπ1θ 
οαὖ {παῖ νενγ ποτ... 

19 Βαυῦ π]εη Ίου τπαβίΘΥ5 ΒΔ 
{παᾶῦ {Πο Ἠορο οὗ {αγ σα τας 
Αροπο, μου Ιαἱᾷ πο] ον Ῥατ] 
α1Ιᾷ 51185, δη ἄγαρσες {παπι Ίπδο 
Πιοππαχκείρ]αςσε Ῥείογα {]ιαχπ]θχ, 

20 απᾶ π]οη {]1εγ ]αᾶ ῬτοιρΕ{ ποσὰ 
Ἱπ{ο πο διπαρΙβἰγαί65β, ΊΤλεγ 
5814, Τ]αδο 1ης, Ῥδίπσ 16τγ5, ο 

21 οχοθεΙπρ]γ ἰγοαρ]ο οἵιγ ον, απᾶ 
βοὺ ἔου ἢ οπ5{οπας πνμῖο]ι 1{ 15 ποῦ 
Ἱαπγ{α] ΤΟΥ τι5 {ο γαςθῖγο, ΟΥ {ο οἳ- 

29 Βεϊνο, Ῥείπρ ἨοπιαηΠβ. Απᾶ ἴ]ιο 
χη] {πᾶᾷο 1οβο τρ {ορεί]μετ 8- 
Βαϊηβύ {]οτη: απ {Π δπιαρ]ς:αἲθβ 
χθη{ {μεῖν ρανπηθη{5 Οἱ ἐπ 61, απιᾷ 
οοπηππαπεᾷ {ο Ὀδαί ἔπετα πνϊ]ι 

28 τοᾷδ. Απά πει {μεγ Ἰαᾶ Ἰαϊᾷ 
ΙΠΑΠΥ ΒΥ1Ρ65 ππρον ἔῃ θην, αγ 
οαδῦ ἔλαπα 1Πίο Ῥτίδοηῦ, ομαχσίης 
{86 Ία11ου {ο Ίταερ {επι βου: 

24 νο, Ἠανίηπρ χεοαϊτεᾷ απο] ἃ 

1 -α 

ερῦ οί, α 
Ρ4ίμοιι. 

5.65. 
δοηεῖ- 
ϑοεγυαγεϑ, 

505, ὦ 
τὐαν 

4 ατ. 
εοπισοιῖ. 

δαν, 
φγοίουϑ. 
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. 3 ᾽ , Μακεδονίας πόλις, κολωνία’ ἦμεν δὲ ἐν ταύ- 

13 τη τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. τῇ 
, - / ΕΣ “ 

τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς 

πόλεως ἢ παρὰ ποταμόν, οὗ ἐνομίζετο προσ- 30 πύλης 
“ “ Φ] 2 Δ 

εὐχὴ! εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς "' ἐνομίζομεν προσευχὴν 
, ᾿ ϑων ὃ 

ι συνελθούσαις γυναιξί. καί τις γυνὴ ὀνόματι 
’ 

Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, 
αν ε , 

σεβοµένη τὸν Θεόν, ἤκουεν' ἧς ὁ Κύριος 
διήνοιξε τὴν καρδίαν, προσέχειν τοῖς λαλου- 

16 μένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου. ὡς δὲ ἐβαπτίσθη, 
ΔΝ ς με κυ / ’ 3 καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσε λέγουσα, Ἐϊ 

κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελ- 

θόντες εἰς τὸν οἶκόν μου, μείνατε. καὶ παρε- 

βιάσατο ἡμᾶς. 
ς - 

16. Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς'' προσ- "' αἲᾶ τὴν 

ευχήν, παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα Ἠύ- 
-“ 9, ο 6: α / 

θωνος 23 ἀπαντῆσαι”' ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν 33 Πύθωνα 
πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς, μαντευο- 3) ὑπαντῆσαι 

’ [ἐ κά - 

17 μένη. αὕτη κατακολουθήσασα "ἢ τῷ Παύλῳ 25. κατακολουθοῦσα 
πως τὰς »᾿ ΄ δ ς 3 καὶ ἡμῖν, ἔκραζε λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι 
”- ΄ ΄- “ ασ 

δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες 
καταγγέλλουσιν ἡμῖν ἡ Ὁ ὁδὸν σωτηρίας. 36 ὑμῖν 

18 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. δια- 
ΔΝ Ν ς ν᾿ Δ » , “- 

πονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος, καὶ ἐπιστρέψας, τῷ 
΄ 5. ΄ 3 σι ο) 

πνεύματι εἶπε, Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀγό- 
α Ξ ὅς - ἈΠ 5 ος 

ματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. 
ν σα Β΄. ”- - τ 3 

καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὡρᾳ. 
- Ύ ΄σ 

19 Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ 
3 Δ - ” , δε σφι 3, , Ν 
ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν 

Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν, εἵλκυσαν εἰς τὴν 
Ν 4 90 ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, καὶ προσαγαγόν- 

- - 3 ον τες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον, Οὗτοι οἱ 
ἄνθρωποι ἐκταράσσουσω ἡμῶν τὴν πόλιν, 

21 Ιουδαῖοι ὑπάρχοντες, καὶ καταγγέλλουσιν 
” ἃ ᾽ 5, ἘΠ ”- ΄ 
ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι 

3 οὐδὲ ποιεῖν, Ῥωμαίοις οὖσι. καὶ συνεπέ- 19 ιο 

στη ὁ ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν, καὶ οἱ στρα- 

τηγοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν. τὰ ἱμάτια ἐκέ- 
93 λευον ῥαβδίζειν. πολλάς τε ἐπιθέντες αἰ- 5 

τοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγ- 

γείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν 

94. αὐτούς' ὅς, παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφώς 7, 27 λαβών 



της ΑΟΤΡ ΧΝΙ. ΕΞ: 
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οἨαγρα, ὑπυτιδὺ ἔλαπα 1Π{ο {με ΙΠΠΕΘΥ 
ΡΥΙδΟΠ, απά 1ηαᾶθ ὑμοὶν [θοῦ {αβί ἴῃ 
{1Π6 5ἰοοῖτβ. 
25 4] Απᾷ αὖ τϊαηϊρ]ιύ, Ῥατ] απᾶ 

51185 Ῥγαγεᾶ, απᾶ Ρας Ῥταίδες ππ- 
{ο ἀἄοά: απά ο ΡΓΙΒΟΠΕΥ5 πραγ 
λοτη. 
26 Απᾷ πιά ἄεπ]ψ {οτε νγας ἃ ργϑαῦ 

θαυ παπαῖκο, 5ο ὑμπαῦ {πο Γοαπάα{1οῦΒ 
οὗ {Π6 Ῥτίδοπ ὙΥ ΓΘ ΒΔ θη : απ 1η- 
τη] ον 411 πε ἄοουβ 6 76 ορεπεᾶ, 
απά ΘΥΘΥΥ͂ οπθ’5 Ῥαπᾶβ πνεγο ]οοβεᾶ. 
27 Απᾶ {Π6 Ἱεερετ οὗ ἴο ΡΕΙδοΠ 
απνα]ηρ οαὐ οὗ Ἠ15 5166}, απᾶ 5οεῖτρ 
ἐμο Ῥγϊξοη 4908 ΟΡ6Π, Π6 ἄτειν ο 
115 Απνοτᾶ, ἀπ που πᾶν ΚΠΙΘα 
Ἐπ 561}, εαρροβίπιρ Ολα {Πο ΡΥΙΡΟΠΕΥΡ. 
Ἰαᾶ Ῥοσπ 164. 
286 Ῥαι Ῥααὶἱ οτιοᾷ σι ἃ Ἰοπᾶ 

γοίσθ, βαγίΠΡ, Ὀο {]γςδα]ῖ πο Ἠαγτη, 
ΤΟΥ Ύγο ατθ α]] Ἰογο. 
99 Τπαι 1ο ομ]]οᾷ Γον ἃ Τρ, απιᾶ 

ϱΡταηρ ἴῃ, απά οαπηθ ἐγθι Πρ’, απά 
161] ἄοννη Ῥεΐοτο Ῥαπ] απιᾷ Β18, 
80 Απᾶ Ῥτοισηί ὑπο ουὖ, απᾶ 

Βαϊᾶ, ΒΒ, πια πααδὺ 1 ἄο {ο ο 
βανοᾷ 2 
81 Απᾷ {αγ βαϊᾶ, Ῥε]ενο οἩ ἴλμο 
Του 5αεας Οµτ]δς, απά ἴποια ος 
ΡῈ φανεί, αιά ἐμ Ἰουςθ. 
95 Απά ἴμογ 5ρακο ππίο ή, 6 

πιονᾶᾷ οἳ {πὸ Τιογᾶ, απᾶ {ο αἲ {ναί 
ὍΤΟΥ ἴῃ 15 Ποῖιδ6. 
88 Απᾶ 6 {οοῖς ἔΠοπι {Π6 Εαπῃο 
Ίο οὗ {π6 πάρΏ6, πα πναδ]οᾷ {860} 
βἰχῖροβ, ἃ πα τγὰβ Ῥαρσεᾶ, μ6 απἆ 811 
115, βἰταϊρ]πναγ. 
84 Απᾶ πια Ίο Ἰαᾶ Ῥγοπσ]ὲ {ποτ 

Ἰπίο Ἠ15 Ἰοτβδο, μ6 βοὺ τησαῦ Ῥοα[ογό 
Όλοπα, απιᾷ το]ο]εσᾶ, θ᾽ ον {π αοᾶ 
πλ 811 5 Ἰοτιδο. 
5δῦ Απά νον 1 παβ αγ, {88 

Μαρϊβίταίαες βοπ{ {πο Βετ]οαπίΒ, ΒαΥ- 
Ίηρ, Τιεῦ {Π056 1Π6Π ΡΟ. 
80 Απ ια Ίκασρεν οἳ {πὸ ῬτῖδοἩ 

{ο]ᾶ ἐπῖς βαγίηρ {ο Ῥαα], Το Μαρίξ- 
ἐταῖος Ἰανο 5οπῦ {ο Ἰοὺ τοι σο: ΝΟΥ 
{που ον ἄερατί, δα ο ἴῃ Ῥροαςθ. 
51 Ταῦ Ῥαὰ] βα14 ππίο {μοαιη, ΤΉ ΘΥ 

Ἠαγνο Ὀϑαΐθη τι5 ορεπ]ψ πποοποιηηθΩ, 
Ῥεΐηρ ᾿ἰομλδηβ, απά Ἰαγο οαϑὺ τι8 
1Π{0 ΥΙΟ, αι πον 4ο {Π6 0 {Πγτιδὺ 
τι οαὖ ρην]ψσὸ Ναγ τον, Ραῦ Ἰοὺ 
ο 6016 ΓΠΕ6ΠΙΡΕΙΥΕΡ, "Διά {οἴε] τι8 

τν Απάᾶ ἴ]ο Θα εἰδνπις [014 ἴ]ιοςο 
πγογᾶς ππίο ἐπΠ6 Μαριβίγαίες: απᾶ 
που {οαγος θη {ευ πραγ ἴ]ιαί 
ΌἼιογ πογο ἨοππαΠβ. 
99 Απά {Πεγ «απο απᾶ Ῥαξοαρ]ιέ 

1881 
«Ἠλχρο, οαδὺ ἔ]λοπα Ιπίο πε ΠΟΥ 
ΡΗΙδΟΠ, απά τηϑαθ ἐ]αῖτ ἔθοῦ Γαβ0 ἴῃ 
ὕμο βίοςΚκΣ. Βαῦ αροταῦ τηϊἀηϊρηῦ 
Ῥαπ1 δα Βῆαβ πγονε ρταγίηρ απᾶ 
5ἰπρίηπρ ΤΠ αππίο ἀοᾶ, απᾶ 
ἴλο ΡΙΙΡΟΠΕΥΒ Ὕετο ἨἩβέεμῖπς {ἔο 

20 ἔλποπα; απιᾶ εαἀάεπ]γ έπαεγο ἵνας ἃ 
Ρτοαῦ οατίαπακε, 5ο ας (ιο 
Γοππζαοπς οὐ ὑπὸ Ῥτίδοη-μοαςα 
ψ/θγς βαἱκ6Ἠ: απά ᾿πητη θα] αὐ ] 
811 Πιο ἀοοῦβ σοῦ ορεπαᾶ: απά 
ΘΥΘΥῪ ΟΠΘ᾽ 5 Ῥαπᾶς ποχθ Ἰοοβθᾶ. 
Απά μα Ία1ου Ῥοΐηρ τοαςαᾷ οαὖ 
ΟΥ̓ β]ο6Ρ, απά βεοῖπρσ {ιο Ῥτίδοη 
ἀ4ρο5Υ8 οΡοΠ, ἄγον 115 βΥγοτά, απᾶ 
πας αροπί {ο 1{1}1] Ἠϊπιβδε], 6αρ- 
Ῥοβίπρ {μαίῦ ἴμο ῥτίβοπθγ5 Πας 

28 οποαρεᾶ. Βαὺ Ῥατπἱ οτ]οᾷ σι ἃ 
Ἰοπά νοῖσα, βασ1ΠΡ, Ὦο Ώ1Υ5εΗ πο 

99 Πα: ΤΟΥ νε ἅγ6 81] Ἠοχγθ. Απᾶ 
16 οα]]εά ἴον Ἠρ]ηίςδ, δι βΡταΠΡ 
ἵη, απά, ἔγεπηρῃτρ {ου δαν, 161] 
ἄοππι ἨῬοΐίοτο Ῥααὶ απᾶ βίας, 

90 δια Ῥτοασηί ἴπαοτα οαῦ, απᾷ 
ρα, 9118, ν]ιαῦ ταῦ 1 ἆο {ο Ῥο 

81 μανοῦ Απᾶ {ποὺ εαῖᾶ, ῬΒε]ετο 
οὐ ο Τιονᾷ ἆαβαςδ, απᾶ Όποια 
5810 Ῥο. βανοᾶ, ὑποὰ απᾶ ἴσ 

90 Ἠοᾳπβα. Απά {αγ 5ρα]κο {86 πιογᾶ 
οὗ τη Τιοτά απίο Ἰάτα, πα 

99 841] {Π8Ὁ πεγε 1π 15 ποθ. Απᾶ 
Ίο {οο]ς ὑπο {πὸ βϑτὴθ Ἠοιγ 
οὗ ὧπα πρ], απ πιαςμεᾶ {λπαιγ 
β1ροδ;: απᾶ ας Ῥαρίσεᾶ, Ἱιο 

84 απᾶᾷ 811] Ἠϊ5, Ἱηπποβιαίε]γ. Απᾶ 
ο Ῥτοιρηί ἴἶιοπα τρ 1Πίο Η15 
Ἠομβθ, απᾶ ϱδεῦ 2ιηθαῦ Ῥοαΐοτο 
ἔιοτη, απᾶ χε]οῖσοθᾷ σχεαΓ]γ, τ ἢ 
811 15. Ἡοτςα, δμανίπρ Ῥεμαοναοᾶ 
ἴῃ «ο. 

88ὃὅϑ πὸ π]θη Ὁ πας ἄαγ, ἴμο 
ἁππαρ]δίγαίορ 5οπ{ (πο ὕβοι]οαη(Β, 

50 βαγίηᾳ, Τιοῦ {]οβο θη σο. Απᾶ 
{Π6 ]αΐ]ου τεροτ{εᾶ με πγονᾶς {ο 
Ῥατπ], «αγ ἶπσ, Τ]μο ἁππαρϊβααίθς 
Πᾶν βοπῇ {ο 1εῦ γοα ο: ΠΟῪ 
{Πιογοίοχθ «οπιο ἴου τ, απᾶ Ρο ἴῃ 
Ῥθᾶθθ. Θα Ῥαπὶ καϊᾷὰ απίο 
Όποια, ΤΟΥ Ίανο ἸῬοαίενπ τι5 
ῬαρμοαΙγ, αποοπᾶσπιπεᾶ, 1ΠΟΠ 
{ΠαὉ τὸ Ἠσπιαμς, απᾶ Ἠανο σαςί 
τ5. Ιπίο ῬΤΙδοη: απά ἆο πε 
ΠΟῪ οαδὺ τιὁ οὔ Ῥτϊνησ» παν 
σου ; θαὺ Ἰοὺ ὑπ θυ οοτηθ {πετῃ- 

88 βϑῖγοβδ. απά Ὀτίις τι οαὐ. Απᾶ 
πὸ «ὄςογ]οαπίς τοροχγεᾷ {π656 
πγοχᾶς ἀπίο πὸ ἀτπαρὶδίγαίθς: 
ὩΠΩ͂ με ἔραγθα, θη {εν 

τῷ Θι 

2 -ᾱ 

-α 5 

λεανᾶ ὑμπαῦ ποὺ τοῦ Ἠοπιαπδ. 

1 80Π19 
ἈΠοΙοηῦ 
αιι(λλοτ]- 
{165 τοδα 
σοὰ. 

3 ὦν. ἃ 
ταθίο. 

5ος, 
παυϊη 
δοζίουεα 
αοὰ 

τε 
γτωίοῦ δ. 

5 αν. 
ἰϊοίοΥ 5. 

99 απά {ΠΟΥ οαϊηθ απᾶᾷ ῬοεβοαιρΗί |- 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακήν, 
Ἀ ΔΝ / . .“ 3» /{ 3 Ν 

καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ 

95 ξύλον. κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ 
Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν, ἐπη- 

96 κροώντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσµιοι' ἄφνω δὲ σεισ- 

μὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ 
θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου" ἀνεῴχθησάν τε”. 55 (-σαν) δὲ 

παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ 
91 δεσμὰ ἀνέθη. ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσ- 

, ΔΝ » ον 5» , Ν ’ 

μοφύλαξ, καὶ ἰδὼν ἀνεφγμένας τὰς θύρας 
τῆς φυλακῆς, σπασάμενος "" μάχαιραν, ἔμελ-  αἆᾶ τὴν 
λεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι 

98 τοὺς δεσμίους. ἐφώνησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ 
ς ολ ’ Ν / - 

ὃ Παῦλος λέγων, Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ 
- , τὰ 

39 κακον᾽ απαντες γὰρ ἐσμεν ἐνθάδε. αιτησας 

δὲ φώτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρομος γενόμενος 
20 προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλα, καὶ 

ν 2 Δ ” -᾿ , , 
προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη, Κύριοι, τί µε 

- “σ΄ ΄" ς Ν 5 / 
81 δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; οἱ δὲ εἶπον, Πίστευ- 

σον ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν», καὶ 39 οηι. Χριστόν 
/ Ν λος με, Ν , 

39 σωθήσῃ σὺ καὶ ὃ οἰκός σου. καὶ ἐλάλησαν 
αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ ἸΚυρίουϑ᾽, καὶ πᾶσι 31 Παγρ. Θεοῦ 
ΕΝ “ξιονν»χον, ο δοῦαι ο λ λ ».. 30 ᾿ 

38 τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. καὶ παραλαβὼν αὐ- 33 σὺν 

τοὺς ἐν ἐκείνη τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν 
ἌΝ - - Ἂν Ὁ ΄ γν ν 
ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ 

3 οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα. ἀναγαγών τε 
3 λ Ε Δ ἝἜ Ε 83 έθ “ἀρνί ᾽ ο αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρέθηκε τρά οπι. αὐτοῦ 

Ν 2 / Νὺᾧ ἷ 

πεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικὶ ᾿πεπιστευ- 

κὼς τῷ Θεῴ. 
3δ Ἡμέρας δε γενομένης, ἀπέστειλαν οἱ στρα- 

Ἂς Δ «ε / , » / 

τηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, ᾿Απόλυσον 
δ 1 οἱ » , ΕΣ / Ἂν « 36 τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. ἀπήγγειλε δὲ ὁ 

δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους 9: πρὸς 33 οπι. τούτους 
Ν - “ ΕἸ / ς 

τὸν Παῦλον ὅτι ᾿Απεστάλκασιν οἱ στρατη- 
νὰ . ορ 5 

γοί, ἵνα ἀπολυθῆτε' νῦν οὖν ἐξελθόντες πο- 

81 ρεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς 
ς ΄ 

αὐτούς, Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ, ἀκατα- 
’ 

κρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, 
ἔβαλον εἰς φυλακήν, καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς 

ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ' ἀλλὰ ἐλθόντες αὐ- 
- 3 Ξ ͵ 

38 τοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. ἀνήγγειλαν 85 δὲ 35 ἀπήγγειλαν 
τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα 

ταῦτα" καὶ ἐφοβήθησαν ὃ ἀκούσαντες ὅτι 36 ἐφοβήθησαν δὲ 

39 Ῥωμαῖοί εἰσι, καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν 

19 
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γον, 14. 

1611 
Ώιεπα, απᾶ Ῥτοταρ]Ώί ]επα οπὖ, απᾶ ἆ6- 
βἱγοᾷ ἔλειηα {ο ἀερατί οτί οἵ {πο οἰΐγ. 
40 Απᾶ ἴπεγ επί οαὖ οὗ {πε ΡΥΙΡΟΗ, 

Ἐ απᾶ οπθεγθς ᾿ἰηἴο ἐδ λοιι56 οἵ Τ41α, 
απά θη {αγ Ἠαᾶ 5εεπ {Πε Ῥγε- 
{Ἠτεῦ, Μεγ οοπι{ογ{οᾷ Έμεπα, απᾶ 
ἀεραχ{εᾶ. 

17 Νου π]εηπ ἔ]πεγ Ἰαᾶ μὲ τι 
τοιρΏ Απιρημρος, απᾶ Αροβοπῖα, 

Γ4116γ απο {ο Τ]οβρα]οπίσα, Ίγπεγα 
[ τγὰβ ἃ Βυπᾶρορτιθ οὗ {με 76 8. 

2 Απᾶ απ], ἃ5 Ἠϊ5 ΙΠΑΠΠΘΥ Ὑγ8 8, 
σγθηῦ ἴῃ πθΐο ἔποϑιη, απᾶ {ητγεε Θαῦ- 
Ῥαΐ{]ι ἆασς γθαβοηθᾶ ση] ὕπο ουΐ 
οὗ {η6 Βοτίρίτχες, 
8 Ορεπίησ απᾷ αΠεσῖηρ, ὑπᾶὺ Ομτ]5ί 

τητιϑῦ πθοᾶς Ἠατο ϱαΏεταί απᾶ τΊδεῃ 
αραῖπ ἔγοτη {1ο ἄεαᾶ: απά ἐμαῦ 0118 
ὀοβας ΒΟ Τ Ῥγθασ]ι ππ{ο γοτ, 15 
Οπτίκί. 
4 Απᾶ 8οπθ οὗ ἔπετη Ῥομενος, απιᾶ 

οοπβοχγ{ες τὺ} Ῥατπ] απά Ρ]αδ: απᾶ 
οὗ {ο ἀενοπί ἄΤθεξ5 ἃ στοα{ τωπ]{]- 
ἰαᾷο, απᾶ οὗ ο ομ1εξ πποτηεπ ποῦ ἃ 
ἴον. 
δ Γ᾽ Ῥαΐ {πΠ6 76 τὺ5 πΙεἩ Ῥεμεγεᾷ 

ποῦ, ᾿πουϑᾶ πὰ ΘΠΥΥ, {οοῖς πηΐο 
{ποιὰ οργίαϊη Ἰονγα {εοπς οὗ {π6 
Ῥδβϑὺ βοχύ, απᾶ σαι οΥθα ἃ 6ΟΠΙΡΑἨΥ, 
απᾶ βού α]] η6 ΟΥ̓ οΏ απ ἩΡΓΟΣΥ, 
απᾶ αβδαπ]{εά ἴ]ιε Ἠοιδε οὗ ἆαβο, 
απᾶ 5οαρΗέ {ο Ῥτίηπςρ Έπειτα οαί ἴο 
{Π6 Ῥθορ]θ. 
0 Απᾶ επ {που {οαπᾶ {Πεπη ποῦ, 

{ποὺ ἄγον 2αβοἩ, απᾶ οετίαῖη Ῥτε- 
{Ἡτει ππ{ο {Π6 τα]ετς οὐ {π6 οἵίγ, 
ουγίης, ΤΊ 656 ὑπᾶῦ Ἠαγο {πτπεᾷ {μα 
νγογ]ὰ αρεὶάο ἄονπι, αγ 60116 ΠΣ ΠΥ 
8150, 
τ Ἠ ποια ἆαβοπ μα τεσεϊγεᾶ: απιά 

{Ππ656. 811 ἆο εοπίτατγ Το {πε ἄεοτεες 
οὗ Ο.ρατ, βαγῖης, ὑπαῦ ἴπετο 15 αἩ- 
οὔπεν Ἐίπα, οἵπιε 6518. 
8 Απά ἴμαεγ {τοπρ]εά ἴπα Ῥοορ]ε, 

απᾶ {1ο γα]θΥς οὗ {με οἰΐγ, ΒΘ ΠΟΥ 
Ἠοδαγᾷ ἔ]εβε {π]πρς. 
9 Απάᾶ γἩεπ {που Πας {ακετ βθουσ 

οἵ ἆαβοἩ, απᾶ οἳ {πε οἴμεχ, ὑπ 6 0 Ἰοὺ 
ἴπετη ρο. 
10 41 Απᾶ ὑπὸ Ῥτείμγεη ἱτητη θα! ον 

βϑηῦ δ Υ Ῥαπ] απᾶ 51185 Ὦγ πὶρηύ 
πὐΐο Ῥοτοα: ὙΠῸ οοπήησ ΕΠΙ8Π6Υ, 
πγοηῦ ΙΠίο ὑμ6 Ῥγπαροδαθ οὗ {πὸ 
61/8. 
11 Ἴ]ιεβο πγενο 1Πογα ποδρ]ο ἔπατ 

ἴλορβο ἴῃ Τμοββα]οπίσα, ἵπ {παὖ Γ11εΥ 
τοσθ]γες {16 πνοχᾷ πα 811} τεαᾶίπεςς 
οὗ τηϊπᾶ, απᾶ βεατο]ιεᾷ {πο ΒογΙρίιγες 
απ, π]λοί]λου {]ιοςο Ώππρς γ/οτο 50: 

1881 

{ποτὰ : απᾶ νε ὑπο υ Πα Ῥτοασ]ί 
{ποιὰ οτα{, {πεγ αβ]κεᾷ {Πετῃ 6ο ο 

40 απγαγ Ίχοπι ἴ]ο οἵογ. Απᾶ ἴμεγ 
ποπί οαὖ οὗ {ο Ῥτίβοπ, απᾶ «6π- 
{ατοᾷ 1Π{ο {ᾖε οιδε οί γα: πᾶ 
ΜΓ Π6η {16γ Πα 5εεπ {πε Ὀτοίμτεῃ, 
6 Υ ος ολ Ίεπα, απιά ἆ6- 
Ῥατ[ες, 

17 Νο σοι {πεγ Ἰαᾶ ρμαββϑᾶ 
ΏΠπχοαρ]ι ΑπαρηΙοΗμ απᾶ ΑΡοῇο- 
πῖα, ἴλεγ «απιθ {ο Τ]μεςβα]οπῖσα, 
ὙΓΒΘΥΘ Ίναδ ἃ ΑΥπαροραθ οὗ {πε 

9 ᾖοπβδ: απ Ῥαπ], ἃ5 15 οπβδίοπι 
1ΥΑΒ, επ ἴῃ απο {οπι, απ {ου 
Ώ1γοο 3βαβραίμ ἄαγςδ τοαδοπθοᾷ 
γη] Πε {τοπ {πε βογϊρίπτθς, 

8 οροπίης απᾶ αΠερῖπασ, ἐπαῦ 10 
Ῥο]μογεά {π΄ Οµν]βί το ϱπΏογ, 
δια {ο 1156 αραἴπ τοπ {με ἀθδᾶ; 
απᾶ ναί {815 Σεβᾳβ, π]οτη, βαϊα 
λ6, 1 Ῥτου]αϊα ππ{ο τοι, 15 ὑπ 

4 ΟἨτὶβ. Απᾶ 8οπ16 οὗ Ίἴλεπα 
πύθγθ Ῥεγβααᾶεᾶ, απᾶ οοπβοτεᾶᾷ 
πα Ῥατα] απᾶ Βῆαςδ: απᾶ οὗ 
{πο ἀεγοαί ἄπτοε]ς ἃ στοεαί τηπ]- 
{{αᾶς, απᾶ οὗ ο οεἨῖαί ΥΓΟΠΙΘΙΙ 
ποῦ ἃ 19π. Επί {Πε ἆεν, ρεῖης 
ππΟοΥεᾷ ΠῚ Ίεα]οαβγ, {οο]ς πιηΐο 
{θη οετίαϊη νῖ]ο Εε]]οπγ5 οὗ πε 
ταββ]ε, απᾶ σαΐμεγῖισ ἃ. γον, 
5ος {μα ο οὐχ απ πρχοαΥ; απᾶ 
πββαπ]Ίπσ {1ο Ἠοτπβθ οὗ ἆαβοη, 
{ποὺ ποασΗ{ ο Ῥτίπρ ἔμθτω Του 

6 {ο ο Ῥεορίθ. Απᾶ ποπ Πεγ 
{οαπᾶᾷ {λεπι ποῦ, ἴπεγ ἀταρσεά 
Ζαβοη απᾶ ορτίαῖα Ῥγείμτει Ὀ6θ- 
{οτθ {16 τα]θγς οἵ ἔ]ε αγ, οΥ- 
Ίπςσ, Τμεβο ἴαῦ πᾶν {ατπεί 
δήμο σου] πρεδιᾶε ἄοπππ ἃ. 6 6Οπιθ 
Ἠαίπεν αἱδο; ποπ ἆαβοι δὲ 
γοοθῖνεᾶ: απᾶ εδ α]] αεί «οἩ- 
ἴγαχγ {ο {π6 ἄεστθες οὗ Οωμαν, 
βαγίηρ ἐμαί{ἔλεγεΙ5αποίμεχ ]απᾳ, 

8 οπο ἆθβδαδ. Απᾷ {που {νοπρ]εᾷ 
{ιο πηα]Ω{πιᾶο απᾶ ο 1ΠΊ6ΥΒ 
οὗ {πὸ οἵίψ, πει ποὺ Ἠεατᾶ 
{π656 {]ήπρδ. Απ πει ἴμεγ 
Ἰαά {α]κοι θοῦ Τοπ ᾖαβοπ 
απᾶ {με τοδί, ἴ]εγ 1εῦ ἔἨετη ο. 
Απᾶ {πὸ Ῥτείμτει ΠπππεζΙα{ε]γ 

βεηξ δ Ῥααὶ απά 5115. Ὦγ 
πὶρ]ηξ Πίο Ῥοθγωα: ὙΠῸ Ὑηει 
{ΠΟΥ σοῦ οοπ16 μεν πεί 
11450 ἐπ βΥπασοραο οὗ {1ο ὅθ νν5. 
ΝΟΥ εβο ῄἼή6γθ ΠΙΟ πορ]α 
{πῃ ΊΈ]λοβο π΄ ΤΊ ΒΒ] θα, πὶ 
{παῦ {μον γϑοθϊγοᾶ ἐμ πνοτᾶ 
αὐ. 811 γϑϑαϊηθθα οἵ πη]πᾶ, 
οχαπηηῖηπρ {ο βορίπγες 4α1γ, 
πν]είμεχ ἔλαβο ἐπίπρς Ἱναιθ 50. 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΠῚ , - 
αὐτούς, καὶ ἐξαγαγύντες ἠρώτων ἐξελθεῖν 5 

-- / .) ” - 

40 τῆς πόλεως. ἐξελθόντες δὲ ἐκ τῆς φυλακῆς 
εἰσῆλθον εἰς 8 τὴν Λυδίαν καὶ ἰδόντες τοὺς 

ἀδελφούς, παρεκάλεσαν αὐτούς", καὶ ἐξῆλ- 
θον. 

δ 

17 Διοδεύσαντες δὲ τὴν ᾿Αμφίπολιν καὶ 
» / Ἂν 
Ἀπολλωνίαν, ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου 
3 α . 9 ἦν ἡ] συναγωγὴ τῶν Ιουδαίων κατὰ δὲ τὸ 

5 Δ - / ΄σ 

εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς αὐτούς, καὶ 
3... ἃ / / ’ 9 ᾽ - ΔΝ - 

ἐπὶ σάββατα τρία διελέγετο" αὐτοῖς ἀπὸ τῶν 
΄σ , 

ὃ γραφών, διανοίγων καὶ παρατιθέμενος, ὅτι 
ΔΝ δι ” ων Ν ” - 5» 

τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ 
- ν΄ 4 τς ἐτν » ς ἘΠΕ ΕΤῚ 

νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς 
. ” 8 » Ν ΄ ς - / 4 Ἰησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. καί τινες 
» Ψ ” » / Ν ’ 

ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν, καὶ προσεκληρώθησαν 
΄“ / - ΄ 

τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων 
« , ᾿ “ ΄ ΄ 

Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος, γυναικῶν τε τῶν 
, » 5 “ / Δ εν 

ὃ πρώτων οὐκ ὀλίγαι. ζηλώσαντες δὲ οἱ ἀπει- 
- » - - 

θοῦντες! ᾿Ιυυδαῖοι, καὶ προσλαβόμενοι τῶν 
Δ ” ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας πονηρούς, καὶ ὀχλυ- 

΄ » / ν / 9 ΄ 
ποιήσαντες, ἐθορύβουν τὴν πόλιν᾽ ἐπιστάν- 

δ ον αν. στ / 2 / 3 " 

τες τεῦ τῇ οἰκίᾳ ᾿Ιάσονος, ἐζήτουν αὐτοὺς 
᾿ “- 0 » Ν δῆ Α ς / δὲ ΕΣ ὃ ἀγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον. μὴ εὑρόντες δὲ αὐ- 

/ ν΄ μι 5γ} / ΕΣ Ν 

τούς, ἔσυρον τὸν Ιάσονα καί τινας ἀδελφοὺς 
5 ν ᾿ , - “ ε ἢ 
ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες ὅτι Οἱ τὴν 

οἰκουμένην ἀναστατώσαντες, οὗτοι καὶ ἐν- 
/ ’ ΠῚ « , τ/ ν᾿ Ν 

Ἰ θάδε πάρεισιν, οὓς ὑποδέδεκται ᾿Ιάσων' καὶ 
- Ε ΄“΄ 

οὗτοι πάντες ἀπέναντι τών δογμάτων Καίσα- 

ρος πράττουσι, βασιλέα λέγοντες ἕτερον 
πκ “ ” 

8 εἶναι, Ἰησοῦν. ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ 
5» “ 

9 τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα. καὶ λα- 
ΔΝ - ΄ 

βόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ ᾿Ιάσονος καὶ τῶν 

λοιπῶν, ἀπέλυσαν αὐτούς. 

ιο. Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς νυκτὸς 

ἐξέπεμψαν τόν τε ἸΤαῦλον καὶ τὸν Σίλαν 
» , τ .“ / 9 κ᾿ 

εἰς Βέροιαν" οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν 

1 -- 
Ν - ΕῚ / » / ἃ ἡ 

συναγωγὴν τῶν ᾿Ιουδαίων ἀπήεσαν. οὗ- 
5 3 ᾽ , “ » 

τοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσ- 
,  Ψ Ελ Ν / Ν 

σαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ 
΄ 6 “τ, Δ θ᾽ « ,ὕ » ” 

πάσης προθυμίας, το καθ ἡμέραν ἀνακρί- 
Δ ’ 5» ” “ “ 

νοντες τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. 

19---ὦ 

Ὁ7 ἀπελθεῖν ἀπὸ 

5. πρὸς 

9 παρεκάλεσαν τοὺς ἀ- 
δελφούς 

1 ρηι. ἣ 

5 διελέξατο 

ὅ αἀὰ ὁ (Χριστός, ὁ) 

4 ρηϊ. ἀπειθοῦντες 

ὅ καὶ ἐπιστάντες 

6 προαγαγεῖν 

7 οηι. τῆς 
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ΤΗΕ  ΑΟΤ5 ΧΥΤΙ. 12--24. 

1611 1881 

12 Τπεχείοχο τπαΠΥ οὗ ιοπα Ρ6- 12 Μαπγ οἵ {ποιὰ {Πεγεξοχο Ῥε]]ονοᾶ: 
Ἠενεᾶ: 4180 οὗ Ἱοποπγαβ]εο ΤΓΟΙΠΘΠ 
ὙΠΟ 6.6 (ἀΥΘΕΚΕ, απᾶ οὗ θη ποὺ 
ἃ ἴον. 
18 Βυὺ π]θη {π6 96) οὗ Τηεββα- 

Ἰοηίσα πᾷ πον ]θᾶρο ἐμαὺ {πὸ πγογᾶά 
οὗ ἀοᾶ παβ ρυθδοῃρᾶ οἵ Ῥατπ] αὖ 
ΒοΥθα, ὕπο οαππθ {ΠΙίΠεχ 8150, απᾶ 
ΒὑγΥ θα αρ {πε ῬεοΡ]θ. 
14 Απά {πθῃ ἹππιθβΙαξε]γ {Π6 Ῥτε- 

{Ἠχεη βοηύ ΑΑΥ Έα], {ο ο 85 16 
ΨΓΘΥΘ {ο {πα 5εα: Ῥαύ 5118 απᾶ 
Τπποίμεας αροᾶς ἔπετο 501]]. 
15 Απᾶ {μον ὑπαῦ οοπαποίοα Ῥαπ], 

Ῥτοιρηί Ἠϊπη απίο Α{ΠΕΠΡ, απά τε- 
οεϊνίηρ ἃ οοπηιπαπᾶτηεη6 απίο Βί]α8 
απά Ταπιοίμεις, ΤΟΥ {ο οοπᾳθ {ο Ἠϊτη 
νηἩ 811 «ροεᾶ, {ποὺ ἀερατίεᾶ. 
16 4 Νου π]]]ε Ῥατπ] πιαϊιεᾷ Του 

{Π 61 αὖ Α{ΠΕΠΡ, "15 βρὶυ1ὖ γαρ βύϊγυθᾶ 
ἴη Ἠϊπα, ΠΘη Ἠθ δα ἴμο εἰ 
Ίνηπο]]γ ρῖνει {ο Ι4ο]αῦχγ. | 
11 Τπεγείοχο ἀἰδραίεά μ6 ἴῃ {86 

ΒΥΠαΡΟΡΠΊΟ ἢ {1ο 6 νγ5, απᾶ τ] 
{η6 ἀενοαί Ῥϑύβοῃβ, απᾶ ἴῃ {Π6 
ππαγκεε ἀαἲ]γ ση ὑποπὶ ὑμΠαὺ τηε 
τ} Ἠϊτη. 
18 ΤΊ ΘΗ οργίαῖη ῬΗΙΙΟ5οΡΗΘΥΡ οἱ {Π6 

ἘρίοατθαΏηβ, απᾶ οἵ {πε Β{οἷοΚς, 6π- 
οοππ{ογθᾷ Ὠΐτη : απά βοπιο 5414, πα 
νη]] 15 ᾿᾿ ῬΑ ΌΌΙΟΥ θὰ. 2 ΟΥ̓ΠΘΥ βο1Πθ, 
Ἠο βϑοιηθίῃ {ο ΡῈ ἃ βούξου {οτί] οἵ 
βίγαπρο ροᾶ5: Ῥεοβαδθ ἢ6 Ῥγϑδοῃρᾶ 
πηί{ο {6η ἆθβας, απά {Π6 ΤΕΒΙΥΥΕΟ- 
61οἨ. 
19 Απᾶ ἴπαγ {οο]ς Ἠῖπα, απᾶ Ῥγοιρ]ιῦ 

Ἠϊπη ππ{ο Ἰ ΑτθοραραΒ, ΒΕΥΙΗΡ, ΜΔ 
νο πουν Ὑ]αῦ {15 που ἀοσίῖπα, 
ν/εγθοί {ποια βρεακεςί, 152 
20 ἘῸΓ {ποὺ ὈῬτίηρορδί οετίαϊῖη 

βίγαηρο {]μ]ηρβ ἴο οἱ Θ68ΥΒ: 16 
σου Έππουν {οχείοτοθ πα {Π686 
{πΐηρς ππθα. 
21 (ΕῸΣ αἩ {πὸ Αἰπεπίαπς απᾶά 

ΒΙΥΑἨΡΘΥΡΒ ὙΠΟ Ὑγετθ {ἨθΥ6, βΡειιῇ 
Ολαῖν Όππο ἵπ ποὐμῖπρ 6156, Ρυΐ 
αἱζπεχ {ο {6]] οἵ {ο ΠΥ ΒΟΗ1Θ ΠΟῪ 
1ης.) 
22. 41 Τμεπ Ῥαπ] βἰοοῦ ἴῃ {πὸ τηιᾶ θέ 

οὗ Ματς’ ἈΠ], απ βαϊα, ο πιει οἵ 
Α{ΠΕΠΒ, 1 Ῥεγοεῖνο ὑπ ἵπ 811 ἐμήηρς 
Υθ αγθ ἴ00 βαρογβ(ΙΙοις. 
28 ἘῸΣ 851 ραρςβαᾶ Ὦγ, απᾶ Ῥομο]ά 

γοαχ Ιἀενοίίοπβ, 1 {οαπᾶ απ Αἰίατ 
να {Π15 Ἱηπδοήρήοῃ, Το ΤΗ 
ΝΚΝΟΤΠΝ αοθ. Ὕμοπι {Ἠθγο- 
ΤΟΥ͂Θ γα ἱρποταηπ{Ιγ ποτβΗΙρ, Ἠῖπα 
ἄεε]ατο 1 ππίο τοι. 
24 Ἐ(αοα ὑπαύτηδαο {Π6 νγοτ]ᾶ, απᾶ 811 
πρβ ἐμεγείπ, 5εεῖηρ ὑμαὖ ο 15 Τιοχᾶ 
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8150 οἳ Όιο ἄτθεκ ποππεπ οὗ 
Ἠοποπχαβ]ο οβίαίθ, απᾶ οἳ ΤΩΘΠ, 
ποῦ ἃ 16. Επί νε λε σον 
οὐ Τ]μεββα]οπῖσα, Ίαά΄ Κπον]θᾶρε 
ὑλαῦ ο πνογᾶ οἵ ἀοἆ ν8β Ῥτο- 
οἰαϊπεᾶ οὗ Ῥαπ] αὖ Βεγωα 8150, 
Ώλεγ οπππο {πλου Ἰκατγῖςε, 
βΜῖηρ τρ απᾶ {ποπρβπρ {86 
πηπ]Π(αμᾶςς. Απά ἔμαεπ Πηπηθς- 
αἰε]γ ἴμο Ῥγείμτειπ βοπῦ Σοτ{] 
Ῥαπτ] {ο ρο 88 ἴδ 88 Το {Πο 588: 
δα ῬΒῆαςῬ απά Τιπποίμψ αροᾶς 
{που 5011. ἘῬταί (μεν λα οοἩ- 
ἀποίεᾶ Ῥατ] Ῥγοταρ]ις Ἠΐπα ας ἔδυ 
458 ΑΠΘΗΒ: απᾶ τοσείν{ηρ ἃ 6ΟΠΙ- 
απαπζπεη 6 απ{ο 51185 απιᾷ ΤΙππο- 
Ώιψ ὑπαῦ ἔπ θυ β]ιοι]ά σοπαθ {ο πα 
ση] 811 βροεᾶ, ἴ]ιεγ ἀδραγ θα. 
Νου Μ816 Ῥατ] υγαϊοᾷ {ου 

Όπθια αὖ ΑίΠεΠΡ, 118 βρὶτἹῦ σας 
Ῥτογνο]εᾶ πνϊμήτπ Ἠήπη, 85 Ίο Ῥο- 
Πε]ά {π6 οἵψ {111 οὗ 149ἵδ. 850 
Ίο υϑθβοηῃθᾶ ἴῃ {1ο Αγπᾶαροσαε 
ἢ {μα εν απᾶ ἴμα ἀενοτπί 
ῬΘΥΒΟΏΒ, 8Π4 ἴῃ {Πο πιαχκεῖί- 
Ῥ]αςς ΘΥΘΙῪ ἄαγ τ] παπι {παὺ 
τηθϑὺ νὰ τη. Απᾶ οογίδϊη 8150 
οἳ ὑπὸ ἈἩρίσατθαι απᾶ ϑίοϊο 
ῬΗΙ]οβορΏηθΥβ εποοαπ{εγεᾶ Ἠϊπη. 
Απά  Βοππθ ϑβαϊᾶ, ας πιοα]ᾶ 
{118 Ῥαββ]εν Βαγ2 οἴ]μαγ 80Π16, 
Ἠο βεεπιθ{] {ο Ῥε ἃ βούξου Εοχί]ι 
οὗ Είταηρε 1ροᾷς: Ῥδσαιβε 16 
Ῥτθασλμεά 9685 απᾶ ἴλα τθβαΓ- 
τοίου. Απάᾶ {]εγ {οο]ς Ἰο]ᾶ 
οὗ Ἠΐπα, απᾶ Ῥτοιρ]έ Ἠϊπα 2ιπίο 
Σίμε ΑτεοραραΒ, βαγίηρ, Μαγ νε 
Κηον πα 115 Πεν; {δασλῖτρ 18, 
ν/Ἡ]ο] 15 βροΚκεπὮγ {π662 Έ ουχ πο 
Ῥχίηρεςί οεγζα(η βίταηρο Πϊηρ5 {ο 
οἱ 6αΥΒ: νο πο] Ίσιου {Πιεγθ- 
Τοτο μας ἴἶιαβο (Πΐηρα πηθεη. 
(Νου 411 ὑπ Αἰλοπῖαπς απᾶ ἴμα 
ΞΙΥΑἨΡΟΥΡ 5ο]οπτπίηρ ἔ]ογο βρεί 
ὉΠ γ παρ ἴῃ ποῦμῖηρ 6186, Ῥαέ 
εἰζλεχ {ο ἐ6}] οΥ {ο ΊχθαΥ 60116 ΠΟῪ 
ὑΠ]ηρ.) Απᾶ Ῥατπ] βέοοᾶ ἵπ {με 
τηϊαϑὺ οἱ {Πο Αὐθορδρτιβ, απᾶ βαϊᾷ, 

Ὑε πιεη οὗ Α{ΊΙ6ΠΒ, ἴῃ 81] ὑήπρς 
Ί ρεγοεῖνε ὑπαῦ γε ἃγ6 βοπιαγ μα, 
ὅ βαροχβήοαβδ. Έοχ ας 1 Ρραββεᾷ 
ΔΊΟΗΠΡ, απιᾶ οἈξεγγεᾶ {ιο ορ]θοῖς 
οὗ σος πογαμΙρ, 1 Του Πα 8180 απ 
αἰΐαν ση (Ἡ {Π15 Ἱπβδογίρίοη, ὃ το 
ΑΝ ὉΝΕΝΟΥΝ 600. Ἠ]αί ἐποχο- 
1078 γε ΥΟΥΕΠΗΙΡ ἴῃ Ίσποχαπιςς, {185 
5ε 1 Του ππίογοα. Τμο ἄοᾶ 
Όλα πηπᾶθ {Πο πγοτ]ᾷ απᾶ αἲϊ 
ἠήηρς {οχεῖπ, Ἠς, Ῥείπρ Τιοτᾶ 

1ᾳγ. 
αεΠΙΘΊΙ. 

105, 
ΦεΓογέ 

805, {ιο 
ἨΠῚ ο 
Μαγς 

405, λαᾶ 
Τεἰφγε 
ΤΟΥ͂ π0- 
ἐμ εἶεε 

δΟΥ, γὲ- 
τἰφίοι 

605, το 
ΤΗΕ Ὁν- 
ΚΝΟΗΝ 
σου. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ 

5 ΄ 19 πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ 
Ξ Μα αν 

τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων 
λα “ » Ἂς "ἢ « μὰ. ἢ ς 

19 και ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. ὡς δὲ εγνώωσαν οι 
ε) Α - ’ 5 ΄“ “ Ν ᾽ 

ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης ᾿Ιουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν 
” , ’» « , “ /΄ { 

τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ 
΄ - 3 ΄ 

λόγος τοῦ Θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες ὃ 
4 τοὺς ὄχλους. εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον 

ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ὡς ὃ 
, Ε “ 

ἐπὶ τὴν θάλασσαν᾽ ὑπέμενον δὲ ὅ τε Σίλας 
- νε ῃ » κα Π ν᾿ - Ν 
" καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ. οἱ δὲ καθιστώντες τὸν 

- ”/ 

Παῦλον, ἤγαγον αὐτὸν 
΄ Λ 

λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ Τιμό- 
θεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσι πρὸς αὐτόν, 

“ ᾿ ο 
έως ᾿Αθηνών' καὶ 

» /’ 

ἐξήεσαν. 
Ὁ ὃν 

ιδ Ἐν δὲ ταῖς ᾿Αθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς 
΄“ ΄“ ο) “ 

τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ 
' » - - 15 / 4 Ν 

ἐν αὐτῷ, θεωροῦντι" κατείδωλον οὖσαν τὴν 
/ ἊΝ ' Ν 3 9 “ “ 

17 πόλιν. διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις, καὶ ἐν 
- ᾿ -“ “ ς Ν 

τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς 
2 Ν 13 “ 9 

18 παρατυγχανοντας. τινες δὲ15 τῶν Ἔπικου- 

ρείων καὶ τῶν: Στωϊκῶν φιλοσόφων συνέ- 
3 - 

βαλλον αὐτῷ. καί τινες ἔλεγον, Τί ἂν 
Ω ς τ ’ 

θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ, 
μ. / - κ 5 ᾿ 
Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι 
σ 5 - ταν - 

ὅτι τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῖς 15 

19 εὐηγγελίζετο. ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ, ἐπὶ 
ν ” 2 , / 

τὸν ᾿Αρειον πάγον ἤγαγον λέγοντες, Δυνά- 

μεθα γνῶναι, τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ 

90 λαλουμένη διδαχή: ξενίζοντα γάρ τινα εἰσ- 
᾿ » Δ Ε Ν ς τόδ / 3 

φέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν᾽ βουλόμεθα οὖν 
΄ “-“- τα 

9] γνῶναι, τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι. (Αθη- 
ναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς 

293 σ 3” ’ Ἄ ΄ 17 οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν, ἢ λέγειν τι καὶ 

99 ἀκούειν καινότερον.) σταθεὶς δὲ ὁ Παῦλος 
5 ᾿ “» , / ” 

ἐν μέσῳ τοῦ ᾿Αρείου πάγου ἔφη, 
- , 

"Ανδρες ᾿Αθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαι- 
, ς ε - ΄ κ᾿ 

23 μονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ. διερχόμενος γὰρ 
- μ᾿ , ΄- ΜΕ 

καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν, εὗρον 
υπ Ν 3 . » , » ΄ 

καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, ᾿Αγνώστῳ 
“ «.,19 3 » - » - α 

Θεῴ. ὃν" οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦ- 
υ ς - - 

9, τον ἢ ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. ὁ Θεὸς ὁ ποιή- 
Ἁ / Ν Δ » » “ τὰ 

σας τον κοσµον και παντα τα εν αὐτῷ, οὗτος, 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 581 

8 «(ἀὰ καὶ ταράσσοντες 

9. ἕως 
10 

1 

14 

16 

17 

13 

19 

. 2 ὑπέμεινάν τε 

ΟΠι, αὐτὸν 

θεωροῦντος 

αᾶ καὶ 

οπι. τῶν 

Οι. αὐτοῖς 

τίνα θέλει 

μι 

η 

ααᾶ τι 

ὃ 

τοῦτο 



ΤΗΕ ΑΟΤ5 ΧΥΤΙ. 

Ὁ 15. 40. 
18. 

ι ο», ο/- 

Τεγεᾶ 
Τα. 

ἜἹίοτῃ. 
10. 8. 

| 1611 
οὗ Ἰθανοιι απᾶ θα, ἄν] ποῦ 
ἴῃ Τοπηρ]θος τηαᾶθ τ} Ἠαπιᾶς: 
25 Νοαϊμεν 15 ποτδμίρρεά πι 

τηθη)ς Παπᾶς ἔδ85 {ποασ] 6 πορᾶεά 
ΔΏΥ {μπρ, βοεῖης ο ρ]νεί]μ {ο αἩ, 
1 απά Ῥγοαδ], απά 411 (Π1πρς, 
20 Απᾶ πα τπαᾶε οὗ οπε Ῥ]ουῦ 841] 

ΠΦ{ΙΟΠΕΒ οὗ ΠΕΠ, ΤΟΥ {ο ἄγγο] ον 81] 
{ο {αοο οὐ {π6 δαχ{Π, απά μα 
ἀαεγπιϊπεᾶ ἴμο Έπιες Ῥοαΐογο α)- 

ΓῬοϊηίθᾶ, απά Όλα Ῥοαπᾶς οὗ ὑποὶν 
Ι Παρα ίοἩ: 

21 ΤῊ αὐ {που εΠοπ]ᾶ 5οε]ς {Π6 Τιονᾶ, 
1 ΠΑΡΙΥ {πον τηϊρηὺ [66] αἴίεν Πτα 
"ἀπ Ππά Ἠπη, {ποαςσ] μ6 Ῥο ποὺ ἔδυ 
ΤΥΌΤῚ 6Υ6ΥΥ οπο Οὗ τι5. 
28 ἘῸΥ 1η Ἠϊπῃ πο Ἠνθ, απᾶ 1πογθ6, 

απᾶ παν οὐ Ῥεϊπρ, ἃ5 οετίαϊπ 8150 
οὗ γοῦν οὗ Ῥοεῦβ μᾶνϑ βαϊᾶ, ἘῸΣ 
Ίππο 816 8150 15 οὔβρτῖηρ. 

29 Ἐογαβπιαο] {6η ἃ5 πο 876 μα 
ο βρτίηρ οὗ ἀοᾶ, ἔνα οασηύ ποῦ {ο 
Ὁ πκ Ολα ῦ {]λο ἀοἆ]εαᾶ 15 πκ ππ{ο 
ρο]ᾱ, ΟΥ̓ β]νεχ, ΟΥ̓ βίοηθ, ΡἹατεη Ὦγ 

Ἱ'ατί απᾶ ππαπ’ς ἄθυϊοθ. 
90 Απάᾶ {Π6 ὤππος οὗ {Π15 σπογαποθ 
ἀοᾶ νηπκεᾶ αὐ, Ὀαῦ που οοπηππαπ- 
οί] 811 τησ 6Υ6ΥΥ ΠΟΥ {οτερεπί: 
81 Ῥεοααξδο π παίῃ αρροϊηθεᾶ ἃ 
αγ ἴῃ πα τ ΟΝ Ἰιο πν] ]πᾶρο ἴ]ιο 
γον] ἴῃ χἸσμίθοαβπεβς, ΡΥ {μα πηατι 
ποτ Π6 αι ογάαιπεᾶ, πἩθγεοἳ Ἰια 
"μα ρἵγεη αββαγαπσθ πηΐο 4Η τπθῃ, 
1η ἐμαῖ π6 Παζ ταἰδεά τη ἔγοτη {μα 
ἀοαᾶ. 
92 4 Απά σεν {ποὺ Ἰθανά οἵ 

{1ο τοβαχγδοβίοπ οὗ {π6 ἀθαᾶ, βοὴ 
πιοσ]κθοᾷ: δα οὔμαγς 58], ο νη]] 

'Ἠθδαχ λες αραῖπ οὗ {Π15 τη ρου. 
88 Ρο Ῥὰὶ] ἀερατίεᾷ 1γοπι απΠοηΏς 

| ποτη. 
84 Ἠονροεῖς, εετίαϊη 1ΠΘΠ οἶανο πΗ- 

{ο ήτα, απᾶ Ῥεμοτεᾶ: απιοις ἴμο 
το πας Ὠϊοηγρίας ὑπ6 Αγθορα- 

᾿ βία, απ ἃ οπιαη πατηθεᾶ Γαπαχ1β, 
| απᾶ οἴ]αΥβ πηζ]ι έΠοπη. 

18 Αίῑον {]ιερο ἴΠΙπρβ, Ῥατπ] 6- 
ραγεθᾷ ἔτοπι Α{ΠΘΠΒ, απιᾶ 9116 {0 
Οοτίπ{Ἡ, 
2 Απά {οαπᾶ ἃ οθτζαϊπ {αυ παπιοᾷ 

Ἐ Ααπί]α, Ῥουῃ ἴῃ Ῥοπίπις, ]α{6Ιγ οοπιθ 
ἔχοιμ ΤίαΙγ, τὶ 5. ἴθ Βτίδοῖ]]α, 
(εεααδο οπαῦ Οἰαπάΐας Ἰαᾶ οοπι- 
τηϑη ρα 81] ὦἆαπβ {ο ἀερατίο {τοπ 

᾿ Ἠοπι) απᾶ οαπηθ πηΐο ἔ]οτη. 
8 Απά Ῥεσοααδο Ἠς νγὰβ οἵ {πο 6ατηο 

οὐαί, Ἡδ αὐοᾶο πμ {]λαπ, απᾶ 
Ἱνποαπρηπύ (ος Ὦγ {ἐΠεῖν οσεαραξίοπ 
{0ου το 6 ὑδπίπιβ]οΥ.) 

| 
Ϊ 

| 

94  ΧΥΙΤΙ. 5. 

1981 
οὗ Ἡδανεπ απᾶ θαυ, ἀνθ !θ 
ποῦ ἴῃ 1{επαρ]ο5τπαᾶε να Παπάς; 
πο ΠΟΥ 15 Π6 βογνεά Ὦγ 1η6 5 
Ἰαπᾶςδ, 85. ὑμποὰρ Ἰο προρᾶρᾶ 
ΔΩ ΐηρ, βοθῖπςσ 6 Ἠϊπιβε]! 
βινοαί] {ο 41] 11ἴ6, απ γαίῃ, 
απᾶ 811 ἐΐηρπ; απᾶ Π6 τηδᾶθ οὗ 
016 6Υ6ΥΥ πποπ οἳ 1Π6Π {ο0Υ {ο 
ἄπτα]] οἩ 811 {π6 {ασθ οἵ {Π6 οαγϐ]ι, 
Ἱανίπσ ἀείογπιιπος {εῖ; ἀρροϊηῦ- 
ο Β6άΡΦΟΠ5, απᾶ {πο Ῥοππᾶς οἳ 
{πεῖν παρ ῥαξίοπ; ἐπα} λος εοπ]ά 
5661 ἀοῦ, 1ξ Ἱαρ]ψ πον τϊρηΐ 
166] αξία Ἰήπα, δᾶ ἢπᾶ Ἰήπα, 
Όιοαρ] Ίο 15 ποῦ Τζαν {γοπι 6.6) 
οης οὗ ας: 1οΥ ἴῃ Ἠϊπι πο πο, 
Δα 1ΟΥθΘ, απᾶ Ίατο ος Ῥείηρ; 
38 οεγίαίῃ θυ οὗ γοαγ οπΏ 
Ῥοεδί{5 Ἰατο 5814, ΕοΥ πε 810 8150 
115 οββργίηπρ. ἘῬοΐπρ οι {ια 
οββρτεῖης οἵ αοᾶ, πο οαρ]{ ποῦ 
{ο Οήπ]ς λα 2.6 ἀοἀμοαά 18 
ηχο ππ{ο ρο]ᾶ, οὗ Β11ναχ, ΟΥ̓ Βἴοπθ, 
Εταν6Π Ὦγ ατί απ ἀενῖος οὗ τηδῃ. 
ἜΈ]ιο 6ἴππθς οὗ Ίσποταπισθ {Πεγοδίογε 
αοᾶ ονογ]οοκαοᾶ: Ῥαὺῦ ΠΟ Π6 
8 ροησηδη θη 1η6η ἴπαῦ ΊἴΠεγ 
αΠοπ]ά 811] οποΥγπ]ιογο τϑρθηΐ: 
ΠπαβιππεὮ 85. Π6 Παζ] αρροϊηθᾶ 
τ ἄαγ. ἴῃ {πὸ σγλῖσ]ι ης τ} }}} ]πᾶρεα 
4{Π6 πνοτ]ᾷ 1η τἱρ ὐθοτιβη 655 ὅ ὈῪ 
ὁ[η6 τηαη πΠοπι Π6 παίῃ οΟἵ- 
ἀαϊπθαᾶ : σπμογοοῦ Ίο Ἠαί]ι ρῖνοῃ 
αββαταπσθ πη{ο 81] τησ, ἴπ ελα 
Π6 παῖ ταϊβαᾷ πα ἔτοπι {πε 
θα. 
Νον θη {πον Ποαυ οἵ {π6 

χαοβαΥγεείίοι οὗ {1ο ἀ684, βοπιθ 
πποσκεᾶ; Ῥαό οἴμαενς βαἷᾶ, ο 
Ὑ{11 Ἠδαν ἴπ66 οοποεγηῖης {15 

98 γες αραῖπ. Τπας Ῥαπ] νομῷ οτύ 
84 ἴγοπα απποπρ {πετα. Βαὺ οεγζαῖτ 

πΊΘΙ οἶανο απίο Ἰήτα, δα Ὦε- 
Ἠογεᾶ: απιοης ΠΟΙ 8150 πας 
Ῥιοπγψβίας {πο Ατοεοραρίθε, απᾶ 
ἢ ΠΟΙΠΑΠ παχπθ ὮῬατηαχῖβ, απᾶ 
οί ἩεΥβ πι (πετ. 

18 Αΐίου {πθ6βε (]ήπισς Ίο ἀορατί- 
οἆ τοι ΑἴΠθΠ5, απᾶ οἈπΠο 1ο 

2 ΟοτιπίΠ. Απά Ίο {οαπᾶ α ϱ6ΕΥ- 
ἰαΐη ον πηαππθᾶ Ααπΐα, ἃ τα οὗ 
Ῥοπίας Ὦγ 1866, ]α{6]γ εοπιθ ἔγοτα 
ΤίαΙγ, να] Η15 νη{ε Ῥτίβοϊ]]α, Ὦ6- 
σααςδο Οαπάἵαξ Ἠαᾶ οοπιπαπᾶεά 
ὉΠ] {86 ϑονα {ο ἀερατο ἔτοπι 
Ἄοππε: απᾶ Π6 «αππα πηΐο {μετα 

8 ἀμ Ῥθσαιδο ῃ6 πας οὗ Ίο 
βαππο ἰγαᾶθ, Ίο δροᾶθ τ τ ἔπαπι, 
απά ποὺ πποασρΏί; ΤΟΥ Ὦγ {ΠΟΥ 
Ἰχαάο {ποὺ εις ΤεΠΙΠΙΒΚΕΥΒ. 

υ9 ζψι 

29 

90 

9 Ε-ι 

305. ἱπαΐ 
το]ιῖο]ι ἐδ 
αἰυΐης 

3 Βοπιο 
ποιοι 
ααζμοτ]- 
{165 τρδᾶ 
αεεῖα- 
εἰ] {ο 
61ο. 

4 αχ. ἐδ 
ὑπ]ιαῦτ- 
εα οαγ{]ι. 

δν. ἵπ. 

σθτ,α 
γιατι 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

- - ’ Ὕ » 

οὐρανοῦ καὶ γῆς κύριος ὑπάρχων, οὐκ ἐν 
΄ - ΄σ ε 

95 χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, οὐδὲ ὑπὸ χει- 
φ΄ι- 3 , 91 ΄ δ / / ρῶν ἀνθρώπων” θεραπεύεται, προσδεόµενός 

τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ 
» λ / 9 ΄ ΄ » 5 4 , 29 - 9ὔ τὰ πάντα ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος”' πᾶν 
ἔθνος ἀνθρώπων, κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσ- 
ωπον 3 τῆς γῆς, ὁρίσας προτεταγμένους "ἢ 

ν ΄ 3 

καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐ- 
--. - ορ »; 97 τῶν ζητεῖν τὸν Κύριον "5, εἰ ἄραγε ψηλα- 

φήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καίτοιγε οὐ 
μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 
᾽ ορ δρα - κ᾿ / ον 3 

38 ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούµεθα καί ἐσμεν 
΄σ΄ » ε “ - 

ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητών εἰρή- 
- 4 ΄ ΄ 353 

20 κασι, Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. γένος οὖν 
« ο “- ” ΕῚ ΄ 

ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ, οὐκ ὀφείλομεν νομί- 
“4 Ὕ , Α , ΄ 

ζειν χρυσῷ ἣ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι 
» ΄ Ἂν ΄ 

τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον 
ς ό 3 ΄ “ 

30 εἶναι ὅμοιον. τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς 
9 ῃ ς Δ ε ͵ «γα - 
ἀγνοΐας ὑπεριδὼν ὁ Θεός, τὰ νῦν παραγγέλ- 

λει” τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι" πανταχοῦ μετα- 
ἘΣ ϱϱ ο ο Ὁ ἀμ 

31 νοεῖν" διότι”) ἔστησεν ἡμέραν, ἐν ᾗ μέλλει 
κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀν- 

ΠΕ ο ὁ / Ν “ 9 
δρὶ ᾧ ὥρισε, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν, ἆνα- 

στήσας αὐτὸν ἐκ νεκρών. 
΄ Λ ΄ “ 

33 ᾿Ακούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν, οἱ μὲν 
. νὰ 

ἐχλεύαζον" οἱ δὲ εἶπον, Ακουσόμεθά σου πά- 

33 λιν περὶ τούτου Ὃ͵ καὶ 1 οὕτως ὁ Παῦλος 

81 ἐξῆλθεν ἐκ μέσον αὐτῶν. τινὲς δὲ ἄνδρες 
, ὅδ ν 5» ἐφ 9 - κ᾿ 

κολληθέντες αὐτῷ, ἐπίστευσαν ἐν οἷς καὶ 

Διονύσιος ὁ ᾿Αρεοπαγίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι 
Δά Ἐν τά ὩΣ ν᾿ ΄ 

ἁμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 
Α ΄σ - 

18 Μετὰ δὲΙ ταῦτα χωρισθεὶς ὃ Παῦλος” 
- σι 9 

9 ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον. καὶ 

εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι ᾿Ακύλαν, Πον- 
Ν ΄σ ᾿ ΄ / 4. . 

τικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ 

τῆς ᾿Ιταλίας, καὶ Ἡρίσκιλλαν γυναῖκα αὐ- 
- 3 ΄ 

τοῦ, διὰ τὸ διατεταχέναι Ἑλαύδιον χωρί- 

ζεσθαι πάντας τοὺς Ιουδαίους ἐκ» τῆς 
« - λα « 

3 Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς καὶ διὰ τὸ ὁμό- 
5 - 

τεχνον εἶναι, ἔμενε παρ᾽ αὐτοῖς καὶ εἰργά- 

ἵετοῖ" ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τὴν τέχνην ὅ, 

Ξ1 ἀνθρωπίνων 

33 ρηι. αἵματος 

παντὸς προσώπου 

προστεταγμένους 

35 Θεόν 

καί γε 

27 ΜῈαγα. ἀπαγγέλλει 

33 πάντας 3 καθότι 

39. περὶ τούτου καὶ πάλιν 

31 ϱπι. καὶ 

1 οην. δὲ 

3 ΟΠι. ὁ Παῦλος 

5 ἀπὸ 

3 {, καὶ) ἠργάζοντο 

5 τῇ τέχνη 
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3 Μαϊί. 
10, 14. 

ἘῚ 0ο5. 
11. 

1 Ογ-. δαΐ 
ἴλεγο. 

ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΧΎΤΙΙ. 4 18. 

1611 
4 Απᾶ Ίο χθοαβοπεά ἴῃ {πο Όσπα- 

Ρορταο ετετγ Ραβρα(]ι, απᾶ ρεγβααᾶεᾷ 
{86 615, απᾶ πο (τεεκβ. 
ὅ Απάᾶ ν/πεηπ ΒΙ]α5 απᾶ Τπποῖπεας 

ΥΙΘΥΘ ο0π1θ {τοπι Μαοθᾶοπία, Ῥατπἱ 
γγὰ5 Ῥτεββεᾶ ἴῃ βρι{, απ ϱεββεά 
{ο πο «1 ενγς Ππαὖ «655 ας ΟµτΙβύ. 
6 Απά σοη [αγ ορροβεᾶ {λαπι- 

5εἶνοβ, απᾶ Ῥ]αβρμοαιπεᾶ, ΎἩο 5ποοκ 
πὶ ταἰτηθηῦ, απᾶ 5814 απίο {ΠΏ 61, 
Ύοατ Ῥ]ουά Ῥο προπ τοαχ οσπῃ μϑδᾶβ, 
Τ απῃ οἶοαπ: {Τοπ Ἠεπορ[ίοτίη 1 πν]] 
6ο πηΐο {πὸ (4 επίή]εβ. 
7 4 Απ ο ἀερατίεᾶ πεησε, δᾶ 

οπ{εγοᾷ ΙΠπίο ἃ οεγαϊη τηα)5 Ἠοπβθ, 
ηπππθᾶ «τιβύτιβ, οπο ὑπαῦ πγοτεμῖρρεᾶ 
αοᾶ, π]οβο Ἠσοπβο Ἰοϊπεά Ἱατᾶ {ο 
[86 Βγπαρορτθ. 
8 ἙΑπᾶ Οτῖβραβ, ἴμο οἶπεί τα]ευ 

οὗ {ο Ῥγπαροραθ, Ῥεμεγεά οἩ ἐμ 
Τιονᾶ, τ Ὁ} 81} Ἠϊ5 Ἠοπβδε: απ ΤΥ 
οξεπε Οοτίπέµίαπς, Ἡθατίπς, Ῥε[ενες, 
δα] νγετθ Ῥαρίισεᾶ. 
9 ΤΊ θη βρα]θ {1ο Τιοτᾷ {ο Ῥατπ] ἴῃ 

{πο πῖρηί Ὀγ ἃ νἰδίοἩ, ΒΘ ποῦ δἴγαϊα, 
Ῥαύ Βρθδᾷκ, δηᾶ πο] ποῦ {11γ Ῥεαςε: 
10 Ἐον 1 απι τιν παρ, απᾶ ηο 

ΤΙΔἨΏ 5881] βεί οἩ ἐ]1θο, {ο παχὺ {Ππ66: 
{ον 1 Πᾶν πας] Ῥδορ]θ ἴῃ {18 ο1ὔγ. 
11 Απᾶ Ίο Τοοπππεᾶ {πετο ἃ γεαΥ 

παπά 51Χχ τΙοΙ{ΗΕ, ὑθδομῖηρ {πο ποτά 
οὗ αοᾶ απποηρ {πετη. 
19 4 Απά ππεπ ἀαΠίο πας {ο 

Ῥοερπαίγ οὗ Αολαῖα, ὑπὸ ἆεν5 πα 
ΙπδαΥχθοβίοη τυ} οπε αοσοτάᾷ αραϊηδί 
Ῥαπ], απά Ῥγοιρ]ύ 1Η {ο {11ο 7υαρ- 
πηθηῦ 5θδΐ, ὲ 
18 ϑασίηρ, ΤῊ]5 ἔθ Ποῦ ρεγρπαᾶεί]ι 

ΤηΘΠ {0 ΥΓΟΥΘΗΗΡ ἄοά «οπἴγαχγ {ο {μα 
Τατ. 
14 Απ πει Ῥατ] τας πουν αΡοαί 

{ο ορει 15 πποπ{Ἡ, (1 81110 βαϊᾷ ππ{ο 
{πο Φονβ, ἢ 16 ποτε ἃ τηα{ζεν οἵ 
ΟΠΕ, ΟΥ ν]εκεᾶᾷ Ἰεπάπεββ, Ὁ τε 
ΖΕ1/8, ΥΘΔΒΟΠ που]ᾶ {μπᾶ 1 β]οπ]ά 
Ῥδαχ σι τοι. 
15 Ῥαῇ 18 16 "6 ἃ απεβίῖοη οὗ πγοτάς, 
ΔΩ ἸαΠΙΘΒ, 84 οὗ γοῦν Ίαν, ἸΟΟΚ 
γο {ο 16: ΤΟΥ 1 πι] 6 πο ]αάρο οἵ 
81ο] τη θυ. 
16 Απά Ίο ἄταντο {πεπι ἴτοπα {]ια 

Ἱπάρπιεηί βεα{. 
1τ Έμεπ 811 {π6 ἄτοθε]ς {οοἷ Ῥο8- 

{πποπας με οἸ]εξ γα]εγ οὗ {ιο Βγτια- 
Ρορταο, απά Ὀθαί Ἠϊπαι Ῥε[ογθ ἴμε 
οπάρτπεπς βεαῦ: απᾶ α]ῇο σαγεᾷ 
ΤΟΥ ποπθ οὗ {ποβ6 {μίπρς. 
18 4 Απά Ῥαα] αξίον {115 {αττιεᾶ 
{πΠ 6 γ9 γοῦ ἃ ροοᾷ 116, πᾶ ἔπεη ἔοο]ς 
Ἠ]5 Ίοαγο οἵ {11ο Ὀγθύμυθῃ, δᾶ 581164 

1881 

4 Απᾶ 6 τθαβοηθᾷ ἴῃ {π6 βυῃδ- 
6ορπε ΘΥΘΥΥ βαὐβαία, απᾶ 1Ρεγ- 
βααᾶεᾷ δον απᾷ ἄτοεκα. 

ὅ ἘῬπί νηει Ρας απᾶ Τϊπιοῦγ 
σαπ1πθ ἄονπι τοπ Μασεᾶοσπῖα,, 
Ῥααἱ πναβ οοπβίγαίπεᾶ ὮΥγ ἴπε 
πγοτᾶ, {ἱεβυηγίπρ {ο {ο οεν5 

6 Όναί {685 νγὰβ πο ΟἨτὶς. Απᾶ 
επ {Που ορροβεά {Ποαπιβε]νες, 
Δα 2Ρ]αβρηοετηθᾶ, Ἡθο βἩοοκ ουὖ 
Ἠ18 ταΙπαθη{, απ 5814 απ{ο {δπη, 
Ὑοαχ Ῥ]οοᾶᾷ δὲ αροηπ σοῦ ΟΥ 
Ἰοαᾶς; 1 ατα οἶθαη: ἴγοπι Ἠθηςθ- 
Τούτη 1 11] σο απ{ο λα ἀεπΙΙες. 

Τ Απᾶ Ἠο ἀερατίεᾶ πεηπςσθ, απά 
σοὺ 1Π{ο ἴμο Ίοιβε οἱ ἃ οετίαῖτ 
1ΠΑΊ Ὠϑιηρα ΤΊ «παβίαπς, οπςε 
ας πνογβμΙρρεά ἄαοᾶ, π]οβε 
Ίοπβθ ]οἰπεᾷ Πατᾶ {ο ο βυπᾶ- 

8 ροραθ. Απά ΟΠΙβΡαΡ, {ο τα]ου 
οὗ ιο ΑΥπΠαροριοθ, ὄρεμενεά ἴπ 
{16 Τιοτά γη 8}1 Ἠ]5 Ἡοαβο; απᾶ 
ΙΗ8ΊΥ οὗ ὑπ (Οὐ δὴ Ἠθατ- 
Ἰπρ Ῥομεγεᾶ, δηα πετο Ῥαρίσεᾶ. 

9 Απᾶ {πο Τιοτᾷ βαϊῖᾶ τιπ{ο Ῥδαὶ ἴῃ 
{μ6 τάρΗ{ ὃν ἃ ΥΙδίοἩ, Β6 ποῦ 8- 
{τα]ᾶ, Ῥαῦ Βρϑδκ, απᾶ Πο]ᾶ ποὺ ἐν 

10 Ῥεασο: {ου Γατη ψ ἢ {Π66, απᾶ πο 
1η8ΔΏ 81Π8}} βεί οπ 1πεθ {ο Παττα 
{Π66: ἴον 1 Ἠανο πηπο]Ἡ Ῥεορ]θ ἴῃ 

11 {π|5 οἷΐγ. Απᾶ Το ἀποὺ έμενε ἃ 
Υ68Υ απιᾷ βῖπ τηοΠ{Ἡς, εασ]ήηρ 
186 νον οὗ ἀοᾶ απποηρ {πεπι. 

12. Βευΐύ ποθὴ ἀα]]ο γαβ Ῥγοσοή- 
58] οἵ Αολαῖα, ἴ]ε ὅϑνγβ τι οηε 
ΔΟΘΟΥΩ͂ το5ε πρ δραϊηϑὺ Ῥαπ], αηά. 
Ῥτοτασ]ί Ἠϊπη Ῥε[ογο {π6 Ἰπᾶρε- 

185 ππεηέ-κεαῦ, ΦαγΙΠΡ, ΤῊΣΒ πα Ῥεί- 
επαθεί] ππεη {ο πνογθμίρ αοᾶ 

14 οοπίταγ {ο 1ο Ἰαπ. Βα πει 
Ῥατ] πας αροπί {ο ορεπ ἢ15 
πηοπί{Ἡ, ἄαἶμο 5814 ππίο λα 
ον 5, Π Ιπάοσθᾷ 165 Ίογο ἃ τια{{θι' 
οὗ ππουρ οτ οὗ πησκεᾶ νί]αησ, 0 
ψθ 968, ΤΕΒΒΟΠ ποπ] ια 1 

15 Ελοπ]ά Ὄοδαν πα γοι: δα 1 
ΠΟΥ ατθ ᾳπεβὔΙοης αβοαῦ πνοχᾶς 
απ ἨαΠΙΕΡ5 απά τοις ΟΥ̓́Τ] ἰδ, 
Ίοο]ς {ο 16 γοπγβε]γε»; 1 απ ποῦ 
πηϊπᾶεά {ο Ῥο ἃ ]πᾷρο οὗ {μεεβε 

16 τηα{{6ΥΒ. Απιά Ἡο ἆγανο επι 
17 τοπ ο Ἱαάρεπιαπί-βθαῦ. Απᾶ 

Όιεγ 411 ]α1ά ΠΟΙ οἳ ΒΟΡΙΠΘΗΘΒ, 
{ιο τπ]εν οἳ ἐπ βγπαροραθ, απᾶ 
Ῥθαῦ Ἠϊτπι Ῥε[ογθ {πα Ἱπάρεπιεηί- 
5οαζ. Απά «αΠ1ο οατεᾷ Τοτ ποπθ 
οὗ παρε {ήπρς. 

18 Απά Ῥαπ], πανίης {αττῖιεᾷ αξίε6Υ 
{818 τεῦ τὴν ἆαγβ, {οοἷὶς Ἠῖ5 
Ίθατε οὗ ὑμ6 Ῥγεί]αγειι, πᾶ βαἲ]οα. 

105, 
γαἶζεςα 

δαν, 
υεἰσυεᾶ 
ία ]ιονά- 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

4 διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάβ- 

βατον, ἔπειθέ τε Ιουδαίους καὶ Ἕλληνας. 
- ΕῚ - ιά 

ὅ Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε 

Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ πνεύ- 

ματιῦ ὁ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς ᾿Ιου- 
ὃ , ή Ν " Ε] “ 3 ὃ δαίοιςῖ τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. ἀντιτασσο- 
μένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτι- 

/ Αα ΜΑ]} 3 Ν . / Δ ναξάµενος τὰ ἱμάτια, εἶπε πρὸς αὐτούς, Τὸ 
- « “ δ᾽΄.ἢ Ν . ς η ἢ 9 

αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν" καθαρὸς 
ς κ.ε Ν 

ἐγώ" ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. 
Ν - κα 

7 καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς 
ας τν 82 / ’ Ν ΄ ο τῇ ὀνόματι δ᾽ Ἱούστου, σεβοµένου τὸν Θεόν, οὗ ἡ 

8 οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. Κρίσ- 
ΛΣ, / 5 / ΄“ / πος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσε τῷ Κυρίῳ 

᾿ ο » ” 5 5 κ Ἢ - 
σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ" καὶ πολλοὶ τῶν 

᾿ 

Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτί- 
5 

9 ζοντο. εἶπε δὲ ὁ Κύριος δι ὁράματος ἐν 
΄“ ’ ΄“- 

νυκτὶ" τῷ Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει 
ε ε 

Α , ο ΄ 

καὶ μὴ σιωπήσῃς" διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, 

καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε" 
/ { εἰ , ΑΥ 3 - / ’ 

διότι λαός ἐστί µοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. 
Ν - 

ἐκάθισέ τεῦ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ, διδάσκων 
» » “ εἶ / - - 

ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. 
Ε - 

15 Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος τῆς Αχαϊας, 
, ς Ν ε . “ - 

κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ 
[ 3 Αν ΔῚ » - , 

18 Παύλῳ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα, λέ- 
μή Δ Δ / Ὁ ΕἸ 11 

Ύοντες ὅτι Παρα τὸν νόμον οὗτος ἀναπείθει 
Ν ΄ Ν 

1 τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν Θεόν. μέλ- 
Δ “ / . / Ν / 

λοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, 
ε 

εἶπεν ὃ Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ 

1 ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα 
Φ 

μὲν οὖν 
3 ΄ 

πονηρόν, ὦ ᾿Ιουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἦνε- 
Ξ / « ος ΕῚ Ν , 19 » Ν λό 
1 σχόµην ὑμῶν᾽ εἰ δὲ ζήτημά 15 ἐστι περὶ λό- 

γου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ ὑμᾶς, 
” ϐθ κ, Ν «τ δ ἕὰ , ᾽ ὄψεσθε αὐτοί κριτὴς γὰρ]: ἐγὼ τούτων οὐ 

/ 5 λ ΕΣ { 3 Ν ον 
16 βούλομαι εἶναι. καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ 

1 τοῦ βήματος. ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες οἱ 
δ Δ "Ἕλληνες 1 Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον 

» » ἃ ῃ Ἀ σὰ 
ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος. καὶ οὐδὲν 

- 

τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν. 
- ε 

18 ὍὉ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἵκα- 
/ “ ΄“΄ 3 / 

νάς, τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος, ἐξέπλει 

19---ὅ 

6 λόγῳ 

7 αά εἶναι 

8 αἀὰ Τίτου 

9. ἐν νυκτὶ δι ὁράματος 

19 (-σε) δὲ 

11 ἀναπείθει οὗτος 

13 ϱἨι. οὖν 

19 ξητήματά, 

1 πι, γὰρ 

16 ϱηι, οἱ Έλληνες 
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κἹ 005, 
4. 19. 
191168 4. 
15. 

ΤΗΕ ΑΟἿΞ ΧΥΤΙΤΙ. 18-- ΧΊΧ, 8, 

1611 
ἔπεηορ Ιπ{ο Βστία, απᾶ τ ἢ τη Ῥγίς- 
οἵἷ]α απ Δαιπ]α: Ἠανίπρ ΒΒ Η15 
Ἠοδας ἴῃ Οεποµτεα: Του Ἡθ δᾶ ἃ γον. 
19 Απᾶ 16 64π1θ {ο Ἐρῆεξας, απᾶ 

168 ἔ]λοπι {ποθ : Ὀταί ἢθ Ἰπβε]! 
επηίεχεᾶ Ιπίο {πο Ῥγπβροραθ, απά 
τθπβοπε ση ἐπ ᾖ6πς. 
20 παν {πον ἀεβίγεα Ἠϊτα {0 ἔαχτγ 

Ίοπρου παρ σνθα ὤπετη, Ἡθ οοπβεπ{εᾶ 
ποῦ: 
21 Ῥπί Ῥαᾶθ ἔπεπι {αγεγε], 5αγΊπᾳ, 

1 τηπδί ΒΥ 81} τπθαης Κρ {5 Γθαβί 
Όλα οοπιεβΣ, ἵπ ο εγαβαίετα: θαὺ 1 
γη τείατη αραῖη ππτο τοι, ἘΠ αοᾶ 
Ὑ11: απιᾶ Ίο βαϊ]εά ἔγοπι Ἠρ]μεβας. 
93 Απᾶ γπεη Ίο δᾶ Ἰαπάεᾶ αὖ Ο5-- 

β4Τ6α8, ΑΠ σοπθ αρ, απᾶ βα]α(εᾷ ἴ]ια 
ΟΠατο]Ι, 1ο πγοπί ἆοσγια {ο ΑπίΙοσΠ. 
25 Απά α[ίεν Ίο Ἰαᾶ βρεπό 8οπ1θ 
πηο {Ἠ6γα, Ἡαε ἄερατ[μεᾶ, απᾶ πγεπί 
ΟΥ̓́ΘῚ 811 ἐμ οοαπίτγ οὗ ἀα]αίία απά 
Ῥμγγρίω ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ, βἰεπσμεπῖηπρ α]] 
{86 418ο1ρ]ο». 
24 4 ἘΛπᾶ ἃ οουίαϊη 96νν, πδιηθα 

ΑΡΟΠΟΡ, ῬουἩπ αὖ. Αἰεχαπάνία, απ 
εἰοαποπίό τπαἩ, απᾶ ππϊσΗίγ ἴῃ {Π6 
Βογϊρίττθβ, 681Πθ {ο ἘΡρΠεεας. 
Ὁ ΤΗΙ5 τησ γγας Ἱπβίτασ[εᾷ ἴῃ ἐπ 

γ/αγ οἳ {πῸ Τιονῦ, απᾶ Ῥεῖπρ Ματγεπίό 
1η {1ο βρὶυῦ, Ίο βρακο απά {παρηί 
ἀϊΠρεπί]ν ιο {ήπσς οὗ πο Τιοτᾶ, 
Ἰπιονήηςσ οπ]γψ {πο Ῥαρίίσπι οἳ {ομπ. 
26 Απάᾶ Π6 Ῥεραπι {ο 5ρθδκ Ῥο]ά1γ ἴῃ 

{86 Ῥγπαροραο: ποτα παπι Ααπῑ]α 
απᾶ Ῥτίδοϊ]α Ἠαᾶ Ἠεατᾶ, ὑΠ 6. {οο]ς 
Ἠϊπη πηΐο ὑπ θη, απ οχροιπᾶεᾶ πηΐο 
ήτα {116 πναγ οὗ ἄοά ππογε Ῥογ{θςεί]γ. 
27 Απᾶ θη Ἠθ παξ ἄἱδροβεᾶ {ο 

Ῥαβ8 {Πίο Ασ]ιαία, {πε Ῥγαίμγεη τοῦθ, 
οχ]ηονπισ ἴμο ἀἱδοῖρ]ε5 {ο τεσεῖνα 
τη: ὙΠῸ, ΠΟΘ ἢΘ6 πγαβ «01Π6, 
Ἠε]ρεά {ατα τη} ὙΒ1Ο) μπᾶ Ρε- 
Ἠενεᾶ {Πμτοιρῃ ρταςθ. 
28 Ἐον Π6 τ]. ΠΥ οεοπνιποθᾶᾷ {με 

76Υ/8, απά ὑπᾶῦ ρα] ΘΟ ΠΥ, ΒΗΘ σηρ ΒΥ 
ιο βοχ{ρίατες ὑμπαῦ 6588 νγὰβ ΟΗτΙΡ{. 

19 Απᾶ 10 οππηθ{ογρα»δς, ὑπαῦ νη]]α 
ΑΡΟΠΟΡ νγὰβ αὖ ΟουἹηΐῃ, Ρατ] Πανὶμρ' 
Ῥαβδοά {χορ} μπα πρρεύ οοαβί», 
ὀᾶτηθ {ο Ερμερα5, απᾶ Βπαϊηρ 667- 
{αΐτ 41βοίρ]ο», 
2 Ἠο ραϊᾷ πηΐο ἔπεπι, Ἠαγο γε 16- 

οαεϊγεᾷ ἴ]ο Ἰοῖψ ἄλοδέ ποθ Ὑε Ῥε- 
Ἠεναᾷ 2 Απά {ποὺ Βαϊ πιηΐο Ἠπη, 
6 Ίιανα ποῦ 5ο τηπεοὰ ἃ5 πραγ 
πυλεί]αγ ἔ]ιογα Ῥο αγ ΠΟΙ αποβῦ. 
ὃ Απά Ίο βαϊα ππ{οπετη, πο τυ μδαὺ 
μη ποθ γο Ῥαρίσεά Ὁ Απά {πεγ 
ρα], Ὁπίο φομ) Ῥαρίίδηι, 

1881 
{οηπσο σι Ῥψτία, απᾶ ση] Πτα 
Ῥτϊβοῖ]α απᾶ Αα πα; Παγίπρ ΒΒοΟΤΗ 
Ἠή5 Ἠοαᾶ ἵπ Οεπομτες: 1ΤοΥ Ἡε 

19 Ἰιαᾷ ἃ νον. Απά {αγ οατπο {ο 
Ἔρηοριας, απᾶ Π6 οὔ {επι {ΠΟΥ : 
Ῥαῦ ας Ἠηδε]Ε επ{ετοᾷ Ιπίο ἐπ 
Αγηαροραθ, απᾶ τθαββοηθᾶ να 

20 ἴ]ο δον. Απᾶ π]οπ {ογ αβ]οᾷ 
Ἠϊπα {ο αρίάε ἃ Ίοηρ6γ ὤππε, Ἡε 

21 οοπβεπ{θᾷ ποῦ; Ῥαῦ ἑαδκίηρ 18 
Ίεαγο οὗ {Παπῃ, απᾶ βαγίἩΡ, Τσ] 
χείπτη αραῖη ππίο γοα, ἢ ἄἀοᾶ 
Ὑ11, Ὡς βϑῦ 5811 τοι Ἐρηοθρας. 
Απᾶ θη εδ πᾶ Ἰαπάεᾷ αὐ 
0«πραγθα, Ἡθ πγεη{ πρ απᾶ βα]αθεά 
πο οἩανσ], απᾶ ναι ἄοππ {ο 
ΑΠΟΟΕΗ. Απά Ἠανίηρ βρεπῖ 
ΒΟΙῚΘ {ϊηθ {ᾖεγε, Ἱο ἀερατίεᾶ, 
δα ποπ {Πτοαρ]μ ᾖμο τεσίοτ 
οἱ ἄα]αίία απᾷ Ῥητγρῖα ἴῃ οχάσς, 
βἰαρΗββίης 811 {16 ἀῑδοῖρ]ο». 
ΝΟΥ ἃ οθτίαῖη {6 παπηεᾷ 

ἌΡΟΙ]]ΟΒ, 4η Αἰοχαπᾶτίαι Ὦγταςς, 
14 Ἰθαγπε τηαΏ, 6ΛΠ16Θ {ο ΕΡ]θ- 
515; απᾶ Ἡο πας τηϊρηὺν ἴῃ {ΠπῸ6 
βοτγ]ρίαχθα. ΤῊΝ τηαπι Ἰα Ὄθοπ 
ἈἹηβίχασζεά ἴῃ {ο πταγ οὗ {88 
Ἰιονά: απᾶᾷ Ῥεῖηςσ Γεγγεπί ἴπ 
βρἰζ, Ἡθδ βρακο απᾶ {αασ]ί 
οιταβα]]γ {π6 {μίπρς εοποετηίης 
16815, Κποπήπς οπ]γ έλα Ῥαρίίρτα 
οὗ ο: ατιᾷ μ6 Ῥεσαπ {ο βΡρεα]ς 
Ῥο]ά]ψ ἴῃ πα Ἀγπαροραθ. Βαΐ 
επ Ῥτϊκοῖ]α απά Ασα Ἠεατᾶ 
Ἠήτη, {παεγ {οοῖς Ἠϊπα ππ{ο ἔπαπῃ, 
8η 4 αοχροππᾶεά απίο Ἰήπη {με 
να οἳ ἄἀοᾶ ππογο σατε[Πγ. 
Απά πγπεη 6 τας τηϊπᾶϱᾷ {ο 888 
ΟΥ̓ΘΥ 1Ππίο Ασομαία, ἴ]ο ῬγδίἨγετ 
οποοιταραᾶ Ἠϊπα, απᾶ πτοῖς 1ο 
{ιο ἄ15αΙρ]α65 {ο τεοεῖνο Ἠϊπα; απᾶ 
πνηθη 6 σγαδ «0116, Π6 ὅΠε]ρεᾷ 
{ποτὰ το 16 Πδα Ῥομενεᾶ 

28 {μπτοαρ]ῃ ϱτασε: {ο ΒΘ ροπγετία]σ 
οοπ/{α{εᾷ {με ἆ6πγς, « αιᾶ ἐλαέραῦ- 
61, «Ποαπήτρ Ὦγ {πο βου "65 
{πα΄ «655 γας ὑπ Οµ1βί. 

19 Απᾶ Ὁ ϱππ1θ ἴο Ῥ885, ὑπμαΐ, 
πμ] ΑΡΟΠοΟΡ γναδ δὲ Οουϊηίῃ, 
Ῥατα] Πανίησ Ῥραβεεά {]γοιρ] {πὸ 
ἜΡΡΘΙ ΘΟ ὐΤΎ «αη1θ {ο Ἐρμεβις, 

9 διὰ {οππιᾶ οργίαίη αἸΒΟΙΡΙ6Β : απᾶ 
16 βα1ᾷ ππ{ο ἔπεπα, Ώιᾷ γετοσεῖνε 
ιο Ἠοιψ ἀΠοδῦ επ γα ᾖε- 
Ἰαγοᾷ» Απά τύπου εαἰᾷ απίο Ἠϊτη, 
Ναγ, πε ἀἷᾷ ποῦ 50 το ἢ ἃ5 ΠΘΔΥ 
τ μοίμου ὅἶμο ον αποβὺ πγαβ 

8 σίνοη. Απᾶ Π6 βαϊᾷ, Τηΐο τηδῦ 
λε ππογθ το Ῥαρίσεᾶςδ Απᾷ 
Ώιογ βαἱᾶ, Τηίο «ομπ)ς Ῥαρίίρηι. 

τῷ τῷ 

24 

27 

1 

10ΟΥ, απ 
εἴοφιεπέ 
πιαχι 

2605. 
ἰαιισ]ί δ 
αὐγὰ ΟἿ 
ηιοιίῃ. 

8 ΟΥ, 
μεϊρεα 
ηυι6}Σ 
ἐμγοισ ἢ 
φγαρα 
ἐμθην 
ΠΩ 
λαᾶ Ὀό- 
Μἱευσᾶ 

405, 
δΠιοιυϊη 
»μιιϑιϊοῖὶν 

5ου. 
ἴπιεγο ἐδ α 
Ἡοῖν 
αποϑὶ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 5δτ 

» σ΄ 

εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ 
ἊΨ /΄ / ες Ν 2 

Ακύλας, κειράμενος τὴν κεφαλὴν ἐν Κεγ- 

19 χρεαῖς" εἶχε γὰρ εὐχήν. κατήντησε! δὲ εἰς 
Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ" αὐτὸς 

Ν Ψ Ν 5 Ν Ν ζ 

δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέχθη 
΄“΄ Ε] / 5 ἰς 9 ) “ Εν 

20 τοῖς ᾿Ιουδαίοις, ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ 
πλείονα χρόνον μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς 7, οὐκ 

9] ἐπένευσεν᾽ ἀλλ᾽ ἀπετάξατο αὐτοῖς 18 εἰπών, 
Δεῖ με πάντως τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομένην 
ποιῆσαι εἰς “Ἱεροσόλυμα 19 πάλιν δὲ Ὁ ἀνα- 
κάμψω πρὸς ὑμᾶς, τοῦ Θεοῦ θέλοντος. καὶ! 

΄ ΄ 

95 ἀνήχθη ἀπὸ τῆς ᾿Εφέσου. καὶ κατελθὼν εἰς 
5 

Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκ- 
98 κλησίαν, κατέβη εἰς ᾿Αντιόχειαν. καὶ ποιήσας 

, ΑΓ ,Ν9.4 ὁ. " - ή 
χρόνον τινὰ ἐξῆλθε, διερχόμενος καθεξῆς τὴν 

9 , ν ή 2 9ο 
Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων 

ιά 

πάντας τοὺς μαθητάς. 
- ΄ 5 

3. Ἰουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι, Άλε- 
»“"Ἥ Μ 

ξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν 
Ν Ἄ ΄ - 

εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὧν ἐν ταῖς γραφαῖς. 
παν 5 - 
9 οὗτος ἦν κατηχηµένος τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου, 

καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν 
“-“ Ν - 

ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ ἸΚυρίου33, ἐπιστάμενος 
{ Ν , 3 / . εν ὁ, / 

30 µονον το βάπτισμα Ἰωάννου) οὑτὸς τε ἤρξατο 
΄“ “ . 

παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. ἀκούσαν- 

τες δὲ αὐτοῦ ᾿Ακύλας καὶ Πρίσκιλλα 33, 
/ 5» / Ν 3 , ἊΣ 

προσελάβοντο αὐτόν, καὶ ἀκριβέστερον αὐ- 
σι , ᾿ Ξ ον -ο 

7 τῷ ἐξέθεντο τὴν τοῦ Θεοῦ ὁδόν. βουλο- 

μένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν ᾿Αχαΐαν, 
προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς 

κ , 5 ο Γοηᾶ 
μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν ὃς παραγενό- 

νο 
µενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσι 

- -- 2 - 
98 διὰ τῆς χάριτος" εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις 

διακατηλέγχετο δημοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς 5 διὰ τῶν 
΄“΄ 53 Ν ΄ ΔΝ - 

γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 

19 Ἢ γένετο δέ, ἐν τῷ τὸν ᾿Απολλὼ εἶναι ἐν Κο- 
- Δ 

ρίνθῳ, Παὔῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ µέρη 

ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον' καὶ εὑρών] τινας μαθητὰς 

9 εἶπε" πρὸς αὐτούς, Ἐῤ Πνεῦμα ΄ Άγιον ἐλάβετε 

πιστεύσαντες ; οἱ δὲ εἶπον ὃ πρὸς αὐτόν, Αλλ᾽ 
“ ᾿ς ΕΓ Ὗ 

8 οὐδὲ εἰ Πνεῦμα “Αγιόν ἐστιν, ἠκούσαμεν. εἶπέ 
η - τε πρὸς αὐτούς', Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; 

ς λ 5 5 5 , / 
οἱ δὲ εἶπον, Εἰς τὸ Ιωάννου βάπτισμα. 

19---6 

16 κατήντησαν 

17 ΟἨι. παρ᾽ αὐτοῖς 

15 ἀλλὰ ἀποταξάμενος 
καὶ 

19. ΟἨι, Δεῖ µε πάντως 
τὴν ἑορτὴν τὴν ἐρχομέ- 
νην ποιῆσαι εἰς Ἱεροσό- 
λυμα" 

30 (Πἀλω) οπι. δὲ 

31 (θέλοντος,) ΟΠι. καὶ 

33. στηρίζων 

35 Ἰησοῦ 

34 Ἡρίσκιλλα καὶ ᾿Ακύ- 
λας 

36 (αγῳ. δημοσίᾳ ἐπι- 
δεικν ὑ5) 

1 (Ἔφεσον καὶ) εὑρεῖν 
(τινὰς μαθητάς") 

3 (εἶπέ) αᾶ τε 

ὃ Όπι. εἶπον 

4 ϱΊ., πρὸς αὐτούς 



Ἔ Μα, 
εἰς 
ο. 1. 

ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΧΙΚ. 4- 17. 

1611 
4 ἘΤΠΘΩ βαῖᾷά Ῥαα], ἆομπ γεν]γ 

Ῥαρβσαᾶ τὰ {ιο Ῥαρίίβτη οἳ τερεπί- 
αποθ, βαγίηρ απίο {Ππ6 Ῥεορίο, ἐμαί 

{ 61ογ ε]οπ]ά Ῥεμενο οἱ Ἠΐπα 10} 
βΠοτ]ά οοτας αξζοι Ἠϊτα, ἐ]λαί 18, ο. 
Οµτ]δί 9655. 
δ᾽ παπι (μεν πραγ {Π15, {ποτ ππογο 

Ῥαρίπος ἴῃ {πο Ναππο οὗ {π6 Τιοτά 
16δαβ. 
6 Απάᾶ πγἩοπ Ῥαπ] ]ταᾷ Ἰαϊά μα Παπᾶς 

προπ ἔλετα, {11ο οΙγ ἀΠιοδί οπ1ηθ ΟΠ. 
ΏΊποτα, απᾷ {1ι6γ βρα]κο σης {οηρτςς, 

Γαπᾶ Ρτορ]ιορῖςᾶ. 
7 Απά αἲ λα παοηπ τοῦθ αΏοπί 

ἰππε]νο. 
8 Απᾶ Ίο ποπί Ἱπίο {πΠ6 Βγτιαρορπο, 

απᾶ ρα] Ῥο]άϊψ ἴον {πο βρ868 οὗ 
ννεο τΙΟΠΟΗ5, ἀἱδραίπρ ἃ μα Ῥει- 
εππάΊπρ ἴ]α (ΐπρς εοποργηῖης {μα 
Ἐπρᾶοτη οἵ αοᾶ. 
9 Βυΐ πα ἆἴνογςδ ππογο Ἱαχάοποαᾶ, 

απά Ῥεμενοᾶ πού, Ὀας βρα]κο οὐ οὗ 
{πᾶῦ παν Ῥείογα ἐ]ο πια] (πάς, να 
ἀερατίαᾷ {τοτα {]λοπα, απᾶ 5εραταἰεᾶ 
{86 ἀῑδεῖρ]αβ, αἰβραῦπρ ἀαἲ]γ ἵπ {πο 
Β6ΠΟΟΙ οὗ οπο Ὦγταπητς. 
10 Απᾶ {Ππὶ5 οοπππεά Ὦγ ἴ]ια 6ρασθ 

οὗ ἴπγο Υ6αΥΑΒ, 5ο ὑπαῦ 811 {πον πυΠΙς] 
ἀππα]έ πι Αρία, Ἰιεαγᾷ Ίο ποτά οἵ 
πο Τιογά εραξ, θοῦ ἆσθπβ απᾶ 
νεα]. 
11 Απᾶ αοᾶ πτόπε δ, αρεοῖα] τηῖγα- 

εἷος Ὦγ ἴ]ιο Ἰαπάᾶς οἵ Ῥαπ]: 
12 Βο ναί ποπ 1118 Ῥοᾶψ πτετα 

Ῥγοπρσλί ππ{ο {ιο εἶο]ς Παπᾶ]κογοΒ]ε[ς 
ΟΥ ΒΡΥΟΠΡ, απᾶ {Π6 ἄἱδεαξος ἀεραχεᾶ 
{γοτα {]ιοπα, απιᾶ {116 εν1] Βρ᾿σιΐβ υσθηῦ 
οτί οἵ {μετῃ. 
18 41 Τ]οαι οετίαῖη οὗ {πο ναραροπᾶ 

σ6ευγ5, οχοχοΙδίς, {οοῖς προπ ἔπετα {ο 
681} ογου ἔθπῃ πν]Ιο] Πδα εν1] βρ  υἱΐβ 
{πΠ6 Νατπο οὗ {πῸ Τιοτᾷ ᾗ6βας, βαγίηρς, 
Με αά]ανο τοι Ὦγ 6ερας ποπ Ῥατ] 
Ῥγεασμείῃ. 
14 Απᾶ {ποῦ Ὑπθιυθ Β6ΤΕΠ 5ΟΠ8 οὗ 

οπθ Ῥοετα, ἃ ἆθν;, απᾶ Ομ οὗ ἴ]ο 
Ἐγιθβίς, ὑπ] 0} αῑᾷ 50. 
15 Απᾷ {ο οτί] αρ απαπγεγαᾷ. 

δια Βαϊ, θα 1 πον, απά Ῥαα]. 1 
Ίσπουυ, Ῥῤ πο 8ο γοῦ 
16 Απᾶ ἐιο πια ἴῃ σΊοτη ἐπ ον]! 
Βρ νυ γγαβ, Ἱεαρῦ οἩ ἔπτη, απά ΟΥ6Υ- 
«α1ηθ Ί]οπα, απᾶ Ῥτενα]εά αραϊπαί 
{παπα, 5ο ὑπαῦ πον Ώεᾶ οτί οἵ επαῦ 
ΊοἈςδο παΚκοᾷ απᾶ πγοππᾶεᾱ. 
17 Απᾶ {9 γγαβ Ἱπιογῃ {ο 81] ἴ]ιο 
δον απᾶ «τοσα 8150 ἄπε]ῆηπσ αὐ 
Έρμεξας, απᾶ θαυ 1611 οἩ {ποδια 8]], 
Δ {μο Νϑιμδ οἳ ἐπ6 Τιονά Ζο5α5 
γᾶ πιαρπ]Ποᾶ. 

1881 
4 Απᾶ Ῥατα] ραῖᾶ, ζομπ Ῥαράσεά 
νι Όλα Ῥαρίίβπι οἵ τερεπί- 
αΏςθ, βαγίηρ απίο {ο Ῥθορίθ, 
ναί {11ου 5ῃ τ! ῬεΠσνο οπ Ἠήτη 
πγηΊο]ι βλοπ]ά οοπιο αἲίοι ήτα, 
ια 16, οἩἳ ἆθβαςδ. Απά πα 
Όπου Ποατᾶ 5, {πον σου Ῥαγρ- 
{ρα Ιπίο 6 παππο οὗ {ο Τιοτά 
7655. Απά π]οπ Ῥαταἱ πᾶ ]α1ά 
115 Ἰαηπᾶς προπ ἔοι, {1ο Ἠο]σ 
Πιοβί οπππς ο έπετα; απᾶ ΤΠεγ 
βρακο να {οηραθΕ, απᾶ ὮΥο- 
Ῥ]θρίθᾶ. Απ {ποὺ ποθ ἴῃ αἱ 
πΏοαῦ ἐπε]νο τπθη. 
Απᾷ Πα απ{οτεᾷ {πίο ἴπα 5βυπᾶ- 

Ροραθ, απᾶ βραία Ῥο]ά]ψ {ο ἴμε 
ΒΡ866 οὗ ἴ]γεο ΠΙΟΠ{ΗΒ, 1ΕΒΕΟΠ- 
ἴηρ απᾶ Ῥενςπαάϊηπσ αξ {ο πε 
ἠπρς οοποργηίηρ {μα ΙΙπρᾶοπα 
οὗ ἀοά. Ῥαΐ ποπ 5οτηθ Ίεγθ 
λατᾶεπεᾷ απᾶ ἀϊδορεσατεπέ, βρεα]κ- 
Ἱπρ ενΙ] οἵ {π6 Ίαν Ῥείοτε {μα 
πηπ] (μάς, μ6 ἀερατίεᾶ Ίτοπι 
{π6 πη}, απά βερασαίεά {ο ἀϊβοῖ- 
Ρ]εΒ, χεαβοπίηπσ ἄαιψ ἴαπ πε 
Β6Π00] οὗ Έγταπηπς. Απά {15 
οοπιππεᾶ {0Υ {ιο 6ραςθ οὗ ἴπο 
γθαΥβ: 50 {λα 811 πον τ ΠΟ ἢ 
ἀπγε]έ ἵπ Αξία Ἰθατᾶ {16 πγοτᾷ οἳ 
{πὸ Τιοτᾷ, οί ζετνς πα ἄτοαε[β. 

11 Απᾶ ἄοᾶ πτοπρµ{ βρεοῖα] 1τηῖτα- 
19 οἷος ὮΥ ἴμο Ἰαιιᾷς οἵ Ῥατ]: 1Π8ο0- 

πητο]ι {ναί απίο μα αἷο]ς στο 8 
οαππεά απαγ ποτ Ἠῖς Ῥοᾶγ 
Ἱαπά]κογοΠίαί5 ΟΥ 4ΡΥΟΠΒ, απά 
{1} 6 ἄἱδοαξος ἀερατίαᾷ {γοτα ἔῃ τη, 
απά {Ππ6 6υ]} βριυὺβ πποπί οί. 
Βαῦ οογίαϊη 4180 οὗ {1:6 αἰχο[ίπρ 
7635, ϑχογοϊβύβ, ἔθος προπ ἐπι 
{ο πατηθ οὖες ἔπεπι ὙγΒ 10) Πδᾶ 
{ιο ονῖ] βρισιὺβ {Πο Παπηθ οὗ {86 
Τιογᾷ ἆερας, βαγίτρ, 1 αἄ]ατε τοι 
Ὦψ ἆεβας ποπ ΡῈ] Ῥτεας]- 
αμ. Απ {μεγο Ἰγεγο βθύθῃ 560Π8 
οὗ οπθ σρτα, ἃ στ, ἃ ομ]εΕ 
Ῥτ]οδί, πο] αἸα 01186. Απάᾶ ἴ]ια 
ον ΒΡ ΔΒ απᾶ 5δϊ 
πη{ο {1ετῃ, 7655 1 2Κπονγ, δᾶ 
Ῥατ] 1 Κπον; Ῥαῦ ΠΟ ἅ16 τοῦ 
Απᾶ Ίο ππᾶη τι ποσα πε 
ον1] ϱρΙΊ6 πνας Ἰοαροᾷ οἩη ἔμεπι, 
απᾶ ππαβεεγοά Ῥοῦπ οἵ {πετη, 
απᾶ Ῥτεναϊ]οά αραϊηδῦ {]λοατη, 50 
Οιαί ὑπου Ώεᾶ οτί οἵ {λαί Ἠοτβα 
παρα απᾶ ποππάεᾶ. Απᾶ {πὶ 
Ῥοσυσαππο ἸποπΏ {ο αἲ, Του 
δον απᾶ «ἄγεεις, ἐμαί ἄπο 
αὖ Ἐρμαξαβδ; απᾷ θαυ 1611 προπ 
{θὰ αἲ], απᾶ {πο Ἠηατηο οἵ 
{86 Τιογᾶ 9659 πας πιαρπ]βαεᾶ. 

Ψι 

[οτ] 

Ὁ" »“3 

[19] 

10 

18 

σέ, 

1 ὅτ, 
Ῥοιυεγς. 

205, 
}εεΟς- 
111δε 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

3 - 

4 εἶπε δὲ Παῦλος, Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε ὅ οἨπ. μὲν 
᾿ / Ἅν - ΄ 3” Α 

βάπτισμα μετευδιαϑετῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν 
ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ 

ὅ ἔστιν, εἰς τὸν ἸΚριστὸν᾽ Ἰησοῦν. ἀκούσαντες ὃ Οπι. Χριστὸν 
ᾳ, 4 , 3 νο δι , 

δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου 
9 ΄ ν » ᾿ ” - - / 

ὃ Ἰησοῦ. καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου 
΄ 3 “ ιό 

τὰς χεῖρας, ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ "Άγιον ἐπ’ 7 οπι. τὰς 
” ’ / , 9 [ή 

αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφή- 
5 Ν 

Ἴτευον. ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ 
δεκαδύο. 

8. Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρη- 
σιάζετο, ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ 

/ ον Ν ” ΄ “ ΄ 

πείθων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 
« ΄ . 3 

9 ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν, κα- 
΄ ’ - 

κολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, 

ἀποστὰς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀφώρισε τοὺς μαθητάς, 
ελ, , ” - - 

καθ᾽ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυ- 

10 ράννου τινός ἢ, τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη ὃ 0). τινός 
δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν 
» / 9 -- Ν / [ο / 3 

Ασίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Κυρίου ᾽Ἰη- 
03, ᾿Ιουδαί ὶ Ἕλλ δυνά 9 Ἰησοῦ σοῦϑ, ᾿Ιουδαίους τε καὶ ηνας. δυνάμεις 9 οπι. Ἰησοῦ 

τε οὐ τὰς τυχούσας ἐποίει ὁ Θεὸς διὰ τῶν 
- / σ Ν ολη) ων 3 

χειρῶν Παύλου, ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθε- 
νοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐ- 19 ἀποφέρεσθαι 
τοῦ σουδάρια ἢ σιµικίνθια, καὶ ἀπαλλάσ- 
σεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύ- 

Δ Ν ”α.” θ ει ον ΜῈ πας 2 , ματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν Ἡ. 11 ἐκπορεύεσθαι 
, 2 - 5 

19 ἐπεχείρησαν δέ τινες ἀπὸ 1" τῶν περιερχο- 13 καὶ 
΄ - ΕΣ 

μένων ᾿Ιουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ 
Ν 

τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ 
ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, λέγοντες, ᾿Ορκί- 

΄ “ Δ - ο 

ἴομεν 1" ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν ὁ Παῦλος κηρύσ- 19 "Ορκίζω 
Ἡ σει. ἦσαν δέ τινες]: υἱοὶ Σκευᾶ ᾿Ιουδαίου 1 τινος 15 οπι. υἱοὶ 

-- -- 

-- ο) 

τι - - 9 « 
1ὅ ἀρχιερέως ἑπτὰ οἱ ῦ τοῦτο ποιοῦντες, ἀπο- 16 υἱοὶ 

᾿ - Ν λ Φ - 
κριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπε", Τὸν 17 ααᾷ (ν) αὐτοῖς 
Ἰησοῦν γινώσκω, καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι" 

16 ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; καὶ ἐφαλλόμενος 15 ἐπ᾿ 18 ἐφαλόμενος 
5 5 . αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ 

- ” 

πονηρόν, καὶ 9 κατακυριεύσας αὐτῶν Ὃ, ἴσχυσε ᾿ οπι. καὶ 
- » Ω ᾽ 

κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμέ- ”' ἀμφοτέρων 
- - ή ΄ 

Ἰ7 νους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. τοῦτο 
΄, . ΄ 

δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν ᾿Ιουδαίοις τε 
΄ ΄ ” 

καὶ Ἕλλησι τοῖς κατοικοῦσι τὴν Ἔφεσον, 
Ν » , / αν ο , Ψ , Ν καὶ ἐπέπεσε φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ 

) “2 ν ” “- "ὦ 3 - 

ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 
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1611 
18 Απᾶ την ὑπαὺ Ῥεμενα οαππε, 

απά οοπ{αββοᾶ, απᾶ βΠογεᾶ {ΠῸ6]} 
ἀθαᾶ». 
19 Μαπγ αἷξο οὗ ὑπο ν/ΒΙοἩ πδεᾷ 

οπι]οας αὐΐβ, Ῥτοιρ]λί (μαι Ῥουκβ 
{ορείμον απ Ῥανποας ἔπτη Ῥα[οτο 81] 
τηΘΏ: απᾶ {πον οοππ{εᾶ πε Ῥτίσρ οὗ 
ΏΊοπα, απά {οππᾶ ἵ ΕΕ ἐποαβαπᾶ 
Ῥίεοςς οἳ βΠνογ. 
20 Βο ππϊσμα]ψ ρτον; {πο ν/οτᾷ οἵ 

αοᾶ, απά ρτοτα]1]εᾶ. 
21 4 Αίῑου ἴ]οβο {Πμίπρβ ππετο 

οπᾶεᾶ, Ῥατπ] Ῥπυροβεᾶ ἴῃ πο ρ]τῖ{, 
ποπ Π6 Πδᾶ ρας5εᾶ {πτοαρ]η Μ8οο- 
ἄοπία απ Αολαῖα, {ο ρο {ο {6γπβα- 
Ίοπι, βαγίηπρ, ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 1 Ἰαντο δει 
{ποτο, 1 τηαβῦ 8150 566. Ἠοππο. 
2 80 Ίο βοπὀ Ιπίο Μασεάοπῖα 

ὕπνο οὗ ἴἶιεοπα ὑπαῦ πηπϊςίετοά ππίο 
μάπα, Τπποίμαας απᾶ Ἐναβίας, θαὺ 
Ίο Ἠϊπαβο] βίαγεά ἴῃ Αδία Τοντ ἃ 

[ ΡΕΒΡΒΟΠ. 

28. Απιᾶ {Π6 βαπ1θ της ὕπο θ᾽ ΔΥΌΒΘ 
ΠΟ 5118] Β6ἱΥ αροπύ ὑπαὺ πναγ. 
24 ἘῸΣ ἃ οογίαϊη τη πατησᾶ 1)6- 

τηθίσίτιβ, ἃ βΙ]νονβπηϊ δα, τυ οἢ τηαᾶθ 
ΒΊΟΥ ΒΠΥΠ65 {ου Ὥϊαπα, Ῥτοπρ]ή 
πο 5108} ραπ Ἱπίο {ο οτα}ῦβ- 
ΤΊΘΗ : 
25 Ίγποπι Ίο οα]]εᾷ {οσείματ, πι 
ιο ποτκΊησηπ οὗ Ἠλα οοσαραοῃ, 
απᾶ παῖ, 8115, ο ποτ ὑμαὺ ϱγ {815 
ογα[ί νε Ἠατο οἳγ πγεαΗΗ. 
26 Μοτεοτεχ, γ86 8566 απᾶ Ίαατ, 

Όλπαῦ ποῦ αἶοπο αὖ Ἐρ]οαβας, ραΐ α]- 
τηοϑῦ {μτοιρ]οπτῦ 811 Αξία, ὑπ185 Ῥατ] 
Πα Ῥεταπαᾶοᾶ απᾶ ξατποᾶ απασ 
ΤΟ Ῥεορ]θ, βαγίης, ἴπαῦ που Ὦο 
πο ροᾷ5, ὙΨΠΙΟἩ απο πηθᾶο ση 
λαπᾷς. 
27 Ῥο ἴλαίῦ ποὺ οπ]ψ {μ15 οὐ ογαξί 

18 ἴῃ ἄαπραι {ο Ῥο βοὺ δὖ ποιρῃῦ: 
Ῥαό αἱξδο ὑμπαῦ Ίο Τετηρ]ο οἵ ἴ]ο 
ργεαῦ ροᾷᾷ6ρς Ῥϊαπα βΠοπ]ά ΡῈ 
ἄεβρῖδεα, απᾶ ΠΟΥ πιαρπίῄσεηςσθ 
ϱΠοτ]ᾶ ΡῈ ἀαβίτογεά, ΠΟΙ 811 Αβία 
παπά {λε τοῦ] πιοτβμΙρρείη. 
28 Απά ναι {ποεγ Πεατᾷ {Π6856 βατ- 

ΙΠΡΒ, αγ Ἴνογο Γπ]] οὗ νυ, απᾶ 
οτ]οᾷ οπέ, βαγίπς, ἀτοααί 15 Πίαπα οὗ 
πιο Ἐρῃοβίαβ. 
29 Απᾶ {ιο π]οῖ]ο οἵψ πα ΠΠαᾶ 
ση] οοπ{αβίοἩι, απ Ἠανίηρ οαπρηῦ 
δῖα απά Ατίβίατομαβ το οἵ 
Μαοαᾶοπῖία Ῥαα]5 οοπιραπΙοηΒ ἴῃ 
{γανε], {11εγ τας]οᾷ ἢ οπο αοσοογά 
1ηὔο {πε ΤΠεαίχο. 
80 Απᾶ πει Ῥατ] ποπ] Ἠανο 
οπ{θγοᾷ ἵπ ππίο {1ο ῬΘΟΡΪΘ, {πιο ἃ15- 
οἴρ]ες βου θᾶ Πτα πού. 

1881 
18 Μαπγ αἱβο οὗ παπι ἐπαὺ Ἰαᾶ 

Ῥο]ιονοᾶ οα1Ππε6, οοπ{εββίης, απᾶ 
19 ἀοε]ατίπρ {ιαῖγ ἄεεάβ. Απιᾶ ποί 

ο ἴον οὐ οτι (πας Ῥγασμςοᾶ 
1ουτίοας αχύβ Ῥτοιρ]{ ἐ]οῖν Ῥοουἷβ 
{οραύµατ, απᾶ Ῥατπθᾶ {ετα ἴῃ 
{Π6 βρη οὗ 811: απιᾷ πετ οοπηξοᾶ 
πια Ῥυῖοθ οὗ {Ἠαπα, απᾶ Γοππᾶ 16 
ΠΕ ἐΠοπβατιά Ῥίεσθς οἵ 51γεγτ. 

20 5ο τησ] ν στον; ἴ]ιο ποτ οἵ 
ιο Τιοτᾷ ατιᾷ Ῥτενα]]εί. 

21 ἈΝοπ δου {μερα {ΠΙπρβ πγογθ 
οπᾶεᾶ, Ῥαα] Ῥαγροβθά 1π {πὸ 
ΒΡΕ, ει Ἡδ Πα Ῥαβρεᾶ 
(πποαρ] Μασοεᾶοπῖα απᾶ Αο]αῖα, 
{ο ρο {0 {ογαβα]ετη, βαγΊΠΡ, Αἴ6Υ 
1 Ἰαγο Ῥουπ 11θτο, 1 πααβῖ 8150 

23 5806 Ἠ9οπιθ. Απᾶ Ἠανίιρ εεπί 
Ἰπ{ο Μασθᾶοπία Ίππο οὗ επι 
ια πηης{οτοᾷ το Ἠϊτα, ΤΊ- 
ΙΠΟΙΊΨΥ απᾶ Ἐναδίας, Ίε Π1ΩΒΕΗΙ 
βίαγεᾶ ἵπ Αξία ἴου ἃ σγ]ή]ο. 

285  Απᾶ αροπί ὑμαὺ πιο ἔ]μεγαο 
3086 ΠῸ 5118} αν οοποθτηης 

24 ιο αγ. Ἐου α οθγίαΙη ΤΙΒΠ 
παπηθᾶ ὨοπηθίΊας, ἃ βτεγβΙ{Ἡ, 
πμ], πηαᾶο εγον απίπον οἱ 
2Ῥίαπα, Ῥτοιρ]λό πο Πε Ῥτβῖ- 

ὅ Ππ655 ππ{ο {Π6 ΟΥ̓ ἔβσηθη ; πγ]οτα 
16 ραμετεᾷ ἐορσθίμου, πὶ ἐπ6 
ψ/οΥΚτπετ οὗ Κα οσοπρείίϊοῃ, πᾶ 
Βαϊ, Β115, σα ποτ ας Ὦγ {115 
Ῥτβίπεβς πο Ίαταο οι ΘΔ. 

26 Απά γο 566 απᾶ Ίεαχ, ἐμὲ ποῖ 
αΊοπο αὖ Ἐγρμοξας, Ῥαΐς αἰπποβί 
Ώπχοασποιξ 811] Αβία, 1115 Ῥατ] 
Βα ΤῬεγβπαᾶεᾶ απά {πγπεᾶ 
απαγ 1ηπο] Ῥεορ]θ, βαγίπρ {ναί 
ΤΠ θυ "6 πο ροᾷς, Ισ] αγε πιαᾶθ 

ΩΤ πι Ἠαπάςδ: απᾶ πο οπ]γ ἰδ 
Ώλετο ἄαηπρον ὑπαὺ {Π15 οἩγ ἐταᾶα 
ο01Π6 Ιπίο ἀῑδγοραίος Ῥαΐ 4180 
{πᾶῦὺ πο ἴσπιρ]ο οὗ {πὸ ρτοαί 
Ροᾷάαρς 2Ώίαπα Ῥο πηαᾶο οὗ πο 
αοοοπηΏ{, απά ἴμαῦ 5η6 Ποῦ] 
ονεη ϱο ἀεροβαᾶ {χοπ Πεν τηαρη]- 
Πσθηςσθ, ποτὰ 811] Αβία αιιᾷ 8.1} 6 

28 τοῦ] πγογβΗΙρρείμ. Απᾷ πἨειι 
Όιογ πραγ {118, ΠΥ πεχε Β]]εά 
πα στα, απᾶ οτἷεᾷ οαὖ, βαγ- 
1ης, ἀτεαῦ {5 ΣΡίαπα οὗ Όια 

29 Ἐρηοεβίαπςδ. Απ πὸ αγ παςξ 
ΠΟ πο {πα οοπ{αβίο: απᾶ 
Όπου ταξ]εᾷ 10} οπθ αεσογᾷ 1π- 
{ο ἐμ {Πεαίτα, Ἰανίπρ βαϊπεᾶ 
ἀαἴαξ δα Απρίατεμαςδ, 14ΘΠ οὗ 
Μαοεᾶοπία, Ῥαπ]”5 οοτηΡαΠΙΟΠΡΒ 1η 

80 ἰνανοα]. Απά θη Ῥαπ] ννας τηϊηά- 
ο {ο δηΐου ἴῃ το {Π6 Ῥεορ]ε, 
έλα ἀἱδοιρ]ας ϱαβοχοᾷ Ἠϊτα 1ος. 

[νο] οι 

1ος, 
πιαφἰσαῖ 

3 ὅτ. 
αγίεππίς. 

δαγ. 
{πε ἵπ- 
1αὐ(οιῖ 
εαγίτε. 
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ᾧ / - / ” 2 

18 πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο, ἐξο- 
/ Νο» η Ν /΄ 

μολογούμενοι, καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις 
». - Ν - / 

10 αὐτῶν. ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάν- 

των συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον 
. / ἐ- ν 
ἐνώπιον πάντων καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς 

5», ης - , 
αὐτῶν, καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. 

σα “- 90 οὕτω κατὰ κράτος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου “ἴ 
ΕἾ / 

ηὔξανε καὶ ἴσχυεν. 
« ΄- ΄ 

3893: Ὥς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος 
- Ν 

ἐν τῷ πνεύματι, διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ 
Ἄ .. ΄ “- « ΄ ” Ν Ἀχαΐαν, πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ, εἰπὼν 
“ Δ Δ ΄᾿ὕ 5 -“ ο Ν 

ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ, δεῖ με καὶ 

93 Ῥώμην ἰδεῖν. ἀποστεΐλας δὲ εἰς τὴν Μακε- 
/ [ή “ ΄ ” ” / 

δονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον 
/ Ων 

καὶ Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχε χρόνον εἰς τὴν 

᾿Ασίαν. 
3 ΄ Ἁ Ἁ Α Ἂ 5 ε / 

93. Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάρα- 
” ια) / Ν “- ς - / 

34 χος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ. Δημήτριος 

γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς 
ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος, παρείχετο τοῖς τεχνί- 

᾽ ὁ ἃ 
9 ταις ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην' οὓς συναθροίσας, 

δ: ΔΝ ΄“ “54 

καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας, εἶπεν, 
ΕΣ » / “ » -” ο] 

Άνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργα- 
α΄ 9: ᾽ν 

20 σίας ἡ εὐπορία ἡμῶν" ἐστι. καὶ θεωρεῖτε 
Ε] ΄ 

καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ µόνον ᾿Εφέσου, ἀλλὰ 
5 “ 3 ς “ Φ 

σχεδὸν πάσης τῆς ᾿Δσίας, ὁ Παῦλος οὗτος 

πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι 
» 30 ν " ς Ν “- ΄ γ 

91 οὐκ εἰσὶ θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. οὐ 

μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς 
-- ᾿ ΄ 

ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης 
΄ ὕ͵ ΔΝ - 

θεᾶς ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐδὲν λογισθῆναι, 

μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τὴν μεγαλειό- 
23 3.5 ”- ΩΝ μά ε.95 , Ν ς » τητα αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ ᾿Ασία καὶ ἡ οἰκου- 

28 μένη σέβεται. ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι 
/ - »ν ΄ / ς 

πλήρεις θυμοῦ, ἔκραζον λέγοντες, Μεγάλη ἡ 

9) "Άρτεμις Ἐφεσίων. καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις 
Ἔ ς 

ὅλη} συγχύσεως' ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν 
3” Ν ’ / ΓΟ ντο) 

εἰς τὸ θέατρον, συναρπάσαντες Τιάϊον καὶ ᾿Αρί- 

σταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους τοῦ Παύ- 
- ΄ ΄ 

30λου. τοῦ δὲ Παύλου βουλομένου εἰσελθεῖν 
5 Δ “ 3 ” δες ς / 

εἰς τὸν δῆμον, οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί. 

3. τοῦ Κυρίου ὁ λόγος 

2» ἡμῖν 

3 τῆς µεγαλειότητος 
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1611 1881 
91 Απᾶ εετίαϊπ οἳ {ΠΗ ομῖεῖ οὗ Αδία, 351 Απᾶ οοτίαϊπ αἱδο οἵ {πὸ 1ο]μῖοξ 1 ἄν. 

ππ]Ιο] ΤΟΥ͂Θ Ἠ]5 {ΥΙεΠά5, βού απ{ο ο/ῇσθγς οὗ Αρα, Ῥεΐησ 5 Γ]επᾶς, ΠῈΣ β 
Ἠϊτη, ἀεβ]τίιρ Ἠΐπα {ια ῦ Ίο ποτ] ποὺ βαη{ πηΐο Ἠήτα, δ Ῥδροπς]ι{ Ἠ τι Ὶ 
αἀνεπίαχο 1ΗΠΙΡΕ]Ε 1π{ο {μπε Τηοαίσο. ποῦ {ο ανοπίαντο ΠΙπΠΡΘΙ ἴπίο 
92. Ῥοτηο {Πογοῖογο ογ]εᾷ οπε ΕΙπς, 852. ιο {μθαίτο. Ῥοπιθ {]αγείογε 
ΘΙ ΒΟΠ16 αποίµετ: ἴον {μθ αβδεπηρ]γ οπεᾷ οπο {Πίπςσ, απᾶ 5οπ1θ απ- 
πας οοπ{αδεᾶ, απά {Π6 τότ ραν οἴ]ιεγ: {ου {11ο αββειηΡρΙγ γγαβ ἴπι 
Ίσιευυ ποῦ πυλεχοείοτε [ΠΟΥ πγετο οι εοη/{αδίοἩ: απᾶ {πο Ίποτθ ρατί 
{οσεί]ογ. πον ποὺ π]ογείογε {]ιεγ ΘΙ 
95 Απιᾶ {αγ ἄγον ΑΙοχαπᾶεν οὐ οὗ | 58 οοπιθ {ἰοσείμοτ. Α2Απᾶ ἐπου | 305, 

{πὸ τα] (πάς, πε ”ενγς Ῥτςζῖτις Ηΐτη Ῥτοαρ]ό Α]εχαπάσον οαὐ οὐ ιο ἜΤΟΣ ο) 
{ογηγανᾶ. Απά Α]οχαπιάον Ῥοε]κοπεᾶ τα] πάς, Ώιο 965 Ῥαῤέϊηρ | ἐπ πιιζ- 
πὶ ολα λα, αιιᾷ νοῦ] ανα τπαἆα Ἰήπα {ογνγατᾷ. πᾶ Αἰοκαπάοι  ἐζέεαε ἴν- 
115 ἀθίθποθ ππ{ο πε Ῥθορ]θ. Ῥεσ]κοπεῦ νε] {πὸ Ἰαπᾶ, απᾶ Κεῖ: 
94 Βαῦ ναι που Ίσιθνγ ὑπαΐ Π6 πο] Ἠανοα τπα(ε ἃ ἀθίθποθ ππ{ο ων ο 

πας ἃ 607, 81} πηίἩ οπθ γοῖσα αροιί | 94 έλα Ῥεορῖίθ. Βα πιο ἔλεγ Ῥεγ- 
{ο Βρ8οθ οἵ {νο Ἱουις οτε οπἵ, οοϊνεᾶ Ὠιαῦ ο νγὰβ ἃ απ, 81} 
ἄτοαῦ 15 Ὠΐαπα οἵ {ιο Ἐρ]αρίαβ. τη οηθ νοῖσο αβοαί {Π6 βραςθ 
96 Απάᾶ π]θι {π6 ον ποίου πας οὗ πο Ἠοτατς οτγιοᾷ οαῦ, ἀτοαῖ { 

αρρεαδεά {ιο Ῥεορίε, μ6 βαϊᾷ, Ὑε | 85 ὃ Ὀίαπα οὗ {με Ἐρμερίαηδ. Απά | αγ. 
1ηΘ οὗ ἘΡΗερας, τυ μαὖ παπι 15 [ΠΟΘ 6 Ἠν]ου {1ο ἑουιο]οχ]ς Ἰιαᾶ απἰοἰοᾶ | “τ ἰεμνῖς. 
Όιαί Ἱσιοπγεί] ποῦ ον ἐπαῦ {Π6 οἷν {86 τητΠτ{π|46, Ἡο βα1(], Ὑ6 πἹθΘη 

ΤΟΥ. πι 1 οἵ {πὸ ἘΠ Ρμϑβίϑηβ 15. Τα, ποτε ΙΙΡΡΕΥ οἳ Ἐρμθβας, π]ιαῦ ππδ 15 έλατο | 
ος οὗ ιο ρτθαί ροᾷἆθβς Ὀίδπα, αι οὐ πν]ιο ἸαιοπγείἩ ποῦ Ίου ἐμπδὲ ιο 

ο] 16 ἴπιαφε ὙΠΟ 1611 ἄονι ἔτοπα οἳυψ οὗ {π6 Ἠρ]οδίαπς 15 ἐετηρ]θ- 
στιριΐου 2 Καερεχ οὗ {ιο ργεαί ὃΏϊαπα, απά 
86 Βεεΐηπρ {Πεπ {]μαῦ {Π656 (]ήπσς οὗ πο ὕπαφε ΜΉ]. 61} ἆοσπι 

σαηποῦ θ6 5ροκεπ αραἰηδί, γο οιρΏ! | 96 ἴτοπι 4ζπριεγ» Βοεῖπς παν | 05, 
{ο 6 απἲαί, απᾶ {ο ἄο ποὐ]ήηρ ταςΗ]γ. ἐλαῦ ιορο ἐπίηρβ σαπποῦ ο Ἠραύεη 
517 ΤῸ γε Ἰανο Ὀγοιρῃῦ Εἰ Π 6. δαϊηβαϊα, γο οαρηΐ {ο Ῥο απίοῦ, 

{Π656 ΊπεΏ, ὙγΙσ]ι αγ πεϊίπεν τοῦ- | 97 απᾶ {ο ἆο ποθῖης ταδῃ. ΕῸΣ 
Ῥενς οὗ Ομαχο]ιος, ΠΟΥ γεῦ Ῥ]αξ5ρ]ο- γο πᾶν Ὀχοαρμί Λε ἴλαδο 
1ΠΘΥ5 οἳ γοῦν ροᾶάθρς : 1ΗΘΗ; ὙΥΠΙΕἩ ατο πεϊθ]εγ χοῦβευς | 
95 Ἠιενείογε 1 Ὦοαπιεί1Ίπβ, απιᾶ οἳ {επαρ]ος πουν Ῥ]αβρμεπιθγς οἳ | 

{π6 ογαξίβτηθη πηλΙο] αγε τα} Ἠΐπη, | 88 οιιγ σοᾷἆθΒΒ. ΤΆ ὑἐπουθίοσο Ώθπιθ- 
Ἠανο ἃ παύει αραϊηδί ΑΠΥ πια, πας, απᾶ ιο οταβίρτπεπ {λαί 

"0 γ, 16 1 1ο Ίαν 15 ρθη, απᾶ {ποὺ αγα 316 πολι Πίστη, Ἰανο ἃ τηδέξου 
ος ἀεραίίες: 1εῦ ἴ]απι Ἱππρ]οαᾷ οπηθ ασαϊπδῦ αγ τηϑῃ,, δί1ο οοπγίς απο | 505, 
κο | αποίμος. οΡ6Ἠ,, δπᾷ ἔμογο αγο Ῥγοθοπβαβ: οι 

99 Βυὺ 1 γα επαπῖτε δὴν ἐμίηρ εοἩ- | 99 160 {παπι αεσπςδθ οπθ αποίἸεν. Βαΐ .. ρω 
οεγηῖηρ ΟΠ. πΙα{{εΥΑ, 16 5]ια]] 8 1 γο 566}. αηγ{μῖηπσ αροαί οἴ]ετ 

" ΟΥ, ου- 1 ἀείονιαϊθᾶ ἴῃ ἃ ]ανγ[ία] αββετη)]γ. τηδ δέου, Ὁ 518} ο βε[{]εᾷ ἴῃ ἐμ 
ἀδιατψ. 40 Έον πε απο ἴω ἄπηρεν {ο ο 40 χεσι]αν απθοπιδ]γ. ἘῸΣ ἱπᾶροᾶ 

σα1εᾷ ἴῃ ᾳπεβίίοη 1ου 115 ἀαγ”5 τιρ- 6 816 ἴῃ ἄαπρεχ {ο ΡῈ δαεστςεᾶ | 505, 
χ08Υ, {Ίεγε Ρείηπσ ΠΟ οπ156 ἹΥΠΘΤΕΡΥ οοποετηῖης {Π15 4αγ”5 τῖοῦ, έ]ιετε (ον οον 
πνθ Τὺ Ρῖνο η δοοοπηῦ οὗ {1β Ῥεΐηῃρ πο «8τδε 720. ἐξ: απᾶ ἃ8 ος 
«οπ6οΙΥΡΘ. ἰοπομῖτπς 16 τε 588}} ποὺ Ῥο 8016, ἔῃ {εὶς 
41 Απᾷᾶ σΠθη Ἡο μαᾶ ἔτι βρο]κεπ, {ο ρΐνο δοοοπηΐ οἳ {15 οοποοττβο. | ἄαγ 

Ίο ἀἰβυηϊββθα {πὸ αβΡειΙΡΙΥ. 

«3Ο Απά αἲίεν {πο Ἱρτους πας 
οθαβεᾶ, Ῥαα] οαΠοᾷ ππίο πίστη {λα 
ἀῑδοίρ]α6β, απᾶ επιργασθᾶ ἔμσαπα, απᾶ 
ἀερατίεᾷ, 10ΟΥ {ο ο Ιπίο Μασείο- 
ΠΙΒ.. 
2 Απᾶ π]ει 116 Ἠαᾶ ΡοηΏθ 9ΥοΥ 

{λοβδο Ῥατί», απᾶ Ἰαᾶ ρῖνεῃ {]αθπι 
το εχΠοτἰα{ΊοἩ, Ἡθ ϱαπ1θ 1Ππίο 
ἄτοεςς, 
{9 Απᾶ Ὀλοτεαβοᾶείμγες πιοπ{Ἡ5: πᾶ 

41 Απά πεη Ἡε Ἠπᾶ [πας 5ρο]α, 
16 ἀἱρππ]βθεᾶ {1ο αββεπαΡ]γ. 

«3Ο Απᾶ αἴίου {πο πρτοαςς παδ 
οθαξεᾷ, Ῥατπ] Πανίτσ 5εηέ ἴον πὸ 
ἀῑκοῖρ]ος απᾶ οχ]λογθϱᾷ {πεπη, 
1οο]ς Ίθανο οὗ ἴ]λαπι, απᾶ ἆε- 
Ῥατίες {ου {ο ρο Ιπίο Μασεᾶοπῖα. 

2 Απα γΠεΠ ο Ἠπᾶ οπε {Πτοπσ]ι 
Όλος Ραγί5, απᾶ Ἠαά ρίναπ έπεται 
τη. οχκΏογίαΙοη, Ἠθ οΆτηο Ἱπ- 

8 {ο ἄχτοεσθ. ἀπᾶ πει Π6 Ἰαᾶ 
Βροηπί {περ πποπ{Ἡ8 {εγο, πᾷ ἱ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ 

: Ν Ν Ν - 2 “- 3, δν 
81 τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿Ασιαρχών, ὄντες αὐτῷ 

’, Ν 3 ΣΑ / Φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτόν, παρεκάλουν 
Δ “ Δ ᾿ ελ ᾿ 

5» μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον. ἄλλοι μὲν 
ἮΝ 3} ει. οὖν ἄλλο τι ἔκραζον ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία 

” Ν ε / .} ”/ συγκεχυµένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ ᾖδεισαν 

88 τίνος ἕνεκεν συνεληλύθεισαν. ἐκ δὲ τοῦ 

ὄχλου προεβίβασαν”, ᾿Αλέξανδρον, προβαλ- 
ο - ᾽ 

λόντων "Ὁ αὐτὸν τῶν ᾿Ιουδαίων. ὁ δὲ ᾿Αλέ- 
ξ ὃ ’ Ν “ η60 λ 5 

ανδρος, κατασείσας τὴν χεῖρα, ἤθελεν ἀπο- 
- “ / 3 ή Ν μη 

84 λογεῖσθαι τῷ δήμῳ. ἐπιγνόντων δὲ ὅτι 
37 ὃ “᾿ὔ Ε φ δ 5. κὰ / » / 

ουδαῖός ἐστι, φωνὴ ἐγένετο µία ἐκ πάντων 
ιά / 

ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων, Μεγάλη ἡ ̓ Αρ- 

ὀδτεμις Ἐφεσίων. καταστείλας δὲ ὁ γραμμα- 
Ν Ἵ, ” ΕῚ ΄ τεὺς τὸν ὄχλον φησίν, Άνδρες ᾿Εφέσιοι, τίς 

᾿ Ε] ” Ω ἃ ᾽ , ᾿ 
γάρ ἐστιν ἄνθρωπος”. ὃς οὐ γινώσκει τὴν 

Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγά- 
α οἱ ῤ - - 

λης θεᾶς" ᾿Αρτέμιδος καὶ τοῦ Διοπετοῦς; 
» / φ ” ’ ΄ 5 ΔΝ 30 ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων, δέον ἐστὶν 
ε - 

ὑμᾶς κατεσταλµένους ὑπάρχειν, καὶ μηδὲν 
Ἢ / 2 / δ Ν ”/ 

δ] πρόπετες πράττειν. Ίγαγετε Ύαρ τους αἂν- 
/’ "4 « /΄ 5 

ὃρας τούτους, οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασ- 

88 φημοῦντας τὴν θεὰν ὑμῶν”. εἰ μὲν οὖν 
Δ ς Δ - “ γ Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται πρός 

/ ΄ 

τινα λόγον ἔχουσιν, ἀγοραῖοι "ἄγονται, καὶ 
3 . ἀνθύπατοί εἰσιν' ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. 

39 εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννό ρὶ ἑτέρ ητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ 

40 ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. καὶ γὰρ κινδυνεύο- 
» ΄ - 

μεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, 
Ν Ν ΑΕ. μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος 5 περὶ οὗ": δυνη- 

’ - - ΄ 

σόμεθα ἀποδοῦναι λόγον" τῆς συστροφῆς 

4] ταύτης. καὶ ταῦτα εἰπών, ἀπέλυσε τὴν 
» ᾿ 

ἐκκλησίαν. 
, 

20 Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, προσ- 

καλεσάμενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητάς, καὶ 3 
» ᾿ “ - 

ἀσπασάμενος, ἐξῆλθε πορευθῆναιϑ εἰς τὴν 
Α , ΄ 

3 Μακεδονίαν. διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα, καὶ 
ΜΌΝ - 5 

παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ, ἦλθεν 

8 εἰς τὴν Ἑλλάδα. ποιήσας τε μῆνας τρεῖς, 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 595 

35 συνεβίβασαν 

36 προβαλόντω» 

3 ἀνθρώπων 

35 ϱΠΙ. θεᾶς 

39 θεὸν ἡμῶν 

50 (αἄᾶ ) 51 αἆά οὐ 

53 αᾶ περὶ 

1 μεταπεμψάμενος 

3 αἀᾶζ παρακαλέσας, (ἀ- 
σπασάμενος ἐξῆλθε) 

ὃ πορεύεσθαι 



ποη. 2. 
43, 40. 

ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΧΧ. ὁ- "16: 

1611 
νηθη {πο εντ 1414 νγαῖῦ {ου Ἠϊπα, αξ 
Ἡο νγὰβ αροαί {ο 5811 Ιπίο Βγτία, Ίο 
Ῥατροβεᾶ {ο τείατη {μτοιπρ] Μασε- 
ἄοπ]α. 
4 Απᾶ λαγαο αοοοπηραπ]εᾶ Ἠΐτη Ἱπίο 

Αδῖα Βοραΐθγ οὗ Ῥεγεα: απᾶ οὗ {πΠῸ 
Τ]ιοββα]οπίαἩς, Ατιβίατο]τς, απᾶ Ῥ6- 
οππᾶΒ, απᾶά ἀαἴαπς οἵ Ὄσγχρο, απᾶ 
Τπποίπεαςδ: απᾷ οὗ Αβία Τγομίοις 
απᾶ ΤτορΗητΙ. 
ὅ Τμορο ροίΐηρ Ῥεΐοτο, ἑαττ]εᾶ {ον τι5 

αὖ Έγους: 
60 Απᾶ νο βαἲ]εά απαγ ἔτοπα ῬΗ]- 

Ἡρρὶ, αἴνου {μα ἄαγς οἵ ππ]θανοπεά 
Ῥγοεαᾶ, απᾶ οαπηθ πηΐο ἔμπα {ο Τγοας 
ἴῃ ἔνθ ἄαγ5, ΠΟ 6 γα αροᾶθ Β6ΥΘΙ 
άασς. 
7 Απᾶ προηπ ἴμο Πγςί ἄαγ οὗ {ο 

ΓΘΘΕ, νΠε {116 41δοῖρ]ες «α1Π6 {ορθ- 
{που {ο Ώτεακ Ῥγοαᾶ, Ῥατπὶ ργθασ]ιεᾷ 
ππ{ο {Π|61Π|, τοπᾶγ {ο ἀαρατί οἩ ἴ]ιο 
ΙΠΟΥΥΟΥΥ, απᾶ οοππαεά 5 βρεεσ]ι 
πηδ] πη]άπΙρ]{. 
8 Απᾶ {ΠΥ Ὑ6γο Τ Δ ΠΥ Ηρ]ίς πι 
πο πρρεν «Ἡατηβεν ΠΟΥ {Μεγ Ἠεγε 
ραΐ]μοτεᾶ {οσεύμογ. 
9 Απάᾶ {μετε βαΐ{ 1π ἃ τὶ που ἃ 66τ- 
δῖ τοις τηΣΠ παπηεά Επίγομας, 
Ῥεΐηρ {α]ῑεπ Ιπ{ο ἃ ἄεερ 5166}: απά αξ 
Ῥατ] σας Ίοηρ Ῥτοποβίης, ο βαπ]ς 
ἄοπη τ ἢ 5166}, απ {6}} ἄοσντι γοπα 
πὸ {μιν 1ο, απά τνας ἴα]κεη τρ 
ἀθαᾶ. 
10 Απᾶ Ῥατα] ποπῖί ἄοππ, απᾶ 161] 

ΟἿ Ἠϊπα, απᾶ οπιργασίης Ἠϊπῃ, 58], 
Ττοτδ]ο ποῦ ΥΟΙΥΒΘΙΥΕΣ, ΤΟΥ 5 Η[ο 
5 1η Πίτη. 
11 Ὑ θη Ἐο {]ιετοίογθ γ/αβ «ΟΠ1Θ τρ 

αραῖη, απᾶ λαᾶ Όχοκεη Ὀγθδᾶ, απά 
εαίεἩ, «πᾷ {α]]τοᾶ ἃ Ίος 116, θυ θαι 
ΜΗ Ῥτεα]ς οἳ ἄαγ, 5ο π ἀθραχίϑᾶ. 
12 Απᾶ ἴπεγ Ῥτοασμό {πα γοαηπς 

1ηΦΏ 311νε, αι πγετε ποῦ ἃ Εὐ{16 οοπιι- 
Τοχ{εᾷ. 
19 4 Απᾶ πο πεηπί Ῥοαΐοχο {ο 5Η1Ρ, 

αηᾶ 581164 απο Αββοβ, {ποῦ Ιπ{οηᾶ- 
Ίπρ {ο {ακο ἵη Ῥδ1]}: ΜΟΥ 50 Ἠαᾶ μ6 
ΔΡΡοϊηὐθα, τηϊπά(πρ Ἠππςοα][ {ο ο 
αἱοοῦ. 
14 Απᾶ θη Π6 τηεί τ] τας αὖ 

ΑΒ505, γχἅ286 {οοΚ Ὠϊτὴ ἴῃ, 8:4 «α1ΠΘ {ο 
ΜΠίσ]επο. 
15 Απᾶ ντο 5α1]ο {παπορ, απᾶ σαπιθ 

{86 ποχί ἆαγ ογεχ δραϊηβὺ ΟΠ198, απᾶ 
ἴπο ποχὺ ἆαγ πο αγτινεᾶ δὖ ΡαΤΠΟΡ, 
απᾶ {αυτῖεῦ αὖ Ττχοργ]Πατη: απᾶ ἔ]ιο 
ποχύ ἄαγ πο 681ΠΘ {ο ΜΠοίας, 
16 Έον Ῥαπἱ δᾶ ἀἄειενταιπεᾶ {ο 581] 

Ὦγ Ἐγρμεβας, Ώεοπαςδο π6 σου ποὺ 
Βρεπά {πο παρ ῖη Αρία; ἴον 11 Παδίας, 

-- 

σι 

σ: 

-Ἱ 

οο 

«2 

10 

11 

15 

14 

- οι 

16 

1881 
8 Ῥ]οῦ σας Ἰαῖᾷ αραϊηςέ ἴση Ὦτ 
ἴ]πο 1615, αξ Π τγὰβ αροτῦ {ο 5εῦ 
581] Τον Ὀγτία, πο ἀεζεγπηιπεᾶ {ο 
γοίατπ {μποασ]ᾗ Μαοσᾶοπία. Απά 
λογο ασοεοπηραπ]εά Ἠϊπα 188 Τατ 
85 Αδία Ροραΐεχ οὗ Ῥοθγωα, ἐε 
δοπ οἵ Ῥγιτπαςξ: απᾶ οὗ ὑπὸ ΤΠες- 
βα]οπίαΏ5, Αὐὶβύασομτια απᾶ Βε- 
οππᾶαξ; απᾶ ἄαἴτας οὗ Ώεχβα, ἀπ 
ἘΠπποῦἩγ; ἃπᾶ οἵ Αξία, Τγομίσας 
απᾶ Ττορμίηας. Βαῦ {Ππ656 ]αᾶ 
6οπο Ῥοίουθ, απᾶ γ/ογο υυαΙπρ 
ΤΟΥ τῷ αὖ Έχοαδ. Απα πο βα1]θᾷ 
ΤΆΣ Ίπχοτι ῬΠΠΙρρΡίΙ αἲίον ἴμοα 
ἄαγβ οἳ ππ]εαγεποά Ῥγοαᾶ, απᾶ 
οατηε ππ{ο {λατ {ο Ἔτοας ἴῃ ἔνθ 
ἄαγδ; π]εχο πο {αντιθᾷ βετεΠ 
ἄαγρ. 
Απά προπ {πῸ Πχρί ἄαγ οἵ ἴπε 

πγοε]ς, Ὑπηεη τὸ Ίπεγο ραἴμετοᾶ 
ἰορεί]ον ο Ῥτγοαἷς Ῥγοαᾶ, Ῥατπ] 
4ἱβοοπγβαᾶ πι λοπα, Ππζεπᾶ ης 
{ο ἀερατῦ οἩ {116 ΤΠΟΥΤΟΥ; απά 
Ῥχο]οπρεᾶ Ἠ]5 βροθο] παπα] πηϊς- 
πϊρηῦ. Απά ἴπαγο Ἱπετο ΤΙΑΤΠΥ 
Ἠρμίς ἴῃ Όλο αρραος οἨατηβατ, | 
πΨΊΘΥΘ πο Ὑ6χο ραΐμετοᾷ {ομο- 
μου. Απᾶ {μετο βαΐ ἵπ {Π6 γηῖτ- 
ον ἃ οετίαϊη γοαηρ 1η ὨΔΙηΘΩ͂ 
Ἐπίσεβας, Ῥοτπο ἆογιτι ση] ἆθερ 
β]εορ; απᾶά 85 Ῥατπ] ἄῑξοοπγδεᾶ 
γεί 1οηροχ, Ῥεῖτπρ Ῥοχπο ἄονιπ Ὦτγ 
Μ18 β]εερ Ίο 761} ἄοπι ἔγοπα {πα 
μηνα ΡἴοΥγ, απᾶά πας [ΚΘ αρ 
ἀἆθαᾶ. Απά Ῥατα] ποῦ ἄονῃ, πᾶ 
611 οἩ Ἠϊπα, ατᾶ οπιρτασίης Πτα 
5814, Μα]ε Το ηο αἆο; 1ος Ἠ]5 
μα 15 ἴῃ Ἠϊπα. Απάᾶ γΊεη Π6 νγὰβ 
6οπο πρ, απᾶ Ἠαά Ῥγοκεῃ {λε 
Ῥτοαϐ, απᾶ εαίεπ, απᾶ Πα ἑα]κεᾶ 
γη (Ἡ {πετη α Ίοης γ 1116, 6Υετ {1} 
Ῥτοα]ς οἵ ἄαγ, 8ο Ἡε ἄερατίε. 

3 Απᾶ αν Ῥτοιρ]ί {Π6 ]αά ανα, 
απᾶ εγο ποῦ α 1{{16 οοπη[οτίεᾶ. 

Βευῦ πο, σοϊΐης Ῥοΐογθ {ο ἴ]α 
ΑΠΡ, 5οῦ 5811 Γ0Υ Αββοβ, ἴλεγο 
Πηζοπᾶ (τρ {ο {α]το ἵπ Ῥατπ]:. 10Υ 
50 Μαά Π6 αρροϊπί{αᾶ, Ππίεπάίπς 
Ἰήπηβα] ο ο 5Ώγ Ἰαπᾶ. Ἀπᾶ 
πνοη Π6 πιεί τ δὖ ΑΦΘΒΟΒ, πθ 
ἰοοκ. Ἠϊπα ἵπ, απᾶ σαππθ ἰο ΜΙίγ- 
Ίσπα. Απάᾶ βαίΠπρ ἔτοπα {πεπος, 
ν/ο Ο3Ί16 {πο ΓοΠοπγγίηρ ἆαγ ΟΥ̓ΘῚ 
αραϊηςί ΟἨ1ο8; απᾶ {πο ποχὲ δ 
πνθ {οπο]λεά αἲ βδϊηοβ; απιᾶ 4 {ιο 
αγ αἲίετ πτο οαπιθ {ο ΜΙείις. 
Έοτ Ῥατ] Ἰαᾶ ἀείονπηϊποᾶ {ο 
5811 Ῥραδί Ἐρμεκαδ, {λμαῦ 116 
πηΙϱΗῦ ποῦ Ἠανο {ο βρεπᾶ ἔἴπιο 
1 Αδία; {0χ Ἠθ γ/αβ Παξβεπίπς, 

1 ΜαπΥ 
Ἀποϊθπέ 
Δα Ποτῖ- 
{165 οτῃϊῦ 
αϑ Ταγα5δ 
«45ϊα. 

2 ΜδηΥ 
ἃποῖοηῦ 
ααἰ]ιοτ]- 
{165 τϑαᾶ 
σαπιε, 
αγιᾶ 100γε 
1σα πο. 

' 805, ον 
Του 

4 Μαπγ 
αποῖοης 
ααθποτϊ- 
{165 1π- 
5ετί λμαυ- 
ἴπς {αγ- 
γτεᾶ αὐ 
Τγοσηζ- 
Μζιπι. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

, ᾽ “ -Ἴ “-“ «- μΥ ΄ ᾽ γενομένης αὐτῷ ἐπιβουλῆς ὑπὸ τών ᾿Ιου- 
ἂγ / 

δαίων µελλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, 
, “ ’ Δ 

ἐγένετο γνώμη τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μα- 

4 κεδονίας. συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι τῆς 
᾿Ασίαςῦ Σώπατροςῦ Βεροιαῖος Θεσσαλονι- 

΄ δέ ΕΣ / Ν τ “-“ ὃ Δ κέων δέ, ᾿Δρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ 
Γάϊος Δερβαῖος, καὶ Τιμόθεος" ᾿Ασιανοὶ δέ, 

5 Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος. οὗτοι: προελθόντες ὃ 
τὰ ς- ε » πῃ ΄ ορ Α κῃ ῃ 
ὃ ἔμενον ἡμᾶς ἐν Ἑρωάδι. ἡμεῖς δὲ ἐξεπλευ- 

΄ ” 

σαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ 
/ ὙΠΟ Ν ” Ν τ " Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν 

7" / 2 ς “ , τὰ / Τρωάδα ἄχρις ἡμερῶν πέντε, οὗ διετρίψα- 
΄ , 

μεν ἡμέρας ἑπτά. 
2λ ον “ - / , 1 Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγμένων 

- θ - “ο / " 8 πλ. 
τῶν μαθητῶν τοῦ" κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος 

’ » - /΄ ” ,͵ ΄ 5 [ή 

διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύ- 

ριον, παρέτεινέ τε τὸν λόγον μέχρι μεσο- 
/ 5 δ / ῃ τε] - 8 νυκτίου. ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ 

ς 4 Ἐς 10 / 4 11 9 ὑπερῴῳ οὗ ἦσαν 1 συνηγμένοι. καθήμενος 
, / Βι.ν} δ ”/ 2ΙΓΑ - ,ὔ 

δέ τις νεανίας ὀνόματι Ἐὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρί- 
ιό - 

δος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγομέ- 
οἱ , 3 ΜΕΝ ΙΝ Ν ΕΣ Ν 

νου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ 
“ - η / 

τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, 

10 καὶ ἤρθη νεκρό. καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος 
3 Ψ 3 [οὐ ἂμ Ν 5 Ἂν 

ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμπεριλαβὼν εἰπε, Μὴ 
κε ος ᾿ ν Βα σον ἃ » - 

θορυβεῖσθε' ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ 
» Ν /; 9 

11 ἐστιν. ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας 15 ἄρτον καὶ 
/ δι ΚΕ ΄ ς ΄ » 

γευσάμενος, ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρις 
2 ιο» ο σσ” ”/ " Ν ΄ 
13 αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα 

ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως. 

13 Ἡμεῖς δέ, προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον, 

ἀνήχθημεν εἰς" τὴν ἼΑσσον, ἐκεῖθεν μέλλον- 

τες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον᾽ οὕτω γὰρ ἦν 
. ᾿ 3. Ὅν, ᾿ ς 

14 διατεταγμένος, μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. ὡς 

δὲ συνέβαλεν" ἡμῖν εἰς τὴν Γλσσον, ἀναλα- 

15 βόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην. κἀ- 

κεῖθεν ἀποπλεύσαντες, τῇ ἐπιούσῃ κατηντή- 
» ᾿ ον. - πμ τα / 

σαμεν ἀντικρὺ Χίου τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλο- 
᾿ , . ” » 

μεν εἰς Σάμον" καὶ μείναντες ἐν Τρωγυλ- 
- ΄ 4 » / 

λίῳ15, τῇ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον. 
μα ΔΝ ΄ - 

ἴ6 ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν 

Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρο- 2 γεμβῆ Ὁ Χρ 
οτριβῆσαι ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ἔσπευδ { νοτριβῆ η α᾽ ἔσπευδε γάρ, 

3 γνώμης 

5. Μαγᾳ. οπι. ἄχρι τῆς 
᾿Ασίας 

6 α.ᾶ Πύρρου 

7 αἆᾶ δὲ 

8 ΛΙαγη. προσελθόντες 

9. ἡμῶν 

10 ημεν 

11 καθεζόμενος 

- ι 2 αὐ τὸν 

πο ο 

1 μ-. συνέβαλλεν 

15 ϱἨι. Καὶ μείναντες ἐν 
Ἠρωγυλλίῳ, επί, 
πιαγῇ. 

16 αᾶ δὲ 

17 κεκρίκει 

1ιοί 

590 



ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΧΣΧ. 16--.51. 

1611 
1 16 γγεχο Ῥοββίρ]ε ἔον Ἠϊπα, {ο Ῥο αὖ 
1ετπβα]ετη {1ο ἆαγ οἵ Ῥεπίεσοςξί. 
17 4 Απά ἴτοτπι Μι]αίπς ο 5οπ{ {ο 

Ἔρμοδαβ, απᾶ οα]]εᾷ {π6 Ἐ]άενς οὗ 
{π6 ΟΠατεἩ. 
18 Απᾶ ΘΗ ἔμαγ ποτο «οππο {ο 

Ἰήπα, μ6 βαϊά ππίο παπι, 8 πον 
{τοπι ὑπ6 Ἠνδί ἆαγ ὑπαῦ Τ σαππθ Ἰηΐο 
Αβία, δέξου τοῦ ΤΟΥ Τ πᾶν Ῥαεθπ. 
πηΏ τοι αἲ 81] 56αβοΠΒ, 
19 ῥογνῖησ ὑπὸ Τον πι 411 Ίνα- 

ΙΩΙΗ{Υ οἵ τηϊη, Δα γη ἢ τη ἴθατς, 
απᾶ ὑθτηρύδ 5, πγμῖο] Ῥε[ε]] τηο ὈΥ 
{πα Ἰγίτπρ ἴῃ πγαΙῦ οὗ ὑπ6 1 εν: 
20 Απά μον 1 Ἱερί Ῥαοἷς ποίην 

ναί ππαδ Ῥτοβίαβρ]ο ππίο το, αὶ 
Ἰατο 5Ἠεπγεᾷ τοι, απἆ Ἠαγο {αασ]ᾖῦ 
τοι ΡΙΡΗΟΙΙΥ, απά γοπι Ἠοπδο {ο 
Ίρπτςο, 
21 Τεραίγιηρ Ῥοῦ] Το {π6 {επ απᾷ 

αἶδο {ο ἴ]μο «ΤεοκΕ, τερεπίαηςε ἴο- 
ππαχᾷ ἀοᾶ, απᾶ {αι {ογατά ον 
Το Γεδας ΟΗτίδ!. 
22 Απάᾶ που Ῥο]μο]ᾶ, Τ σο Ῥοσπά ἴῃ 

{πια βρίυἱὖῦ πηΐο 1; ογαβα]ετη, ποῦ Κπιοτγ- 
Ἰηπσ {116 {πΙηπρα ὑμαί Πα] Ῥε[α]] τηε 
ἴ]ογε: . 
25 Ῥανο {μα ἴμα ο] αποβὺ σζ- 

ηθββεί]Ἡ {π ΘΥΘΙΎ οἵψ, βαγίηπρ ὑπαὺ 
Ῥοπάς απᾶ αβοίίοης Ι αΡίάα τηθ. 
24 Ῥταή ποπθ οὗ {π656 {μῖπσς τπογο 

1ηθΘ, πϑι ΠΥ οοπηῦ 1 πα Ἠ[ο ἆθατ 
πηΐο τη 5617, 5ο ὑμαῦύ Τ τηϊρηὺ ἢ Π15}} 
ΤΗΥ͂ «οΥ56 γη Ὁ} 105, δα Όλο τη] ἸΒ ΥΥ 
ΒΟ 1 Ἰαγο χεσαῖγεᾶ οὗ {με Τιονά 
76βπβ, {ο {ε50Ηγ {με (ἄοβΡρε] οὗ ὑπὸ 
6γαςο οὗ αοᾶ. 
25 Απά ποπ Ῥελμο]ᾶ, Τ πον ενα ῦ 

γο 811, απποπς ποια 1 Ἠανο σοπε 
Ῥγθδσσλήηρ {π6 Ἰπηράοτῃ οὗ ἀοᾶ, βΗα]] 
566 1ΗΥ Τα66 πο ΤΠΟΥΘ. 
20 ὙΥουϑίουθ 1 {ακο γοα {ο τοεοτᾶᾷ 

{Π15 ἄαγ, ναί 1 απ Ῥαχο {χοπ {πὸ 
Ῥ]οοά οὗ αἲὶ Ίπεῃ. 
2τ ΕῸΣ 1 Ἠαγο ποῦ Παππες {ο ἆε- 

οἶαχο ππίο γοι 81] {6 οοπηςε] οὗ αοᾶ. 
285 3 Τακο Ἰεοᾷ {]αγαίογθ τπ{ο 

ΨΟΊΥΡΒΘΙΥΘΡ, απᾶ {ο 811] {πὸ Ποσ]ς, ογετ 
{86 πΥ]]ο]ι ὑπὸ Ἰοῖγ αποϑὺ μα ἢ τηαᾶα 
γοα ΟΥ̓ΘΥΒΘΟΥΒ, {ο Μεεᾶ {πὸ ΟἨατε] οὗ 
αρα, το Ἡο πα Ῥάχομαδεά να 
Ἠΐ5 ον Ῥ]οος. 
99 Έον 1 Ίσιου 115, ὑπ αξίεΥ τηγ 

ἄερατίίπρ β]λα]] ρτ]ενοις πο]νθς επ- 
{6Υ ἴῃ ΆπποηὭς τοι, ποῦ βΒρατίηρ Ίλε 
Άοοχ. 
80 ΑΙβο οὗ γοῦν οππ βε]γος 518] 

1ΠΘΠ Δ. 156, 5ΡΘαΚΙΠΡ ῬΘΥΎΘΥΒ6 {ΠῚ Π ΡΒ, 
{ο ἄγδνν δύγϑῦ ἀῑβοίρ]ες δου {πετῃ, 
51 Ἐμεγείοχε γϑίοῃ,, απᾶ ΤΘΙΠΘΠΙΘΣ | 

1881 

1Ὲ τὸ νγογο Ροββῖρ]ο Του Πίστη, {ο 6 
αὖ ο εταβα]ετῃ {με ἄδγ οἵ Ῥεπίε- 
οοβύ. 

Απᾶ ἔγοτη ΜΠείας Το 5επ{ {ο 
Ἔρηθβας, απᾶ οα]]εᾷ {ο Ἠϊπη {]πα 
1ᾳ]ά6υ5 οὗ ἴ]ια σατο. Απιᾶ γε 
ΠΟῪ ποθ «οπιθ {ο Πΐτη, ἢ6 βία 
ππ{ο {6 1, 

Ὑ6 γοιΥβε]νος πον, ἔγοπα ἐπ6 
Ἠγδι αγ ἴιαι 1 δεί ἔοοῦ ἴῃ 
Αρία, αἲίεν ταῦ πΠπαΏπεΥ 1 νναξ 
πι γοα 811] {π6 ππα, Βογνῖης 
ιο Τιογά πι 411 Ίοη]πεξς οὗ 
πηΙπᾶ, δα σι ἴθαιβ, δα τι 
{π]α]ς πλ ῖσ]ι Ῥο[ε]] τηε Ὦγ ο 
Ῥ]οῦς οἳ ἴ]λο σσ: πον {λα 
1 βγη ποὺ ἔσο ἀεο]ατίπσ 
ππίο γοα δηγύμϊηρ ὑπαῦ σγαξ 
Ῥχοβίαρ]αε, απά {δασβίπς τοι 
ῬΆΡΠΟΙγ, απά Ίτοπι Ἡοαδα {ο 
Ἠοιβα, {δδμ[γίηπσ Ῥοῦ]μ {ο “65 
απ {ο ἄτεε]ς τερεπίαπςθ ἴο- 
ππανά ἀοά, απᾶ Τα {οπατά 
ους Τιογτᾷ {655 20ΗΤί. Απά 
ΠΟΥ͂, Ῥελμο]ά, 1 ο Ῥοππᾶ ἴῃ 
πο αρ] ππίο ο ογπβδα]οπι, ποῦ 
Ἐπογίηπς ὑπ {πίηρσϑ ἐπαί 51}8}} 
ῬείαΠ τηθ μθγο: βᾶνθ ὑπαὺ ἴ]α 
Ἠο]ψ ἄἀλοδί (εβΙΠεί] ππί{ο πο 
1η 6Υ6ΥΥ οἵ σσ, βασΊπςρ ελαῦ Ῥοπᾶς 
απᾶ αΏΠΙοΠοηςβ αΡιάθ 1ηθ. Βα Τ 
ΠΟ] ποῦ τὴν ἴθ οὗ δὴν δοοοπηΐ, 
38 ἄθααχ τιηΐο τηγςε]!, ὅ5θο ὑπ 1 
ΤΗΔΥ 8ΟΕΟΠΙΡΗΡΒΗ τηγ ΘΟΌ156, δη 
πο τηϊηϊδίγυ ΒΟ 1 τοοθίγεᾶ 
1γοπῃ ὑπὸ Τιονᾷ “6515, {ο {αβίιῖγ 
{16 σοβρο] οὗ {πα ρτασε οὗ αοᾶ. 
Απᾶ ποῦν, Ῥεμο]ά, 1 Κπον {πδὺ 
γο αἲ, απποης πποτι 1 σπϑηὐ 
αροτπῦ Ῥτοεασμίηπσ {πο Ἰἰπράοτη, 
5181 560 1ΙΥ 140686 ΤΟ 1ΙΟΥΘ. 
ὙΠιαγείογο 1 {αρα ππίο γοι 
815 ἄαγ, ὑπαῦ Τ απ Ῥάγο Τγοπα 
ιο Ῥ]ουά οὗ 811] ππεπ. ἘῸΣ 1 
ςἨταπ]ς ποῦ ἔτοτα ἀεο]ατίπς πηΐο 
γοα {πο πηο]ο «οαπβεὶ οὗ ἀοά. 
Τα]α Ἠεθᾷ πη{ο γοισβε]τθΒ, απᾶ 
Ίο 811 {πο Ἠοο]ς, ἵπ ιο τ ἢ 
{π6 Ἠο]γ ἀποβθι Πα πιαᾶο τοι 
ΑΡΙΕΜΟΡΑ, {ο Τοεᾷ {πὸ «Ἠπγο]} οὗ 
ὅ (οἄ, νοι Ίο ὁ ραγο Πα βθα γη] 
Ἠϊς οὐ Ῥ]οοά. 1 Κπον ἐπα 
ΑΙΟΥ ΤΩ ἀερατάτπςρ ρτίεγοιβ 
ππο]νθβ 518}} δηΐου ἴῃ αΠΙΟΠΡ 
γοα, ποῦ βρατῖπρ ὑπ Ἠοο]ς; απᾶ 
Ίγοπι ΑΠΠΟΠςΡ γοτχ ΟΠΠ Ρε]γθβ 
5181] τπεη αχῖδθ, Βρθδκίηρ Ῥεγ- 
Υ6Υ86 {μ]πρα, {ο ἅταν ἀγα 86 

81 ἀἱβοίρ]ος αἲίἴεν ὑπο, Ἡ/πετθ- 
109 ταῦθ σθ, τεπεπ]ρενίης 

ἘΝ 

1 ορ 

19 

26 

1 ΟΥ, 
γγοδὺμ-. 
ίενς 

3 ΜαΠΥ 
αποϊθηί 
Δα Πουῖ- 
{165 Οὔ 
Οπνῖδί. 

805, ἐ)) 
οοπιρᾶ- 
1150 ο 
αοσοπι- 
ΠΠ 
Ἴπι Ψ 
εοιγ56 

407, 
ΟυΕΥΔΕΕΥΦ 

5. ΜαΑΠΥ 
Αποϊεηῖ 
δα πουῖ- 
{165 τοαά 
ιο Πογαᾶ. 

ὁ αν. 
αὐ- 
αιγοας 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Η ὃ λ 4. 110 ».- λ ΙΣΤ ΄- ΤΙ εἰ δυνατὸν ἦν 1ὃ αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεν- 
τηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. 

“ ” 17 ᾿Απὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς [Ἔφεσον 
μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκ- 

/ ’ ” Δ 18 κλησίας, ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, 
5 3 ΄ 

εἶπεν αὐτοῖς, 
ε [ο 3 ” 3 ἣ ’ ε ’ Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας 

ελών 9. τ ᾿ ᾿ 3 / “ » 
ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν ᾿Ασίαν, πῶς μεθ᾽ 
« ” 3 ΄ ’ ’ 

19 ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, δουλεύων 
“Ἢ ΜΒ ν , ’ Ν 

τῷ Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ 
- ’ ΄ ΄ 

πολλῶν 19 δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμ- 
βάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν ᾿᾽Ἰου- 

ῃ δε δα ε , κα 
90 δαίων᾽ ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συµφε- 

ῥρόντων, τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι 
- " / 

91 ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους, διαµαρτυρό- 
3 / Χο Ν 3 Δ 

μενος ἸΙουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι τὴν εἰς τὸν 
Ν 

Θεὸν μετάνοιαν, καὶ πίστιν τὴν”) εἰς τὸν 
νυ» « “ ΕῚ ΄σ 

90 Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν", 
μὰ , 5 Ν ’ “ / / ἰδού, ἐγὼ δεδεμένος τῷ πνεύματι πορεύομαι 

καὶ νῦν 

᾽ ε / Ἀ αν μας [ή , εἰς Ἱερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά 
38 μοι μὴ εἰδώς, πλὴν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ "Άγιον 

Ν / ὃ / 20 λ ́ “ ὃ / κατὰ πόλιν διαμαρτύρεται”” λέγον ὅτι δεσμά 
94 µε καὶ θλίψεις μένουσιν. ἀλλ᾽ οὐδενὸς λό- 

“ Ν 95 γον 33 ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔχω": τὴν ψυχήν µου” 
τιμίαν ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον 

-“ η Δ 

µου μετὰ χαρᾶς “Ὁ, καὶ τὴν διακονίαν ἣν 
ἔλαβον παρὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διαµαρ- 

Τ᾿ ” / “ τύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ 
9ὔ Θεοῦ. 

2 λ , Ψ ς “ / 3 ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν µου ὑμεῖς πάντες, ἐν 
οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ 

96 Θεοῦ”. διὸ 3 μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμε- 
ἕν ’ “ ΔΝ 3 Α 29 » Δ - α΄ 

ρον ἡμέρᾳ, ὅτι καθαρὸς ἐγὼ 9 ἀπὸ τοῦ αἵματος 
97 πάντων. οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγ- 

΄σ δι - ΄σ Α Α ΄- ΄ 

γεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ. 
5 - : κ 

28 προσέχετε οὖν ἢ ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμ- 

Ν “ 2 , ον 5 σα ο 
καὶ νῦν ἰδού, ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι 

νίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦ ὁ "Άγιον ἔθετο ίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ "Άγιον ἔθε 
. / ’ ἣν ,.. / [ον ἐπισκύπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 
Θεοῦ”], ἢ ἤ διὰ τοῦ ἰδίου αἵμα- εοῦ"], ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵμα 

Ωω. 5. α 99 τοςῦ”. ἐγὼ γὰρ» οἶδα τοῦτο", ὅτι εἰσελεύ- 
ν Ἁ ”/ ’ὔ ’ ΄ 5 

σονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς 
15 - Ἢ 

80 ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου καὶ ἐξ 
΄ 9; - » Σ ή «ν 

ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες 
“ Ε - . 

διεστραμμένα, τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς 
Ἂν / κι ου Ἂς ΄σ 

81 ὀπίσω αὐτῶν, διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες 

18 

19 

21 

90 

᾿ 
εἴη 

Οι. πολλῶν 

Οπι, τὴν 

3αγ0. οπι. Χριστόν 

(-ταί) αὐ μοι 

λόγου 

οπι. οὐδὲ ἔχω 

ΟΠι. µου 

ΟΝι. μετὰ χαρᾶς 

ΟΠΙ. τοῦ Θεοῦ 

διότι 

(«ρός) εἶμι 

Ξ 
ο). ουν 

αν. ἹΚυρίου 

αἵματος τοῦ ἰδίου 

οπι. γὰρ 

ΟἨι. τοῦτο 



ὅ98 ΤΗΕ ΑΟΤΕ ΧΧ, 

1611 
{μαί Ὦγ ιο βραοθ οἳ 16ο θα, Γ 
οεαβδεᾷ ποῦ {ο ὙαγηΏ εΥετγ οπο ηϊρ]έ 
απάᾶ ἆαγ τ 0} ἴθαχς. 

9Ι---ΧΧΤ. 6. 

1881 
{παὺ ὈΥ ὑπθ βρο8 οὗ {Πγ66 Ὑϑδῦβ 
1 οθαβεᾷ ποὺ {ο αἄπιοηῖβ] 6Υ6ΥΥ 
οπς6 πἰρηῦ απᾶ ἄαγ νι {εατΒ. 

82. Απᾶ ΠΟΥ Ῥτείηχεπ, Τ οοπηπηθηᾶ | 82 Απά ΠΟῪ 1 οοτηπιοπᾶ γοι ἴο - 
τοι {ο αοᾶ, απᾶ {ο {πΠ6 νγογᾷ οὗ Ἠ5 1ᾳοᾶ, απᾶᾷ {ο {λε γιογτᾷ οἵ 15 | 1 Βοιηο 
ρταςθ, ΙΟ] 18 8016 {ο Ῥαϊά γοι βταςθ, ὙΠ1Ο} 15 αΆ]θ {ο Ῥαϊ]ά γοιι να 
πρ, αηᾶ {ο ῥῖνο γοα απ Ἰηπμογζ- πρ, απᾶ ἴο ρῖνο Ίου ἔπ Πη]εγ]ζ- ΡΝ ας) 
8Π0Θ 4ΤΠΟΠΡ 811] Έλαια Ὑ1Ο το 3Ἠ6θ αΠΠΟΠΡ 811] {ῃθ1η πας 8.6 {πὲ Τογᾶ. 
βαποΗΠεΙ. 95 βΒαποββεᾶ, Τ οογοίθα πο ππβΒ 
88 Τ Ἠαγνο οογε[οᾷ πο ππαπ’5 β1ΊνεΥ, 84 βναχ, ΟΥ̓ ρο]ᾶ, ος αρραχε]. Ὑε 

ΟΥ̓ ΡΟ], οἳ αρρατε]. 
94 Ὑρα, γοι γοἈχβε]νθς Κποτ;, "έλα 

{65ο Ἠαπᾶς Ἠανο πηϊπ]βἑογοᾶ πηΐο 
ΤΗΥ ἨΘοθβΒΙ6168, απᾶ {ο ἴπεπι ἐλαί 
Ἡ/6ΥΘ ὙΠ} 1η6. 
95 1 Ἠαγο β|βυθα γοα 81] {Πῖπσς, 

ΠΟΥ {αί 50 Ιαροπτῖπᾳ, το οαρΗέ {ο 
βαρροτί {πο πγαα]ς, απᾶ {0 τετπετηὮαγ 
{ο νγονᾶς οὗ ἴμο Τιοτᾶ ᾖα6βας, Ίου; 
16 βα1ᾷ, Τὸ 15. ποτε Ῥ]εββεᾷ {ο ῥἶγο, 
ἴλαπ {0 τοσεῖνο. 
80 4 Απᾶ ποπ Ἠο Ἠαᾶ ἔμας ΒΡοΚεῃ, 

Ἡο Ἰπιθε]οᾷ ἄοπνη, απᾶ Ῥταγοθᾶ γη] 
{ΠΏ τὰ 8]]. 
97 Απάᾶ {αγ 81] πνερί βουύϑ, δη 161] 

οἳ Ῥαι]’5 πϑοῖς, απά Ἰαρβεά Ἠϊτη, 
88 Βονγτογψήπς τηοϑὺ οὗ 81] ἴου ἴ]ιο 
ΟΣ 5. ΒΟ ΠΘ βΡραΚκο, ὑμαῦ ἴμεγ 
ΒΠοτ]ᾷ 566 Ἠ]5 ασε πο ΠΙΟΥΘ6. Απᾶ 
ἔπαγ αοοοπαραπῖεᾶ Ἰήπα απίο {λα 
ΒΗΙΡ. 

ΟἹ Απᾶ [Ὁ οἈΊπθ ἴο Ῥα585, ὑπαὶ 
αΕἴ6Υ 78 Ίγετο σούζθῃ ἔτοτη {1θπῃ, αι 
Ἰαᾶ Ἰααπολμαᾶ, τ οατηθ γη ἃ 
βἰχαϊσ]Ώῖ «οιχβθ ππίο 09005, πα {πὸ 
αγ {οΠονήπςρ απίο Ἠλοίςθβ, απιᾶ 
{τοπ ἴλεπορ πηΐο Ῥαΐατα. 
2 Απᾶ Ππαϊηρ ἃ ΒΗΙΡ βαϊΠησ ΟΥ̓ΘΥ 

ππ{ο Ῥλοεπίοῖα, νο επί αροατᾷ, απᾶ 
5οῦ Του. 
95 Νου πει πο Τα ἀἰξοογετοᾶ 

ΟσρνἩς, πε 1ε[ς 165 οἩ ἐπ 16 λατιᾶ, 
απά βαϊ]εᾶ Ιπίο Βγτῖα, δα Ἰαπᾶᾷεᾷ αὐ 
Έντα: Τον Ώπετο {πο 5810 γγὰβ {ο 
ππ]αᾶθ Ἠεγ Ῥαχάση. 
4 Απᾶ Ἀπάπιρ 418εῖρ]6Β, νο {αγγ]εᾷ 

ἴπεγο β6Υει ἆαγβ: ὙΠῸ βα1ᾶ {ο Ῥϑα 
Ἡτοπρ] {πὸ Βριϊς, ὑπαὺ Το βποπ]ά 
ποῦ ϱο πρ {ο «9 6γαβα]ετη. 
ὅ Απά γ/Ἡθη τγο Ἠαᾶ αοοοπιρ]Ηβμοαᾷ 

Ώοβο ἆαγβ, πο ἀερατ[εᾶ, απᾶ τοῦ 
ΟἿἿ γγαγ; απᾶ {λεν 811 Ῥτοιρ]ί τι5 ΟἿ. 
οαχ παν, πΙ  ννος δα ομ]]άτεῃ, 
{11 τ ποχο ουὖ οὗ {π6 οἷν: απᾶ 
νο Ἰσιεε]οᾷ ἆονπι οἩη [πὸ ΒΟΥ, αππᾶ 
Ῥγαγεῖ. 
ϐ Απά πι πο Ἰαᾶ ἵακεηπ ο 

Ίεανο οπθ οὗ Δ ποίου, πγο ἐοοῖς 5810, 
απᾶ {ματ τείατπεᾷ Ἠοππο αραίΠ. 

Ψοπγβε]γθβ Ίππο; ναί [656 Παπά 
ΤῊ βου θα ππξο ΤΥ πεοθββΙ{{6Ρ, 
δ] {ο {παπα {]αί γγεγο ση] της. 
Τη αἲ] πρβ 1 σανο τοι απ 6Χ- 
απΡΙ6, πον ἐπαῦ 5ο Ἱαβοπτίιρ το 
οαρΗί {ο Πε]ρ {με πγεα]ς, απ Το 
ΥΘΙΠΘΤΗΡΟΥ {1ο πγονᾶς οὗ {π6 Τιοτᾶ 
Φ6 515, Που; Ἡθ Ἰήπαβε]! βαϊᾶ, Τί 
16 ΤΠΟΥΘ Ῥ]εββεί {ο ρίνο ἴλαπ {ο 
χεςεῖνο. 
Απ πγεη Ἡο Πδᾷ {μας ΑΡοΚεΠ, 

Ἡα Ἰαιοθ]εᾷ ἄονππ, απᾶ Ῥγαγεά 
897 ὙΠῸ {λατ 8, Απά ἴιογ α 

πγαρῦ 8076, απά 161] ου Ῥαα15 
98. ποε]ς, απιᾷ ἰββθα Ἠϊτη, βογχογ/ήηρ 

ΊΠΟΒΡ οὗ 811] Τον {μα που το ἢ 
Ίο Ἠπᾶ βροόῖθϑῃ, ὑῃδὺ {πϑὺ βΒῃου]ᾶ 
Ῥεμο]ά 15 ἔασα πο πηογθ. ἀπᾶ 
ἴμεγ Ῥτουσαί Ἠϊπα οἳ 1118 ταν 
ππί{ο {πο ΕΠΙΡ. 

21 Απ πηεῃ 1 οπππθ {ο ρ8β8Β {λα 
πγο ΊΓ6ΥΘ Ῥατίεᾶ ἔχοι ΈἨπετῃ, απᾶ 
Ἠαά βοὺ 5811, πο οαηης πα 8 
ΑἰχαΙρ]ί οοπΥβο αππ{ο 008, απᾶ 
ἴλο ποχῦ ἄαγ ππ{ο Ἠλοίβςες, θᾶ 
Ίχοπι {μεπορ πηΐο Ῥαΐατα: απᾶ 
Μανίηρ Το . ἃ ΒΗΙΡ οτοββίης 
ΟΥ̓ πηΐο Ῥπωῳπίαα, πο ποιό 
αβοαγᾶ, απᾶ βού 581}. Απά τἩθή 
νο Ἠαᾶ οοπηθ 1 βἰσλί οἳ Ογρτπβ, 
Ἰοανῖηρ 16 οη ἴ]αο 1ε[ς Ἠαπά, σγε 
βαϊ]εά πηΐο Βστία, απᾶ Ἰαπᾶςᾶ αἲ 
ΎΊπστε: ΤῸ ἴπεγαο {1ο 5ῃ1ρ πγαβ Το 
ππη]αᾶςε ΠΟΥ Ῥατάσηπ. Απᾶ Ἱανίπρ 
Του {πὸ ἀἱδοῖρίθ», νο ἑαγτιθᾶ 
1Ί16Υθ Β6γεηπ ἀαγ5: απᾷ (ἴμθβδο 
βα14 {ο Ῥατπ] (πχοιρ] {πὸ ϑρ τ, 
Όλα! Ἰθ 5ῃοιτα πού βοὺ {οοῦ ἴῃ 
Φοχαββ]επῃ, Απᾶ θη 16 οβΠ1θ | 
{ο Ῥαβ5 {Παί Ὢο Ἠαά 8οσοπι- 
ῬΗβλῃοά {ια ἄαγβ, νο ἀερατίοᾶ 
ΔΗ νο οη οἳτ 10ΠΥΠΘΥ: απᾶ 
Π6Ὺ 811, η πάγος απᾶ ο]- 
ἄτεπ, Ῥτοιρηί 5 ον οἳς γαγ, 
{1 πὸ Ἴνετο οαὐ οὗ {π6 ογ: 
8.4 πο] ηρ' ἄον οπ {με Ῥθασ]ι, 
πε Ῥταγες, απᾶ Ῥαᾶο επο] οἴμεν 
{αΥΘΊΥΘΙ1; απᾶ στο νγθηῦ οη Ῥοαγά 
{ια ΕΜΙΡ, ρα ὑμεγ τείαγπεᾷ Ἠσπ]θ 
βΡΒΙΠ., 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, σ99 

, 3 3 / 

ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσά- 
- “ - 

μὴν μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 
ὡς “ «ς - ΕἸ »“ 830 3, { 

32 καὶ τὰ νῦν παρατίθεµαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ “ἢ οπι. , ἀδελφοί, 
α - - / » -. οὁ 72)» ζ 

Θεῷ) καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, ατα. Κυρίῳ 
- ᾿ ν “ 3 δρ Φ 

τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι “7, καὶ δοῦναι “Ἶ οἰκοδομῆσαι 
- - « ὕ “ῷ ν ε αν ὑμῖν 5.3. κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις “ἢ οπι. ὑμῖν 

ο Ἆ δ Ὁ .. 20 δ 88 πᾶσιν. ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ ἢ αἀᾶ τὴν 
5 / 40 ὲ 34 οὐδενὸς ἐπεθύμησα. αὐτοὶ δὲ γινώσκετε ' ὅπι. δὲ 

΄σ - 3 Ε] 5 “ ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ 

85 ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. πάντα ὑπέ- 
΄σ 4 ο - - 

δειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμ- 
-- 3 ᾽ 

βάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε 
΄ / “ / 3 - σα ο ον 

τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς 
στὸ / - ἌἍ [ορ εἶπε, Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ 3 μάλλον διδόναί 

/ 

λαμβάνειν. 
Ν - " , Ν Ν , 5 “ 

86 Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ, 
- ΄ Δ 

81 σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. ἱκανὸς δὲ 

ἐγένετο κλαυθμὸς πάντων᾽ καὶ ἐπιπεσόντες 

ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν 

88 αὐτόν, ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ αὐτόν, ὀδυνώμενοι µε πὶ τῷ λόγῳ ᾧ 
μα, “ : / Δ / εἰρήκει, ὅτι οὐκέτι µέλλουσι τὸ πρόσωπον 

“ ΄“ ΄, Ν 

αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεµπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ 

πλοῖον. 

21 Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπα- 
΄ 8 - 5 2 ”/ 

σθέντας ἀπ᾿ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν 
“ ΄ 1 7 

εἰς τὴν Ἐῶν], τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον, ᾿ Κῶ 
» κα " / . 3 ο - 

9 κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα" καὶ εὑρόντες πλοῖον 
διαπερῶν εἰς Φοινίκην, ἐπιβάντες ἀνήχθημεν. 

8 ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον, καὶ καταλι- 
Ἁ ὌΝ 

πόντες αὐτὴν εὐώνυμον, ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, 
΄ ὁ - 3 ΠῚ / 

καὶ κατήχθημεν” εἰς Τύρον' ἐκεῖσε γὰρ ἦν “ Κατήλθομεν 
δ' ΄“ » Ψ Ν ’ 

4 τὸ πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον. καὶ 
͵ δὰ ᾽ δ᾽ Ἀ 

ἀνευρόντες 8 ὃ μαθητάς, ἐπεμείναμεν αὐτοῦ “ ἀνευρόντες δὲ 
ς , ς ᾿ς -“ - / ” Ν 

ἡμέρας ἑπτα' οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ 
“ ’ 

τοῦ Πνεύματος, μὴ ἀναβαίνειν! εἰς Ἱερουσα- ἡ ἐπιβαίνειν 
’ [ιά Ν 3 ΄ λα κ᾽, 5» / ΔΝ 

ὅλήμ. ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς 
ς ’ 5 ’ ” / 

ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα, προπεµ- 
ΣῈ δὰ / ἡ ᾿ 

πόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις 
“ ” εκ / . ν ͵ Ν , ἕως ἔξω τῆς πύλεως' καὶ θέντες τὰ Ὑόνα- 

δ᾽. προσευξάμενοι ἀπη- 
οτα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσηυξάµεθα. καὶ τς ΟΥ̓Κ σπασάμεθα 

3 

ἀσπασάμενοιξ ἀλλήλους, δἐπέβημενϊ εἰς τὸ ὁ (καὶ 

πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια, 7 ἐνέβηυεν 



000 ΤῊΝ ΑΟΤΘ ΧΧΙ. 7--20, 

3]. 6. 5. 

1611 
7 Απ σὴ πο Ἰαᾶ Απίβ]οᾶ οἷν 
6989 ἔτοπι γγο, γ76 61Πθ ἴο Ῥ{ο]ς- 

Γαπαῖ8, απᾶ βα]αῦεᾶ ὑπ Ῥτοί]μτοεπ, απά 
αροᾶθ τι ἔεπα οΏο ἀαγ. 
8 Απά ἴμο ποχὺ ἆαγ πο ὑπαῦ πγεγε 

οὗ Ῥατπ]8 ο«οπΙραἩγ, ἀερατίεᾶ, απιά 
6απ1θ πηΐο Οβαχοθα: απ νο οηἱογοά 
{ο π Ἠοιβο οἵ ΡΗΠΗΡ ὑπὸ Ἐναι- 
Ρο]δί (ἢ ΒΟ τας οπθ οἳ {Π6 βεγει) 
απᾶ αροᾶς πι Ἠϊτα. 
9 Απᾶ {Π6 βαπηθ πιαη δῆ Το 

ἀααρμί6νς, Υτρίης, πνμ]ο] ἀἱᾷ Ῥτο- 
ΡΗΘΡΒΥ. 
10 Απᾶ α5 πο αστοί ἔλπαγο ἸΔΗ͂ 

ἄαγβ, ἴπογεο «81ης ἄονγῃ ἔτοπα ζαᾷρρα 
ὦ ορτζαῖπ Ῥτορλοί, παπηθᾷ Αραῦας. 

11 Απά θη ο πγαβ οοπιθ πηἴο τι8, 
᾿ἢ6 ἴοοῖκ Ῥαπ])5 ρἰτᾷ]ε, απᾶ Ῥοσαπά Ἠ15 
οὐ Ἠαπᾶς απἆ [5οῦ, απ βα1ᾶ, Της 
561 {Π6 Μο] ἀΠοβῖ, Βο 5881] με 
1θν5 αἲ «ογαδα]οπ Ῥ]πᾶ ιο ται 
Ἱυπαῦ οπγπεί] {Π15 ρἰτᾶ]ε, απᾶ εἶια]] 
. ΘΠ νου Ἠϊπη ΙΠπίο ο Παπάς οἵ ἴλα 
᾿ ἄοπί]ος. 

12 Απ θη ντο Πεαγᾷ {Π|656 ἐμῖηρς, 
] ῬοίἩ πνο απᾶ {που οὗ ἐ]λαξ Ῥ]ασο Ὀ6- 
βοαρ]ό Ἠϊτη ποῦ {ο σο πρ {ο ζεταδα- 
16. 
19 ΤΉ θη Ῥατ]απβνγογεᾶ, ὙΥ μαὔτηθδῃ 

γ6 {ο πεερ δηᾷ {ο Ότδα]ς τηῖπο Ἠδατ{ ὃ 
᾿ ΤΟΥ 1 ατΏ τοαᾶγ, ποῦ {ο "6 Ῥοτπιᾶ οΗ1γ, 
᾿Ραῦ αἱδο {ο ἀῑε αὖ ο; ογαβα]οτῃ ἔου {16 
|; Ναπιο οἱ {Π6 Τιονᾷ “6515. 

14 Απᾶ πΠεη μ6 ποτ] ποὺ ο ρεγ- 
| Βαδαρᾷ, πε οεαςεᾶ, 5αγίπς, Τ1ς η] 
οὗ {πο Τιογ Ῥο ἄοπο. 
15 Απᾶ αξίαγ {λοβο ἄαγς σγε {οο]ς πρ 

ΟἿἹ ϱΒΙΥΙ4Ρ6Ρ, απᾶ πνεηῦ πρ {ο 96- 
ΤΌ ΒΔ] τη. 
16 Τ]ηεγο πγεηῖ τ ἢ 5 8150 οεγζαῖτι 

οἳ {π6 ἀῑδοίριες οὗ Οακδατεα, δηᾶ 
Ῥτοιρηί ση ἔπεπι οπο Μπαβοπ οἳ 
Ογρτας, απ οἱ ἀῑδοῖιρίο, ση] ποτ 
νο 5ῃουα ]οᾷρο. 
17 Απάᾶ γε νο ΤΟ 6 ΟΟΊΠΘ {ο ἆ16- 

γπβα]θεπα, {πο Ὀτείμταοι το γα τς 
ρ]αά1γ. 
18 Απά {πὸ αγ {ο]ογήτσ Ῥατ] νοὶ 

Γ1π τ] τι πη{ο ἆατπθβ, απᾶ 811 {π6 
| Ἡ]άενβ ππετο Ῥτθβοπ{. 

19 Απᾶ θη ο Ἰαά βα]α{οᾶ {πΠοπῃ, 
116 ἀεο]ατεά ρατσα]ατ]γ τυ μαῦ μίπρβ 

᾿ οἂ Ἰαά πτοιρηέ απποηπρ {π6 επ- 
{1165 Ὦγ [15 τη πΙβίγ. 
20 Απᾶ πγεη που πραγ Ἱ{, ἴμαγ 

Ρ]ογϊβεᾶ ἴπαο Τιονᾶ, απά βαϊᾶ πηΐο 
Ἠΐπα, Τηοι βεοξί, Ῥτοί]ες, ΠΟῪ ΙΟΥ 

| ὑποαρδαπάς οὐ ον ἴ]ογο αγο ΠΟ 
Ῥομςσο, απά {1εγ αἴο 811 Ζθα]οας οὗ 
{86 Ταν’. 

1881 
 Αμᾶσποη νο Ἰαᾶ Ππ]ρ]οεᾶ {Π6 

πογαρο ἔοπα Έστα, νε αιγ]γεᾶ αὐ 
Ῥίο]ετηαϊβ: απᾶ το ρα]αίεᾶ ἴ]εα 
Ῥταίλνεπ, 84 αροᾶο τυ] ἔθ 
οπθ ἄαγ. Απᾶ οἩ {Π6 ΠΙΟΙΥΟΥΓ 
πνθ ἀερατίεᾶ, απᾶ ο8118θ ππδο 
«πρβαγεα: απᾶ οπ{εγῖησ Πίο {π6 
Ἠοαβο οὗ ΒΠΙΠΡ ιο εγαπρε]ςί, 
ὙΠΟ νγὰ8 916 Οἱ ἴ]ο ΒΘΥΕΠ, Ὑθ 
αΏοᾶς ση] Μπα. Νου {115 τα 
Πα ἴοαν ἀααρ]μίαοις, νυιρίης, 
νο ἀἷᾷ ῬτορΠμθβγ. Απά αβ 
νο δυο πετε ΊππαἨπγ ἄαγ, 
πο Υ6 σατο ἄονγῃ {Τοπ ἑπᾷσα ἃ 
ὁογίαϊη Ῥτορ]οεί, πϑιηθᾶ Ασαῦας. 
Απᾷ δομηΐηρ {ο 5, απᾶ {αῖης 
Ἐαα]ς ϱἰά]ο, μπ ΤῬοαπᾶ Ἠῖς 
ΟΥ̓ θοῦ απᾶά Ἠαπάς, απἆ βαϊᾶ, 
Της Βαλ πο ον ἀΠοβῖ, Θο 
5811 {16 επ αὖ οοειπδα]επι 
Ῥπιά {πο τᾶ πα ουδ] 118 
βϊνᾶ]ςε, απᾶ 518} ἀἄο]ϊνεν Ίϊτα 
Ἰπίο ἴλο Ἠαπᾶς οὗ ἴμο (επ- 
1ο. Απά π]εη πο πραγ 
{Π686 {Π]πρε, θοῦ πο απᾶ ἴ]μαγ 
οἵ {μαῦ Ῥίασςο Ῥοβοιρῃὺ Ἠϊπω ποῦ 
ἰο ο πρ {ο «οταδαίαοπ. Τηεπ 
ατα] απβπγεγεᾶ, ἸΠαῦ ἆο το, 
πυθερῖηρ απᾶ Ῥτεακίηρ την Ἠδατί ὃ 
ΤΟΥ Τ απ τθοαᾶγ ποὺ {ο νε Ῥοαπά 
οπ]ψ, θαῦ 4150 {ο ἄῑε αὖ 1 εγαδα- 

ορ 

[ο] 

10 

11 

19 

15 

Ίοπι Γον ἴ]λο πατηο οὗ {πο Τιονᾶ 
Ίσβα5. Απάᾶ ν]ιοη Ίο που] ποῦ 
ΡῈ Ῥεγβιαᾶεᾶ, πο οθεαβοᾶ, βδγ- 
ἴησ, Τ1ο π] οὗ {μ6 Τιοτᾷ εα 
ἆσπο. 

Απιᾶ αξίογ ἴΠπ686 ἆαγς ντο 2{οο]ς 
πρ ΟἿΥ Ῥαρραρε, απᾶ στοῦ αρ 
{0 ᾖεγαβα]ετ. Απάᾶ ἴμενο πγεπῇ 
νηἩ τι8 4150 οεγίαῦπ οὗ {π6 ἄ1δε]- 
Ῥ]68 {τοπ (εθβᾶγθα, Ὀγιπρίτηρ τοτέ]ι 
ἐλεπι οπο Μπαβοπ οὗ ΟΥΡρΥαΒ, Δ 
οατ]γ ἀἱδοῖρία, τὰ ποια να 
αΠοτα]ά Ιοᾷρο. 

Απιᾶ ΠΟ ππθ ΤΟΥ 60Π16 10 
Φουα βα θα, {πὸ Ῥγείητει τοοεϊνεᾷ 
τ5 ρ]αᾶ]γ. Απά {πὸ ἆαγ ζο]]ον- 
ἴηρ Ῥατα] σγϑηὺ ἴῃ να τ ἀπΐο 
141168: απᾶ 811 {πο ε]άογβ πγετα 
Ῥγθβαοηῦ. Απᾶ πε ο Ἰαᾶ 58- 
Ἱα{θᾷ ἔλατα, Ίο τεµααχδεᾶ οπςε Ὦγ 
οπθ ὑπ ὑμίηρβ το ἀοᾶ Ἠαά 
νποισΗ{ απποΏρΡ {Π6 ἀεπίι]ες Ὦγ 

20 Ἠϊ5 πηϊπϊβίαγ. Απά ἴ]αγ, ΘΠ 
{Ππογ Ἠοατᾶ 16, ϱ]οτ]βεᾶ ἀοᾶ; απᾶ 
{αγ 5814 πηΐο ήτα, Το βεοδέ, 
Ῥχοίμαν, ΠΟῪ 1παἩγ Σποαβαπάς 
{ποῦ 816. απΠοηςρ ὑπὸ εν οἵ 
{μθὴὰ πο ανα Ῥεμενεᾶ; απᾶ 
ΠΟΥ αχο αἲ] πεα]οτς {οΥ {16 Ίαγγ: | 

14 

16 

1 - 

18 

19 

105, 
δος 

305, 
πιαόα 
γεααφ 

δαγ. 
1114/- 
γἰαᾶδ. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ 

7. Ἡμεῖς δέ, τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ 
’ 1" 

Τύρου, κατηντήσαµεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ 
/ Ν ” 

ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέ- 
8 ραν μίαν παρ᾽ αὐτοῖς. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελ- 

θόντες οἱ περὶ τὸν ]Παῦλονβ ἤλθομεν ἡ εἰς 
/ - Ν 3 , . ᾿ ο ὁ 

Καισάρειαν᾽ καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον 

Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, τοῦϑ ὄντος ἐκ 

9 τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ. τούτῳ δὲ 
5 ϐ , ΄ 10 ἧσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες ]ῦ προφη- 

10 τεύουσαι. ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν}! ἡμέρας 
/ - ΄ Δ “ 3 / 

πλείους, κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς Ιουδαίας προ- 

11 φήτης ὀνόματι "Αγαβος. 
ς -" πὶῖν Ψ , ζω] /' / 

ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας 
τε” 1” αὐτοῦ ἢ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας 1" 
εἶπε, Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ "Άγιον, Τὸν 

καὶ ἐλθὼν πρὸς 

2 αι να « / ο) α / ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτω δήσουσιν 
» « Λ. «5 “ Ν , 

ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ παραδώσου- 
΄ ΄“΄ , 

σι εἰς χεῖρας ἐθνῶν. ὡς δὲ ἠκούσαμεν 

ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντό- 

πίοι, τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσα- 

13 λήμ. Ἡἃ 
/ ἈΝ ’ ΄ ᾿Ὶ κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρ- 

ἀπεκρίθη δὲ15 ὁ Παῦλος, Τί ποιεῖτε 

ν » - 

δίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ µόνον δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ 
3 - 3” ς Ἀ ε / ” ς Α ἀποθανεῖν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ 
δν -.- / 3 - ᾿ 

Η τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. μὴ πειθο- 
΄ Ν . - ς / 3 , Ν 

μένου δὲ αὐτοῦ, ἠσυχάσαμεν εἰπόντες, Τὸ 
θέλημα τοῦ Κυρίου γενέσθω. 

- Ν Ν ΟΥ̓́ ς ΄ / ᾽ ΄ 

1 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀποσκευασ-ά- 

16 μενοι 1ὸ ἀνεβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ. συν- 

ἦλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας 
. 5, δὲ ” » 9 ἐπ / 

συν ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾽ ᾧ ξενισθώμεν, Μνά- 
” / » ΄ ΄ 

σωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ. 
΄, κα. - 3 « / 3 ΄ὕ 17 Τενοµένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀσμέ- 

18 νως ἐδέξαντο "7 ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί. τῇ δὲ 
» /΄ ” , ς “ ν « ” Δ 

ἐπιούση εἰσήει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς 
Ε] ΄ὕ Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσ- 

19 βύτερο. καὶ ἀσπασάμενος αὐτούς, ἐξη- 
5 » ἃ “ ἘΞ Ε / ς Δ 

γεῖτο καθ ἕν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς 
2 ” εν δι - ’ » ΄ 

ἐν τοῖς ἔθνεσι διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ. 

90 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν Κύριον 15" 
κ. Αρης Θ - 1δ λ , / 

εἶπόν τε αὐτῷ, Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι µυ- 
"ὃ 3” Τ ὃ 19 - / ο 

ριάδες εἰσὶν ᾿Τονδαίων 9 τῶν πεπιστευκότων 
“ / ς ΄ . 

καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόµου ὑπάρχουσι 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 001 

8 οπι. οἱ περὶ τὸν Παὔ- 
λον 

9 0Ἠι. τοῦ 

19 τέσσαρες παρθένοι 

Ἡ οπι. ἡμών 

15 οπι. τε 

13 ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ 
τὰς χεῖρας 

14 αζᾶ τότε 15 οἳπ. δὲ 

16 ἐπισκευασάμενοι 

17 ἀπεδέξαντο 

18. Θεόν 

19 ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις 
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21 Απᾶ ἴμογ αγο Ἱπ[ογτηθᾶ οὗ ἴ]οα, 
ια Όλοι {εασμεξύ αἲ {πε «επ 
ΒΟ αγθ αΠΠΟΠΡ {πο απίι]θς, {ο 
{οΥβαΚκο ἨΝΤΟΡ6Β, βαγίηρ, ἴλμαί ἴ]ογ 
οασ]λέ ποῦ {ο οἴχοππησίδα {]αῖν 6}}}]- 
ἄπεῃ, ποαϊμθγ {ο πα]]ς α[ίογ {16 
οπδίοπῃς. 
22 Ὑγιαί 15 16 ἐΠοαγοίογο 2 {πὸ τηπ]- 

Μίαᾶα τητιϑῦ ποθθᾶς οοἵηθ Τοβεί]θυ: 
ΤΟΥ 01ευ ν]] δα {]ιαί ποια αι οοπηθ. 
25 Το {Πογοίοτο {5 ὑπᾶῦ νο 58 Ὁ 

{ο {π66: 8 Ἰανο ἴου τη θη γη] ο]ι 
ΠᾶγΘ ἃ γον οἩ {Π6Π], 
24 επι {αζο, απά μα  γ ἐπ υβο 
τ ἔπετη, απᾶ Ῥο αὖ «ηλγςες 1 
ἔπετα, ὑπαὺ {ΠΟΥ τιαγ Ἓβμανο {πὶ} 
Ἰοαάδ: απᾶ 811 την Κποτν {Πᾶὖ ἴποξα 
{πίηρβ, π]ιογθοῖ {ΠΥ πγεγο Ιπ[ογππεᾶ 
οοποεγπῖηρ {1θρ, ατα ποῦβίηρ, Ὀτῦ 
{παύ ποι ὑπ 561} 4150 τα! κοϑὺ ον ε- 
1Ψ, απ Κοορϑϑῦ {16 Τιανν. 
25 ΑΒ {οπομῖπρ {πο θη 1165 ΒΟ ἢ 

Ῥομσγε, ἔτ Ἰανο υγυϊψύθη απᾶ οοἩ- 
οἰαᾶςᾶ, ἴπαῦ ἴ]ιογ οΏβοννγθ πο 580} 
πρ, ΒαΥθ οπΙγ ἴιαῦ ἴλπαογ Κορ 

| ΠΠπθπηδε]νες {οι {Πΐησς οΏεγοί {ο 
14916, απᾶά Ίτοπι Ῥ]οοᾶ, απᾶ ἔγοτα 
πγαηρ]εα, απἆ ἔγοπα Γουπήσα πο. 
20 Το Ῥατ] {οοῖ]ς {πα 1ηθἩ, απᾶ 

{πε ποχί ἄαγ ρατγίηρ Ἰήτηδε]ξ νι] 
{ποτὰ επ{ογεά Ιπίο {πε Τεπηρ]ε, {ο 
ΒΤ ἐν {ο αοοοπιρΗςΗππεπέ οὗ {πὸ 
ἄαγς οὗ ριπήΠοαίῖοπ, απ] ὑπαῦ απ 
ο στγῖηπρ βΠοτπ]ά ο οἴου θα ΤῸΥ εΥαιγ 
οπς οἵ {Πεπῃ : 
27 Απάᾶ νησι {π6 6ετεη ἄαγς ππογα 

αἰτηοϑῦ επζεᾶ, {πὸ τν ΠΟΙ 6 6 
οὗ Αρία, θη {αγ βατ Ἠϊτη ἴῃ {ο 
ΤΈεπηρ]α, βὐγεᾷ αρ αἩ ο Ῥεορ]ο, 
δια 1614 Ἠαπᾶς οπ Ἠϊτη, 
28 Ονγίηρ οαὖ, Μαη οἳ 5086], Πε]ρ: 
Ες 15. ιο τηαπ ἐλαῦ εασπείῃ 81] 
ΙΠΘΠ ΘΥ6ΣΥ ΠΟΥ αραἰπςδί {Π6 Ῥεορ]ο, 
απᾶ {μα Ίατν, απᾶ ἴΠ5 Ῥ]ασεεο: απά 
{ατίπου Ῥγοπρηί ἄγεεκς 4150 Ἰπίο 
ἴλο Τεπαρ]ε, απᾶ Πα Ῥρομαθεᾶ {815 
ΠΟΙΥ Ῥ]αςς. 
29 (Έου {Πιεγ πᾶ 5οοπ Ῥοαΐογο ὑσὶ} 

Ἠϊπα ἴῃ {πῸ6 οἳγ Ττορμίπητας απ Ἠρ]ιε- 
β8Ώ, ΨΠΟΙΩ ὑπ 6 Ὺ 5αρροβαά {πας Ῥαα] 
μιᾷ Ῥγοιαρ]ῦ 1πίο ὑπ Τεπηρ]ο.) 
90 Απᾶ 811 {ιο οἱδγ πταδ ππονοαᾶ, απᾶ 

{Π6 Ῥοορίθ ταη {ορείμετ: απᾶ ἴ]εγ 
{οο]ς Ρατ], απᾶ ἄγον Ὠΐτη οτ{ οἳ {1ο 
ΤῬοπαρ]ο: απά Του ὑπ6 ἄἆοοτς 
ψετε 56. 
91 Απά ας5 που ποπῖ αροαί {ο Κὶ}} 

Ἠϊτη, Φά1πρς 6Π16 ππίο {ο οἹιεί 
οπρίαίη οὗ {πο Ῥαπᾶ, ὑπᾶὖ 811 6 εταρα- 
Ίθπι Ὑγας ἴῃ 8 ἩΡΥΟΒΣ. 

1991 

21 απᾶ {ποὺ Ἠανο Ῥθθὴ ἱἰηϊουτηθᾶ 
οοποθγηϊῃπςσ {π66, {ἴμπαῦ ποια 
{θασ]εςί 811 {π6 απ ΠΟ αγο 
ΑΙΠΟΠςσ μα (επ]ες {ο ἔουβακο 
Μοβε, θὴρ ποῖ ποὺ {ο οἵχ- 
οππησῖβο {Π6 17 ΟΠ] θη, ποι Π 6 Υ 
{ο ππα]]ς αὔξοι {16 οπβίοτης. 
Ἠπιαί 15 1 Πιεγε[ογο 2 ἔμαγ νι] 
οετζαϊπ]ψ Ἠεαν {παῦ οι ατί 
ο0Ί16. Ὦο ἰπεγείογο {5 ὑμπαῦ 
6 547 {ο {μθ6ο: Ίο Ἰανο ἴοας 
1ΠΘΊ ὙγΠΙε] Ἰανθ ἃ νο’ ΟΠ {επι 

24 ἴπορο {ακο, απᾶ θυ {πὴ 561} 
πλθ]ι παπα, απά 6 αὖ οΊιαγρεβ 
{οχ μια, ὑπαῦ ΠΟῪ τπαγ εἸανθ 
{ποῖ Ἠεαᾶς: απᾶ 811] 5118}} πον 
μας πογο 15 πο {{π||}} ἴῃ {Π6 
{πϊηρ5 π]ογεοῦ {16γ Ἰανο Ὄθει 
Ἰπ{ογτηθᾷ εοποθγηῖηςρ μπαρ; Ὀτί 
Όιαῦ ποια {1γβο] 8150 πγα]]κεςδί 
οτάστ]γ, Κααερῖηρ {πὸ Ίαν. Ῥπαί 
38 {οποβίηςσ {πο θη 1165 πἩΙο] 
Ίππο ῬεΠενεᾶ, πε Ἰπνγοίς, ρἰνῖπρ 
Παᾷσειποεηί ἐλαί {πον 5Ποπα]ά Ἱκαορ 
Ώλιοη]ςε]νας ἴχοτα ὉΠ ηρ5 βαοτ]- 
Πσθᾷ {ο 14ο]5, απᾶ {ποια Ῥ]οο, 
αι ἔτοτη πνλαῦ 15 βἰταπρ]οᾶ, απά 
{ποπι {ογπϊοαίοηῃ. Παν Ῥαπ] 
Ἀτοοῖς ἴ]μο ππθη, απᾶ {μα πεχί 
(αν ρανΗγίιςσ ΠΙτηξδε]{ τι έλατα 
πγοηξ Ιπίο ο {επηρ]α, 4εο]ατίτς 
{π6 {α]βἨπεπέ οὗ ἴ]πο ἆαγς οὗ Ῥι- 
χΙΠοα{ΙοἩ, παπα] {πο ο οτῖηρ πγαβ 
οὔεγεᾶ {οΥ 6νθτγ οπθ οὗ {Π 61. 

2 Απᾶ π]αεη {π0 86Υγεη ἄασ5 
πσθιθ αἰπιοδῦ οοπιρ]είεᾶ, {πὸ 
{65 Ίγοπι Αρία, θη {116γ δαν’ 
Πίσῃ ἴῃ πο {επηρ]ο, βυϊγυ θα αρ 81] 
{6 τα] ὑπᾷᾶ6, ἃ πα Ἰα1ᾷά Παπάς οἩ 

28 Πΐτη, ουγίηρ οὐὖ, Μοαπ οἳ 5786], 
μα]ρ: Της 15. ο τηαἩ, {λαί 
{οασλείἩ 811 Ἱππεη Θ6ΥΕΥΥΥΊΕΥΟ 
αραϊηείῦ {μα Ῥεοβρ]θ, απᾶ {πε Ίατν, 
Δα {π15 Ῥίαςθ: απᾶ ΤΙΟΥΘΟΥΘΥ 
16 Ῥγοαρῃῆό ΟὙ 65 4150 1πίο {πὸ 
{6πηρ]θ, απά Ἰαία ἀεβ]εᾶ {Π15 
Ἠο]ψ Ῥ]ασθ. ΕῸΣ {μεν πᾶ Ῥείοτα 
566} πι Ἠϊπη ἴῃ {ιο οἵγ Ττο- 
Ῥμίητς ὑπὸ Ἐρ]ιεβίατ, γΥοπα {Π6γ. 
βαργροβαᾶ {μαίῦ Ῥαπ] Ἰαᾶ Ῥγοισ]ιί 

80 Ἰπίο ἐπ {εππρ]ο. Απᾶ 8411] {16 
οἰὖγ πναξ πιοναᾶ, δηα {ο Ῥεορ]α 
γαπ {ορθοίμου: απᾶά ἴπεγ Ἰαιᾷ 
Ἠο]ά οὐ Ῥαπ], απἆ ἄτασροᾶ Ἠάπα 
οτ{ οἳ {πο {ετηρ]θ: απάἆ βἰταῖϊρ]ῖ- 
πναγ ιο ἆἄοοι σοῦ βμαθ. 

81 Απᾶ α5 {Παγ πγεγο 5αε]ίπρ {ο ΚΙ] 
Ἠϊπα, Οάΐηρσα οαπἹθ πρ {ο {πῃ 
δομ]αοξ οαρίαῖπ οὗ {1ο 4ραπᾶ, ελα 
811 οφ εγαδα]οπι ναβ ἵπ «οηΓΗβίοΠ. 

υ9 ωτ 

2 Πο] 

1ος, 
οπι)οὔιε 
ΜαΠΥ 
αποϊσπό 
ααὐμοτῖ- 
{65 τοιά 
δεί. 

505, 
{σολ {πα 
Ίιο)ι (λε 
πεαΐ 
αγ, απὰ 
γιιῖξῳ- 
τη Πΐπι- 
861} δο. 

8 ΟΥ, 
πια! 
(γέθισις 
αν. ο]ιζ- 
Πἱαγοἷι 
απᾶ 5ο 
{Πτοισῇ- 
οι { 18 
Ῥοο]ς, 

805, 
εο]ιογέ 
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9] κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, ὅτι ἀποστασίαν 
/ 3 ν ΄ η Ν Ν ” 

διδάσκεις ἀπὸ Μωσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη 
΄ . 

πάντας ᾿Ιουδαίους, λέγων μὴ περιτέµνειν αὖὐ- 

τοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσι περιπατεῖν. 
5 - - -..9 ( » ο 95 τί οὖν ἐστι; πάντως δεῖ πλῆθος συνελθεῖν “Ὁ 3) οπι. δεῖ πλῆθος συν- 

- 3 ν" 
93 ἀκούσονται γὰρ” ὅτι ἐλήλυθας. τοῦτο οὖν ελθεῖν 

21 ὸ ὶ αν, 3 7 ποίησον ὅ σοι λέγομεν' εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες 97}: Ὑὰρ 
, ἄν ” 1352 ς Ας ψ τ 9ει τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ᾽ ἑαυτῶν) τού- 

δὴ « ,’ Ν 5 ΄“ Ν 

τους παραλαβὼν ἀγνίσθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ 
δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἵνα ξυρή 22 τὴν 35 ξυρή η ᾿ ρήσωνται"" τὴν 35 ξυρήσονται 

λή Ν - 23 / “ ΑΡ / 93 ͵ 

κεφαλήν, καὶ γνῶσι" πάντες ὅτι ὧν κατή- “5 γνώσονται 
ΔΝ - 3 , ΕΣ] ολ 9 - 

χηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς 
Ν αν κ Δ / , Ν 9 φι 

καὶ αὐτὸς τὸν νόμον φυλάσσων. περὶ δὲ τῶν 
- - 9 ἜΝ, 5 / 

πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν'., “ὁ ἨΗαγῇ. ἀπεστείλαμεν 

κρίναντες μηδὲν τοιοῦτον τηρεῖν αὐτούς, εἰ 
9 ” 95 ᾿ . 

μὴ φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυ- “ἢ οπι. μηδὲν τοιοῦτον 
τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴ 

36 οπι. τὸ : 

το οι 

ΔΝ 20 Ὡ Ν " Δ / τον καὶ τὸ" αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν. 
/ ς - Δ Δ (4 “- 

90 τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ 
« - δ᾽ 3 η ” 

ἐχομένῃ ἡμέρᾳ" σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσήει “7 (Ἠαπῇ. τοὺς ἄνδρας Ἐὴν Ὑ0Ὲ 
, κ - ἐχομέν ερα 

εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν Τη “χο Ίμέρ ) 
ε “ ΄σ « ΄“ [ιά -Ὄ 

ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη 
« δι αἰ ς / ΕἸ ΄σ ε / 

ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά. 
« ΔΝ 

9 Ὥς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντε- 

λεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας Ἰουδαῖοι, θεα- 
ολ - - , 

σάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, συνέχεον ἀάντα 
ε . 

Ν μὴ ον λ ο » » 3 
τὸν ὄχλον, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐ- 

/ / ΕΙΣ - ΄ 

98 τόν, κράζοντες, Άνδρες ᾿Ισραηλῖται, βοηθεῖτε. 
9 ) Β εν» « κι α - Ν οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ 

΄ ΔΝ - / / 

τοῦ νόµου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας παντα- 
τ « 4 

χοῦ διδάσκων᾿ ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν 
, Ν “ 

εἰς τὸ ἱερόν, καὶ κεκοίνωκε τὸν ἅγιον τόπον 
“ 5 ν , , 

99 τοῦτον. ἦσαν γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον 
Ν 3 , » - / Δ 3 - ὰ 9 γδ 

τὸν ᾿Εφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνό- 
ιά - , « Ν 3 / [4 ΄ 

µιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος. 
« 

80 ἐκινήθη τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρο- 

μὴ τοῦ λαοῦ" καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου 
τ αν ” - ε ο εν 54’; 

εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ καὶ εὐθέως 

3 - ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. ζητούντων δὲ” αὐ- 33 τε 

τὸν ἀποκτεῖναι, ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς 

σπείρης, ὅτι ὅλη συγκέχυται 9 Ἱερουσαλημ' “9 συγχύνεται 
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82. Ὑ]ιο ΠπηπηθᾶΙα{ε]γ {οο]ς 50] ἼΘΥ 5, 
απᾶ ΟαπίατίοἩς, απᾶ γα ἄονγ ἀητὸ 
Όποια: απά θη {Παγ βαν {Π6 ΟΠ] οἵ 
οαρίαϊπ απᾶ {Π|6 βο]ά1ετς, ὑπο υ 1ο 
Ῥοαίίπρ οὗ Ῥαπ]. 
985 Έμειπ {πὸ ομΙεῖ οαρίαϊῃ οππ]θ 

ηθαχ, απ {οο]ς Ἠΐτη, απιά οοπιππαπᾶ ο 
Πίστη {ο "6 Ῥοτπά νι ὕπνο Ομ, 
απᾶ ἀεπιαπᾶεᾶ πὸ ἢ6 τγᾶ8, απᾶ 
ταῦ Ίο μαᾶ ἆοπο. 
84 Απᾶ 5Βοιὴθ οτ]εᾷ οπθ ἐπ]ηρ,, 5οΠΊο 

απηοίΠεν, απΠΟΠΡ {πε τη] ιᾶς: απᾶ 
ποπ 6 οοτ]ά ποὺ πον 1ο 66Υ- 
ἰαϊπίγ Τον ἴπο ἐστ], Ίο οοπι- 
τηϑη θα 1ήτη {ο 6 οαγτιεᾷ πο {πΠ6 
ομβ{19. 
96 Απᾶ π]οη Ἡδ απο προη ἴ]α 

Ρ{41Υ8, 50 16 ἵνας ὑπαῦ ἢθ γας Ῥοτπο 
οὗ {16 8οἱάΙ6ΥΒ, Τοχ ἴμο νίο]εποῬ ΟΕ 
{16 Ῥεορ]θ. 
86 Ἐον ὑπὸ τηπ]Παᾶε οἳ {Π6 Ῥεορ]α 

1οΗοπγος αἴ{εν,ογγίπρ, Απναγ γη Ἠπη. 
87 Απᾶ 8ἃ5 Ῥατπ] πγαβ {ο "6 ]οᾷ Ιπίο 

{86  οπβί]ο, μ6 βδϊα απίο ἴπο ομϊοῦ 
οαρίαϊη, Μαγ 1 βρεακ απο {Π66 3 

ο 5814, Οδηβῦ ἐμοῦ βρθα]ς αὐθοὶ 
88 ἘΑγὺ ποὺ ἴποι ὑπᾶῦ Ἡρυρύϊδη 
τοι Ῥείοχο {π656 ἄδυβ τηϑθϑῦ απ 
ὌΡΥΟΔΙ, απᾶ Ἰεάᾷεςδί οὐὖ Ιπίο {πῸ 
ὙΠ] ΔΘ 655 {οαγ ἐποαβαπά τηε ὑπαὺ 
ὙΥΘΙΘ ΙΙΠΥᾷΘΥΕΥΡ 2 
89 Βυύ Ῥατὶ ραῖᾶ, ΙΤ απ ἃ τη 

γ/ΠΙεἩ απ ἃ 6 οἳ Τατρς, ἃ οἳγ 
1η ΟΙΠσία, α οἰῖσει οἳ ΠΟ 1ΠΘαΠ ΟΙἱΥ: 
απᾶ 1 Ῥεβοεσ]λ ἴμαο βου 118 {ο 
Βροα]ς απ{ο {Π6 Ῥεορ]ο. 
40 Απᾶ π/ηθη Ίο Ἰιαά ρΊνεηπ Ἠϊπη 

Ἰσθπσθ, Ῥατα] βίοο οὐ λαο ΒίαΙΥ», 
απᾶ Ῥεεκοποᾶ ψηἩ μα παπᾶ ππ{ο 
ἴλα Ῥοορίο: απᾶ Ὑλεη {πΠοτθ τγὰβ 
τηαᾶο ἃ στεαί βἴ]επος, Ἠθ βΡρα]ζο πηΐο 
Όλθτη ἴῃ ὑπ ἨἩεβτενγ {οησας, βαγΊηρ, 

ΩΏ Μεῃ, Ῥταίητεη, απᾶ {αἱμοευς, 
Ίθαχ Ὑο πιγ ἀαΐαεπσος γ/ΒΙε] 1 τηα]ο 
ΠΟΥ ππ{ο τοι. 
 (Απᾶ πλεη ποὺ Πεατᾶ ἰ]ιαῦ Ίο 

βρακο ἵπ {πο Ἠευταιν {οηριο {ο 
{πετα, ἴΠεγ Ἱκορί {Π|6 τΠοΥθ Β|16Π06: 
Δ Ἠθ 51 {}},) 
8. ἜΤ απ νο] α πα ὙΓ10]} απ α 

σον, Ῥουη ἴῃ Ταγρας ὦ οἶέη ἵπ ΟΗ]- 
οἷα, γα Ῥτοαρληί αρ ἴῃ {115 οἱ αὖ 
{πὸ {οοῦ οὗ ἀατηα]]θ], απᾶ {ααπσΏ{ ας- 
οοχάἴπρ {ο {πὸ ρογ[6οί ΤΠ ΠΟΥ οὗ {πα 
Ίατ οὗ {πὸ Γα0116ΥΒ, δα σας Ζοα]οι5 
{οπανάς ἀοᾶ, α5 Το 811 ατο {μ]5 ἀαγ. 
4 ἈΑπᾶ Τ γουβθοι θα {15 πναγ πηΐο 

{π6 ἀθαίμ, Ῥπάῖπρ απᾶ ἀεμνετίηπς 
{0 Ρτίδοη8 Ῥοῦ] πάθῃ ἃ ΤΟ θη. 

1881 

83. Απᾷ Του ἢ πὸ {οοῖς βο]άϊοις 
αηᾶ οοΠ{ιτΙοηΒ, απᾶά ται. ον 
ἜΡΟΝ μεπι: απᾶά ἴΠαγ, τ]θη 
ΠΟΥ βαν ἴλο ομ]εῖ οαρθαϊῖπ απιᾶ 
{6 βοἱά1εΥ», Ἰοὺ ο Ῥδαίίπρ 
Ῥαπ]. Τπεπ {πὸ οἰ]εῖ οαρίβῖτι 
64116 Ὠρθαγ, απᾶά 1614 ΠΟΙ οἩ 
ήτα, ατιά οοπιτηβιιάθᾷ Ἠϊπα {ο Ῥα 
Ῥουπᾶ τ] ἔπγο ομαίπ5; απᾶ Ἱ- 
ααἶχγεᾷ ΥΠΟ Ἡςδ πναδ, απᾶ ναί 
1ο Ἱαά ἀοπθ. Απά βοπιο βΒῃοιίθα 
οπ6 {Πΐπς, 80116 αΠΟ{ΗΘΥ, ΑΊΠΟΠΡ 
Ώιο οτονά: απά γε Ίο σου] 
ποὺ ποὺ ἴμο οεγζαϊηίγ ἴον ἔ]ο 
Ἄρτος8χ, Ἡδ οοτηππαπᾶεά Ἰήπα Το 
ΡῈ Ῥχγοιρ]ί Ππζο {πὸ οαβί]θ. : Απᾶ 
ὙἨΘη Ἡθ ϱα1ΠΘ Ἱιροπ {μα Βἴ8ίΥΑ, 
50 16 να, ἴ]ιαῦ Ίο ας Ῥογπο οἵ 
[Π6 βο]άϊονβ Του {1ο νίο]επορ οὗ 
{ιο ογοσνᾶ; 1ου {Ππ6 τη] πᾶ 6 οὗ 

99 

94 

ο» σι 

9 σο 

{λα Ῥεορ]ε Σο]ογγεᾶ αἲίαν, ουγῖτς | 
οὖ, Απναν ση] Ἠπη. 
Απά 85 Ῥατπ] πας αροπύ {ο Ῥο 

ῬτοιρΕξ Ιπίο ἴ]ιο οαβ{]6, Ίο βα1{]ι 
ππ{ο {π Ομ οαρίαίπ, Μαγ 1 
887 βοπιείµ]ης απ{ο π66 ἢ Απᾶ 
116 5814, Ώορύ ποι πον ἄἀτοθοῖςὃ 

98. Ατί ἔμποῖ ποὺ {ποπ ἐπ Ἠργρίαπ, 
ὙγΠΙΟἩ Ῥε[ογο {περα ἆαγβ βὑϊγυθᾶ 

37 

τρ {ο βραϊίίοι πᾷ Ἰοά οὖ πο | 
{Π6 γη]άεγπεβ {πο [οτγ {ποαβαπᾶ 
ΤΩ οἳ {Πο Αββαβεῖηπς» Βαΐ 
Ῥαα] ρα], 1 ατη ἃ “6 νν, οἳ Ταχδας 
ἴῃ Οσα, ἃ οἴάσοπ οὗ πὸ ΤΠΘΑΙΙ 
οἷν: απᾶ ΤΙ Ῥεβοεο] {Π66, ρῖνε 
πηθ Ίθανο {ο βρεα]ς πηΐο 16 Ῥθο- 
Ῥὶθ. Απᾶ Ὑεη Ἡθ Ἰαᾶ ρίνεῃ 
Ἠίτη Ίδανα, Ῥαπ], απ τς οἩ ὑπ 
βία1ΥΒ, Ῥαε]κοπεᾶ ση] ο μαπᾶ 
τιηΐο {πο Ῥεορ]6; απιά πε ἔπετα 
ὙγᾺ5 Ἱηαάθ ἃ ϱγεαῦ 81Ίεηςθ, 6 
βρα]θ ππ{ο ἔπετα ἴῃ {π6 Ἠερταυν 
Ἰαησπαρο, βαγΊΠᾳ, 

22. Ἠτοίητεν απιᾶ ΓαἴλθγΥβ, Ίιθαχ το 
{π6 ἀοίειισο 10} 1 που τηβ]κο 
ππ{ο τοι. 

Απᾶ νετ {1εγ Ποατᾶ ἴ]ιαί Ίνα 

99 

40 

τῷ 

5ΒΡ8Κ6 πηΐο ποι ἴῃ ὑπὸ Ἠερτοατη | 
Ἰαηρααβρο, ΠΟΥ πεχο πο ΤΙΟΥΟ 
απϊεί: απ Ἡο βα1{Ἡ, 

ϐ Τατ ἃ ἆατ, Ροτη ἴῃ Ταγρας οὗ 
Ομσία, θα Ὀτοασλί αρ ἴῃ ἐς | 
οἷν, δὖ πὸ θοῦ οὗ (απια]ία], 
Ππδαπιοζεᾷ δοοουαϊηρ {ο {1ο βἰτ]οί 
ΙΩ8ἨἨΘΥ οἳ {ο Ίαν οἵ οας ᾖα- 
πεις, Ῥεΐηρ πεα]οα5 Του ἀοά, 
6Υοη α8 Το α] ατα {815 ἄαγ: απά νὰ 

1 ρεγβεσιζεᾷ 5 αγ πηΐο {πο | 
θα, Ῥίπαῖτρ πᾶ ἀε]νενῖτισ 1- 
{ο ΡτϊβοπΕ ῬοίἩ τηε απιά γοιΠΘΏ. 

υ 



τρις ο 
89 ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ ἑκα- 

τοντάρχους, κατέδραμεν ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ δέ, 
Α 

ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας, 

33 ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παῦλον. τότε ἐγ- 
/ [4 , » / Ε] “ Ἁ » ὕ 

γίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ ἐκέ- 

λευσε δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί καὶ ἐπυνθάνετο 
9 

3 τίς ἂνϑ εἴη, καὶ τί ἐστι πεποιηκώς. ἄλλοι δὲ 
»» » / 31 » ΄σ » ο. Ἀ. / 

ἄλλο τι ἐβόων" ἐν τῷ ὀχλῳ' μὴ δυνάµενος 
” Ν 5 ΔΝ Ν ν ΄ 

δὲ γνώναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέ- 
” » ν 5» Ν ’ 

λευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν. 

3ὔ ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη 
βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ 

οι Φ) 
κυ κ “- 

τὴν βίαν τοῦ ὄχλου. ἠκολούθει γὰρ τὸ πλῆθος 
- - - 5 » / 

τοῦ λαοῦ κρᾶζον, Δίρε αὐτόν. 

81 Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεµβο- 
, « - , »-“" / Ἄν ’ 

λὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ, Εἰ ἔξεστί 

μοι εἰπεῖν τι πρός σε; ὁ δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ 
ἐπ / άν. ν ος τε οδό ε 
ὃ8 γινώσκεις; οὐκ αρα σὺ εἰ ο Αιγύπτιος ὁ 

Δ δ “ ΄ 

πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ 
» Ν 

ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχι- 
, 3 - / 5. Δ ς 

89 λίους ἄνδρας τῶν σικαρίων; εἶπε δὲ ὁ 
- 5 ΄ - 

Παῦλος, ᾿Εγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος, 
9 ” ΄ ΕΣ 2 / / 

Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως 

πολίτης δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆ- 
Ν Δ / » , ΔΝ 5 ΄- 

40 σαι πρὸς τὸν λαόν. ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, 
ς - ς ΔΝ διὰ ” 3 ΄“ ιά 

ὃ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέ- 

σεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῷ' πολλῆς δὲ σιγῆς Ππλο ας πα ἔ η γη 
΄ , “ « πο 

γενομένης, προσεφώνησε τῇ Ἡβραϊδι δια- 

λέκτῳ λέγων, 
ι 

5 Ν Δ ᾽ , 

9 ἤλνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ 
- Δ ΄ - 

μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νῦν ἀπολογίας. 
- .. 

8. ᾿Ακούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἔβραϊδι διαλέκτῳ 
’ 5» ο) ” ’ ς 

προσεφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἡσυ- 

χίαν. καί φησιν, 
᾽ κι παν Φιν 5 - ἆ 

8 ᾿Ἐγὼ μέν! εἶμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννηµένος 
. πι “ - κ λ / » 6 ’ἅ ὃ ΑΝ ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν 
“- / 

τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, 

πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου 
΄ Ν ς / ” - Ν 

νόµου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ, καθὼς 
Ξ τι 

4 πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον ὃς ταύτην τὴν 
« Ν 57 ᾿, / , ἊΝ 

ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ πα- 

ραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας. 

50 ρῃι. ἂν 

δι ἐπεφώνουν 

1 (Ἠγώ) οἵι, μέν 



006 ΤΗΕ ΑΟΤΟ ΧΧΤΙ. ὅ- 168. 

1611 
ὅ ΑΒ 4180 {πο Πρ] Ῥτίεδί ἀούῃ εαν 

110 ἹηΙ(ΠΘΣΒ, απᾶ α]] {πε εδίαί{ε οὗ {πο 
εἰάεγβ: ἔχοπη γοτη 8150 1 τεσεϊνεᾶ 
1είίετ5 απο {με Ῥγείμτεῃ, απᾶ πγεέ 
{ο Ώαπιαβοις, {ο Ῥτῖης ἔπετη γγμΙς] 
πγετθ {πετοα, Ῥοαπά πηΐο 6εγαβα]εη, 
ΤΟΥ {ο Ῥο ραπ]ςμαᾶ. 
6 Απᾶ 165 οαΊΠθ {0 Ῥαβ85, ὑμαῦ ας 1 

τηαάθ ΤΙΨ ΙΟ01ΥΠΕΥ, απᾶ ὙΓΒ 60ΠΠ6 
πῖρ] απζο Ώαππαδοας αροπό ποοῃ, 
βαάἆσπ]γ ἴ]ετο 5Ώοπο τοπ Ἠθαγει 
ἃ στεαῦ ΗρΗί τουπά αΡοταί τηθ. 
7 Απά 1 1611 ππ{ο {π6 ρτοαπᾶ, απᾶ 

Ἠεατάᾶ ἃ νοῖεε βαγίπρ πηΐο τη6, Ρα], 
Ρατ], ΤΥ Ῥεγβεσπ{εξί {ποια τηε ἢ 
8 Απά 1 απβποτεά, πο ατί έποι, 

Τιοτᾷδ Απ Π6 βαϊά ππ{ο της, 1 81 
9655 οὗ Ναζατείῃ π/Ἠοπα {ποια Ῥει- 
5εσεπ{εΡΏ. 
9 Απά {μεγ ἐλμαί γγετε τι τηθ 58 

Ἰπάεεά {ηο Ἡρ]ί, απ ππετο δέν ; 
Ῥαΐ {πεγ Ἠεαγά πο {16 γοῖοε οὗ Ἠἶπα 
{πῶ 5Ρ8 ΚΘ {ο 16. 
10 Απᾷ 1Τ' βαϊᾶ, Ἠπαῦ 51}8111 ἅο, 

Τιοτά 2 Απᾶ {Π6 Τιογᾶ 5814 πιηΐο της, 
ΑΥ56, 8η4 σο Ιπίο Ώαπηαββοιβ, απᾶ 
{πεγο 1{ 5Πα]] "6 {ο]ά {π66 οἱ 81} ἑμΐησς 
ὙΠΟ αγο αρροϊπ{εᾶ {οΥ {πε {ο ἅο. 
11 Απᾶ ππεηπ 1 οοπ]ά ποῦ 566 ΤοΥ 

[86 ϱΊοΥγ οἳ ναί Ηρ]{, Ῥεΐτς 1εᾷ Ὦγ 
{86 μαηῃᾷ οὗ {επι {]ιαί σοῦ τ] 
1ηθ, 1 «απιθ ΙΠ{ο Ώαππαβοις. 
19 Απᾶ οηπθ ΑπαΠΙαΡ,α ἀεγοπί πα 

αοοοτάΙπρ {ο {Π6 Ίαπγ, Πανίης ἃ ϱοοᾷ 
γϑροχὺ οἱ 811} πο ὁεγ/5 γη] ἀγγε]έ 
ίλογοα, 
18 Οαπιθ πηΐο 1η6, απ 5έοοᾷ, απᾶ 

5814 απί{ο 1ηθ, Ῥγούμαν απ], γεσεῖνε 
ἴπψ βἱσΠί. Απᾶ {6 βϑιὴθ Που 1 
]οο]κεᾶ ἂρ ὍΡΟΙ Ἠϊτη. 
14 Απᾶ Ἰο βαἷᾶ, Τηο ἄοᾶ οὗ οασς 

Τα μου 5 Ἠα{]λ οποβδεπ {Π66, ὑπαῦ ἔποια 
Β5ῃουαθδῦὺ πουν 15 υγ], απά 566 
{μαῦὺ στα5δί οηθ, δια εΠποπ]ᾶεδί Ἠεαχ 
ἔλιο νοῖσο οὗ Ἠ5 τηουίῃ. 
15 Ἐον μοι β]ια]{ ο Ἠϊ5 πνπθρς 

πηπίο 811] ππθη, οὗ πηαῦ ποια Ἠαδί 
566}. απᾶ πραγ. 
10 Απά ποῦν, ΠΥ {αντῖεβί μοι 3 

Ἀτίβο, απᾶ ΡῈ Ῥαρθσεᾶ, απᾶ γαβ] 
ΤΥ ΠΥ 5118, σα] τις οἩ. ]θ πατηθ 
οὗ Όπε Τιοτά. 
17 Απ 10 οατηθ {0 Ρα55, ὑπαῦ πε 

1 ππαβ 60ΠΠ6 αραΙπ {ο «θγΙδα]ετη, 
6γεη γη] 1 Ῥταγεᾶ ἴη {μα {οταρ]ο, 
1 νὰ ἴῃ α {ταπςσθ, 
18 Απά δαν; Ἠϊπι βαγῖης ππ{ο της, 

Μα]κο Ἡαρίθ, απᾶ σοῦ {πε απϊοκ]γ 
οαὖ οὗ ο ενπδα]οπι: ΤΟΥ {παν 011 ποῦ 
χοσεῖνοα ὑπ ὑθϑ ΠΟΥ οοποΘΥΠΙΠΡΊΗΘ.. 

1881 
ὅ Α5 αἷ5ο {πὸ ΒΙρῈ ργ]αβὲ ἀοῦμροεαν 

1ης τγιύμ655, απᾶ 411 {πΠ6 οβίαία 
οἳ ὧπε εἰάεγς: ἔτοπι ΠΟΤῚ 8150 1 
χθοεϊἰγεᾷ Ιείζετβ ππ{ο {ο ᾖχε- 
{ηχεῃ, απά Ἱοπγπεγεά {ο Ῥα- 
18868, {ο Ὀτίπρ πει 8150 
ὙΓΒΙΟῊ που ἔπεγο πηΐο ο«εταδα- 
1επῃ ἴῃ Ῥοπά5, ΤΟΥ {ο Β6 Ῥαβηθᾶ. 

6 Απᾶ 1 «ππηθ {ο ΡραβΒ, ἐμαῖ, ἃ5 1 
1η816 ΤΗΥ 1ΟΠΥΠΕΥ, απά ἄγον πἰρ ἢ 
πηΐο Ώαπηαβο"β, αροαπί που, 
εαάάεπ]γ ἴἼπεγο 8Ίοπ6 ΠΌΤ 168- 
τοῦ ἃ ργεαί Πρ]μί χοππά ἀροὺὺ 
Ίηθ. ΑΠΑΤ 1611 ππ{ο ο στοιπᾶ, 
απᾶ Ἠεατᾶ ἃ γοῖςθ βαγίιρ πηΐο 
1ης, βατ], Βατ], ΠΥ Ῥρεγδεοπ{οβί 

8 Όμοια πιο Απά 1 απρπηεγαᾷ, 
πο ατί μοι, Πιο» Απιᾶ Ίο 
5814 πιηΐο πηθ, 1 81: 6585 οὗ Να- 
Ζϑυθίμ, ποια ὕμποιι Ῥρεγβεσπ{εβῦ. 

9 Απᾷ {ποὺ {πᾶῦ σοῦ πι πιο 
Ῥεμε]ά Ιπάεεᾶ {πὸ Ἰριύ, Ῥαΐ 
{μου πϑαγᾷ ποῦ {μεθ γοῖοθ οὗ πι 

10 Ώιαίῦ Βρα]Κθ {ο πηθ. Αμᾷ 1 βαϊᾷ, 
Ὑμαῦ 5181} 1 ἆο, Τιον ῦϑ' Απᾶ 
Όλο Τιογ βαϊᾶ ππ{ο πιθ, Αὐ]βθ, 
απᾶ Ρο ἰηΐο ὮΏατπαβοαδ; δηᾶ 
Ώλετο 1Ὁ 5118} Ὦο {ο]ά με οὗ 81] 
Ώηρς ΒΟ ατα αρροϊπζεᾶ 10Υ 

11 μεθ {ο ἄο. Απά πηεπ 1 οοπ]ά 
ποῦ 5εθ 0; {πο ρ]οτγ οὗ Όιαί 
Ἠρ]ῖ, Ῥεῖηρ ]1εᾷ Ὦγ {ο Ἰαπᾶ οὗ 
ΤΠ θη {]λαῦ νου γη {]1 τηθ, Τ οπτηθ 

12 1Πίο΄ Ώατηαβοπβ. Απᾶ οηθ ΑἨα- 
η188, ἃ ἀεγοτί τη αεσοχά πρ {ο 
{ο Ίατν, πε] τερογοᾷ οἳ Ὦγ 81] 

19 πο ᾖετγς ἐλαί ἆγγε]ί {Ἴχετοα, 68Ί1ε 
πηΐο 1η6, απᾶ βἰαηζίηπσ Ὦγ τηε 
5814 πηΐο τη6, Ῥγοῦμον βατ], Υ6- 
οσἵνθ {1γ βἱσΠί. Απᾶ ἴῃ ἴλαί 
Υετγ Ἠοαχ 1 1]οοξκεᾷ ἀρ οι Ἠΐπι, 

14 Απά Το βαἱᾷ, Τὴ ἄοά οὗ οὖν 
{α{Π6Υ5 πα αρροϊη{ἑεᾷ ἴ]ιεο {ο 
πουν Ἠϊ5 αν], απᾶ {ο 566 με 
ἸἩαρμίεοας Όπε, απ {ο θᾶ ἃ 

15 νοῖοῬ ἔτοτη Ἠϊ5 πποπ{]μ. Έοτ ἔποα 
5Πα]ῦ Ῥο ἃ πίπαβς ΤΟΥ Ἠϊπι απῖο 
811 τηθῃ οὗ ν]αῦ που Ἠαβί β68Π 

10 απᾶ Ἰααχά. Απά πὸ ΤΥ 
{ατχιεβί ὑπο δγ156, απᾶ Ῥοα 
Ῥαρασεᾶ, απᾶ γαβδα απαγ ΠΥ 

17 51η5, σα. οἩ Ἠϊ5 παππθ. Απά 
10 οα1πε {ο Ῥ885, ἐιαί, πλου 1 
Ἠαᾶ τείατπεᾶ {ο ᾖαγαβα]ετα, απ 
ὙΠ116 1 Ῥταγεά ἴῃ {Π6 {επιρ]α, 1 

18 1611 Ππζο α γᾶποθ, απᾶ 8 ΗἨΙτη 
Βα Πρ ππ{ο τη6, ΜΤα]κο Ἰαδία, απᾶ 
6εί [866 ᾳπΙοΚ]γ οαὖ οὗ ζογαβα]ετη: 
Ῥδσατ1δε {11εγ “1111 ποῖ τεοαῖνθ οὗ 
ἴμ66 {εβίΙπιοΙσ οοποθγηίης 1η6. 

-1 

1ον, 
γεσεἰυειῖ 
2} ή δίσλὶ 
8Π. 
]οοκεά 
προ) 
ΙΟ 
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ς -” εἶ ΄“-ς ᾿Ὶ 

5 ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι, καὶ πᾶν τὸ 
, . ιν ὧν 19 Ν ’ 

πρεσβυτέριον' παρ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξά- 
τ Ν 2 κ “- ΔΝ 

µενος πρὸς τοὺς ἀδελφούς, εἰς Δαμασκὸν 
- " ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δε- 

δεμένους εἰς Ἱερουσαλήμ, ἵνα τιμωρηθώσι». 
᾽ ΄ ΄ , Ν 3. / ο) ὃ ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ 

- Ν ὦ; ” / ᾽ σι 

Δαμασκῷ, περὶ μεσημβρίαν, ἐξαίφνης ἐκ τοῦ 
“ - Δ ΄ 

οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ. 
» ’ κι ν ο Ν 5 - 

7 ἔπεσόν τε εἰς τὸ έδαφος, καὶ ἤκουσα φωνῆς 

λεγούσης μοι, Σαούλ, Σαούλ, τί µε διώκεις ; 
3 Ὁ) 

8 ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ, Κύριε; εἰπέ τε 
/ 3 [ή » » - ς ” ιν 

πρός µε, Εγώ εἰμι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν 
Ν ’ σα. ᾿Ξ Ν » ΕῚ », Ν , 

9 σὺ διώκεις, οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν 
- Η͂ Ν 

φώς ἐθεάσαντο, καὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο᾽” τὴν 
Ν κ, 3 ” - “ / 

δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι. 
αμ 10 εἶπον δέ, Τί ποιήσω, Κύριε; ὁ δὲ Κύριος 
“ / ” δ / τ 

εἶπε πρός με, ᾿Αναστὰς πορεύου εἰς Δα- 
ΧΡ γι / π / 

μασκόν' κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάν- 

11 των ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι. ὡς δὲ οὐκ 
, άν ο] Α 

ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκεί- 

νου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων 
κά , 

19 μοι, ἦλθον εἰς Δαμασκόν. ᾿Ανανίας δέ τις, 
δι ὁ Ὁ Ε] 8 δ Δ / , 

ἀνὴρ εὐσεβὴς ὃ κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρού- 
. / ΄σ 

μενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων Ἰου- 
. Η 3 

13 δαίων, ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἰπέ μοι, 
Ν Ε ᾿ 3 / ε) ν᾿ » - ΄σ 

Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον. κἀγὼ αὐτῇ τῇ 
5, 3 ’ ς " 3 

μ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. ὁ δὲ εἶπεν, 
« Ν μη, ΄ ς “- / ’ 

Ο Θεὺς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό 
΄σ ΔΝ ΄ ΕΣ ἴω Δ 3 - ΔΝ 

σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν 
΄“ ἃ ΄- 

δίκαιον, καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος 
᾽ - “ ” / » - Ν , 

15 αὐτου. τι εσῃ µαρτυς αὐτῷ προς παντας 
2 ’ 9 Θε Ν 2 Ν 

16 ἀνθρώπους ὧν εωρακας Καὶ Ίκουσας. και 
- , . 3 ᾿ ᾿, αν 

νῦν τί µέλλεις; ἀναστας βάπτισαι καὶ ἀπό- 

λουσαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ 

17 ὄνομα τοῦ Κυρίου ὁ, ἐγένετο δέ μοι ὑπο- 
΄ αυ] ς /’ ΔΝ 

στρέψαντι εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ προσευχο- 

μένου µου ἐν τῷ ἱερῷ, γενέσθαι µε ἐν ἐκστά- 

18σει, καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι, Ὑπεῦσον 

καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ' διότι οὐ 
δέ /{ ο / ΑΝ 3 “ 

παραδέξονταί σου τὴν μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 

5 οπι. καὶ ἔμφοβοι ἐγέ- 
νοντο 

8. εὐλαβὴς 

3 αὐτοῦ 

ὅ ρῃι. τὴν 
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1611 
19 Απ Τ ρα1ᾶ, Τιοτᾶ, ἔμ νυ Κπονν ἐμαῦ 

1 Πηργ]βδοπθά απᾶ Ῥοαῦ 1π εΥοτγ ΒΥΠ8- 
Ροραο ἔμαπαῃ {παῦ Ῥεμεγεᾶ οἩη {π6ο. 
20 ἈΑπᾶ π]επ {πὸ Ῥ]οοᾶς οὗ ἴπσ 

πηαγῦγχ Βί6ΡΗΘΠ γαρ 5ῃ64, Τ 150 γγαβ 
εἰαποίπρ Ὦγ, απά οοπβδεηΙπΡ πηΐο 
Μῖς ἀδαῦ]μ, απιᾷ Ἱκαρῦ {πο ταἰπεπί οὗ 
{πϑχὴ ια! 5]16νν Πΐτη. 
21 Απᾶ ο βαϊᾶ ππίοτηο, Ώεραχί: 

{0Υ 1 τν] βεπᾶ {π66 ἔαχ Ἠθπος, απίο 
{π6 ἀθπίϊ]εΒ. 
22 Απά ἴἩεγ ρατο Ἠϊπη απᾶϊεπος 

ππ{ο ἴλμῖςδ πνοτᾶ, απά πει ΠΕ πρ 
{μον γοῖσθΒ, απᾶ ραϊῖᾶ, Απταγ πα 
ιο] ἃ {ο]]ουυ {χοτα {πὸ ϑαυΐῃ : 10Υ 1ΐ 
15 ποὺ δὲ ὑπ΄ Ίο β]οπ]ά Ἰϊνο. 
25 Απᾶ α5 αγ οτιεᾷ οα{, απᾶ οαδί 

ΟΥ̓ {ιαίν ο]οίμεΒβ, απᾶ ἴπτου ἄπευ 
Ἰηΐο {π6 αἲγ, 
24 ΤΠ ομϊοῦ οαρύαϊη οοπηπηαπ(εἆ 

Ἠϊπη {ο Ῥο Ῥχοαρθῦ πο {116 οαβί]ο, 
απᾶ Ῥαά6 ἐ]ναί Ίο Βμῃου]ᾶ Ῥο εκσαπηϊπθᾶ 
Ὦγ βεοατρῖης: αί ο τηϊρηῦ ΚΤΠΟΥΥ 
ὙΠΟ ΘἴΟΥΘ {16γ οτ]θᾷ 5ο αραϊηδῦ Ὠΐτη. 
2ῦ Απά ας ἴμεν Ῥοππᾶ Ἠϊπα σηζ] 

ἴποηρς, ΡῈ] βαϊα ππ{ο ὑπ Οεπίι- 
χΙΟΠ ὑπᾶὺ βἰουά Ὀγ, 15 16 Ἰατνία] Γοχ 
γοα {ο Βοοῦῦρα ἃ ΙΙΒΏ {Ππᾶὖ 15 ἃ 
Ἡοππαη, δ πποοηπάειηπεᾶ 3 
20 Ὑγπειι πο Οαπύατίοη πραγ ἐ]ιαῦ, 

ιο πγοηῖ δα {ο]ᾶ ἐπ6 ο]εῖ οαρίαῖπι, 
καγίης, Τακο θε π]αί ὑπο ἀοεβῖ, 
ΤΟΥ {815 της 15 ἃ Ἠοπιαῃ. 
2π Τλοεπ {]ιο ο]]αῖ οαρίαϊη 9ΒΙΠΘ; 

δια βαὶᾶᾷ απίο πα, Τε] της, αγί 
ποια ἃ Ἠοιπαη  Ηθ ρα1ᾶ, Ὑεα. 
28 Απά {π6 οΠΙθΓ οαρἑαϊπ απςγγεχθᾶ, 
ΠΠ ἃ ρτοαῦ 51η οῬίαἰπεᾶ 1 {Π15 
{γοεάοτα. Απάᾶ Ῥαπ] βαϊᾷ, Βαὺ 1 πας 
{γαρ Ῥοτη. 
29 ΤΏ ἢ βἰγαϊρλΏίσταγ ἴμεγ ἀερατίαεᾶ 

{ΥΟΠ1 τη πΥμΙε] 5Ποπ]ά Πᾶν Ιοχατητι- 
οᾱ Ἠήπη: απ {πὸ Ομ] οὗ οαρίαΙη 4150 γγαξ 
α1γα]ᾶ αἴ{εγ 11ο πιουν ὑπαῦ Ἡθτγας ἃ Ὦο- 
τῇδ, 8:1 Ώδοααςδε ο Ἰαᾶ Ῥοσιιᾶ Ἠϊτη. 
90 Ομ ΏΠΘΙΠΟΥΥΟΙΥ, Ῥεσοααδο μα χοῦ] 

Ἠαγε Ίσιονπι ὑπὸ ορ αϊπόγ πγηετείοτε 
Ίθτγας δοοιιβθα οὔ {πΠ6 ὅϑυνβ, Ἡε]οοβεᾶ 
Ἠϊπῃ {γοπι 119 Ῥαπᾶς, απιᾶ οοπηπηατι- 
ο ἴλο ομϊοῦ Ῥτιεξδίς απᾶ 811] αῖν 
Οοπησ]] {ο αρρεατσ, απᾶ Ῥτοισαῦ Ῥατ] 
ἄοσπι, απᾶ εαεῦ Ἠϊτη Ῥ6ίοχε Πετη. 

29 Απᾶ Ῥαπ], θυ ΘΒ ]γ Ῥεμο]άῖπς 
{86 οοπποΙ], Βαϊ, Τετ ατιά Ῥγοίητεῃ, 
1 Ίανο Ἰνοᾶ ἴῃ αἲ] ροοᾷ οοπβοίθπόθ 
Ῥοαΐογο αοα απ] {15 ἄατ. 
2 Αιιᾶ {πο Ἠ1ρ]ι Ῥτιεξί Απαπῖας οΟΠ]- 

τηδη θα ἔαπα ὑπαῦ βἐοοά Ὦγ Ἠϊπη, {ο 
Αι] ἶσα ΟΠ {116 πποπίἩ. 

1881 

19 Απ 1 βαῖᾶ, Τιογᾶ, ἴ]ναγ {παπηβο]γοβ 
Ίσππου ὑπαὺ Τ Ιηρτϊδοπεἆ πα Ῥοαί 
ἴῃ ΘΥΘΙΥ ΑΥΠαΡΟΡΙΟΘ μοι {πα 

20 Ῥε]αενεά οἩ {π66: απᾶ γηεη {πα 
Ῥ]οοᾶ οὗ Βέερ]ιαεπ {]γ τι 655 πγαβ 
βΠοαᾶ, 1 4150 ππαςβ βύδπαϊηρ Τγ, 
απᾶ οοηπβδεηΙηᾳ, απᾶ Ἱκεερῖηρ ἴμο 
ραττησηῇβ οὗ ἔποτα ὑπαὺ βίθν τη. 

21 Απάᾶ Ἰα βαϊᾷ πηΐο 1ηθ, Ώδρασί: 
{ον 1 ν] βεπᾶ {π66 ζοτβι {αχ 
Ίθηος πηΐο {πὸ ἀεπίΙΙθς. 

Απάᾶ ἴἩεγ ρανο Ἠϊπι απάϊθεπσθ 
ππ{ο {Π|5 πγοτᾶ; απᾶ (ευ Πρ αρ 
{Π6 1} νοῖσα, απᾶ βα1ᾶ, Αναγν σι 
51ο] ἃ [6 ΠΟ ἔγοτη {116 θαυ ίῃ : Τον 
10 15 ποὺ δὺ ἐπαὺ Β6 βΠοπ]ᾶ Ἠνο. 
Απά 85 {1εγ οὐἹϑᾶ οαὖ, απᾶ ἔμ γον 
οἳ {πο Ὁ ραγτηθηΐβ, απᾶ οαβῦ ἀπδῦ 
Ἰηΐο ὑπὸ αἷν, {πε ομΙεῖ οαρίαΙπ οοσὰ- 
τηδη θα Ἠϊπα {ο Ρ6 Ῥτοαρ]ό ᾿ηΐο 
{πὸ οαβί]ο, ΙΔ αῑπις πα 6 που] 
ὍΘ οχαπη]πεᾶ Ὦγ βοουσρίηρ, ὑπαῦ 
ἢ6 πη]σΏῖ που {ος γγ]ιαῦ «ααδα 
μου 8ο Αποπθεᾶ αραϊηςε Πΐτη. 
Απά πετ {6ου Ἠαᾶ 164 Πτα αρ 
1 ἴπο {ποπρς, Ῥατ] βαῖᾷ απζο 
ἐλλο οεπέτπτίοη ἐ]ιαί βἰοοᾶ ο. [5 16 
Ἰατν{α] {ον τοα {ο 5εοπτρθ ἃ Τη8 
παί 158 Ώοπια, απᾶ πποοπᾶθΙΠ- 
647 Απά π]επ {πο οεηίπτΙοι 
Ἠοδατᾶ 18, πὲ πγεπ{ {ο {πε οἩ]εξ οα)- 
{αΐπ, απᾶ {ο]ά Ἠϊτα, Βαγ1ΠΡ, για 
αγῦ ἔποα αροαί {ο ἆοδ {ος 018 
ΣΙ 15 ἃ Ἠοτπαπ. Απᾶ ἴπο οΏ]αξ 
οαρίαϊη 68116, απᾶ 58] απ{ο Ἠϊτη, 
Τε] πας, αὐ έλοια ἃ Πνοπιαα ἢ Απᾶ 
Ἠο βα1ᾶ, Υεα. Απᾶ {πο εΠΙεῖ οα)- 
{απ απαπγοτοᾶ, ΛΠΗ ἃ ργεαῦ ΒΌΤΩ 
ορίαϊπες 1 {15 οἰδπεπβδΗΙρ. Απᾶ 
Ῥατα] 5814, Βα{ Τατη ἆ ΠποπιαπῬοχη. 
Έ]Ἠαγ ἔπετ 10} πγεχο αοταί {ο 
οχαπηῖπο πα βὐχγαΙσ]ίναγ 46- 
Ῥαχίθά ἔτοπα Ἠπη: απᾶ πο ομῖεξ 
οαρίθαῖπ 8150 σγας α[γαῖά, πει ΗΘ 
Καθ ἐ]αί 11ο νγὰβ ἃ ἨοππαΠ, δᾶ 
Ῥδεατξο 6 πδᾶ Ῥοαπά τη. 

Βαΐ οἩἳ {Π6 ΠΙΟΙΥΟΥΥ, ἀδβιήπρ 
{ο ηον {πο οουαϊηὗν, π]ιογοίογε 
Ίθ πγαδ ασοπβοᾶ οὗ ὧπο ἆσθπς, Β6 
Ἰοοβαοᾷ Ἠϊπα, απιᾷ οοπιπηαπᾶαᾷ πα 
ομΙαξ ρυϊοϑύβ απᾶ 811 {ο οοαποΙ] {ο 
οοπιθ {ορείματ, πᾷ Ὀτοιρ]ί Ῥατ] 
ἄοσι, απᾶ δεί πίνῃ θϑίοσθ {]ιθτη. 

«39 Απᾶ Ῥαπ], Ἰοο]άπς αἰοᾶ[αςε]ν 
οπ {6 οοπποΙ], βαἱᾶ, Βτείμτεῃ, 
1 Ἠαγο Ἠγεά Ῥείοτο ἀοά ἴῃ αἩ 
Ρ6οοᾶ «οπηβοῖεποςθ ἈΠΕ] {15 αγ. 

2 Απᾶ ἴπε Πρ Ῥτίοδί Απαπίας 
οοπαπππαπᾶεᾶ ἴππετα ὑπαὺ βἰοοά Ὦγ 
πὰ 6ο βπη{θ ἴση οἳ. πο πποα{]. 
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᾿ » ΝῚ 5 , » ΡΥ. ἩΡῊ) “ » Α 19 κἀγὼ εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ 
” / Ν ΄ . Ν ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συνα- 

Δ  ν ν ασ 
90 γωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ καὶ ὅτε 

- Φ - , 
ἐξεχεῖτο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ µάρτυρός 
σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευ- 
δοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ, καὶ φυλάσσων 

- 3 

9] τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν. καὶ εἶπε 
΄ ’ μὴ » νι . ” ω 

πρός µε, Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν 
ἐξαποστελώ σε. 

“ιν ο 
93 Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου, 

ο ι ᾿ αἴρυν 3 
καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, Δίρε 

- - ᾿ - Ἔ ΗΑ 
ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον' οὐ γὰρ καθῆκον 

» σ᾿ ᾿ - 

93 αὐτὸν ζην. κραυγαζόντων δὲ αὐτῶν, καὶ 
ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια, καὶ κονιορτὸν βαλ- 

Ν », ΄ ᾽ 

9ε λόντων εἰς τὸν ἀέρα, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ 
, ” 3 Ν / " 

χιλίαρχος ἄγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν, εἰ- 
Ν , 3 , Ψ» ε “ 5 - 

πὼν μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν, ἵνα ἐπιγνῷ 
5». ἃ είς “ » / αν τσω « Ν 

35 δι᾿ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. ὡς δὲ 
προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπε πρὸς τὸν 
ε ΄ 5 ΄ Ἢ ς - ΕῚ ” 

ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος, Εἰ ἄνθρω- 
πον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν 

ἢ 

30 μαστίζειν; ἀκούσας δὲ ὁ ἑκατόνταρχος, 
αἵ ᾽ Ψ -“ ΄ ΄ 

προσελθὼν ἀπήγγειλε τῷ χιλιάρχῳῖ λέγων, 
, η , τ τ Π 
“Οραῦ τί μέλλεις ποιεῖνὃ ὁ γὰρ ἄνθρωπος 

-πτ « ” ” 

91 οὗτος Ῥωμαῖός ἐστι. προσελθὼν δὲ ὁ χιλί- 
3 . τὰ Λ. , ᾿ 10 μὴ « 

αρχος εἶπεν αὐτῷ, Λέγε μοι, εἰ συ Ῥω- 
- 5 ς ” 

88 μαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη, Ναί. ἀπεκρίθη τε! ὁ 
» ΄ 

χιλίαρχος, Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πο- 
λιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. ὁ δὲ Παῦλος 

» ΔΝ ΄, ΄ 

99 ἔφη, ᾿Εγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. εὐθέως οὖν 
" ΠῚ ος Σ 

ἀπέστησαν ἀπ᾿ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν 
ἀνετάζειν. καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη, 
ΕΙ ν “ « -/ ΕΠ Ὁ ὦ 5 . 

ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστι, καὶ ὅτι ἦν αὐ- 
τὸν δεδεκώς, 

- ’ , ΄ 

80 Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ 
3 Ν - 5 ΄σ 

ἀσφαλές, τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ 13 τῶν 
Ε ὃ ᾿ ολ. λος πύον - ὃ κ 18 
Ιουδαίων, έλυσεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν δεσμῶν "5, 

Ν 3. .ἢ ᾿᾽ “.,14 ΝΥ 3 “ ΔΝ καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν: τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
Ὁ 15 Ν ἐδ ” - 16 Δ Ν ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν 15, καὶ καταγαγὼν 

Ἁ - ” ᾿ ΕΣ ’ 

τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 
39 ᾿Ατενίσας δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν, 

” 2 οι ας - 
Άνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ 

ῃ - τ / - εαν 
πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέ- 

ς ΔΝ 3 Ν 3 / 3 ΄ ΄ 

ῶ ρας, ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας ἐπέταξε τοῖς 
φ" Ε - ’ ΄- 

παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα. 

20 

6 οπι.τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ 

7 τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγ- 
γειλε 

8 οπι. Ὅρα (Τί) 

οσο.) 
10 01η, εἰ 
11 δὲ 

15 ὑπὸ 

19 (αὐτόν) οπι. ἀπὸ τῶν 
δεσμῶν 

14 (οπι, νὴ συνελθεῖν 

15 παν 

16 οηι. αὐτῶν 
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κ Ἐκ. 22. 
28. 

ΣΡΡΙ. ὃ. 
δ. 
ΠΟ" 24. 
21. 

Ξ Μα, 
23, 20, 

"ον, 11 
αν οα {δι 
ο σχ6- 
εἐγαΐζονι. 

1611 

8 Ἐ]λοπ Βαϊ Ῥατ] πηΐο Ἠϊπα, ἄοά 
5181] βπη]{ο {π66, ἴ]ιοι πανε σνα]]: 
{ον αἰθεβί ἔλοι {ο ]αάσε 1ηθ αξἴεΥ 
ια Τιαπγ, απᾶ οοπππαπιᾶθδί τηθ {ο 6 

| απηίεη οοΠίΥΑΥΥ {ο {πὸ Ταν 2 
4 Απᾶ {ποὺ ἐπαὺ βίοοα Ὦγ, βα1ά, Τν6- 

νηθρῖ ἴ]ιοα ἄοᾶ”5 Ηῇσ] Ῥνιερί ὃ 
5 Το 584 Ῥαα], 1 σὶρί πού, 

Ῥυθίμγθη, ὑἐμαὰῦ μ6 Ίναβ ὑπθὸ Πρ] 
Ῥτιοξδε: ΕῸν ἰὖ 1 πυϊΐθη, "Τποια 
5810 ποῦ 5ΡΘδΚ 601} οὗ {πὸ τα]εν οἱ 
ΠΥ Ῥοορ]ο. 
6 Βυῤ πο Ῥαπ] ροτοεϊτεᾶ {μαί 

ἴπο οπθ ραχέ σοῦ βαδάποθοβ, απιά 
{π6 οἴμοεν ῬΗαχί5εθς, Ίιο ογ]εᾷ οαὖ 1π 
ἔ]ιο Οοαποῖ, Μαπ απᾶ ὈτείμτοηἨ, ἘΠ 
α1η ἃ ῬΠαχίβος, {6 500 οἵ ἃ ἘΜαχίβ6ε: 
Ἐρ8 {πο Ίλορο απᾶ τεβανγεσίίοἩ οἵ ἴμο 
ἄθαᾶ 1 απι οα]]εά ἴῃ ααθβ[ῖοῃ. 
7 Απ πει Π6 μά 50 βαῖᾶ, {ενα 

41056 ἃ 6ββεηδίοη Ῥείπεειπ {116 
Ῥμαχίδοςϐ απᾶ ἴ]ιε Ῥαάάπσθος: παπά 
{πὸ πππ]1{αᾶε πας ἀῑνιάεά. 
8 ἜΠΟΣ ἴμμο βαᾶάποεθς βὰν ὑπαί ἔμαχα 

18 πὸ ΥΘΡΙΥΥΘΟΠΙΟΠ, πϑι Ποὺ Απρε], 
που ΒΡ σὺ: Ῥαΐ ἐλο ῬἘμασίδεςς ΘΟ 655 
Ῥού1. 
9 Απᾶ ἴ]ιογο α1ο56 ἃ στεαί ουΥ: απᾶ 

{πὸ ΒοχἱῬθβΒ ἔ]ιας σοῦ οὗ {πὸ ΕΠατ]- 
56 65᾽ Ῥαγύ 4Υ0Ρ6, ἃ Πα 5 ΟΥΘ, ΒΑΡ, 
Ίο Επά πο 6Υ]} ἴῃ {Π185 τηϑη: Ραὺ 
1 ἃ Βρίῦ ΟΥ δὴ Απσοὶ Ἠαϐ 5Ρο]θη 
{ο Ἰήτα, 1εί τ ποῦ Βραυ δραϊηδὺ 
αοᾶ. 
10 Απᾶ θη ἴ]λετεο 8Τ05Θ ἃ ρτεαί 

ἄββοπβίοἩ, με οἱ οὗ οαρίαῖπ, Γεατ ης 
1οϑῦ Ῥατ] β]Ποτ]ά πᾶν Ῥεει Ρρτα]]οά 
ἴῃ Ῥίθοοθβ οἵ {]θπα, οοπηππαπᾶεᾷ {μα 
κο]άϊοτ5 {ο Ρο ἄοπῃ, απᾶ {ο ἴαῑκο 
ήτα Ὦγ ἴογοθ {Τοπα Δ1ΠΟΠΡ {μετα, απιᾷ 
{ο Ὀτίπρ Ἠήτη Πίο με σα5119. 
11 Απᾶ {16 πὶσηί ΤοΠοπήης, ἴπο 

Τιοτᾷ βἰοοᾶ Ὦγ Ἠϊτη, δια βαϊᾶ, Ῥο οἵ 
σοοᾷ οπθεν, Ρατ]: 1ο 85 οι Ἠαβί 
ἰοςαβεᾶ οὗ τὴ ἴῃ «6εγΙβα]θπῃ, 50 
ταδὺ ποια Ὄθυς ὙΠ Π655 8150. αὖ 
Ὥοτηθ. 
12 Απᾶ πηεν 165 παβ ἄαγ, οοτζαϊη 

οἳ {πο ον Ῥαπάςᾶ {οσείπεσ, απᾶά 
Ῥοιπᾶ {Παπαβε]γοβ Ιππάεγ ἃ 61156, 
βαγίπρ ὑμαῦ μου ποπ]ά πο] 
οαῦ πὸ ἁγιη]ς {11 Ὠιογ Ἰαᾶ 1ά]εά 
Ῥαπ]. 
18 Απᾶ ἴ]αγ πογο ΤΟΥ {απ Γοτίγ 
ὙΠΟ λαᾶ τηβᾶο {5 ΘΟΠΒΡΙΥΔΟΥ. 
14 Απᾶ ἴ]ιθὗύ οὔποθ Το {πὸ ο]εῖ 

Ῥτίοβί5 απᾶ ἘἨ]άσγς, απᾶ ραῖᾶ, ο 
Ίατο Ῥοτπᾶ οἩγβε]γος ππᾶεγ ἃ ρτοαί 
οπγ5θ, ὑμαὺ νο γη] οαὺ ποῦμίαρ απ] 
γ/ο Πᾶν 5]5 Ῥαπ. 

ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΧΣΤΠΙ. ὃ. 14. 

1881 
Το βαῖᾷ Ῥαὰὶ πηΐο Πτα, αοᾶ 
5811] 5χηϊΐθ {π66, ποι παθεᾶ 
να]: απιᾷ βἰθίεςί ἔποι {ο ἡπᾶρθ 
11θ αοοοτᾶΐῃς {ο {1ο Ίαπν, απᾶ 
οοππππαπᾶθβῦ πιο {ο Ῥο Επ ζζει 
ΟΟΠΥΑ1Υ {ο {πΠ6 Ίαν Απ αγ 
ἐλλαῦ πἐοοᾶ Ὀγ βα1ᾶ, που ]οϑῦ μοι 
ἀοᾶ”5 Ἠϊρ]ι ιο Απᾶ Ῥατ] 
ρα], Τ τϊδὺ τοῦ, Ῥγοίμτοι, ελα 
ιο πναςβ Ἠϊσ]ι Ῥτῖοδί: {ον Ὁ 18 
ν]ξίοι, Τ]λοα 5810 ποῦ 5ρεα]κ 
ΟΥ̓] οὗ ἃ τπ]ετ οἳ ἴἩψ Ῥεορίθ. 
Βαῦ γαι Ῥαπ] Ῥογοαϊνοά αι 
{ο οπς Ῥατί Ίγετο Ῥαζάπσες, 
απά ἴἶιο οἴμει ἘῬμανίβδεθἜ, Ίε 
ογ]οᾷ οαῦ ἴῃ {πΠ6 οοπποῖ], Βτο- 
{Ίτοη, 1 απ ἃ Ῥματίδος, ἃ 801 
οὗ Ῥμαγίδεες: {οπομίηρ {Π6 Ίορο 
θα ταεβιγγεσβῖοι οὐ ἴ]ο ἄεαᾶ 
Τ απ οα]εά ἴῃ απεβίοἨῃ. Απᾶ 
ΜΘ Π6 πᾶ 5ο 88], {678 
ΔΥΟΒΘ ἃ ἀΠβδεπβίοι Ῥοΐπγοεπ {με 
Ῥ]ματίβεεςβ απᾶ Βαάάπεεο»: απᾶ 
ιο αβξεπιΏΙγ παδ ἁἀῑνιάςα. 
Ἐον {λαο Ῥαάάπσεεε βαγ ἴπαί 
έλεγα 15 πο τεαβαγγδοβίοἩ, Ἱπει- 
{861 απρε], ΠΟΥ βρΙῖς: Ὀπὺ ὑπὸ 
Ῥλαχίβεεβ ο0Π{658 Ῥούῦμ. Απ 
που 410586 ἃ ρτεαῦ ο]απποιί: 
ΔΩ 8οπΠε οἱ {π6 50.065 οἳ {με 
Ἐλμαχίβεεβε᾽ Ῥρατῦ βίοοα τρ, απᾶ 
βίπογε, βαγίπσ, ο Ἀπᾶ πο 601] 
ἴῃ {Π15 τηδῃ : απᾶ σ]αῦ 1 ἃ Βρ 1 
Πα ἢ βΡρο]επ {ο Ἠΐτη, ΟΥ̓ απ 8661] ἢ 

10 Απά π]ει πανε 1056 ἃ ρτοαῦ 
ἀἱββοηβίοι, πο ομ]αῖ οαρίαϊη, 
{δατίηρ ]εςῦ Ῥατ] ϱποπ]ά Ῥο {οτη 
ἴῃ Ῥίεσθς Ὦγ ἔπετα, εοπηπιαπᾶθᾶ 
{16 βοϊάϊθυβ ἴο ο ἆοππ απᾶ 
ἰακο Πτα Ὦγ 1οχορῬ {ΤΟΠ 4ΊΠΟΠΡΦ 
ἔπεπα, απᾶ Ῥτίηςρ Ἠϊπα Πίο λα 
οαβ{19. 
Απᾶ ἴμο πἰρηὺ {οΠοπίπς ἐμ 

Τιονᾶ βἰοοα Ὦγ Πίτα, απᾶ βαϊᾶ, Β6 
οὗ ροοᾶ οἨθεγ: 10Υ αδ ἔμποι Ἠαρί 
ἰοβίϊβοᾶ εοποετηίηρ τηθ αὖ ὦοττι- 
βα16Ἠ1, 50 1ητιδί {οι ΘῈ. γη 655 
4150 αὖ Ἠοπῃο. 
Απά γεν 16 γγαβ ἆαγ, ἴμο 26ου 

Ῥαπάςεᾶ {οσεί]μαν, απᾶά Ῥοαππᾶ 
Ώιοπιβε]γες ὉΠΑ͂ΘΥ ἃ «1156, ΒαΥΙΠΡ 
Ενα {λ6γ σου] ποδῖπεχ οαῦ ΠΟΥ ͵ 
ἀτιπ]ς {1} {μεγ Ἠαᾶ Ι.]εά Ῥατπ]. 
Απά Τ16γ πνετο 1ΠΟΥΘ λατ ΤοτίΨ 
ὙΠΟ πηαᾶθ 115 εοηβρῖταςσγ. 

14 Απᾶ ἴ]εγ οαπιθ {ο ἴμο οἶ]αῖ 
Ῥυϊοϑὺβ απ {με ε]άονς, απᾶ βαΐᾶ, | 
ο πᾶν Ῥοαπᾶ οσβε]γες Ἱῃ- 
ἄα6γ ἃ ρτοαίῦ «πχςδε, {ο {αβίε ηο- 
πῖαρ υπ] τνο Ἠατο 1Π]οα Ῥαπ]. 

49 
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8 τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπε, Τύπτειν σε 

μέλλει ὁ Θεός, τοῖχε κεκονιαμένε' καὶ σὺ κάθη 
κρίνων µε κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν 

4 κελεύεις µε τύπτεσθαι; οἱ δὲ παρεστῶτες 
εἶπον, Τὸν ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς ; 

5 ἔφη τε ὁ Παῦλος, Οὐκ ᾖδειν, ἀδελφοί, ὅτι 

ἐστὶν ἀρχιερεύς" γέγραπται γάρ, "Ἄρχοντα 

ὃ τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς. γνοὺς δὲ ὁ 
Παῦλος ὅτι τὸ ἕν μέρος ἐστὶ Σαδδουκαίων, 

τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν! ἐν τῷ 1 ἔκραζεν 

συνεδρίῳ, "Ανδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός 
εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου 2 περὶ ἐλπίδος καὶ " Φαρισαίων 

- ἢ - 
7 ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. τοῦτο 
δὲ αὐτοῦ λαλήσαντοςῦ, ἐγένετο στάσις τῶν 3 εἰπόντος 

ΝΣ 4 Ἂν 

Φαρισαίων καὶ τῶν Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχί- ᾿ 0πι. των 

8 σθὴ τὸ πλῆθος. Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέ- 
3 / 

γουσι μὴ εἶναι ἀνάστασιν, μηδὲ» ἄγγελον, ὃ μήτε 
μήτε πνεῦμα' Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσι τὰ 
» / » ’ Ν ϑ' / . Ν 

9 ἀμφότερα. ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη" καὶ 
- ο ΄ - 4 “ 

ἀναστάντες οἱ γραμματεῖς τοῦ μέρους τῶν " τινὲς τῶν γραμματέων 

Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν 

εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ' εἰ δὲ 
κ 7 5. ον Τ ΄ [2 

πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος, μὴ θεο- ΠΟΣῚ] : 
8 ρηι. μὴ θεομαχώμεν 10 μαχῶμεν». πολλῆς δὲ γενομένης" στάσεως, 
9 γινομένης εὐλαβηθεὶς Ὁ ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῆ ὁ 

- - , 0 

Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐκέλευσε τὸ στράτευμα ραδως 
καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ µέσου αὐτῶν, 
2, 3 Ν / 
ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 

- ΑΞ ἋΣ ’ ΟΥ̓ » Λ » ΄“ «ς ’ 

1 Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύ- 
ορ α . αλε ριος εἶπε, Θάρσει Παῦλεα' ὡς γὰρ διεµαρ- Τ᾿ ὁ". Παῦλε 

/ 4. δὼ» [οἱ 2 « , [ 

τύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτω σε 

δεῖ καὶ εἰς Ρώμην μαρτυρῆσαι. 

19. Τενομένης δὲ ἡμέρας, ποιήσαντές τινες τῶν 
3 ἀνα 

Ιουδαίων συστροφήν", ἀνεθεμάτισαν ἕαυ- 15 (:τε) συστροφὴν οἱ 
, ξ , ἜΤΗ - ο. Τουδαῖοι 

τούς, λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως 

13 οὗ ἀποκτείνωσι τὸν Παῦλον. ἦσαν δὲ πλεί- 

ους τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν 
ο .“ ΄“ ΟἹ 

14. πεποιηκότες 15 οἵτινες προσελθόντες τοῖς 19 ποιησάμενοι 
» “ ο , 3 
ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπον, 
3 ΄ 3 6 , 5 / ο 

Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτούς, μηδενὸς 
/ -“ 8, 9 , ΔΝ - 

γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 

20---Ώ 



ΤΗΕ ΑΟΤΟ ΧΧΙΤΙ. 10-27. 

1611 
1 Νοπ ὑμογοίογθ γο πι] {πο 

ΟοπποΙ] βΙση1{γ {ο {π6 ομΙεξ οαρίαῖπ 
{μαῦ Π Ῥνγίις Ἠΐτα ἄονγῃ αππίο γοα {ο 
ΤΠΟΥΤΟΥΥ, ἃ5 ποιρΏ γο οι] Θ μα ΠΥ 
ΒΟΙΠ ΘΙ Πρ' Ίπογθ Ῥογ{εοί]γ «οπΟΘΥΙ- 
πῃπς η: απά Ὑ76, ΟΥ ΘΥΘΥ Π6 ΘΟΙῚΘ 
ἨΘαΥ, 816 τϑδαν {ο ΚΙ Ἠπη. 
16 Απά γιοι Ῥαπ]5 βιβύθυ᾽ 5. ΒΟἨ 

Ἱθαχᾶ οὗ ἐιαῖν Ίγψίιρ ἵπ σγαϊδ, Ἠθ 
πυθηξ απιᾶ οπἰογθᾷ ΙΠίο ἴ]ιο οαβί]ο, 
απιᾷ {ο]ά Ρατ]. 
17 Του Ῥατὶ οα]]οᾷ οπο οἵ με 

ΟαπίατίοἩπ5 ππίο Ἠϊπα, απᾶ ρα, 
Ἐτίπρ {115 γοπηρ ππαπι τιπ{ο ἐπι ΟΠ] οὗ 
οαρίαϊπ: ἴον 16 μα ἃ οετύαῖ ἑμήαρ 
{ο 1611 τη. 
18 8ο 56 {οοῖς Ἠϊτα, απᾶ Ῥτοασ]ί 
τη {ο {πὸ ο] οαρίαίπ, απ Βαϊ, 
Ῥατπ] {116 Ῥτίδοπες σα]εά τὴθ πηΐο 
11Η, αππᾶ Ῥγαγοᾶ τη6 {ο Ῥτῖηρ 15 
γοιπς 1ηαπ πηΐο {μθο, πο ἢ} 
βοππθί]!τρ {ο βαγ πηΐο {μθο. 
19 ΤΏ ΘΗ {ΠΗ ομΙεί οαρίαϊπ {οοῖς ΕΙ 

ῬΥ ὑπ6 Ἰαπᾶ, απά πγοπί τι πι 
αδἰᾷο Ῥηϊναϊείψ, απά αδικο ἨΙπι, 
γ]μαί 15 ὑπαῦ Όποια Ἰιαβῦ {ο {61} της 2 
90 Απᾶ π ραῖᾶ, Τη ὁσπβ πᾶν 

ασιοεᾷ {ο ἄοβῖτο ἔπεα, ἴμαί Όποια 
πγοπ]ᾶαβί Ὀτίς ἄοπα Ῥατ] 6ο 1ΠΟΥΥΟΥΥ/ 
Ἰπίο ἴλο Οοππό!, αξ ἔποαιρη {πετ 
σου οπαπίτο βοιπεημαῦ οἳ μπα 
Ίπογθ ῃοεγ{δς[1γ. 
21 Ὠπί 4ο ποὺ που γιο] ππίο 

{παπα {ΟΥ {]ιογο 116 ἴῃ ναί {ου Μπα 
οἵ {παπα 1ΠΟΥΘ {πῃ Του ταση, πΥμΙοἩ 
Πᾶν Ῥοτπά {λαπιδείνες πα απ 
οα 61, ὑμαῦ ευ 011 ποαϊί]εν οαἳ ΠΟΥ 
ατῖπ]ς, {11 Ώιεγ παν ΚΙΙαᾶς πα: 
απᾶ ΠΟῪ αγθ {λμεγ τεαᾶγ, Ἰοοκίηρ Του 
ο ῬΥοιηΙβο {οπή {Π| 66. 
22. ΒοΟ ἴ]ιο εἶ]εῖ οαρίαϊη ὑπ θη 1]εί 

[86 γουπρ τῆλ ἀεραχί, δια ἐΠαγρες 
τη, 5866. ἴ]ιοα 611 πο ππαἩ, {λα ῦ 
{μοι Παβὺ β]ογγεᾶ [Π656 ὑπ] ηρ5 {ο 116. 
29 Ατιᾶ 1ο οα]]οᾶ πιηΐο ἨΙπα Όγγο Οεπ- 

ἰπγίοῦβ, βαγΊης, Μα]α τον νο 
πη γα βο]άϊοιβ {ο ο {ο Ο«.βατοα, 
απᾶ Πογβαπιθη {ΠΥΘΕΒΟΟΥΘ απ (6η, 
απᾶ βΡΘθαΥΠΙΕΠ πνο Ιππιάνοᾶ, αὖ ὑπὸ 
ήτα ΊχοιΥ οἳ {π6 πῖρ]α{. 
24 Απ ρτον]ᾷο ὑπο Ῥοαβίς, ὑπαΐ 

ἴλεγ ΙΔ βού Ῥαπ] οἩ, απ τίς τη 
5816 πο Ἐε]ὶκ ἴ]ιο ΟΥ̓ ΠΟΥ. 
25 Απᾷ 16 τοῖο ἃ Ιείίεν αἴΐου {818 

ΤΩΔΏΘΙ: 
206 ΟἸαπαττ5 Τυσβίαβ, ππ{ο {πα τηοβί 

: οχοε]]οπό (ογειπον ΕΕΗΣ, βεπᾶαί]ι 
ΡτοεῦΙηρ. 
ϱτ ΤΗΙβ πια σγας ἔα]κοτ οὗ {Π6 ον, 

απᾶ εΠου]ά πανε Ῥεει ΚΙΠ64 οὗ {μετα 

1881 

15 Νον ὑπογοίοσο ἄο το τι ια 
οοαποΙ] βΙσπΙ{γ {ο πε οἨίαῖ ο5)- 
{αΐπ μα ο Ὀτϊίῃπς πη ἄοπνπ 
ππίο σοι, 5 {ποιρ] γο πγοπ]ᾶ 
Ἰπᾷρο οὗ Ἠϊ5 ο8βε 1ΠΟΥθ εχαεῖ- 
Ίψ: απά πα, ΟΥ̓ ΟΥ̓́Θ 6 «οΠ1θ 
ΘΒ}, αγ γθαᾶγ {ο βἶαγ Πῖπι. 
Βα Ῥατ]ς αἰβίεγς βοπ πραγ 
οὗ ιεῖ Ίψίιρ ἴῃ να, 1απᾶ 
Ίο. σα1πθ απά επἰογοά Ἰπίο μα 
οαβί]ο, απᾶ 1ο] Ῥαπ. Απᾶ 
Ῥατἱ οα]εᾷ ππίο Ἰήπι οπθ οὗ 
{1:6 οθη{πτΙΟΠΒ, απᾶ Βαϊ, Βυηρ 
{115 γοῦηρ ται απίο μα ομΙε 
οαρίαϊη : ἴῸ πὸ μα.) ΒΟΠΊ6- 

18 {πϊπρ {ο {61} Ἠπη. Βο 6 {οο]κ 
μάπα, πα Ῥνοασ]ί τὴ {ο ἴ]α 
ομ1αξ οαρίαϊπ, απά Βα}, Ῥατα] 
Όλα ργίδοπ6Υ οα]εᾷ το πηΐο Ὠΐτη, 

16 

1 - 

απιᾶ αβκεᾷ τὴθ {ο Ῥυπηρ {1115 τοις 
τη ππίο {Π66, γιὸ Πα ΒΟ0Π1Θ- 

19 {ῃϊηρ {ο βὰν {ο μεθ. Απ ἴ]ε «ο 

ο]αξ εαρίαία {οοῖς Πτι ΡΥ {μα |. 
Ἰαιιᾶ, απ ροΐπσ 8.5146 αξ]κος Ἠϊπα 
Ῥηϊναίε]γ, λΠιαί 15 ὑπαὖ που Ἠαβῦ 
{ο [611 τη Αμᾷ 88 βαϊᾷ, Τε 
ον5 Ἰανο αργοεᾷ {ο αξ]ς θα 
{ο Ὀχίπσ ἄοππι Ῥατ] {ο-πιογτοτ 
ππίο πο οοαπσῖ, 85. Όλοαπσι 
{ποτὶ πποα]άεξί Ππαπαῖτο βοπιεγηαί 
1ΠΟΥ6 ΘΧΔΟΙΥ οοπεεγηῖης ἨΙπῃ. 
Ὢο ποῦ ποι Ώπεγείοχε γιε]ά ππ{ο 
ππεια: ἴον λογο 116 ἴῃ νγαϊ ΤῸΣ 
ήτα οἳ {Ἠαιῃ 1ΠογΥο {μαι [οτί 
Ίηθι, 10} πᾶν Ῥοτπιᾶ παπι- 
βα]νοβ ππάᾶστ ἃ οἳχ56, ΘΙ 6. {ο 
οαῦ ΠΟΥ {ο ἄτίτ]ς {11 Ώμαγ Ἠαγεα 
βἰαίν Ἠϊτη:. απιά ΠΟῪ αἲο {Πατ 
Υθα(γ., ]οο]ίιςσ ΤῸ ιο Ῥτοιηϊβε 
{γοτη θε,  Βο {Π6 ομΙαῖ οαρίαϊπ 
1εί ιο γοαπς παπι ο, ομανρίπς 
Ἰππη, Τα] ιο ταδὶ {πᾶ ποὺ Ἠαδί 
βΙρπΙΠοᾶ {Ἠθ6δε {Πίπρς {ο τηθ. 
Απά Ίιε σα]]οᾷ πηΐο 11η στο οὗ 
{πιο οοπ{ατΊος, δα Βαϊ, Μα]κα 
τον ἴππο Βυιηαγ θα εοἰάΐαγβ {ο ϱο 
δι 5 ἴα Υ α8 08βατοα, απ ΠΟΥΒΘΠΊΘΙΙ 
{Ἡπεεβεογθ απᾶ ἴθι, απᾶ βΡθα- 
ἨΙΘΏ πο Ἠππάνοί, αὖ ὑπὸ ἐμανᾶ 

24 Ἠοαν οὗ πα πήσ]λί: απ ἠε θαᾶε 
ἴλεπι Ῥτονϊιάςα Ῥεαδίς, παῦ ἴπεν 
πηῄσμὲ βοὺ Ῥατα] {Ἠ6ιθοῃ, απά 
Ῥγίηπρ Ἠϊπα βαΐο απίο Ἐο]ῖκ ἴ]ια 

20 ΕΟΝΟΥΠΟΥ. Απά Ίια Ἱντοίο ἃ 1είίαν 
αἲίον {115 {ΟΥΠΗ: 

Οἰααπᾶίας Ἰπεῖας παπίο ἴλμα 
απορί οχοεΠεπί ρονογποΥ Ἐθ- 

2τ Ἰἴχ, ριεεηρ. Τῆϊ5 ται ππ8β 
βαϊζεᾷ Ὦγ Όιο ἆσαν, απᾶ πναβ 
προαέ {ο νο 5]αῖ οὗ ἔλμαπι, | 

20 

9 τῷ 

20 

του, μαυ- 
ἴηι ο0πιΕ 
ἴηι προ. 
{Π 61. 
«πα πὸ 
οπιέἐγεά 
δο. 
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15 ὂν οὖν ς “ 5 φ / λ ΄ " 
νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν 

“ / τῷ συνεδρίῳ, ὅπως αὔριον" αὐτὸν κατα- 
, πο ος « / , 

γάγῃ πρὸς" ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώ- 
η ΡῈ - , 

σκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ' ἡμεῖς δέ, 
ν ΄ ” 

πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτόν, ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ 
» ” - 

16 ἀνελεῖν αὐτόν. ἀκούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελ- 
” ’ Ν δν / τὸ 

φῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν, παραγενόμενος 
ΩΣ λ 5 λ / δῦ, 

καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολήν, ἀπήγγειλε 

ΙΤ τῷ Παύλῳ. προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος 
ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων ἔφη, Τὸν νεανίαν τοῦ- 

2 . τον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον' ἔχει γάρ 
᾽ - αὲ ΑΙ ε ᾿ 3 . 

18 τι ἀπαγγεῖλαι ο, παραλαβων 
ΔΝ / ’ αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, καί φησιν, 

ε - 

Ο δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός µε 

ἠρώτησε τοῦτον τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρός 
19 ” / Ἂ ἈΞ , ο λ βό 

σε, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. ἐπιλαβόμενος 
δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος, καὶ ἀνα- 

, αν ΝΕ , ἐχε ἃ 
χωρήσας κατ᾽ ἰδίαν ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν ὃ 

2 - ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι; εἶπε δὲ ὅτι Οἱ Ἰου- 

δαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε, ὅπως 

αὔριον εἰς τὸ συνέδριον καταγάγῃς τὸν Παῦ- 

λον, ὡς μέλλοντές "7 τι ἀκριβέστερον πυνθά- 

9 -- 
θ ν πο ι 3 Ν ὍΣ 

νεσθαι περὶ αὐτοῦ. σὺ οὖν μὴ πεισθῇς 
5» ΟῚ Τὰ ΔΝ 3” Δ .] » ΄“ 

αὐτοῖς" ἐνεδρεύουσι γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν 
»» / , “ 3 

ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθε- 
/ Δ / - / - Ὁ“ 

μάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως 
8 5 η . - ᾽ 

οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν καὶ νῦν ἕτοιμοί εἶσι 

τ ιο 

, Ν Ἄνες νὰ “σὰ, 13 / ς 
προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. ὁ 

Ξ δ 
μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίαν, 

, ἂν 2 [οΣ [ιά - 

παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα 
’ 

93 ἐνεφάνισας πρός µε. καὶ προσκαλεσάμενος 
δύο τινὰς τῶν ἑκατοντάρχων εἶπεν, Ἐτοιμά- 

'σατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθώ- 
σ η Ἢ ρα ς / σιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα, 

9 / , ΕΣ ΔΝ / ιά 

καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ώρας 
κε . , - ᾿ 

9Ι τῆς νυκτός" κτήνη τε παραστῆσαι, ἵνα ἐπι- 
/ Ν ” ’ Ν 

βιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς 
οἷ 

96 Φήλικα τὸν ἡγεμόνα' γράψας ἐπιστολὴν 

περιέχουσαν τὸν τύπον τοῦτον᾽ 
/ “ 

ο Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγε- 
/ , ὁ Δ ελ “ 

27 µονι Φήλικι χαίρειν. τον ἄνδρα του- 
΄ ν - 

τον συλληφθέντα ὑπὸ τῶν ᾿Ἰουδαίων, 
ν ΄ 2 ζοὴ , 3 Ε] ” καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ αὐτῶν, 

14. ρηι, αὔριον 

15 καταγάγῃ αὐτὸν εἰς 

16 (1αγῷ. παραγενόμε- 
νος,) 

17 μέλλων 

18 ἔχουσαν 
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1611 
Ἔ]θη ο8Ίηο Τ ΓΗ απ αΤΠΙΥ, απᾶ 
γοβοιθ ΗΙπΏ, Πανίπρ απᾶεγρίοοᾶ ελα ῦ 
Ίο νγὰβ ἃ ἨοπΙΔΏ. 
28 Απᾶ πια Τ ποπ]ᾷ Ώατο Ίσιονγα 

{πα οαππ15ο ὙγΘγείογε {λε δοουβοᾶ 
Ἠϊτα, Τ Ὀχοτσ]ιξ Ἠϊπα Γοτίλ 1πίο {]ιαῖτ 
Οοπαποῖ]. 
99 Ὑ/ποπι Τ Ῥεγοαιγεᾶ {ο Ὦο ας- 

οπςεᾶ οὐ απεβοπβ οἵ {πον αν, 
Ῥαὺ {ο πᾶν πούηϊηρ ]αϊᾷ {ο 115 
οἩαιρο ποῦν οἳ ἄειαι οὐ οἵ 
ῬΡοπᾶβ. 
80 Απᾶ π]οη 165 πτας ἰο] πιο, ΠΟῪ 
πα {π6 1 ους 1] τγαῖῦ ἴου {Πα τηϑ, 
1 βοῃὺ βὑγαϊρηύνγαν {ο {Π66, 86 ϱατα 

ΓΦΥΟΥΙΠΟΘ Ἡθ Ὑπαβ. 

οοπηππαπάπηθη{ 6ο 115 αοοπδοΥς 8180, 
{ο 580 ὮΏθξογθ ποθ πυλαί με πᾶ 
αραϊηςδί Μπα. Ἐατεπγε]]. 
81 ΤΠαη {1ο 8ο]άΙ6Γβ, α5 1ο παβ 

οοπηπηαπᾶεά ἔπετα, {οοῖς Ῥατ], απᾶ 
Ῥτοασ]ί Πάπα Ὦγ π]σαί {ο ΑἸ ρα 18. 
95 ΟἨπ {86 ΙΠΟΥΥΟΙΥ, ἴπαγ ον {16 

ἩοΥΡ6ΠΙΘΏ {ο ρο {10 Ἠη, απᾶ τε- 
ἰαγηοά {ο {π6 ΘΔ 5616. 
89 ἼὙηῸ ναι {πε «απῃο {ο Ο50- 

8.68, απά ἀε]νεγαᾶ {πὸ Ἠρίρῆο {ο 
Γ 3119 ΟΥεΥποΥ, Ῥτθδεπ{εά Ῥατπ] 4150 
Ῥοΐοτο τη. 
84 Απά πΠεπ {ο ονογποΥ Ἰαᾶ 

γθαᾶ {ο {είίεν, Ἡο αβ].θᾶ οἳ π]αί 
Απά π]ση δα 

ππάεγείοοᾶ ὑπαὺ Ίο πτας οἵ ΟΙ]σῖα: 
96 1 1} Ίοαχ {Π66, 5814 116, πε 

ξΠῖπθ α6ΟΙΞΘΥΒ 318 8150 οοῖηθ. ἀπᾶ 
Ἡς οοπηπιαπᾶσά Ἰϊπα {ο ΡῈ Κορὺ ἴῃ 

᾿ ἨογοςἩ Ππάσππεπ{ Πα]. 

4. Απᾶ αἴξου ἤτο ἄαγε, Απαπῖας 
ιο Πῖρη Ῥνίορί ἀοβοεπάσα ἢ {με 
Ἐ]άσονς, απά γη] ἃ οδγίαϊπ ΟΥαΤΟΥ 
παπηθᾶ Τογίι]ας, σ]ιο ΙΠ{οΥπηθ {πὸ 
(«οΥογποΥ ασαϊπδί Ῥαπ]. 
9 Απᾶ πθη Ίο πας οαΠαᾶ {οτῦῃ, 

Τογζπ]]ας Ώρσαπ ἴο ασστδθ ΗΙΠα, Β87- 
Ίηρ, ϑϑοίηρ ἴ]αί Ὦγ ερ ππο 6ΠΊΟΥ 
Ρτοαί «απἱείηθΒΒ, απᾶ {ιαῦ ὙΘΙῪ 
γον ἀοθᾶξ ατα ἄοπαο ππίο 8 
πιο Ὦγ {ΠΥ Ῥγονίάσησθ: 

8 Ὑ/ο αεοορύῦ 15 αἱπαγς, απᾶ ἴῃ 81] 
Ῥ]ασςβ, τηοϑῦ ποβ]ο Ἐεις, πι 81] 
Παπ] {α]ποβΒ. 
4 Νοἰνηηβίαπάΐηρ, ὑμαὺ Τ Ῥο ποὺ 

{ατίμον {εᾶΙοαβ απίο πες, 1 Ῥταγ 
λαο, ὑπαῦ ἴἶιοα ποπ]ᾶεςί Ίσα ας οὗ 
[ΠΥ οἸοπιεπογ ἃ Τεν νου. 
5 ΒῸΥ τὸ πᾶν {οππά {Π15 τη ἃ 

Ῥορίϊ]επὲ 6 ]Πουν, ατᾷ α ππονου οἳ 56- 
ἀῑθίοη απΠΟΠΡ 8411 πε απ {Ππγοπρ]- 
οπή {πὸ σου], απᾶ ἃ τιηρ]εαᾶετ οἵ 
{86 βθοῦ οἳ {πὸ ΝΖ8ΥΕΠΘΒ. 

1881 
ὙΠΟ Τ οπΊπο Ἡροη ἔπθιη. πὶ 
{Π86 βο]ά16Υ8Β, ἃ πα γοβοποᾶ Ἠΐπη, 
Πανῖηρ Ἰεαγπθᾷ {λαῦ Ἰο ταβ 
α. Ἠοιπαῃ. ἀπᾶ ἀεβιίης ἴο 
που Πο οα15δθ ἩΠΠΘΤεῖογε 
πογ αοοαδεᾷ τη, 11 Ῥτουισηί 
Ἠϊπα ἄοππ ππίο {Π61} σοι ΠΟΙ]: 
ποτ  Τοαπᾶ {ο ΡῈ αεσαβεά 
αροπῦό απεβθοπΕ οἵ πεῖν Ίαπν, 
Ῥας {ο πᾶν πομήπσ αἰ ἴο 
115 ομαχσο ποτῦἩγ οἳ 4εαῦὰ ΟΥ 
οἵ Ῥοπάβδ. Απά π]εη 16 παβ 
ΒΊΙΘΊΥΏ {ο πηθ {μαξ {πογ6 που 
με ἃ ρου αραϊπςί {πο ππαἩ, Τ 
ποηέ ἴση ο ποθ {οτομπαζ]ι, 
οπαχρίησς Πἰθ ασσπδετβ 8150 
{ο βρεα]ς αραϊπδί Ἠϊπ Ῥοεΐοτε 
{π66.2 

50 {π6 κβο]άϊοις, ας Ὁ τγὰβ 
οοπηππαπᾶεά Ί]θπα, {οοκ Ῥαπ], 
απά Ῥγοσρηὺ Ἠϊπα Ὦγ πὶσμό το 
ΑπήρῥαΙς. Βαῦ οη {Π6 ΠΠΟΥΤΟΥΓ 
πον Ἰα[ῦ {π6 Ἠογβαππθη {ο Ρο 
πια Ἰάπα, δα τοαιγπθᾶ {ο πα 
οαβί]ο: δᾶ {παογ, Ὑ]θη Παν 
οαπηθ {ο Όθρραγθα, απᾶ ἄεμνετεα 
ιο Ἰείίαει {ο ἴχιο ΡΟΥΘΥΠΟΥ, ῬΥ6- 
5επ{οᾶ Ῥατπ] 8150 Ῥοαΐογο ἨΗϊπι. 
Απᾶ πει Π6 πᾶ τοαᾷ 16, Ίο 
αβ]κοᾶ οἵ ναί Ῥτονίπσθ Ίο παβ; 
απά νησι Ίο ππᾶενρ{οοᾶ ἐπαῦ ο 

ὅ πας οἵ ΟΠοῖα, 1 ση] Ἠθαν ΤΥ 
οα1188, Βα] Ἰο, 6 πο ας- 
ΟΠΡΕΥΒ αἱδο αὖο 6οπἹο: απᾶ 6 
οοπηππαπᾶεά Πτα {ο Ῥο Ἱκερί ἴῃ 
Ἠσγος”» ὃρα]ασθ. 

4 Απᾶ αἴζεγ ἔνθ ἆαγβ {πΠ6 ἨϊρΗ 
Ῥυϊοϑὺ Απαπίαβ σαπιο ἆονα τ] 
ορτίαϊπ εἶάθτς, απιά ιοί] απ 9Υ8- 
{οχ, οπο Του]; απᾶ ἴπεγ 
Ππ{ογτηθᾷ {λαο ροτευπον αραϊπδί 

2 Ῥαπ]. Απά θη Ἠε ας σα]]οᾶ, 

28 

29 

90 

Τονία]ας Ῥεσαπ ἴο δοοῖιβθ Ἠΐπα, | 

ΒΙΠΕ, 
Ῥοεΐπσ ὑμπαῦ Ὦγ ἴ]μορ νο ϱἩ- 

107 τη Ῥεασθ, δια παί Ὦγ 
ΠΥ Ῥγονίάσπσο εν] ατοθ ΘΟΥ- 
χοοζθοᾷ {ον {815 ἨΠαίΙοἩ, τ ας- 
οορῦ 19 ἴῃ 81] γπαγς απᾶ ἵπ αἱ 
Ῥ]ασθς, πποδῦ οχέε]επί Εοαις, 
νι 811] ιαπ] {α]ησρς. Βαΐ, 
ια 1 ο που Ταπγ1εν ᾖ{θ- 
ἄἶοις ππ{ο {πθο, 1 Ἰπγαοιί {Ππ66 
{ο Ἠδς. τ5 οἱ ἴἩψ οἸεπιεπογ ἃ 
ἴον πονάς. ΒῸΣ ντο Ἰανο Εουπά 
045 τηαπ ἃ Ῥοδ]οπί {ε]]οτ, 
ὉΠ ἃ ΊΠΟΥΕΥ Οὗ ΙΠΒΙΥΥΘΟΙΙΟΠΒ 
δτηοηρ 811 {πὸ απ {πγοασμοταί 
4(η6 πνοτ]ᾶ, απᾶ ἃ ΥἹΠΡΊΘ ον 
οὗ {πὸ βεοῦ οἳ {πη6 ΝΑΖΑΥΘΗΘΒ: 

ο» 

η». 

σι 

1 ΞΟΠΊΘ 
αποῖοηί 
ααθοτ]- 
{165 οπ 6 
1ὐγοις1ιέ 

ιο 
οοιώιοῖζ. 

3 Μαην 
ποσό 
ααμογ]- 
{165 δῇ α 
Εαγε- 
1οεζ. 

5ᾳΓ. 
Ῥγαᾶ- 
ἐογ τι 1). 

1 αν. ἐπε 
ἱηπαῦῖ- 
εἰ εαγίῆ, 
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᾽ ᾿ ν - , η λ ́ ᾿ ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλόμην αὐὖ- 

28 τόν 15, μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστι. βουλόμε- 
- ἃ νος δὲ γνῶναι τὴν αἰτίαν δι ἣν ἐνεκάλουν 

Ἂ; τὸς 

αὐτῷ, κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον 
-“ ὦ. - 9) αὐτῶν" ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητη- 

, - / ο λ δὲ ” μάτων τοῦ νόµου αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον 
ΕῚ - 

30 θανάτου ἢ δεσμῶν ἔγκλημα ἔχοντα. μηνυ- 

θείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα μέλ- 
α ο. - 

λειν 3 ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων”», ἐξαυτῆς 

ἔπεμψα πρός σε, παραγγείλας καὶ τοῖς κα- 
/ ΄ 24 Δ ΑΝ » 3 - 

τηγόροις λέγειν τὰ”' πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ. 
4 

ἔρρωσο.” 
« , 5 . - Ν Δ 81 Οἱ μὲν οὖν στρατιώται, κατὰ τὸ διατεταγ- 

” / ΄σ 

μένον αὐτοῖς, ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον, 
» ὃ Ν -“ 20 Δ Ψ Ν 3 

ἤγαγον διὰ τῆς" νυκτὸς εἰς τὴν ᾿Αντιπα- 

35 τρίδα. τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς 
, 27 ν 3 Εἰ Δ 5 ον πορεύεσθαι" σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν 

33 παρεμβολήν᾽ οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν 
/ Ν ” / ΟΥ̓ Ε Ἁ - 

Καισάρειαν, καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ 
ς ΄ ᾿ “- 3 ὡς 
ἡγεμόνι, παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. 
3 ν δὲ α -α », 23 ΔΑ , » 

8: ἀναγνοὺς ὂε ο ηγεμών”', καὶ ἐπερωτῆσας εκ 

ποίας ἐπαρχίας ἐστί, καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ 

85 Κιλικίας, Διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ 

κατήγοροί σου παραγένωνται. ἐκέλευσέ τε 
ΑΘ 5 “ / “κε / Ἢ αὐτὸν 3 ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρώδου φυ 
/ 

λάσσεσθαιῦν, 
Ν ’ ο) 

54. Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς 

᾿Ανανίας μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ῥήτορος 
/᾿ { "“ » , ΄ 

Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ 

9 ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. κληθέντος δὲ αὐ- 
Ὡς ᾿ ΄ ΄ 

τοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων, 
- ΝῚ - 

Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ, καὶ 

κατορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ ο ΟΣ ὃ : 
Ν - - -- 

3 διὰ τῆς σῆς προνοίας, πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ 
΄- Ν 

ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης 
» / “ 9 1 ο. -/ 3 / 

4 εὐχαριστίας. ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπ- 

τω, παρακαλώ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως 
- - » / Ἐπ. «Ὁ Ν ν ά δ τῇ σῇ ἐπιεικέαᾳ. εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα 

τοῦτον λοιμόν, καὶ κινοῦντα στάσιν" πᾶσι 
΄“ 3 ΄ - Ἂν, 8 9 / τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρω- 

τοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως" 

19 ρῃι. αὐτόν 

30 [(-ὀμενός) τε ἐπιγνῶ- 
ναι 

Ἵ 275. οπι, , κατή- 
γαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέ- 
δριον αὐτῶν 

28. ρηι. ὑπὸ τῶν Ἴου- 

3 οπι. τὰ 

ΟἨι. ἔρρωσο. {ολᾖ, πιοί 

ον. τῆς 

πέρχεσθαι κ Θ» 

35 (δέ) οπι. ὁ ἡγεμών 

59. (ον .) κελεύσας 

50 α(ᾷ αὐτόν 

1 πρεσβυτέρων τινῶν 

3 διορθωμάτων 

9 στάσεις 
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1611 
6 ὙΠῸ 8150 μα ϱοπθ αροτ{ {ο Ῥγο- 

{119 0ο Τειπρ]ε: Ὑγποτη γε {οοῖς, αι 
σου] Ἠαγο Ἱπάροᾶ αοσοοτᾶ(πρ {ο ΟἿΣ 
Ίαπν. 
Τ Ῥαἱ [Π6 ΟΠ] οαρίαίπι Τγβία58 6βΊηθ 

ἜΡΟΝ τι8, απά γη στεαῦ νιο]οπσθ 
{οο]ς τη αγγαγ οὖ οὗ οὐ Ἰαπᾶς: 
8 Οοπππαπιά (πρ ΠΙβαεσπςδετβ{ο οοτηθ 

ππ{ο (λες, Ὦγ εκαιπῖῖτισ οἵ τυ Πότ 1ιγ- 
561} ππαγεξῦ {α]κε Κπον]εᾶσο οὗ 81] 
{Π|6568 ἐμήπσς, Πού θοῦ γγθ αὀστςο Ὠΐτη. 
9 Απᾶ {π6 “65 αἷβθὸ αβδεπ{αᾶ, 

5αγίπρ ὑπαῦ ὕΠ656 ὑπ] πρ5 ΘΓ 50. 
10 ΤΉ θη Ῥδα], αἴξου ἐπαὺ π .οΥοί- 

ἨΟΥ Ἰιαᾶ Ῥεσ]κοπαᾷ ππ{ο Πτη {ο βροα]ς, 
αΏβγγοτεᾶ, Εοταβππασο αξ 1 Ίσπιου 
Οιαί Όποια Ἠαρβί Ώσει οὗ τη ΠΥ ΥθαΥΡ 
ε Φπᾶρο ππ{ο 0115 παθίοπ, Τ ἄο {Π6 
ΙΠΟΥΕ ΟΠΘΟΥ ΠΥ ΔΉ ΒΎΤΘΥ 001’ ΤΠΥΡΕΙ: 
11 Ῥεοαπξο [ΠδὉ (μοι τη υθϑῦ πα θυ- 

βίατιᾷ, ἐλιαί {Π6Υ6 ατα γεί Ῥ{ ὕγγθῖνο 
4αγ5 βἴπορ Τ πγεπό τρ {ο {εγαβα]θπ 
ἴον {ο ΤΟΥ ΠΡ. 
12 Απιᾶ {1εγ ποι Ποὺ Γοππᾷ τπο ἴῃ 

ία Τεπαρ]ο Πδραάτιρ τυ Ὁ} ΔΉ ΠΙΆ, 
ΘΙ ΓΠΘΥ ταϊβδίηρ πρ ἔμερεορ]θ, μ Ποὺ 
ἴῃ ἐῃ8 ΒΥΠαΡΟΡΊΘΒ, ΠΟΥ ἴῃ {πε αγ: 
19 Νεϊπεγ Δ) ὍΠΟΥ Ῥνογο ἴμο 

{π]ηρ5 π/ηεγεοξ ἴμεγ ΠΟῪ α6οπβδθ τηο. 
14 Ῥεῖ 8151 οοη{εββ αη{ο{μθο, λα 

αΕ{6Υ {116 πναγ ΒΟ ἢ ἔπεγ 681] Ἠ8ΥΘΡΥ, 
50 ΓΟΥΡΗΙΡ Τ {ιο ἀοᾶ οἵ γὴν {α{Π6Υ, 
Ῥε]μανῖιςσ 811 ὑπίηρθ πο αὖθ 
τυ] ὑθη ἴῃ {1ο Τιανγ απιᾷ ἴ]ιο Ῥτορ]μοίβ, 
16 Απάᾶ Ἰαγο ἸἨορο {ογανάς ἄοᾶ, 

ψλΙε] ἴΠεγ Πεπιβε]γες 8150 α1]οτγ, 
ια! {λογο 5118] Ῥο α γαβαντασβῖοι οὗ 
{Π6 ἀεαᾶ, Ῥοίῃ οὗ {πε ᾖτιδί δα απῃαςῦ. 
10 Απᾶ Ἰεγεῖη ἆο ΤΙ ακετοῖδθ τηγ- 

561 {ο Ἠαγο αἱ παγβ ἃ «οΠβοῖεποθ 
νοῖᾷ οἳ οὔσπσς {οπατᾶα οὔ, απᾶ 
{οπγαγᾶ στήθη. 
17 Νοῦν αΕἴεγΤΠΑΠΥ γ6αΒ, Τ 6116 {ο 

Ῥτίης ΑΠη5 {ο τὴν παδῖοι, απιᾶ ο” 6υ- 
1ΠρΒ: 
18 ἘηγΠοατεπροτ εργύαίη οὖν ΓγΟΠΙ 

Αξία, Γοππᾷ τηε ργ1Πθᾷ ἴῃ ἔ]ιο Ἔθτῃ- 
Ῥ]6, προ τ πηα]Ηπᾶς, 1ου 
να {ης 
19 ὙΠΟ οασ]ῦ {ο Ἠανο Ώεαει ΠΟΥ 

Ῥοΐογο ας, απᾶ ομ]αοῦ, 1 {αγ παᾶ 
οαρηύ αραϊπδί τηθ. 
20 ΟΥ 6156 ]εῦ {]ιοβε 5816 Ἠθγο βαγ, Ἡ 

{που Παγε ἔοι απγ ενΠ ἀοἴπσ1πτπο, 
πηΙ]ε 1 βοοα Ῥεΐοτε {ια Οὐ], 
21 Ἐκοοαρί 16 Ῥο ἴον {Π15 οπο νοῖσα, 

ναί 1 οτιεᾷ βἰδῃαϊηρ' απηοπσ Έμοτῃ, 
Ἀ Ῥοποβίις πε γαβαγγεσβῖοι οὐ 11ο 
ἀεαά Τ ατα οα]]εᾷ ἴῃ ᾳπεβίῖοπ Ὦγ γοια 
{}:15 ἆαγ. 

1 

1 

Ἴ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

τ 

20 

2 

1881 

Ὁ ψἼΟ ΊΠΟΥΘΟΥΕΥ αβδαγεῖ {ο Ρτο- 
Σα116 ἴ]α 0δτηρ]θ: οηἨ ΊΥΠΟΠΙ 1180 

8 νο Ἰαῖᾷ Ἰοιᾶ: τοπ Ὑγοτα 
Όλοι 110 Ῥο 8016, Ὦγ δχδιηϊηΐηρ' 
Ἰήπα {1γβο1Ε, {ο {ακε Ἰαιον]εᾶρε 
οἳ αἲ {π6586 ἐπίηρθ, ν]αετθοί 
ντο δοῦιβ8 τη. Απά {πο ᾖθπβ 
8150 7οϊηθα ἴῃ πο σμαχρο, αἲ- 
Άγπῖηρ ὑμαῦ {εδ {Πίπσα ἼΘΙ 

«ο 

80. 
0 Απᾶ π]εη {Π6 ρονθυποῦ πᾶ 

Ῥοε]οπεᾶ ππΐο Ἠϊπα {ο Βρεαῖς, 
Ῥατἱ ΔΒ ΘΩ͂, 
Ῥοχαξιππο ἃ5. Τ ΚΠΟΥ͂ ἐπαΐ 

Όμοια παϑὺ Ῥεεῃ οὗ ΤηΔ ΠΥ ὙΘΔΥΒ 
ἃ Ἰπᾷσα τιηΐο 015 παβίοπ, 1 ἆο 

1 οἸιαεγ[α]]γ τη ΚΘ τηγ ἀείεησθ: 566- 
ἴηρ ὑπαῦ ὑποὰ σας ἰα]κο Ἰτπον- 
Ἰεᾷρο, ὑπαῦ 16 15. ποῦ ππογθ {λατ 
Όπγεϊνο ἆαγ5δ βίποθ 1 ππεπέ πρ {ο 
ΨΟΥΡΗΙΡ αὖ ο εγαβα]ετα: ατιᾷ πιεῖ- 
ΠῚ. ἴῃ λα {επαρ]ε ἀἱᾷ {πὸὺ πᾶ 
τὴη6 αἰβρυαύηρ τι απγ τη ΟΥ̓ 
βωτίηρ ΠΡ ἃ ΟΥΟΥΤΑ͂, που ἴῃ {μα 
ΒΥΠΕΡΌΡΤΙΘΒ, ΠΟΥ ἴῃ {Π6 ον. 

ὃ. ΝοΙΠΘν οαπ {πΠ6Ὺ Ῥχογο {ο {Π66 
πο ἐπίηρβ νεγεοξ {ἔ]εγ ΠΟΥ 

4 αοσἩδο 1πα. ἘΒαί {Π15 1 οοη{θβς 
ἀπο περ, ἐμπαὺ αξίον ἴο αν 
ψηΠΙο] ὉΠΟῪ 6811 38, 5εοξ, 50 861Υ8 
Τ ιο ἀοά οἳ οὔΐ ἔδίπουβ, Ῥ6- 
Ἠενίηπρ 811 ἐμῖπσς πη]ΙέἩ ἃγ6 80- 
οστά ας {ο {Π6 Ίαν, απᾶ γε] 
816 εν ἴῃ μα Ῥτορμείς: 
Ἠανίτπρ Ἠορο {οπανᾶ ἀοᾶ, πη]ήσ]ι 
{]ερε αἶδο {πεπηςε]νος δ]οο]ς {οχ, 
Όιαί {πεγο 5181] Ὦο ἃ. Υ6ΡΙΥΥΘΟ- 
(ἴοι Ῥοί]ι οὗ {π᾿ 7πδῦ απιᾶ πῇήαρῦ. 
Ἠετεῖῃ ἆο 1 4150 επεγοῖδο πιγβο]ξ 
ἰο Ἠαγο ἃ οοηβοίθηζθ υοϊα οὗ 
οἴδδηοθ {οπατά αοα απᾶ της 

Τ παν. Ἀοπ αἴξου ἁπιασ ΥθαΥβ 
1 οαπιθ {ο Ῥτίιρ απ {ο τησ 
παδίοἩ, απᾶ οὔενίισς: δαπηᾶρε 
ὙΠΟ {Π6Υ {οαπᾶ τηο ραν1βεᾷ ἴῃ 
Όλο ετηρ]ε, γη] πο ογοπγᾶ, ΠΟΥ 
γοῦ πι πππ]6: θυ έλεγε 16ο 
οργίθίη «εν ἴνγοτη Αβία- πο 
οαρΗ{ {ο Ἰανο Ῥεει ΠΟΥ Ῥοΐογθ 
Όιαςα, απιά {ο τηα]κο αοοαδα{ίοη, 
1 Πεγ δᾶ αιρηί ασαἰιδί 
118. ΟΥ 6186 Ἰοὺ Ί]οβο ππετ 
{επηβε]νες 58. πγ]αῦ τ οηρ-αο- 
Ϊηρ ποὺ Τοππᾶ, θη 1 βἐοοᾶ 
Ῥοΐονο {λα εοαποΙ], οχοθρῦ 16 Ῥο 
ΤΟΥ 05 οηθ γοῖσο, ὑπαῦ 1 ογ]οᾷ 
βίαπᾶῖησ απποπς {ἔ]σιη, Τοιο]ι- 
ἴηρ [Π6 γθςαχτεςΒίοη οἵ {16 ἀοιᾶ 
1 ατη οα]εᾷ ἴῃ πθβοη Ὀείογα 
τοι 5 αγ. 

[νο] 

σι 

σ9: 

ορ 

[9] 

μ᾿ 

1 8ρ1πς 
Ἀποϊοηῦ 
Δα ΠΟΥ Ϊ- 
{165 ἴη- 
βουύ αι 
αρειροιιζά 
παῦε 
ἡιαροα 
μίην αὐ- 
οογα πα 
{0 οι 
Ἰαιυς 
τ Βιεΐ 
ιο ο]1εί 
οαρία ἴτο 
Τ δίας 
σαπιθ, 
αγια τοζέ]ι 
ογεαέ 
υἱοίσπισρ 
{0Ο πίων 
αιυαν οι. 
ο οι’ 
μαηα8, 
ὃ ο0ηὶ- 
πια 
δ αὐ- 
ΘΙ 56 Υ 85 {ο 
60Π16 δε- 
ΤΟΥΕ ἴ]ιοο. 

5058, 
ΠΧ 

505, 
αεσενίέ 

307}, 
50πιΕ 

505, 
ἦγε ϱ16- 
5δεηήπςσ 
τολῖο]ι 
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ἃ Ν ΑΕ Δ ᾽ , “ ο τὰ Ν 6 ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασε βεβηλῶσαι ὃν καὶ 

ἐκρατήσαμεν ᾿καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον 
τ ἠθελήσαμεν κρίνειν. παρελθὼν δὲ Λυσίας 
ὁ χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν χει- 

8 ρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε, κελεύσας τοὺς κατηγό- 
. . ας ρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ' παρ᾽ οὗ δυνήσῃ, 

αὐτὸς ἀνακρίνας, περὶ πάντων τούτων ἐπι- 
9 γνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. συν- 

έθεντοῦ δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα 
οὕτως ἔχειν. 

ΙΟ. ᾿Απεκρίθη δὲὃ ὁ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ 

τοῦ ἡγεμόνος λέγειν, 
3 “ μις ” Λ - 

Ἐκ πολλών ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει 
, Ε ’ » ’ ή Ν ΟΥ̓ τούτῳ ἐπιστάμενος, εὐθυμότερον τὰ περὶ 

Ἢ Σ : . 
ΙΙ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι, δυναμένου σου γνῶ- 

οι α 3 λ / 9, Σβ. εν “0 ὃ ναι» ὅτι οὐ πλείους εἰσί μοι ἡμέραι ἢ" δε- 
οἱ 

καδύο, ἀφ᾽ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων ἐν “1ε- 
τα κ᾿ ” 5 τως ες. 5 Στ 19 ρουσαλήμ καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν µε 

΄ / 

πρός τινα διαλεγόμενον ἢ ἐπισύστασιν 11 
- ” ΄σ ΄ 

ποιοῦντα ὄχλου, οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς, 
», Ν ᾿ " 5 ΄ 

13 οὔτε κατὰ τὴν πόλιν. οὔτε! παραστῆσαι 

δύνανται» περὶ ὧν νῦν κατηγοροῦσί μου. 
« - Δ δ᾿ ἢ τό Ν Ν εςλ ἃ 1: ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν 

, 9 ο , “ ΄ λέγουσιν αἵρεσιν, οὕτω λατρεύω τῷ πατρῴῳ 

Θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον 
ΝΥ / ἄ 

16 καὶ Ἠ Ἡ τοῖς προφήταις γεγραμμένοις" ἐλπίδα 
2, ν ἃ Ἂν 
ἔχων εἰς τὸν Θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσ- 

δέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι νε- 
- 15 ὃ / κ Ἰδί » ’ 

10 κρων“, Οικαιὼων τε καὶ ἀδίκων. εν τουτῳ 
δὴ - 

δὲ10 αὐτὸς ἀσκώῶ, ἀπρόσκοπον συνείδησιν 
” Δ Δ Α Ν ΔΝ 3 / ΔΝ 

ἔχειν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ 

1 --. 
3 δὲ ἘΠ τῆς δὲ λ [ή , 17 παντός. δι ἐτῶν δὲ πλειόνων παρεγενόμην 

ολ. / ’ ο) Ν ἔθ 17 Ν 

ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου" καὶ 

ΙΒ προσφοράς" ἐν οἷς 8 εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν 
ον Ὁ ας) Ψ Αν 3 λ Ἰδὲ Ν ϐ 8 τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου, 

Ν “ ΕἸ ὭΣ ὦ ἃ ” ε) 
19 τινὲς 19 ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας Ἰουδαῖοι’ οὓς ἔδει ἐπὶ 

“ “ “ ” ” 

σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν 
0 πρός με. ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν, εἴ τι 

5 ἢ ΣΝ ἐπὶ εὗρον ἐν ἐμοὶ" ἀδίκημα, στάντος μου ἐπὶ 
ΡΥ ΕῚ » - 

9] τοῦ συνεδρίου, ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς, 
ς κ᾿ - ἧς ἔκραξα ἑστὼς ἐν αὐτοῖς 23, ὅτι Περὶ ἀνα- 

’ “ ΑΝ / / ει»Ὁ5 
στάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ὑφ᾽ "5 
« “ 

ὑμῶν. 

20--ὅ 

4 ΟΠ, καὶ κατὰ τὸν ἡμέ- 
τερον νόμον ἴῸ Όεν. 8 
ἔρχεσθαι ἐπὶ σέ ἰοτὶ, 
γιοῦ πια. 

ὅ συνεπέθεντο 

τα 

Ἰ εὐθύμως 

8 ἐπιγνώναι 59 οπι, ἢ 

10 εἰς 

ο 

19 (-ταί) αζᾶ σοι 

13 αᾷ τοῖς ἐν 

15 ϱηι. νεκρῶν 

16 καὶ 

17 ΙΡάΠΑΡΟ86 παρεγενό- 
µην, ριαοῖπᾳ ἵὲ α[ίον 
μου 

18 αἷς 

19 αἴᾶ δὲ (ἀπὸ τῆς ᾿Α- 
σίας ᾿Ιουδαῖοι---Ὁ 

30 πι, εἴ (τί) 

3ϊ οπι, ἐν ἐμοὶ 

τ ἰῷ ἐν αὐτοῖς ἑστώς 

ἐφ᾽ Ὡς] 



018 

Ι Ογ, α5 
80.) 8 
οορίες 
φεας, 110 
1ΛΟΥΕ 
ἐμαὶ 
οἶφ]ί 01 
16ι ἄαλδ. 

ΤΗΕ ΑΟΤ5 ΧΣΧΙΥ. 

1611 

25 Απᾶ γ]εη ΈεἩακ Ἰοαγά {π656 
Οήπρς, Ἠανίις τοῦθ Ῥεγ[εοῦ Ἰτηον- 
Ἰεᾷρο οὗ {παὖῦ Ἱναγ, π ἀε[εγγες {πιει 
απά ρα, πει Τῳδίαβ πο ομεῖ 
οαρίαϊπ 5881] οοπηὸ ἄοππα, Τ π]] 
Κπον {116 πα εγιποβί οὗ γοῦν τίου. 
28 Απ Π6 οοπηπηαπιᾶεᾷ 8, θη 0} 

{ο Ἱαερ Ῥαπὶ], δῃηᾷᾶ {ο 1εί Ἠϊπι Ἠαγο 
Ἠροαγίγ, απιά Πιαῦ ο ΑΠοπ]ά {οτριά 
ἨΟΠΘ οὗ 18 ασαπαϊπ{απσθ 6ο τηΙπ]β- 
061, οΥ 6οη1θ πηΐο Ὠΐτη. 
24 Απά αἴίον οουύαϊη ἆαγβ, γε 

Ἐοα]ῖκ οατηθ γη (1 Ἠ15 πο Ὀναβί]]α, 
ὙΠΟ γγαξ ἃ 61688, ης βοπῦ {0Υ 
Ῥαπ1, δα Ἱεατά Ἠϊτα οοποθγΏΙΏρ {]ιο 
ται ἴῃ ΟΗτ188. 
2ὅ Απᾶ ἃ5 Π6 τοαβοποαᾷ οἵ υἱρηὐθοιιβ- 

1655, {6πΠβογαηςθ, απιᾷ Ἰπαᾶρτηθηῦ Το 
οοἹπθ, Ε οἷΙχ ἐγαπιρ]εᾷ απιᾶ απβυγογοας, 
ἄο 1 πγαγ ἴου {115 ὤππο, θη Τ 
Ἠανο ἃ οοηγεπ]επῦ 56 501), 1 Ὑ71}} οα]] 
ἴον {16ο 
20 Ηο Ποραᾷ αἱδο ἔπαῦπποπογ ποπ]ά 

Ἠανο Ῥθθὴ ρἶναοι τη οἵ Ῥαπ], ὑμαί 
Ἰο πηὶσ]{ Ίο0β6 Πῖτα: ΠΟΥ οἴου 6 
βϑηῦ ον Ἠϊπα {μα ο{{επθτ, απᾶ ο0Ί1- 
πηηθῦ 10} Ἠἶτη. 
2τ Βυΐ αἲίον {ντο γθ6αΥ», Ῥονοῖας 
Ἐρίτς οαππο Ιπίο ΒΗ χ᾽ τουπα: απ 
Έεῆας νη]]ῖπσ {ο βατ {με ἆσθπς ἃ 
Ῥ]εαδιγα, 1ο Ῥατπ] Ροππᾶ. 

35 Νοῦν πει Ἠορίας γᾶ ο0ἵηθ 
16Ο {Π6 Ῥτονίπσθ, αἴζεν ἴπτορ αγ 
Ἠο αβοοπᾶεᾶ ἔπτοπι Ο99β4Υο8 {ο ὁοΥτ- 
βα]θΊή. 
2 Τμ6η ὑπὸ Ἠϊρ]ι Ῥτιοβδί απᾶ {ο 

ομ]ιεί οὐ {ια ὧαν Ππονππθᾶ Πάπα 
αραϊιδῦ Ῥαπ], απ Ῥεβοασ]{ Ἠΐτη, 
8 Απᾶ ἀεβιγεᾷ {ανοαν αραἰπδί Πΐτη, 

{παῦ 6 νοι βοπᾶ Του Ἠϊτα {ο 46- 
ΥΙΡΗΙΕΙΗ, Ἱαγίης γγαῖῦ ἴῃ {1ο γῶν ἴο 
111] τη. 
4 Ῥαή Ἠσθβιας απηςιεγαᾷ, ἐπαῦ Ῥατα] 
580. Ῥο Ἱκαρῦ αὖ Οπρβατεα, απά ὑπὰῦ 
ο ἸήπΙβοΗ ποπ] ἀερατῦ ΠΟΥ Υ 
ἐλιλέλι6)". 
δ Τιοῦ ἴλεπα {Παγαίογο, δαῖᾷ Ίο, 
ὙΠΟ ΠΠΟΠΡ οι 816 8016, σο 
ἄοπα γη πιο, απᾶ αοοἩπβο {Π15 
τπαἩ, 1 {]θγο ὍΘ αγ Ὑ]ΟΚΘ 655 ἴῃ 
τὴ 
6 Απά π]ησπ 116 δα ἰαγγιοῇ α- 

1ηΟἩς {ποτ Ιππογα απ {ει ᾷαγ, 
ο νο ἆουνπ ππίζο Οππβατεα; πᾶ 
ιο ποχὺ ασ, βἰὐάῃς ἴῃ {π6 Ἱπᾶρ- 
τηθηῦ βϑαῦ, οι 64. Ῥατ] {ο ΡῈ 
Ῥγοπρί. 
7 Απά γιο Ίο τγὰβ οοπηα, {1ο 1 οπβ 

ὙΠ] 0} οαπις ον ΕΥΟΙ1 Φ6ΥΙΡΒΑΙΘΤΗ, 

22-. ΧΧΥ. 

1881 
Βα Ἠοε]ς, Πανίπρ 1πογο οχαςοῦ 

Ἰπον]εάσο οοπεογηῖηρ ἴμο ΊΜαγ, 
ἀεξεγτθοᾶ ἴπιετα, βαγ1πςϱ, δη 
Τῳρδία5 ἴμο οἰΙεῖ οαρίαίνπ β]α]] 
οοιπςθ ἄονπι, 1 νυν] ἀείθιπηῖπο 

25 γοῦγ τίου. Απ 6 ρατο οὐδ 
ἰο {πὸ οοπίατΊοι ὑπαῦὺ μ6 ϱποπ]ά 
μα Κερί ἴῃ ομαχρα, δι βΠοπ]ά 
Πᾶν Ιπάπ]ρεπσες; απᾶ ποῦ {ο 1οχ- 
Ῥιά δὴν οἳ Ἠ18 ἔγιεπάΒ {ο τη] βίου 
τπηΐο Ὠϊπη. 

Βαυΐῦ αἴζξου οργίαϊη ἄαγς, ΕΠ Σ 
6ΛΊΠο6 ΠῚ Ὀναβῆ]α, 115 Ὑ 16, 
ὙΠΟ τγὰϑ 8 1οψγθβα, απιᾶ βοπᾖ 
{ου Ρατ], απᾶ Πδαγᾶᾷ Ἠπη ΘΟ ΠΟΘ. Ὲ- 
1ης ἴμο Γαλ ἴῃ ΟἨτὶδς ἆᾖαβας. 
Απ α5 Β6 τααβοποεᾷ οὗ τΙσμ{εοιςδ- 
1688, απά 3{6ΤΙΡΕΥάἨς6, απᾶ ἐῃ6 
Ππάρειπεπί {ο οο118, Εε]ς πγαβ 
{ατγϊβαᾶ, απᾶ απβηγεγεᾷ, ἄο ΠΥ 
παν Του {115 {ἴπης; απᾶ πγηεη 1 
Ἠαγο ἃ οοπγεπΙεη{ ΒΘΔΒΟΠ, 1. ση] 
081] ἶιθο τιπ{ο τη6. Ἠο Ἠορεᾷ 
ψηλα]. Όλα ΤΙΟΠΘΥ σπου] [06 
δῖνθη Ἠϊπ οἵ Ῥατα]: πηεταίογθ 
8150 Π6 βοπ{ ἴου τη ἴ]ιο οΓΡΕΠΕΥ, 
απᾶ οοπηιπθᾶ τὶ Ἠπη. Βαΐ 
ἩΠεη Ίππο Υθ6αΥ5 Ἴθγο {0]Π]]66, 
ΘΙ παβ Εαεοθοᾷεᾶ Ὦγ Ῥοτοῖαβ 
Ἐορίτιβ; απᾶ ἀοαβίτῖπρ {ο ραῖπ 
Τανοιν ση {π6 96 5, Εα]ικ δ 
Ῥδα] ἴῃ Ῥοπάς. 

25 ἙῬοραιςδ ἰεναίογο, ἙΣλΠανίης 
ο0π16 ἰηΐο ἴπο Ῥτονίπςςθ, δ 6. 
{πες ἆαγσε πεπῦ πρ {ο ζεγαβα]θτῃ 

2 Ίτοπι Ὄαματοα. Απᾶ ἴ]αο ομ]εῖ 
Ῥυϊθϑὺβ απ {Π6 Ῥηποῖρα] ππθη οὗ 
{Ππ6 8 νὺ5 Ιπ[ογπηθοᾶ Ἠπη αραϊηδί 
Ῥαα]:. απᾶ ἴπαεγ Ὀδβοιρθῦ Ἠτη, 
αβ] ης Τανοαν αραϊηδ, Ἠἶπα, {πᾶῦ 
16 σου] 5ειιά {ον Ἠήπα {ο {6 υτι- 
βα]οπι; ἸΙαγίπρ ναὶ {ο ΙΙ Ἠϊτη 

4 οη {86 ππαγ. Ηοπνροὶξ Εοβίας 
απβιγογεᾶ, λα Ῥατ] γνας Ἱκορί ἴῃ 
6παχρο αὖ Οῴρβαχεα, απᾶ {]ιαῖ Το 
ἨήηβαΙΕ πναβ αροπῦ {ο ἀἄερατί 
λέμε 5ΠΟΤΙΙΥ. Τι {ποτὰ {16γθ- 
106, 5810} 6, ὙΥ ΠΟ αὖθ οὗ ΡΟΥΓ6Υ 
ὉΙΠΟΠΡ τοα, ΡῸ ἄονπι 10 1ηθ, 
απά 1 {λογο 15 ΔΎ Πρ ατηϊΡΒ 
1η ὑπὸ τπαπι, 166 ἔ]πειη αοοδο ἨΙτη, 
Απά Ὑῆὴοι Π6 Δα {αγεᾷ 

.ΙΠΟΠς (ποια ποῦ ΠΟΥ μαι 
οἱσηί οὗ {επ ἀα58, Ίο νο ἄοππι 
Ἱπ{ο Όσβατοα: απά οὐ. ἴ]μα 
ΙΠΟΥΥΟΥΥ Π6 βαῦ οἩἳ ἴ]ο ]πᾷσο- 
ππρηζ-βοαῦ, απ οοπηππαπά ο Ῥατα] 

7 1ο Ῥο Ῥχοισὴί. Απᾶ θη Ίο 
να 60118, ο 965 π]]ο]ι 

22 

20 

ὧϑ 

σι 

συ» 

Πα «οπαο ἆοπ ἔτοπι φοτπβα]θτα | 

1 αν. 
]1ἱ8 οὔ 
10/6, 

505, 501- 
εοπιέγοῖ 

505, 
παν 
ΠΧ 
τ ροῦν, 115 
ργουΐποε 
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23 ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ ἢ Φῆλιξ ἀνεβάλετο 
5 ΄ “ 

αὐτούς”', ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς 
« -“ 5 / σ 

ὁδοῦ, εἰπών, Ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος κα- 

23 ταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καθ ὑμᾶς" διαταξά- 
/ 25 γε - 

μενὸς τε” τῷ ἑκατοντάρχη τηρεῖσθαι τὸν 

ΤΠαῦλον "Ὁ, ἔχειν τε ἄνεσιν, καὶ μηδένα Κω- , ἔχ εσιν, καὶ μηδένα κ 
, “ “ ΄ 

λύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν ἢ προσ- 
“Γ΄ αὐτῷ έρχεσθαι" αὐτῷ. 

94 Μ Ν δὲ « ,΄ὕ / / ή 9 ετὰ δὲ ἡμέρας τινάς, παραγενόμενος ὁ 

Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ "5 γυναικὶ αὐτοῦ” 
" 3 ΄, - οὔσῃ Ἰουδαίᾳ, μετεπέμψατο τὸν Παῦλον, 
49. » “ Ν ο » Ν 30 καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν 

9 πίστεως, διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δι- 
,ὔ - 

καιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος 

τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι , ἔμφοβος γενόμενος 
ς κ ᾽ κ 5 ν 
ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν ἔχον πορεύου 

Ν , . 20 καιρὸν δὲ μεταλαβὼν µετακαλέσομαί σε’ ἅμα 
. " Η 

δὲ 5 καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ 
Ν ο ο 

ὑπὸ τοῦ Παύλου, ὅπως λύσῃ αὐτόν διὸ 
καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὠμί- 

5 “ 

27 λει αὐτῷ. διετίας δὲ πληρωθείσης, ἔλαβε 

διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πύρκιον Φῆστον᾽ θέλων 
΄ 34 ’ - ΕΣ / ς 

τε χάριτας: καταθέσθαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὁ 

Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. 

5 Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ, μετὰ 
- ες νο ο ρε 3 ς , ΕἸ ΒΒῚ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ 

9 Καισαρείας. ἐνεφάνισαν δὲ; αὐτῷ ὁ ἀρχιε- 3 ρείας. ἢ ὁ ἀρχ 
ν ΄ ΄σ 3 ΄- 

ρεὺς” καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ιουδαίων κατὰ τοῦ 

ὃ Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτόν, αἰτούμενοι 

χάριν κατ᾽ αὐτοῦ, ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν 
Ἐν ς / ΨΥ... “ ΕῚ - 

εἰς Ἱερουσαλήμ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν 
Σ λ Ν Ν ες / ς Δ 5 -- 

4 αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. ὁ μὲν οὖν Φῆστος 

ἀπεκρίθη, τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον ἐν Καισα- 
3 ς Δ Δ Ω » , - ’ 

ρείᾳὈ, ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύ- 

δ εσθαι. οἱ οὖν δυνατοὶ ἐν ὑμῖν, φησί!, συγ- 
ῶ, δ » Ν " δ. ο δ.» ὃ Ν 

καταβάντες, εἴ τι ἐστὶν ἄτοπον" ἐν τῷ ἀνδρὶ 

τούτῳ", κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. 

ὃ Διατρψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας Χἴ πλεί- 
8 3 , ν 3 , - 

ουςὃ ἢ δέκα, καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ 
υ “ ’ ᾿ 

ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσε 
“ 5 - 

τ τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. παραγενομένου δὲ 
Ε -“ Ἷ. 9 « 5 Δ [4 ’ 

αὐτοῦ, περιέστησαν ὃ οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων 

20----6 

3 ᾽Ανεβάλετο δὲ αὐτοὺς 
ὁ Φήλιξ 

35 (-νος) ΟΠι, τε 

αὐτόν 

Οι. ἢ προσέρχεσθαι 

35 αᾶ ἰδίᾳ 

ον. αὐτοῦ 

80 α4ᾳ Ἰησοῦν 

51 ρῃι. ἔσεσθαι 

ορ ι 3 ΟΠι. δὲ 

Οπι., ὅπως λύσῃ αὐ- 
τόν 

4 “τ δὲ χάριτα 

1 (-σάν) τε 

3 οἱ ἀρχιερεῖς 

εἰς Καισάρειαν 

4 ἐν ὑμῖν, φησί, δυνατοί 
ὅ ΟΠι. ἄτοπον 

6 ἄτοπον 

ααά οὐ 

8 ᾳαὰᾷ ὀκτὼ 

9. ᾳααᾶ αὐτὸν 
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1611 
βέοοα γοὰππα ἀροασ΄, απἆ ]αϊᾷ τπαγ απά 
βιΊογοαβ οοπαρ]αϊηζς αραϊηδί Ρατ], 
ψ/ΠΙΕἩ {που οοπ]ᾶ ποὺ Ῥτογο. 
8 μα Το απαβιγογεά Του Ἠϊπηβο]ῖ, 

Νοαϊζμοαγ αρα]πδέ {Π6 Ίανγ οὗ {πὸ 76 νγ8, 
ἨΘΙ{Π6Υ ἀρσαϊηδὺ {πο ΤΏ} ]6, ΠΟΥ γεῖ 
αραϊνδὺ Ο58βαχ, Ἠαγο 1 οὔβεπᾶεᾷ αΠΥ 
Ως αὖ 81]. 
9 Βαυύ Ῥοείαπς, Πρ {ο ἄο {πὸ 

{6785 ἃ Ῥδαβατε, ΔηΒυγο θα Ῥαπ], 
απᾶ Βαϊ, ὙΠ ποια ρο πρ {ο ᾖστι- 
βα16ίη, απᾶ {πογε ο ]αᾶᾷσεα οἳ {Π|656 
Ηήπσς Ῥεΐοτε της) 

Ι 10 Ἔμπεπ βαϊᾷ Ῥαπ], Τ βίαπά αὐ 
᾿ξ Βα 5. πᾶρτηθηῦ βθαί, πηγα Τ 
Γοπρ]λύ {ο θ6 Ἰπᾶροαᾶ; {ο ἐπ6 ἆα6νς5 
Πᾶν Τ ἆοπα πο ἩΟΠΡ, ἃ5 ἔλποι Υευγ 
πγε]] Ἰππουγεβί. 
11 Ἐου Ἡ Τ Ῥο απ οβοπάσΥ, οἱ Ἠανο 

οοπητηϊ 64 αἩπγ {Πῃπσ ποτ οὗ 
ἀδαί]μ, 1 τοίαβο πού {ο αἴθ: Ῥαί 1ἴ 
έλογε Ὄ6 πιοπς οὗ {λεβε ἐς γ/θγθ- 
Οὗ ἴ]ιθβο αοόπᾳβθ Π1Θ, ΠΟ ΤΠΔΠ ΤΙΑΥ 
ἄθ]νεν τηε ππίο ἔλθιη. Τ αρρεα] 
πιηΐο Οε9βα1.. 
12 Τηει Ἐεείας θη Ίο Ἰαᾶ οοἹ- 

| Φογγθᾷ τι {π6 Οοπποῖ, απςπγογεᾶ, 
' Παρί ἴποα αρραα]οᾶᾷ ππίο Ο0.βαΥ 2 
᾿πηΐο Ο.βαγ εμα]έ ἴποα ρο. 

18 Απά αξίεν οοτίαίη ἄαγς, Γΐπρ 
| Αρτιρρα απᾶ ἘῬεγηῖσο απ πηΐο 
| «Ἄαματαα, {ο βα]πίο Εεβίας. 

14 Απᾶ πει {Πεγ Ἰιαά δου {αγ 
1ΠΑΠΨ ἀἆαγΕ, Ἑδρίας ἀθε]ατοᾷ Ῥατα!» 
ό818ε πηΐο {Πο Ἰαπρ, βαγίης, Τηοθγο 19 
ἃ οθγ{αῖη τηα1ι 1α[6 1) Ῥοπᾶς Ὦγ ΒΕ ΙΧ: 
15 ΑΡοπὸ πλοπα, πληθ 1 πας αὖ 

16γπδα]θπα, {π6 «μΙο[ Ἐτ]ορβίς απ πὸ 
Ἐ]άςενς οὗ πο 1 6νγς π{ογιηθᾷ πῃθ, ἆ6- 
ΒΙΙηρ {ο Πᾶν ]πάρππεπί αραϊπιδί τη. 
16 Το Ποῖ 1 απβηγεγοᾶ, Τὸ 15 πού 

| το ΤΠΑΊΠΘΥ οἵ πο Ἠοπιαπς {ο ἆο- 
[ΠΟΥ αἩγ τπαη {ο 4ἱ6, Ῥείοτε {]ναί Ίνα 
ΥΠΟ] 15 αοσαβδαᾷ, ανα {1ο αεοπιδ6Υ5 
{ποθ {0 ἴδοθ, απᾶ Ἰανο Ίσοπεο {ο 
ΠΡΊΥ6Υ Τ0Υ Ἠήπηβε]{[ εοποργηῖης ἐμ 6 
οΥη9 Ἰαἱᾷ αραϊπςδῦ Ἠτη. 
17 ΤἩοτείογθ ΘῈ {116Υ πγεγθ ΘΟΠῚΘ 

μή6Ποαχ, ποῦ ΑΠΥ ἀθίαγ οἱ {Π6 
1ΠΟΥΤΟΥΥ 1 δαῦ ὁ {1ο ἡπαρτηθηὺ βοαί, 
απᾶ οοπηπηαπᾶεά πο Ἱηπαπ {ο ο 
Ῥγοαρ]ί {οτί 
18 Αραϊπδυ ποτ θη {1ο αο- 

6186Υ58 Βοοα πρ, ἴ]ογ Ῥγοπρ]ί ποιο 
αεσπαδαΒίοη οὗ βποἩ ἐμΐηρς ας Τ βαΡ- 
Ῥοβες: 
19 Βαὺ Ἰαᾶ οονζαϊπ απεβίοπς α- 

δαἶηβδί Ὠΐτη οὗ {]λαῖν οὗ ρου οι, 
απᾶ οὗ ὁη6 “658, ΠΟ πνας ἀθδά, 

. Νλοπι ῬΔᾺ] α/βγπιοᾷ {ο Ῥε α1ΐνα, 

ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΧΧΥ, 7-19. 

1881 

βἐοοᾶ χοππᾶ αροπαέ Ἠϊπα, Ῥγπιρίηρ 
αραϊηςί Ἠπῃη ΤΔΠΥ͂ απᾶ ρτίογοιιβ 
6ἨαΥΡ6Β, ὙΥΠΙοἩ {πογ εοπ]ά ποῦ 
Ῥχουο; 1116 Ῥαπ] βαϊᾷ ἴῃ "15 ἄθ- 
{θησθ, Νοαϊέμεν ἀραϊπβὺ ἴ]ιο Ίατν οἳ 
[86 9 8, ποΥ αραϊπδύ πο {ετηρ]α, 
ΠΟΥ͂ αρα1ηδί ΟἼρβαΥ, Ώανε 1 βἰηπες 

9 αὖ 811. Βαύ Ἐσείας, ἀοριτίιςσ {ο 
ραίη Ίανοαγ νι {μπε αἆενς, 
απβιγογοᾷ Ῥαπὶ, απᾶ βαῖᾶ, ης 
[ποιὰ Ρο τρ {ο ᾖαγαβα]απα, αγᾷ 
ἴλοχο Ῥο ]αάσεᾶ οἵ ἴιορο εήπρε 

10 Ῥοΐογα 1πθ» ἘῬπί Ῥατ] βαϊᾷ, 1 ατη 
βαπάῖηπρ Ῥεΐοτο (ξοβατ 5 Ἱπᾶρε- 
τηθηΐ-βοαΐ, ππετο 1 οαρ]{ {ο θ6 
Ἱαπάρεᾶ : {ο ἐπθ ἆεγ/β πᾶγϑ 1 ἄοπθ 
ηΟ ἨΥΟΗΡ, α5 {οι 8150 ὙΘΙΎ πγα]] 
Κποπνεδί. Τῇ πε 1 απι ἃ πΊΟΠΡ- 
ἄοσθχ, δα Ἰανε οοπιτηἑέοᾷ αἩΏτ- 
ης ποτέ οἵ ἀθαίῃ, 1 ταίπδε 
ποῦ {ο αἴ6: Ῥαὲ 1 ποπε οὗ {ποξα 
ήηρς 15 έγμε, πν]ιαγθοξ ἐπ 656 ας- 
6ᾳ86 1ηΘ, ΠΟ 1181} οαἩ 1ρΐνθ τηθ 
πρ ππίο ἔπΠετια. Τὸ αρροαὶ πηΐο 

19 Ο.μαχ. ΤΉ θη Ἠερίις θη ο αά 
οοη{αγγοῦ τὶ ἢ {πὸ οοππιοῖ], απι- 
βυοτεά, ΤἩοα Ἰαρί αρρεα]αᾷ πηΐο 
ρα: πη{ο Ο6βαγβΠα]έ{]οι ρο. 

18. Νοῦν πἩεη οεταῖπ ἆαγς πογο 
Ῥαββαεᾶ, Αρτῖρρα ἐλπο Ἰάπς απᾶ 
Ῥεγπῖος αγγ]νες αὖ 0ᾳ.βατοα, 2απᾶ 

14 βα]αίοᾷ Ἐθβίτς. Απᾶ αξ ἴ]ετ 
{αχγίεᾶ {Ἠεγε τΠπαΠΥ ἄδυβ, Εεσίας 
Ἰαἱᾷ Ῥαπ]”9 οαξο Ῥοεΐογε ὑπὸ Είπα, 
ΡαγίΠΡ, ΤΉΘΥΘ 15. ἃ οθΓί8ΙΠ ΤΠΚ 

16 Ἰοῖῦ ἃ. ΡΥΙΒΟΠΕΥ Ὁγ Έοῆςκ: αροταέ 
νοτῃ, πετ 1 γγας αὖ ο ουβα]ετη, 
[π6 ομ]αί Ῥγϊεβίβ απᾶ {πο εἰάετς 
οὗ {ο ἆεπνς Ιπίογηιεςᾶ 1π6, αδ] τις 

16 1ογ βθηΐθῃοθ αραϊπδί ήτα. Το 
ὙΠΟΙῚ 1 απςγγεγοᾷ, έλα ἰὑ ἶ5 ποὺ 
{π6 οπδίοπι οὗ πο Βοιηδηβ {ο 
δῖνθ τρ αΠΥ ΤΗ, Ὀδίουο ἐπαί 
ἰμο αοστιςοᾷ Ίαγο ἔ]α δΟΟΊΙΒΘΥΒ 
{69 {ο ἴαος, απᾶ Ίανε Ἰιαᾷ ορ- 
Ῥογπιπϊψ {ο τηακα 5 ἀοίεπος 
οοποθγηῖης ο πηαξίεγ Ἰα1ᾷ α- 

1Τ ραϊηδί πα. ὙΠ θη {λεγοίογθ πον 
ΊΥ6ΥΘ 60Π10 {ορείμοαγἸεγα, 1 τιαᾶο 
ΠΟ ἄεΙαγ, Ὀαὺ οἩ {1ο ποχῦ ἄαγ 
μας ἄονπ οη {π6 πάρεπιεηί- 
βοαΐ, απά οοπηππαπάθᾶ {ο τη 

16 ἕο ο ἸῬνοαρμί. Οοπορτηίπς 
νύοπα, Ίο {1ο αοσεπςετς 5ἐοοά 
πρ, ὑπο Ὀτοισηί πο «Ίαγσαο οἳ 
ΒΙΟΗ εν1] (πρ ἃ5 Τ Βαρροβοᾶ ; 
Ῥαΐ πδᾶ εεγέαϊῖη ᾳποθβίοηςΡ αραίπςί 

σο 

1 μι 

1 Ὁ 

1 αγ. 
γα πε 
ὃν Τα- 
τοι: 
απᾶ 50 ἵπ 
νο. 16. 

307, 
παυίπσ 
Σαζαίοα 

τη οἳ ιαίν οἵν ΣγοΗρίοπ, απᾶ | 505, 
οἳ οπθ οἆθβαςβ, Ίο πας ἆθαᾶ, ᾿ Σ1ῤΟΥ- 
Ποῖ Ῥατπ] αθἸγπιθᾶ {ο 6 αἰΐνο. δ1ἐἱογε 
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καταβεβηκότες ᾿Ιουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα 
“-“ ἃ 

αἰτιάματα φέροντες κατὰ τοῦ Τ]αύλου 1", ἃ 
” ”/ » ” » / ᾿ 

8 οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι, ἀπολογουμένου αὐ- 
κι 1 “ ” ώ Ἂν / ΄“ ᾽ ὃ “ 

τοῦ" ὅτι Οὔτε εἰς τὸν νόμον τῶν ᾿Ιουδαίων, 
" Ἔ κο / ” » / / “ οὔτε εἰς τὸ ἱερόν, οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρ- 

“ ΄σ 5 / 

Οτον. ὁ Φῆστος δὲ τοῖς Ἰουδαίοις θέλων 
’ - / 

χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ 
9 ΄ - 

εἶπε, Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβάς, ἐκεῖ 
“ 5 ς 

10 περὶ τούτων κρίνεσθαι ἐπ᾽ ἐμοῦ; εἶπε δὲ ὁ 
- ΄“ ’ 

Παῦλος, ᾿Ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρος ἑστώς 
αἱ “ ΓᾺ Σα 

εἶμι, οὗ µε δεῖ κρίνεσθαι" Ιουδαίους οὐδὲν 
᾽ / « Ν Ν / » / 

ἠδίκησα, ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινωσκεις. 

11 εἰ μὲν γὰρ] ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πέ- 

πραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν" εἰ 

δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσί µου, 
᾽ ’ ’ ) ” ’ ’ 

οὐδείς µε δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι. Καί- 
΄“ , ΄- 

19 σαρα ἐπικαλοῦμαι. τότε ὁ Φῆστος συλλα- 
Α »" » 

λήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη, 

Καίσαρα ἐπικέκλησαι ;}} ἐπὶ Καίσαρα πο- 

ρεύσῃ. 
« Ψ- ΑΝ ΄ ὅν ΕἸ ” 

ι13 Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων τινῶν, Αγρίπ- 
ς Ν Ἂν ,ὔ / » 

πας ὁ βασιλεὺς καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς 

1 τὸν Φῆστον. ὡς 
/ ” / 

14 Καισαρειαν, ἀσπασόμενοι 

δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος 

τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον, 
/ » ΄ 

λέγων, ᾿Ανήρ τίς ἐστι καταλελειμμένος ὑπὸ 
» ΄ Ν - ΄ 3 15 Φήλικος δέσμιος, περὶ οὗ, γενυμένου µου εἰς 

ς Π ῃ / ἘΝ - ᾿ ε 
Ἱεροσόλυμα, ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 

πρεσβύτεροι τῶν ᾿Ιουδαίων, αἰτούμενοι κατ᾽ 
5 - Ν ο] » 

16 αὐτοῦ δίκην, πρὸς οὓς ἀπεκρίθην, ὅτι οὐκ 
ΕΣ ιά 

ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρω- 
᾿ 3 ΄ 16 Ν Δ ς , πον εἰς ἀπώλειαν 1, πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμε- 

νος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς κατηγύρους, 
, » , , ν᾿ - » / 

τύπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλή- 
/ - 

ΙΤ ματος, συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε, 
» Δ / / - .ς-- 
ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος, τῇ ἑξῆς 

ιά » 9 ΄- / 3 ᾿ὔ 3 - 

καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκέλευσα ἀχθῆναι 
Ν 3 . . τ ΄ « ΄ 

18 τὸν ἄνδρα περι ου σταθέντες οἱ κατηγοροι 
ὃ / ᾿νε, 9 έ 17 5 ε , 

οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπέφερον ὦ ὧν ὑπενόουν 
/ ’ ΄“ 

19 ἐγώ δ, ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισι- 
/ 5 

δαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτόν, καὶ περί τινος 
3 [φ /΄ Γ - - 

Ἰησοῦ τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῆν. 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

19 αἰτιώματα καταφέ- 
ροντες 

Ἡ τοῦ Παύλου ἀπολο- 
γουµένου 

Ω - 

15 οὖν 

19 { Του 

14 ἀσπασάμενοι 

15 καταδίκην 

16 ϱπι, εἰς ἀπώλειαν 

17 ἔφερον 
ΠΣ ΣΕΥ εγω ὑνυπενὸου» πονη- 

ρῶν 

051 
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1.0», 
1 τα 
αἰοπυ(Γιῖ 
Ποιῦ {ο 
οπιφιυῦ}ο 
Λ6ΥΕΟ. 

"ον, 
«πιασ- 
μιογιί. 
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20 Απιᾶ Ῥεσατβο ΙΤ ἀοαρίος οἵ Επο]ι 
ΤΠΦΊΠΘΥ οἳ απεβίοἩΒ, Τ αβ]κοᾷ Πτα 
γηλαεί]εχ Ίο οι] ρο 1ο ο ογαβα]δπη, 
θα {ενα Ῥοε/]ιᾶραᾶ οὗ {Π656 πα ουβ. 
21 Βαὺ νοη Ῥατ] μα αργρεα]εᾶ {ο 

Ῥο γεβεγνος πηΐο {με " πθαυῖηρ οἳ Απ- 
ραδίας, 1 οοπιππαπᾶσᾷ Πΐτη {ο "6 κερί, 
{111 ταϊρ]{ βεπᾷ πα {ο Ο.0βαχ. 
22 παει Αστίρρα Βαϊ ππ{ο ῬἘεξίας, 

1 ποπ] αἱδο Ίθαν 1ο τη τασ- 
561, ΤῸ 1ΠοΥτοΥγ, βαϊᾶ Π6, ἔποῖι »Βα]έ 
Ίιθαν τη. 
29 Απο ἔΠλοτηογτου/ θη ρυϊρρᾶ 

νγαβ οοἵπς 84 ὮῬογπῖσς, πα ρτεαί 
ΡΟΊΠΡ, απᾶ ππαδ οπύετεᾶ Ιπίο ἴμο 
Ῥ]ασς οὗ Πδατίπρ, τι ἐ]ιο ο]ε[ οα)- 
βίη, απιᾷ ῬτποΙρα]1ηθη οἵ {116 οἰΐν ; 
αὖ Ηδϑύπβ᾽ οοτητηδηατηθηὺ Ῥατπἱ γγαβ 
Ῥτοτιρ]ί {οτίᾖ. 
24 Απᾶ Ἑορίας Βαϊ, Κίπρ Αστίρρα, 
απᾶ 811 τησ] ΠΟ ἃ. 6 Ίοτο Ῥγθβοηί 
τυ} τι, 76 566 {15 τῆβτν, αρθρο ΠΟΤῚ 
411 {π6 τυ] υϊὑπιᾶθ οἵ {π6 ἆαπβ ανα 
ἄρα! σι της, Ρο αὖ ὁσοταδα]οπη, 
απά 4150 Ἰεγα, ουγίηρ ὑπαῦ ηε οαση{ 
ποῦ {ο νο αἩγ 1οἩρετ. 
2ῦ Ῥταϊ γηεηι 1 {οαπᾷ {παὺ Ίο Ταᾶ 
οοτηχηϊ θα ποἰ]ίτρ χουν οἳ ἀθαί]ι, 
απᾶ ὑπαῦ Ίο Ἰήτηβο][ Τα αρροα]οᾶ 
ἴο Απρσαδίας, 1 Ἠανο ἀεειππ]πεᾶ {ο 
Β6ΠΩ͂ Πΐτη. 
20 Οὐ Ποιὰ 1 Ππαγο πο οογξαϊῃ {Ππϊπρ' 

{ο τυϊῦθ απο τὰν Τιογᾶ: ὙΥ μου θίουθ 
Τ αγο Ὀγοπρὐ Ηἴτη {οτζ] Ῥείοτο τοτ, 
απά βρεοεϊα]]γ Ῥείογο {ποο, Ὁ Κῑπρ 
ΑρτΊρρα, ὑπαῦ αὔξοι οχαππϊπαίοπ πᾷ, 
1 τηϊσηὺ Ἠανο βοτηθυγμαῦ {ο σ]{6. 
ὩἹ ῬῸΥ 16 Βϑοιηθίῃ {ο πιθ πΠΠΤΘΒΒΟΙΙ- 

αβ]ο, {ο βεπᾶ α ῬΥϊδοπ6Υ, απᾶ ποὺ 
γι} {ο ΒἱσπΗγ {116 οτἴηςς Ι8ϊᾷ 
αραϊηξῦ Πίτη, 

«306 ΤΠου Αστῖρρα βαϊα ππ{ο Ῥαπ], 
Έμοι ατί ρϑυτοϊ 64 {ο βρεα]ς {ου 011γ- 
5611, Τ]επ Ῥατπ] βἰτοίολπεᾷ Του ἢ πο 
απ, απᾶ απβγγογεᾷ ΤΟΥ ἨΙπηδα]!, 
21 {Π1Πη1 τΙΥΕΘΗ Ἱαρῃγ, Κῑπρ Αρτῖρ- 

ρα, Ῥεσαταδο 1 518] αΏβνγεν {ου τη 561 
5 ἄαγ Ῥεΐογο {]ιοο (οαεΒῖηρ 811 πο 
υήπρς ΠΟΥ θοῦ 1 απι αοσπαβεᾷ οἵ {πα 
16/8: 
ὃ Ἐ]βρεσ]α]Ιγ, Ῥαεσααβο 1 ἸΟῪ ὑΠ66 

{ο Ρ6 δχρουῦῦ ἴῃ 8ἃ}1 οπβδίοπις απᾶ 
ἀαΘ ]Ο 5 τ ΒΙΟῊ ἃ. 6 ΑΤΠΟΠΡ {Πε 67/5: 
ὙΠΟ ίουθ 1 Ώδβεεσ] {Π66 {ο θα Τὴ 6 
Ῥα θη] νυ. 
4 ΜΥ παπι οὗ [ο ἴγοπα τὴν γοπ{1ι, 
τ] Οἢ πνας αὖ ἴπο Πτεδί απποπς 1η]ηθ 
ο παίοι αὖ «εγαδα]θιῃ, ΚΠΟῪ 81] 
61ο ἆ6πγς, 

1881 
20 Απᾶ 1, Ῥεῖπρ' ρονρ]οχοᾷ πον {ο 

Ἰπαπῖτο οοπέσγηΙης {1αοβο {111ρΒ, 
αβ]κοᾷ πνπείεν Ίιο υποιπ]ά ο {ο 
«1 6Υδα161Η, απ Ώ]εγο ΡῈ ἡπᾶροῦᾶ 

21 οἵ ιαδο ππαίίαοις. ὍῬαί πει 
Ῥατπ] Ἰαᾶά αρροα]εᾷ {ο Ῥο Ἱτορῦ 
{ου {πο ἀθοϊβίοῃ οἵ 1016 οἴΠΡΕΥΟΥ, 
Τ οοπιπηαπάεἆ Πτα ἴο ο Ἱαρί 
{111 5ῃοι]α βοπαᾶ Ἠϊπαπ {ο Οαβαν. 

22 Απᾶ Αστίρρα, βαϊά απίο Ἐερίας, 
Τ 4150 Σοοα]ά 15} {ο Ἰθαν {μα 
πΠΑΊ ΤΊ 5617, ΤΟ-ΊΠΟΥΥΟΥΥ, 5 ἢ 
16, οι 5810 ἤθδυ Ὠΐτη. 

8ο οἱ {16 ΙΠΟΙΥΟΥΥ, που ἀρτὶρ- 
Ῥα 88 601168, ἃ Ῥογπῖσα, ΜΙ 
6γοαῦ Ῥοπαρ, απιά Όιαγ νους 6- 
{εγεᾷ Ιπ{ίο ἴ]ο ρίασςε οἵ ἨδαΊηρ, 
πια ὑπὸ ολῖοξ οαρίαϊηΕ, απᾶ ἴ]ιο 
Ῥτίποῖραϊ τηθη οἳ {ο οἵψ, αὖ ἴ]ια 
οοτηππαπᾶ οὐ Ἑδδίας Ῥατπ] πας 
Ῥγοισηό ἴῃ. Απά Ἑδείας Βα ἢ, 
ίϊπς ΑργίρΡα, απιᾷ 81] τησ] πγἩΙο]ι 
αγο Ίσγο ργοβοπ{ ὙΠ} ας, Τε Ῥο- 
Ἰο]ά 15 ταα, αροπξ ποτ αἲ 
{μ6 τη] πάς οἵ {ιο 1οπγ5 τπαᾶθ 
Βαϊ ἴο τηθ6, Ῥοῦμ αὖ {εγας5α]6τῃ 
δια] Ἠστε, ογγίπσ ὑπᾶῦ ο οπσηῇ 
ποὺ {ο Ἠνο δὴν Ίοηρεν. Βα 1 
{οαπᾶ ὑπαῦὺ Ίο πα οοτητηϊ θεά 
μπούμϊηρ νογί]γ οἳ ἄθαί: απᾶ 
α8 Π6 Ἠϊπηβε]Ι αρρεα]εά {ο 186 
ΘΙΏΡΘΙΌΥ 1 ἀαιεγιηιπεᾶᾷ {ο βεπᾶᾷ 

20 τη. ΟΕ ποπ Τ Ἠανο πο 6εἵ- 
{αΐπ ὑμίτρ {ο νῖτε απ{ο τὴν ]οτᾶ. 
ὙΠιανείοτο 1 πᾶν Ῥτοισᾗί Ἠϊπα 
Τογι Ῥοΐοιο γοα, απ βρεσϊα]]γ 
Ῥοαΐοτο {π66, Ιΐπρ Ασιΐρρα, εμας, 
ἰδοῦ οχαπηήπαβίοα πᾶ, 1 τπατ 

27 Πᾶν βοηθεια! {ο υϊίθ. ἘῸΣ 16 
βϑϑιηθίῃ {ο της τη ΘΑ ΒΟΉ 8016, 1π 
βοπά 1ης α ΡΥῖ8οπεν, ποῦ ψηλα] {ο 
αἹσι]{γ πο «μαχροες αραϊηδί τη, 

26 Απά Αστῖρρα βαῖᾷ ππίο Ῥαπ], 
ΤΈ]οι ατί Ῥουτηϊ θα {ο βρεαἷ Του 
{πῃ γβο 1. Τποεπ Ρατ] 5ἰγείο]ιεά ἔου τ 
Ἠ18 παπᾶ, απᾶ τηϑᾶθ Η15 ἀθίθπορ: 

2 1 υπ] τηγβ6} Ἠαβρργ, πο 
ΑἈρτίργα, ὑμαὺ Γαπη ἴο τη ΚΘ τὴν 46- 
ἔδμποθ Ῥοΐογο {Π66 {115 ἄδν {οπο]ι- 
ἵης 811 π6 ἐπίηρβ ψμουθοῦ Τ απ 

8 αοσἀδεᾷ Ὦγ {Π|6 6 5: Σοβροσϊα]]γ 
Ῥοσατδο ποῖ τὺ οχρατί ἵῃ αἱ 
οπβίοπι5 απά απεβοπς ὙΠῸ} 
α1θ ΑΠΠΟΠΡ {πο ἆθπβδ: ὙΊ6τθ- 
{ργε 1 Ῥοαβθες] ἴ]θο ο Ἠεαῦ τηο 

4 ραμεπί]γ. ΜῈ ππαηπον οἱ 11ο 
{πιο ἔνοπα Τὴ γοπί] αρ, σλίσ]ι 
πναβ ἔτοτα {Π6 Ῥοριηπίηςρ απποης 
1ΠΙΠΘ οὐ ΠΟΠ, απᾶ αὖ 96- 
χ1βα161Η, ΚΠΟΝ 811 πο 6618: 

28 

2 ̓- 

τῷ σι 

1 α΄. ἐμὲ 
«Ατισιι8- 
{μδ. 

201, τα 5 
τοϊδηϊης 

80}, 
φεσαιβα 
οι αγί 
οδρεεῖαζ- 
ἐψ επρεγέ 
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90 ἀπορούμενος δὲ ἐγὼ εἰς 19 τὴν περὶ τούτου Ὁ 19 οι. εἰς 50 τούτων 
, ” ν, / { ” 

ζήτησιν, ἔλεγον, εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι εἰς 

Ἱερουσαλήμ, κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ τούτων. 
9] τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι 

ΔΝ “ - 
αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, 
ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτόν, ἕως οὗ πέμψω"! 

ΡΝ λ / 3 , Ν ΔΝ 93 αὐτὸν πρὸς Καίσαρα. ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς 
ο Ὁ Ν 

τον Φῆστον ἔφη”, ᾿Εβουλόμην καὶ αὐτὸς 
΄ - Ω ε 4 

τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. ὁ δέ3, Λῦριο, “ἢ οπι. ὁ δέ, 

οπι. ἔφη 

φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ. 
αι , κι» 

23 Τῇ οὖν ἐπαύριον, ἐλθόντος τοῦ ᾿Αγρίππα 
κ , , κ᾿ - , 

καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ πολλῆς Φαντασίας, 
δ 

καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον, σύν τε 
τοῖς"! χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσι τοῖς κατ᾽ ἐξο- 33 οπι. τοῖς 
χὴν οὖσι τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ 5" οπι, οὖσι 

94 Φήστου, ἤχθη ὁ Παῦλος, καί φησιν ὁ Φῆ- 

στος, Αγρίππα βασιλεῦ, καὶ πάντες οἱ συμ- 
παρόντες ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦτον περὶ 
οὗ πᾶν" τὸ πλῆθος τῶν ᾿Ιουδαίων ἐνέτυχόν “ὃ ἅπαν 
μοι ἔν τε Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶν- 
τες μὴ δεῖν ζῇν αὐτὸν μηκέτι. ἐγὼ δὲ “7 βοώντες 

καταλαβόμενος 5 μηδὲν ἄξιον θανάτου αὐτὸν “ἢ κατελαβόμην 
πεπραχέναι, καὶ) αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικα- “Ὁ (707 :) οπι. καὶ 

2 σι 

-» κ᾿ ΄, ο, ΄ 
λεσαμένου τὸν Σεβαστόν, ἔκρινα πέμπειν 

90 αὐτόν, περὶ οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ 59 οπι. αὐτόν 
/ » εἰ / ΑΛ » 5 

κυρίῳ οὐκ ἔχω. διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ 
ΒΕ φαν Ν λι τα ΛΑ. ” β δ “ 3Α /. ἔν ὑμῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασιλεῦ ᾿Αγρίπ 
πα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τι 

΄ 91 ΕΣ / - ΄ 

21] γράψαι ὃ ἄλογον γαρ μοι δοκεῖ, πεμποντα 
, ν “ 

δέσμιον, μὴ καὶ τὰς κατ᾽ αὐτοῦ αἰτίας ση- 
μᾶναι. 

3 / Α ι σ 

26 ᾿Αγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, 
Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. τό- 
τε ὁ Παῦλος ἀπελογεῖτο, ἐκτείνας τὴν 1 ΟΠι. ἀπελογεῖτο, 
χεῖρα", 5 αᾶ ἀπελογεῖτο 

Ν / ο » “ ε Δ.5 / 9 Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, 
βασιλεῦ ᾽Αγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον 

μέλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοὺ σήμερον" ὃ ἐπὶ σοῦ μέλλων σή- 
3 μάλιστα γνώστην ὄντα σὲ εἰδὼς πάντων μέρον ἀπολογεῖσθαι, 

Ἵ τί γράψω 

Ἂ 3 4 ) 
τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων" ᾿ 97)": εἰδὼς 

Ν ΄ ” / “ 

διὸ δέομαί σουῦ, μακροθύμως ἀκοῦσαί µου. ὅ (δέομαι) ΟΠι. σου, 
Ἅ 

4 τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος, τὴν 
3 2 “ - 

ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει µου ἐνῦ ὁ (ἔν) ααᾶ τε 
Ἢ λ μ ”/’ / ετ 3 - 7 . εροσολύµοις, ἴσασι πάντες οἱ! ᾿Ιουδαῖοι, 7Ἰ οἨι. οἱ 
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1611 1881 
δ Ἠμίο] παν τηθ 1γοπι ἐπ ΡῈ- ᾿ ὅ Μανίπςρ Ἰποπ]εᾶσο οἵ το ἔγοτι 

σ᾽πηΐηρ, (1 Όπεν που] {οραίγ) {πὸ πια ναι, 1 ἴλαγ Ῥο π]]πισ {ο 
αἲίον {6 τηοϑῦ βἰταιζοςί 5εοῦ οἳ οἵ {οβΏΙ{γ, μον ὑπϑὺ αξία {ο 5ἰγαΙί- 
γθἩρΙοη, 1 Ηνεᾷ ἃ Ῥ]ματίβεο. οϑῦ βϑοῦ οἵ οἷν τεβρῖοι 1 Ἠνοα ἃ 
6 Απᾷ ποῦ 1 βίδπᾶ δα απι Ιπᾶσεᾶ 0 Ῥμαγίδεα. Απᾶ πουν 1 βίαια λδ) 6 

{οχ {16 Ἰορο οὗ {Π6 Ῥτοππῖβο τηδᾶθ οἳ {ο Ῥε Ἱαᾷσαά ΤοΥ {πὸ Ίορε οἵ ἔλο 
αοά ππ{ο οἵ Γα{1ο6Υς: Ῥτοτη]βθ τηαᾳαο οἳ αοα πηΐο οἷν 
1 Ὀπίο πο] Ῥτοπιϊδα οι πείνα 7 ΤαἴΠοτβ; Πίο πηλό ργοπιίδε ΟἿΣ 

(165, Ἰηδίαπ{Ιγ βαννίηςρ ἄοά ἄαγ νε]να 11ἱΡ6Ρ, εαΥπαβ]γ βετνῖπς 
απιά πὶσΗ 6, Ἠορο {ο σοππθ: ἘῸΣ ΙΕ] (Ἰοά πὶσλί απᾶ ἄαγ, Ἱορο {ο αἲ- 
Ἰορθ΄8 βᾶκθ, Ἐϊπρ Αρτῖρρα, 1 απι ἰαΐῃπ. Απ οπσετις {118 Ἠορο 
αοσπαδαεᾷ οἵ {]ιο 68. 1 δὶ αοσαξδεᾷ Ὦγ πο σσ, Ὁ 
8 ὙΥ βἰοα]ά τν Ῥαο (ποαιρμί αἱ 8 Ἰῃηρ! Ίαν 15 1 Ιαπᾷσεᾶ Ἱπ- 
Ώνις ᾿ΠοΥ 1016 νηζ]ι γοα, ὑμπαὺ αοά ογε(Ιρ]αο γη] γοα, 1 ἄοά ἀοί]ι 
αμοπ]ά ταῖδο ὑπ6 ἆθαά 2 9 ταΐβο {πο ἀθα 9 Τ τνογῖν(μοιρη{ 
91 νοῦν ὑμοασ]ῦ τυ} τα 56 1, ἐ]ιαί τὶ ἢ πυυβ6 1, ὑμαὺ 1 οαρ]{ {ο 4ο 

1 οπρῃηῦ {ο ὁ τπαπγ {πη ρ5 οοπἴγαΥγ ΤΩΔΏΥ {λμήπσς οοπίτασγ {ο {πὸ 
{ο {πο πβτηθ οὗ σᾳερας οἵ ΝασατείἩ: 81186 οἱ 9655 οἳ Ναζαγοίῃ. 

Δ 0}. 8.8.1 10 μοι ἐπίηρ Τ αἰ8ὸ αἰᾶ πι 10 Απα {115 Τ 4150 ἀῑά ἴῃ “ υτιβαίθση: 
Ἰογπραίθτῃα, ἃ την οἳ {Π6 ϑαϊηῦβ απά 1 Ῥού] πό τὸ τπαπγ οἳ μα 
αιᾶ Τ εαί τρ ἴῃ Ῥτίροη, Πανίηρ 16- Βα] ηὖβ ἴπ ΡΤΊΡΟΠΕ, Παν πιστοσεϊνεᾶ 
οεϊνοᾶ δαθῃουν ποπ {πὸ ομ]αξ απὐΠοτΙϐγ ἔγοπα {16 ομΙαί ρτϊθβίς, 
Ῥυϊοϑίβ, απᾶ Ὕ]ιεη {ΠΥ πεγο Ῥραύ απά σοι {ευ πεγε Ῥραί {ο 
{ο ἀεαί]μ, 1 ανα 1ΙΥ νοῖοο ασαϊηρί ἀἄεαίῃ, 1 ραν ΤΥ νοίο ασαϊης 
{ποτη. 11 ἴμοαπι. Απᾶ ραπὶςμῖηςσ ἔπτη οἳ- 
11 Απᾶ Τ ραπϊεηαᾶ {]απι οἵ ἴῃ θη τη 65 ἵπ 811 {ιο βγπασοραθΒ, 

ΟΥΘΙῪ Ῥγπαᾶροραθ, απά οοπιρε]εά 1 Είονο {ο τηα]ο ἔ]πεπι Ῥ]αβ- 
{ποτὰ {ο Ῥ]αβρηετπςθ, πα Ῥεϊΐηρ εκ- Ῥ]μαπαθ; απᾶ ἸῬοΐπρ εχοεεάἹπρ]γ 
οθαεἴπσ]σ τπαά αραϊπδί {μοαπῃ, 1 Ῥει- τηαά αραϊηςδῦ {πετα, Τ ρεγδεσπθεά 
βεοπ{εά επι ονοπ ταπίο Αἰχαπρο ματι οναεπ πηΐο Εοτεῖσῃπ οἰ 165. 
Οἰ 165. 19 ΤὙΤΒΘΥΘΌΡΟΙ ἃ5 1 Ιοαγπογεῖ {ο 

πον. 9,59. 12 ἘΥΒΟΥΘΌΡοΟΙ, 85 1 πόπΐ {ο ῶα- Ῥαππαβοας πλ ἴπο δαπου 
1Π8ΡΟΆΒ, νι Δα μου απᾶ οοτη- δα οοπιπη]ββίοα οὐ {πο ομῖαΕ 

Γπηϊββίοη {γοπ} {πὸ οἩ]ε[ Ῥτίοδίς, 19 Ῥνεβί», αὖ πᾶᾶασ, Ο Κκίηρ, Τὶ 
15 Αὐ πηϊάάαγ, Ο Κῑπρ, Τ βαπγ ἵπ ἐπ6 ΒΩ ΟΠ {Π6 παν ἃ Πρ]ις ἔτοτη 

ναγ α Πσ]ηῦ ἔγοτα Ἠδαγεῃ, 4ροτο {Π6 ΊδαγεΠ, ον {ο Ῥϊρμίιαρς οἳ 
Ῥτϊρ]ιιαςς οὐ {πο Βαπ, ϱήήτισ τοις πα απ, βμήπίπσ τοππᾶά αροπί 
αροπί ππθ, απιά {μαιη γε ΤΟΌ ΠΟΥ - 116. απᾶ παπι {ια Ἱοπτπεγεί 
οἆ ψ 1} τη. 14 ὙΠ τη6. Απά θη νε ἡ δ 
14 Απά π/πεη σα ἡ γ6 16 αἩ] [8116 {ο 811 {α]1οπ {ο {π6 ϑαυίῃ, 1 "θαυ ἃ 

{πιο οατ{]ι, Τ πραγ ἃ τοῖσο Βρθδιηρ ποῖςο βαγίπς ππίο Τη6 ἴῃ ἴ]μο 
πη{ο 1ης, απᾶ βαγίηςσ ἵπ {1ο ἨἩοαμγοανγ Ἠερτον Ἰαπραασο, βατ], Ρατ], 
{οηραο, βατ], Ῥαπ], ΥΗΥ Ῥεγεεσπίαξί ΠΥ Ῥεγβοσπ[αοξδί ἴ]οα πια» 1 
{πο τη6 Τί 15 παγῇ Του περ {ο 18 Ἠαγά ΤοΥ λαο {ο Κιοῖ ασαϊτπβί 
Ἰάο]ς αραἰπδί ἴ]ο Ῥυῖοῖκβ. 15 ΞίΠο ροαᾷ. Απά 1 ραϊᾷ, ιο 
16 Απ Τ ρα1ᾶ, Ίο αγ ὕμποιι, Τιοτᾷ ὃ αγ μοι, Τιονά2 Απᾶ {Π6 Τιονᾶ 

Απιᾶ ο βεϊα,1 απι ὁᾳθριις όσα {ποια 5816, Τ απι “6515. νλοτη ἔ]οι Ῥετ- 
Ῥουβθοαίοβί. 16 βεοπ{αεύ. ῬΒαΐ διῖβθ, απᾶ 5ίαπᾶ 
16 Βαΐ χὶδε, απᾶ βἰαπᾶ προηπ ἴἩγ προη πῃ γ θοῦ: {ον {ο ἐς οπᾶᾷ 

θοῦ, {ου Τ πᾶν αρροατοᾷ πηΐο {]ιεε Ίιαγο 1 αρρεατεᾷ ππΐο {Π66, {ο 
10Υ {118 ῬΌΤΡΟΒΘ, {ο 1πακο περ ἃ αρροϊπ6 {περ ἃ παϊπϊβίον απιά 
πηϊπϊβίον απᾶ ἃ ὙΙΙΠΘΒΣ, Ῥοῦμ οἵ ὃ ΙΙΠΘΡΡ Ῥοῦμ οὗ ο πρβ 
{π6586 {]ήπσβ πΥμΙοἩ {ποῖ Ἰιαδί 8661, Ἀπγπογοίπ ποῖ Ἰαβῦ 566 1η6, 
απιᾶ οὐ {ποθ {πρβ 1) Όλο γγμίο]ι 1 απά οἳ ια πρβ πηλεταῖπ 1 
πι αργθαν απ{ο {1166, 17 νι] αρρθαν απίο ἴμεο; ἀθΠγοι- 
17 Ώε]μνοτίηρ {Π|66 Γποπη {Π6 ρεορ]ο, Ίηπρ λαο Γνοπι {Π6 Ῥοορί6, απᾶ 

απᾶ 1γοπα {1ο θη 1165, παῦο οι {χοπ ἴμο (οπΠ/Ι165, απο ποτα 
ΠΟΥ͂ Τ βοπά {1εθ, 181 βοπά λαο, {ἴο ορϑθὴ {λα 
18 Το ορεπ {]αῖγ 6γ65, απᾶ {ο ἴπνῃ 
ποπ {γοιῃ 4 ἈΥ] 655 ζο]1σ]18, πα ἔγΌ πὶ 

ΘΥ65, Αμα ιεν τηαγ ὑπγπ ἔγοπι ͵ 
ζατ]κηςββ {ο ΙΠσμί, απᾶ Ίτοτα , 

10ΟΥ, Ον 
το] ἢ 
ογαλά 

2 αν. 
σοαᾶδ. 

8 ΜΔΗΥ͂ 
αποῖοπί 
ααζμοτῖ- 
{165 τοδὰ 
16}. 
{01 παϑὶ 
δσσι. 

805, 
{ο ἔτι γν 
ιο 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

, " πι ορ; 
ὅ προγινώσκοντές µε ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι µαρ- 

- μή ν Ν ; α 
τυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν 

τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. 
Δ [οἱ Ἂν 3 3 / “ 8 ΔΝ ,΄ὕὔ 9 

6 καὶ νῦν ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς πρὸς τοὺς πατέρας 

ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἕστηκα 
ή ” ἃ λ , ς 3 

ἢ κρινόμενος, εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν 

ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει 

καταντῆσαι' περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι, 

βασιλεῦ ᾿ Αγρίππα," ὑπὸ τῶν" Ἰουδαίων 1". 
ΤᾺ 3/ / . « ΄“ 9, « Α 

8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν, εἰ ὁ Θεὸς 
ν » , ιν . αι ὦ 3 

9 νεκροὺς ἐγείρει; ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυ- 

τῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δ πρ μα Ἴη ρ 
- Ν 5 - 

10 δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι ὃ καὶ ἐποίησα 

ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλοὺς τῶν ἁγίων 
" Ν ΄ “ 

ἐγὼ" φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν 
5 , Ε] / / Ἂν , ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε 
ΕΣ “ ’ ον Ν Δ ἐς 

11 αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον. καὶ κατὰ πάσας 

τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς, 

ἠνάγκαζον βλασφημεῖν᾽ περισσῶς τε ἐμμαι- 
η 3) οι »κ 7 -“ ᾿ 9 Π ” 

νόμενος αὐτοῖς, ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω 

13 πόλεις. ἐν οἷς καὶ] πορευόμενος εἰς τὴν 
Δ ” 5 » Ν . ΄ ΄ 

Δαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς 
” » , , ἷ 18 παρὰ τῶν ἀρχιερέων, ἡμέρας μέσης, κατὰ 

ελ ον - τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν 
/ - ιά ’ ’ ΄σ΄ 

λαμπρότητα τοῦ ἡλίου, περιλάμψαν με φῶς 
᾿) , 1 καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους. πάντων 

- ΄ ΄ Ψ, 

δὲ" καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα µ ΙΙ 

φωνὴν λαλοῦσαν πρός µε καλ λέγουσαν 13 
- ες ευ 

τῇ Ἡβραϊδι διαλέκτῳ, Σαούλ, Σαούλ, τί µε 
’ ὕ διώκεις ; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτί- 

- 5 τν ν 16 ζει. ἐγὼ δὲ εἶπον, Τίς εἶ, Κύριε; ὁ δὲ 
5 ΕΣ ᾿ " τὰ ο ὰ Ν , 

εἶπεν, ᾿Ἐγω εἰμι ᾿Ιησοῦς ὃν σὺ διώκεις. 

16 ἀλλὰ ἀνάστηθι, καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας 
: - » ’ σου εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι, προχειρί- 

, ’ ο ὃ 
σασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε 
53 » ’ ’ 

11 εἶδες 1 ὧν τε ὀφθήσομαί σοι, ἐξαιρουμενός 
- ΄ - - ἃ - 

σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ" τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς νῦν 
᾽ ΄ » Ν ᾽ - 

18 σε ἀποστέλλω 33, ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, 

καὶ! ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ 

8 εἰς 9. αὐ ἡμῶν 

10 οπι., βασιλεῦ Αγρίπ- 
πα, 
11 

12 

19 9 

21 

οπι, τῶν 

αἀά, βασιλεῦ 

(-ούς) αἀὰ τε 

ααᾶ ἐν 

Οι. παρὰ 

τε 

λέγουσαν 

οι. καὶ λέγουσαν 

ααἀᾷ Κύριος 

(εἶδές) αἀὰ µε ἰδε!, 
χιοί πιαγς. 

3 αἄᾶ ἐκ 

ἐγὼ ἀποστέλλω σε 

τοῦ 



ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΧΧΥΙ. 18- 52. 
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{Π6 Ῥοπγου οἱ βαΐίαπ πο αοᾶ, ἐ]ιαί 
ὉΠ6Υ 1παγ τοςσῖνο ΤΟΥΡΙΥΕΠΟΡΒ οἳ 5118, 
ὉΠ ΠπΠεγίζαπσς απο ὑπ 61 Ὑν 10} 
319 βαποΙβεᾷ Ὦγ αι ἢ ἐπαῦ 15 ἴῃ τη6. 
19 Ὑπαγεαροπ, Ο κἰπρ ΑστΊργρα, Τ 

πγαβ ποὺ αἰβορϑαϊθηῦ πιο πο Ίχοα- 
ναη]γ νΙβΙοη: 
20 Ῥταί ]ιοιγαᾷ Πνεδί ππ{ο ἔπιθι οἵ 

ὮΏαΠΠΒΟΠ5, απᾶ αὖ σεταραίσθιη, απᾶ 
ὑοαρ]οαῦ 811 πε οοαδί5 οἳ “πιάτα, 
απᾶ ἴλιοι {ο {π6 θη 1165, ὑπαὺ (Πεν 
βλποπ]ά ταρεπέ απᾶ {ατπ {ο ἄοᾶ, απᾶ 
4ο σου 5 τηθεῦ {οΥ τερεη{αηςθ. 
21 Ἐου {Π|656 «απβ65{]ιθ {6 υγ5 οααρη{ 

τὴ6 ἴπ {μα Τειπρ]6, απᾶ υγϑηὺ αροτιῦ 
το Ι411ηο. 
20 Ἠανίηρ {Παναίογο ορζαϊποᾶ 16] 

οἳ αοά, 1 οοπππθ πηΐο {Πἱ5 αγ, 
πθηερρίηᾳ Ῥοῦ]ι {ο βπηα]] απιᾷ ρτοαί, 
βαγίης ποπθ οὔμεν {]ήπρς {Παπ {ποβο 
νε] {π6 Ἐτορ]είς πα Ἠοβες ιά 
5αΥ ΕΠοτπ]ά οοηΊθ: 
25 Τ]ιαῦ Ομτὶςε εποπ]ᾶ βου, απᾶ 

{παῦ Π6 μου Ῥο ὑπὸ Ετεί αι 
πΠοπ]ά 15ο τοπ ἴμο ἀθαᾶ, απᾶ 
5]λοπ]ά εἶιατν ἨἩσ]ιδ αππ{ο πε Ῥεορ]ο, 
απά {ο {π6 ἀεπΙΙΙ65. 
24 Απᾶ α5 6 μας 5ραχκο Του Ἠϊτη- 

56 1, Ἐοβίτς βαϊα νηζ]ι α ]οπᾶᾷ νοῖοο, 
Ῥαπ], ποσα ατί Ῥεβίᾶε ὑπ υ 561}, απο 
Ἰθαγηῖπς ἀοί τηα]χο {Π66 τηαᾷ. 
26 Βευὺ Ἡο βαἶᾶ, Τ᾿ απη ποῦ τηδᾷ, πιοξδῦ 

πορ]ο Ἠεβίαςβ, Ῥταΐ βροα]ς {οτί {μα 
τον β οὗ ἐγα] απιᾷ ΒΟΡΕΥΠΘΡΡ. 
96 Ἐον ἴ]ιο Κίπρ' Ἰαιογγεί]ι οἵ ἴμαβα 

ἐπίηρβ, Ῥοΐογο Ὑλοτα 8150 1 5ρεα]ς 
{γοε]γ: {ον 1 8 Ῥενρπαᾶεᾶ {πα 
ΠΟΠΘ οὗ ἴμεβο {ήπρς ατα ἸΙᾷάεῃπ 
ποπα Ἠήπη, ἴου' 1118 ὑμῖηρ ππαβ ποῦ 
ἆοπο Τα ἃ 60ΥἨ6ΕΤ. 
Ω7 Κίηρ Αρτίρρα, Ῥε]εταςδί {οι 
{ο Ῥνορμείς» 1 Ίπιου (λιαῦ οι 
ῬεΠογεβί. 
28 ΤΠοι Αρτῖρρα βαϊα ππ{ο Ῥαπ], 

Αἰπποςθί ἔλοα ρεγβπαᾶοδί τὴ {ο Ῥα 
α ΟµτικΙατ. 
99 Απᾷ Ῥαα] βαϊᾷ, Τ᾿ γγοπ]ᾷ {ο οᾶ, 

Ειαῦ ποῦ ον ποῦ, Ῥαῦ 8150 81] ἐμαὶ 
ΊθαΥ τὴ6 {Π|5 ἄαγ, Ίγεγε ῬοῦἩ αἰτηοϑῦ, 
απᾶ αἱθορείμεγ 5Π 0} α 1 ατη, οχεορέ 
{μ6586 Ῥοπάβ. 
80 Απ π]ιση Το Ἰαᾶ {πας βΡροκεῃ, 

ἴμο Ἰάπσ τοβο πρ, απᾶ {Π6 ΡΟΥΕΥΠΟΥ, 
απᾶ Ῥογηίος, απᾶ {αγ ὑπαὺ δαῦ πὰ 
{Π θυ 
81 Απᾶ τ ποι ἴ]ιογ πγεγο ΡΌΠ6 αξῖᾷο, 

ἴμογ {α]κοα Ῥούνθσι {πετήδε]τες, 
βαγίπςσ, ΤΠ πια ἀοαί]ι ποβήης 
σπου οἵ ἀθαίι, οὐ οὗ Ῥοπᾶς. 
82 ΤΠ ΘΗ βα1ᾷ Αρτῖρρα πηΐο Μοβία5, 

1881 
ἴλιο Ῥοπον οἵ βαίδῃ ππίο ἄοᾶ, 
Όλα ῦ ἴλιεγ Ίπαγ τασθῖνο ΤΕΠΙΙΒΒΙΟΠ 
οὗ 5105 απά απ ΠΟΥ ΓΟ 6 ΔΙΠΟΠΡ' 
{ποθὴ ]ναξ 8.6 βαποΙῃοᾶ Ὦγ ζαῖ ἢ 

19 1 τη6. Ἰπετείοτο, Ο κίηρ Αρτίρ- 
ρα, 1 ττὰβ ποὺ αἰβορϑαάϊθηΐ πηξο 
{πῸ0 ἨθανοΠ]γ υἰβίοῃ : θαὺ ἀεο]ατοᾷ 
Ῥοῦ]ι {ο {πϑιὲ οὗ Τλδτήββοιβ Πγβῦ, 
απά αὖ 1 αγαδα]στη, δηα {Πποπρ]ι- 
οαῦ αἲ ιο οοαπαγ οἵ “πᾶ, 
απ 4150 Το {πο (θη! 165, ἐπαὺ 
ΠΥ ΕΠοπ]ά ταρεπῦ απᾶ {π|Ὲ ἴο 
αοά, ἀοΐτπρ πγοτ]ςς που οὗ 116- 

21 Ῥοπίαπσς. ἘῸΣ 05 οαπξο ἴ]ια 
2 6υβ βεϊᾳαᾷ πιο ἴῃ {μα Ταπαρ]θ, 

22. απᾶ αββαγεᾷ {ο Κ}] τηθ. ἩἨανιπρ 
Ώμεγοίογο ορίαϊπαᾶ {ιο Ἠε]ρ Ενας 
15. 1γοπι ἄοᾶ, Τ βἰαπᾶᾷ απ{ο {815 
σσ ἑορ ἔστην Ῥοΐ] {ο βπα]] απιά 
«Ὀγθαῦ, βαγΊης ποῦήπρ Ῥαέ ναί 
πιο Ῥτορ]είς πα Μοβας ἀῑᾷ βατ 

29 Ελοπ]ᾶᾷ οοππε; 3Ποπ ἴλπαί {π6 
Ον] ὃτηαςε ἙπΠεν, απ 31ου; 
Όιαί ιο ἤγϑὺ Ὦγ ἴ]ιο ταςαΥγθοί]οτ 
οἱ {πὸ ἆθοᾶ ΕΠοπ]ά ρτοσ]αΐπη Πρ] 
Ῥοΐῦι {ο {16 Ῥεορίο απἆ {ο ἐπ 
ἀοπόϊ]ας. 

24 Απᾶ α5 Ἠο ἴ]πς πιαᾷο Ἠϊ5 ἆθ- 
{οπσςθ, Ἑ οβίτις Βα. να ἃ ]οπᾶ 
γοῖσθ, Ῥαπ], ἴποι ατί πτπαᾶ; [ΠΥ 
Τ ἢ ]οατηῖςσ οί ἔπτπ {περ {ο 

Φὔ πηΔάΠΘΡΑ. Βεὺ Ῥατ] βαΙ{Ἡ, 1 ὅτ 
πο τπαᾶ, ταοβὲ οχοε]]επί Ἐεβίτις: 
ταῖς βροαα]ς [ου ἢ πονάς οἵ ἐγασα 

26 απᾶ ΒΟΡΕΥΊΘΕΣ. Ίου {πὸ Κἰηρ 
Ἰαιογγδί] οἵ {68ο (Πϊπρς, ππίο 
πνοπη 4150 1 5ραα]ς {γεα]γ: {ουν 1 
ατη ρογςπαςεᾷ {πῶῦ ποπθ οἳ {656 
ὑήπσς 15 Πιάάσπ ἔγοπι Ἠϊτα: 1ου 
{815 μα ποὺ Ῥουπ ἄοπο ἴῃ α 

2π «ογπεν. Κίηρ Αρτίρρα, Ῥο]ίεναβύ 
Ώιοα {πο Ῥτορ]είϐ 1 Ίσιου Πιαί 

28 ποι ἸῬε]αοναξι. Απᾶ Αστῖρρα 
βαϊά απίο Ῥαπ], αι αι ή] 
ῬΘυβ βου. ἔλοα πγοπ]άαεδί {αΐπ 

99 πηα]κθ 1ηθ ἃ Οµτ]ββίαπ. Απᾶ Ῥαα] 
φαΐ, 1 που] {ο αοᾶ, ἐπαῦ πγ]θ- 
{πον νι Πο οὐ να τ ἢ, 
ποῦ ἐποα ομ]σ, θαὺ 8150 αἲ πα 
Ίθαν 1ης 05 ἆαγ, πηὶρ]ῦ ἘῬο- 
οοἵηθ Από] α8 1 απι, οχοερί (Παρα 
Ῥοπᾶς. 

80 Απᾶ ἴμο Ἰάπαᾳ 1οβ πρ, απᾶ 
{Ππ6 ΡΟΥΘ ΠΟΥ, δ Ῥογπῖσς, απά 

81 Όιεγ ὑπαῦὺ βαὺ σι {ποῖα : απᾶ 
νηοεπ ποὺ πᾶ πὶ πᾶγανση, ἐ]ποΥ 
ΒΡΆΚΘ οΟΠ6 {ο δμοίμου, βᾶγ- 
ἴηρ, ΤῊΒ τῇδ ἄοεῦι πούμῖπρ 
σου οἳ ἄθαίῃ οὐ οὗ Ῥοπάᾶς. 

82 Απά Αρτίρρα βαῖᾷ ππίο Ἐεείις, 

2 Θ 

του, 
ἐ]ιοῖγ}" γ6- 
φοπίαγιοο 

205, ἐῇ 
Οὐ, 10116- 
ἐΠΟΥ 

505, ἐς 
διε) εί {0 
δ γί 



}9 

Ρ0 

το ι 

94 

1 

82 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 027 

-“ ” - ΔΝ / - 

τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ 

λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ κλῆρον 
- ᾿ “ 3 ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ, ὅθεν, 

- 3 οὐ ΄“ 

βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ 
οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ 

“ ῷ5 λος / η 20 - / 

πρῶτον" καὶ Ἱεροσολύμοις, εἰς πᾶσάν τε 
τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, 
» / κ. ο) Αἵ ) ’ κκ Τὰν 

ἀπήγγελλον ὃ μετανοεῖν, καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ 
: ; 

τὸν Θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσον- 
ἕ / 1 Ἰουδαῖ λλα- τας. ἕνεκα τούτων µε οἱ” Ίουθαιοι συλλα 

/ » αἱ ἐ - Β - , 

βόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρί- 
5 ν - 9 

σασθαι. ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς παρὰ "5 
- “ - ς ’ “ 

τοῦ Θεοῦ, ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα 
΄σ ΝΜ 3” 

μαρτυρούμενος "Ὁ μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐ- 
Ν ) Ν , νι « -" νο ἢ 

δὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν 
/ / Ἀ - ᾿] Ν 

μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωσῆς, εἰ παθητὸς 
ὁ Χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν 
φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ ἢ λαῷ καὶ τοῖς 

ἔθνεσι. 
΄ ᾽ “ ΄ 

Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου, ὁ Φῆστος 
, εκ Ξ ἘΠ ὁ 

μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἔφη", Μαίνῃ, Παῦλε' τὰ 

πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει. 
« », 40 ΕΣ - 

ὁ δέὗ᾽, Οὐ μαίνομαι, φησί, κράτιστε Φῆστε, 
3 5 Γ᾿ 

ἀλλ᾽ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα 
, Ν 

ἀποφθέγγομαι. ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων 
ῃ Ν ἃ 

ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος 
”, ν 

λαλῶ" λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ 

πείθομαι οὐδέν: οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ 

πεπραγμένον τοῦτο. πιστεύεις, βασιλεῦ 
» / ” / 3: “ Αγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πι- 

, ς 4 3 ’ ΔΝ ΝΥ ΄σ 

στεύεις. ὁ δὲ ᾿Αγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον 
ΕῚ 3 ’ , 

ἔφη”, Ἐν ὀλίγῳ µε πείθεις Χριστιανὸν 

γενέσθαιϑι, ὁ δὲ Παῦλος εἶπεν 35, Εὐξαίμην 
ἂν τῷ Θεῷ, καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν πολλῷϑ οὐ 

’ . Λ Ν , Ν ε] ’ , 

μόνον σε, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς 
’ ΄ 

μου σήμερον, γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος 
Δ - “ 

κἀγώ εἰμι, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. 
-“ 5» ΄ ΕῚ μὴ. γή κ 4» 38 [4 

Καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ”, ἀνέστη 8 ὁ 
Ν Ν ς ς / 4 / Ν 

βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν, ἣ τε Βερνίκη, καὶ 
/ δι ΜῚ 

οἱ συγκαθήµενοι αὐτοῖς' καὶ ἀναχωρήσαντες 
Ν 5 Ψ 

ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες ὅτι Οὐδὲν 
/ ”/ ΕΝ ὃ . / ε 

θανάτου ἄξιον ἢ δεσμῶν πράσσει ὁ ἄνθρω- 
ὁ 5 ο Ν “- , ” 

πος οὗτος. ᾽᾿Αγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, 

τῷ ωι (-τόν) αὐ τε 

οἨν. εἰς 15 99 

27 οπι. οἱ 

ἀπὸ 

τ 9. μαρτυρόμενος 

80 ᾳἀᾶ τε 

91 φησί 

ο9 τῷ (δὲ) «ἀα Παῦλος 

88. οπι, ἔφη 

ποιῆσαι 

55 ϱπι. εἶπεν 

ὅθ μεγάλῳ 

37 οπι. Καὶ ταῦτα εἷ- 
πόντος αὐτοῦ, 

98 (Ανέστη) αάᾶ τε 



1.0, 
σαν. 

νο. 
υπΙᾳ 

ΤΉ ΚΟΕ ΧΕ [1199. κκ 19: 

1611 
Τμής τηδὴ τηϊρηῦ Ἠαγο Ῥθσι βού αὖ 
Ἠρετίγ, ἢ Ἡε Ἰαᾶ ποὺ αρροεα]εά ππ{ο 
Οαρατ. 

ΟἿ Απ πλου 165 γα ἀεζογτηιποῇ 
να ῦ νο βλοι]ᾷ 581] 1πζο ΤζαΙΥ, ὑΠῸΥῪ 
ἀρ νου Ῥατπ], απᾶά οσγίαϊη ο μεν 
ΡΥΙΒΟΠΘΤΒ, πο οπθ παηοεᾷ 11115, ἃ 
οθπίαγΊοη οὗ Απσησις) Ῥαπά. 
9 Απά οπίετίπρ Ἰπίο ἃ ΑΠΡ οἵ 

Αάταπαγ{ήπτη, νο Ἰαππο]θᾶ, τηθαΠ- 
Ἰης {ο 5811 Ὦγ {π6 οοαβδίς οὗ Αβία, 
οπθ Ατίβίατομας ἃ Μασοεάοπίαη, οὗ 
Ῥ]μοδβρα]οπῖσα, εις γη 15. 
8 Απ {νο ποχὺ 8. γε {οπελεᾶ αὐ 

ΦΙάοηυ: Απά οαμαβ σου θοτ 5]. 61- 
ἐχδαίἰοᾷ Ῥαπ], απᾶ ρανο Πτα ΠΟΥ ΤΥ 
{ο 6ο τπ{ο 115 {τίεπᾷς {ο το[γθβ]ι 
Ἠήτηβο]ῇ. 
4 Απᾶ θη γε Πα ]απτιο]ιοᾷ τοπ 

{πεπσο, νο 58 1166 ππάσν ΟΥργαβ, Ῥε- 
σατπ5ο {Πο τ] 5 γ/ογθ 6ΟΠΙΥα1Υ. 
ὅ Απᾶ ὙΊθη πο Ἠαᾶ βαϊ]οᾷ ουετ 

{π6 5εα οὗ Οἶ]σοῖα απᾶ Ῥαπιρηγμα, 
6 6α1Ώθ {ο Μγτα ἃ οἰΐγ οὗ Τῳοῖα. 
0 Απά {μετα {πὸ Οεπίατίον {οππᾶ ἃ 

5810 οὗ Α]εχαπάτία βα1Ηπσ Ιπῦο Τ{α]ψ, 
απά Ίο Ῥΐ τι8 ὑπ 61}. 
7 Απά θη πο δα β81]16 51ου] 

ΙΗΑΏΠΥ 4375, απᾶ βοαγόθ ΊγεΥθ 60118 
ΟΥ6Υ ασαἶπδε ΟπΙάπβ, ὑπ6 πγιπᾶ ποῦ 
Ρα/ετΊπσ 115, νο 581166 ππιάεγ ᾿ Οτείε, 
0ΥοΥ ἀσαϊηδῦ ΡΑΠΟΠΘ, 
8 Απά Ἠανᾶ]γ ραβρίτρ 16, 6118 πη 

α. Ῥιασο πο 15 εα]εᾷ πὸ ἘΔΙΥ 
Ἠανοαις, πηϊσ] πηηεγεππ{ίο 85 [Π8 
οὖν οἵ Ἰαβεα. 
9 Νου ΘῈ πας ππρθ πας 

βραπΐέ, απᾶ νηεη βαϊ]πισ γαβ ΠΟΥ 
ἀἆαησθγοαςδ, ῬεοαἽαδο ἴ]ο Ἐαβί πας 
ΠΟΥ αἱγθαίγ ραβδί, Ρατ]. αζπποπ]β]θᾶ 
λατ, 
10 Απᾶ βαϊῖᾷ ππ{ο {ἶσπα, 9118, Τ 

Ῥθγόσίνθ {λαί {5 γογασο ΜΠ) Ῥε 
γην "αγ απ πηπέ] ἆαππαρα, ποῦ 
οπ]γ οὗ {πο Ἰδαϊηρ απᾶ ΡΗΗΡ, ναῦ 4150 
οὗ οαΥ Ἠνθος. 
11 Νοαγοτίλε]οςς, {ο ΟθπίπτΙΟπ Ῥο- 

Ἠοαγοςί ἴ]ιο πιαβίον πα ἴιο οΠ/ΠΙΕΥ οὗ 
Όιο 5ΗΤΡ, τοῦθ {απ {πορδθ (πηρε 
ν]]ο]ι Ὕγενγο ΒΡΟΚΕΙ τν Ῥαπ]. 
12 Απά Ῥεσοααδο {Πο Ἰαγει σαβ 

ποὺ οοπηπηοᾶΙοῦ5 {ο του 1π, ἔλο 
ΙΠΟΥΘ ρατῦ αἀν]βεᾶ ἴο ἀαρανί ἔπθπος 
4150, 1 Ὦγ απἩγ ΙΠΘΑΠΑΒ ἴ]αγ τηϊσ]ό 
αὐΐαϊη {ο Ῥ]μθπίσα, απιᾷ {μαγο ἴο 
ΗΟ; ὙΉ1Ὸ 1 8ὴ Πᾶν οὗ 
Ογείθ, απιᾷ Ποί]ι (ογγαγᾷ ιο δου! 
νθρί, απ Νοτί] πγεβῦ. 
13 Απᾶ τει {ο οι σιπᾶ 

1881 
ΤῊ15. τη τησ]! παν Ῥεεν βοὺ 
αὖ Ἠροτίγ, 1 Ίο Πα ποῦ αρρεα]εά 
πηΐο Οαβατ. 

ΟἿ Απᾶ πῆθη 18 νγὰβ ἀαεγππ]πθά 
ὑπαῦ πο 5ῃου α 5811 {ον Τα], 
Ώιαεγ ἀε]γετοᾷ Ῥατα] απά οογύαϊη 
οί 6 ΡΤΙΒΟΠΕΥΒ {ο ἃ οθἔτγΊοτ 
παηθᾷ οτπΠας, οἳ πο Απσαδίαι 
1ραπᾶ. Απά αεπρατ]ηπς ἴῃ ἃ 
ΒΠΙΡ οὗ Αζταπαγεαπα, νηῖσ]ι γα 
ἀροῦν {ο 5811 ππίο {πὸ Ῥ]ασθς 
ΟΝ. {1ο οοαδὺ οἳ Αδία, νο ρα 
ἰο 568, ΑΤΙΡΙΑΤΕΗΗΙΡ, ἃ Νασθᾶο- 
παπι οὗ ΤΠοεββα]οπίσα, Ῥεΐτς υη{]ι 
Ἡ8. Απά {ο πεσί ἆαγ νο {οισ]ι- 
ο αὖ Βιάοπ: απᾷ “π|1π5 ἱχεαίεὰ 
Ῥατ] Ιπά1γ, απ σαν Ἠΐπη Ίθανε 
{ο 5ο πηΐο Ἠϊ5 ἔγ]επά5δ δα 3τ6- 
ἔν 65} ἸπηΡΕΙΗ, Απά ραάτρ {ο 
βοα {γοτη {πεηςσθ, Ίγθ βα1]εά ππάοχ 
{π6 166 οὗ Ογρνα», Ῥεσαπδο {Π6 
νηηᾷς ππογε οοΠίΣαΥΥ. Απιᾶ γ]ει 
νο Ἠαᾶ βαϊ]οᾷ αοποβ5 {πε 588 
ὙΠΟ 15. ΟΥ̓ ΟΠοῖα απᾶ Ῥατῃ- 
ῬΗγ]α, Ὑθ οατηο {ο στα, α οἴέη 
οἳ Τιγοῖᾶ. Απᾶ ἴπενο {Π6 ο6τι- 
ἰατίοι. Τοαπᾶά ἃ 5ΗΙΡ οὗ ΑΊεχατ- 
ἅτία δαϊ]ηπςσ ΤΟΥ Τα]: απιᾷ Ίο 
ραῦ τ5 (λετείῃ. Απά θη Ὕγο 
λα ραϊ1εᾷ βΙοπ]ψ ππαἩπγ ἄαγβ, 
απᾶ ὍΘ «ΟΠ πλ ἀπ Ποπ] 
οΥ6Υ αραϊπδε Οπῖάαβ, ὑπ6 πητιά 
ποῦ δΓατίμεν αῇθγῖισ Ἡδ, πο 
βαϊ]οαᾶ ὉΠΟΥ͂ {πὸ 166 οἵ Οτείο, 
ΟΥ̓́Θ ἃρεϊηδῦ Ῥαπποπες απᾶ τ] 
ΑἸ ον οοαβύϊηρ α]οπς 185 πε 
ΟΆ1η6 πηΐο ἃ οετία/η ρ]ασθ οα]]εᾶ 
Έα Ἡαγεπβ; πῖρ]ι γεγτεππ{ο 
Υ/85 ὕΠ6 οἴίγ οἵ Τ45εα. 

4 νηεη ππποη Ώπιο γαξ 
βΡοη{, απᾶ {ιο γογαρθ γγὰ8 ΠΟΥ; 

19 

9: 

ἢ-- 

σι 

συ 

-1 

ορ 

[19] 

ἄαηροτοας, θθοδπ 156 ιο Ταβύ ντας | 
ΠΟΥ αἰτεαάγ οπο Ὦγ, Ῥατ] αἄπιο- 
πὶβ]ηοᾶ ἔποτη, απ βαϊα αππ{ο ἔπτη, 
ΒΙΥ5, 1 Ῥεγοεῖνο {λα ιο γογαρε 
νι] Ῥο γη Ππ]αγ απᾶ ταπο]ι 
1955, ποῦ οπ]γ οὗ πο Ἰδαϊηρ ατιᾷ 
{86 5Η1Ρ, Ῥαΐ 4150 οἵ οὖσ Ἠνας. 
Βαὺ Ὠιο οεη{ητΊοιπ ΡαΥθ ΤΟΥ 
Ίος 1ο {πὸ τηαβύεν απᾶ {ο {πὸ 
οπ/ΠςΘΥ οὗ {Π6 5Η1Ρ, ἔ]απ {ο ἴμοξβα 
ὑΜπρβΥ/ΠΙΕΗ γγοταβροκεπΏγ Ραπ]. 

3 Απάᾶ Ῥεσαμ5δθ ὑπ Ἰαγεπ πγαβ ποῦ 
οοππποᾶΙοςς ἴο ὙΠΟ ἴῃ, {Π6 
1ΠΟΥΘ Ῥατί αἀνῖδεα {ο ραῖ {ο 56ἃ 
1γοτη ἴπεπςσς, 1 Ὦγ αΠΨ1ΙΠΘΑΠΒ [ΠΟῪ 
οοσ]ά τθαοἩ Ῥλ]λωαπῖς, απ πετ 
εγα; ιίο] {8 ἃ Ἀανοπ οὗ Ονεῖο, 
Ἰοοκίηρσ Αποτίμ-θοαδι απᾶ β5οα{]ι- 

19 ϱᾳ,50, 

1 Ὁ 

11 

Απᾶ τσ θη ἔμο βου τηπᾶ | 

105, 
οολογέ 

36. 
γουσίνε 
αἰ!οη- 
ἔϊολι. 

505, 
δι 7 γ- 
ΤΉ 15 {ο 
σεί ἐμοῦ 

465, 
αοιοι ἐδ 6 
δοι{ἡι- 
τὐοϑὲ 
το γιά 
απα 
αοιυπι ἐπι 
ΠΟΥ ἢ- 
εὐθϑὲ 
ευἱηὰς 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

᾽Απολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος, εἰ 
ἥδε. 9. ’ / μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 

Ν - ” ε “ Α 

ΟἿ Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν 

Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας 
” 

ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ, ὀνόματι Ἴου- 

τ 
/ , “ 3 / Ν / 

λίῳ, σπείρης Σεβαστῆς. ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ 
΄σ ” ε Ἁ Υ 

᾿Αδραμυττηνῷ, μέλλοντες! πλεῖν" τοὺς κατὰ 
᾿Ὶ 3 / / ΕΣ / / Δ τὴν ᾿Ασίαν τόπους, ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν 

ἡμῖν ᾿Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονι- 

3 κέως. τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθηµεν εἰς Σιδῶνα' 

φιλανθρώπως τε ὁ Ιούλιος τῷ Παύλῳ χρη- 

σάμενος ἐπέτρεψε πρὸς τοὺς ἢ φίλους πο- 

μ- 

’ ᾽ / “ Ε - » 

ρευθέντα ἐπιμελείας τυχεῖν, κἀκεῖθεν ἀνα- 
, - ’ Δ / 4 Δ 

χθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον, διὰ τὸ 
Δ 3 

ὃ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους. τό τε πέλαγος 

τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύ- 

σαντες, κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας. 
΄ , ΄σ 

6 κἀκεῖ εὑρὼν ὁ ἑκατόνταρχος πλοῖον ᾿Αλεξαν- 
΄- Α -} 

δρῖνον πλέον εἰς τὴν ᾿Ιταλίαν, ἐνεβίβασεν 
ς “5 5» » / τ “ » ς »» ἡμᾶς εἰς αὐτό. ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βρα- 
δυπλοοῦντες, καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν 

ΔΝ “ ς 3” - 3 
Κνίδον, μὴ προσεώντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, 
ε , κι / Ν / ῥα 
ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην 

[ / Ν᾿ ἐς ”/ 3 
8 μόλις τε παραλεγόµενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς 

/ Ν , ν ΄ τε 
τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς Λιμένας, ᾧ 

5 ἐγγὺς ἦν πόλις Λασαία. 
« “ Δ / ΄, λα” 9. 'Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου, καὶ ὄντος 

, “ - 

ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοός, διὰ τὸ καὶ τὴν 
/ 3 ΄ / ς 

νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρήνει ὁ 

10 Παῦλος λέγων αὐτοῖς, "Άνδρες, θεωρῶ ὅτι 

μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας, οὐ μόνον 

τοῦ φόρτου” καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν, μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν. 

11 ὁ δὲ ἑκατόνταρχος τῷ κυβερνή ὶ τῷ ὁ δὲ ἑκατόνταρχος τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ 
- 4 ΄σ - 

ναυκλήρῳ ἐπείθετο μᾶλλον! ἢ τοῖς ὑπὸ τοῦ 

Ι Παύλου λεγομένοις. ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος 
« / κ 

ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν, οἱ πλείους 
» ᾿ 3 - - 

ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι κἀκεῖθενὃ, εἴπως 
/ 

δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παρα- 
/ - ’ 

χειµάσαι, λιμένα τῆς Ἱζρήτης βλέποντα κατὰ 

Ι8λίβα καὶ κατὰ χῶρον. ὑποπνεύσαντος δὲ 

1 μέλλοντι 4 αι εἰς 

5. φορτίου 

4 μᾶλλον ἐπείθετο 

ὅ ἐκεῖθεν 

6039 



090 ΤΗΕ ΑΟΤΡ ΧΧΥΤΙ. 15- 28. 

Ι 0», 
δεαὶ, 

1611 
Ῥ]6ιν 5 οΥΠν, εαρροβίπσ ὑπαῦ {πον 
Ππαα οραϊπεᾶ ἐΠπ6 1} Ῥχροςθο, Ιοοβίπς 
{πθη66, ὑΠ6Ὺ 581164 «ἶο5δο Ὀγ Οτείοα. 
14 Ῥαῦ ποῦ Ἰοπρ' αἴξθι", ἔΠ6Υ6 ᾿ 1 Ὸ56 

ἀροϊηδὺ ἢ ἃ ἰεπρορίποαςδ σπα, 
ΘΔ]Π]6α Ἠπνοσ]γᾶοῃ. 
16 Απά πιο {11ο 5Π10 πτας οδπρηΐ, 

απᾶ οοα]ᾷ τοῦ Ῥεαν αρ ᾿πΐο {με πνήπς, 
ν/θ Ἰοὺ Ποὺ ἆχίνο. 
16 Απά ταππίης απᾶςν 8, ορτζαϊτ 

1β]απά, τυ 10} 15 οα]]οᾶ Οἰαπάα, πε 
μδ το σον] {ο οοππς Ὦγ πε 
Ῥοαῦ: 
17 ἨΠΕἩ γνηαπ ἴπεγ Ἰαᾶ ἔαπ]ει 

πρ, ἴπαογ τπδεᾷ Ἠεῖρβ, απάετριτᾶ- 
Ίηπρ {πο ΠΡ; απ, Γεατίησ Ἰ]οδῦ 
ΠΥ βμοπ]ά [81] Ἱπίο πο απῖο]κ- 
βαη(5, βαἷκο 5811, δη 5ο Ὑ616 
ζπΊγεῃ. 
18 Απά Ῥοΐπρ εχοθεᾶιπρ]γ {οβδεᾶ 
νι ἃ ἐεπηροβύ ἴμο παχί ἆασ, ἴ]εγ 
Ἡρ]ιέσοιιος ἴ]ιο ΕΠ1Ρ: 
19 Απά {πὸ ἰπιτά ἄαγ πο οαδί οαὐ 
σα οὐ οὗ Παπᾶς {Π6 ὑδοκ]ηρ οὗ 
{ιο 5810. 
20 Απ νησι ΠΟΘΙ ΠΠΘΥ ΘΠ ΠΟΥ ΒΕ4Υ5 

ἴῃ ΙΙΠΑΠΥ 4αγ5 αρρεαταοᾶ, απᾶ πο 
5118} {επηροβί Ίαγ οἩ τς, 811] Ίορο 
{μα πο β]οπ]ά Ὦο βανεᾷ πας {ει 
ἰ]κοι απγαγ. 
21 Ῥπαί αξία Ίοπσ αΏθίποπορ, Ῥατπ] 

βἰοοᾶ {οτί ἴῃ ιο πηϊᾶδί οἳ ἔμεπι, 
απά πα], 9115, γ 6 ΕΠοπ]ά Πᾶν Ἱδατ]ς- 
οποᾶ απίο 116, δα ποῦ πᾶν ]οοβοᾷ 
ἤτοι Ογοἴθ, απ {ο πᾶν ραϊπες {118 
Ἰασπη δ 1055. 
22 Απά που 1 οχ]οτί γοα {ο Ῥο οὗ 

ροοᾶ οἴου: {ο0Υ ὑπο θ 5181] Ῥο πο 
1055 οὗ απγ τησ Ἠ{ο αΠΠοΠΡ Το, 
Ῥαΐ οἳ ἐλιο 511}. 
29 ἘῸΣ {ποῖ εοοᾷ Ὦγ πιο {15 

πὶρ]έ {Ππ6 Απιρε] οὗ ἀοα, ΟΞ 1 ατη, 
Δα ποια Τ βοχγο, 
24 Βαγῖπα, Ἐσαν ποῦ, Ῥατπ], ἴ]οιι 
πας ϱο Ὀχοισ]ί Ῥείογο Οε8βαν, απ 
1ο, ἄοᾶ παῖ} ρίνειπ ἴπεο αἩ {μετα 
ναί 5811 να μεθ. 
ὢῦ Ἰογσίογθ, 85, Ῥο οὗ ροοᾷ 

ομεοΥ: ἴον 1 Ῥομενο ἄοᾶ, ὑμπαῦ 1 
β]ια]] 06 εναν α5 16 Ίγας {ο]ᾷ τηθ. 
20 Ἠοπν)ροῖί, πο ταξί Ῥο οαβύ προ 

αι οθγαῖ 1β]απᾶ. 
2τ Βα ν]ιοη {πὸ Γοαγ{εοπ{] πση{ 

ψ/αβ 60116, 9 Υ6 Ίπεγο ἀτίνεη 11) 
απᾶά ἄονπ ἴθ Αάπία αροπῦ τηϊᾶ- 
πίρ]έ, ἴμο βΠριπεη ἀαοπιοᾷ {ναί 
Μιογ ἆπνοιν πθαγ ο 8ΒΟΠΙΘ οοπ]]- 
0: 
ο Απ βοαπᾶ ες, απ οστά 1 πείς 

{α011οΊΙΡ: δια μη {Πεγ λαά 6οπο ἃ 

1Τ 

18 

Ἱ [10] 

20 

2 [πιά 

28 

1881 
Ῥ]ατν ΒΟΥ Πγ, 5αργροβῖπς ἐπαῦ Όπεν 
λαά οΡῬίαϊπεᾶ πεί ΡάΥΡοβο, ἔΠΘῪ 
πναἰσ]ιθᾷ αΠΟΊΟΥ απ Βα 16 αἶοπς 
Ονοία, «Ἴοβο ἢ βποτο. Βαῦύ αἴτει 
ηο Ίοηρ {πιο που Ῥθαί ον 
ἔνοπι 1 ἃ {επιρορίποας5 πηπᾶ, 
νο 15 οα]εᾷ Ἰαναφπϊ]ο: απ 
επ {ο 510 ας οαασ]η{, αππᾶ 
οοτ]ά ποὺ Τασο πο γη, γγθ ϱαγο 
παΥ ἐο τέ, δα γε ἄπίνοι. Απ 
ππηπίπρ ππάεχ {Π6 166 οἳ ἃ πια]! 
1β]απᾶ οαΠεᾶ 1Οαπᾶα, νο ενα 
8016, ση] ἀβσα]ζγ, {ο βεσπτθ 
{ο Ῥοαῦ: απά πιο ἔμεγ Ἰιαά 
Ἠοϊδ[εᾶ 165 αρ, ἴπεγ αξαᾶ Ἠε]ρς, 
ππζετ-ρΙσΐπρ λαο βῃρ; απᾶ, 
{θαχίηρ Ιοδί Όλπαεγ Ποπ] ο οὐδ 
ὌΡΟΣ {πο Ῥγτβ, ἴμεγ Ιοπογθᾷ 
Όλο ροαχ, απά 5ο ψ 18 ἀπΊναι. 
Απᾶ α το Ιαροατθᾷ εχοθαἹπρ]γ 
τ πο Ρίουτι, ἴἶο ποχὺ ἆαγ 
ποὺ Ῥδραπ {ο ἔχον ἐλε 7) εἰσηΐ 
ονεχροαγά; απᾶ {πὸ (ήτα ἆαγ 
Ώιαγ οαδὺ οαῦ ση] ὑπ|6 1} οὐ 
Ἠαπάς {ιο 2 Δ ΚΠ ηρ οὗ πο ϱΗΙΡ. 
Αμα πνἨαπι ΠΘΙ [61 51 ΠΟΥ β{αΥβΒ 
βΠοπθ Ἱροπ 18 ΤῸΥ ΤΠΑΙΨ ἄαγς, 
απ πο 5181] {ετηρεςί ΊαΥγ ΟἹ 15, 
811 Ἰορο ὑπαῦ πο 5Ποπ]ά "6 βαγεά 
τ 5. ΠΟῪ {α]κοτι αγγαΥ. Απ γη 
πα} Ἰαά Όθει Ίοπρ πζοπῇ 
{οοά, πει Ῥατα] βίοοα {ον Ἶπι 
πο πι]ᾷδί οὗ ἔπαπι, απ βαϊᾶ, 
ΡΙΥΒ, Υο ΑΠοι]ά παν Ἰδαν]κοπας 
ππ{ο 1ης, απ ποὺ Ίαγο βϑῦ 581} 
{χοπ Οτείε, απἆ Ἰαγο ροὐΐθι {13 
ΙΠΙΙΥΥ απᾶ 105. Απᾶ που 1 
οχμογέ τοι {ο Ῥο οὗ ροοᾷ σμεετ: 
Του {]ετο 51.811 Ῥε πὸ 1055 οἵ Ἠ[ο 
4ΊΠΟΠΡ γοα, ᾿αὖ ογἶη! οἳ {π6 ΠΡ. 
Ἐν {πανε βἰοοάί Ὦψ ππο {Π|5 τρ]{ 
8Ώ απΏρε] οὗ {Πο ἄοά π]οςε 1 απ, 
π΄Ἠοπι 8150 Τ Ἀθχγο, βαγίηᾳ, Έθαν 
ποῦ, Ῥαπα]; ἴποα τηαςδί 5ἰαπά Ῥε- 
1016 θαυ : απ 1ο, αοα μα 
βναπ{εΙ {π66. 411 {που ἐπαῦ 581] 
αι Ὠιθο. ἸΠεχαίογς, 5105. 6 
οἵ ροοᾷ οἤθου: {ον 1 θδ]ϊθυθ 
ἀοᾶ, ὑμαὺ 18 5181} Ὦο ονει 50 
α5 10 παι Ῥοση βρο]το πιηΐο 116. 
Ἡονοῖῦ νο τητιϑὺ 6 οαδὺ προπ 
δι σου] 15]. 
Βα Ἱοη {ὑπ {οπγεαηῖ] 

πϊσηῦ πναβ ΘΟΠ]6, ἃ5. Ὑπο Ὑ67Ὸ 
ἄπίγοπ {ο απᾷ 1ο ἵπ {πὸ 5εα 
ος Αάνία, αροαί τηϊαπίρηῦ με 
Β4110Υ5 βαγτηϊδεᾷ {πὰ ὉΠΟῪ πγεγο 
ναννίπρ ἨθαΥ {ο 801186 οοΠΙΥΥ/; 
απᾶ {πον βοαππάσςᾶ, απᾶά Γοππά 
ὑγγεπίγ {αμοπιδ: απά αἴΐου ἃ 

1 ΜαΠΥ 
αποϊοπέ 
αιιοτ]- 
{165 τοδά 
οἰαιαάα., 

30Υ, 
ΤΓιοί- 
ἔτι) 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

νότου, δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, 
5 ν / 

ἄραντες ἆσσον  παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 
3 « / 

14 μετ) οὐ πολὺ δὲ ἔβαλε κατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος 

Ιδ τυφωνικός, ὁ καλούμενος Ἠὐροκλύδων δ᾽ συν- 
, Ν - λ / Ν Ἁ ὃ αρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου, καὶ μὴ δυνα- 

” - ΄ 5 / 

μένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπιδόντες 
/ 16 ἐφερόμεθα. νησίον δέ τι ὑποδραμόντες κα- 

λούμενον Ἰζλαύδην μόλις ἰσχύσαμεν» περι- 
- , ΜΝ / ἐς Βαβι ναι 

17 κρατεις γενέσθαι της σκάφης ην ἄραντες, 
, . - ε , Π ας 

βοηθείαις ἐχρῶντο, ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον 
Ἀ 

φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν σύρτιν Ἠδ ἐκπέ- 
/ λ α α , σωσι, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέ- 

18 ροντο, σφοδρῶς δὲ χειµαζοµένων ἡμῶν, τῇ 
ερ” η ν » - ᾿ κ᾿ “ / ΠῚ 

19 ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο' καὶ τῇ τρίτῃ αὐτό- 
Ν ᾿ “ λ / » /, 10 χειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἐρρίψαμεν 19, 

» 9 ς / / / ” / 

90 μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων 
4 , ς , - / ] ᾿ , 

ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου 
, ΔΝ -- - 

ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο πᾶσα ἐλπὶς 
-“ ’ ε ΄“΄ ΄ 

21] τοῦ. σώζεσθαι ἡμᾶς. πολλῆς δὲ Ἡ ἀσιτίας 
ς / ’ Ν « “ » , ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ 

ἌΡ. αι 3 "Ἐδ ΄ 5 ὃ θ / αὐτῶν εἶπεν, δει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχή- 
’ "δ 5 / ” Ν - / 

σαντάς µοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης, 
- , Ν [τ / ἢ λ / 

κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 

95 καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν" ἀποβολὴ 
οὶ - 3 ’ ” . ς “ Δ ΄“ 

γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν, πλὴν τοῦ 
’ / -- Ε 

98 πλοίου. παρεστη γάρ μοι τη νυκτι ταύτῃ 
η 9 σ᾿ “ 5 9 Ν / 
ἄγγελος!1” τοῦ Θεοῦ, οὗ εἰμι, ᾧ καὶ λατρεύω, ὸ 

, ᾿ “ ον. εἰ 
3ε λέγων, Μὴ φοβοῦ, Παῦλε' Καίσαρί σε δεῖ 

Ξ Η ἈΞ, ῃ ῃ / ς . 
παραστῆναι" καὶ ἰδού, κεχάρισταί σοι ὁ Θεὸς 

᾿ ΄ - 

9ὔ πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. διὸ εὐθυ- 
εκ » Α , . - “ὦ “ 

μεῖτε ἄνδρες" πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ ὅτι οὕτως 
ΒΡ. ἃ / 

90 ἔσται καθ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. εἰς 

νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 

8 Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο, 
, ς ” » ἈΕῚ / Ν , 

διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ, κατὰ µέ- 
“ Α, ς ΄σ 

σον τῆς νυκτὸς ὑπενύουν οἱ ναῦται προσά- 
᾿ ». ας / ἃ » 

28 γειν τινὰ αὐτοῖς χώραν" καὶ βολίσαντες εὗ- 
᾽ Λ " » 

ρον ὀργυιὰς εἴκοσι βραχὺ δὲ διαστήσαντες, 

6 Ἠὐρακύλων 

7 Καῦδα ἰοσί, Κλαῦδα 
αν. 
8 ἰσχύσαμεν μόλις 

9 Σύρτιν 

10 ἔρριψαν 

1 τε 

13 ρῃι. ἄγγελος 
19 ᾳἀᾷ ἄγγελος 
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.09, 
οτί ἐ]ια 
από ΟΥ, 
{πον 167 
{6η 1) 
{πὸ 86α, 
40. 

1611 
10 016. Τα μου, ἴἶιαυ ποππᾶθά αραῖπ, 
απά Γοππᾶ 1 Πἴίαθπ Γα{λοπας. 
29 ΤΠεπ {θατίπρ Ἰδοὺ πο »]οτ]ᾶ 

Ἰαγο {8116 ὌΡΟΣ τος], ὑπο οαβἰ 
Το ΠΟΠΟΥΡΒ οαὐ οὗ {πο βίου, απιά 
ψηδ]οᾷ ἴον {ΠῸ6 ἄαγ. 
90 Απά ας ἴ]ιο ΑΗΙΡΠΙΘΠ Ὑγογο αΏοτί 

{ο Βεο οτί οἵ ἴ]ο ΒΠἱΡ, θη {]ιοΥ 
Ἠαᾶ 1εί ἄούνπ {π6 Ῥοαῦ 1Ππΐο ἴμο 56., 
ππάεχ οοἼοατ α5 ἔλοαρ] {αγ τοι] 
Ἰανο οαδϑῦ ΑΠΕΙΟΥΡ οαῦ οἳ πο {0Υ96- 
ΒΗΗΡ, 
91 Ῥατπ] βαϊᾷ {ο ἐπ ΟαπίπτίοἩ, απ 

{ο ἴ]ο βο]άϊους, Ἡποθρί πιοδο 0146 
ἴῃ {Πο 5:10, γε οαπποῦ ϱ9 βαγεί. 
92 Τ]6η {Π6 βο]ά16γβ οαὐ ο [Π6 Υγορθβ 

οὗ {πο Ῥοαί, απ 1εῦ Ποὺ [81] οἱ. 
99 Απά ψ 116 {πο ἆαγ γας εοπηῖης 

οἩ, Ῥαα] Ῥοροαρ]ᾗύ παπι 81] {ο ἔα ῖκθ 
πηθαί, βατίπς, ΤΗϊ5 αν 15 ὑπ6 ἔοατ- 
{θεπί]ι ἆαγ ὑμαὺ γο Ἠαγο {αττῖοᾶ, απᾶ 
οοπαπτιθᾶ {αβῆτςρ, Ἠανίηρ {ακοιι 
ποίμῖηρ. 
84 Ἰγμετείοτα, 1 Ῥναγ γοι {ο ἔα]κο 

ΒΟΠ16 Ἰηραῦ, {ος {5 15 {ον γοαν 
ἨθαΗἩ: ΤοΥ {πανε β]ια]] ποῦ δ Ἰαῖχ 
411 {γοτη {πὸ Ἰεαᾶ οὗ απγ οὗ τοι. 
80 Απᾶ θη [6 ας ας 6Ρο]αῃ., Ίο 

{οοῖς Ῥγοαᾶ, απᾶ ρανο {]απι]ςς {ο ἀοά 
1 ῬχθβεποςῬ οὗ Έλοτπα 811], απιά πο 
Ίο πᾶ Ότο]ει 16, Ίο Ώοσαπ {ο οαῦ. 
96 Τοπ πγετο {μετ 81] οὗ ροοά «που, 

απᾶ {αγ 4150 {οο]ς 6οπηθ τηθαθ. 
87 Απά νο πγετε ἴῃ 81], ἴῃ ὑΠ6 ϱΗ1Ρ, 

ὕπνο Ἠππάνθᾶ ἐγ θθβοουο απ βἰχίθθῃ 
βοπ]5. 
98 Απά π]αι {ποὺ Ἠαᾶ οεαίεπ 

6ποαςἩ, {Πογ Ηρμίαοπεςά {Π6 ςΠΙΡ, απιά 
οαβύ οα{ ο πν]θαί 1Π{ο {Π6 5οα. 
99 Απᾶ πηοπ 1{ πνας ἄαγ, ου ΚΠ 

ποῦ {πο Ιαπά: Ῥαῇ Ώπεγ ἀΙδεονογαᾶ α 
ὀργαί οτοο]ς, ΜΠ ἃ. 6ἨοΥ6, 1150 {πα 
ὙΠΟ ΠΟῪ Ἱνογα πηΙπᾷες, 1 18 γγθγθ 
Ῥοββῖβ]ο, {ο ἐΠντδή ἴῃ πο ϱΠΙΡ. 
40 Απά γηετι {ιογ Ἰιαά Ἰ{αἷκοτ τρ 

{Πιο αΠΟἨΟΥΕ, μου σοοπαπη {64 ἐλδηι- 
βε[υεβ απίο ὑπὸ βοα, αιιᾶ Ιοοβαᾷ {ΠῸ 
γαᾷάον Ῥαπά», απᾶ Ἰοῖδεᾶᾷ τρ ὑπὸ 
τησ ηβα] {ο {π6 ππᾶ, απᾶ πηαᾶο 
{οναγά ΒΠΟΥ6. 
41 Απᾶ {α]Ηπρ Ιπίο ἃ Ῥ]ασς ΠΟΥ 

Όπο 8688 πηοῦ, ἴμαογ χαπ ἴμο 5810» 
αρτοαπᾷ, απᾶ {με {οτεραν Εἰτο]ς {α5ἱ, 
Δ. τοππαϊπεᾶ ππππονθαβ]ε, αὖ ἐπ 

ΓἨϊπᾶςν ρανί πας Ῥγοθι τι ἐπ6 
νίο]θποῬ οὗ {πο γ/ανοβ. 
42 Απᾶ {πο 50] θυ θ᾽ ΘΟ 56] σας ἴο 

ΚἼΙῚ {πο ΡΥΙΡΒΟΠΘΥΕ, ἰθϑῦ δὴν οὗ ἴἶιθπι 
Α]ιοι]ά συγ οαὖ, απᾶ 68σαρο. 
45 Βα ὑπὸ ΟεπύασΊοπ, Πρ {ο βὰν 

1881 
1016 8ραςσο, ἴ]ιογ βοαππάαεᾶ αραῖπ, 

29 αι Γοαπά Π{ίεεη ΓαΠοπβδ. Απᾶ 
Γοατίηρ Ἰοϑῦ Παρ]γ πνο βλοπ]ά Ὦοα 
οαδὺ αξΠοΟΥθ ΟἹ ΤΌΘΚΥ ρτοιπᾶ, 
ΠΟΥ Ἰοὺ ο {οαῦ ΒΠΟΠΟΥΒ ποπ 
1ῃ6 βίονγη, απᾶ 1 τ ἰβηῃρα ἴον {Π6 

90 ἄαγ. Απᾶ αν {ο 58 ΠΟΥΒ πγεγε 
ΒΘΘΙπρ ἴο ἢθθ οαί οἳ {μ6 βῃΐρ, 
απά πᾶ Ἰοπεγεᾷ πα Ῥοαί ἱπίο 
Όλο 568, ππάθγ οοΙοπγ α5 {ποισ] 
ΠΟΥ ποπ] Ίαγ οαὖ αΠΟΠΟΥΡΒ ἔχοπα 

51. ιο {ογαβμῖρ, Ῥατα] βαϊᾶᾷ {ο ἴ]α 
οσπίατΊοι απᾶ {ο {ο βο]ά16Υ», 
Ἐικοαρίύ {]ιαβο αὈίᾷο ἵπ ἐπ ΒΗ], 

93 γο οαηποῦ Ῥο βαγεᾷ. Τποπ ἴ]ε 
ΒΟΙΟΊΘΥΒ οί αἵγαγ ἴ]ο χορθ8β οἵ 
ιο Ῥοαῦ, απά 1εῖ Ίου {α]] οἱ, 

οἩ, Ῥατπ] ῬεβοασΠί ἔ]σπι 81] {ο 
ἰακο 8οππθ {οοᾶ, βαγίης, ΤΗΙΡ 
ὅαγ 15 ὑπὸ {οαγίθδεπίῃ ἄαγ λαῦ 
γα ππαῖῦ απᾶ οοπππο {αδάπᾳ, 

| 84 Ἱανίησ {α]κεπ ποῦµήτρ. ἩΠεγο- 
{ογθ 1 Ῥοαβοες] γοα {ο [δ Κ6 6οπ1ο 
Τοοῦ : ἴον 018 15 ΤῸ γοῦν βα{εἴΥ: 
ΤΟΥ {πατε 5118] ποῦ α Ἠαϊν ΡΥ 5} 
{χοια {ο πραᾶ οὗ δῃὴγ οἳ τοι. 
Απά θη Π6 Πα βαϊα {Π15, δᾶ 
Ἰαά {ακεπ Ὀυθδᾷᾶ, "6 ραγο ὑπ8η 5 
{ο αοἄ ἴῃ {ιο Ῥτεβεπσς οὗ 811: 
απᾶ μ6 Ῥγακθ 10, απᾶ Όερατ {ο 

96 οα6. Τ]πεῃ ππογο {μεν αἲ οὗ ροοά 
οἩθοαΥ, απά {οπιβο]γος 4150 {οο]ς 

817 ἴοοά. Απᾶ νο Πεν ἴῃ 81] ἴῃ 
{π6 ΕΠΙ δύνο Παπᾶνοᾶ ἐῃγθο- 

88 ΒΟΟΙ6 απᾶ βἰχίθθῃ βοι]5. Απά 
πε {ου Ἰαά οαίεπ οποπσ]ι, 
πον Πσ]ύεπεά {πὸ ϱΠΙΡ, {πτουι- 
Ίηρ ουῦ πο πγηθαί Ἰπίο ἐπ 5εα. 

89 Απά επ ἢ παβ ἆαγ, ἴἶεγ 
Ίπιαιν ποῦ πο Ἰαμά: Ὀπαίς {παγ 
Ῥεγοθίγεά ἃ οοτίαῖη Ῥαγ πι ἃ 
ῬθαςἩ, απᾶ {αγ {οοῖς οοαπβεὶ 
ποίου {1εγ εοα]ά Σά9ΐνο {86 
5510 ὍΡΟΝ 1. Απά οαεηρ οὐ 
Όλο ἀΠΟΠΟΥΒ, ἴμαεγ ]α[ς παπι ἴῃ 
{Π6 568, αὖ ὑ]λο Βατηθ {1πὴ6 Ιοοβῖης 
{Π6 Ῥαπᾶς οἳ {πὸ γυδᾶρθυβ; απά 
Ἱοϊβίίηπς τρ {πὸ ΤΟΥ 6581] {ο ἴ]α 
συ], Γλ1εγ ππαζθ {οΥ {πὸ Ῥεας]ῃ. 
Ῥαἱ Ἡρμίπρ προῃπ ἃ Ῥ]ασθ γ]εγα 
{πο 5685 τηοί, {αγ τα {]ιε γοβςο] 
αρτοαπᾶ; απᾶ {Π6 Του ἢ δίντσ]ς 
απᾶ τοπιαϊπαοᾶ πππιογεαβ]ς6, Ραΐ 
{μ6 βίθτη Ῥεραπ {ο Ῥτοα]ἷς πρ Ὦγ 

2 ιο νίο]οποθ ο έλα Ίραυεδ. Απά 
{πο 50] 41 θυ δ᾽ σοι 561 πνας {ο ΚΠ] 
Πιο Ῥτίδοπονς, 1εδύ αΠΥ οὗ ἐδθηι 

45 αΠοπ]ά αυνῖτα οα{, απ 68βοἈρο. Βαϊ 
π6 ορηίποἨ, ἀδβίτίηρ {ο βΒαΥθ 

9 σι 

40 

41 

η». τῷ 

Απά ὙΠ116 ἴ]ιο ἆαγ πνας οοπηῖηρ |. 

105, 
Ῥγαγεᾶ 

3 ΒΟΙΠΘ 
αποϊοπῖ 
ααλοτῖ- 
{165 τοδᾶ 
αὐοιέ 
ἐμ γ66- 
δΟΟΥ͂Σ 
απα 5'αῳ- 
{σοι 
δοιζδ. 

8 ΒΟΠΙΟ 
αποῖϊοηι 
δα Ποὺ ]- 
{165 τοαά 
ὑγίηρ {6 
δ ἷρ 8α. 16 
ο 811016. 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ν / - δὰ 

καὶ πάλιν βολίσαντες, εὗρον ὀργυιὰς δεκα- 
΄ ἃ - 

29 πέντε φοβούμενοί τε μήπως" εἰς 15 τραχεῖς 
ἢ , 

τόπους ἐκπέσωμεν Ἅ, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες 
2 ’ ΄ ” ἀγκύρας τέσσαρας, ηὔχοντο ἡμέραν γενέ- 

80 σθαι. τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ 
- 1 

τοῦ πλοίου, καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην 
3 ΔΝ Δ᾽ / ς 3 / 

εἰς τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡς ἐκ πρώρας 
, 2 ΄ » / 9 ς - 

81 μελλόντων ἀγκύρας ἐκτείνειν, εἶπεν ὁ Παῦ- 

λος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις, 
3 " Ὁ ΄“ ΄ 

Ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς 
ζωὴ Ε] ’ / ς Ἂν 

35 σωθῆναι οὐ δύνασθε. τότε οἱ στρατιῶται 
ΕΣ ΄ - ” 

ἀπέκοψαν τὰ σχοινία τῆς σκάφης, καὶ εἴασαν 
ἊΞ ἡ, 5) “ ”/ Ν 4 ς 

35 αὐτὴν ἐκπεσεῖν. ἄχρι δὲ οὗ ἔμελλεν ἡμέρα 
/ / ς - ᾳ 

γίνεσθαι, παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας µετα- 

λαβεῖν τροφῆς, λέγων, Τεσσαρεσκαιδεκάτην 
, “ ἡ 

σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατε- 
- [ή Δ ο 

34 λεῖτε, μηδὲν προσλαβόμενοι. διὸ παρακαλώ 
ὃς Ἐ Άνω - Δ ᾿ 

,, ὑμᾶς προσλαβεῖν 1 τροφῆς" τοῦτο γὰρ πρὸς 
τη . Ν 

τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει' οὐδενὸς γὰρ 

35 ὑμῶν θρὶξ ἐκ" τῆς κεφαλῆς πεσεῖται 8, εἰ- 
Α Ν - Ν Ν ”/ ΕΣ / 

πὼν δὲ ταῦτα, καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαρίστησε 
- κ μη , δ . ͵ ” 

τῷ Θεῷ ἐνώπιον πάντων καὶ κλάσας ἤρξατο 
. / 5” Ν ’ Ῥ Ν 3 

86 ἐσθίειν. εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐ- 
οἷ / “ ο Ν 5 ΄ 

81 τοὶ προσελάβοντο τροφῆς. ἦμεν δὲ ἐν τῷ 
/ « ἴον / / 19 ς 

πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαί, διακόσιαι 19 ἑβδομη- 
΄, Ν “ 

38 κονταέξ. κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον 
Ν - ” / Δ ο) . ΔΝ 

τὸ πλοῖον, ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν 
/ [ιό ς , Ε} , Δ [ο 

89 θάλασσαν. ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν 

οὐκ ἐπεγίνωσκον' κόλπον δέ τινα κατενόουν 
ἃ 

ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο 9, εἰ 

40 δύναιντο, ἐξῶσαι"! τὸ πλοῖον. καὶ τὰς ἀγκύ- 
/ ” ” Ν / σα 

ρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα 
Ν - . ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τών πηδαλίων" καὶ 

» / Ν » ” ΄“΄ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμονα τῇ πνεούσῃ κατεῖ- 
Ν, 

41 χον εἰς τὸν αἰγιαλόν. περιπεσόντες δὲ εἰς 
΄ διθάλ ΣΧ ΟΝ ΣΑΣ ος τόπον διθάλασσον ἐπώκειλαν”' τὴν ναῦν 

ς 

καὶ ἡ μὲν πρώρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσά- 
ς Δ "2 ’ “- 

λευτος, ἡ δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς 
45 βίας τῶν κυμάτων”. τῶν δὲ στρατιω- 

- 4 κ) τρ σ Ν , » 

τῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀπο- 
/ { » 

κτείνωσι, μήτις ἐκκολυμβήσας διαφύγοι. 

43 ὃ δὲ ἑκατόνταρχος, βουλόμενος διασῶσαι 

14 μήπου 16 κατὰ 

16 μεταλαβεῖν 

17 ἀπὸ 18 ἀπολεῖται 

19 Μαγη. ὡς 

30 ἐβουλεύοντο 

31 Π{αγφ. ἐκσῶσαι 

33 ἐπέκειλαν 

35 πι. τῶν κυμάτων 



094 ΤΗΕ; ΑΟΤ5 ΧΧΎΥΤΙ 459 ΧΣΧΥΤΤΙ. 11. 

1611 
ΓῬαπ], Ἱκαρί ἔ]νθια ἔγοπα Ελοῖγ ΡάΥροςθ, 
απᾶ οοπιππαπᾶεᾶ παί πετ ΠΟ ἢ 
σου] ντα, 5ποτ]ά οαϑὺ {πεπιβε]γαες 
βτβί Ιπίο {πὸ 568, απᾶ σοῦ {ο απ: 
44 Απά ἴλο τθβ8, 8ΟΠ1Π6 οἱ Ῥοαχάς, 

απᾶ 80116 ΟἹ Ῥχο]κεη Ῥίθσθβ οὐ {μα 
ΒΗΙΡ: απᾶ 5ο 15 «81Πο {0ο Ῥρα85 {]αί 
[Π6Υ θβεαροᾷ 81] βαΐο {ο ]απά. 

«19 Απᾶ π]ιθη {αγ 616 οβεαρεᾶ, 
"θα {μον Ίσιανγ {]ιαῦ {πο Ἰε]απᾶ πναξ 
οα]οᾶ Μεμία. 
2 Απ Πιο ρατβατοτπς Ρεορ]ο βΠοπγαί 

τιϑ πο Πἰ016 Ἰάπάπαβς: ον πεγ Ἱάτ- 
ἀ]εί ἃ τα, απᾶ τεσοθϊγεᾶ τι ετετγ 
οπθ Ῥδσαιβο οὗ ἴ]ιο Ῥγοβαπέ ταίη, 
δια Ῥδσααςο οὗ {με οο]ά. 
8 Απά π]εη Ῥατπ] λα ραϊλμαογοᾶ 

ἃ Ῥππά]ο οὗ βὔΙαΚΕ, απά 1α]4 {61 
οἩ {πο Άτα, ὑῃθυθ 68116 ἃ ἹΡΟΥ͂ οτῦ 
οὗ ἴλο Ἰεαῦ, απᾶ {αβίοποᾶ οἩἳ 118 
απ. 
4 Απᾶ π]θη ἐπ Ῥατρανίαης Βαν; 

ἴπα γεποπποας Ῥοαδύ Ἰαπς οἩ [15 
Παπά, {ΠΥ βαϊά απποης ΓΠ6ΠΙΒΕΊΥΘΡ, 
ΝΟ ἀοαρί ὑμπὶ5 τπαη 15 ἃ ΤΙΠΥάΘΥΟΣ, 
το, ὑμοαπρῃ π6 Πα οδοαρεᾶ μα 
568, χοῦ Ὑδηροαισθ οαΠεγοίῃ ποῦ 
{ο Ἠνο. 
δ᾽ Απάᾶ [6 ϱΠοοΚκ ο {πὸ Ῥϑαβὺ Ιπίο 

{πὸ τα, απ ἔθ] πο Ἠαστη. 
6 Ἠονγραῖί, ἴ1εγ Ἰοοκεί πιει Ίια 

5Πο 14 Ἠανο βγο]]απ, οὗ Γα11επ ἀντ 
ἀθεαᾶ »πάᾶσπ]σ: Ῥαΐς αἴξου {αγ Πα 

| Ἱοο]κεά ἃ ρτοαί Ὑ116, ἈΠ 587 πο 
ΓἨαγηπι 90Π16 {ο Ἠϊπα, {Π1ογ σλαποσοἆ 
ἐ]ιαῖν τηΙπᾷΡ, απᾶ ραϊᾶά ἐλαῦ ο πας 
α αοᾶ. 
7 Τη {Π6 βατπθ συ Υ 5 ππογθ Ῥοβ- 

..ΒΟΒΕΙΟΗ5 οὗ {π6 ομῖοξ τηδη οἳ {ια 
Γαβ]απᾶ, ΠΟΘ. παππο πας Ῥαρῆας, 
πο ταοθῖνεᾶ τι8, απᾶ ἸΙοάσεά τς 
{Ἠηποο ἄαγς οοπτύθεοπβ]γ. 
8 Απά Ὁ οαπ1Ἱθ {ο ραβς ἐλπαῦ ἴμο 

{αΐμαον οὐ Ῥαρηας Ίαγ 5ιοῖκ οὗ ἃ 
{ρναι, απᾶ οὗ ἃ Ῥ]ουᾶγ ἤπχ, ἴο 
πηοπι Ῥατ] οπη{ογοᾶ 1Π, απᾶ Ῥρταγαᾶ, 
απᾶά ]αῖᾶ 1185 Παπᾶςδ οἩ Ἠϊπα, δηᾶ 
Ἰοα]ο τη. 
9 Βο που {π|5 πας ἆοπο, οἴλονς 

αἱβο το] Ἰαᾶ ἀἄϊδοαξος ἴθ {μα 
1β]απᾶ, «1ης, απᾶ ππετο Ἠθα]ος : 
10 Ὑγπιο αἱβο Ποποπγθᾶ τς πα 

ΊΠΑΠΥ ἨοποἩτβ, απᾶ ἹγΠεΠ πο (6- 
ρατίαοᾶ, ουν ]Ἰαᾷεᾶᾷ τ σα ΕΙΟΗ 
πηρς 8.5 Ί6ΓΘ ΠΘΟΘΒΒΕΣΥ. 
11 Απά αἲίαον {Πγ66 ΠΙΟΠ{15 τ ᾖ6- 

ρατζεᾷ ἴῃ ἃ 5:10 οὗ Α]οχαπάτία, νγμ]ο]ι 
μαᾶ πιἰμίουοα ἴῃ ἴμο ἴδ]α, πηοβα 
βῖρτι ἵας Οαβίου απᾶ Ῥο]παχ. 

1881 

Ῥαπ], βίασϑα παπι {γοπι ἰ]αῖν 
ῬἩχΡοβο; απᾶ οοπππηαπᾶεᾷ ἐμαὶ 
μου 16 οοπ]ά βήτα που] 
οαδῦ ὑπϑιήβοῖνοα ονογροατᾶ, απᾶ 

44 ροῦ Ετδί {ο {π6 Ἰαπᾶ: απᾶ ἐμ6 
1Θ8{, ΒΟΠ16 ΟΠ Ρ]Ι4ΠΊΚΒ, απᾶ 8οπΠ16 
οἩ οίμεν πρβ ἔτοπι {πΠ6 ϱΠΙΡ. 
Απά βο 16 93116 {ο Ῥα8Β, ὑπαὺ 
ΠΟΥ 811] οβοαραᾷ βαΐο {ο {]ια]απᾶ. 

8 Απά πΠθη πγθ Ὕθγο εβοαρεᾶ, 
Ώιαι πγο Ίσιαυ ὑπαῦ {Π|0 1β]απᾶ 

2 πναβ οα]εᾷ 1ΜοαΠία. Απᾶ πα 
Ῥαχρατίαπβ εἩανγεά τι. πο 60ΠΙ- 
ΊΠΟΠ ἸΙπάπαεβς: ου αγ Ιάπιά]οᾶ 
ὃ γα, απᾶ χοοαίγοᾷ τι8 81], Ῥο- 
οβᾳ5ο οὗ {ο Ῥγοβεπί γαῖπ, απᾶ 
Ῥοασαιδο οἵ {ο οο]ᾶ. Βαΐ π]εη 
Ῥατπ] Ἠαᾶ σαζλογεᾶ α Ῥππᾶ]ο οἵ 
ΕΙο]ς5, απᾶ 1αἱᾷ {οτι ο {ΠῸ6 το, 
ἃ ΥΙΡΘΥ 63116 οτῦ 20 Υααβοη οὗ 
λα θα, «πα {αβθεπεᾶ οἩ Ἠ18 
παπᾶ. Απᾶ θη {πὸ Ρατρατίαης 
βαπγ ὕΠ6 Ῥοαςδί Πδηρίηρ ΤΥΌΤη Ηΐ5 
Ἠαπᾶ, ἴΠεγ βαϊα οπθ {ο ἃποίπου, 
Νο ἀἆοτπρι {Π15 ταν 15. 8, πΙΙΤ- 
ἀ6ιαῦ, ΠΟΠ, ὑπουρ Ἰςδ Ἰαίι 
οβοαραεά οτι ἐμ 568, Υαοῦ στςδ- 
{166 παῖ ποὺ εαετεά {ο Ἰνα. 
Ἠοπρεϊό Ίο 5Ποοῖς οβ {πε Ῥοαδέ 
Ἰηΐο {πα Άτο, απιᾷ {οοῖς πο Ἠανπῃ. 
Ῥα{ που εχρεούεᾷ {ναί ἢ πγοτπ]ᾷ 
Ἠαγο Αποῇειπ, οἱ {8116 ἄοππ 
ἀθεαᾶ εαπζάαπ]γ: Ῥαί γαι ἴετ 
ππθγο Ίοπο ἴῃ οχρθοίαθίοπ, απά 
Ῥομο]ά πού] πηρ αππῖββ ο0πΠ16 {ο 
ήτα, ἴπευ οἸαπσεᾶ ἐ]ιαῖν παϊπᾶς, 
ὉΠ Βαϊ ὑπαῦ Ἡο πγας ἃ ρο. 
Νου ἴῃ {πὸ πεϊσμροπτ]οοᾷ οὗἉ 

ἐμαῦ Ῥ]ασο πποτα Ἰαπάς Ῥε]οπσίπς 
{0 ιο ομῖο[ ται οὗ πο 1β]απᾷ, 
πατηθᾶ Ῥαρητπβ: γιο γασθῖνοᾶ 
τι5, απᾶ οπἰογίαιπεᾶ τ ὑπγ68 
ἀασβ οουγίθοιιϑυ. Απάᾶ 16 πναβ 
850, ὑπαῦ ὧπο Ταΐμον οἳ Ῥαρῆας 
Δ. 5101. οἵ ἔθυε απᾶᾷ ἄγβεῃ- 
ἰ6ΙΥ: πηΐο πποπι Ῥατπ] οπίεγε 
ἴῃ, απ Ῥγαγεᾶ, απᾶ Ἰαγίπρ ΗΪ5 
λαπᾶς οἩ Ἠϊπα Ἠδα]οᾶ τη. Απᾶ 
Ἡθη {5 ππαδ ἄοπο, {μα τος 
8150 τ} Ἰαᾶ ἄϊδοαβος ἵπ {ια 
15]. Πα σα1ηθ, απᾶ πο τ οπτθς : 
πο αἱξο Ἰοποπτοά τ στ 

9 

μ- 

σι 

σο 

-Ἱ 

σο] 

«2 

ΠΊΑἨΠΥ ἨΟΠΟΠΥΒ; απᾶ ΠΡ πε | 
Β81164, που Ῥαί οπ Ῥοστά 5.0 ἢ 
μήηρς α5 πο πεαᾷεᾶ. 

Απά αἴξου {γε πιοηΙΙ5 πο 
Βοὺ πα ἵῃπ α ΑΠΡ οἳ Αἶεχ- 
απάτία, ΠΙΟ Ἰαά πἰπίογεᾶ 
ἴῃ πα ἸΙδ]απᾶ, π]οξβο 
πας ὃἼΤμπο Ἐπίπ Βτοίπου. 

1 βοππο 
αποϊοης 
Δα ΠοΥ]- 
{165 τοσά 
ΔΙ͵οῖῖ- 
ίετιο, 

305, 
7γοπι {6 
πεαΐ 

δα, 
βἶση  Ῥῖος- 

σι, 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

- Ν΄ - / 

τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήμα- 

τος, ἐκέλευσέ τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾷν 
Ν - Ξ; . 

ἀπορρίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι 
Δ / ἃ 

4 καὶ τοὺς λοιπούς, οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν, οὓς 
δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου. καὶ 

’ σι, . Ν οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν 

γῆν. 
, ’ μη 

5. Καὶ διασωθέντες, τότε ἐπέγνωσαν ὅτι 
5 Μελίτη: ἡ νῆσος καλεῖται. οἱ δὲ" βάρβα- 
ροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρω- 
πίαν ἡμῖν ἀνάψαντες γὰρ πυράν, προσελά- 

“ Δ 

βοντο πάντας ἡμᾶς, διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφε- 

8 στῶτα, καὶ διὰ τὸ ψῦχος. συστρέψαντος 
δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων: πλῆθος, καὶ ἐπι- 

’ "κο Α , ” ὃ ἐ δ [9 / 

θέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα ἐκῦ τῆς θέρμης 
4 ἐξελθοῦσα καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ. ὡς δὲ 

35. ς / , Δ / » εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ 
΄- Ν ” - -” οἶ 3 / 

τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, 
, / ε « ν 5 ΓῚ 

Πάντως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, ὃν 

διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ Δίκη ζῆν 
5 » ς Δ 3 » / Ν 

δ οὐκ εἴασεν. ὁ μὲν οὖν, ἀποτιωάξας τὸ θη- 
, 3 Ν ᾿Ξ -“ 293 / ε Ν 

6 ρίον εἰς τὸ πῦρ, ἔπαθεν οὐδὲν κακόν. οἱ δὲ 
/ » Ν ’ ’ 

προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίµπρασθαι 
η ” κ 5 ; ν᾿ » καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν" ἐπὶ πολὺ δὲ αὐ- 

τῶν προσδοκώντων, καὶ θεωρούντων μηδὲν 
/ » ΝΥΝ ᾿ ΄ 6 
ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μεταβαλλόμενοι 

ἔλεγον θεὸν αὐτὸν εἶναι. 

-« 
» ΔΝ ” Ἀ Δ / 5 ΄“΄ «ς ΄ 

Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε 
’ - ’ ” / 

χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ, 
ω ” , Ἐπ ον - « ΄ ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας Φιλο- 

/ 5 εν 

8 φρόνως ἐξένισεν. ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα 

τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίᾳ συνε- 
/ - θ . Ἂν ἃ « ΄σ 

χόμενον κατακεῖσθαι πρὸς ὃν ὁ Παῦλος 
5» [ή Δ / . Ν , 

εἰσελθών, καὶ προσευξάμενος, ἐπιθεὶς τὰς 

ϱ χεῖρας αὐτῷ, ἰάσατο αὐτόν. τούτου οὖν 

γενομένου, καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἔχοντες ἀσθε- 
Ε] ΄ ’ 8 ’ 

νείας ἐν τῇ νήσῳ" προσήρχοντο καὶ ἐθερα- 
. ἁ - - 

10 πεύοντο᾽ οἱ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν 
ς ” 3 

ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς 
τὴν Χρείαν". 

ἢ 8 ” 

ι: Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν 
, 1 

πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ, 
3 

Ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις. 

1 ἐπέγνωμεν 

3 .. Μελιτήνη 
9 (οἵ) τ 

4 καᾶ τι 

ὅ ἀπὸ 

6 μεταβαλόμενοι 

ς᾽ αν- 

ΒΝ Ὁ δ, ”’ 
ἐν τῃ νήσῳ ἔχοντες 

ἀσθενείας 

ὃ τὰς χρείας 
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19 Απάᾶ Ἰαηάϊπς αὖ Ῥσγασαβο πθ 

ἰαχτ]εᾷ {λογο {ηταῬ 805. 
15 Απ ἴχοπι Έπεπος πγα Σεἰο]οᾶ ἃ 

60ΤΗΡΒΒΒ, απᾶ οαππθ {ο Ἡλοασίπτη, αι 
αἴθ. οπθ ἄαγ {με δου! πιά Ῥ]απν, 
απ το 681ΠΘ {Πα παχί ἆαγ {ο Ῥαίθο: 
14 λογο πο Γοαπᾶ Ῥγείαγει, θα 

ψίθΥθ ἄθβῖγοᾶ {ο ἴαννγ πα Έ]ιθτη 
8εγεη ἄαγβ: απᾶ 50 πα πεηῦ {ογγαγᾶ 
Ἠρπῃο, 
15 Απ Ίποπι {1σθποςθ, θη {Π|6 

Ῥναίμτει Ἠθατᾷ οὗ 8, {]1αΎ οπτπθ {ο 
τηθοῦ τς ἃ5. [αχ αξ ΑΡΡΗΙ ἔοστιη, δᾶ 
{π6 {Ἠτεο Τανθδτης: Ποπ ΥΘΠ 
Ῥαταἱ βαν’, μ6 (Παπκοᾶ ἄαοᾶ, απᾶ 
ἰοο]ς οοπγαρθ. 
16 Απά ΘΗ πα οπ1ηΘ {ο Ἠοτηο, 

{Π6 Οοπίτπτίοιι ἀεμνεταᾶ πο ΡΥ1βΟΙΙ- 
615 {ο ἰμο Οαρίαῖι οὐ {Ππ6 ραατᾷ: 
Ῥαῦ Ῥααἱ τγὰβ ϱαβετοῖ {ο ἀνα] Ὦγ 
ΒΤ}, ση ἃ βο]ά1εν {λαί Ἱερί 
η. 
17 Απ 16 οαπηθ {ο Ρα85, ἐ]ιαί αἴξευ 

ἴημνεε ἄαγ5, Ῥατπ] οα]]εἆ {Π6 ο]αξ οὗ 
{1ο 765 {ορείμεν. Απᾶ ππεη {Π 6 Ὺ 
ΥΙΟΥΘ 601ΊΏΘ {ορθίμαχ, 6 8814 αππ{ο 
Ώιαπα, Ντον απιά ῬγείπταἨ, ὑπο Τ 
Πᾶνα οοπηπηϊθοᾷ ποίμῖηρ αραϊιδύ 
{μα Ῥεορ]θ, οὗ οπδίοτηβ οὗ οτν {α- 
{σγς, γεῦ γαρ 1 ἀεμνεγεᾶ ῬΥΊΒΟΠΘΥ 
{χοπ 9 6γἩβα]επῃ Πίο ἴπαο Ἠαπᾶς οἵ 
{Π6 Ἠοτπας. 
18 πο πε {Πεγ Πα οχαπη]πεί 

πο, ποιά Ίανο ἰοῦ πιο ο, ᾖ6- 
οα1156 {]16Υθ τὰ ΠΟ 68159 οὗ θα} 
ἴῃ 1ῃ6Θ, 
19 Βυῤ π]αη {πο ἆᾖσπβ βρα]οα 

αραϊηςυ 1{, 1 νγας οοπβίταϊπεᾶ {ο α)Ρ- 
Ῥεα] ππίο Οαβαχ, ποὺ ἐμαί 1 πδᾶ 
οαρ]{ {ο αὀσπδε ΤΥ πϑύϊοιι οὗ. 
20 Ἐον 18 οατι86 {]ογαίοτο Πα 1 

οα]]εᾷ {ον γοα, {ο 566 τοι, απᾶ {ο 
βρθα]ς τ γοα: Ῥεσατδο ἐπαῦ Τον 
ἐδ Ἠορο οἳ 5786] 1 απ Ῥοσαπᾶ ση] 
{1815 ολα. 
21 Απᾷ ἴ]ογ Βαϊ απίο Ἠϊπα, ο 
προ τεοθινεᾷ ἸΙείμετβ οαί οἵ 
ο πᾷδα οοπόοθγπΙΠΡ Ππ66, ΠΘΙ ΠΟΥ 
ΑΠΥ οἳ {ο Ῥγείμπτεη λμαῦ οαπ1θ, 
ΒηΘ θα ΟΥ̓ 8ΡαΚθ απ Πατ οἵ 
{Π66. 
22 Βαῦ τὸ ἀθβίγο {ο θᾶ οἳ [Π66 
ταῦ Όποια ὑπ] η]κοϑῦ : ΤΟΥ 88 6ΟΠΟΘΥΙ- 
Ίπρ {115 βού, πο κῆπον ὑπδαῦὺ ΘΥΘΙῪ 
ὙΓΠΘΥΘ 15 15 ΡΟΚΕΠ ἀρϑ]ηΒῦ. 
285 Απά πηθη ὑπο Ὺ λα αρροϊπ{εᾶ 

Ἠϊπα ἃ ἆαγ, ποιο 68Ί16 ΙΙΑἨΠΥ {ο 
πα Ἰπίο Ἠϊ5 Ἰοᾷσίης, {ο ὙΠΟΠῚ 
Ἡς οχκροαπᾶεᾶ απά {οβμβεᾶ ἴμο 
πράσα οἱ ἀοᾶ, Ῥουβαδαϊηρ (χει 

18681 
19 Απᾶ {οπομίπρ αὖ Ῥγτασπρθ, πε 
19 απτίοί ὦπονο ἴ]ιτεο ἆαγβ. 

1γοπη ἐλεησο γα ᾿τηδᾶθ α οἴτοπῖτ, 
Δα αγγ]γεά αὖ Ἠλοερίατα: απά 
αξἴθΥ οπο ἄαγ α ποπ ππᾷ 
βρταπςσ ΠΡ, απιά οπ {λα βοσοπᾷ 

14 ἆαγ ντο οπτηο {ο Ῥαΐθο]ῖ: τον 
πο Τοαπᾶ Ῥτοίμτοι, αππᾶ Ὑογθ 
1ηὐγραϊθα ο {αγγ πι ἔλοπα 
ΒΘΥΘῚ ἆαγβ: απᾷ 50 νο 6α1ΙΠο {ο 

15 Ἰοιπθ. Απά {ποτ {]ποπορ Ίλια 
ῬτείμχοἨ, οι Πεν ἸἨεατᾶ οὗ 
118, 6ΛΙΠΘ ἴο πιεί Ἱ8 α8 {αγ αβ 
Τ]ιο Μαγ]κεί οὗ ΑΡρίΠ5, απά Τ]ο 
Έ]ητεο Ταγογης: ποπ ἨὙ]θ 
Ῥατα] βαν, 6 {λαπ]κοᾷ ἀοᾶ, απᾶ 
{οο]ς ορπταρο. 

16 Απ ππποη πο οπ{εγοῖ ἰηΐο 
ἜὭοπιθ, ΡΠ] πα ουΠογοᾷ {ο 
ΔΡΙ4Θ ϱγ ΠΙπιβα]Ε η] {116 ΒΟ] ἴον 
Όιαῦ σααγᾶεᾶ Πΐτη. 

1 Απ 16 οαπ]θ {0}α85, ὑπεαΐ αἴξου 
{πγθθ ἄδυβ Ἠε οαΠεά {οσεί]οτ 
311059 ἔλαί πγεγο {ια ο]]οῖ οὗ 
{η6 Φθ 5: απᾶ πθη {αγ πγεγθ 
οοππθ {οροαίμοαν, Ίο βαῖά πηΐο 
πει, 1, Ῥτείπτει, {ποιρ]α Τ 
πᾶ ἄοπεο πομίηπσ αραϊπβδὺ {πὸ 
ῬΘΟΡΙΘ, ΟΥ̓ λαο οπβίοπας οὗ ΟἿ] 
{40Π6Υ5, γοῦ νγὰ8 ἀομνετεᾶ ρτ]- 
ΒΟΠΘΥ ποπ «οταβα]οτη 1Π{ο ἴλια 

18 Ἠαιᾶς οἳ ιο ἘἨοπιαπβ: νο, 
π]εη {πον Ἰαᾶ οχαππεᾷ Τη6, 
ἀεξειτοᾷ {ο βεῦ τὴθ αὖ Ἠρογίγ, 
Ῥεσατβο {]ιοιγο γ/αβ πο 68156 οἵ 

19 ἀθαίῃ ἴῃ τηθο. Έτ παν {ια 
2 6πβ βρα]ο αραϊηρς ἴδ, Τὸ τναξ 
οοηδ/χαἰποᾷ ἵο αΏρεαΙ απίο 
0αεαχ; ποῦ ὑπαῦ 1 "δα ααρΏῖ {ο 

20 δοῦῖιβθ ΤΙΣ πηαίοη οἵ. Ἐον {Π15 
οαπ56 ὑπογθίοσθ ἀῑᾷ 1 4ϊηΐγοαΐ 
σοι {ο 8566 απά {ο βρθαῖς τ] 
πια: Τ0Υ Ῥασππδο οἳ {1ο Ίορο οἵ 
Ίβγας] 1 απ Ῥοππά νι {Π185 

21 οἰαῖπ. Απιά Πιογ βαῖᾷ τπιηΐο Ἠίπη, 
Ύγο προ} γοοεϊγεᾷ ]οί{εγς ἔγοπι 
οπᾶᾷσα εοπεθτηϊπρ {ᾖεα, που ἀῑά 
81Υ οἳ πα Ῥγαίῃτοπ οοτηθ ΠΙ{16Υ 
απ ταρογῦ ΟΥ βρθα]ς Δ ΠΥ Ἠαντῃη 

22 οἵ {π66. Βα πο ἀορίτο {ο Ἠθαν 
οἵ {π66 τυμαῦ ἐ]ιοα Ο]κοβί: ΤῸ 
5. οοποθγπῖηςρ 15 βϑοῦ, 165 15 
Ίππο {ο τι8 ὑμπαῦ ΕΥΘΥΥΥΥΊΙΟΥΘ 10 
18 βροκαπ ἀρδϊηδβῦ. 

25 Απα πε {]εγ Ἠαᾶ αρροϊπ{εᾶ 
Ἠΐπη ἃ ἄαγ, ΠΟῪ σατηθ {ο Βΐτη 
Ἰπ{ο Πῖ5β Ἰοᾷρίης ἴῃ στοαῦ Ππτῃ- 
ῶοαυ: {ο ποπ ο εκροιπ(εᾶ {λε 
πιαί{εν, ἵθβΩΙγΙηπρ {π6 Ιάπσᾶοπα 
οἳ ἀοᾶ, απά ρεγβπαςἴπρ {ει 

1 Θοπιο 
αποϊοηί 
απιθλιοτ]- 
{95 τουᾶ 
σαςὶ 
10056. 

3 ΒΟΠΊ6 
διηοϊθηῦ 
Δα Ποτῖ- 
{165 ἵῃ- 
βού {6 
ορπ{ιι- 
γίοη, ἆ6- 
{ἱυεγειξ 
{πε ϱγί- 
ΒΟΉ ΕΥ̓ {ο 
{πε σαρ- 
ἑαΐη, ο 
ἐμὲ ργῶ- 
1ογἱαη. 
παγα: 
[ΠΙΑ 

505, 
πα 
ἱμαΐ 
10678 ΟΥ̓ 
{διε «7605 
ιν δὲ 

109, σα1] 
ΤΟΥ οι, 
{0 866 
απιά {ο 
δΡεαλ 
το] ποιι 
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ΔΝ ΄ ” / 5» / 19 καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν 
ε ὡς ἘΝῚ ιό , 

18 ἡμέρας τρεῖς ὅθεν περιελθόντες 1 κατηντή- 

σαμεν εἰς Ῥήγιον, καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν 
3 , - 

ἐπιγενομένου νότου, δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς 
4 . τν 14 Ἠοτιόλους' οὗ εὑρόντες ἀδελφούς, παρεκλή- 

θημεν ἐπ᾿ Ἡ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά' 
Ξ Ν ἡ 5» ᾿ « / »» 3 ΄ 

15 καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθομεν. κἀκεῖθεν 
ν 2 ΄- - 

οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, ἐξῆλ- 
πλ ἘἜΒΕΈΕ." ιτ οἷν » / / 

θον'” εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρις Ἀππίου Φόρου 
ο ο. Π “ 

καὶ Τριών Ταβερνών' οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος, 
5 ῃ - -. , Β 

εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ, ἔλαβε θάρσος. 

Ιι0 Ὅτε δὲ ἤλθομεν 15 εἰς Ῥώμην, ὁ ἑκατόν- 
ταρχος παρέδωκε τοὺς δεσμίους τῷ στρα- 

τοπεδάρχῃ 1 τῷ δὲ Παύλῳ ἐπετράπη 1ὅ 
΄ ᾽ ς / Ν “ , 

μένειν καθ ἑαυτόν, σὺν τῷ φυλάσσοντι 
” Ν 

αὐτὸν στρατιώτῃ. 
Ξ » ΄ ᾿ μι νο εκ , 

ΙΤ ᾿Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέ- 

σασθαι τὸν Π]αὔλον]ὃ τοὺς ὄντας τῶν ᾿Ἰου- 
δαίων πρώτους' συνελθόντων δὲ αὐτῶν, ἔλεγε 

πρὸς αὐτούς, " ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ]Τ΄ οὐδὲν 
“ φᾷ ὦ ΄ - 

ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς 

πατρῴοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδό- ρῴοις, δέσμ ροσολύμων παρ 
Ν - ας το, “ 

18 θην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων' οἵτινες 
3 / ΄ 2 / 5» ” ΔΝ Ν 

ἀνακρίναντές µε ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ τὸ 

μηδεμίαν αἰτίαν Θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. 
2 / εἶ “ 3 / 3 / 

19 ἀντιλεγόντων δε τῶν Ιουδαίων, ἠναγκάσθην 
3 ΄ Γ΄ / ” ς ”- 

ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους 

90 µου ἔχων τι κατηγορῆσαι. διὰ ταύτην οὖν 

τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν" καὶ προσ- 
- .ο - - 

λαλῆσαι ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ 
Δ Ν 

91] τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. οἱ δὲ πρὸς 

αὐτὸν εἶπον, Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ 
ὃ ξά ϐ ᾽ Ν “- τ ὃ ηλ ”/ ’ 

ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας, οὔτε παραγενό- 
- - Ἃ 

μενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλά- 

89 λησέ τι περὶ σοῦ πονηρόν. ἀξιοῦμεν δὲ 
᾿ "Ξ τ ἂ παν 

παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς" περὶ μὲν γὰρ 
΄ ᾿ὕ , - 

τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστόν ἐστιν ἡμῖν 19 
“ - , 
ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται. 

- ο ἐσ τ 

3: Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν, ἧκον 
Ν 9 ν 3 Ν / / ᾿ 

πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες 
Ω 5 ΄ / Ν 

οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βα- 

σιλείαν τοῦ Θεοῦ, πείθων τε αὐτοὺς 

10 Παγᾳ. περιελόντες 

1 παρ 

13 ἦλθον 

19 εἰσήλθομεν 

14 ϱἨι. ὁ΄ ἑκατόνταρχος 
παρέδωκε τοὺς δεσμίους 
τῷ στρατοπεδάρχῃ" 
τεωῖ, πιοῦ ΊπαΡή. 

15 ἐπετράπη τῷ Παύλῳ 

16 αὐτὸν 

17 γώ, ἆνδρες ἀδελφοί, 

15 (Τὼ. ὑμᾶς, ἰδεῖν) 

19 ἡμῖν ἐστιν 

057 
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οι 19, 
{ 40. 

Ἱέοπι. 11. 
8. 

1611 
εοποεγηίης “6885, ῬοίἩ οτί οὗ {πο 
Ίατυ οὗ Μοβ6Β, απά οαὐ οὗ ιο Ῥτο- 
Ῥμείς, ἔτοπα τπογπίης 11] ονεπῖτρ. 
24 Απᾶ βοὴ Ῥε]μογεᾶ {ια (ήπρς 
ὙΠΟ ΟῚ ΒΡΟΟΠ, απά ΒΟΠ16 Ρ6- 
Ἠαγοαᾷ πού. 
25 Απᾶ πλαν {16γ αρτοεᾷ ποῦ 
ΊΠΟΠΡ 1Πειηβε]νθβ, {Πεγ ἀαρατίες, 
αἴθεν ἴπαί Ῥατὶ Ἰαᾶ βροκεπ ο1Θ 
ψγονᾶ, εἰ] βρα]κο {πο Ἰοῖψ ἀοδί 
Ῥγ Εβαῖας {λε Ῥτορμεί, ππίο ος 3 
1α1Π6Υ5, 
20 Βαγίηρ, Χο πηΐο ἐπὶ ῬεοΡ]ο, 

απά βαγ, Ηοατίηρ γ6 5181] Ίθανχ, απᾶ 
5881] ποῦ ππάεγρίαπᾶ, δ βεεῖησ γα 
5118}] 886, απᾶ ποῦ Ῥεγσεῖνε. 
ὩἹ ΒῸΣ πο Ἠθατί οἵ {18 ρεορ]ο 15 

γα ΧΘα ΡΤΟ55, απά {Π|6 17 6αΥΒ 816 61} 
οὗ ΠΘδυηρ, ἃ Πα ὑμ6 1} εγαβ Ἠαγο ἴ]ογ 
οἱοβεά, 1ϑϑὺ {ευ βΠοπ]ά 566 στ 
{ποῖ} 6768, απᾶ ἤθδᾶὺ 10} ἐΠεῖγ ΘΔ 8, 
απά τπιπἀουθίαηα Ὑ10Π ιοί Ἠδατν, 
ΔΩ βμοπ]ά ο οοπγοτίθᾶ, απά 1 
βΠοπ]ά Ἠεα] ἔλετη. 
28 Ῥο 1Ὁ Κηον ΓΠετείοτα απ{ογοι, 

ὑμαῦὺ {ο βα]ναίίοπ οὐ ἄοᾶ 15 βϑῃΐ 
πηΐο λα «6πΠΙΙΙ6Η,; απᾶ ἰλαῦ {πον 
νη]] θα 16. 
29 Απᾶ το ἢ6 Ἰαᾶ Βαϊ ἴλεβο 

ΨΙΟΥΔ5, {πο ὅσενβ ἀοθρατίεᾶ, απιά 
Ἠαᾶ ρτεαῖ τεαβοηῖηπσ 81ποης ΤΠθπ]- 
Β6]γ68. 
90 Απᾶ Ῥατπ] ἀπ] ἴππο ν]ιο]α 

ΥΘάΥΡ ἴῃ Ἠ]5 οι ΠΗγεᾷ Ἠοπβδο, απᾶ 
χεοεϊγεᾷ 811 {λα οαππς ἴῃ πὸ 
μήπ, 
91 Ῥτεασμίηρ {πο Ιάπσᾶᾷοπι οὗ ἄοᾶ, 

απά {εασΠίηςσ ποθ (πρ τν]ο]ι 
οοποΘτΏη {πὸ Τιονᾶ 9685 ΟἨνῖςί, 
ΙΔ αἲ οοηβάεπος, πο 1ηαη ἴοσ- 
ριάαἵπς Βΐτη. 

1881 
οοποθγηίηρ 6515, Ῥοί] {τοπι {ια 
Ίαν; οὗ Μοβεβ απᾶ ἔτοτα ἐπ Ῥτο- 
ῬΗείβ, ἔτοπα τπονπΊηρ {111} αγοηῖπρ. 

24 Απά βοῖὴθ Ῥεμεγεᾶ {μα ἐμίπρβ 
γ/ἨΙο]Ἡ Ὕογθ ΒΡοΚθΠ, αππᾶ βοπηθ 
ἀἰδρεμενεί. Απᾶ θη {Πεγ α- 
Ετεθᾷ ποῦ απποηρ {Π6πηβε]νες, ἴ]ιοΥ 
ἀερατίεᾶ, ατενι ἐπαῦ Ῥατ] Ἰαᾶ 
ΒΡΟΚΕΠ οπ6 γγογᾶ, ὙΥ 611 βΡρα]κο {μα 
Ἠο]γ ἄλορβί ΤῸ. Τβαῖα]Ἠ {π6 Ῥτο- 
ῬΠεί ππ{ο γοῦν ἔα 6.5, ΒαγΊΠᾳ, 
ο μου πηΐο {π|5 Ῥεορίθ, απᾶ 

Ραγ, 
ΒΥ Ἱοατῖης το 5181] Ίδαν, απᾶ 

5881] ἴῃ πο ὙὙ156 ππάθγρίαπᾶ : 

26 

Απά βεεῖηρ ο 5881} 566, απά 
5Ηα]1 ἴῃ 10 πγΙβθ ρεγζθἴνθ: 

ἘῸΥ {Π18 Ῥεορ]ε Πεατο 
πγαχεᾶ 6το5β, 

Απά {ποῖ 6415 816. ἀπ] οἵ 
Ἠοδατῖηρς, 

Απά {πὶ 6765 ἰἴ]ογ Ίανα 
ο]οβες: 

1ιο5ύ Παρ] εν ΑΕλοπ]ᾶ Ῥεγ- ͵  
οαῖνο πΠ η {Πεῖχ ΘΥ6Β, 

Απά πρᾶν νηζἩ ἐλμαῖν 6875, 
Απά απάεχρίαπά ση ια 

πιραγΐ, 
Απά 5ῃου]α ἱπτη ἀραΐτι, 
Απά Τ 5Που]α Π68] ἔλλεια. 

28 
Όιαί {π15 βα]ναβίοπ οἳ ἄοά 15 
5οηΐ ππίο ἴμο «αεπί]ες: 11εγ 
Ὑ7111 4150 Ἠθαγ.3 
Απά Π6 ὩΡοῖᾶθ πο Ο]8 γθατ5 

1ῃ Ἠ15 οὐ Ἠ]γθᾶ ἀνθ ηρ, απιᾷ γ- 
ΟΘΙγΘ 811] ὑπαὺ νγϑηΐ ἴῃ πηΐο Ἠΐτη, 
ῬΥθδομίηρ {μα Ἰάπρᾶοπα οὗ αοῦ, 
δια {εασβίηρ {π {1118 6ΟΠΟΘΥΗ- 
Ἰης {με Τιογᾷ “6515 ΟΠ β᾽ πι 811 
Ῥο]άπεβ», ποπο Σοτριάά ης Πἴτη. 

90 

9 3 

15 

Ῥο 1Ὁ πού ὑπογυίου πο τοι, 

1058, 
ΠΙΟ 

3 Βοπιο 
αποῖοιί 
Δα 110}}- 
{105 1ἴη- 
506Γ/ Υ0Γ. 
29 Αι 
101167) ]ιο 
λαᾶ βαϊὰ 
ἐμεδα 
ΌΥ̓ἴ5, 
{6 νεις 
αεραγί- 
εα, μαυ- 
Τις Ἠνλι0], 
αἱδριί- 
ἡ 0 
απο 
ἐμοηι- 
δοίυοδι 
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20 Ε - ϑ. - 3 / “ ΄ 

τα”. περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπό τε τοῦ νόμου 
΄ ΔΝ - ΚΙ . ο Μωσέως καὶ τῶν προφητών, ἀπὸ πρωϊ ἕως 

δ, ΄ ον ε Ν ” / ΄ 34 ἑσπέρας. καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγο- 
΄ « κ). Ψ 3 , δι ο 

35 μένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν. ἀσύμφωνοι δὲ ὄν- 
ἥ ν 3 / 3 , ἀρεῖ ἢ “ 

τες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ 
««- “ - ἌΆ κ᾿ 

Παύλου ῥῆμα ἕν, ὅτι Καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ 
Δ " ΄ 

"Άγιον ἐλάλησε διὰ ᾿Ἠσαϊΐου τοῦ προφήτου 

98 πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν"!, λέγον, Πορεύθητι 
ΚΕ Δ 9 μα ΔΝ ε) ΄ 3 - ἣν ’ 

πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπέ, ᾿Ακοῇ ἀκού- 
δὼ ψυξ , 

σετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε' καὶ βλέποντες βλέ- 
Ἕ ν ΕΣ οσοι ο ῃ , ῃ ς 

91 ψετε, καὶ οὐ μὴ  ἴδητε ἐπαχύνθη γὰρ ἡ 
᾿ - - / ν - κ , καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως 

ν᾿, Ν Ν 5 Ἁ δι «ἂς, Σι 

ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμ- 
β , 2/ - ᾽ - κ 

μυσαν᾽ μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ 

τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, 
Ν » ΄᾿, ᾿ ΓΝ) »»} 5» , 

καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσωμαι 23 αὐτούς. 
Δ 5 ” ς “« “ - ” 28 γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ὅτι τοῖς ἔθνεσιν 

2 {λ. 23 Ν / - Θ - 3 ΔΝ 

ἀπεστάλη "“" τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ, αὐτοὶ 
ἙΝ 5 ’ 91 - 9 -“ ᾿ ᾿ 20 καὶ ἀκούσονται. "καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόν- 

τος, ἀπῆλθον οἱ ᾿Τουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες 

ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν. 
- ιά 

50 "Ἔμεινε” δὲ ὁ ἸΤαῦλος 9 διετίαν ὅλην ἐν 
5»Ὁ7, ’ Ν ΕΣ ΄᾿ , ᾿ 

ἰδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς 
ε 

81 εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν, κηρύσσων τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ διδάσκων τὰ περὶ 
σι Κ , 2 -“ σε “- ἣ ’ 

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετὰ πάσης 

παρρησίας, ἀκωλύτως. 

20 ϱπι, τὰ 

ο} .- ἰάσομαι 

35 αἄᾶ τοῦτο 

33 0). 06. 99 ἐοαὶ, οἱ 
αγ. 

35 'Ἐνέμεινε 

35 πι. ὁ Παῦλος 
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ΤΗΕ ἘΡΙΡΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῊΝ ΑΡΟΡΤΙΕ 

πο ΤΗΕ 

ΠἨοΟοΜΑΝΡ. 

1611 

1 Ῥλυτ, ἃ βοιναπῦ οὗ 7655 ΟΠτῖςῦ, 
οα]]εᾷ {ο δὰ απι ΑΡοβί]6, "βοραγαύθα 
ππ{ο {Π6 ΟΒΡΕΙ οἵ ἄοά, 
2 (ΥΓΗΙΟἩ Ἡθ Πιδᾷ ργοπήβεά αἴογε Ὦγ 
8 Ῥνορ]ιοίς ἴῃ πὸ ΠΟΙΥ βοτΙρίατα»;) 
8 Οοποερτπῖπρ 5 Βοπ 685 Ομτ]δς 

ΟἿΥ Τιοτᾶ, ν]ο νταβ τηϑαθ οἳ μα 
5οοᾶ οἵ Ὠανίᾶ δοοογαϊηρ {ο ὑπ ΠθβΙ1, 
4 Απά Ἰἀαε]ατοᾷ {ο ο ὑπ6 Βοπ οἱ 

αοᾶ, η Ῥουγεχ, αοοοτάπρ ο ἴ]λο 
Βριπξ οὗ ΠΟΙ 655, Ὦγ {πο τεβΙχ- 
χβοίοη ἴγοπῃ {π6 ἀθαά. 

απᾶ ΑΡροβί]εβ!ρ "ἴον ορεάϊεπές {ο 
{πὸ δι ἢ απο 811 πα{ΙΟΠΡ {ου Η18 
Ναππο, 
ϐ Απιοης ΠΟΙΩ 816 76 850 {Π6 

σα]]οᾷ οὗ 6515 ΟΗ1150. 
7 Το 811 ὑπαὺ "ὲ ἴῃ Βοιηθ, Ῥε]ογεᾶ 

οἳ ἀοᾶ, οαἰϊεά ἰο ὂε ΒαϊΠίβ: ἄπτασε 
{ο τοι απᾶ Ῥθαςο ἔτοτη ἄοά στ 
ἘΠ ον, απᾶ ἴ]α Τιοτά 6 ορας Οµτὶρῦ. 
8 ἘΙνεί 1 ἐμαπ]ς τὴν αοα ὑμτοιρ] 

Ἱθρις Ομν]βύ {ον τοιι 411, ὑπαῦ γοῦν 
αὶ ἢ 15. βροζκαι οὗ Ιποαρμοπύ μα 
ὙΠ016 πνοτ]ᾶ. 
9 Ἐον Θοᾶ [15 ταγ πΙζηθΕς, ποτα 1 

βοχνο | 11 ΤΗΥ βΡΙτΊ{ ἴῃ ἴ]ο ἄοβΡο] 
οὗ 15 Ρο, ελα υη(ποαῦ οεαβίηρ 1 
1πα]κο ππθηδίοπ οἵ 7οα 8ΙαΥΒ ἴῃ ΤῊ 
ΡΥ4ΥΘΥΒ, 
10 ΜαΙπρ τοφπεβί, (1 Ὁ. ΔῊ τη 85 

ΠΟῪ αἲ Ἱεπρί] Ε τηὶρΗ{ ἤν ἃ ΡΥΟ08- 
Ῥογοι5 ΠΟΌ ΠΟΥ Ὦγ ὑπ6 πΠΠ οὗ ἄοά) 
{ο ΘοΙη6 ππίο το. 
11 Έου 1 ]οις {ο βεαγοα, {Πα Ττηα 

πηρατῦ πιο γοι ΒΟΠ1Θ ανασα Εἰ, 
Ὁ ὙΠῸ οπα γοῦν παν δε εβίαΡΠρ]ας, 
19 μας ἶρ; πας ΤΙ πια Ῥο εοπι- 

{οτζοᾶ {ορθί]μαεν "ναι τοι, Ὦγ μα 
πια] {αϊμι Ῥοῦι οἳ τοι δμᾶ 
116. 
18 Νονπ 1 πνοπ]ά ποὺ Ἠανε τοι 1ρ- 

πογδηΐ, ῬγδίἨγεπ, ναί ο[ύεπύπηες Τ 
Ῥαχροβεᾷ {ο «οπιο ππ{ο τοα, (Ρα 
Ίνας Ἰοὺ ἸΗ11ογ{ο) ὑπαᾶὖ 1 ταϊρ]ῦ Ἠανε 
5οππς ἔστι Ἰαπιοπσ τοι 8180, 6Υ6ΙΙ 
α5 8ΊΠΟΠΡ οἴ]μεν 6π{Ι]68. 

δ ΒΥ π/οπι γγο πᾶν τεοεϊγεᾶ ΡΥαοθ 

1881 
1 ῬΑῦϊ, α Ἰβειναπί οὗ 9658 

ΟΗτ]ςί, οα]]οᾷ {ο δὲ απ δροβί!θ, 
βοραγαἰεᾷ απο ἴ]αο ϱοβρεΙ οὗ 
οὔ, πυΙσ Ίο Ῥτοιηϊβοᾷ αἴογθ 
3Ἡψ Ἠ18 Ῥγορλμείς ἴῃ ἴ]ο Ἰοῖγ 
βοτΙρίπΥΘ6Β, οοποθγπῖτις 15 ΒοἨ, 
Ὑ10 γαβ Ῥουν. οἱ λε βοοᾷ οἵ 
Ὀανιᾶ δοσογαϊηρ {ο ἐπ Πςβ], 

4 “ΝΟ νγἃ8 δἀεσ]αγοᾷ {ο ὂε ὑπ Βοιι 
οἱ ἀἄοᾶ ἀν Ῥοπγοχ, αοοοτάηρ 
{ο {πὸ βρὶυἹῦ οὗ Ἠο]πιθβΕ, Ὦγ {86 
ΘΒ θούϊου οἳ {πΠ6 ἆθαα; οὐδ 
δ 6βὰ5 ΟἸγῖβῦ οαν Τιογά, ἐγοιρ]ι 
ΠΟΙ πο χεσεῖγεί ργαςο απᾶ 
ΘΡΟΒ 65», απ{ο ορεάΙοπσθ ὅοἳ 
{αϊδλι απποπΡ 411 {Π6 π ΟΠ, ΤΟΥ 
15 παπηπθ)5 βα](6: αΠΠΟΠΡ ὙΥΠΟΤΗ, 
86 7ο 8180, σαΠεά {ο δὲ «6518 
Οι] 5: {ο 81] ὑ]ναί αὖο ἴῃ Ώοπῃο, 
Ῥα]ογεᾶ οὗ ἀοᾶ, οα]οᾷ {ο δὲ 
βα1π{β: ἄτασο ἴο γοα απά Ῥεασε 
ἔχοπι ἀοά οαν Γαία απά ἴμε 
Του 9655 Οτ]ςς. 

Έντο, Τ Ενα πι]ςτηγ αοα (πτοαρ]ι 
Ἴοβας ΟΠγὶδὺ του τοι 81], δαί 
σοῦ ἴα} }} 15 ργοσ]αϊππεᾶ ἑΠτοτρ]ι- 

9 ουὐύίῃθ π]ιοἰο ον]. ἘῸΥ ἄοά 
15. ΤῊΥ νΙζπθΒς, πνποτα 1 ΒΘΥΥΘ ἴῃ 
ΤῊΥ ΒΡΙχῦ ἴῃ {μα ΡΌΒΡΘΙ οὗ Ἠ]5 
ΒοἩ, ΠΟῪ πποθαβιηρ]γ Γ τηαχκα 
ΙΠΘΠ{1ΟΠ οἵ τοα, α]ναγβ ἴῃ ΤΙΣ 

10 Ῥγαγευβ τηδκίηρ τεααθβδε, 1 Ὦτγ 
ΑΠΥ ὉΊΘΙΠΒ ΠΟῪ αἲ Ἱεπρί]α Τ πια 
ΡῈ Ῥτοβρεγοεᾷ ΡΥ ιο ση οὗ 

11 ἀοά {ο οοπιθ ππίο τοα. Έον 1 
Ίοισ {ο 8566 οι, ὑπαῦ Τ πιαγ 
Πππρατξ απ{ο γοα βοπιο ϱρ] πα] 
εἰς, {ο ἴῑιο οι γο 1παΥ "6 οβία- 
Ῥηρβμεί: Οναί 15, ὑπαῦ 1 τ} τοι 
1ΠΑΥ ο οοπιξοτίοά ἴῃ τοι, ΘΔ ἢ 
οὗ τ Ὦγ {ιο οὐ υ 5 δι 0, Ρο] 
γοἩτΒ απά πη]πα. Απά 1 πουἹᾶ 
ποῦ πᾶν οι Ισποταπζ, Ῥγαίμτα, 
ια οΕιοπίίπηθς 1 Ῥαγροβεά {ο 
οοπ1θ ππίο γοα (πη γγας Ηίῃ- 
ἀογοᾶ ἸΠ(ιαοτίο), ια 1 παὶσηί 
Ἰανο Βοτηθ Γγπϊῦ ἵπ γοι 8150, ευει 
85 ἴῃ ο τοβϑὺ οἳ ο («οεπί]θς. 
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

κ - 3 - ΞΞ - 
1 Παῦλος, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, κλητὸς 

» / ΕΣ ΄ τὶ 3 ΄ 

ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον 

9 Θεοῦ, ὃ ίλατο διὰ τῶ ὦ εοῦ, ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητών 
. “ ΄σ « “ ” 

3 αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις, περὶ τοῦ υἱοῦ αὐ- 

τοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαβὶδ 
ΔΝ / - «ς ΄ ΄ ΄ 

4 κατὰ σάρκα, τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ Θεοῦ ἐν 
, - 2 

δυνάμει, κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης, ἐξ ἀνα- 
, ο ΞΕΞ Ἂς να 

στάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου 
ς - 3 ἡ λά}) / / ἈΝ ΕΣ Ν 

5 ἡμῶν, δι οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν 

εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, 
ς “ Ε “ - 5 Ν 

6 ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐστὲ καὶ 
-- “ π᾿. 9 ΄σ κι. ΄ ΄ 7 ὑμεῖς, κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ" πᾶσι τοῖς 

3. ε) ς / » ΄σ ΄ ΄σ 

οὖσιν ἐν Ῥωμῃ ἀγαπητοῖς Θεου, κλητοῖς 
. - 5 ἣν “ ἁγίοις" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πα- 

ο τε σὰς ν / » τν ὡς 
τρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοὺ Χριστου. 

8 Πρῶ ἐν εὖ ὢ τῷ Θεῷ διὰ ρῶτον μὲν εὐχαριστώ τῷ Θεῷ µου διὰ 
Ἰ - Χ ἘΣ τ εὐ ἢ ο ἘΠῚ ο “ ε ησοῦ Χριστοῦ ὑπὲρὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἢ 

/ ς “- “ ” “ ΄σ 

πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ 
/ / / 9 ς /{ ο 

9 κόσµῳ. μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεύς, ᾧ 
’ » “ , / 5 “ » 

λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγε- 
“ ΄ ” “ ς / 

λίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν 
« - -- / ΄ ΄ 

ὑμῶν ποιοῦμαι, πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν 
/ / ”/ Δ 3 / 

10 µου δεύµενος, εἴπως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσο- 

μαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς 
[ -" Ἄν, [ας Ν » - «ε ΄σ [ιά 11 ὑμᾶς. ἐπιποθώ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι µε- 

--------- ------ 
΄“ ς - Ν 

ταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν, εἰς τὸ 

19 στηριχθῆναι ὑμᾶς, τοῦτο δέ ἐστι, συμπα- 
-“ 5 ΄σ ”- 

ρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις 
/΄ « -- ἊΣ » - Ἂ ᾿᾽ ΔΝ 

13 πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. οὐ θέλω δὲ 
΄ "»“" δ᾿ ΄ 

ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προ- 
, ΄ Ν “ 

εθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς (καὶ ἐκωλύθην ἄχρι 
΄ - .“ ΄“ 

τοῦ δεῦρο), ἵνα καρπόν τινα" σχῶ καὶ ἐν 
σενα Ν Ν ” - ΄ ” 

ὑμῖν, καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. 

21 
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ΤΟ ΤῊΝ ἘΟΜΑΝΡ 1. 14---27. 

1611 
141 41 ἀοθύου θοῦ {ο ἐπα (ΤοθοΙΒ, 

δ 4 {ο ο Ῥατρατίαηςδ, θοῦ {ο {π6 
πνίβο, δη4 {ο {1ο απγγίβο. 
15 Ρο, 35 ᾿π ΠΟ} ἃ 5 11} 116 15, Τ απ 
τον {ο Ῥτοσσ] {1ο (ἄοβΡε] {ο γοα 
ὑπαῦ ἃγ αὖ Ώοτηο α1βο. 
16 Ἐον 1 απι ποῦ αβλατπθᾷ οἳ {ΠῸ 

ἄοβρε] οἵ ΟΠ γδῦ: Του 10 15 0:6 ῬΟΎΨΘΥ 
οἳ οὔ απ{ο βαϊναύϊομ, {ο 6ΥΘ6ΥΥ οπο 
ὑπαὺ Ῥομενεί]μ, {ο {πὸ ον ατδί, απιά 
4150 ζο ἴ]ιο ἄτοεῖς. 
17 Έον ὑπο θη 15 πο Υἱρ]ιθοτιβη 6 55 

οἱ ἀοά τογεα]εά ἔγοπα ἔα} 0} {ο 10}: 
8.5 1ὖ 15. πα δίεη, Ἔ Τ]1ο ]αδί 58Η να 
γ ἔδιίη. 
18 Του {Π6 τυ οὗ ἀοα 15 τενεα]εᾷ 

{γοπαΊθεανει ἀραϊηβῦ 81] πῃ ρΌ] 658, 
ΠΩ απτϊρµίθοαβηΘΒΒ Οἵ ΠΕΠ, ὙΠῸ 
ΠΟοΙα {πὸ παζλ ἵπ πηγ]ρ ὐθοιιΒ 655. 
19 Ῥουαιςδο ἴ]λαῦ ὙΠΟ τηαγ ο 

ποννη οὗ ἀοά 15 τηδηϊθϑῦ ἢ απ {ΠΏ Θ]η, 
ἴον αοα Πα βῃδνγϑᾶ 1Ὁ ππίο {6 πηι. 
20 Εον {πο Πην]βερ]ο {μίηρς οἵ τη 

{νοτα {πὸ ΟγεαίΙοπ οἵ πὸ ποτ]ᾶᾷ αγο 
οἸεατ]γ 86εεἩ, Ὀοαῖις ππᾷεγρίοοα Ὦγ 
{π6 (]ήησς ὑπαῦ ατα τηαάθ, ευει Ἠϊ8 
οἴογπα] Ῥούγον απᾶ ἀοάλμοαᾶ, 56ο 
{πῶὺ ΠΟΥ αγα πηζ]λοαί οχοτιδο: 
21 Ῥεσατιδο ὑπαὺ πγῃε ὍΠΟΥ Ίκπσνν 

ἀοά, {πὸν ϱ]ογίιπαᾷ Ἠϊτα ποὺ ἃ5 ἀοἀ, 
ΠΟΙ 6. Ἴνετο λατ] αἱ, ας Ῥδσατπε 
ναῖη 1η {λαῖν ΠπαρΙπαΙΟΠΡ, να {Παν 
1οο]115] Ποατξ τπγὰβ ἆατκεπες : 
22 Ῥνοίεββίιρ ἐΠεπηδε]γεβ{ο ΒΘ 156, 
ὑπ νυ Ῥεσαππο ΓοοΙς: 
25 Απᾶ ομαηρε {με ρ]ουγ οἵ {16 

ππουνγαραρ]ο Ἐἀοα Πιο αι Ἱπαρο 
απαᾶο Ἠ]κο {ο οοιταπρΏρ]ο παπι, ἃ πα 
{ο Ρ1νᾳ5, δα Τουγοοϊοα ῬδαθίΒ, πα 
ογοορίῃρ {μπαρς: 
24 Ὑποανοίοτο αοᾶ α1βο σαγο {]ατῃ 

τρ {ο πποεΙεαηπθςς, {μτοιρῃ {ο Ἰαδίς 
οἵ ἐ]αῖν οὗ ἨθαχίΒ, {ο ΟἸΒΠΟΠ ΟΣ 
{πὶ οὗ Ῥοᾶίος Ῥείτγαειπ Ίλποαπῃ- 
πθ]νοβ: 
25 ο επαπρες {πὸ ὑπ ἢ οἵ ἄοᾶ 

Ἰπίο ἃ ἴθ, απᾶ ππογ»μηρρεά ἀπ 
5εγγοᾷ {πὸ ογθαίατε ΤΠΟΥΘ {]απι {116 
Ονοαίον, πιο 15. Ῥ]οβδοά ΤῸ 6ΥοΥ. 
ΑΤΙΘΗ. 
26 ἘῸΣ {115 οαπ5ο αοα σαν {]ετη 

αρ πηΐο νο αΠοοίοης: 1οΥ 6ΥΘΠ 
{π6 1} ποίηεπι 41 οἼατρε {μο παίανγα] 
πβδο Ἰπίο Όλμαί το 18 αραϊιβί 
πϑΐαγο: 
Ὡ] Απά Ἰκαπῖδε αἱδο {π6 1ΠΘΙ, 

Ἰεανίης ᾖλμο παϊατα] τδο οἳ {16 
ΟΠΣ, Ῥτγπθδά 1ῃ {είν Ἰαδί οπθ 
{οπανᾷβ αποῦΠμσχ, Τθη 10} Ίηθ]ι 
ποχγκίηρ ἐλαῦ Πίο 156 ΠΠΡΟΘΙΠΙΥ, 

1881 | 
14 Τ απι ἄερίου ὑοῦ! {ο ἄπθε]ς απᾶ 

{ο ῬατρατίαὮβ, Ῥοῦ] {ο ἴλμο πξα 
αι {ο ιο Γο0ΗΡΗ. 800, 85 1ηΊΊο]Ι 
35 ΤΠ ΤῊ6 15, Τατ τθαᾶγ {ο ῬΊΟΝ 
{λα Ρο5Ρε] {ο γοα αἱβο ἐλαί ατα 
ἴῃ Ἠσπηῃθ. ΕΟΥ Τ απ ποῦ αβαχπεᾶ 
οὗ {με ϱοβΡε]: {οΥ 10 18 {116 Ῥούγες 
οὗ ἄοά τπ{ίο βα]ναίίοπ {ο 6εΥθυγ 
οπε {λα Ῥεμενεί]; {ο ο δον 
Ἠγαί, απ αἱδο {ο {πη6 τρεῖς. ἘῸΣ 
ἠπεταίπ 15. χογοα]οᾷ ἃ χἸσ]{εοτιβ- 
ηθ85 οἱ αοα 11γ {αμα πιηΐο {81 ἢ: 
8.5 10 15 νι] δεπ, Βαῦ {116 τ]σ]έεοτςβ 
5881] Πῖνθ ΤῸγ {41}. 

Έον 2.η6 τυϑῖ οὗ ἄοᾶ 18 τα- 
γεα]εᾷ ἴτοπι Ἠθαγει αραἰηςδί αἱ 
πηροᾶμπεςς απ αππΙρµίεοαβηθΒΕ 
οὗ Ἱπαπ, γιο ΣΠο]ᾷ ἄοτπ πα 

19 πας ἴῃ αππισμίθοαβηθβς: θ6- 
οαπ156 ἐμαί πίο]ι τπαγ )6 Ἱσιοτντι 
οἵ ἄοα 15 ππαπ]{οβῦ 1 {Ἴπθπα; ΓῸΣ 
ἄοᾶ τπαπ{ορίθᾷ 16 αππίο Όποπῃ. 
ἙΟΥ͂ 0π Ιπν]ριρ]α (Πΐπσρ οἱ Ὠΐτη 
βίποῬ {1ο ογθα[ίοπι οἵ έλα σου] 
ΔΥΘ ο]θατ]γ 56επ, Ρείης ρεγοθῖνεᾶ 
μχοαρ] πε Ὠππσς ἐλμας ατα 
τῇδ 616, ευετι Η15 ενογ]αβ[ῖπιρ ΡοππθΥ 
δια ανα; ἁἐμαί 11ογ τπασ ο 
πηζμοπῦ οχοπβε: Ώθοασαδα ὑπαΐ, 
Ἰπιονήρ αοᾶ, ἴμεγ ρ]ογ]βες 1ήτα 
πού 85 (οὔ, πεΙζ]αΥ ρανο {]ατ]ςς; 
Ῥτ{ Ώθσατιο γαῖπι Πα 0λεῖγ ΥΘΗΡΒΟΙ- 
11Ρ5, απᾶ {πει 56Πβε]θβς Ἠδατί, 
πγα5 ἀατ]κοιοᾷ. Ῥτο[εβρίηρ πεπ- 
Βε]ναβ {ο Ὄο προ, ἴ]ιογ Ῥδσατπθ 

Ὁ 0015, 864 οματιρεί {ιο ρΊουγ οὗ 
ιο Ἱποονταρθρ]ε ἄοά [ον ια 
Ἠ]κεπαςδς οἱ απ Ίππαρο οἵ οογταβ- 
{1016 τπαἩ, απᾶ οὗ Ἠνά5, απᾶ 
{οπχ{οοίοᾶ ῬεαβῦΣ, απά ογθερῖηρ 
{μ]ηρ65. 

ὙΥμογοΐονο αοα σανο {ματι πρ 
ἴῃ με 1π55 οἵ 0ιοῖ Ίχθατξ5 τπ{ο 
ππο]εαηησδς, αυ {ποῖ Ῥοάἱας 
Β]οπ]ά 6 «ἀἰδμοποιτθί απποπς 
Ώλεπαδείνες: {οΥ ὑπαῦ ἴιογ εκ- 
επαπρες {ιο γαι οὗ ἀοά ἔον ἃ 
116, απ πνοτρμΙρρεᾷ απ 5εγνοᾷ 
ιο ογδαίαγα αίμα Ίαν ἴλο 
Ονοα{ου, ν]ιο 15 Ῥ]οβθεά δ {ου 6ΥοΥ. 
ΑΤΠΘΗ. 

Έ ου {15 «ατδο ο σανο ἴλεπα 
τρ ππ{ο ὃν]]α ραββίοης: ἔθου 0αῖ 
ΊΥΟΊΠΕΠ ολαπρεί {Π6 παίαγαἰ τι58 
ΙΠ{ο πας πο] 185 αραϊηδί τα- 
ίατε: απᾷ Ἰκονίρο αἱδο Ίἴ]οα 
1ΠΘΗ, Ἱδανίπρ {16 παίαγα] τιθθ 
οὗ Ὠπα πποππαπ, Ῥαγποί ἴῃ {πο 11 
1αϑὺ οπο {οπανά πού! 6}, 11611 
ὙΥΔΟ}λ τηθΏ Ὑγοτ] τις ΠΠΒΘΘΙΠΙΘΡΒ, ] 

15 

16 

ΠΠ 

19 

[Ὡ] τῷ 

τῷ 

20 

τῷ τα 

1 αν. 
7γοµι. 

505,αᾳ 
αὐταί} 

505, 
Ποῖα {πε 
ἐπ έ]ι 

405, 
80 ἐ]ιαί 
ἐμὲ αγο 

δαν. 
τωπίο ἴπε 
ασεδ. 

6 αν. 
Ῥαϑβδϊογδ 
ο αἴ5- 
ποποιιγς 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΡΩΜΛΙΟΥΣ. 

ιο ’ - 
1 Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ 

» / » , πρ “ κ᾿ δ᾽, πα τς 
15 ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί οὕτω τὸ κατ ἐμὲ 

’ Ν ς ” ” ” { / .) / 

πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελί- 
” Ν ΄ 

10 σασθαι. οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέ- 
Ἢ φᾷ Η κι. / ῃ ΡΥ ν 

λιον τοῦ Χριστοῦ" δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν 
εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, ᾿Ιουδαίῳ 

17 τε πρῶτον καὶ Ἵλληνι. δικαιοσύνη γὰρ 

Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς 
’ Ν ὕ « Ν / 5» 

πίστιν, καθὼς γέγραπται, Ὃ δὲ δίκαιος ἐκ 

πίστεως ζήσεται. 
Ε 5 οἷ - ᾽ 3 » 

18 ᾿Αποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾽ οὐ- 
“ - ) Ω 3 

ρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀν- 
6 ’ ” Ν 1λ 16 » Ἰὃ ,’ ρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατε- 

ἅ / Ν Ν - ΡΥ 
19 χόντων διότι τὸ γνωστὸν του Θεοῦ φανερόν 

» ΣΝ α΄. νὰ 
ἐστιν ἐν αὐτοῖς ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφα- 

, ΜΝ / - 

9) νέρωσε. τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως 
- / ΄ 

κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, 
ἔς 2} ΑΝ » - , ε ἢ 5 Ν ᾗ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ 
5 3 Ν 3 / 9 / / 

91 εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους' διότι γνόντες 
Ν / 5 « π 2ο 7 Ἄ ᾽ / 

τὸν Θεόν, οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρί- 
5 / ΄σ 

στησαν, ἀλλ᾽ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλο- 
-- ᾿ ΄“ 

γισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος 

99 αὐτῶν καρδία. φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμω- 
2 “ » 

98 ράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφ- 
{ - 3 ς / τ / νὰ θάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ 

ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ 

ἑρπετῶν. 
’ ς Ν 3 ” 

δι Διὸ καὶδ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς 
- - ΄ ” 

ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρ- 
“-“ ’ ΄ 

σίαν, τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν 
“- . 9 Ν οὖ ἑαυτοῖς οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν 

- ΄σ “ 

τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν 
. 

“-“ Ν 

καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, 
” 3) 3 - ο} Ν 5“ 5 ’ 

ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 
΄ 3 ς 

96 Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς 
/ ᾽ αλ” εἰς ν᾿ , ΨΥ 

πάθη ἀτιμίας" αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετ- 
/' Λ Ν - σι Ν Δ 

ἠλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ 
/ ΟΣ / νε 3 Σι, ν᾿ 

27 φύσιν ὁμοιως τε και οἱ ἄρσενες, ἀφέντες τὴν 
Ἢ - - / ᾽ , » 

φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν 
δὰ 9. ᾿ » “ 5. 

τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν 
”/ Ν 5 / 

ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόµενοι, 

2]---2 

ὅ οηπι. τοῦ Χριστοῦ 

34 Θεὸς γὰρ 

ὅ οπι. καὶ 

αὐτοῖς 
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"Ο.γ., ἰο 
αο]ώιοιῦ- 
Τεᾶσο. 

"ον, α 
4υἱηε 
τοϊα οὗ 
ἡασ- 
1ποηί. 

1.08, τὶ- 
φοείαδ[ο. 

1.0), 
οπιδοτιέ 
«οἷ 
{161}. 

1611 
δια τοοδίνίηρ ἴῃ ὑποιηβοῖνοα ὑμαὺ 
χοοοιηρθιςθο οἳ {είν ΟΥΤΟΥ Ισ] 
ππαΒ πιθοῦ. 
28 Απᾶ οτοη ἃ5 που αἰα ποὺ Ἠ]κα 
πο τοζαῖι ἀοά ἴῃ ἐλεὶν Ἱπιονγ]εάρε, 
αοᾶ ρανε {]ειπ ονεΥ {ο ᾿ ἃ τορτοραία 
τηϊη, {ο 4ο {Ἴ1οβα 0Π1ΠΡΡΒ πνΙσἩ ατα 
ποῦ σοηγθηϊθηΐ: 
29 Ῥεϊτπρ Β]]α τυ] ἢ 411] πη] ρ θοιιβ- 

655, Του] οαύϊου, ΥΥΙΕΙΚΕᾷΊΙΘΡΕ, 60Υ6- 
{018ΠΘΒΡ, ΤᾺ 8] ΘΙ ΟΠ 655, {π|] οξεπνγ, 
αηπγᾶθχ, ἀθεμαίε, ἀθοθιῦ, 18] ρΉ Ὁ, 
ὙΥΠΙΒΡΌΘΙΘΙΒ, 
80 Βεαοκριίουβ, Παΐονς οἳ αοᾷ, ἆο- 

αρϊ(ο[α], ρτοπά, Ῥοα8βίατς, ΠπγΥοαιιίοΥβ 
οὗ ονΙ] [τη Ρ5, ἀϊδορεδιεπ{{οραγαθπ{ς; 
81 Ἠθιοαῦ τπιηαἀογβύδηαίηρ, ο0Υ6- 

παπίρτθα]καετΒ, | γι ποσὺ παίατα] αἲ- 
{οοῦΊοἩῦ, Ππρ]ασαΡ]ο, πηπησδγοΙ{α]: 
82 Πο ποπήπιρ ὑμ6 Ἱπάρτπσπί οἵ 

αοᾶ, (πα ῦ ἔ]εγ συ ΙΕἩ οοτηπ1ῦ Βα ἢ 
δΠίηρθ, γα ΟΤΙ οὗ ἀεα{]) ποῦ οἩ1Ιγ 
4ο {Π6 βατπα, Ῥα0 παν Ῥ]εαβατο ἴῃ 
{μιὰ πα 4ο {61}. 

 ἈΤΠπονσίοτο, ποια αὐὸ Ιποχοπβα- 
ὉΠ, Ο της, ΥΙΟΡΟεΥΕΥ {μοι αντί Οιαῦ 
Παᾶρερί: {ον πυπενεῖη ὑπο ἡπᾶροϑῦ 
αποίμεν, ποια εοπειηπιθρῦ ὑπ υ 56 1, 
ΤΟΥ ὅπου ὑμαῦ ]αάροςδί ἀοοϑῦ {ιο βατπο 
ήπρς. 
2 Ῥπίνπο ατα 5ι 1 ἐπα {π6 Πάρτε ῦ 

οὗ ἀοά 15 δΔοοογαϊηρ {ο ὑχσπα αραϊπδί 
{ππατη νμΊο]ι οοπατηΙ6 πα] {Π]η ΡΒ. 
9 Απά (λμπ]κορύ ποι 118, Ο1παΙ, Ὅ]ια 

Ιαπᾶροαρί {παπα ΠΟ ἢ ἆο Απο] ἐπίῃ ρ5, 
απιά 4οθβῦ {Π6 βατῃο, ὑμπαῦ ποια 5.1] 
68οαρο {Π6 Ἱπᾶρππσπί οὗ αοα ἢ 
4 Ον ἀοβριβοϑῦ ἔποτι ἴμο τΊομας οὗ 

Ἠ15 ροοάηθββ, δ] Του θθαγδηθθ, πα 
Ἰοπρδαβετίπρ, ποὺ Ἰτπουγίωρ ἐΠαὺ ια: 
Ροοάπεββ οἵ ἀοά Ἰεαβεί]ι {μ66 {ο 
παραηίαποθ2 
5 Ῥαἱ αἴξον {Ἡψ Πατᾶπθβς, απᾶ Ἱπῃ- 

Ῥϑῃϊθηῦ Ποατί, Ἐ γθαβιισθδῦ τρ {ο 
ΏιψεεΙ! πταῦἩ, αραϊιδὺ λαο ἆαγ οἵ 
ντα, απ τογε]αῦίοη οὗ {Π6 τ1ρ]ζ- 
ους Ἱπάριποπί οὗ ἀοᾶ: 
6 Πο ΜΠ] τοπάαχ {ο ΘΥΘΥΥ τηατι 

ποοοτᾶΙπρ {ο Π15 ἄοοᾶς: 
7 Το ἴλαπα, πο Ὦγ Ῥραϊξϊοπέ οοἩ- 

Ώππαπορ ἴῃ πο] ἀοίισ βοοῖς {οτ 
ΒΊΟΥ, απᾶ Ἠοποιχ, απᾶ ἹπηπιογίαΗ{, 
εἴετπα] Ἠ{[οα: 
8 Βαὺΐύ ππίο ἴπαιι ἐπα αἲα οοπ{θ- 

Ποτβ, απᾶ ἆο ποῦ ο,αγ ὑπ6 {γα}, 
Ῥαῦ ο,εγ πππ]ρ]έαοαρβθΒς, Ιπάίσπα- 
(οι απ ναί], 
9 Ἐτιρα]αίίοη απᾶ απσπὶβ], τοπ 

ον6υγ 501] οἳ τηαη ἴμαίῦ ἄοοῦλ ον1], 

1881 
απᾶ τοσαϊνίπρ ἴῃ {μοατηδο]νοας ὑπαῦ 
Υ6ΕΟΙΠΡΕΠΙΡΘ οὗ {Π|6}} ΕΥΥΟΥ Ὑγ]ῖο]α 
πγας ἆπθ. 
Απά 6Υ6Π 8ἃ5 που 1Υο[αδεᾶ {ο 

Πᾶν ἄοά ἴῃ {εί Κπον]εᾶρο, 
ἄοᾶ Ραγο {μετα πρ πηΐο ἃ ΤΕΡΥΟ- 
Ῥαΐαο τηϊπᾶ, {ο ἄο ἴ]οβο Όμπρρ 
νη]σἩ αγο ποὺ β{{ππς: Ῥαΐπσ Π]]οᾶ 
ση 811 απχ]σ]ίεοαβΠΘΒΕ, π]ε]- 
οάπαβς, εογαίοπδηεΒς, τη] ]οἱοιιβ- 
1685; Γπ]] οὗ εΠΝΥ, ππαγάσχ, βἰγ]έα, 
ἀεοαῖδ, ππαΠρπΙ(γ; Υ/ΙΒΡΕΥΕΥΡ, 
Ῥασ]κρ]ίΐενς, ΣΠα{ο[α] {ο (οὔ, Ἱπ- 
Βοϊθηῦ, Πατπρμίγ, Ῥοαβί{α], Ἱπνθῃ- 
{ογβ οἳ εν] {Ππρβ, αἰβορϑαϊθηῦ 
{0 Ῥατοαπίς, ποια απ ογβ{ατιᾶ- 
Παρ, οογαπαπ{-ΡγδαθΥβ, ση ζ]λοπέ 
παίατα] α[εοξίοἩ, Ἱπππργο] : 

2 ὙΠῸ, Κηονίηρ ο οτάἹπαπισο οὗ 
αοᾶ, ὑμαῦ ἴπεγ ν]]ο] Ῥταςίῖβα 
5110}} ὑἨΐησς ατα νγογί]γ οὗ ἀθαί]ι, 
ποῦ ΟΠΙΨ 4ο {Πο βαππο, Ὀπό 4150 
οοηβεπῦ η ἔΠοτα ἐ]ιαί ρτασίῖβε 
ίπιοτη. 

3 Ὑ]αγείογο ποια αὐὖὺ πιποῦὺ 
οκοιςδο, Ο τηαπ, ποβοετεν ὑποὰ 
αὐῦ {πὰ Ἱπᾶρερί: {Του πγλετεῖτ 
Όιοι Ἱπάροβυ δαποί]ιου, ἔ]λοα 601- 
ἀσιππεβῦ {Ἠγεοα][:; {ον ποῦ να ῦ 
Παᾶρορύ ἀοδί Ῥγασίίβο {Π6 βατπο 

2 πρβ. 4Απᾶ πα Ίπιοι ἴλπαί 
Όιο Ἱπᾶρεπιεπυ οὗ ἄοᾶ 15 αο- 
οογαϊηρ {ο (παῦι αραἰπβί {Π 61 

8. {παὺ Ῥγασίϊεο βαο] {ήπρΒ. Απᾶ 
γαέκοπθβῦ Ίλοι Οδ, Ὁ 1η8ῃ, 
ὙΠῸ Ἱαάρορδί ἔπεπι {ῑιαί Ῥτας- 
{156 Απο (ήπρς, απᾶ ἀοαβί {ΠῸ 
84116, ἴ]λαῦ ποὺ 5810 6βοαρα 

4 [186 Πιάρεπιεπί οἳ ἀοᾶρ Ον 
4οβρίςοβῦ ἴλμοα ο τίσμες οὗ 
Ἠῖ5. ροοάπθρδεβ απᾷ {ογβθαταπσθ 
απ Ἱοπρεπῇονίης, ποῦ Κποπνίησ 
ὑπαῦ {πο ροοάπο»Ε οἵ ἄοᾶ ]δαᾶ- 

ὅ 6 ἴμοο {ο τδρεπίαπσοϱ» Ῥαῇ 
αἴἴογ ὑπ Πατάποβς απᾶ Ίπρε- 
π]επ{ Ἰδαχς {πεαβανεβύ τρ ΤΟΥ 
ἱΗΠΥδοεΙ να] ἴῃ {Π6 ὅαγ οἵ 
σιγα απά τεγε]αξοη οἳ {16 
απρμίεοις Ἱπᾶᾷρειπσπί οἳ ο: 

6 νο νη]] γεπᾶθν {ο ΘΥΘΥΥ ΤΙ 
7 αεοεοτάΙησ {ο Ἠ18 γγοτ]κα: {ο ΤΠ τα 
ιαῦ Ὦψ Ῥαίσεπσς ἴῃ νγε]]-άοῖιρ 
5θε] ΤῸΥ ρ]οτγ δα Ἱοποις απᾶ 

8. Πποογταρβοη, εἴετπαὶ Ἰΐαε: Ῥαέ 
πο παπι ἴλαῦ απο {αοβοις, 
απᾶ οΏεγ ποῦ πα σαι, Ραΐ 
οΡογ αππήρΗίεοαδΠΘΡΒ, ελαζῖ δὲ 

9 ντα απᾶ Ππάισπαίίοι, ἐγίνα]α- 
Ποπ. απᾶ απραίςἩ, προηπ 6ΥΘΙΥ 
βοα] οἳ τῇδ ὑμαῦ σους εν], 

28 

29 

90 

51 

1 ἀν. αἰᾶ 
πιοί αγ- 
γουο. 

505, 
μαίογ ο 
αοὰ 

8 ὅτ. ἐπα 
οἰμογ. 

4 ΜρΠν 
διῃηοίοιῃῦ 
ααθλιοτ]- 
{165 τοσα 
Ε01:. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 

Ν ν ΕΣ ΄ Ω 3 “ , ᾿ 
καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐ- 

΄ ” [ ΄σ ἍΝ: ’ 

τών ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 
Ν . ἈΝ Ν 

588 Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν 
” » [ή ΄ 3 Δ ( ΝΥ ευ] 

ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς 
ο] ι ΄-ς ΄σ Ἁ ν [, 

99 ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, πε- 
’ 9. - 

πληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ,; πονη- 
Ας ’ 

ρίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ Σ᾽ μεστοὺς φθόνου, 
, , . φόνου, ἔριδος, δόλου, κακοηθείας" Ψιθυρι- 

- ς "Δ 

80 στάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, 
, ἊΨ ’ 3 Ἂν - 

ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, 
- 3 - » ΄ » 

21 γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, 
ὼ ή 3 ΄ ὃ 8 ὼ λ ή ο ιό 

9» ἄστοργους, ἀσπόνδους," ἄνελεήμονας οιτινες 
᾿ / ο α » / [ή (- ν τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ 

΄ 4 ΄ ” ’ » 

τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ 
΄ ο Ν - Ε Ν ν - 

µόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι 
” / 

τοῖς πράσσουσι. 
λ 3 , ἊΝ αρ 3 “ ς  Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ 

’ ο Ὑπ τὴ , κ᾿ ᾿ κρίνων" ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν 
, Δ ΔΝ ο) / 

κατακρίνεις, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων. 
” α ΔΝ - -- 

9 οἴδαμεν δὲ] ὅτι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ἐστι κατὰ 
Ἂν ΄ κ ὡὰς Ν ΔΝ - ’ 

ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. 

ο λογίζη δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων τοὺς 

τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι 

4 σὺ ἐκφεύξη τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ; ἢ τοῦ 

πλούτου τῆς χρηστύτητος αὐτοῦ καὶ τῆς 

ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, 
3 “ ασ Δ - ΄“ 

ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ Θεοῦ εἰς μετά- 

.π 
β 3/ ν Ν Ν ΙΑ ΄ 

νοιάν σε ἄγει; κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου 
Ν » / ’ ’ 

καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυ- 
2 λ 3 εν ών 2 “ δ 1.9 λ / 

τῷ ὀργὴν εν ἡμέρᾳ ὀργῆς και ἄποκα ύψεως 

-2} 
/ ” “- ΑΔ » / ΘᾺ...» 

δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ 

“2 κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν 

ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρ- 

8 σίαν ζητοῦσι, ζωὴν αἰώνιον τοῖς δὲ ἐξ ἐρι- 

θείας, καὶ ἀπειθοῦσι μὲν” τῇ ἀληθείᾳ, πει- 

θομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, θυμὸς καὶ ὀργή 5, 

9 θλίψις καὶ στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν 
- Ἁ ’, 

ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν, 

Τ οπι. πορνείᾳ, 

8. ΟΠ. ἀσπόνδους, " 

1 ΠΜατφ. γὰρ 

5 ογηι. μὲν 

3 ὀργὴ καὶ θυμός 
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ΤΟΥ, ια 
60ὶ- 
οσο 
τοὶίγιο55- 
πρ τοὶ! ἢ 
Τοπ. 

| Ον, δ6- 
{1067 
ἐπεηυ- 
Φεζυέδ. 

Γον, 
{γεδί δα 
{εἴη 5 
ἐπαΐ 
εἰ} γ᾿. 

ἍΤΕ, δ2. ὃ. 
Ἐχοκ. 80. 
20, 28. 

1611 
οὗ {πα αν ἢυβύ, απᾶ αἶβὸ οἵ ἐμ6 
Ταοπ/]]ο. 
10 Βεῦ ρ]ουγ, Ἡοποαῦ, απ ροαοσ8, 

{ο 6Υ6Υγ 1παπ {παᾶὖ πνογκεί]ι ροοᾷ, {ο 
ιο ον Ητρί, απᾶ αἱβο {ο {πο Γ .επ- 
{116. 
11 Ἐογ πογο 15 πο τεβρεοῦ οἵ Ῥεχ- 

ΒΟ0ΗΠ5 ψη(]ι αοά. 
19 Ἐογ αβ ΙΠΑΠΥ α5δ Ἠανο β]ηπος 

πα θλοαί Ίαν, 51να]] 4150 Ῥογίς]ι ν]]- 
οπῦ Ίαν: απᾶ 8 ΤΙΑΠΥ ἃ5 πανε 
βἰηπιθᾶ ἴῃ {ΠῸ Ίαν, βπα1. ΡῈ Ιαάρεά 
Ὦγ {86 Ίατγ. 
18 (Ε ου ποῦ {Π6 ἨθαταυςΒ οὗ {πῸ δ 

ας ]αδί Ῥοΐογο ἀοα, ναῦ {π6 ἆοοις 
οὗ {Π6 Ίαν; 518}} θ6 αδαΠοας: 
14 ἘῸΣ ὙΠ 6ὴ {ο (θη δ 65. σοι 

Ἰανο ποὺ {6 Ἰαχν, ἄο Ὦγ παίαχο {116 
Οπσ5 οοπίαϊπεᾶ 1π ἴμο Ίατν, {Π656, 
λανίτρ ποῦ {π6 Ίαΐῦ, ατα ἃ ]ανύ πιηΐο 
{πδιηβε]νες, 
15 ιο] εσύ μα πνοτ]ς οὐ μα 
αν ανν ζύθ πι ΠῚ: Ἱεατίς, ἢ ιοί 
οοηβοίθποο 4150 Ώδατῖης νθπεςς, ἃ ΠΩ͂ 
{ποῖ} (ποαρ]{ς Για τηθαι ν/μ]]ο αο- 
οπβίηπσ ΟΥ̓ οἱβο οχοπβῖηπσ 0Π6 ΑΠΟ- 
{8 67:1) 
16 Τῇ {π8 ἄαγ ποπ ἀοά «Πα Ίαπᾷσε 

Όιο βθρογϑίβ οὐ πιοπ Ὦγ «“}65τ|5 Ομη1βί, 
αοοοτάἵπρ ὕο Τὴ ἄοβροα]. 
17 Ῥο]ιο]ᾶ, λοα αὐ οα]]εά α ον, 

απᾶ γοϑίθϑῦ ἴῃ ἴ]ιο Ίατν, ἃ πα] ππα]κοβ 
Ώιψ Ῥοαρί οὗ ἀοά: 
18 Απά Ἰσιοιγεβί 5 πν], απ "αρ- 

Ῥγονορῦ ἴο {πρβ ὑπαῦ 8.6 ππογα 
οχοσ]σπίέ, Ῥεϊις Ἱπρίποῦεα οαὐὖ οἵ 
{ια Ίαν, 
19 Απᾶά ατὶ οοπβᾶεπί ἐπαῦ ἴ]οα 

{μπεο]! ατν ἃ ραῖάο οἳ ο ἈΠ πη, 
ἃ Ἠρηί οὐ μοι τολίοϊ αν ἴῃ ἀατ]κ- 
ἨΘΡΒΒ, 
20 Απ Ιηβίπιοίου οὐ {πὸ Γοο[δ], ἃ 

{θασμοαν οὗ Ῥαρεβ: πνημΙο] Ἰαδῇ λα 
{ογτα οὗ Ἰπιοπν]εάσο απιᾷ οὗ {πὸ γα! 
1η ὑπ6 Ἰανγ: 
21 Του ὑπουθίοστθ πγίο] ὑθδοπθϑὺ 

ἄΠΟΚΠΕΥ, ζεαεμοξῦ ποι ποῦ ὑπ γ5617 2 
ὑποὰ ὑπαῦ Ῥγεασμορῦ ἃ πια 5Ποσ]ᾶ 
ποῖ βίοα], ἀοϑὺ {ποῖ βἴθα]2 
2» Τμοι {πα βαγοβῦ ἃ τοῦδ 5Βῃοσα 

ποῦ σοιητηϊῦ αἀπ]ίετγ, ἀοδι {ποῖ 
οοτηχαϊ δαι ον ὃ ποῖ ὑπαῦ ἃ}- 
Ποτγγοϑὺ Ιάοίς, ἀοβδῦ ποια οοπιηΙ 
βαογῖ]οσο 2 
25. που ἐπαὺ τηα]κορί {Ἡγ Ῥοαβδί οἳ 

{πὸ Ίαν, ἠπτοασ] Ὀγοα]ις {π6 Ίαν 
ἀἱρδβοποιτοδύ ἔποα αοα ἢ 
24 Ίου ια ἈΝατπο οὗ ἀοᾶ 15 Ῥ]αβ- 

Ῥ]θπιος απποπρ πο ἀεπίΙΙ6Ρ, (μτοασἩ 
γοα, ἃ5 19 18 ἢν 6 : 

1881 

οἳ ο ἆον ἤγβί, απ αἱδο οὗ 
10 {π6 ἀτοαεῖς; Ῥαΐ ρ]ουγ απ Ἡοποι. 

απᾶ Ῥοεαςθϱ {ο ΘΥΘΙῪ πὰ ἐπαῦ 
σου] ἢ ροοᾷᾶ, {ο {π6 ον Ἀγεί, 

11 απά αἱδο {ο {ια ἄτεεκ: Τον ἔΠ6γ6 
1510 68βΡρεοῦ οὗ Ρογβοπς γη] δ]ι ἀοα. 

2 Βοχ 5 ΙΙΑἨΠΥ ἃ5 Ἠανο βΙπποά 
νηζμοαῦ Ίαν 5118}} 8150 Ῥογίβ]ι 
νηὐμοτῦ Ίαν: απά αδ τπαἩγ α8 
Ἠανο βἰππεί ππᾶεν Ίαπν 5.8} Ῥο 

18 Πιάσεά "ν Ἰανν ; {ου ποῦ {6 ἨεατοθΥβ 
οὗ ἃ Ίαν ἃ16 1]πϑῦ Ῥοΐογε «ἀοά, 
Ῥαύ πο ἆοαιβ οὗ ἃ Ίαν 5118} "6 
ἈΠιιβυιβαᾶ: {ον θη (θη 165 
ὙΠ] Πᾶν πο Ἰαν 4ο Ὦγ παίαγο 
{π6 ὑπϊηρβ οὗ {ιο ]ανγ, {Π656, Ίχαν- 
ἴης πο Ίαν, ἃΥ6 ἃ ]α1γ πηΐο {]ιετ- 

ὅ βε]νθβ; ἵπ ὑπαῦὺ ἴ]ογ 5ῃθνγ ἴ]ια 
ποτ] οὐ {Π6 Ίαν τυ θη ἴῃ 1611’ 
Ἠοδαχ{ς, ὑΠι6 1} οοπβοίεποθ Ῥθδατίις 
νσιθβς {παγεπν θα, απᾶά Όιεῖν 
δΩλοαρΠῦ5 οπς πνζ] ἃ ΠΟΥ ΠΟΥ ας- 
οπβίης ΟΥ̓ 656 οχοαδίηρς ἔιοπι; ἴῃ 
ιο ἄαγ π]ιοι ἀοά ά β]α]] ]πᾷσα 
{16 βθογϑὺβ οὗ ΤΠΘΠ, αεσοοτ( πρ {ο 
1ΠΥ ΡΌΒΡΘΙ, Ὦγ 9685 Οµχ]δί, 

Βαῦ 1 ποια Ῥοαχαςδί ῃ6 παππθ 
οὗ ἃ δον, αι τοβύεδί προπ δ]ια 
Ίαν, απά ρ]ογίαβί ἴῃ ἀοᾶ, αιπᾶ 
Ἰσιουγαςί 6 Ἠ18 γη], πα Ταρργογεβί 

Όιο {πῆρ Οιαῦ αγο εχοεΠοπῦ, 
Ῥοΐπρ Ππβίχασοίες ού οἳ ο Ίανη, 

19 απᾶ αὐ οοπβᾶεπῇ ἐπαὺ ιο 61γ- 
561} αὐὖ΄ὸ ὃ ρα]άο οὗ {π6 Ῥ]πά, ἃ 

΄1ρ]ς οὗ ὑπϑιὴ ἐμπαῦ ατα ἴῃ ἆατ]ς- 
20 π655, 88 οογγθόΒοΥ οἳ {π6 ΤΟΟ 5}, 

α {εασμετ οἳ ῬαβαΒ, Πανίπρ 1 {Π6 
Ία1γ {Π|6 ἔογτη οὗ Ἱεποπν]εᾶρσο δηᾷ οἵ 

{π6 ὑπ  ὑμποὰ ὑπουθίουθ ἐμπαΐ 
{εασ]ιαβδί απού]μεν, ἐθαομθδὺ ὑπο 

ποῦ {1γ8ε]Ε2 ποῖ ὑμπαῦ ργθαομθϑῦ 

ἃ 1ης 5Ποπ]ά τιοῦ βύθϑὶ, ἀοβῦ ποι 

βίθα]2 ὅποι ἐπαῦ βαγεδί 8. ΤΙΣΠ 

ϱΠοπ]ᾶᾷ ποῦ οοτητα{ Δα] ἔθ υ, ἄοβὺ 
ποια οοτητηϊῦ Δα] ον ὃ ὑμπου λα 
ΔΌΠογγοϑῦ 14915, ἄοβῦ ἔποα ὅτοῦ 

{οπαρ]652 ποια πο ρ]οτιοδῦ ἴῃ 
ὅ{Π6 Ία1ν, ὑπυ σὴν 011γ {γαΠΡσΤΘΡ- 
βίοι οὗ {πε Ία1ν ἀἱ5ποποανθρί μοι 
ἀοά2 Ἐονζ]οπατηθ οἵ ἀοα 15 "]α85- 
Ῥ]μοππεᾶ διποηρ λαο θη ]θ5 Ῥο- 
856 Οὗ γοῦ, 6ΥΘΗ 8 1015 γι έθῃ. 

14 

16 

1Τ 

18 

1ου, 
γὶσ]ί- 
οοιιδ 

305, ασ- 
σον οι 
γῆσλί- 
εοιιδ 

505, 
γεαδο)υ-: 
πο 

505, 
2ιάφοί]ι 

δοτ,α 
ἶαιυ 

σον, ἐμ 
πτῃ 

αἰ {Ἐν 

8 Οὐ, απι 
ἐγηδέγιιο- 
ἰο1 

505, 
οι 
δασγζζεᾖό 
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10 Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος" δόξα δὲ 
ἈΝ λ Ν αὐ τ Ν ΡῚ ζ ΄ Ν 

καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ το 
5 » - κ. Η 

11 ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι οὐ 

γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. 
ως Ν ” / ιά » ,᾿ 3 

19 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἄπο- 
Ἂ δ δι Νο ᾽ / “ ὃ η ος 
οῦνται' καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νό 

, . η ν ο 5 κ᾿ “4 18 µου κριθήσονται οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ 
Ἁ ΄“ - 

νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ 
« . 

- “ Δ 2, 

Ἡ τοῦ; νόµου δικαιωθήσονται. ὅταν γὰρ ἔθνη 
ΔΝ ΔΝ / ” / Ν - [ή 

τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόµου 

ποιῃῦ, οὗτοι, νόμον μὴ ἔχοντες, ἑαυτοῖς εἰσι 
, π “ ᾽ / ο ἦρ - 15 νόμος οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ 
/ 9 3 ΄σ΄ ’ » “ 

νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμ- 

μαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως, καὶ με- 
ν . ΄σ “ ΄ 

ταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων 

ΑΔ Ν Ε η » « ’΄ μὲ κθ 
16 ἢ καὶ ἀπολογουμένων, ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ 

ς Ν . κ᾿ “ 3 / μ᾽ Α 

ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὸ 
ο) { ἐν “- 7 - 

εὐαγγέλιόν µου, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ιτ ᾿Ιδεῖ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπανα- 
΄ 8 ΄ Ν “ α 3 Θ ” Ν 

18 παυῃ τῷ“ νόμῷ, και καυχασαι εν Όεῳ, Και 

μ / γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ δοκιµάζεις τὰ δια- 
, ’ [ον ’ 

19 φέροντα, κατηχουµεγνος ἐκ τοῦ νόµου, πεέποι- 

᾿ ᾿ ΄σ ΄σ 

θάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φώς 
- Ν δε 

90 τῶν ἐν σκότει, παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκα- 
ΜΝ, ΄-“ 

λον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώ- 

21 σεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ᾽ ὁ οὖν 
/ ο Ν ” / ς 

διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὁ 
/ Ν , ΄ ’΄ 

99 κηρύσσων μὴ κλέπτειν, κλέπτεις ; ὁ λέγων 
᾿ , , ς { λ 

μὴ μοιχεύειν, μοιχεύεις ; ὁ βδελυσσόμενος τὰ 
” ΄ [ο - 

23 εἴδωλα, ἱεροσυλεῖς ; ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ 
΄“ / - / Ν Ν 3 ιά 

τῆς παραβάσεως τοῦ νόµου τὸν Θεὸν ἀτιμά- 
. κ᾿ " - - α 

98 ζεις; τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι ὑμᾶς βλασ- 
- » - ” λ »ὔ 

φημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται. 

4 ρηι. τοῦ 

ὅ ποιῶσιν 

6 Ια. κρίνει 

7. Εἰ δὲ 

8 οπι. τῷ 
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20 ΒῸΥ οἴγοπππσοϊρδίοπ γεγῖ]γ ργοβ/{αί]ι 
1 ποι Ἱεερ {πὸ Ίαν: Ῥιαΐ 1 ἔποιι 
Ῥαο ἃ Ῥγθα]κογ οὗ {Π6 Ίανν, {ιν οἶτ- 
οππΠΟΙΒΙΟΠ 15 πια ο πποΙγοτποΙβΙοι.. 
26 Τμογοίογο, 1 {Π6 πποϊγοππποἳδΙοἸι 

καερ {πο πἸσμίδοαδπεβς οἱ {ο Ίαν, 
βΠαΙΙ ποῦ 15 αποϊποιπησϊδίοι 6 
εοπη{αᾷ ΤΟΥ οΙγοπτπσΙβΙοἩ 2 
27 Απά β]α]] ποῦ πποϊτοπιπσίΙβῖοη |: 
ὙΠΟ. 15 Ὦν παίανα, 18 15 {11β1 {ΠῸ 
Ίαν, Ἱαάρο {μεο, Υπο Ὦγ ὑμ6 1είζαν, 
ὉΠ οἰγουπποίβίου, ἀοβῦ {γαπβσχθβς 
γμο Ίαν» 
28 ἘοΥ Π6 15 ποῦ ἃ ᾖετ πο ἵς |: 

οπθ οπγγαγά]γ, πεϊί]αι 15. ἐ]ιαῦ οἷν- 
οπηΘΙΒΙΟΠ, τ/μΙσἩ 15 οπγατᾶᾷ ἴῃ ο 
ἤδη: 
29 Βυύ Το ἴ5. ἃ σεν ὙΠΟ {9 ΟΠ 6 

ΙΠΥΓΑΥ41Υ, απᾶ οἰγοππησϊρῖοῃ 15 ἐπαὺ 
Οὗ {πὸ Ἰδατῦ, χὰ {π6 βρῖτΊ6, απά τοῦ 
ἴῃ {16 Ἰε{ὔ6χ, πγ]οδο Ῥταίβο 15 ποῦ οἱ 
τη, θαὺ οἵ ἀοά. 

9 ἨΠαί αἀναπίαρ6 ἔλεπ Ἰαί]ι {πὸ 
96 2 οὐ ψῇῃδαῦ ρτοβί 18 ἴπεγεα οἵ οἵκ- 
ΕἸ ΠΟΙ 510} 2 
2 Μπεῃ ΕΥΕΥΥΑΥ: ομΙαΠγ, Ῥδοατιδο 

ὑλαῦ απίο οτι γγεγο οοτηπι δα [Π6 
Ονασ]α6ς οὗ ἄοά. 
ὃ Βου ν/μαῦ 1 βοπιθ ᾷἷᾷ πιοῦ Ῥε]ετνο ὃ 

5181] {Π611 ππροε]εξ τηα]ο ἐπ ζα (ἢ 
οὗ αοἂ πηλοαί εβεοί» 
4 ἀοά {οτρίᾶ: γαα., 1εῦ ἄοᾶ Ρε ντο, 

Ῥταῦ ετειγ πΊα ἃ Παν, ας 16 15 νωή{έσιι, 
ἘΠῊ δ᾽ Όλοι πησ]{αεςί ϱο 7501 Πθ ἴῃ 
ὑπ ὴν Βαγίησς, απ τρ] οδύ ουθυδοιηθ 
πηο ὅποι αγὺ ]πᾷσες. 
ὅ Βαΐ 1 οαν πητ]σ]έοοπςπθ5ς 6ΟΤῃ- 

Γππθπς ὑμοχϊρμίεοαβηοςς οἵ ἄοα, τυ μδὲ 
588} πο βαγ0 15 ἀοά τπγ]ρ]μίοοας 
Ἡ]ιο ἑα]κείλ νεµσθαπέθῦ (1 βροαίς ας | 
ἃ. Ώ].1Ι) 
6 ἄοά {ογριᾶ: ἴον {πει Ίου 5181] | 
ἄοά Ιπᾶᾷσο {Π6 σπου] 2 
{ Εοτ1 έμο (άν οὗ ἀοᾶ Παζ] τηογθ 

προππᾶεᾶ {Ἡγοπσ]ὰ παν 116 ππ{ο Ἠΐς 
ΒΙΟΥΥ, ΠΥ γοῦ αι 1 150 Ιπάρεα αξ 

Ι 8 ΘΒΙΠΠΘΥ 9 

8. Απά ποῦ γαίλεγ ἃ5 νγ6 ο Βδῃᾶθυ- 
οπδ]σ περοτξεᾶ, απᾶ ἃ5. βοΐππθ ἃ ΠΤ τι 
ὑμαῦ νο βᾶγ, Τιοῦ τι ἄο οτί], ἐπαὺ 
δοοα ΤΙαΥ οοπιθ» ΠΟΘ ἀδτηπαϊοι 
15 7πϑύ. 
9 ὙΥπαῦ {λαο αγθ ντε Ῥε[ίου έλα 
{ευ ΝΟ ἴῃ πο Μ|56: {ου πο ανα 
Ῥεΐοχα ἔργον βού ον, απά 
αεπΙ6εΒ, λα ὉΠΟῪ ἅτ 811] αππάογ 
511, 
10 Α51Ὁ 15 τυυιΐθηῃ, ΤΉΘΥΘ ἶ5 Ποια 

γἱρηύθοιιβ, πὸ ποῦ ος: 

1981 
25 Ίου οἴγοππησίβίοι Ἱπάθεα Ῥγοβί- 

εί, 1ὖ πο "6 ἃ ἄοετ οὗ {πὸ Ίαν | 
ρα 1 ποια Ῥε ἃ ἴΤαπβΡΥΘΒΒΟΥ οὗ 
Όια Ίαν, ἔπ οἰγοταποαῖβίοπ 15 Ῥ6- 
60116 πποΙΥζππηςΙ8ῖοἩ. Τῇ Τ1θγε- 
1056 {λα πποϊτοππο]δῖοη Κορ {ια 
ΟΥ̓Δ ΠΟ65 Οὗ {Πε ]ανγ, ια] οὐ Η15 
ὉΠΟΙΤ ΟΠ πΟἰβίο θ6. τασκοποᾶ [ῸΣ 
οἰοιτησἰβῖοι Δα 5181] ποὺ {ια 
πποϊγοππηο]ρῖοι νγμΙο] 15. Ὦγ πα- 
ίατα, 1 10 Γα141 016 αγγ, ]αᾶρε {Π|66, 
νο γη] {Π6 Ἰοίίεν πα οἴγοπτῃ- 

αν ΕῸΣ Ἰιε 15 ποῦ ἃ ὅθ, νο] 
ἐξ οησοαναγ(]γ: ποῖ που 15 ὑπαῦ 
οἰ ουτηοίβίοη, τ πο ἢ 15. οαὐνγατα 
1 {πὸ Παρα; Ρὺ Ίνο 15 ἃ στ, 
ὙΠΟ. 15. ος ΠΑ ΪΥ ; δ οἷν- 
οπησΙβΙοἩ 15 λα ῦ οἳ ἀπΠ6 δασύ, ἴῃ ἢ 
[Π6 ΒΡ υἹῦ, ποῦ 1η {116 [θ θυ : γν]ιοβε 
Ῥταίδο 15 ποῦ οὕ τηθῃ, ὑπ οὗ (ο. 

9. ΥὙΥΒεαῦ αἀγαπίασε ἐμοπ Ἠα {1 {μα 
2ενὸ οὐ π]ιαῦ 15 Π6 ρτοβί οἵ οἳχ- 

3 οιπησ]βῖοι» Μταο] ΘΥΕΥΥ πα: 
Ηγβί οἵ αἩ, ια ἔπαογ γγετο 1π- 
ἰγαβίθα γη] {Ππ|ὸ ογασ]ες οἵ ἀοᾶ. 
Ῥ ον γηλαῦ 1 6οϊης Ὕετο ποτέ 
{41819 58.411] 016]. σναηξ οἳ ζα1ΐ]ι 
1ηπ]ζο οὗ πολ ο ας {πὸ {1} 8]- 

4 τ685 οἵ ἀοᾶ» 1αοά ΤοΥθὶα: τοα, 
οὐ αοά Ῥε ξοπῃᾶ ἔγτιθ, θτιὺ εΥετΥ 
ΤΏ 51) ἃ Μα; αδ 1Ὁ 15 παίζει, 
Τλαί ὕποα παϊρ]{εβί θ6 751 ρα 

ἴῃ {1γ ψοσῆβ, 
Απ ππϊρμ{οςί ρυθυ δῖ θη ἔλοτ 

εοπιοβύ 1Π{ο ἡπαροιρθηᾷ. 
Ῥι 1 ου πηγ]ρ᾽] δου 5655 ΟΟΠΙ- 
πιθη(ο]ν πο αἸσηίεοαβπεβϐ οὗ 
αοᾶ, π]αῦ β]α]] νε βαν» 15 ἀοά 
αππήρλίθοτς Ὕγο νιβιζοι τι 
γαι) (1 βρεα]ς αξί6υ {16 τηαι- 

6 πεχ οὗ πιοῃ.) ἄοά Τουριά: ΤοΥ 
μοι μον 518} ἀοᾶ Ππάσρο λα 

7 ποτά” Ρας 1Ε ὧιο ἐστ οἵ ἀοᾶ 
ὠΙποαρΏ τὴν 116 αβοππᾶσςᾷ πηΐο 
115. ΡΙΟΥ, ΠΥ απ 1 8150 51 

8 ἡπαρθᾷ 8 ἃ Βπηρου ἢ απᾷ Ἐν ποῖ 
(5 Ίνα ο ΒΘ Ο 51. τεροτζεᾶ, 
ΘΠ ἃ5. 8οπιο αὔίγντη {πιαῦ νγ6 ΒΔ), 
Τοῦ τι8 4ο εν], ὑπαῦ σουᾷ ππαΥ 
6οπηθ» Ἴν]οβες εοπάεπιπαζίοι 18 
Ίαδῦ. 

9. πα (πει 5 δαγθ σπα ΤΠ ΟΥΒΘ 
οπ86 ὑμδῃ {που Νο, ἴῃ το Ὑ1856ὲ 
{0Υ τ Ὀοϑίοσθ Ἰαϊᾷ {ο {16 «Παχσο 
Ῥοῦ οὗ ἆ αν δια ἄτοεκς, ἰ]ιαί 

10 ἴμεγ ατα 811 ππάςυ 51}: ἃ5 16 15 
στ ασίαι, 
Έμεγο 15 ποπε τ]σ]λ{εοὮΒ, πα, ποῦ 

0Ἠ6; 

ο5 

σι 

οἰδίουι αγ ἃ ὑπ ϑ ΒΡ ΒΒΟΥ οὗ {ιο | 

ταν Ρα 
ἐξ γιοί 50: 
Ἀπά 50 
6156- 
Νηθγς. 

3 ΜαπΥ 
αποϊοης 
αιιοτ]-- 
{165 τουά 
Κο. 

δουν, ἄο 
τος οα-- 
οιδο Ο111- 
δοζυες 9 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣ. 

ο 9 9 Δ 3 ” ΕΣ τ ΄ 

95 περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ, ἐὰν νόμον πράσ- 
μμ δὲ / /΄ Ἀν ς Ψ 

σης ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ἧς, ἡ περιτομή 
» ΄ , Ελ) Ὡ ς ᾿ 

90 σου ἀκροβυστία γέγονεν. ἐὰν οὖν ἡ ἀκρο- 
, Ἂς / ζω ΄ { 

βυστία τὰ δικαιώµατα τοῦ νόµου φυλάσσῃ, 
τν α΄ Ὁ , Ε “ 3 ν᾿ οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λο- 

, Ν -ε ” / .) 

91 γισθήσεται; καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκρο- 
ἴω Ν / ΄“ 9 Ν εἰ 

βυστία, τὸν νόμον τελοῦσα, σὲ τὸν διὰ 
/ ΄ 

γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου; 
» 3 ς » “ -“ 3 -/ . 

88 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ ᾿Ιουδαῖός ἐστιν, 
δὲ ς ΕἾ ” φ - » Ν /. οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή 

ς ᾿ δα - “9 [ο Ν δ 
5 ἀλλ᾽ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ 

ήν ᾿ ’ - -“ 

καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι οὗ ὁ 
5» 5 ΄“ 

ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ 

Θεοῦ. 
, 2 ι δ ΑΔ , 

ϐ Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ 
2 ᾿ - “ ’ 

9 ὠφέλεια τῆς περιτομῆς; πολὺ κατὰ πάντα 
, ᾿ - κ᾿ 1 3 » , 

τρόπον πρῶτον μὲν γὰρ] ὅτι ἐπιστεύθησαν 
Δ / - - / Ν 5 ΕΣ , ᾿ 

8 τὰ λύγια τοῦ Θεοῦ. τί γὰρ εἰ ἠπίστησαν 

τινες; μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ 
- Π ον ΄ . , ν 

4 Θεοῦ καταργήσει; μὴ γένοιτο' γινέσθω δὲ 
΄“ Ν » ΄ 

ὁ Θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, 
᾿ “ Ἂ ΄ 

καθὼς γέγραπται, Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν 
΄ 7 ΄“ 

τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί 
« - - ’ 

ὅσε. εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην 
/ , 9 ο Ν 29 ς Ν « 

συνίστησι, τί ἐροῦμεν ; μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ 
» ᾿ Ἁ νὰ / Ν 3 ’ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν (κατὰ ἄνθρωπον λέγω); 

’, . “ ΄σ ν αἱ 6 μὴ γένοιτο ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τὸν 

κόσμον; εἰ γὰρ" ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ 

ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν μς ματι ἐπερ ὴ 
΄ ” ’ 

αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι; 

8 καὶ μὴ (καθὼς βλασφημούμεθα, καὶ καθώς 
/ ε - ’ Ὁ“ / ἈΝ 

φασί τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι), Ποιήσωμεν τὰ 
στις 5” λ 2 / (8 Ν , 

κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα 
» / » 

ἐνδικόν ἐστι. 
γεν) 3 / 3 , τ 9. Τί οὖν; προεχύμεθα; οὐ πάντως" προ- 

Ν ΄. 

ἠτιασάμεθα γὰρ ᾿Ιουδαίους τε καὶ Ἕλ- 
᾽ Ἐ 5 

10 ληνας πάντας ὑφ᾽ ἁμαρτίαν εἶναι, καθὼς 
, αλ 2 » / 5ὼ" οἷς 

γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς 

21--ἢ 

1 ϱἨι. γὰρ 

3 δὲ ἰἐεσῖ, πιοί πια. 



050 ΤΟ ΤΗΕ ἘΟΜΑΝΡ ΤΠ. 11-06. 

πο, 
δρ 760 
{0 ἐδ 
πας- 
11ΕΠ{ ο) 
ἄοα. 

ο, 

Τογθο)- 
ἁαὔισα. 

"ον, 
»αϑοῖης 
οὐ)". 

1611 

11 Τ]ογχο 15 ποπ ὑπαῦ ππαἀουβίαπα- 
οὔ, {λθγο 15 ΠΟΘ ὑ]αῦ βοε]οῦ] αὔου 
αοᾶ. 
12 Τμεγ απο 81] ροπο οιπῦ οὗ {μα 
ΥΓ, ἴ]ογ 806 {οσείμεχ Ῥοασστηθ τπ|ῃ- 
Ῥτοβίαβ]α, ἴλετο 15 ποπθ ὑπαὺ ἀοεί]ι 
σοοᾶ, πὸ ποῦ οπ6. 
15 Τπεῖ {πτοαί 15 απ ορεΏ βαρι]- 

οπμτοα, ταῦ ὉΠ ῖγ {οηστιες {16γ Ἰανο 
προ ἀοσθῖδ, ἴ]ιε Ῥοΐβοπ οὐ ΑΒΡΒ 15 
που {Π|6 1} 1105: 
14 Ίγμοβε πποα{]ι 15 {111 οἳ οαγβίηρ᾽ 
δα Ῥ1ὔθεγπθβς: 
15 Τ]μεῖς [θοῦ απο Από {ο β]εᾷ 

Ῥ]οοί. 
16 Ἠορίχαοίοι απᾶ τηῖβευγ 816 ἴπ 

{Π|6 1} Ὑγᾶγ5: 
17 Απ {Πε τΥᾺΥ οὗ Ῥομςο μᾶυθ ἔπ 6 

μοῦ ΚΠΟΥΓΗ. 
18 ΤΉ ΘΙ 15 πο {68 οἵ αοὔ Ῥοεΐονο 

{Π|6 1} 6768. 
19 Νου πο πον ὑπαῦ ναί {Π1πΠ|ρ5 

ΒΟ6ΥεΥ ἴμο Ίαν βίῃ, 15 βαϊτμ {ο 
{πιθιη 0 ατα απάοΥ {Π6 Ίαπ: ὑμαῦ 
ΘΥΘΥΥ πποπ{] ΤΥ Ὦο 5ἰορρεᾶ, απά 
41 {μα ποτ] τπαγ Ῥεσοππα | σι] 
Ῥοΐουγο ἀοά. 
20 ΤἘ]οαγείογο Ὦγ πε ἄεαεᾶς οὗ ἴ]ια 

Ίατγ {ενα β]α]] πὸ 65η ο Παβιϊβοᾶ 
ἴῃ 1115 βίρηῦ: Του ὈῪ {16 Ίαν ἐδ {Π6 
Ἰσιογ]εᾶσο οἳ 511}, 
21 Ῥπί πον με τρ]λίθοβΠθβΒ οὗ 
ἄοά ποπ {πὸ Ίαν; 15 πα {οβ[ας, 
Ῥοαΐπρ πηίπαββαᾶ Ὦγ 1ο Ίαπγ απιά Όλο 
ΡΥΟΡΗΕΙΒ. 
92 Ἐνοι {ο το] θουβἢ 655 οὗ ἀοᾶ, 
ὙΠῸ} 15 Ὦγ ἴα ἢ οἵ περα. Ομτῖςέ 
ππ{ο 81] απᾶ προν 81} (πεια {]ιαῦ Ῥε- 
Του: {οΥ {λμθγθ 15 πο ἀΠΠΘΓΘΙΙΟΘ: 
2ο Ἔον αἲ] Πᾶν 5 66, δ] οοη1θ 

5Πουὺ οὐ {Π6 σ]ουγ οἵ ἀοᾶ, 
24 Ῥοΐηπς Ἱαδμβεᾷ 1τεεΙσ ὈΥ Ἠ1β 

ρνασθ, {μγοισ]ι ἐπ τοᾶσιπρίίοπ να 
15 ἴῃ 9655 Οµη1δί: 
20 Ποπ οὔ Βα. " ποὺ Γογ[]ι {ο θ6 

ἃ Ῥχορίδία ο, ἐγοασ] Τα 161} ἴῃ Ἠ15 
Ῥ]οοᾶ, {ο ἄεσο]αγε 15 σὶρ οι Β 655 
ἴον {Π|Η0 ᾿ σϑυηϊ βίοι οἳ βίηβ {παῦ ατα 
ραβδί Ἡτοιαρ] {γιο ἔου θθάγαποο οἵ (οἄ. 
20 Το ἄθοίαγθ, Τ βὰν, δὖὺ {15 {ἰτὴ6 

115 πἸρμίθοαβπθβς: ὑπαῦ η τηϊρηῦ θ6 
7αϑύ, απᾶ ιο 7501 6} οἱ Γη γής]: 
μαϊϊρτοίμ η σ6ρας. 

. 

1881 
11 ἼἨμενα ἰΒ ποπο {λα απᾷεγ- 

βίαπά εί], 
ΤἘ]ογε 15 ποπ {]ιαῦ βοε]κοί] αἴξοσ 

ἀοᾶ: 
ΤΉΘΥ Ἠαγε 81] {πγπεᾷ αβίᾷο, ἔιογ 

Δ. 6. ορείμαεχγ Ῥοσοτης ΤΠΡΥΟ- 
ΠίαΡ]ε; 

μεν 15 ποπο {]ιαῦ 4οεί] ροοᾷ, 
Ἡο, ποῦ 50 ΤΠ 0} 38 0Π6: 

18 ὙΠοῖν ἐπγοαῦ 15. απ ορθη βερπ]- 
ο. 

Τι Οποῖν {οηρπθβ {μεγ Ἠανο 
τιβϑᾶ ἄεσθίς; 

Τμο Ῥοΐδοι οἳ 48Ρ5 15 πάς 
Ώιαῖν Ἡρς: 5 

ὙΥΒΟΒ6 πποπ{]ι 15 {111 οἳ επγβῖης 
απᾶ ὈΙΦΕΘΥΤΙΘΒΒ: 

15 ἘΤ]μεῖ {οεῦ απο Ας {ο βῃρᾶ 
Ῥ]οος: 

10 Ῥοβίναεβοη απιᾷ 1ΠΙΒΟΥΥ αγ. 1η 
Ώλιαῖ ὙγᾶΥ5; 

17 Απ {Π6 γ/αγ οὗ Ῥεαςε Ἠαγο {αγ 
ποῦ ΚΠΟΥΗΙ : 

19 ΊΤ]οτγο 15 πο 16αΥ οὗ ἄοἆ Ῥοΐοτε 
{λαῖτ αγες. 

19. ὙἈΝοπγε]ου ναί πν]λαῦ ἐΠπησς 
ΒοεγΥοχ {ια Ίαν ραϊδα, 10 βρεα]ς- 
οἱ {ο ἔπαπι λα απο ππᾷςτ 
ια Ίαπν; ναί ΘΥΘΥΎ πισαἰ] την 
μα βἰορρεᾶ, απᾶ αἩ {π6 σπου] 
ΙΗΛΥ ο ῬτοιρΗ{ τπιᾷ6χ ἐπ Ππιᾶρα- 
τηθηῦ οὗ ἄοά: Ῥεσφτςδο 1ΏΥγ Σα 
νοχ]κς οὗ [Π6 Ίαν 5Ἠα]] πὸ Πθβ] 
ΡῈ δΠαβαβεᾶ ἴῃ 115 βἰρῃῦ: ΤῸΥ 
4Μηγοιρ] ἴμο Ίαν οοππιείῃ ἴλιο 
Ἰιοπ]εάσα οὗ 5. Βα ΠΟῪ 
ἀρασῦ {πο {6 Ίαν ἃ τισ ίθοτς- 
11655 οἱ (αοά Πα ὌΏθοη τηαη]- 
{οβζεᾷ, Ῥοΐης νηπιθρςεᾷ Ὦγ να 

29. Ίαν απᾶ {πο Ῥτορ]οαίς; οΥεη ια 
πσμίθοιβπθββ οὐ ἄοά «μτοπσ]ι 
Τα ἢ ὅἶιπ 6εδας ΟἨγ]δὲ ππίο 81} 
θα {μπας ῬΏομεγο: Τον ἴ]ογα 
15 πο ἀΙβαποοπ; 1ου 81] Ἠανα 
ΒΙΠΠΘΩ͂, απᾶ [81] β]οτ οἳ {πῸ 

24 ρ]οιγ οἱ ἀοᾶ; Ῥοαΐις Παβδεηιος 
{γαε]γ Ὦσ Ἠ15 6γασο {μχοισ] ἴλιο 
ποζσπαρίίον Οιαῦ 15 ἴῃ Ομτιδς 
ᾳερδαδ: πποπι (οὔ Τβδοί Σον] 
δίο δε ἃ ῬτορίΠαίίοι, {μτοασ] 
»{α10Ἡ, Ὦγ 15 ΤῬ]οοᾶ, {ο β]ατΥ 
μά5 τΙϱΗί{ΘοιΒΠΘΡΒΗΒ, Ῥοεσαιδο οὗ 
{1ο Ῥαβδίησ οτε; οὗ {πο 51η5 
ἄοπθ αἴογαίππθ, ἴῃ {πὸ 1Του- 
Ῥεαχαπσο οὗ (αοᾶς Του ἔ]α 5ῃθν- 
Ίπρ, 1 δαή, οἳ 15 τσμίθοις- 
Ἡπθβ5 δὖ {ῃ15 Ῥτοβεπ{ ΒΘΗΡΟΗ: 
ἐπαῦῷ πὸ τηϊρῦ ἸἨπηδεΙ ο 
101150, απᾶ {Π|0 10 500 οὗ 
δῖα Ειαῦ 1 ματ ζαλ1]ι 51 σορτς. 

1 αν, 
οιέ ο). 

505, 
10ΟΥ ο 
ἴαιυ 

8 ΟΥ, αἲ- 
εστί 
γὶσηί- 
εοιιδ 

405, 
{10101111 
ἴαιυ 

505,0 
6 Βοπ1ο 
αΠΟΙεΠ{ 
αι λλοτ]- 
{165 αάά 
ατια 
1101: αἴ]. 

του, 
»ιι)- 
οδοί 

8 ΟΥ, {ο 
Ῥο})γορί- 
ἐϊαΐίον 

905, 
Τα] ἐν 
18 
διοοί 

0 ὅέος οἷ, 

1 αν. ἐς 
οἵ Ταἶδι, 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 

τ » ε - » » « . ”- Ἀ 

1] οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν 
δι ῃ , τ ῃ ν 

19 Θεόν᾽ πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν 
» » - ΄ 5» ” - 

οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως 
ολ. ᾿ ᾽ , ς / ο 

13 ἑνός' τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, 
΄ ΄ ». ΟΣ Ε “- ο 8 » ΄ 

ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν ἰὸς ἀσπί- 
ας ν αἴ λεγο εἶ ἘΡ ᾷ ͵ 93 ν" 

“4 δων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς 
- Δ ; ᾿ " »» ”- « / 3. ὦ νι 

ιῦ καὶ πικρίας γέμει ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν 
» ΄ Εν ΄ Ν γ᾽ 3 16 ἐκχέαι αἷμα σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν 

΄ - - » ” Ν «ς Ν ἂν / Ἂν ” 

11 ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνω- 
. ” Ἂν ΄ -- 

18 σαν οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν 
» - ΑΡ νὰ, 

ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
ει μὲ ε ) ΄- 

10 Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει, τοῖς ἐν 
΄ 7 ΄σ - ” , , ΄“ ο 

τῷ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ, καὶ 

ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κὀ 2 Θεῷ" ὑπ γένηται πᾶς ὁ κόσμος τῷ Θεῷ 
΄ 2 

90 διότι ἐξ ἔργων νόµου οὐ δικαιωθήσεται 
Ξ ῃ ΡΣ. ΚΡ ΟΣ ᾿ ᾿ , 

πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ" διὰ γὰρ νόµου 
3 ’ ε ΄ Ν ΔΝ Ν , 

9] ἐπίγνωσις ἁμαρτίας. νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου 
΄ ΄“ , δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη 

Ἐν ἐς “ ῃ . - ία 
95 ὑπὸ τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητών δικαιο- 

ὀφοφς λα ὰ ὃν 
σύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ 

5» , 3 ΄΄ 3 Ἁ , 

εἰς πᾶντας καὶ ἐπὶ πάντας" τοὺς πιστεύ- 

Β ᾽ η . ς /. ΄ ΝΕ 
39 οντας ου Ύαρ εστι διαστολή παντες γὰρ 

“ Ἀ - ” ” ’ ” 

ρα ὐσχεροῦνβετι τή» δόξης τοῦ 
“΄“ ’ Ἁ ΄ -ς 

3. Θεοῦ, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι 

κ - 5 / -- . ον τὰ 
διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἴη- 

- αν Ὁ ᾿ ΔΝ 25 σοῦ" ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον," διὰ 
΄ ΄ 4 » “ Ε - ιά 5 ᾿»ὕ 

τῆς πίστεως," ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι, εἰς ἔν- 
΄“ ’ ” ΄“ Δ Ν / 

δειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, διὰ τὴν πάρε- 

σιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων, ἐν τῇ 

96 ἀνοχῆ τοῦ Θεοῦ) πρὸς» ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύ- 

» τὶ “ ΄σ ΄ 5 

νης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν 

’ ΔΝ δν ΔΝ » ’ 3 ΄ 

δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ. 

; οι 

5 ρηι. καὶ ἐπὶ πάντας 
τεωί, ιοί πια). 

4 (αγῇ. οπιζέδ ἐἶεδε 
{ιρο οοπιηιαΡ) 

δ αα τὴν 



το ΤῊΝ  ΒΟΜΑΝΡ ΤΠ. 27- ΤΝ. 12. 

1611 
27 Ύγμοτο 15 Ῥοαδίϊισ πει Τί 15 

οχο]αᾶεά. Ὦγ νν]αί Ἰὰνν 2 Οἵ πποτ]κς2 
Ναγ: Ῥαῦ Ὀγ {Π6 Ίατν οὗ [Δ 10}. 
28 Τ]ενοαίογο νο οοπο]ας, ]ιαῦ ἃ 

τπαἩ 15. πδαβεά Ὦγ [α10}., πι ωλοπί 
ιο ἆααᾶς οἳ {πὸ Ἰᾶνν. 
29 15 π {πὸ (ἀ.οα οὗ {πῸ ἆ6υνς οπἶψ 5 

15 ιο ποῦ αἱδο οἵ πὸ (θπίαΙεβ2 ος, 
οὗ {π0 (ἀϑιθ]65 4180: 
90. Βοααϊπρ 169 15 οὔθ αοᾶ Πο 

5181] Πας ιο οἰγσαππιοίβῖοι ὮΥ 
Τα, απά αποϊνζσαιησϊβῖοι ποασ] 
Τα1{Η. 
81 Τὸ πο ποπ τπα]ο γοῖᾷ {πα Ἰὰνν 
ποσα ἑαϊ ἢ ἄοά Γουρίᾶ: Ύθα, πο 

| οβίαΡΙδΗ ιο 1.1. 

4 Ὑγπαῦ 5181] στο αγ ἴπεῃ, ια 
Αβγαµατα ο Τὰ 6}, αξ ροτίαϊπῖπς 
{ο {πὸ Βος11, Παίλ {οαιᾶ ἢ 
2 Ρον 1 ΑΡγαµατα πγετε 1πϑ 18 66 ΌῪ 

ΨΟΥΊΚ5, ο δ} τσμολοο 7 ἴο 61ΟΥ, αυ 
ποῦ Ρείογθ αοα. 
ὃ ΒῸΣ ταῦ δαϊ( {Π|6 Βοπρίατα» 

Αβταµατα Ῥομενοᾶ (οὐ, πα 1Ὁ τγὰβ 
οοαπ{αᾷ τιηΐο Πῖτη {ου ΤΡ ΘΟτιΒ 1} 658. 
4 Νοῦν {ο Πΐτη {πῶ νου κοί, 15 Π6 
Του αὶ ποὺ τοσ]κοπεᾷ οἳ ργαςα, ρα οὗ 
4ευς. 
δ Ῥατ {ο μἴπη {πὸ νγοτ]κοῦ] πού, αὐ 

Ῥε]ενοί] ον Ἠϊπα ἐπαῦ 7πδ5.1ΠΠ|6 0} Π6 
ππρος1γ, 115 10 15 οοπηϊθα [οι 
τσ οι 655. 
0 Ῥνθη ἃ5 Ὀανιᾷ αἶβο ἄαεβοτιρειι 

{πο Ῥιοββοάπεβς οὐ {π0. τησ, πηΐο 
ποια οὔ ἱπηρτίοθίῃ τσ] θουβη 655 
τι ποῖ τοῦδ: 
7 ϑαμίηῃ, Ῥ]εςδαᾶ απο {ευ πυ]λοβα 
ΤΠ] τα] 0165. ατα {οτρῖναι, αι πόρο 
5115 αὖο οογογεΠ. 
8 Ῥ]εβδοας 15 {]πο τηαπ {ο Υγποπη {πα 

Τιογὰ νν] ποῦ Ἱππρα{ο βίη. 
9 οπείε 15 Ῥ]οββεάποςς {Π6 

ἹΡΟΏ {για οετππΕΙδΙΟΊΙ οτι, ΟΥ ΠΡΟΣ, 
{Π|6 τποϊγοππηςΙβῖοη 416092 ΤῸ πο 58 
Ενα Τα 1Π| γαρ τεσ]οπιθᾶ {ο ΑΡταϊιατα 
{0Υ τ]σΏ{ΘοαΡΠΘΡΒ. 
10 ον παδ 16 ποθὴ τοε]κοπα » 

ποια 16 Ίνας 1 αἴγοπιποΙδίοἩ, ΟΥ 1 
αποϊγζαπιοΙξῖοη τοῦ 11 οΙγόάπΙ«ΙΡΙΟΠ, 

᾿Ραῦ ἴῃ απο ΟΠ ΠΟ 5101). 
11 Απά Π6 γϑοοϊνϑα {ΠῸ6 εἰρη οὗἉ οἵγ- 

οππιοΙβίοῃ, ἃ 568] οὗ {μα πρμίθοας- 
1655 Οὗ ιο [4101 101 ᾖο ια ποῖ 
Ῥεῖτις αποϊγσαιηςἸδος: ναί "6 τηϊσῦ 
το ὅπ {αΐλιον οὗ αἲ] ἔποια (ας Ῥο- 
:Ἠενα, {λοισ] που Ῥο ποῦ οἴνοππι- 
᾿ οἶδοα; ἐπαῦ τἰρᾳμίθοαςπσςς τη]σ]6 ο 
Πηρα{εςά πιηΐο {θτη α1δο: 
12 Απᾶ {με {αΐμιον οὗ οἱνοατησΙβίοιι, 

1881 
217 Ἠ/μετο {απ 15 ὑπὸ ρ]ουγίπσ» Τῦ 

15 οχε]πᾶεᾶ. ΒΥ π]ιναξ ΤΙΑΠΠΘΥ 
οὗ Ίαν οἳ ποτ] ὙΝαγ: να 
Ῥγ ἃ Ίαν οἵ {αϊθμ. 1Υ/ο τοσο 
Ώλεγείοτο (λιαί ἃ τη 15. 7π501- 
Ποᾷ Ὦγ ἴαϊθ αρατο ἔγτοπι 3.Π6 
ΟΣ 5. οὐ ιο Ία1ν. Ον 5 ἄοά 
ἴιε ἄοα οἵ ον οη]γὸ 18 6 ποῦ 
{μὲ ἄοᾶ οἵ ἀοπβ]ος αἱδοδ Ὑαα, 
οὗ ἀθπβ]ος αἱδο: 1 5ο ΡῈ {λα 
(οὔ 15 οπ6ε, 8:1 Ίο 5118}1} 150} Ὑ 
ἐπε οἴγοαπιοϊρίοι 5Ώγ [α 6}, ἃ θα 
ια πποϊγουπηοίβίοη. ὁ ΠΟ ΡΝ 
Τὰ. Το πο ἔπθὴ τηα]α ὄ{ῃ6 
Ία1ν οἴποπο δἤϑοῦ Σ Ὁ ΠτΟτιρῊ {αι [ἢ ὃ 
Αοα {οτρίά: πασ, γα θϑύα 5} 
5116 Ἰαγν. 

4 ὙἨμαί πει ϱΠαΠ ττο καν Πα 
ΑἈΡγαμαπα, οαΥ ἐογθία μου αοοοτ- 
ἴπςσ {ο ια Παβ], Παιν {οαπᾶ 2 
Έ ου 1 ΑΡταµατη σγας ]αβϊβαᾶ 8 Ὁ 
ΥΟΥΊΚΒ, Π6 Πα [ἢ που θοῦ {ο ΡΊΟΥΥ: 

8 Ῥαΐ ποῦ {οπαγᾶᾷ ἄοα. Του ταῦ 
ΒΘ 10} Όλο βοπ]ρίαν6αδ Απιά ΑΡγὰ- 
απ Ῥομανεᾶ ἄἀοᾶ, απιᾶ 15 νναβ 
γθεκοποᾷ ππ{ο ἨΙ1α ου αἸσμίαοστς- 

4 11685. Νοὸν ο Ἠτη ια ννοτ]καί], 
{16 γον αγ 15 ποῦ τοςκοπεᾷ ἃ5 οὗ 

ὅ ρνασθ, ὰῦ ἃ5 οἵ ἀαδίι. Ἐπί {ο 
Ἰήτη {]ιαῦ πνογ]κοῦχ ποῦ, Ὀας Ῥε- 
Ἠογοί] οι ἴῃ ὑπαὺ 7501 Π 6} {π6 
τΠΡΌΘΙν, 1185 {αι δι 15. ποσκοπεᾶ 

6 {ογτσ]μίαοαδποςς. Εν α5 αν 
41580 Ῥτοποππσοῦ] Ῥ]εββίπς προ 
Ώπιατηαπ, απο ποῖ (ο τοςκοπ- 
οὔ τἰσίεοαβπθβΒ αρατῦ Ίνοπι 

7 ἹΝνοτΙΚΕ, βαμίη, 
Ῥ]εβδοα αγα ὅπου π]ορο ἱπ]σπ]- 

{165 ἃ16 {οΥβίγει, 
Απιᾶ ΠΟΒ6 5115 αγο οογοταᾷ. 

8. ἈῬ]οβδεᾶ 15 ἴμο τπα {ο ποτ 
{πὸ Τιους πνΙΠ] ποῦ 1οε]κοη 511. 

9 156 {Π15 Ῥ]οξβῖηρ ἔμεπ ρτοποππσεᾶ 
προι ἔμο οἰτοπππσοϊβίοπ, ΟΥ̓ προ 
{16 ππαγοππηςΙβΙοη 8150 ΤΟΥ πγο 
81Υ, Το Αὐτα]ιατα 115 {αμα πας 
ΤΘΟΚΟΠΘΩ͂ {ογτσΙίζδυαδπθβς. Ἠοιν 
πο νγας 16 γασ]οπος ὃ ναι Ίο 
γγαβ 11) ΙΥπΙΠΟΙΡΙΟΠ, ΟΥ ἢ αποῖἹ- 
Οὐτη βίοι  Νοῦ ἴῃ οἰ ΤΟ ΠΟΙ ΒΟΉ, 
Ῥθ η ππονόππηςϊΙδίοἩ: απᾶ Ίθ 
γαεαῖνας {Π6 Β]ρῃ οἵ οἰγοπππςΙδίοἩ, 
ὃ 568] οἳ {μα τἸσ]μίαοτπδπιεβς οὔ {Π6 
ΤᾺ 10} ΒΟ ἢ Ίο ας αν ]ο Ίο τγὰβ 
Τη πΠΟἸ ΡΟ οἰ βίοι : ἐλαί Π6 τηϊρηῦ 
Ρ6 {πὸ ΤᾺ ΠΟΥ οἳ 811 ἔ]νοπα ἐπα 
Ῥοα]ϊονα, ἐ]οασ]ι πον ΡῈ ἴῃ Ἱπ- 
ἀτοππισϊδίον, ελα υἱρη θοῦ 5655 
πρ] θ6 χοσ]κοποᾷ απίο {Ποιὰ : 

51 

[Ὡ] 

10 

πω 

[19 μα ὑπὸ Γαΐλον οἳ οἴτοπππσίβίοη 

1 Μαπγ 
αποϊοης 
Δα οΥ- 
{165 τουᾶ 
ΕΟΓ 16 
2ΟΕΚΟΠ. 

305, 
ἀὐοΥ κα ο 
ἑαιῦ 

8 αγ. οἱ 

ο]. 
405, 
ἐπμγοιίαε 
ἴδιε Τα ὑέλε 

50Υ, ἑαισ 

6 ΒΟΠΠ6 
Ἀποϊοηίς 
ααὐλοτ]- 
65 τοαᾶ 
ο) 4Όγα- 
11α1, 117 
Τογε[α- 
ἴισγ αὐ- 
οογα τι 
{0 {πε 
εδ 3 



ΏΠΙΣΤΟΛΔΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 055 

τὶ τας ᾽ ᾿ / 
97 ποῦ οὖν ἡ καύχησις ; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου 

Γον τος ” τρ ᾽ Ν Ἀ , νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου 

ε8 πίστεως. λογιζόμεθα οὖν πίστει δικαι- 
- το Ν » , Δ 

9) οὔσθαιϊ ἄνθρωπον, χωρὶς ἔργων νόμου. ἢ 

Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον; οὐχὶ δὲδ καὶ ἐθ- 
δὲ ολ 9 Όσα 

80 νῶν; ναὶ καὶ ἐθνών' ἐπείπερ εἷς ὁ Θεός, ὃς 

δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως, καὶ ἀκρο- 
᾿ ιν - Π , Φ 

81 βυστίαν διὰ τῆς πίστεως. νόμον οὖν καταρ- 
τῷ «κ.» , ν᾿ , εἰ9 Ν γοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο' ἀλλὰ 

νόμον ἱστῶμεν. 
ἫΝ ο ο 

4 Τί οὖν ἐροῦμεν ᾿ Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν 

9 εὑρηκέναι! κατὰ σάρκα: εἶ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐξ 
” 3 ’ ” ’ 3 ΕΣ ΕῚ Ν 

ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς 
Ν ἱ Δ , 

3 τὸν Θεόν. τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; Ἐπί- 
3 3 ΄σ ΄σ΄ Ν / 

στευσε δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη 
9 -“ 5» ή “ ν 3 ΄ ς 

4 αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ 

μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ 
πιο .3. “ Δ Ν » ΄ 

δ τὸ" ὀφείλημα. τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πι- 
/ αὖ δι 4 Ν “ Ν 9, “ 

στεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβδΈ, 
« - 

λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην. 
, Ν 

ὃ καθάπερ καὶ Δαβὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν 
΄ “πὶ « ΔΝ 

τοῦ ἀνθρώπου, ᾧ ὁ Θεὺς λογίζεται δικαιο- 

ἡ σύνην χωρὶς ἔργων, Μακάριοι ὧν ἀφέθη- 
ἐν ε / Ν ω 1 / [2 

σαν αἱ ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ 
« / / "Ἀν ἐν 5» ἣν λ / 8 ἁμαρτίαι. μακάριος ἀνὴρ ᾧ οὐ μὴ λογίσηται 

/ ς , ς Δ 5 τ 
9 Ἱκωριος αµαρτιαν. ο µακαρισµος οὖν ουτος 

ὃν 8 λ . ΛΑ διά Χ » / ἐπὶ τὴν περιτοµήν, ἢ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; 
-9 Λ ς 

λέγομεν γὰρ ὅτι" Ἠλογίσθη τῷ ᾿Αβραὰμ ἢ 
/ 5 , - πι  λ. / 6 

10 πίστις εἰς δικαιοσύνην. πῶς οὖν ἐλογίσθη : 
» -. ον “Δ 9 5 ΄ ᾽ ΕῚ 

ἐν περιτομῇ ὄντι, ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν 
“- 9 Φα 3 χε. Η͂ - 

11 περιτομῇ, ἀλλ᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ' καὶ σημεῖον 

ἔλαβε περιτομῆς, σφραγίδα τῆς δικαιοσύνης 
ὩΣ , “ ᾽ ἔων.) εν 5 Η͂ 

τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ᾽ εἰς τὸ 

εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων 

δί ἀκροβυστίας, εἷς τὸ λογισθῆναι καὶ αὐ- 
“ ΄ - 

19 τοῖς τὴν δικαιοσύνην' καὶ πατέρα περιτομῆς 

δ ΜῈαγΩ. γὰρ 

7 δικαιοῦσθαι πίστει 

8 οµι. δὲ 

9. εἴπερ 

1 εὑρηκέναι᾽ Αβραὰμ τὸν 
προπάτορα ἡμῶν ἰραί, 
θέ πιαγᾷ. οπι. εὑρηκέναι 

3 ϱΠ0. τὸ 

ὅ οι, ὅτι 

4 πι, καὶ 



επ. 
11. δ. 

"ον, {πὸ 
φεγ10 
μπι. 

ο. 
15. 5. 

το ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΡ ΤΥ. 12--Υ. 1. 

1611 
{ο {παπα ππο 816 ποῦ οὗ ἴμο οἵγοπτῃ- 
οἶδίοι οΠ]γ, αὖ 150 πνα]]ς ἴῃ {ΠῸ 5ἵ6ρς 
οὗ {μα ἔα} οὗ οαν {αμιον ΑΡνταµατῃ, 
το]ίσ]ι πὰ μκαά Ὀεῖις πεί αποϊγοπ- 
οἴξεί. 
15 ΕΥ {Π6 ργοπιϊδο {]λαῦ Ίο βΠοπ]ά 

Ῥο {πὸ Ἰιοῖι οὗ ιο πνοτ]ᾶ, τσαβ ποῦ {ο 
Αρταμαπα, οἱ {ο 1115. 5664, ἐμγοασ]ι 
ιο Ίατν, "πιὸ (Ππτοτρ]ῃ ὑπ τιρ]λ{αοιι5- 
Π655 οἱ Τα1{1. : 
14 Ἐον ἢ {ποὺ νο ἃγ6 οὗ {ια 

Ίαυν νο Πεῖνς, ζα1}}} 15. ππαζο νοῖᾶ, 
απά [Π6 Ῥτοπιίδο ππαζα οἴποπο θοῦ. 
156 ῬΏοσαπδο {Π6 Ίαν ποτε] στα]: 

ΤῸ πἨθγε πο Ίατ 15, έλεγα 15. πο 
{γαηβσγθββίοἩ. 
10 Τμοαναίογο ἐέ ἐ5 οὗ αι, {πῶ 1 

τηϊριῦ Ῥε Ὦψ ῥτασθ; {ο {π6 οπᾷ ἔ]ια 
Ῥτοππίβο τηϊρην Ῥο 5αχο {ο 4} Όλα 
56ος, ποῦ {ο ὑπαῦ οι] ΠΟΙ 15. οἵ 
{86 Ίανν, Ραῦὺ {ο ἐπαῦ αἶβὸο σνλῖσο] 15 
οὗ {πῸ6 {αϊδλι οὗ ΑΡγαµιαση, ὙΠῸ 15 πὸ 
{α4116Υ οὗ 18 81], 
17 (Ας 1 15 νΠίοη, ἘῚ Ἠανο τηαᾶε 

{Π66 ἃ ζαῦμογ οἳ την ΠαΦΙΟΠΒ) | θ6- 
ἴον Πτα Ποῖ Ίο Ῥε]ιοναῖ, ευεπ ἀοῦ 
ὙΠῸ απἰοκεπείῃ {ο ἄθαᾶ, απᾶ σα]]- 
ο {λοδο 0μήπσς ΠΟ Ὦ6 ποῦ, ἃ5 
ΏΠιοπσ]Ώι {αγ σου. 
18 ο ασαϊηςδε Ἰορο, Ῥε[ανε ἴῃ 

Ίοροα, ὑπαὲ Ία πρ] Ῥδσοππο {ἴ]ο 
{α{16Υ οἳ τπαἩΥ παὔΙοπς: αοσογάτις 
{ο {πῶ νο] πνας βρο]κεῃ, Ρο 588}] 
{πψ εεεᾷ "6. 
,19 Απᾶ Ῥοαΐπςο ποῦ ττοα]ς ἴῃ Τα15Π, πο 
οοπβιᾶεγθᾶ ποῦ 115 οὗ Ῥοάψ ΠΟῪ 
ἀἆοαᾶ. θη 116. πναξ αὐοτπί απ πι - 
ἄγεα τοαν οἷᾶ, ποϊ(]ον γεῦ {πο ἆθαί- 
ηθ85 Οὗ ΡαΥα]5 πγοπιΡ. 
20 Ἠο βίαρσεταᾷ ποῦ αἲ {π6 ργοτηῖδα 

οἵ ἀοά (Ἡτοιασὴ αππρομεί: Ῥας τας 
ΡίΟΠσ ἴῃ {α1ζ]ι, ρῖνῖτηρ σ]οτγ {ο αοᾶ: 
21 Απά Ῥεϊΐησ {α]]γ ροτςααᾶςεᾶ, πα 
σα ο Τα ργοπιςδεᾷ, ἢ γ/αβ 8016 
4150 {ο Ῥοχίοντῃ. 
23 Απᾶ (Ποαγα[ογο 16 τας Ππρα{αᾷ ἴο 

Ἠήτη {οΥ πΙρΏ{ΘοαδηΘΡΡ. 
29 Νου 16 πας ποὺ πείθῃ Του 118 

βα]κοα]οπθ,ὔαξ Ιέντας ἱηραζθς {ο τη: 
24 Βαῦ {ου τι5 4150, {ο συ ποιὰ 16 5118} 

ΡῈ Ἱπηραίαά, 1 νο Ῥομονο οὐ ὨΪΠ 
ὑπαὺ γαἰδεᾷ πρ 6515 οι ΤΟΥ Γγοτα 
πα ἀεαάᾶ, 
25 Πο τὰ δ! νου 

Τ6Πς6ΕΕ, 8, 
715 

οταν οἵ- 
Ὑγ88 Υ 5664 αραίη [ου ος 

οαἰοη, 

5 ΤΠπεγοίογο Ῥοΐπρ Ἱπςιβοᾶ ΡΥ 
{4101, τὸ Ἰανο ροᾶσθ σι Οοῦ, 
ὑμποασ] οαχ Τιοτὰ 6αρας Οµτὶςῦ. 

1881 
{ο ἴαπωη νο ποὺ οηἶγ αγο οἵ 
{Π6 οἴἹγοππποϊδῖοη, θαῦ ὙΠῸ αἱδο 
πτα]]ς 1 Όλο βίθρβ οἳ {πεΐ ἔα} 
οἳ οἂν αΐμου Αὔγα]ιατα πνη]σ]ι 
Ἠα δᾶ ἴῃ αποϊτοαππσοϊρῖοῃ. Έον 
μοῦ 1{Πτοισὴ πο Ίαν τνὰβ ὑπὸ 
Ῥγοιπῖδο {ο ΑΡγαμαια οὗ {ο 1115 
5664, πας πὸ β]οι]ά ο Ἰοῖ 
οὗ ἴμο πποτ]ᾶ, Ῥαῦ Ώιτοιδ] ια 
χ]ρῃίεοιςδηθςς Οὗ αμ. Έον 1 
πον πο] αγο οἳ ἴ]α Ίατ 6 
Ἠδίν», 10} 15 τηαᾶα νοῖᾶ, απᾶ 
ἴπα Ῥτοπι5δο 15 ππαάο οὗ ποπθ 
εβεοί: Τον ἴπα Ίαν νου 
πια; Ταῦ π]ογο {ποῦ 15 πιο 
Ίαπν, ποϊἔ]ιαυ 15 ἔπεγο Γαηβσθβ- 
ΒΙΟ. Έοτ {6 οαπ5ο ἐξ 5. οὗ 
{α10λ, ὑπαᾶὺ ζέπιαη ὃε ασοατᾶῖπρ το 
6ταος6; {ο {π6 οπᾷ {ναί {ιο Ῥγο- 
αηΐδο 1ΠάΥ ο Ατιο {ο 81} {Π6 5θοϑᾶ ; 
μοῦ {ο ὑπαῦ ου]ψ πολι 15 οὐ {π6 
Ίαν, θαὺ {ο ἐπα αἱδο πο ἢ 15 
οὗ ο Ταζ] οἳ ΑἈγαµαπα, πο 
15 {πο ΤᾺ ΠΟΥ οἳ τιβ αἨ (ας Τε 15 
π]ζίθη, ἃ ΤΑ Ποὺ οὐ τπαγ πα ΡΙΟΏΒ 
Ἰαγο 1 πιαᾶο {Π66) Ῥοαΐογα πα 
ποπ Ίο Ῥομσονσᾶ, ευο (ο, πγ]ιο 
απἱο]κοποαῦ]ῃ {ιο ἆθαα, απᾶ οα11θί]ι 
{Π6 (μήιςς ὑπαῦ αὐ ποῦ, ἃ5 ὑπο] 
Ώαογ Ίνοχο. ἨΠο ἴῃ Ἰορο Ῥε- 
Ἠενοᾶ αραϊτπςδί Ἠορο, {ο ἴ]ιο ο 
{μπαῦ Π6 τηϊρ]ι{ Ώοοοιπς ἃ Γαΐ]ον οἳ 
1ΠΑΠΨ ΠαΛΙΟἨΒ, αεοοτά πρ {ο Ολα 
ὙΠῸ} Πας Ώοσιι 5ρο]κοη, 80 β]α]] 
Ώπψ βοαᾶ Ῥο. Απ πι αοπῦ θείας 
πυοα]θιιθς 1 ἔα 10} ο οοπβιᾷογθᾶ 
115 ΟΠ Ὠοάγ Άπον ἃ5 ροοᾷ αβ 
ἄεαά (Πε Ῥοΐης αβροπέ ἃ Ἠαπάνγοᾶ 
τεατς ο]ᾷ), απά ο ἆδαάποςβ οἳ 
Ρατα]ᾖ)ς πγοτηΡ: γοα, ]οο]ῖπρ απο 
Όλο Ῥγοππϊξο οἳ ἄοά, Ἡθ πναγογοά 
ποῦ {ΠΥΡῚ πη 6116, υαῦ πναχεά 
βίτοπρ{Ἡτοτσ] ἔα], ρ]νίασ ϱΊοΥγ 
{ο ἀοα, «πᾷ Ῥοϊηρ {ΠῚ Υ αβεαγοᾶ 
ναί, πν]αῦ μ6 πᾶ ρτοπηαϊβεᾶ, Τα 
παδαβ]ο 8150 {ο Ῥεγίογτη. 1/116Υ6- 
{οχγα 4150 165 πας τουκοπαᾷ πηΐο 

25 Μϊτη Του τἱρηξθοῦβηθϑθ. Νοῦν 1 
πιαβποῦ ντ] {ση {ου 15 βα]οα]οπια, 
{ιαί 16 γνας τοσ]οπθᾷ πηΐο Ὠΐτη ; 

24. τὺ {ου οἱ’ 586 8150, ππ{ο ἡ] 
10 ϱ]α]] Ὄο τοσ]κοπεᾷ, σγ]ιο Ῥεμσονο 
οἩἳ. ἴση ἐμαῦ ταῖδεᾷ ᾖοδας οαν 

20 Τιοτᾷ Ίνοπι ἴ]α ἀεαᾶ, πο τγὰβ 
ἀεμνεγοά τρ ἴῸΣ οἳχ {96ΡΡΕΡΡ6ΕΒ, 
απά ας ταῖδεά {ον ος Παβάβσα- 
Πο. 

5. Ῥεϊπρ {Πεγοίοτο Ἱαςαβοᾶ 5,γ 
{α101. 41οὐ ας ἤν ροασθ ἢ αοα 
Ώμοασ] οα Τιογᾷ 6αδας Ογίβί; 
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σι ηηὴ 
ἴαιρ 

3 ΜΑΛΥ 
αποϊοηῦ 
αιιθλοσῖ- 
{165 οπή 
πιοιῦ. 

δαν, οἱ 
ο. 
4 80πΠ16 
ααἰλοτ]- 
{165 τες. 
τε Παυθ. 
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- » 3 - / 1 ν λ ἴα. 

τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
” ΄" ” ” ορ.” 34 ’ 

στοιχοῦσι τοῖς ἴχνεσι τῆς ἐν τῇ" ἀκροβυστίᾳ 
΄ - 4 Ε “ . { » Ν 13 πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμών Λβραάμ. οὐ γαρ 

3) " Ἅ [τ 
διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ ᾿Αβραὰμ ἢ τῷ 

σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 
- ΄ / 

τοῦῦ κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. 
ώ νο) { τι ΄ { ’ ε Ἡ εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ 

Ἐν τε . 
1 πίστις, καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία ὁ γὰρ ον η! 

νόμος ὀργὴν κατεργάζεται οὗ γὰρ: οὐκ ἔστι 

16 νόμος, οὐδὲ παράβασις. διὰ τοῦτο ἐκ πί- 
ιά ν᾿ / 3 4 Φ' / 

στεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν 
4 5 ’ ΔΝ ον , 1} «κ 

τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρµατι, οὐ τῷ 
» - / / ᾿ ν Ν - » ΄ 

ἐκ τοῦ νόµου µόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως 
» ΄σ 

17 ᾿Αβραάμ, ὅς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν (καθὼς 
3 ΝΥ - , γέγραπται ὅτι Πατέρα πολλών ἐθνῶν τέθεικά 

5 Ψ - - 

σε) κατέναντι οὗ ἐπίστευσε Θεοῦ, τοῦ ζωα- 
- Ἁ ’ - 

ποιοῦντος τοὺς νεκρούς, καὶ καλοῦντος τὰ μὴ 
” ᾳ ὰ » 3 

18 ὄντα ὡς ὄντα. ὃς παρ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι 
- ΙΝ ἢ 5» Α , ἐν ΄ 

ἐπίστευσεν, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα 

πολλῶν ἐθνῶν, κατὰ τὸ εἰρημένον, Οὕτως 
᾿» Ν ΄ Ν ᾿ 5 / 

19 εσται το σπέρμα σου. και µη ἀσθενήσας 

τῇ πίστει, οὐ ὃ κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ σώμα 
Πδ η] ’ ς ” « / ἤδη νενεκρωµένον (ἑκατονταέτης που ὑπάρ- 

χων), καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας" 
” Ν Ν ΄ ΄σ 

90 εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ οὐ διεκρίθη 
΄“ 3 / 3 Ε] 5» / - ’ 

τῇ ἀπιστίᾳ, ἀλλ᾽ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, 
Α , - “ ΔΝ Ν “ 

81 δοὺς δύξαν τῷ Θεῷ, καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι 
ή, 7. Ν - Ν 

9 Ὁ ἐπήγγελται, δυνατός ἐστι καὶ ποιῆσαι. διὸ 
27 “ » 

98 καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. οὐκ 

ἐγράφη δὲ δι αὐτὸν μόνον, ὅτι ἐλογίσθη 
μι ὧν Δ ΔΝ ος εν ἫΝ » Ἐ / 

9 αὐτῷ) ἀλλὰ καὶ δι’ ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογί- 
- , 

ζεσθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα 
ΕῚ “- Ν -/ ς - ” - Δ 95 Ἰησοῦν τὸν Κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν, ὃς 

ή Λ Δ ΄ ς ΄ . 

παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν, καὶ 
Ἅ Ἢ Ν Ν / ς -- 

ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν. 

ϐ Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως, εἰ- 
’ Δ Δ 

ρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ 
- " ῃ « “ 5 - σ΄ - 

τοῦ Κυρίυ ἡμῶν ᾿ἴησοῦ Χριστοῦ, 

δ ϱηι. τῇ 

6 ΟἨι. τοῦ 

- ο) ὮΝ 

8 ργηῖ., οὐ 

9. Μαῦφ. ον. ἤδη 

1 ἔχωμεν ἑοαξ, ποξηναγ. 
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ΤΟ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΒ ΎΥ͂. 2. 16. 

1611 
9 ΒΥ τ/]ιοπι 4150 γ/ο Ἠατο ασσοςς ΒΥ 

Ταῖθιι Ἰπίο {Π|8 βγᾶθθ πλεγεῖη ννε 
βίαπᾶ, απᾶ τοα]οίοθ 1π Ἠορο οὗ {ιο 
Ρ]ουγ οἙ αοᾶ. 
8 Απᾶ ποῦ ΟΠΊΥ 5ο, π᾿ ντο ρ]οιγ ἴῃ 
ρα] 1ος 4150, Ἰκπονήης ελα {α]- 
Ῥα]αίάοι πνοχ]καί] Ῥαίίεπσε: 
4 Απᾶ Ῥραΐίεπςςθ, εχΡθγῖεησοθ: 

οχΡρογίθησς, ΠΟΡΘΟ: 
ὅ Απά Ἰορο πιαΚκεί]ῃ ποῦ αφλαπιεᾶ, 

Ῥοξατικο {Π6 Ίουα οἳ ἀοά 18 ΤΕΣ 

απᾶ 

6 ἘΈον επ νο Ίογο εί νηζ]λοτί 
βίφοησί]ι, 1 ἄπ σπα Οµτ]δς ἀῑεά 
ἴον {6 ππρος1γ. 
7 Ἐον ΒΟΔΙΌΘΙΥ {οΥ ἃ τ]σ]ίθοτΒ ΤᾺ 

ση] οὔθ ἄϊθ: γεῦ ρεγαάνοεπίταχε ΓοΥ 
ὃ ϱοοᾷ 1ΠΑΠ 80116 πγοπ]ά οσοι ἄατε 
{ο ἄῑθ. 
8 Βευὺ ἄοᾶ οοπιπιοπᾷείἩ Ἠϊ5 Ίογα 

{οναντάς ας, ἴῃ ελα, 8116 πτο ἡ 6 
γοῦ ΒΙΠΠΘΥΒ, Ομτ]βί αῑεα Τον ας. 
9 Μπο] τηογε {]επ, θείας ποτ 7π501- 
Πε Ὦγ 5 Ῥ]οοᾶ, πτο 5881] Ὄο βαυϑᾶ 
1χοτη ὦγα η ἑπτοπρ] Ἠήτῃ. 
10 ἘῸΥ 1 θη πο ΊΥΕΥΘ ΘΠΘΙΠΙΘΒ, 

ππθ ΟῚ τοοοποϊ]εᾶ {ο αοᾶ, Ὦγ τα 
ἀθαί] οὗ 15 501), 1Ππο] ποτε, Ὀδῖτιρ 
γεσοποῖ]θᾶ, πγο 5]ια]1 Ὦο βανεᾷ Ὦγ 115 

ο, 
11 Απᾶ ποῦ οπ]γ 50, Ῥαΐς πγο αἷδο 

197 ἴῃ αοᾶ, Ώποας] ον Τιοτὰ «65τι5 
Ον]ςὲ, Ὁγ πῃοτῃ πο Ίανθ ΠΟῪ 16- 
οαϊναᾶ {Π6 αἴοποεπιοπῦ. 
12 Ἡποαγείογε, α5 Ὦγ οπς ΤΊ 51} 

επ{εγες 1πῇο {]ιο ποτ], ἃ μα ἄεαί]α Ὦγ 
βίπ: απᾶ 50 θα ραββεᾶ ΠΡΟ αἩ 
1ηΘΗ, | ἔρον ὑπαῦ 811 πᾶν β1ηπαί. 
15 ον απ] πο Ίαν 51} ας ἴῃ 

{π6 πνογ]ᾶ: θὰ Επ 15. ποῦ Ἱπιραίθᾶ 
ν/ηθ {εγε 15 πο ]αγγ. 
14 Νυθυ 6 1655, ἀθαῖ] τεϊρτιοᾷ ἔγοπι 

Αάαπα ἴο Μοβθ65, οΥθη Ο9Υ6Υ {16η 
ια ῦ λα ποῦ βΙηπος α[ζοι πε 5]τη]- 
πὐπαθ οὗ Αάατη)5 {ΥαπΠΒΡΥΘΡΒΙΟΠΙ, ΥΠΟ 
15 ἴμο Ὥρανο οἵ Ἠϊπι {αῦ πνας ἴο 
601η6: 
15 Βαὺ ποῦ α5 ἴ]ο οῇσῃσο, 5ο αἶδο 

16 ἴμο 9ο σήν: Του 1 {μτοισ]α 
ιο οὔἴθπορ οὗ 016 την ο ἄθας : 
ΤΌΘ ΤΠΟΥΘ {πο ρταςθ οὗ αοᾶ, απά 
Ώιο ση Ὦγ 6τασο, τοἡίσολ 8 Ὦγ οπθ 
της “65τ|5 ΟΠµΥ]5ί, μα αροππᾶσά 
{ο ΤΙΔΗΥ. 
16 Απιᾶ ποῦ 85 ἴέ τας Ὦγ οπο ὑπαὶ 

ΒΙΠΗΘΩ͂, 80 {5 πο ρἸὺ: Του {πε 7πᾶρ- 
1ηθΩ{ τὰ Ὦγ οπθ {ο οοπθΠΙπαΘΙΟἩ : 
Ῥα0 {πο ἴτγεο ρἹ 15 οὗ πιαἩγ οὔεπσθς 
πηΐο 7π801Ποϑύϊοι. 

1881 
2 {πτοτπρὴ πγ]ποτη 4150 στο Ίατο Ἠαᾶ 

ος αοσςθδς5 107 Ταζ Πίο 11118 ] 1 βοπιο 
Βγαςθ ΒΘ θη νε βζαπᾶ; απᾶ 31οὐ | αποϊεπέ 
τιβ δγο]οίσο ἴῃ Ίορε οὗ {λε ρ]ουγ οὗ αρ Ἱ- 

ὃ ἄοά. Απᾶ ποῦ οη]γ 50, αὺ 416 τας ὃν αν 
8150 ὄτε]οῖσος ἴπ οταν ή ]αοΏΒ: ο στα : 
Ἰππουνπιρ ὑπ ὑπ] οι πνοτ]ς- ἜΣ 

4 εἴ] Ῥαύϊεπσο; ἃπα ραΐήθησθ, ΡΥο-  ς α 
ν Ξ τι 

ὅ Ῥα[ίοπ; ἃπα ΡΥοΡαΦΙοΠ, ΠΟΡΘ: απ  σίογ), 
Ίιορο Ῥα[είἩ ποὺ {ο Παππθ: θ6- “ο 
σας ἴ]ιο Ίουο οἵ ἄοᾶ μαίῃ Ῥθεν | αργα. 

.βμεά αβγοαᾶ ἴῃ ΟἹ ΠΟΘ ΔΒ ΥΟΠΡΊ { 7οΐοσ 
ἜΘ 5 Ἠο]γ ιοί τ 01} τγὰβ ρἴνου | 5ος 
6 απΐο ας. Έον ση] ]ε στ Ίγενε γα | Ηοῖῃ 

πγθα]ς, ἴῃ ἀπ βθᾶβοῃ Οδ ἄἷοα | ϑ,ρεγε : 
7 ἴον ὕΠ6 απηροβ]γ. ἘῸΥ ΒΟΔΤΘΘΙΥ Ὁ τοι 

{ΟΥ ἃ τσ ίθοτϑ Ἱπαπ ὙΠ 016 ἀῑθ: | οι ἡμῖν 
ΤΟΥ Ῥεγαάνεπίτνα ἴον ὁ ηθ ρουᾷ | Ῥουῖς. 
ΤΙ 8016 916 πγοι]ᾷ εΥεη 816} σον 

8 {ο 4ο. Βαυδ ἄοᾶ οοπππιοπᾶθί]ι  ἐμαΐ 
115 οσα ον ἐονγαγᾷ τιβ, ἴῃ ναί, | τυλύο]» ἐς 
ὙΓΠ116 τνο Ὑγ6 18 τ δῦ ΒΙΠΠΙΘΥΣ, Ο]τ]θί 990 ὦ 

9. αἰαοᾶ {ου τ. Μπολ 1ΠΟΥΘ {Π 6, 
Ῥοαΐς πον 750 1Πρ06 ΤΡΥ 115 Ρ]οοᾶ, | Τ αν. ἐπ. 
5}88}} νο ο βαγεᾷ ἔγοπι {ιο ντα ί]ι 

10 οὐ ἆοᾶ Ὠποιδα Ἠϊπα. Έον Τῇ, 
πν]]]ε τγε ΥΕΥΘ ΘΠΘΙΠΙΘΡ, Ὑ76 πγεχθ 
ποοοποῖ]εᾷ {ο ἀοᾶ πποισ]ι {ιο 
ἄθεαί]ι οὗ 115 Φοη, ΙΩΠΕἨ ΤΠΟΥΘ, 
Ῥεΐπρ τεσοποῖ]θᾶῖ, 588} τ ΡῈ 

11 βαγεᾶ ΤΥ [15 [ο απᾶ ποῦ οπ]γ. 
80, ϑθᾳπὺ νο 8150 τε]οῖοςο ἴῃ (ἄοα | ὃ αγ. διέ 
Ώπνοπσ] οὐ Τιονᾷ 9655 ΟἨτῖςί, | αἶδοὸ φίο- 
Ώιγοασ] πν]λοπα νο απο ΠΟΥ 1θ- ον Ὁ" 
οοϊνες {ια πεσοοποΙΠα οι. 

12. ἩΤΠογοί[οτε, α5 {πτοαρ]Ώ οΏθ ΤΠ ΘΒ 
βἵπ οπ{εγθᾶ 1Π{ο ἔ]ιο νπον]ᾶ, απιᾷ 
ζεαίἩ {τοπασ] 5[η ; απιᾷ 50 ἀθα 
Ῥαδβεά πηΐο αἲ] τηθῃ, του {πα 

15. 81] βἴππεί :---ἔου πη} }}} πο Ἰὰτν 5 
πναβ ἴῃ {μα πνογ]ά: Ῥαῦ κβἴη 18 
ποῦ πραίεᾷ νπεη {πετ 15 το 

14 Ίατν. Νενοετίμε]οςς ἆθαί]ι γοϊρτιοᾷ 
Ίγοπι Αάαπι πη} Μόοβθθ, 6ὖΥοιι 
ου6ν {λοπη {πα δᾶ ποὺ βἵππεα 
α1ἴεΥ μπα Ἰήκεπεςς οὗ ΑάαπιΒ 
{ΥΒΠΒΡΥΘΡΒΙΟΠ, ὙΠῸ {5 ἃ ἤρατο 

15 οἳ Πτα {λα τας {ο οσππθ. Επι 
ποῦ 48 {με {γεβραβ5, 50 αἱδο 15 
{86 ἔνεε σήΐ. Του 1 Ὦγ {π6 {1εβ- 
Ῥα88 οὗ {ο οπθ {πε τπαπγ ἀϊαᾷ, 
1ΩΊΙΟΊ ΤΠΟΥΘ ἀ1ᾷ {λα ρτασε οὗ ἄοᾶ, 
δα {πε ρηῖ Ὦγ {π6 ρταοο οὗ 
{πο οπς τῇδ, “65τπ|5 ΟἨτ]θί, ἃ- 

16 Ῥοτπᾶ απ{ο ἔπ τπαγ. Απ ποὺ 
α5 {μτοισῃ οπο ἐπα βἴππθί, 5ο 
16 ὅπ ρα) ῦ: Του {π6 Ἱαπάροετπρπί 96 
σαππε οἳ οπς ππιΐο ΘΟ ἀθσα ποι, ας. 
Ῥαΐ {π6 Ίγεο ριτὺ 6απιο οὗ τπαπγ | γἰρΠῖ- 
πεβραΒΒΘΒ ππίο 97 αβυϊποδίίομ. | ἐοιδηεδς. 
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Ε] Ὡἱ - 

9 δι οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ 

πίστει” εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστή- 
ΔΝ / 9 2' / “ / 

καµεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης 
“ “- 3 / , ΕΣ Ν Ν , 

δ. τοῦ Θεοῦ. οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώ- 
- ς 

µεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδύτες ὅτι ἡ θλίψις 
ς Ἁ ο 

4 ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκι- 
/ ς Σ . ὃ μήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ 

καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέ- 
οχῦται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος 
θ ὃ Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. ἔτι γὰρ Χριστός, 
ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν, δ κατὰ καιρὸν ὑπὲρ 
3 - 2 ΄ /΄ Δ ς Δ / 

ἢ ἀσεβῶν ἀπέθανε. μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου 
» - κ ἔχξ Ν - - 

τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα 

8 τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. συνίστησι δὲ τὴν 
“ ΕΣ / “ ” 

ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι 
ε ΡΣ να 1 ες : - 
ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀπέθανε. “- πολλῷ οὖν μᾶλλον, δικαιωθέντες 
γι η “- “ 3 - η 2 

νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, σωθησόμεθα δι 
εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες 

κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ 

3 “ 3 Ἁ “- ᾿ “ 

10 αὐτου ἅπο της ὀργης. 

υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες 

1 -- 
/ » κ ΕΝ δις 2 , , 

σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ" οὐ μόνον δέ, 
5 αἱ εἶ , 5» ΄“ ” ν᾿ ΄ 

ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ 
Κυ , ε “« 37 “ Χ “ δύ Ἦν - Δ 

υρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δύ οὗ νῦν τὴν 
ιά 

καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 
ν τ “ δ.) 3 , ε 

19 Διὰ τοῦτο, ὥσπερ δι ἑνὸς ανθρώπου ἡ 
ε ’, 3 ΔΝ Δ ΕΣ ΄“ ᾿ ᾿ - ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε, καὶ διὰ τῆς 
ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας 

ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾽ ᾧ πάντες 
: ν « 3 15 ἥμαρτον --ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν 

΄ αν ῃ μας - . 9 
κόσμῳ᾽ ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται, μὴ ὄντος 

ὧ 3 

αλλ 

᾿Αδὰμ μέχρι Μωσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ 

14 νόμου. ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ 

«ς ; 3 εὖ “ ς , - 

ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς πα- 
, 2 ῃ “ » ΄ - 3 

ραβάσεως ᾿Αδάµ, ὅς ἐστι τύπος τοῦ μέλ- 
5 ” ” ε » ; σα 

16 λοντος. ἀλλ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτω 
Ν μ , 3 λ “ κι ε Δ 

καὶ τὸ χάρισμα. εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παρα- 
.. - - 

πτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον 
“ ΄ δὶ 

ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι 
- - , » πὰ ἐν, σι 

τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς 
" ν ᾽ η Δ ᾽ ε νας 

16 τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσε. καὶ οὐχ ὡς δι 
δὶ ’ . Δ 

ἑνὸς ἁμαρτήσαντος, τὸ δώρημα" τὸ μὲν γὰρ 
; , 

κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα 
- , ’ 

ἐκ πολλῶν παραπτωµάτων εἰς δικαίωµα. 

3 λΙαγῃ. οπι. τῇ πίστει 

ἜΜ ες; τς ο. ξέρω ἡ 

.2. 53, ἄμμες 7.3. να ἃ 
όκειε τ η ών νὰς εά..ν -ν- 

ἀήσνίς 4. ὀ ασ. 

αν ΩΣ {Α γαζσες 
“νυν»- 

3. αᾶ ἔτι 

σάς / 
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ΠΟ ν, Ὁ 
οπιο οἿ]- 
71ος. 

1.0», 0η 
0716 οἵ- 
Τοπισ6. 

Το. ὃν 
06 
γὶσηΐ- 
ἐοτι8- 
11098. 

(0»,αγο. 

Ταν. 7ιι8- 
τ1Πίεα. 

1611 
17 Ἐον 1 ΡΥ οπο τη 5 οσπσο 

ἄδαίμ γαϊσπεᾶ Ὦγ οπς, τηπο] ΤΠΟΥΘ 
{αγ π]Πῖο] τορρῖνο αβραπάαπσο οὗ 
6τασθ απᾶ οἵ ἴ]ιο σὲ οἵ τίρμ{εοτδ- 
1655, βΠα]1 ταῖρη ἴῃ 116 Ὦγ οπ6, 96- 
55 ΟΗτίρ. 
18 Τ]οετοίοτο α5 ἵὮγ ἐπ οὔεποο οἵ 

οπε /ιάφπιεπέ «ΊΠε6 προιπ αἲ τησ 
{ο οοπᾶετηπαξΙοἩ:. ογεη 50 ΙΡ {ιο 
χἸρ]ίεοαδηεςς Οὗ οπς6 έλα 7766 οἱγὲ 
οαπης προ 81] τηε ππζο ας Ποαποπι 
οἵ Πἴο. 
19 ἘῸΣ ἃ5 ὈΥ οπο 1η8}}}8 ἄἰςορείι- 

6η66 ΤΠΑΠΥ 676 Τη816 ΒΙΠΠΕΥΒ: 50 
Ὦγ {μ6 ορϑάϊθποθ οἳ οπθ Πα] 1ΠΑΠΥ 
Ῥο τηδᾶθ τἸρ]ίθεοις. 
20 Μονοοτογ, πο Ίατν οπ{αγεί], ἐ]ιαῦ 

{λα ο οποςτηϊσ]{ αοππᾶ: Ὀτπν]ιογα 
αι αροππᾶσά, ρταςο Πα τηε] ΤΟΥ 6 
αβροππᾶ. 
21 Τμαϊ αξ βίη Ἱαί]ι τεϊστιοᾷ ππῖο 

ἀδαία;: εγοηπ 5ο παϊσμί ϱγαςο 1εῖρ 
πποαρ]ῃ τιρη{ουαβσξς απ{ο εἴοτπα] 
Ἠ16, Ὦγ 6515 Οη]δύ οἩχ Του. 

6 ὙγΠιαῦ 5141] στο ϱαγ ἴ]αι 2 5181] 
πνθ οοπΙηΠμο 1π Β1π, ὑπᾶῦ ϱταςο ππαγ 
προτπᾶ ἢ 
2 ἀοᾶ {οτρῖᾶ: ον ε]α] τὸ ναί 

816 ἆθεαά {ο βίη Ἰνο ΒΥ 1οηβοΥ 
{ποιοίη ὃ 
8 που το ποῦ, ἐπαὺ 50 ΤΥ οἳ τι5 

α5 ἴσου Ραράζαᾷ Ιπίο 655 Ολτ]εί, 
πογο Ῥαρθϊσαοᾷ 1πίο Πῖ5 ἀθαίῃ 2 
4 ΤΠεγοίοτε Ἰ)78 816 Ὀατ]ας ση δ]ι Ἠϊτη 
Ὦγ Ῥαρξνα πο θα, ειπα Ἠ]το ας 
ΟΕν]δέ πνας ταῖςεᾷ τρ ἔτοπη {πὸ ἄεαᾶ 
Ὦγ πο ρ]ουγ οἵ {π6 ΕαίΠαχ, ονοἸι 50 
νο 8150 ϱΠοπ]ά πγα]]ς ἵπ πΘἹγΠΘΡΕ ο 
μία, 
δ᾽ Του 1 πο Ἠανο Ῥοσι ρ]απ{εῖ {ο- 

Ροΐ]ογ 1Π πο Π]κοποςβς οἵ ΠΡ ἆθαί1μ, 
νο 5181] θ6 4150 1η {πε Π]κοιεςβς οἱ 1115 
ΥΘΡΗΥΥΘΕΙΙΟΠ : 
6 Ἰποπίπρ {π|5, ἐλαί οταν οἷᾷ ται 

15 οὐτι οἱ ἢ 64 τυ ἢ Ἰήπα, {παὺ ὑπὸ Ῥοᾶγ 
οἵ βἷη τηϊρῦ Ῥὸ ἀορίτογαᾶ, Ὅμαί 
ΠΟΘ ον ἢ τγ6 5Ποπ]ᾷ ποῦ Βοῦν ΒΙΠ. 
7 Εὸν 116 ἐπαὺ 15 ἆθαά 15 Ἐ1γθϑα {γοπα 

ΒΊΠ. 

πνο Ῥομσνο {λιαῦ νο Πα] 4150 Ίνα 
πο τη; 
ὁ Ἰπονίπρ ἐπαί ΟἨτ]ςίῬοαῖπσ γα]δεᾷ 

{ΟΤΙ ὑπὸ ἆοαᾶ ἀῑσδί] πιο τόσο, θα 
Πα πο ΤΟΥ͂Θ 4οπΙΙΠΙΟΠ ΟΥ6Υ 1ήτῃ. 
10 Ἐον ἴῃ ἔ]ιαῦ πὸ ἀϊθᾶ, Ίιο ἀῑεᾶ 

πηζο βΊποΏσο;: Ὀαῦ 1η μα ῦ Ίο Πνοία, 
Ίο Πνοί]ι ππί{ο ἀοᾶ. 
11 Τω]κασίδο τοσο Ὑο Ἀ]ξο Τοτγ- 

8 Νοπ 1 νο Ὦο ἀθοαᾶ στ] πι. 

1891 

17 Ἐον Ἱ, Ὦγ {π6 ἔγϑβραβθθ οὗ {π6 
οπ6, ἀϑαΐ γεϊσπεᾶ {Ππνοαρ] ἴ]α 
οἨ6: τηπο] ΤΠΟΥΟ 51Η {πεγ {παὺ 
χοοσῖνο {πα αραπᾶαπσς οὗ ρταςο 
απᾶά Τοῦ {π6 ρῖ οἵ τιρµίεοιβ- 
1688 ταῖση ἴῃ 6 {Ἠγοισ]α ἐπ 

18. ο0Π6, ευεπ {6585 ΟΕ. Βο μετ 
85. {ωποασα οπο Ίγεβραδς Ί1ᾖε 
Τιιάφεπιεπιέ «απιο πιο 8}} 1πθπ Το 
οοπᾷειππαοπ; 6γεηπ 5ο {πτοπρ] 
016 ας! οὗ τ1σΗ{6οπςΠΘΒΒ {ο 7766 
«ἶγέ οαπιε ππ{ο 811 Ἱπεπ {ο 7π501- 

19 Ἀοαβοπ οὗ Ἠΐα. Τον ας {Ποπδ] 
Όλα οπο πια’ ἀἱβορεάίεπες {θα 
ΠΟΥ ΜΟΥ ππαζο ΒΙΠΠΘΥΕ, 6Υ6Π 
5ο {τοπσ] Π6 ορθᾶίεπσο οὗ {μα 
016. β]ια! ο ΊηςἩπγ Ῥο τηδᾶθ 
χ]σηίθοαςδ. ἀν 2ο Ίαν οαΊηθ 
1η Ῥορίᾷ6, ἐπα πὸ ἔνορραςς ιπὶρ]6 
αβοππᾶς ὑαέπνλογο 5ῖη οι θα, 
6γαςο α]ἃ Δροιππᾷ τόσο αχεθεᾷ- 

21 Ἱπριγ: αι, α5 βῖη. τεϊσηεᾶᾷ ἴῃ 
ἀθαί], οΥοη 5ο πηϊρ]Ώί ϱγαςο τοῖρπ 
τ οτιρῈ πἸσ]{αοαςπαβς ππ{ο ε{θγ- 
πα] 1116 (ΠἩγοπρ]ι Το 55 ΟἨτ]δί ΟἿΣ 
Τιονά. 

6 Ὑ]ιαῦ 51181] τὸ βὰν {μεν 5181] 
πιο οοπητιθ ἴῃ βίη, ὑπᾶῦ ϱγασθ 

2 τηδῦ Δροπηᾶ αο Του]. Ὑα 
ὙΠῸ ἄἱθᾶ {ο βἶτπ, ΠΟΥ 51:81] πα 

8 αἩγ Ίοηρεγ νο {Πεγεῖα2 ΟΥ ατα 
γο ἰσπογαπῦ {πᾶ 811 στο ΤῸ πθγα 
Ῥαρίϊσαᾶ Ἱπίο ΟἨτ]δέ 6515 ΤῸ 6 

4 Ῥαραπαοᾶ Ἰπίο Ἠϊ5 ἄεαίμὸ ο 
πγογο Ὀτγ]οί {Παγείογε τὶ Ἠϊτα 
{λτοπρ] ῬαραβπιΊπ{ο ἀθα[]α: {πᾶὖ 
1]κο 85 Ομνὶςς νναςδ ταϊδεᾷ 1γοπι 
ιο ἄεαά {ποασἩ {π6 ρ]ουγ οἵ 
{πὸ ΤΆΓΟΥ, 50. 6 4150 τησ] 
Ὑγ811ς 1 ΠΘΥΠΘ55 οἳ ἴ6. Έοτ 1ἢ 
το πᾶν Ῥεσοσπιο ὃὅπηϊ θα τ 
λίην Ὅν {πὸ το θ55 οἳ 5 ἄθαί]ι, 
νο 5881] 6 150 21 λε {θη 88 
οἵ ΜΗβγοςπΥτοςβίο; ᾿τπουν]ηρ (118, 
Όλιαῦ οαν οἷά τπαπ γγὰ5. ογποϊπεᾶ 
σι] ἀἴηι, ενας {π6 Ῥοάγ οὗ ϱἶπ 
τηϊρηῦ Όο ἆοπια απαγ, ὑπαῦ 50 πγα 
]ιοτ]ά πο Ίοπρεγ Ῥο ἴῃ Ῥοπάαρο 
{ο βἶπ; ΤοΥ μΒ6 {ια παῖ ἀῑοᾶ 
15 75} 1Π 664 ἴνοπι απ. Ῥαΐ 1 
νο αἸοα σι ΟΠ τ δύ, πο Ῥομεγοα 
{ας νο 5181] αἱδο νο ὙΠ 

9 ας Κπονήπρ ὑπαῦ Οµτίςέ Ῥεϊΐπρ 
γαϊβο τοι {πο ἄθεαά ἀῑοί] πο 
ΊΠΟΥΘ: ἀδεαίΠ πο 1Π0Υθ Πα] 

10 ἀοπιϊπῖοη ονεν Ἠήπα. ἘῸΣ 4{Π6 
ἀσοαί]ι ὑπαὺ μα ἀἱθᾶ, πὸ ἀῑοᾶ πη- 
{ο 5ῖη ὅοποθ: θαὺ {πὸ 1ο ἐμπαὺ 
πὸ Ἰἰνθίμ, πὸ Ἠναίῃ απίο Οοά. 

11 Ἐνειπ 850 Ὑϑοοη 79 8180 γοι- 

20 

στ 

[ο] 

οο - 

1 ΒΟΙΠΦ 
αποϊοιί, 
ααθοτ]- 
{165 ο 6 
ο {ια 
φῇ. 

305, Ἰαιῦ 

8 Οὐ, τε) ἷ- 
ἐσ το ζ(]ι 
πιο 11]εο- 
21688... 
νι {Π6 
ἨΚκαηθς8 

405, 
ἦγυ ἱμαξ 

σας. 
οπιεο ΤΟΥ 
αἰϊ, 
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ἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς ἢ ἥ ὁ θάνατο 17 εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ ς 
ἐβασίλευσε διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ. 

τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς ἢ 
τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασι- 

’ Δ οκ ευ ο Ε] “- - ” ” 

18 λεύσουσι διὰ τοῦ ἑνὸς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἄρα 
᾽ οὖν ὡς δι ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας 

α 

ἀνθρώπους εἰς κατάκριµα, οὕτω καὶ δι ἑνὸς 
3 

δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαί- 
- . κι - - 

14 ωσιν ζωῆς. ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς 
΄ « 

τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν 
« / α ΔΝ Δ “ ς ο πα ο κ 

οἱ πολλοί, οὕτω καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς 
’ [ή « ’ / 

90 δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί. νόμος 
νε α Ν , 

δὲ παρεισῆλθεν, ἵνα πλεονάσῃ τὸ παρά- 
. Έτ ς ς 

πτωµα᾽ οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερ- 
ς ο “ ᾿ ῃ 

2] επερίσσευσεν η χάρις ἵνα ὥσπερ ἐβασί- 
- / “ Ν 

λευσεν ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτω καὶ 
’ 

ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν 
”/ δ. - τ - - 2 , 

αἰώνιον, διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου 
ς ΄- 

ἡμῶν. 
δὲ ᾿ » - 3 1 “ ε Ψ. 

6 Τὶ οὖν ἐροῦμεν ; ἐπιμενουμεν" τῇ ἀμαρτίᾳ, 
ιά 4 / Δ ΄ “ 

ἢ ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ: μὴ γένοιτο. οἵτινες 
3 / ΄“ ς ” ΄- 9, ἣν. 

ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν 
3 “αἱ Ε 3 “ “ “ 5 / 

8 αὐτῇ; ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν 
5» γ΄ ΔΝ » “ ν δι / 5 - 

εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ 
5 / / 3 . 

4 ἐβαπτίσθημεν; συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ 
- / ; Ἵ 

τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον' ἵνα ὥσπερ 
» , γ΄ Ἂ 5 - ΄ 

ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης 
- ’ “ ς “ 

τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι 
΄ ’ Δ 

5 ζωῆς περιπατήσωµεν. εἰ γὰρ σύμφυτοι γε- 
/ ΄“" « ’ - ΄ 

γόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, 
᾽ Ν ν “ » / 3 2 κ 

ὃ ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα' τοῦτο 
’ “ ς Ν ς “ ᾿ 

γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος 
, “ ΄ - 

συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς 
- ΄ « ” - 

ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρ- 
ἀρ πες ῃ 5 Ν , ἂψ ο - 

Ἱτίᾳ' ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς 
ε , 5 5 / ᾿ ες - 

8 ἁμαρτίας. εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πι- 

9 στεύοµεν ὅτι καὶ συζήσοµεν αὐτῷ" εἰδότες ὅ μ ήσομ ᾠ' εἰδότες ὅτι 
- Ν Ἐν 

Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει" 
/ 3, ἀν » ΄ ’ ἃ Δ ν ΄ 

19 θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριευει. ο Ύαρ απε- 
συξ (Ὁ 5 2. ἃ - 

θανε, τῇ. ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ᾽ ὃ δὲ ζῇ, 

" ζῃ τῷ Θεῷ. οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυ- 

4 ΔΙαγΩ. οι. τῆς δωρεάς 

1 .] / 

επιµενωαεν 
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1 αγ. 
αγηιδ, ΟΥ̓ 
υβαβογιΡ. 

ἵ σγ- 
4  οΥοο 
26 1676 
αἰεἴἴυ67- 
ε. 

10. 
ο γ{σ]ιί- 
εσιιβπεδδ. 

1611 
βοἶτος {ο Ὦο ἆοαᾶ Ιπᾶεεᾶ απίο εἶπ, 
Ῥαΐ αΏνο ππί{ο αοά, πγοαρ]ι “6515 
Οµτ]δῇ οι Του. 
19 Τιοῦ ποῦ εἶπ τεῖση ὑπουθίουθ ἴῃ 

ΟἿ] πποτίαὶ Ῥοᾶγ, ναί Ὑο Βμου]ᾶ 
οΡ6γ 16 ἴῃ ἐπ 1805 {Πιογθοῦ. 
18 Νοαίβιαγ γΙε]ᾷ γο γοαΥ ΙΙΘΙΙΡΕΥΡ 

α5 ᾿ἸΠΒ στη η5 οὗ πππΙσΠ{εοΙΡΠΘΡΒ 
πηΐο απ: τὸ γιε]ά γοπχβε]γος πη{ο 
ἀοᾶ, α5 ἴ]οβο ὑπαῦ αγο αἨγο Ίτοπι 
πιο ἀεαᾶ, απᾶ γοας ΙΠΕΠΙΡΕΥΒ αβ 
Ἰπραππσπ{ς οἳ τ1σΗίεοιδΠθΒς πηΠ{ο 
αοᾶ. 
14 Έου 5ἴη 5881] ποὺ πᾶν ἄοππΙπΙοη 

ΟΥ̓́Θ᾽ γοπι, ἴΟΥ γ6 8716 ποῦ αππάςχ πο 
Ίανν, ή ποὺ ρταςθ. 
15 Ὑγπαῦ λεν 2 5181} νο βίῃ, Ῥο- 

οπ1156 ππθ α16 ποῦ ππᾶςυ {Π6 ]ατή, 
Ῥα{ ππᾶεν σγασα2 ἀοά {οτρίᾶ. 
16 Κπὺον γο ποὺ, ἐμαῦ {ο πγοπη γα 

γ]ε]ᾶ γοπτβε]νεβ βεγγαπίς {ο 90Ρ6Υ, 
μϊς βουναηΐβ Ὑθ 8.6 {0ο πΠΟΠΙ γα 
ΟΌΘΥ : π/]ιαί]ευ οὗ βῖπ ππίο θα, ΟΥ 
οὗ ορϑάϊθμποθ ππ{ο τιΠ{εοπβΠΘΕΡΒΣ 
17 Ῥπί ἀοᾷ Ῥο ἐμαῃκθϑᾶ, ὑπαῦ το 

ππογο ἴ]α βογγαίς οὗ βίη: Ὀτπί τα 
Ἰαγο ομεγοᾶ ἔτοπι πο Ἠθατί {πᾶ 
{ογτα οἵ ἀοοίχῖεπο Ἰ ΒΟ ὙαΡβ ἄ6- 
Ἠπγετοᾷ τοι. 
18 Ῥοαϊπρ {]ιοη τηαᾶο 16ο Γγοπη 81Η, 

γε Ῥεσαππε {Π6 βετγαπῦ οὗ τ1σΗ{εο5- 
ΊΘΞΒ. 
19 Τ εραα]ς ἰοὺ ἴ]ο ΤΠαΏΠΠΘΥ οἵ 

ΊΠθἩ, Ὀθσατδο οὗ ἴ]ο Ππῃτγ οἳ 
τοαχ Π65}}: Τ0Υ ἃ5 Υθ Ἰανο γΙε]ᾷεά 
γοτγ ΙΙΠΟΙΠΏΟΥΡ 5εγγαπ{β {ο ππ6]θα1]- 
655 απ {ο ΙπΙ(πΙ{γ, ππζο ἀπ] : 
ΟΥ̓́Θ 850 ΠΟῪ γΙε]ά γοαχ ΤΠΘΕΤΙΡΕΥΡ 
βϑύνδηΐβ {ο τΙΡΗ{ΘΟΊΣΠΘΡΒ, πο Ἠο- 
Ἠπιοςς. 
20 Ἐου πν]ιθη ὙΎθ Ἱγεγο {Π6 βογγαπ{ς 

οὗ βἵπ γα γγεχε ἴχθο Ἱ{τοπι τ1ση6εοβ- 
ΊΘΡΒ. 
21 Ὑγπαῦ {νπῖς Ἰαᾶ το ἔπεπ ἴῃ ἴ]οδα 

ἐ]ήπιρς, ὙΥ ΠΟΥΘΟΥΥ ΘΔ. ΠΟΥΓΞΠαΤΠΘΙ 2 
Του ἔ]ιο οι οὗ {ιοβε {μάπρς 15 ἀθεαίμ. 
2. Ῥαΐ πιουν ρείηπρ πιαᾶο ἔγ 86 ΕΤοπα 

ΒΠ, απά Ῥεσσππο βουνδηΐβ {ο (ἀοᾶ, 
ο Ἰανο σοι {γπς πη ἨοΗΠΕΡΒ, 
απᾶ ο οιιᾷ ονογ]αβίῖρ 116, 
25. Ίου 1ο πγαρθς Οὗ 51} 15 ἀδαί]: 

Ῥαῦ {π6 ο οἵ ἀοᾶ 15 οἴεγπα] 116, 
Ώοιρ]ῃ 6 ερας Ο1δῦ οἳχ Τιοτᾶ. 

ΤΠ Ίζποπγ το ποὺ, Ῥτείμτοι (ου Τ 
ΒΡΘΔΚ {ο Έπειη ὑπαῦ Καον {116 απ) 
μον ὑπᾶαῦ ἴλιο Ίαν Πα .}} ἄοπΙπΙοπ 
ΟΥ6Υ ἃ ΊΙΔ1, ἃ5 ΟΠ ἃ5 ης Πγϑίῃ 2 
9 ἘῸΣ {Π6 ποτά Ὑγ 10} Πα} 80 

Ἠαβραμᾶ, 15 Ῥουπά Ὦγ {ιο δὰ {ο | 

1881 
5ε]νος {ο ΡῈ ἆθαᾶ πηΐο βῖη, αΐ 
αν απο (οα ἵπ ΟἨτΙΒ8 6518. 

Τιοῦ ποῦ Βἶπ ὑπουθίοσθ τείση 
ἴῃ ὙΟᾺῸΥ ππογία] Ῥοῦγ, ὑπαῦ γε 
5Ποπ]ά ΟΌΘΥ {6 Ἰα5ί5 ὑπουθοῦ: 
πεϊ{]ιοΥ Ῥγοβαεπί γοττ ΤΗΘΙΙΡΘΥΒ 
ππ{ο 81η αϑ 1Ιπβγαπιθη{Β οἳ πη- 
χἸρμίαοιξπθδς; Ραῦ ργεβεπ{ γοι- 
βοΐγοβ πηΐο ἀοᾷ, ἃ5. α1νο ἴγχοπα 
{π6 ἀεαᾶ, αιιᾷ ποαχ ΤΙΕΠΙΡΘΥΡ αδ 
1τηϑίγτιτηθηΐθ οὐ τβΙζεοπςΠΘΡΒ 
πιηΐο οἴ. ἘῸΣ 51 αμα] ποὺ 
ανα ἀοπηπίοι ΟΥ̓ τοι: ΤΟΥ 
γθ 816 ποῦ ἘΠΩ͂ΘΥ Ἰαπν, θα ΠΟΥ 
6τασθ. 

Ὑγ]ιαῦ πετ 2 5Η 11] νο βίῃ, θ6- 
οαάβο 6 816 ποῦ απᾷονγ Ίατ, 
Ῥαὺ ππάθγ σχαςο» ἄοα ΤΟΥ]. 
πον πο ποῦ, ἐ]λαῖ {ο ποπ τε 
Ῥγοβαπί γοἩγβε]νοβ ἄν 3Β6ΥγΥαΠΤΒ 
πη{ο οΡε({θηςσα, 115 3βοτναπίς τε 
316 ΟΠ γο οΡεγ; πΠεί]ιαν οἳ 
51. τπ{ο σασί, ΟΥ οὗ ορθαάΙεπσθ 
ππ{ο ΤΡ ΘΟ 51:)6559 Ῥπ{ ἐ]ατι]κς 
ΡῈ {ο ἄαοᾶ, δἠναῦ, πλετθας γθ 
ππθγο 2 βουυϑηΐβ οἵ βῖη, γε Ῥεοαιπθ 
οΟΡϑαϊθηῦ ἔγοπα {π6 Ππραγὺ {ο ὑμπαῦ 
ἌΤοΥτὴ οὗ {εασΒῖπσ πΥποεγειπ{ο γε 
Ἡγθγθ ἄεμναγεά: απᾶ Ῥεϊηρ τηπάα 
1γ66 1γοΊ 511, το Ῥεσοατηρ 3567- 
γαπίς οὗ πΙϱΗ{εοαβΠΘΒΒ. Τ αρθα] 
α[ίογ {πε ΤΠ ΠΟΥ Οὗ 1πθη Ῥοσα5δε 
οὗ {π6 Ππβτππῦγ οἳ γοῦν Πθβῃ: 
ΤΟΥ α5 Το Ῥγοβδεπ{οᾶ τος πΠΘΤΙ- 
Ὦ6υ8 αϑ 5εγναΏ{5 {ο ππε]θεαΏπΘΒΣ 
απά το ΙπίααΙΨ πηΐο ΠπΙ(πΙἰγ, 
ΟΥ̓́Θ 50 ΠΟῪ Ργο5επΏ γοιΥ 1ΠΕΠΙ- 
Ῥ6υβ α8 βϑύνδηΐβ {ο τὶσμίασαβ- 
Ἠ655 πηΐο βαποβῄσαθοπ. Έοτ 
γ/σἨ γθ Ίγεγο 3βεγναπίς οἵ βίη, 7ο 
πγοχο 16611 γεσατᾷ οὗ 11ρ]ίεοτβ- 
ἨΘΒΑ, Πας Υπ {Πρ Πα το 
αἰλαῖ της ἴῃ {ΠῸ {ΠΙπρΒ 6 16- 
οἳ γ8 αγθ ΠΟῪ ΔΒΠατηθα ̓  ΤοΥ ὑπ 
οπά οὗ {Π0856 ὑΠ]Πρ85 15 ἀθαῦμ, Ῥτπῦ 
ΠΟῪ Ῥεῖπς ππαᾶθ ἔγθ6 {τοτη ΕΠ, 
Δ Ῥδσσππθ βογγατι{β {ο ἀοᾷ, τε 
Ίανο γοῦν {ππ|ὺ απίο βαπουῇ- 
οαΏοἨ, απιᾶ ιο οπᾶ οἴθνπια] 16. 
ἘῸΥ {Π6 τγᾶρθβ οὗ απ 15 ἀεαῦῃ; 
Ῥαΐ {π6 ἔγϑο ριτὐ οἳ ἀοᾶ 15 εἴετ- 
πα] 1116 ἴὰ ΟἸγϊδὺ αερα ΟἿΥ 
Τιονᾶ. 

π ΟΥ απο γο ἰσποταηπί, Ῥγείμγαι 
(ΤΟΥ 1 5ρεα]ς {ο τπεη ὑπαὺ ΚΟΥ 
δί]ο Ἰαν), πον ὑπαὺ {Π6 Ίατ 
Βα Ομ ΠΟ. οΥ6Υ ἃ ΤΠ]. ΤΟΥ͂ 
50 Ίοπρ πιο ἃ58 ο Ἰἰνϑίῃ 

2 Έοτ ἴο ποδὶ ὑμπαὺ Πα α 
Ἱπβραπά 15 Ῥοαπᾷ Ὦγ Ίαπ {ο 

18 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

28 

105, 
1υεαροπδ 

3 τ. 
Ῥορεῖ- 
ϑογυα ἴδ, 

ϑοτ,ἐμαΐ 
ψαῖθογῈ... 
διιὲ 1/6 06- 
οαπιε 

405, 
Φαἰίσντι 

50υ, ίαω 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, 061 

Ν 5 “ -- 

τοὺς νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας 

δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ 
ε ͵ « . . 

ε - ν 

ἡμῶν", 
Δ 3 ΄ δ᾽ ε / 5 “ 9 1 Μη οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία εν τῷ 
ο ς “ , - 

θνητῷ ὑμῶν σώματι, εἰς τὸ ὑπακούειν αὐτῇ 
ὲ 3 δὴν 8 , παν Δ / 19 ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ" μηδὲ παριστάνετε 

ν , ἘΣ “ 3 / Ας ἽΕΙ 
τὰ μέλη ὑμών ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ 
5 ε ’ ς Δ -- “ ε 4 

ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ ὡς 
» - »“" Ν " ΄ .- ΄ ασ 

ἐκ νεκρῶν ζῶντας, καὶ τὰ µέλη ὑμῶν ὅπλα 
/ ο - ς , 3 ἐς ΄ 

14. δικαιοσύνης τῷ Θεῷ. ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν 
/ " , ᾽ , 235 οὐ κυριεύσει οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόµον, ἀλλ 

ὑπὸ χάριν. 
15 πι με τε , 5 4 ΚῚ Ε Δ ελ { οὖν: ἁμαρτήσομενῦ, ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ 
ΞΔ.) η οκ / ν , 3 

10 νόμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ χάριν; μὴ γένοιτο. οὐκ 

οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους 
Ε ς , Ν ἰσὶ 5 ο κά / ᾿" 

εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε, ἤτοι 
ΑΔ - 

ἁμαρτίας εἰς θάνατον, ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιο- 
/ / Ν σ “ [ο 3 - 

17 σύνην; χάρις δὲ τῷ Θεῷ, ὅτι ἦτε δοῦλοι 

τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς 
Ων τα 18 ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς" ἐλευθερωθεν- 

Δ “-“ - 

τες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἐδουλώθητε τῇ δι- 

19 καιοσύνῃ. ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθέ- 
.-ῷ 

Ἂ κ ᾧς ι 
νειαν τῆς σαρκὺς ὑμῶν ὥσπερ γὰρ παρε- 

ιά Δ ΄ ε - ο ᾗ- ΄ 3 / 

στήσατε τὰ µέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ 
Δ - 3 / 3 εν 3 / “ - 

καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν 
/ οἱ / ά - - ΄ 

παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δι- 
’ 3 ς / α Ν - Ε 

20 καιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε 
“ ε / } / 3 - ν / 

τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. 
, ο η κ ” Ξ ΄, 152 Ὡ) - 

9] τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ᾽ οἷς νῦν 
5» ’ οὖ Ν / 5 / . / 

ἐπαισχύνεσθε: τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνα- 

29 τος, νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἆμαρ- 

τίας, δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῴ, ἔχετε τὸν 
Λ ς - ο ε ; ἁ η « 

καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν 
ΜΟΥ. » Ν ” [ή - ε Ὁ» / 

93 αἰώνιον, τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνα- 
ΔΝ Δ / - ὰ “ ΝΥ 3 Δ 5» 

τος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν 
Ξ ΡΣ - ο , ΕΑ 
Χριστῷ Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ημών. 

7 Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί (γινώσκουσι γὰρ 
/ ” σ ς / - 

νόμον λαλῶ), ὅτι ὁ νόμος κυριεύει τοῦ 
“ -- 

ἢ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ; ἡ γὰρ 
ο Ν “ κ. 3 / ἵπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται 

ῃ ᾳ [ο] 5. οπι. τῷ Κυρίῳ ἡμῶν ο 

ὅ οπι. αὐτῇ ἐν 

4 ὡσεὶ 

ὅ ἁμαρτήσωμεν 



ΤΡ. ρα5- 
δἱ018. 

ΤΙ 0»", ν6- 
Τη ἄθαα 
ο ιαί, 

"ον", 
ἐολοι- 
Ῥίδοσες. 

16», 
λλιοιῦ. 

ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΡ ΥΠΙ. 2 --15, 

1611 

ΠΟΥ Παςραπᾶ, 8ο Ίοπς α5 Π6 ναί]: 
μα ἢ ιο Ἰαςραπᾶ ο ἆθαᾶ, 516 
15 ]οοβθᾷ {τοπ {πὸ Ίαν οὗ {πὸ 11π5- 
Ῥαπά. 
8 8ο ἔ]λοι 1, σι] ]ο ποὺ Ἡπςραπα 

Ἠνοίλι, 586 ο πιαγν]οᾷ {ο αποί]ιου 
ΤΆ, 5116 5181] 108 οα]εά απ αάπ]{ο- 
γοβ: Ραὺ 1 Ἰοὺ Παβραπιᾶ ΡῈ σας, 
5116 15 {γοο ἔχοι {πᾶ αν, 5ο ολα 
586 15 πο α.π]ζογθβς, ἐλοιισ] 516 Ῥο 
ΙΠΑΙΥΊ6 {ο αποί]δγ τΙΒΗ. 
4 ὙΠοετοαίοτθ 1ΑΥ ΡΥοί]γεΠ, γο 150 

αγθ Ῥασοιπο ἀθαά το ἴ]ιο Ίαν; Ὦγ πε 
Ῥοᾶγ οἳ Ολτῖςί, ἐμπαῦ γο 5]οπ]ᾷ ο 
πιαγ1οᾷ {ο αΠοίΠθΥ, 6ΥοἩΠ {ο ΠΤ 
ὙΠῸ 18 χαϊςοᾶ {ποπ πὸ ἀεαᾶ, ολα 
νο 5ῃου 4 Ῥγίης {οτι {πας απο 
αοᾶ. 
δ᾽ ἘῸΣ ΘῈ πγθ ΊΥΘΥΟ ἴῃ {ο Παρ], 
νο Γπποίῖοπ5 οἳ 8115 πΥίο] πγεχγε ὈῪ 
ἴἶιο Ίαν ἅῑά σνοτῖς ἴπ ο ΙΠΕΙΠΡΘΥΡ, 
{ο Ῥτίπς Του Ταῦ τιηΐο ἀθαί]. 
6 Βαυὺ πού νο ατα ἀομνεγεά 1γοπι 

{π6 Ίαν, ᾿πῶὺ Ῥεῖπς ἀοαᾶ πη]ιογθῖι 
γγ8 π/οτθ ]ο]ᾶ, ελα ῦ νο β]λοπ]ά Βεγνο 
ἴῃ πΘΥηθςς Οὗ βΡῖτϊ6, πα ποὺ ἴῃ {πα 
οἸάπθβς οὗ ἴ]ιο Ἰούξου. 
7 ὙΥΠπαὺ 5181] νο βαγ πει 3 15 {μα 

Ίαν; 5ῖη2 ἀοά 1ουριά. Ναγν, 1 παᾷ 
ποὺ ποπ δα, ὑπὸ Ὦγ {Π6 Ίαν: 
{ουν Τ παᾶ ποὺ Καόνῃ ' Παδῦ, εχεερύ 
ιο Ίαπυ Ἠαά βαῖᾶ, Τποι 5.110 τοῦ 
οογεῦ. 
8 Βα βἶπ, {λ]ΐπςσ οοσβΒΙΟΠ Ὦγ {πὸ 

οοπηππαπιζππση{, Ὑτοπρ]ῦ πι πο α]] 
ΙΠΑΊΠΘΥ Οὗ οοπόαρΙβόθπσθ. ΒῸΥ η δ]ι- 
οὐὖ {9 1α1γ 51) Ί10α8 ἀθεαᾶ. 
ϱ Έου 1 πνας αἱϊνο πηλού ἴ]ιο Ίαν 

ποθ, Ραῦ θη ὑπ|6 οοτηππαπά πε 
ΘΆΤΩΘ, 51 του]νες, απᾶ 1 ἀῑσα. 
10 Απά {πὸ οοππαπάπηθι{, ΥήΙς] 

πγαβ ογζαίἰπεᾶ ἴο 146, 1 ἔοαπᾶ {ο με 
πο ἀεα{ῃ. 
11 Έου αἶπ, ἑακίπρ οεσαβῖο Ὦγ ὑμ6 

οοπηπηαπᾶπθηξ, ἀθοσιγεᾶ 116, απιᾷ 
ΡΥγ 16 β]ατν πιο. : 
19 ὙΥΠουϑίουο ὑπὸ Ία1ή 15 ΠΟΙΥ, απᾶ 

{π6 οοπιππαπάπιε{ Μο]γ, απά ]αβῦ, 
παπά σοοᾷ. 
18 γαρ ἐμαῦ ἶιου σσ] 18 ροοᾷ, 

χηαᾶο ἆσαξ]ι απ{ο τη ἀοᾶ {οχριά. 
Ῥπε οἵπ, {πᾶῦ 16 πη]σηῦ αΏρθαχ Β1Π, 
πγοχ]κίπσ ἀθαθῃ ἢ πας Ὦγ ὑπαὺ πΥμ]σ]ι 
18 ροοᾶ:. ει! βἶπ Ὦ} λα οοπητηαιά- 

18]. 
14 Ἐον τὸ Ίσπου; ὑμπαῦ ιο Ἰὰνν 15 

ΒΡ τ πα]: Ῥαῦ 1 απ οπχπα!, 50] 
τι 616 7 511. 

Ι 1 Ῥὸγν ελα! πει 1 ἆο, 1 ! α1]ογ; 

ταθη{ τσ Ῥεσσιπς εκεθα ης 5[η-" 

1881 
ιο Ἡαδραπᾶά ν]η]ο Ίο ναί]; 
ΊΌπέ 1 {π6 Ἠαςραπά ἀἷο, 5116 15 
ζἱβομαχραᾶ {γοτα {ο Ίαν οἵ {116 
Ἱπβραπιᾶ. 89ο οι 18, νυ 116 {1ο 
Ἰπαβδρατιά Ίϊνεί]λι, 556 "δ ]οϊπεᾶ 
ἰο Διο ΠΟΥ τΠαΠ, 5.6 5181] 6 
σα]οᾷ απ αἄπ]ίοτοβς; θαὺ 1 {10 
Ἠτπδβαπιά 46, 816 15 16ο {ΟΠ 
{νο Ἰαπγ, 50 λα 5116 15 πὸ 8.6]- 
16Υ685, {ποπρ] 516 "ΡῈ ]οϊιεί {ο 
ΠΟΕΣΥ 1παἩ1. ΠεΥείοΥΕ, ΤῊ 
Ῥγοί]γεπ, γ6 αἱδο πογο τηδᾶθ 
ἀεπά {ο ἴμο Ίαν {μγοασ] {ιο 
Ῥοάψ οὗ Οµτῖδὲ; {πᾶ γο 5ῃου] 
ΡῈ Ἰ]οϊπεά {ο αποίµεν, ευσεπι Το 
Ἠήπα ὙΠῸ γγαβ ταϊδεᾷ Έγοπι {ια 
ἀσιᾶ, ἐπαῦ ντο τηϊρηῦ Ῥτίης Του 
{γι δ απο αοα. ἘῸΥ ἼΘΙ πε 
Ὕνθοχο ἴῃ {π6 ἤρβϑῃῃ, {ο 15] 78] 
Ρ3ΡΒΙΟΠΑ, ὙΠΟ πογο {μτοιρ] 
6Π6 Ίανν, Ὑγοισ]ιῦ 111 ΟἹ ΤΠΕΠΙ- 
Ῥ6υβ {ο Ὀτῖης Μον] {να ἀπο 
ἄεαίμ. Βα ποπ πο Ἠπνο Ῥεεπ 
ἀβομανρεᾶ ἔτοπῃ ο Ίατ, Ἱανίηρ 
ἀἱοᾷ {ο ἴλαῦ τ 61} τ Ί6Υ8 
Ἱο]άσπ; 50 {λα πο Β6ΥΥο ἴῃ 
ἨΘΥ/ΘΡ5 οἳ {11ο ΒΡ, αππᾷ ποῦ [ἢ 
οἰάπεβς οἳ {πε Ιο[ίαγ. 

Ὑηιαῦ 5181] τὸ βαν οι» 15 
{Π6 Ίαν; βίη 2 αοα Του]. ἩἨον- 
Ῥοῖς, Ι μαᾷ ποὺ πον βίῃ, εκ- 
οερί ἔμτοπσ] 20ο ]ανν: Του 1 Παᾶ 
ποῦ Ίσποσνη ὃ οογοίηρ, εχοερί {μα 
Ίαν Ἰαά 5814, Τποα Ελα] ποῦ 
ϑρογοϑῦ: Ραῦ βίῃ, Πα] Πρ οὀσαΒΙΟἨ, 
πΥοπρ ὗ [πὶ της {Πγοιρ] {Π6 6οτῃ- 
τη πηθηῦ 81] τη 6} οὗ ϑοονθῦ- 
Ίησ: ΤῸΥ ἀραγὺ Ίνοιαι 2116 Ίατγ 
βἵη 5 ἀεαᾶ. Απᾷ 1 ππαβ ανα 
αρατὲ {γοπι 21ο Ίαν οποο: Ῥαῇ 
πγθη {Π6 οσα ππθη{ σαπῃθ, 
ΒΠ γϑυϊνϑά, απᾶ 1 ἀῑοα; απιᾷ ἴ]ια 
οοπιπιαπάπωθηΕ, 1011 1ραδ απο 
Ἠΐα, ἐς 1 {οαπᾷ {ο δὲ ππίο 
ἀθαί]: ἴον βίη, Ἠπζ πρ οσσαβῖοῃ, 
Ώοισ λαο οοπππαπόππεΠ{ Ῥ6- 
ριῖ]οᾷ τηθ, απᾶ {τοις 16 516 
116. Ρο ὑμαὺ ιο Ίαν 15. οἱ, 
απιά {πὸ οοππηαπτηθ 6 οἱ, πᾶ 
χ]σ]μίθοαβ, απᾶ ροοᾶ. 11 μοι 
Ώναῦ ΒΊΟΝ 15 σοοᾷ Ώδοσπαθ ἄρα! 
{ο 1182 (ἀοά {οτρίά. Ταῦ 51}, 
ναί 16 τση Ρ6 ΑΠενι {ο Ῥο 
επ, Ὦψ νον]απσ ἀεαίῃ {ο 1ο 

5 

Ν- 

σι 

[ο] 

-π 

οο 

«9 

10 

1 μ 

2 12 

1 ων] 

ταν. 
γαϑ510}}8 
ΟΓ δϊγι8. 

505, Ἰαῖῦ 

8 ΟΥ, {ε5ὲ 

ὑπποιρ] ἐπα νο] 5 ροοῦ;--ὐμα |. 
ὑποιισἩ. {π᾿ οοπιππαπάππαΠ{ 51} 
ταῖσι Ῥεσσππθ Θχοθϑαϊηρ ΒΤ]. 

14 Ἐοτ γα ποῦν ὑπαῦ ἐμ 1ὰνν 15 βρ]τ]- 
{ὰ81: πῇ Τ ατα οαγπα], 5014 6 7 

1ὅ βἰπ. Έον ναί γής 1 10 1 ΠΟῪ 
4 αν. 
ΟΣΑ. 



ἨΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 

/ ο ον) Ν » , « αν ΄ 

νόμῳ' ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, κατήργηται 
- . " 3 - 

3 ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός. ἄρα οὖν ζῶντος 
΄ 5Ὰ ΄ τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει, ἐὰν γένηται 

᾽ Ὁ. Ὁ ταν δι , τς ΡΨ ΄ 
ἀνδρὶ ἑτέρῳ' ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευ- 

, Δ ” “ Ν 3. 

θέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόµου, τοῦ μὴ εἶναι 
δελ} / , ” Ν Ἐπ 

αὐτὴν μοιχαλίδα, γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 
” » [ος 

4 ὧστε, ἀδελφοί µου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε 
- ’ Δ - ’ - Γ΄ “ ᾽ 

τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος -τοῦ Χριστοῦ, εἰς 
΄ ς - 5, [οἱ ” “ Ε) 

τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερ- 
5 θέ .“ φ / - Θ “ ἢ 

έντι, ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ. ὅτε 
3 “ Δ , - 

γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα τῶν 
” - ΄ » -- 

ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόµου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς 

μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ 
6 / Ὶ δὲ 0 2 Δ - 

6 θανάτῳ νυνὶ δὲ κατηργήθηµεν ἀπὸ τοῦ 

νόµου, ἀποθανόντος ἐν ᾧ κατειχόµεθα, ὥστε 
- ’ 

δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος, καὶ 
7 ’ , 

οὐ παλαιότητι γράμματος. 
, κα } “ ς , ς / ἀν 

1 Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ 
, κο Ανν ε , . δι γένοιτο ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων, εἰ μὴ 
Ν ’, ες / Ν ῃ / 3 » 

διὰ νόμου τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ἥδειν, 
3 5 ἄτα , ΕΣ » » / τὰ 

εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν, Οὐκ ἐπιθυμήσεις 
1 “ “ 

8 ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐν- 

τολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυ- 
. ΔΝ / ς 

9 μίαν χωρὶς γὰρ νόµου ἁμαρτία νεκρά. ἐγὼ 
. Ν ᾿ ἀ , ν᾿ εκ 

δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ’ ἐλθούσης δὲ τῆς 
5 ολῆ γε / 2 τς 3; Δ δὲ » έθ ἐντολῆς, ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν, ἐγὼ δὲ ἀπέθα- 

19 νον᾽ καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, 
“ » / τε Δ ς , » . 

1 αὑτὴ εἰς θάνατον ἡ γαρ αµαρτια αφορμὴν 

λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέ µε, καὶ 
᾽ 3. ἦν 2 ΄ ιά ε Ν ΄ 

15 δι αὐτῆς ἀπέκτεινεν, ὦστε ὁ μὲν νόμος 
“ ν «ς » Ν ς ’ ΔΝ / Ν 3 ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγα- 

, 5 1 θή. τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ γέγονε” θάνατος; 
Ν ΄ 2 Ν « ς / Ὁ“ ΄ 

μὴ Ὑγένοιτ. ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ 
ς / Ν “ 3 - , 

ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζοµέ- 
“ ΄ 

νη Θάνατον,-- ἵνα γένηται καθ ὑπερβολὴν 
ε Ν ς « / Δ - 3 “ ” 

1: ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. οἵ- 
Ν᾿ “ ς 

δαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν' 
ΔΝ Ἄν; ’ 

ἐγὼ δὲ σαρκικός εἰμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν 
ποθ ε / ὰ 
1 ἁμαρτίαν. Ὁ γὰρ κατεργάζομαι, οὐ γινώσκω" 

1 ἀποθανόντες 

ο 3 
3 ἐγένετο 

ὃ σάρκινός 
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ποῦς {ου υ]αῦ 1 τοῦ], ὑπμαὺ ἆο Τποῦ, 
μὰν πα ῦ 1 λαΐα, ὑμαῦ ἆο 1. 
10 Τῇ {πθη 1 ἆο ενας πλ] Τ νου 

ποῦ, 1 οοηβεπ{ ἀπΐο ἴ]ο Ίαν, ὑμαῦ 10 
15 ροοί. 
17 Νου ἴπαν, 16 18 πο τον 1 ὑπαῦ 

ἄο 16: Ῥΐ 5ῖπὶ ὑ]ναῦ ἀννο]] εί] ἴῃ 11ο. 
18 Εοτ Τ Ίσιουυ, {Ππ᾿ῶὖὺ 1 πο (Ωπαῦ 15, 

ἴπ ΤΥ Πο511) ἀνγε]]εί] πορσοος 11ᾳ. 
Έον {ο ΜΠ 15. Ῥτοβοπί ὙπΠ( το: 
Ῥαὸ λοι {ο Ῥετίογπα ὑμπαὺ ΒΟ 15 
ροοᾶ, 1 πᾷ πού. 
19 Ἐϊοχ λα ροοᾷ ἐπα 1 που], Τ ἆο 

ποῦς: Ὀταῦ ἴμο ον] βίοι 1 νο] πο, 
{πᾶ 1 4ο. 
20 Νον 1 ἆο ὑπαὺ 1 που] πού, 10 

15. πο ΤΟΥ 1 ὑπαᾶῦ 4ὁ 1ὑ, θαὺ ἴῃ {παῦ 
ἀνθ] ἴῃ τηθ. 
211 ἢπᾶ {πθη ἃ ἴων, ὑμαὺ οι 1 

νγοα]ά ἆο ροοᾶ, ον] 15 Ῥγθβϑθηῦ γη] 
16. 
22 ἘῸΣ 1 ἀε]ισ]ιῖ ἴῃ {116 Ἰὰνν οὗ αοῦ, 

αἰίου πο Ἰπυναγα τη 2}. 
25 Βα 1 566 αποί]λον Ίαν ἴῃ ΤΙΥ 

ΙΠΘΙΠΡΟΥΒ, αγίας ἀραϊηδὺ ὑΠ6 Ἰῶνν 
οὗ τὴῦ πη]πᾶ, απ Ῥγϊησίπς τὴο Ιπίο 
σαρθϊνιῦψ {ο {ο Ίαν οἳ Επ ὙμΙο 
18 1 ΤΗΥ ΙΠΟΙΠΡΟΘΙΑΒ. 
24 0 πτείο]λοᾶ τπαη ὑπαὺ Τ ατη: 

ὙὙΠ.0 5181] ἀο]ίνου πλ ἔσομαι ἢ {6 Ῥοάγ 
οὗ {π15 ἀθα ὃ 
2ῦ 1 Ὅμαπκ ἀοά ἐπγοιρ {6 5τ|8 
Οπής ος Τιοτᾷ. Ῥο μοι, σι 
ιο πιά Τ πησβο] βοχνο ἴμο ᾿ὰν 
οἵ ἀοά: Όαύ ση] πο Π6β] πο Ίαν; 
οἵ 81Η. 

8. Τ]ογο 15 πθγα[ογα ΠΟῪ ΠΟ ϱ01Ι- 
ἀσπιπαδίοι {ο έπεται νΙσ] ατα ἢ 
Οµπ]ςδὺ 9655, νο να]ῖς ποὺ αἲίαθι 
{πὸ ΠορΗ, Ἰυὺαῦ αἴξου ὑπ βρί στ. 
2 Έον {ια Ἰὰτν οὗ ὧπο βριυἱὺ οὗ 16, 

ἴῃ ΟΙ 9655, Παζ τηλᾶθ το 
{γοο Γτοτη {πο Ἰ'γῦ οὗ βῖπι απιᾷ ἆθεαίμ. 
8 Του νναῦ ο Ίαν οοσ]ά ποὺ ἄο, 

ἴῃ ὑμαὺ 1 πναβ πγοα]ς {μπνοαρ] Ίο 
ΠοβΗ, ἄἀοα, βεπᾶ ας Ἠδ σὴ 0 
1 πὸ Πκαπρβς οὗ ϱΙη{α] Πσρ]μ, απ 
ΤΟΥ δῖῃ, οοποιηπθᾶ ΒΙΠ Τα ὑπ ΠΟΘΙ: 
4 Τμας {πὸ πἰρηίεοιβποδς οἵ {116 

᾿ Ἰὰνν ππὶρ]ῦ ο {α]β]]οά ἴῃ πρ, νο 
πνα]]ς ποὺ αξίον {πο Ώαβ]ι, υαῦ α[ίεν 
ὑπὸ αρϊ]ζ. 
ὃ Του παγ ὑπμαῦ ατα αὐδου ἴ]ιο Ποβ]ι, 

6ο ταϊπᾶ {ιο ἐπῖπρ5 οὗ {πὸ Παδα: Ραΐ 
ΠΟΥ ὑπαῦ ατο αὔξοι ἴ]ο βρϊγΙ6, 86 
πρβ οἳ ὑπ6 βριυῦ. 
6 Ἐον Τζο Ῥ6 οαγπα]]γ τηϊη θα, 15 

ἀθαίῃ: Ῥαῦύ Τ{ο θ6 αρ Π πα ]]ν ταϊπα- 
ας, 15 1ἴ8 απᾶ Ῥοασο: 

το ΤΗΕ ΤΟΜΑΝΡ ΥΤΙ. 1ὔ-«ΥΤΙΙ. 6. 

1851 

ποῦ: {οΥ ποῦ γ]αῦ Τ που], ολα 
ΟῚ Ριασξίβος "»ὰῦ ν]αῦ Τ Ἠαΐα, 
ὑμαῦ Το. Ῥαῦΐ 1 για 1 νοπ]ά 
ποῦ, ὑμπαῦ 1 ἆο, 1 οοπβεπῇ ππ{ο ἴμο 
Ίαπυ ὑπαὺ 16 18 σοοᾷ. 9ο που Ὁ 
16 ΠΟΙΠΟΥΟ Τ πα 14ο 16, Ότι βἶπι 
πυλήο]ι ἀνθ] 1 1ο. Έον 1 
Ίσποσυ ἐμπαῦ ἴῃ πιο, ὑΠαὺ 18, 1π ΤΗΥ 
{1651}, ἀἆνγε]]οί] πιο ροοᾷ μϊπρ: 
{ου {ο νι] 15 Ῥτοβεπί υγ 1ηθ, 
Ῥπί {ο 14ο Ενα! π]]σ] 15 σοοᾷ 15 
ποῦ. Ἠοχ ὑπὸ ροοῦ 10} Τπγοα]ά 

1 ἆο ποῦ: Ραὺ ὑπ6 6υ]1} πΠΙο Τ 
σου] ποῦ, ὑΠπᾶὺ 1 ργδούϊβθ. Βαὺ 
1 τμαῦ 1 που] ποὺ, ἐμπαῦ Τ ἄο, 
10 15. πο Ίποχο 1 Όμαῦ 14ο 16, δα 
515 νο] ἀνθ] ἴῃ 1πθ. 1 
Ἀπά Όπεν 21ο Ίαν, ὑμπαῦ, {ο τὴ6 
ὙΠῸ σοῦ] ἄο ροοᾷ, ον1] 15 Ῥτθ- 
βαηῦ.. Του 1 ἀο]ρ]ς δι π6 Ίαν; 
οἵ ἀοἆ αἴίον {π6 Ἱππνατά τησ: 
ρα 1 566 ἃ ἀῆοτεπί απ 1η ΤΗΥ 
1ΠΘΙΠΡΟΥΒ, Ἱναγτῖηπρ αραϊπδῦ {μα 
Ίαν οὗ ταν τηϊη, απ Ὀγίπσίπα 
11ο ἸΠίο οαπρανΙ ἁππᾷςγ {πὸ 
Ία1γ οὗ βίῃ ὙΠΟ 15 1Π ΤΗΥ ΤΠΘΙΗ- 
Ῥαυ8. Ο πναομαᾶ πια μας 1 
81 δ Ὑπο 5181] ἀεμνεν το οπῇ οἵ 

ὅ ἐπ Ῥοᾶγ οὔ ἐπ15 ἆεαί]ι 2 61 ἔπη 
αοα ἐμπγοαρη “655 Ομ] ΟἿΥ 
ΤΟΥ. 50 {Πεν Τ11γ86εΗ ση 0Π 8 
πηϊπᾷ 56γγο ὑπ6 Ίαν οἵ αοᾶ; ρα 
γι {π6 Π65}} {Π6 Ίατν οὗ βίῃ. 

Ὁ ΤΏΠΘΥ6 15 ὑπου θοῦ ΠΟῪ ΠΟ 6ΟΠ- 
ἀομγηδίϊοη 0ο Έ]οπῃ ὑπαὺ ἃ16 ἴῃ 
ΟἸΠυϊϑῦ εβαβ. ἘῸΣ {πε Ίανγ οἵ ια 
ΘΡΙΥῚ οἵ 116 ἵπ ΟΠ δῦ δ οβαβτηπάα 
1ης ἴγ 66 ἔγόσῃ {Π6 Ίατγ οὗ βίη απ οὗ 

8. ἀθαίμ. πον γ]ια! (πε ]ανγ σοπ]ᾷ ποῦ 
4ο, Τίπ ελα 10 νταβ Ἱγδα]ς {γοασ]ι 
{πὸ Πσβ], ἀοᾶ, βοπάἴπς 15 οὗ 
ΒΟΠ ἴῃ {Π6 ]κοπιαοςς οὗ δρα {π] Π6 5} 
δαπά αξ απ ο(/εῖπ ΤΟΥ ΒΙΠ, 601]- 

4 ἀοτηπαῖ 511 [πὶ πο ΠοβΗ: ὑπᾶὺ {Π6 
10ργ4 Ίπαησθ οἳ {Π6 Ίαν ταϊρη ο 
ΤᾺ]1Π116 6 1 τα5, νν]ιο γγα]]ς τοῦ δου 
{ια ΠοΡΗ, Ὀα{α[ζοτ ἐπ βρ1ζ. ἘῸΥ 
Όιογ ὑ]λαί αγο αξί6γ ἴ]ιο Πας] ἆο 
τη] {1ο {]ήπσς οὗ ὑπὸ Περ]: θαὶ 
Ώιαγ ναί αγο αἴδου {πο βριυὶὺ {π6 
πισς Οὐ ἐπ βΡΙΤ10. ἘῸΥ {116 τηϊ πη 
οὔ ὑπ ἤθβἢ 15 ἀθα θα; αὐ ἐπ ταϊηᾶ 

οὗ {μ6 βρισῦ 15 ἴθ απ Ῥεασο: 

24 
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ΟΝ αλ, - / δν ο ᾿Ξ, 
οὐ γὰρ ὃ θέλω, τοῦτο πράσσω" ἀλλ᾽ ὃ μισῶ, 

“ “ ᾽ ν ἃ ᾽ /΄ - τς 16 τοῦτο ποιῶ. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω, τοῦτο ποιώ, 
’ - / σα / Ν ᾽ ᾿ 

11 σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός. νυνὶ δὲ οὐκέτι 
» δ / 2 / 3 . ς 9 - 5 ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό, ἀλλ᾽ ἡ οἰκοῦσα εν 
3 νε / δν Ν α 2 Ὁ σὲ ΕΣ 

18 εµοι αµαρτια. οιδα γαρ ὁτι οὐκ οικει εν 
- - ᾽ ον 

ἐμοί, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί µου, ἀγαθόν 
Οὐ ΜΡ , / / κ᾿ ᾿ 

τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατερ- 
/΄ Ν Δ ᾽ ορ 4 τ Ν ἃ 

19 γάζεσθαι τὸ καλὸν οὐχ εὑρίσκω", οὐ γὰρ ο 
οἰ . Δ ᾽ , 

θέλω, ποιῶ ἀγαθόν" ἀλλ᾽ ὃ οὐ θέλω κακόν, 
- / » δι, δ ᾽ ΄ ᾽ “5 

9) τοῦτο πράσσω. εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω ἐγώ”, 
΄ ΄ , δὴ / 2 ’ 

τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζοµαι αὐτο, 
2 ΕΣ ς 3 “ ᾽ » Ν ς / δ 7.,.4 

91 ἀλλ᾽ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία, ευρισκῶ 
” “ , » “ ἢ ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ 

.“ , 

99 καλόν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται. συνή- 
ν - ᾿ 9) - Δ δὰ ” 

δοµαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν έσω 
Ξ ο , ᾽ - 

98 ἄνθρωπον βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς 

µέλεσί µου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ 
’ Δ ἊΝ / / 6 ” / 

νούς µου, καὶ αἰχμαλωτίζοντά μεῦ τῷ νόμῳ 
΄ ς ’ ” ” 9 - ᾿ὕ / 

τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς µέλεσί µου. 
5) Ε ε 

94 ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος τίς με ῥύσεται 
τῷ - / - 

εδ ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου; εὖχα- 
ο.» ᾿ , Εἴ. Ἄ ες 

Ριστῶῖ τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
Ξ , ΠΡ ἢ 2/ 3 θὰ οἶα οὐ - κ᾿ 
Κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς εγω τῷ μεν 

νοὶ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ, τῇ δὲ κὶ νὸ υλεύω νόμῳ Θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ 
« 

ἁμαρτίας. 
ΕῚ ” - / - - - 

8 Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ 
» ΄σ -“ 

Ἰησοῦ, μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ 
- { ΄ ΄- 

ϱ κατὰ πνεῦμα]. ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύμα- 
ο - η -- - ΟΣ - 3 , 

τος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ηλευθέ- 
΄ 3 Ν “ , - ς 

ρωσέ µε ἀπὸ τοῦ νόµου τῆς ἁμαρτίας καὶ 
- / Ν ΔΝ » “ 

8 τοῦ θανάτου. τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόµου, 
Δ. 2 Ψ Ν ΄ 

ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς τὸν 
ε - ελ , » ε / Ν 
ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς 
ς ΔΝ Ν ς , 

ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινε τὴν 
ε . - ο - 

4 ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί ἵνα τὸ δικαίωµα τοῦ 
, κε... - ; ν , 

νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν, τοῖς μὴ κατὰ σάρκα 
“ - Ν δὰ ΄“ « 9 

ὃ περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατα πνεῦμα. οἱ γὰρ 
Δ / μὲ α ΄ 

κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦ- 
Ἃ κ᾿ . - - 

σι’ οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. 
Ν Ν , κ ῃ Ἅ 

6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος" τὸ 
δὲ , “ , ν δρ ως 
ἑ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη 

ὕ οπι. ἐγώ 

6 αάά ἐν ἐεωί, πιοί πιαγΦ. 

7 ΜΙαγῳ. χάρις δὲ 

1 οἩ., μὴ κατὰ σάρκα 
περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κα- 
τὰ πνεῦμα 
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7 Ῥοσσπςδο ὑπ οαγπαὶ πηϊπᾶ 18 
οηπηΙγ ασαἰηςσί ἀαοά: Ίος 1 15 ποῦ 
Βα] θοῦ {ο ἴ]ο Ίαπυ οἳ ἀοᾶ, πείθον 
πάσα ο. Ῥο. 
8 Βο ματ {ΠΥ ἔ]ιαί αγο Ἰπ ὑπὸ Πος], 

σαπποῦ ρ]εαςδο (ο. 
9 Ῥπαί γα αγο ποῦ ἴῃ {πὸ Πας], Ότῦ 

1η {μα αρ]γ]{, 1 5ο Ῥο ὑπδῦ ὑπὸ βριυῦ 
οὗ ἀοᾶ ἄπνει] ἴῃ γοα. Νον 1 απγ 
τῆ μάνα ποὺ {Π6 βρυὖὺ οὗ ΟΗτίςί, 
16 15 ποπ οἵ }ιῖ8. 
10 Αιιά 1 Ομν δῦ 6 ἴῃ γοα, ἔμ Ῥοᾶγ 

15 ἀοαᾶ Ῥεσατδο οὗ βἶπ: θαΐ {πὸ βριυἹῦ 
16 Πῖθ Ώσσαπςδο οἵ τσ]{εοαβΠΘΒΒ. 
11 Βαὺ Ἡ ἴἶο αρ οἳ τη ἔλαί 

γαἰδοᾷ αρ ἆᾳαβας {χοπ {μα ἀθαᾶ, ἆνγε]] 
Ἰπ τοι: Ἰε ὑπαὺ ταὶδεᾷ αρ Ομτῖςό 
{χοπι ἴ]ο ἀοαά, 5}8}1 αἱδο απἱσ]κει 
γοαχ πηοτία] Ῥοᾶἱες, ἸὮσ 5 βρίγῦ 
Οιαί ἀγγε]εί]ι ἴῃ γοι. 
19 ΤΠοχοίογο, Ὀχοί]χαπ, Ίνα χε ἀοΡῖ- 

915, ποῦ {ο {π6 Π6 5}, {ο νο α[θεν 
{μ6 Πας]. 
18 Ἐουν 1 γο νο αξίεγ {16 Η65}}, το 

5841] α16: Τρ 1γο {μτοπσῃ ο 5ρ]τΙ6 
4ο πιογΩ{γ {π6 ἀθεᾶβ οὗ {πε Ῥοάγ,γεα 
5881] Ἠνα. 
14 Έον ἃ5 ΠΙΑΠΥ 45 αγθ ]εᾷ Ὦγ μα 

ΒΡΪσὺ οἵ αοά, «1ογ 4ὖο {Π|6 5015 οἵ 
αοᾶ. 
15 Ἐοχ γα Ἰανό ποὺ πεοεϊνεᾷ λα 
αρ οὗ Ῥοπᾶασο αραῖπ {ο ἴ6αΥ: θπὶ 
ο Ίαγο τεσσϊναᾷ {Π6 ϱρἰτιῦ οἵ αἆορ- 

Ἴοη, ΦΠΟΤΕΡΥ νο ΟΥΥ, ρα Τα που. 
--το Το βρϊπϊ{6 1561 οαγαίὴ τυ] 655 
πι ο ΒΡ τύ, ὑΠαὺ γγο αγθ ὕΠ6 6}}1]- 
ἄτεπ οἳ αοά. 
17 Απάᾶ 1 ελή]άτεπ, πο Ἰοῖνς, 

Ἰαῖνς οὗ ἀοᾶ πᾶ ]οϊπί-Παϊτβ 1} 
Οµν]δς: 1 Βο Ῥο ὑπαΐ πνο επ ετ γη] 
Ἱΐπι, ἴ]λαξ 18 πιαγ ο αἱδο ϱ]οτίΠεά 
{οσείμεγ. 
18 Έον ΤτεσκοἩ, ὑποῦ {π6 εαΠοτίπσς 

οὗ 5 Ῥγοδοπί {πια αγο ποῦ Ἱνοτ]γ 
{ο Ῥο οοπαραγα τυ ἢ χε ϱ]ουγ π/Ἡ]σ]ι 
5181] 6 πευεα]αί 1" ας. 
19 ἘῸΣ ἴ]λο δαυμποδῦ δχρθοί οι 

οἳ ο ογοαίπτο υναϊδεί]ι ἤου {πὸ 
τη Γοβία βίον οὗ {π6 βοἩ5 οἵ ἀοᾶα. 
90. ἘῸΣ ἴλμο ογεαίπτο γαδ τηδθ 

εαυ]αοῦ {ο γαπΙζγ, ποῦ ση Ιπσ]σ, Ραΐ 
Ὦγ 168β8οη οὗ Ἠήπη πο ΠΡ 58- 
1εοζεᾶ ἴπε ΒαΠ16 11 Ἠορε: ᾿ 
21 Ῥεοατβε {16 ογθαΐασο 1561 ἃ150 

58.811 ΡῈ ἀα]νεγοά ἔτοπι {πα Ῥοι- 
ἄασο οἳ οογταρ{ΙοΠ, το {μα ρ]ογ]ο5 
Πρεγίγ οὗ ὑπὸ ομ/]άτεπ οὗ αοᾷ. 
2 ἘῸΥ ντο Κποὸν ὑμπαῦ Ιὗμο πνηο]ο 

οτθαθίοη ργοαπθῦ] απ ἐχαναϊ]εί] 1 
ραΐΏ {ορεί]ος πη] που’. 

1881 

7 Ῥοεαπςο ἐπ τη] οἵ {πὸ Παβ]ῃ 18 
οηπηΙ{Υ ασαϊιδυ ἀοα; ΤῸΣ Ὁ 15 
ποῦ φα0]θοῦ {ο {πὸ Ίαν οὗ ἀοᾶ, 
ποιίμεν Ιπᾷεοᾷ σαι 16 Ρ6: απᾶ 
Όλογ ἐπαῦ αγο 1π ἔ]αο Ώθδ]ι οαηποῦ 
Ῥ]θ6ι5ο αοᾶ. Βαὺ γο απο ποῦ 
ἴῃ {πὸ Πθδμ, Ῥαῦ πι {πὸ ϱρ]ῦ, 
1 βο Ῥο ἐ]ιαῦ {πὸ ρινιῦ οὗ ἄοᾶ 
ἀπο] ]θί ἴῃ γοα. Ῥαΐς 1 απγ 
τὴδὴ Παΐ ποῦ ὑπὸ ὥριτῦ οὗ 
Οτ]δέ, 11ο 15 ποπο οὗ 115. Απᾶ 
1 Ον] 15 ἴῃ τοι, πὸ Ῥοᾶτ: 
15 ἀοαά Ὦεοεααδο οἳ εἶῃ; αι 
{ο αρις 15 Πο Ῥοεαα5δο οὗ 
τΙσ]{οΟΙΞΠΘΒΒ. Βαὺ 11 {πο Κρ: 
οἵ τὴ (μας γαϊβθ πρ 9655 
{γοπη {π6 ἀεαᾶ ἀπγο]]οί]ι ἴῃ τοι, 
16 ἐλαί ταῖδεᾷ πρ Ο]π]δί ἆεεας 
ἔγοια {ο ἀεαά 5118} απσκει 
4150 τοαγτηοτί{α] Ῥοᾶῖος 1{γοασ]ι 
115 ΒριτΙ ὑπαῦ ἀπνολ]εί] 1 γοπτ. 

Φο παει, Ῥγείηγοι, νο 8.6 
ἀεβίοις, ποῦ {ο ἴ]ο Παδμ, ἴο 
Ίνα αἲίεν [ιο Πορ]: Του 1 σα 
νο αἲίοι {πὸ 1651}, το ταπδί 
ἄϊο: Ὀπί 1 ὈΥ ὑπ αριτῖ πο 
ΣΤΠΟΥΙΙΓγ ἴ]ιο 5 6665 οὗ {ο Ῥοᾶγ, 
γθ β]ια]] Ἠνα. ἘῸΣ α5ξ 1ΠΑΠΥ 5 
αὖα 14 Ὦγ ἴ]ιο Αρπ οἵ ἄοᾶ, 

15 {π686 αγα βοὴβ οἳ ἀοά. ἘῸΥ 
6. γϑοοϊγϑα ποὺ ὑπὸ αριπ οὗ 
πρ αραίιπ ππίο ἔθαν; Ῥαῦ 

«πο τοοθϊγεᾷ {π6 βρὶ τὶ οἵ δᾶορ- 
Ὅτίοα, πΠογεῦγ πο ΟὟ, ΑΌΡᾶ, 

10 Ῥαΐμεν. Τπὸ Βρὶτῦ ΠπΙΒΕΗ 
Ῥοαγαεἰ]ι πίιθςς τ] οἷν ΒΡ υἱὗ, 
Όλα τ δῖ ομάνοιπ οἳ ἀοᾶ: 

17 απᾶ 1 οἰμ]άνγεῃπ, πει Πεῖνς; 
αῖγς οὗ ἄοα, απᾶ 1οἴπί-Πεῖβ 
νι Οὐχ]δέ; 1 5ο Ῥο ὑπᾶῦ πα 
ΒΕ ΟΣ ην ἠῖπι, ια πνο ΠΙΑ 
Ῥο αἱδο ρ]ουῆθα τι} λύπι. 

ἘῸΣ Τ τοσκοῦ ὑπαῦ ὑπὸ εαΏετ- 
Ίπρς οἳ {μῖβ Ῥτοβεπί ππο ἃ γ8 
ποῦ ΥΥΟΥ{ΊΥ {ο Ῥο εοπηραγες τ 
{π6 ρ]οιγ π]ο]ν 588} 6 1θ- 
νοα]αᾶ {ο πδ-πανά. Έον {Ππ|ὸ εαχ- 
ποϑὺ οχροοία{Ιοη οἵ ὑπὸ ογθα{1ο 
πναϊ(οί]ι {οΥ ελα γϑυθαηρ οὗ {Ππ6 
ΡΟΠ8 οὗ ἀοά. Έον {πὸ ογεαΏΙοι 
πας ϱπο]οσίοᾷ {ο γαπῖζγ, ποὺ οἳ 
105 οσα η], αὺ Ὦγ τοαβοπ οἱ Πτα 
νο εαῬ]εοίαᾶ 10, ἐπ Ίορο ὑπαῦ 
{πὸ ογθαξίοπ. 1056} 4180. 5881} Ῥα 
ἄε]ϊνοιθᾶ ἔγοπὶ ὑπὸ Ῥοπᾶαρε οἳ 
οουγαρβίοπ 1πζο {πὸ Ἡρετίγ οὗ {πὸ 
ρ]οτγ οὗ {π6 ομ]άναει οἵ ἄοά. 
Ἐου πο πον ἰῑιαῦ ἴλμο π]ο]ο 
ογθαθῖοη. ρτοαπεί απᾶ ἰτανα]]- 
δ ἵπ ραΐπ ὅ{ορεί]οαν απ]. ΠΟΥ, 

ῳΦ«.- ὦ 

10 

1 μι 

14 

18 

9 

1 ΜαΠΥ 
αποϊοιι 
ααζμοτ]- 
{1605 τοδᾶ 
ὑεοαῖιδε 
ο]. 

2 αν. 
ηχαῖτε {ο 
αἴξ. 

δατ, 
4ο πιῤδ. 

405, ἐγ 
πόρε; Ὀο- 
οαιιδὸ {ιδ 
ογσαζοχι 
ὅτ. 

5ος, 
τοὺ!" ἂψ 
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Ν , “ Δ ” » 
7 διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς 

’ - Δ ’ - - ” « ΄ 

Θεόν, τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑποτασσε- 
ον Ἡ / ΡῈ τὰν" . 9” 

8 ται, οὐδὲ γὰρ δύναται", οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες 
σ᾿ » / » ’ « “-“ Ν ᾽ » ΔΝ 

9 Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ 
» ᾿ ᾽ .» » ’ ” - 

ἐν σαρκί, ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα 
- ΄“΄ ς “5 ,͵ὕ - - 

Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις Πνεῦμα Χρι- 
- » ” τ 2 ” 3 “ ” Δ 

10 στοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. εἰ δὲ 
Ν » ας Ν ἐν ΄ δὴ » 

Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δὲ 
« ’ Δ Ων μὴ Ν Ν ’ 

ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην. 
» Ν Ἐ “ - ) ’ » - » 

εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος Ἰησοῦν ἐκ 
- ᾿ ΨΩ ε - « ΗΝ ΄ ο 

νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας τὸν” Χρι- 
" 8 » - , ᾿ Δ 6 ΔΝ 

στὺνὸ ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ 
ε ο η α Δ - 

σώματα ὑμῶν, διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ 
᾿ εως 

Πνεύματος ἐν ὑμῖν. 
» 3 » ο ΤΝ 

15 ΑΛρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ 
, Ξ Ν ᾿ πο 3 Ν Ν 

13 σαρκί, τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν εἰ γὰρ κατὰ 
ῃ , » .: 

σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν' εἰ δὲ 
, - , 

πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανα- 

Η τοῦτε, ζήσεσθε. ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ 
2 Ἔν Φ ἢ ἘΦ “ ᾽ . , 

16 ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ. οὐ γὰρ ἐλά- 
--  τ---- ----Ὁ--- 

βετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ᾽ 
--- 

” “ « ’ δ᾽ αν , 

«ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν, 
» “ - 

16 ᾿Αββᾶ, ὁ πατήρ. αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συμμαρ- 
΄ - , « 3 “ » Ν ΄ 

τυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν, ὅτι ἐσμὲν τέκνα 

17 Θεοῦ" εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι" κληρονό- 

οἱ μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ" " ᾽ γον [-- 
» , 5 Ἢ «κ 
εἴπερ συμπάσχοµεν, ἵνα καὶ συγδοξασθώ- 

μεν. 
Δ σα ΕΣ 3/ 

ΙΒ Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα 
- - ΄ Ν Ν / μι 

τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν 
- “δ - 

19 ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. ἡ γὰρ ἀποκαραδο- 
, - ῃ κι » / - ΓΞ 

κία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν 
΄ αν , “- Ν ’ ς 

80 του Θεου ἀπεκδέχεται. τη γαρ µαταιοτητι η 
’ « ΄ » 5 “ 2 3 Ν 9 

κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν 

91 ὑποτάξαντα, ἐπ᾽ ἐλπίδι ὅτι 5 καὶ αὐτὴ ἡ 

κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας 

τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν 
΄ α πᾷ ” ν ” ΄“ ς 

95 τέκνων τοῦ Θεου. οἴδαμεν Ύαρ οτι πασα η 
᾿ »»ἤ - - 

κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν. 

3 οπι. τὸν 

3. αἰὰ Ἰησοῦν 

4 Μαγῃ. τὸ ἐνοικοῦν αὐ- 
τοῦ [Πνεῦμα 

ὅ (ἐπ ἐλπίδι ὅτι ἰετί, 
γιοῦ πιατρ.) 



” Τμικο 
21. 2δ, 

ν6ν, ἐπαΐ. 

ΧΡ8. 44. 

το ΤΗΕ  ἨΟΜΑΝΡ.ΥΙΙΙ. 23--.0. 

1611 
25 Απά ποῦ οπ]γ {πεν, Όταν οὔτ- 

6ε]νεβ 8150 π]Ιο] πᾶν ἴ]μο Πτεί- 
{υυ15 οἳ πο 5ρ1υ1Ὁ, 6Υει Ίο Ο1Υ- 
βε]ναβ ρτοαιι η 0 }1}} ο1γβε]νθς, γαί- 
Ἡισ ἴον {ο δαορίϊομ, {ο τοῖέ, τα 
ἘγααειπρίῖΙοι οὗ οαχ Ῥοᾶγ. 
34 ἘῸΣ γα 3γθ βαγεᾷ Ὦγ Ἰορο: 

Ῥαΐ Ἠορο ὑ]μαίῦ 15 8661, 15 ποῦ Ἠορο: 
ἴον ναί ἃ 1ΙΑΠ Β6εί1, ΠΥ (οὐ 
Π6 γϑῦ Ίορε ἴου ἢ 
2ῦ Βαὺ 1 να Ἠορο Τον {]ιαί να 

566 ποῦ, {μαι ἆο νγθ 10} Ῥραίίεπές 
σγαῖὗ Του 16. 
26 Τή]ουγῖβο ἴ]αο βρὶυἹῦ 8150. Ἰε])- 
ο] ους 1 ῆντη 165: Του πο ΠΟῪ 
ποῦ γηιαδ πο βΠοπ]ά ταν Του α5 
πο οαρµί: Ῥαῦ πο αρ 1056] 
πηθ]κθί] Ἰπεγοθρβίοη Του τι ἢ 
ΟΥΟΔΏΣΙΡΒ πΥΙοἩ οαπηοῦ Ῥο τθ{ετεά. 
7 Απά πὸ μαι βοατολεί] {πὸ 

Ἠδαχ ία, Ισπουγδῦ] ναί 15 ἴ]α τηῖπα 
οὗ {π6 δρ, ἸῬοσπαδο Ίο πηα]ζαί]ι 
ΠΙ{ΘΤΟΘΒΡΙΟΠ 10ΟΥ πο ῬΒαϊπίβ, ας- 
οογᾶτις Το ἐλ ιο ἄοᾶ. 
28 Απά νο Ίσππου ἐλιαί αἲ ἑ]ήπσς 

γγοχ]ς {ορείμεν Τον ροοᾷ, {ο ἴμοτα 
{πᾶ Ίονο αοᾶ, ἰο ποπ ὙΠῸ αὖθ 
{11ο οα]]οᾷ αοσοοτάῖτς {ο Μὲ5 ῬΥβοΡβο. 
20 ΤῸ ποπ Ίο ὅἷά Ἰογεκπογν, 

Π6 αἱδο αἰᾷὰ ῬτεᾷεδΗπαῦο {ο ὃα 
οοπ{ογιηθᾷ ἴο ὑπ ἵπασο οἵ ΙΒ 
80Η, ὑμαῦ Ίο στρ ΡῈ {πο Ἠτβί- 
βου απποπσβῦ ΠπαΠΥ Ῥγοίμγεη. 
80 Μοταονεν, Ἠπλοπι Ἡα αἰ ρτε- 

ἀοβϊπαία, ὑπο 6 αἱδο οα]]εά: 
απιά π]λοπα 116 οα]]οᾶ, ἴ]επα Ἡς 4150 
Παβιβεά: απᾶ σπου Ἠε αβδβας, 
{παπα 6 αἱξο σ]ογ]βεᾶ. 
51 ὙΥΠαῦ 5}|8}} ντε ἔθη 5αγ {ο {Ππ656 

ἠήησβ» ΤΙ ἀοᾶ ο {ου 5, ο 681 
Ῥο ἃραϊηβῦ 452 
93 Ἠο ἴμαί βραγεᾷ ποὺ 115. οὐ 

80Η, θαὺ ἀε]νεγοά Πήτη αρ ΤΟΥ ας 81}: 
ΠΟΥ ΕΠαΠ Ίο ποὺ πα Ἰυτη 8180 
{γοο]γ σῖνε τιβ 811 {1 ΠΡ5 ἢ 
955 πο 5881] ἴὰγ απγ ἐμπίησ ἴο 

{π6 εἶανσο οἳ ἀοά85 οἱθοῦ Τὸ 15 
αοᾶ {πδὺ 7501 Π 6 0}: 
84 ὙΠῸ 15 μ6 ναί δομᾶθιηπθίῃ ὃ 

Τὸ 15 Ομυϊθῦ ναί ἀῑεα, γϑὰ γον 
ὑπ 15 τἱβ6η ασαῖπ, ὙΠῸ 15. 6Υεη αὖ 
{π6 υἱσῃῦ παπᾶ οἵ ἀοα, νο 8150 
τηϑ κού ΙΠΕΘΥΟΘΒΡΙΟΠ ΤΟΥ 118. 
96 Πο 5181} Βεραταίο τι ΓΟΠΙ 

ὑπὸ Ίουο οὗ Ομ] ελα απρα]α- 
61οἩ, οὐ ΦΠβίχεβς, οΥ Ῥογβθδσι[ίοἩ, ΟΥ 
{41Π1ΏΘ, ΟΥ ΠΒΚΘἄΊΠΘΡΡ, οΥ Ῥοχ]], οΥ 
ΒΟΥ ἢ 
86 (Α5 10 15. πυϊέθῃ, Ἐου ὉΠ 58 Κ6 

πα 3ο ΚΠΠΘ 41} π6 ἆαγ Ίος, 

1881 
25 Απᾶ ποῦ οπΙγ 5ο, Ραὺ οὔγβοῖνθβ 

8150, ὙΠ} 10} Ἰαγο {πὸ Πγβυτβ 
οὗ πο ΒΡΙΊ6, ογθ πγο ΟΠΥΡΕΙνΘΒ 
5τοςη σημ οπγβε]νας, πναϊΙμπς 
ΤΟΥ οι δαορίίοῃ, {ο «υἱέ, Όλα 
χεθοιηρ{οι οὗ οἱ. Ῥοᾶγ. Έοτ 
Ὦψ Ίιορε ἹἼν6γθ πο βαγε: Ῥαῦ 
Ίορο ὑπᾶῦ 15. 866 18 ποὺ Ἠορε: 
1{0Υ πὸ 2Ποροαί]μ Του ναί ν]]ο]ι 
ἢ βϑοίῃῦ Ῥπαί 1 ντο Ἰορο 10Υ 
Όλα ννλ]ο] νο 566 ποῦ, {επ ο 
πο γη Ῥαίεπος γγαϊί Του 11. 

Απά 1) ]]κο τη πη 1 ὑπὸ ΒρίτΙ 
8,150. ΠΘΙΡ Ό]. οἷν ᾿πΠΠγτηϊν : ΤῸΣ 
πα ΙΟΥ ποῦ ΠΟῪ {ο Ῥγαγ 8 νε 
οπσηί: Ῥαΐς ιο Βρυς ΠΠΠΡΟΙΓ 
απα]κοίἩ ΠΠ{εγοθβΒΙΟΊ ΤΟΥ 115 ὙΠ 
ΕτοαπΙηςς πο] οαπποῦ Ῥο πῦὖ- 
{εταᾶ; απᾶ πο ναί 5οαγοπιαί]ι {λα 
Ἠοδατ[ πουγϑίῃ σν]ιαῦ 15 ἐ]ια τηϊπᾶ 
οὐ 16 ϑὅρινῦ, ὃ Ῥοσααςδο ο τπα]ε{ 
ΠΗΓΘΥΟΘΑΒΙΟΠ ΤΟΥ {116 βαϊπίβ ασοσοτά- 
ἵηπρ {ο {με τοῦ οὗ ἄοά. Απᾶ πε 
Ίσπιουν ὑπαῦ {ο ποι ἐμ ον ἀοά 
4841 {π]ηρθ πγοτ]ς {οροίμεν ΤῸ 
δορά, ευεπ ἴο {πετ Ὠιαῦ 816 
οα]]ε αοεοτά πρ {ο ἀῖ8 ῬάΥροβθ. 
Ίου Ποιὰ Ίο Γογε]κτισνν, 6 4150 
{ογαοογζα πα {ο δὰ εοπξογπαεᾶ Το 
ιο Ίπιασο οὗ 15 Ρο, {πᾶῦ 6 
αηϊσ]{ Ῥο ἴμο ἨἈνβίρογῃ α1ΠοΠςΡ 
ΤΠαΙΥ ῬγαίμτεἨ: απά ποτ Π6 
Τογθουδαϊηθα, ἔθ Ίο 4150 οα]]- 
οα: 8δηᾷ Ὕλοπι 116 οΔ]166, ἔλετη 
16 αἱδο Ἱαβαβαοα: απά σ]οτη 
116 ]αβδήβες, 0161} Ἡο 4150 ρ]οτῖ- 
Πας. 

Ἠ]μαῦ Όεη 588] πο 5αγ ἴο 
{πεβο ὑμίηρβῦ ΤΠ ἀαοά ἐθ Του 

5. τ, ΠΠο 18 αραϊπδ π52 ὨἨο 
Όλαῦ Βραυθᾶ ποὺ 115 οὐ Ρο, 
ναὺ ἀεμγετοαᾶ Πἶτη ΠΡ {ου τι8 
811, ον 58.811} Ίο ποὺ αἱδο τη] 
1η {γαδΙγ ρῖνο τι 811] {ῃ]ηρ5 
ὝΠΟ 5181] Ίασ αγ λήπρ {ο {Π6 
ομαχραο οἳ ἄοά”5 οἱθοῦ ἢ 5Τί 15 

84 ἀοά ναί Παξβοαίμ: νο 15 θ 
Ώλναῦ 5118} οοπά επ 2 61 15 Οµτ]ςί 
ὅσ 655 ὑπμαῦ ἀἱεᾶ, γεα 1αἴµοΥ, λα 
Ὑγ85 γαϊδες ἔγοπι {1ο ἀἆοαᾶ, πο 
18 αἲ ἐπ6 τ]σ]{ παπᾶ οἵ ἀοᾶ, πἩο 
4150 πα]κοί] ΤΥ ΘΒ, Του 115. 

5. ὟΟ Πα] βδβρδγδίθ τις ἔγοτη {λα 
Ιου Τοῦ Οτι μα] {ἸΡ]ἃ- 
1σπ, ΟΥ ΔΏΡΤΙ15}., ΟΥ Ῥ6γβοσπ{ΙοΠ, 
ΟΥ̓ {α1Π1Π6, ΟΥ ΠπΙ{ΘΊΘΡΒ, ΟΥ̓ Ρ6- 
111, ΟΥὨ βπονᾷδ Έγτει ας 1ὖ 18 
πιει, 
Ίου ΠΥ Βα]κα πο αγο Ι1]εᾶ 811 

Ώιο ἆαγ Ίοης; 

90 

91 

99 

90 

1 ΜΔΗΥ͂ 
Βποϊθῦ 
Δα ΠΟΥ ]- 
{165 τολμά. 
ον τοπαΐ 
α Ἠϊαγὺ 
ϑοοίῃ, 
11] οἱ ἢ 
16 ψεὶ 
ΜΟρΡΟ7οΥ Ὁ 

3 Βοπηο 
αποζεης 
αι ΠΥ ]- 
{165 τοδὰ 
ατοα ἐἐ- 
εί. 

δ0Υ, ἐπαΐ 

4 ΒΟΠΙΟ 
αποϊοηῖ 
Δα ΠοΥῖ- 
{165 τοαὰ 
αοα 
ἀὐσοΥ κοί 
αἰξ 
υπ 
τ} 
ιεπι ΚΟΥ 
σοοα. 

δον, 
μα 
σοα ἐπαΐ 
21811 [ἱ- 
οἰ 9 

6ος, 

ϑ'λαϊϊ 
(πγῖδε 
«8ης 
ἐμαὶ 
αἰεαῖ,... 
ΠΡ 

Τ Βοπιο 
ἃποϊοηῦ 
ααἰλοτ]- 
1108 τουᾶ 
ο) αοα. 
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3 , ΄, 3 ΔΝ ον 3» Ν Ν ” λ 
98 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν 

- / ” ῃ νεα Τ δν τοῦ Πνεύματος ἔχοντες, καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν 
ε - / ε , ᾽ , ἑαυτοῖς στενάζομεν, υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμε- 

νοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν. 

94. τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν' ἐλπὶς δὲ βλεπο- 
΄᾿͵ » -” 1 Αα ἃ μὴ Ἂ 

μένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς ὃ γὰρ βλέπει τις, 
[ , 9 τί καὶ» ἐλπίζει; εἰ δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπί- 

» « ” » , 

ζομεν, δι ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. 

90 Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα συναντιλαμ- 
, - - / 10 .ς ο. ᾳ Ν Ν / βάνεται ταῖς ἀσθενείαις 10 ἡμῶν τὸ γὰρ τί 

- " 
προσευξώμεθα καθὸ δεῖ, οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ᾽ 

ΔΝ Ν - - 

αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν 1! 
- 2 , µε νὰ - Ν 

21 στεναγμοῖς ἀλαλήτοις ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς 

καρδίας οἶδε τί τὸ φρόνημα τοῦ Πνεύματος, 
.“ Ἁ Δ » ς Ν - , ” 

38 οτι κατα Θεὸν ἐντυγχάνει υπερ αγίων. οἱ- 
Ἀ, ή - 5 - Δ ΔΝ / 

δαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα 
24 - . / - Ν / 

συνεργεῖ" εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν 
“ 53 ἃ ΄ 

90 κλητοῖς οὖσιν. ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προ- 
/ - - ΄“ 

ὥρισε συμμύρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ 
“ ΔΝ 3. 

αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν 
- 3 «νο 8 

80 πολλοῖς ἀδελφοῖς" οὓς δὲ προώρισε, τούτους 
ΔΝ μα ο Ν Α η, / Ν καὶ ἐκάλεσε' καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ 

5 η 4 ἃ ες , ῃ ΟΥ̓ 
ἐδικαίωσεν οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ 

ἐδόξασε. 
“- “ 8 “ 

δι Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ Θεὸς 
« Ἂν ς “ / » « ” σ ΄“ σο/ 

85 ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ ἡμῶν; ὅς γε τοῦ ἰδίου 
ε - τὰ » / οὶ Ε] «ς Δ « - ή υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν πάν- 

, Φ αφ. ” ΡΨ Ν Ν᾽ 
τῶν παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν 

23 » Γον Δ / ς - / . / ᾽ λ , 

αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται; τίς ἐγκαλέ- 
Ν κ ΔΝ 

σει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ; Θεὸς ὁ δικαιῶν" 13 
ς 7 

8ι τίς ὁ κατακρίνων; Χριστὸς 15 ὁ ἀποθανών, 

μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς, ὃς καὶ 18 ἔστιν 
3 - - “ Δ ΔΝ 5 / 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει 
«ς Ν ε - 19 ’ « - [ή ΕΣ Δ τὰ 

8δ ὑπὲρ ἡμῶν". τις ἡμᾶς χωρισει απο της 

ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ”; θλίψις, ἢ στενο- 
/ “Δ ὃ / Ἀ λ , 4 / ΑΔ 

χωρία, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ 
2 ὃ ΕΝ ’ ᾿ 6 ν , ος 

80 κίνδυνος, ἢ μάχαιρα; καθὼς γέγραπται ὅτι 

Ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν" 

6 αζᾷ ἡμεῖς 

7 ρηι. ἡμεῖς 

8 οπι. τί καὶ (βλέπει, 
τίς ἐλπίζει 5) ἰοπί, ποὶ 
παν. 

9 Μαγῃ. ὑπομένει 

10 τῇ ἀσθενείᾳ 

1 ϱ)ι. ὑπὲρ ἡμῶν 

νι 13. ΙαΥ/. αἆᾶε ὁ Θεὸς 

15 (Μαλᾳ. ; Του ἢ 

14 κατακρινών 

16 αἄᾶ ᾿Τησοῦς 
16 οπι. καὶ 

17 αα ἐκ νεκρών 

18.0πι, καὶ 

Ὢ ατα. Του.) 

30 αγ. Θεοῦ 



0τ0 το ΤΗΕ ἘΟΜΑΝΡ ΥΤΠΙ. 96- ΙΧ. 14. 

Ι 0)", 56- 
γαγαίεα. 

Γον, ἐδ 5- 
ἐαηιο)ίξ. 

6. 21. 
12, 

Σο. 18. 
10, 

ΧποἨ. 25. 
29. 

Γον, 
σγεαίεγς 

ΠΟΥ, 
68867’. 

Μα]. Ἱ. 
2 ιγ Ὁ, 

1611 
6 31ο αοοοππἑεά ἃ5. 566} ΤΟΥ͂ 
{Π6 5] πρ] 6...) 
57 Ναγ ἴῃ 811] {μεβο {μΙπρς να Τα 

ΤΟΥ͂Θ λα 6ΟΠ4ΊΕΤΟΥ5, {ΠτοπβΗ πα 
{παΐὺ ]ονεά τι. 
98 ἘοΥ 1 απιρενρπαᾶ εί, ἴ]ιαῖ πὶ ΓΠΘΥ 

ἀοαΆ], ποὺ 1176, ΠΟΥ 8615, ΠΟΥ ΡΤΙΠ- 
αρα 165, ΠΟΥ Ῥοψετς, ΠΟΥ͂ ὑπ] ηΡ5 
ῬΥΘΒΕΠ{, ΠΟΥ 0Π1Πρ8 {ο «ο01Π6, 
99 ΝοΥ Πποὶρ}ῦ, ΠΟΥ ἀαρί], ΠΟΥ ΔΗ 

οἴπαν ογοαίαγε, 5.841 Ῥο 4016 {ο 
βοραχαίο τι ἴσου {Π6 Ίογο οὗ ἀοἆ, 
ὙγΠ10}} 15 ἴῃ ΟΠ γϑὺ «6515 οαχ ΠΟ . 

Ὁ Τ 580 ὑπο γα ἴῃ ΟΠ γ]βὺ, 1 116 
ποῦ, ΤΙΨ ΘΟΙΒΟΙΘΠΟΘ 8150 Ῥεαχίηρ Τὴ 6 
τ  Π655 1π {1ο ΠοΙψ αποβῦ, 
2 Τμαί ΤἼανο ρτεαῦ Ἠεανίπεβδ απᾷ 

ΘΟΠ 1181 ΒΟΥΥΟΥΥ Τη ΤῊΥ Ῥ6ατ{. 
8 ΤῸΣ 1 οοα]ά τννῖβ]ι λαί παιγβα]Ε 

πογθ | αεσοπγβαοᾷ Γγοπα ΟΠτίςὲ ΤΟΥ ΤΗΥ 
ῬτοείἨτθπ, ΤΙΥ ΙΠΡΊΠΕΠ ποοοτᾶΙΏΡ {ο 
{πὸ Π 65}: 
4 ὝΠΟ ατα Ἰβϑυδϑΐθβ  ἰὸ ΠΟΙ 

ῬετύαϊπείἩ {πο εἀορβοἩτ, δ πα {ΠῸ 
ΒΊΟΥ, απά {ΠΗ ᾿ οονθηδηΐβ, απᾶ {Π6 
σινὶηρ οὗ {Π6 Ίαν, απά ια βεγγίςθ 
οὗ ἆοᾶ, απᾶ Όλα Ρτοπ]βες: 
δ Ἴλοδο δῷ {ο {α416ΥΒ, απᾶ οὗ 
ΠΟΙ α8 εοποθγπίηρ {με Πες] ΟΠ γ δὲ 
σαπιε, νο 18 οΥεΥ αἲ], ἄοά Ῥ]ορξεεᾶ 
{ΟΥ 6ΥΘ6Υ. ΑΤΙΕΠ. 
6 Νοὺ 85 ἔλοισ] ἔ]ο πγοτᾷ οἵ αοᾶ 
Βα ακοεπ ποπο οῇθεῦ, Του {Π6Υ ατα 
ποῦ 411 Τβτας] νο] ατο οἱ Τρταε]: 
7 Νεϊμαν Ῥοσα15ο {λεγ ατο {πὸ βοεά 

οὗ ΑΡταλαπη ατθ ἐπε 811 ΟΠ ΘΗ: 
Ραῦ ἔπ [5880 5Π8}} ὑπ 5664}06 σα]]εᾷ. 
8 Τ]αί 15, ΤΉΘΥ ὙΠΙΟῺ απο ἴ]ο 

ομμ]άτετ οὗ {πὸ Πεβ], {Π656 α1θ τιοῦ 
ιο ο]ή]άτοπ οἳ ἀοά: Ὀαῦ ιο 6}}1]- 
ἄτεπ οἳ ιο Ρτοπ5ε ἃ16 ΘΟ {ου 
{π6 5οοαΠ. 
9 ἘῸΥ {115 15 ὑπὸ ποσὰ οὗ Ῥγοππϊςο, 

ἘΔΛῸ [815 {Π1Πὴ6 συ] 1 οοσηο, απιᾷ Ραγα]ι 
518} ανο ἃ 50}. 
10 Απᾶ ποῦ οἩ]γ ἐίδ, Ῥαῦ ΠΘη 

Έοβρεσσα αἱ8ο μα οοπεεϊγεᾶ Ὦγ 016, 
ευεπ Ὦ} ο Τα1]16Υ Τραρο, 
11 (ΈοΥ ιο ομηάγεη Ῥεῖπρ ποὺ γεῦ 

ῬουἩ, πϑ ΠΥ Πανίπρ ἄοπε ΔΗ σοοᾷ 
ΟΥ̓ ον1], ὑπαῦ Ίο ῬάΥΡοβο οὗ ἀοᾶ 
ποοοχ(Ίηπρ {ο εἰεοίίοη πηϊρ]ξ βἰδπᾷ, 
ποὺ οὐ νΟΥΚΕ, Ραῦ οἳ Πα {λμαί 
σα]]εζ]ι 5) 
12 Τι πας δα] απο ποὺ, Το 

Γο]ᾷςγ 5881] ϱ6Υγο ἴ]ο Ιγοππρεγ. 
19 Α5 15 15 πο, Ἐσασοῦ πᾶν Τ 

Ἰογαᾶ, "αὺ Έδαα Ἰανε 1 Πα{εᾶ. 
14 Ὑγμαὺ βΒ]ια]] πο 58. ἔλευ 3 15 

18681 
8 ππογε αεοοπη{θᾷ ἃ5 5Η66Ρ {ου 

Ώ]ιο β]αασ]{ετ. 
97 Ναγ, ἴῃ 811 {656 {μ]πσς πο 8.6 

ΙΠΟΥΘ ὑπ ΘΟΠΑΤΙΘΙΌΥΒ ὑΠΥΟΠΡ}} 
98 πα {πᾶὺ Ἰονθᾶ τι5. ΕῸΣ Τ απι 

Ῥουβαδαθα, ἴλαῦ πεϊζμαεν ἀθαί], 
ΠΟΥ͂ 116, ΠΟΥ ΔΠΡΌΪΒ, ΠΟΥ Ῥτ]ῃ- 
ΟΡ 165, ΠΟΥ (πρ Ῥγθβθηΐ, 
ΠΟΥ ὑμ]ηρ5 {ο 60116, ΠΟΥ͂ ΡΟΥΓΟΥΡ, 

99 ΤΟΥ ΠεἰρΏί,, ΠΟΥ ἀθρί, 11ΟΥ ΑΠΥ 
οὔμεχ 1ογδαίπνς, 5.181] Ὦο 8016 {ο 
βεραταί{ο τι {γοτη {παε]ογε οὗ ἀοᾶ, 
ὙΓΠ10}} 15 ἴῃ ΟΠ ΠΥ δῦ {655 ον Τιογᾶ. 

Θ 1 μβἈὺ ἴμο ἐγ ἴῃ ΟἸγὶβί, 
1 116 ποῦ, ΤΗΥ εοηβείεπός ὈΘΆΥ- 
ἵπρ τιϊηθθβ ὙΠ τὴ ἴῃ {ο 
Ἠο] ἄποβῖ, ὑπαῦ Τ Ἰαγο στοα{ 
ΒΟΙΥΟΙ απά αποθαβῖηπρ Ρραϊΐη ἴῃ 
ΤΥ Ἠθανς. ΒῸΣ 1 οοπ]ᾷ 2 5} 
ια Τ πιγβε]ῖ πγεγο απα{]θη]α, 
Ίγοπι ΟἿ γ]δὺ Του 1ΠΥ ῬγαμγοΒ 
βακα, τσ Ιάπδπηεπ αοοοτᾶπρ 

4 {ο ἴπο Ώοδῃ: πο απο 15Υοε]- 
165; ὙΠΟΒΟ 15 μα αἄορίομ, 
απά {πο Ρ]οΥγ, απᾶ {π6 ο0Υε- 
πϑηΐβ, απᾷ ἴμο σἰνίηπσ οὗ {πὸ 
Ίασν, απᾶ ἴ]ο βϑύυϊοθ οὗ ἆἄοᾶ, 
Δα ο Ῥγοπηϊξοβ; ΥΊοβο 816 
Όλο {α116Υ5, απᾶ οἳ ποτ 15 
Ο1βὲ αξ οοποθγπΙης {Π6 Ώθβ]ι, 
8πγμο 15 οΥο6Υ 8117, αοα Ῥ]οββεᾷ 

6 41ΐ0Υ ετεν. ΑπΠπεΠ. Βαὺ ἐξ τς 
ποῦ αδ ἴμποασ]ι {πΠ6 ποῦ οἵ 
ἀοᾶ Ἰαῦα σοπιθ {ο ποπρµΏ. ἘῸΥ 
ὍΠΟΥ αγο ποῦ 81] Τεναε], νο] 
αγο οἵ Τβταςθ]: ποι Π16 1}, Ῥεσααβδο 
ΠΟΥ ἃ ΑΡταμαπις βοεᾶ, 8.6 
Όπεν 411 ΟἹ] άγθα : Ῥαύ, Τη Τβααο 

8 588}1] {Πγ βϑϑᾶ Ῥα οϑἹοᾶ. ἜΤ]αῦ 
15, 10 15. ποὺ {Π6 οἸή]άναι οἳ {Π6 
ΏοαβἩ] {πῶ ατο ΟΠ] άγθη οὗ αοᾶ; 
Ῥαῦ {16 ομ]άγατι οἳ ἐΠ|6 Ῥγοπβο 

9 ατο τος]οπεᾷ 1ο ἃ βοθά. Του 
815. 15 ἃ πτογᾷ οἵ Ῥγοπιϊβο, Ας- 
οοχγάἵιρ {ο {18 βθᾶβοῦ ΜΠΠμ2Π΄11 
οοτηΘ, απᾶ ΒαγαἩ 5181] Πᾶν ἃ 

10 6οπ. Απά ποῦ οπ]γ βο; ὑΡεὺ Ἐε- 
Ῥοέσα αἱ5ο Μανῖηπρ οοποθιγεᾷ Ὁγ 
οπ6, εὖεπι ὈΥ͂ ον {πίμογ Τβααο 

11 - [ον με οἰιάᾶγει Ὀεῖπς ποῦ 
γεῖ ῬογἩ, παϊμεν Ἱανίισ ἆοπο 
Δ ἐμὴ ροοᾷ οἱ Ῥαᾷ, {ποῦ 
66 Ῥάχροβο οἳ ἀοᾶ δοοογάϊηρ 
1ο ο]οσίίοπ τηϊσΏ{ β{αιᾶ, ποῦ οἵ 
ψοΣΙς5, θαὺ οἵ Ἠπη {ια οαΠείἩ, 

19 165 νὰ 5814 ππίο Ίαν, Τ]ο 6] ον 
18 5881] βοῦν ἴμο ΤοπηςσοΥ. Ἓνεπ 

85 15 18 πυϊῦθη, ζαεοῦ 1 ]ογεᾶ, 
Ῥαΐῦ Ώρα 1 παρα. 

14 Ὑγμαῦ β]α]] πο 580 που 15 

ὧϑ τῷ 

σι 

-α 

105, 
ογσαί {ουν 

2 ον, 

ταν 

8 Βοπιο 
ΠΙΟ ΓΗ. 
1Π{οΓ- 
ΡΥ6{6Γ5 
ρ]ασο ἃ 
411 5ἴορ 
δι). 
Πο], απᾶ 
{γ8η8- 
]αΐο, Πε 
10110 18 
σοα ουσ 
αἰῖ ὃς (19) 
Φήορδειῖ 
ΤΟΥ͂ εὐ: 
ος, Πς 
1010 18 
ους} αἰ 
ἐς αοα, 
Μος δοιί 
ΤΟΥ͂ Οὐ ΟΥ̓, 
ΟίΠουΒ 
Ῥαποίι- 
Ἁΐο, 71057;ς 
10110 ἐδ 
ΟΥ̓ ΕΥ̓ αἴ]. 
σοα ὂε 
(15) δ1655- 
εα ΤΟΥ 
ευς. 

4 αν. 
αἰγιίο {πο 
αθεδ. 
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31 ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. ἀλλ᾽ ἐν 
ὶ ἘΞ “- Η͂ ἜΣ ἐν , 

τούτοις πᾶσιν ὑπερνικώμεν διὰ τοῦ ἀγαπη- 
- ”/ ’ 

38 σαντος ἡμᾶς. πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνα- 
/ 3” 

τος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε 
δυνάμεις Ἵ οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα”. 

39 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις 
[ο η “- Ε ΄ 

ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγά- 
΄ “ ” . - Ε] “-“ ΄“- 

πης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ἴησου τῷ 
/ { - 

Κυρίῳ ἡμῶν. : 
’ 5 - 

Θ᾽ ᾿Αλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, 
΄ ΄ [ή 

συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς µου 
» 4 ς / α / 2 ᾿ 

9 ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ, ὅτι λύπη μοι ἐστὶ με- 
/ ΝῊ δ᾽ / ε] / ” / 

γάλη, καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ µου. 
.. Ε ἐν κ κ ιν ω ος 

8 ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι" ἀπὸ 
” ” { ΔΝ “ ” - ΄“- 

τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν 

4 συγγενῶν µου κατὰ σάρκα οἵτινές εἰσιν 

Ἴ λῖ ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ σραηλίται, ὧν ἡ υἱοθεσία ἡ δό 
“ Ν 4 / Ν { ’ δ 

διαθῆκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ 
ς 

δ αἱ ἐπαγγελίαι, ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ 
ω5 ᾿ κ᾿ . / ΕΝ Ν σα / 

Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα”, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων", 
Α 3' Δ 3 ἂν 3“ ϑ' , 

Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμὴν. 
3 ϑ Ἂχ. 3 , ς / - 

6 οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ 
“ ΔΝ Ψ 2 ο. 

Θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ισραήλ, οὗτοι 
ϑ3ῳω ο , 

Ἰ Ἰσραήλ' οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶ σπέρμα ᾿Ἀβραάμ, πάν- 
’ 2 3 3 3 

τες τέκνα ἀλλ᾽ Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι 
”- 5 ’ [οή 

8 σπέρμα, τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρ- 
, . ΄ ΤᾺ ασ ν ᾿ , 

κὀς, ταῦτα τέκνα τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τὰ τέκνα 
”- 3 ’ / τ ’ 

τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα, 
” 4 Ἅ « / τ ΄ 9 ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος, Κατὰ τὸν 

λ “ Σ Υ ἌΓΩΝ “ / 

καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι, καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ 
ε/ ] ΄ὕ 

10 υἱός, οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ 
ο. / 3, ΄ - 

ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, Ισαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
/ Ἂν , 

11 -- μήπω γὰρ γεννηθέντων, μηδὲ πραξάντων 
Ε θὺ Ἅ 4 -α ς ολ ο ᾿ - 

τι ἀγαθὸν ἢ κακόν’, ἵνα ἡ κατ᾽ ἐκλογὴν τοῦ 
α / ΄ 2 Ε] ” 3 

Θεοῦ πρόθεσις μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ᾽ ἐκ 
΄ “ / ΄“ 

19 τοῦ καλοῦντος, ἐρρήθη αὐτῇ ὅτι Ὁ μείζων 
’ - 

18 δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι. καθὼς γέγραπται, 
Ν 3 4' Σ 2 Ἁ Δ 3 - 

Τὸν Ιακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ ᾿Ἠσαῦ ἐμί- 

σησα. 

“. Τί οὖν ἐροῦμεν ; μὴ ἀδικία 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 

31 οπι. οὔτε δυνάμεις 

35 αάά οὔτε δυνάμεις 

1 ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς : 
ἐγώ 

3 (1 κγ. σάρκα. 80116 
πιοάῖθγχι ὑπιίογργείσγς) 

ὅ (ατα. πάντων. οἱ/ιδὴ 
πιο{σγΠΒ) 

3. φαῦλον 

ὅ πρόθεσις τοῦ Θεοῦ 



Ιον, απι- 
Φ1ΛεΓεδί 
αφα τι, ΟΥ̓ 
ερ {εδί 
“ἢ 
σοι 2 

Ἐ15͵ 45.9. 

ν᾽ {ογ, 18. 
6, 
ὼγ15. 15, 
Ἷ 

Γον, 
1µαάσιῤ. 

Πο. 2. 
25. 
1 Ρε!, 2, 
10. 

Ἢ ἜΓΟΒ, Ἰ 
10. 

πα ΤῸ; 
22, 28. 

ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΡ ΤΙΣ. 14- 27. 

1611 
Ώπογο απππϊρ]ῃίαοαβηθβς νι αοα ἢ 
ἄοά {οτριᾶ. 
15 Ἐου Ίιο βαϊζ] {ο Ἰοβος, 31 νι] 

Ἠανο 1ΠΘΥΟΨΥ ΟΝ ν]οτα 1 001} Ἰαγοα 
ΙΊΘΥΟΥ, απ 1 ΜΠ] πᾶν οοπηρᾶξ- 
5105). ΟἹ ΟΤΙ Τ υγ] Πᾶν οοπηραβ- 
80Η. 
16 Βο ἴπει 1 15 ποὺ οὗ Ἠϊπα 

Πιαῦ πη]οία, Τοῦ οἳ ἴση ια 
τΙηπθί], μαὺ οἳ ἀοα ναί 5ῃδνυγθίῃ 
ΙΠΘΥΟΥ. 
17 ἘῸΣ ὑπὸ βοπρίατο δα] απζο 

Ῥματαοἡμ, Ἔλθνει ἴον {15 βαάπιο 
ῬΌΥΡΟΒΘ Ίαναο 1 ταϊβεεᾷ ἴπεο τρ, 
ὑπαῦ Τ πρ] 56 τσ Ῥοπον 
1η ἴμοο, απά ια τισ Νατιο 
πηϊσμί Ὦο ἀασ]αγοᾶ {Πμτοασμοαῦ 81] 
{πε οατίἩ. 
18 ΤΠογοίοσο Πα 6 ΤΙΘΥΟΥ ΟΠ 

ν/Ἡοτη 16 0711] ΠΥ 6 1ΠΘΥΕΥ, 8 ΠΟΤῚ 
116 Μ1Π1 Ἡς Πατάσποίῃ. 
19 Τ]οι νς σαν (μετ τπίο πιο; 
ΤΗ ἀοῦ Ίο γε ἢπα [πα] Του 
πγ]ιο μα. τοβῖςθεᾶ Ε15 τν}}} 2 
20 Νὰ ναΐ, Ο τπαιι, νο αὐ οτι 

ναί Ἱπερ]ορβυ αραϊἰπδί αοἀδ Ἐθμα] 
πο ὑμ1π|ρ' {ογπιοά βαγ ἴο τα {λαί 
{ογπχεά 16, ΝΗγ Παβῦ ἔ]λοι 1παο το 
{ππ|53 
21 Ἠαίι ποῦ {π6 "Ῥροΐῦιες Ῥοπευ 

0Υ6Υ {Π6 αγ, οἵ {Π6 βᾶτηθ ΊΠ1ΙΠΡ, {ο 
1η] 0Π6 Ὑ65561 πηΐο Ἰοποαχ, απᾶ 
αποζμοαν απζο ἀἴβμοποατ 2 
22. Ἠ]ιαι  αοᾶ, π]τπςσ {ο βἩ σσ 

μΐβ πταίἩ, απ {ο ππαΚε Ἠϊ5 ΤούγεΥ 
πονη, οπάαγεά τ} ππποἩ ]οπρ- 
ΒΕ ΤΟΥ ρ {116 ν 655615 οἵ τεῦ ! Πὐοα 
{ο ἀαδίγασβοι: 
25 Απάᾶ ναί 116 παϊσ]ὲ τηα]το ποτα 

{Π|6 τῖο]ιας οἵ 15 ΡΊΟΥΥ οἷ {πε νοξξε!]5 
οἳ τήΘΙΟΥ, νο] Ἠε Ἰαᾶ αἴογο Ῥτε- 
Ῥατοᾶ ππ{ο ΡΊΟΥΥ, 
24 Ένα τ γ]οτα Ίο ναί οα]εᾶ, 

ποῦ οἳ ἴ]ιο ζεπς οη]ψ, Ὀαύ 4150 οἵ 
πια (αοηζί]ες 2 
ϱῦ Α5 Ἰο βαϊῃ 4150 ἴῃ Ο5εο, 
ΣΤ ὙΠ] οαἩ {πεπι ΤΩ Ῥεορίθ, 
Ὑγ}}10}} Ὕπογαο ποῦ ΤΙΥ Ῥθορίο: πὰ 
Ίου, Ῥο]οναᾶ, πνάσ]ι νὰ ποὺ Ρε- 
Ἰονο. 
20 ἘΑπιᾶ 15 βα]Π οοππε{ογρα5ς, ἴ]αί 

ἴῃ {μα ρ]αςο π/Πετε 1Ὁ γγαβ 5814 πηΐο 
{πποιη, Ὑδ αχθ ποῦ ΤΗΥ Ῥθδορ]α, 678 
5841 {πὸ Ῥο εαΠεά {πε ο ]άγειι οἵ 
{π6 Ἠνίπρ ἄοᾶ. 
2] Ἐραίας 4150. οτΙεῖῃ οοποσγπῖης 

1ργασ!, 3 Τμοιπρη ἴαε πηρε οὗ 
ιο ομή]άτει οἵ Ίβναε] "ΡῈ ἃ5 ἴ]ια 
βαπᾶ οὗ {}6 568, ἃ τεπηηαπιύ β]α1] ΒΘ 
ΒΥ, 

1881 

έλεγα πηυ]ρ δου 5655 τ ἢ ἄοᾶ ἢ 
15 αοᾶ {οτβρίᾶ. ἘῸΣ Π6 βαϊ] {ο 

Μοβ6Ρ, 1 Μὴ] Ἠαγο ΤΙΕΥΟΥ ΟΠ 
ὝΠΟΙΩ 1 Πᾶν ΤΠΘΥΟΥ, απᾶ Τ 11] 
Πᾶν οοπΙΡΒΡΒΒΙΟΠ ΟΠ ΠΟΤῚ 1 ανα 
ΟΟΠΗΡΕΒΒΙΟΠ. ο ια 16 15. ποῦ οὗ 
Ἰήτη (ναί πν]]εί]α, που οὗ Ἠἶπῃα {πᾶ 
ΥΙΠΠΘΙΗ, Ῥαῦ οἳ ἀοά ενα πίῃ 
ΊΠΘΥΕΥ. ἘΕῸΣ {ΠῸ βουϊρύαγο Βαῖτιν 
πηί{ο ΕΠαταοῇἨ, ΤΕ ΟΥ {1118 ὙΘΥῪ ῬῈ7- 
ῬΟΒΘ αἸα 1 ταῖξο {π66 πρ, ναί Τ 
πηϊρΠ{ζ Ἡοτγ 1ἢ {Π|66 ΤΗΥ ΡΟ1Υ6Υ, απιᾶ 
{πᾶ τὴν πιατηθ τηὶρ]α{ νο ραβΡΗβπεᾶ 
αρτοαα 1. 411 {ιο φασί. 8ο 11θή. 
Ίο 1,8 0}} τΠΘΥΟΥ ΟἿ πΟτη [16 1011], 
Πα νποτη Ἡε 711] ΗΘ μα ἀθπϑίῃ. 

ΤΈ]οι Ὁ βαγ πει ππ{ο Τη6, 
Ίγψ ἄοῦ]ι Π6 5.1} Ππια {ἑαα1έ2 Έοτ 
πο νι δίῃ θ Ἠῖ5 νι» Ναγ 
Ῥα0, Ο τηαπ, πο ατί ποια ια 
περΗεδύ αραϊηδί (οὐ ἢ 5181] Πιο 
Ώμπαρ {ογπηθᾷ βαγ {ο πὶ {πᾶῦ 
{ογτηθᾶ 16, ἨΠγ ἀῑᾶξί ]ιοια τη 

21 το {π|5 3 ΟΥ Παζ] ποῦ {Π6 Ῥοΐ{εν 
α ΤἹρθῦ οΥεν {πὸ οἷα, Τγοπι {Π6 
5αΠΠ6 ΠΙΠΠΡ {ο 1πα]θ οπθ ρατί 8 
Ὑ65561 ππ{ο Ἠοποιχ, απᾶ απΟΙΙΙΟΥ 

τη{ο ἄἴδποποατ» γαι 1 ἀοᾶ, 

π]ήπισ {ο 56 νυν 15 τα, πα {ο 
1πα]α Ἠ15 ῬογγοΥ πον, επάατεᾶ 

τ Ὁ} πππσἩ Ιοηπσραβοεγίῃρ Υοςβο]ς 
οἱ πγαῦἩ Β{ος πηΐο ἀοβίγασίίοι : 
1ατιά ὑπαὖῦ Τα ταϊρΗ 6 τπα]κε Ίσιουγ 
{116 τίομες οὗ 15 σ]οτγ προηπ Υος- 
5615. οἳ ΊΠΕΤΟΥ, Πίο] Ίο αἴοτε 
Ῥγοραγεᾶ πηΐο ρου, ετεπ τιϑ, 
γγ ΠΟΤῚ Π6 4150 σα]]οᾶ, πού ἔγοτσῃ {π6 

«ονγ5 ουσ, υπ 4150 ἔτοτα {11ο ἀθη- 
{1165 Α5 6 5810} 4150 ἴῃ Ηοβϑᾶ. 
1.11] 681] {Ππδῦ τὴν Ῥθορὶρ, ν/ῖσ]ι 

νγας ποῦ ΤΙΥ Ῥθορ]θ; 
Απά ΠΟΥ Ῥε]ογες, ΒΟ ἢ πγας ποὺ 

Ῥοϊονϑά. 
Απά 10 5118} Ῥ6, ἐμαΐ ἵπ ἐμπ6 

Ῥ]ασθ γ/ηοτοα 1Ὁ τγὰβ 5814 απέο 
Ώιοπα, 8 816 ποῦ ΤΥ ῬοοΡ]ο, 

ΤΈ]σγο 518}} ἔμ 6 γ "8 οα]]εᾷ βοπ5 
οἳ {ο Ἠνίπσ αοᾶ. 

27 Απᾶ Ἰδαῖα] οὐ οοπΠςσθΥπ- 
Ἱπρ 5Υ861, Τῇ πο παπιρενγ οἳ 
{ιο οἰμ]άγειπ οὗ Ίβγας! Ῥο 885 
ιο βϑῃᾷ οὗ ἔἶαο 8θ6α, ἰὖ 15 ἴ]ε 
χοηποπ{ {ια ελα] "ΡῈ βαγοᾶ: 

16 

1 -Ἱ 

18 

19 

9 τῷ 

29 

24 

1 ΒΟΠῚΘ 
αποῖοπί 
Δα. ΠΟΥ ]- 
{165 οὐ 
αι, 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 075 

Ν -- ΄΄ - -- 

1ὅ παρὰ τῷ Θεῷ; μὴ γένοιτο. τῷ γὰρ Μωσῇ 
9 ιν -“ Ν 

λέγει, Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω 
ΟἹ Ἅ 3 “ ΄ 16 ὃν ἂν οἰκτείρω. ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος, 

οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος 
-“ ΄ ν ς Ν ” η σ 

17 Θεοῦ. λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραώ ὅτι 
ἘΠ - ΒΒ - ἐξ , , μὲ δ. ὃ ὍΝ ἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδεί 

5 ΔΝ Ν / ’ Ν - 

ἔωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν µου, καὶ ὅπως 

διαγγελῇ τὸ ὄνομά µου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 
ΜΗ ὃς 5. ἃ / 

18 ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ ὃν δὲ θέλει σκλη- 

ρύνει. 
3 ” “ 0 ΄ ΄ Ε ΄ Ν 

19 ἘἜρεῖς οὖν μοιῦ, Τί ἔτι μέμφεται; τῷ γαρ 

” 20 βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκε:; μενοῦνγε, 
ο” Ψ, μ ν / αλε κει». 8 / 
ὦ ἄνθρωπεῖ, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος 

- Θ - δ ν ΕῚ - 3 λ / - λ ’ α 

τῷ Θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, 
’ » ’ α΄ ΑΛ 3” ” » 2] Τί με ἐποίησας οὕτως; ἢ οὐκ ἔχει ἐξου- 
’ ε " - ΄“ 3 -- 5» - 

σίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
“ ΠῚ “ 

φυράματος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, 
ὰ 59 ὃ δὲ εἰς ἀτιμίαν ; εἰ δὲ θέλων ὁ Θεὸς ἐνδεί- 
ἕ 6 ΝΥ ΕΣ ’ Δ ” Ν ὃ Ἁ ασθαι τὴν ὀργήν, καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν 

9. [ων ΕΣ 3 »“" ’ , 

αὐτοῦ, ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη 
ο» - ΄ ᾽ ΟΝ, Ἄν 8 ἡ 
93 ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς απὠλειαν' καὶδ ἵνα 

ῃ ᾿ - - / αι ο ιν 
γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ 

, ἃ 

94 σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν, οὓς 

καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ ᾿Ιουδαίων, 

- 8 “ - 
5 ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν; ὡς καὶ ἐν τῷ ᾿Ωσηὲ 

λέγει, Καλέσω τὸν οὐ λαόν µου λαύν μου" 
ΕῚ ’ 

ϱ6 καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην. καὶ 

” 3 ΄“ / - ϑ' / Ε] - » 

ἔσται, ἐν τῷ τύπῳ οὗ ἐρρήθη αὐτοῖς, Οὐ 

λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ 
- “Κ - ΄ 

91 ζῶντος. ᾿Ἡσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, 
᾿Ἐὰ ἦ ὁ ἀριθμὸ ν᾿ τών Ἰ ὴλ ὦ ες ” 

ἂν ἢ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος 
“ κ . τῆς θαλάσσης, τὸ κατάλειμμαϑ σωθήσεται 

22 

6 Φ 

μοι οὖν 

γῇ -»ν Ἁ 

ἄνθρωπε, μενοῦνγε 

8 Πατ. οπι. καὶ 

9 ὑπόλειμμα 
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0, πε 
αοεοιωιί. 

ΘΎΕΙ. Ὁ; 

319. 8,14. 
ὅν 28. 16. 
1 Ρε(,2.6. 

60), οοτι- 

Γοιωιά ση. 

ΣΤΥ. 18. 
ὃ. 
12ζο]ς. 20. 
ἘΠ 
6]. 8.19. 

ἢ Τ)ουΐ. 
θυ 13. 

3 Ῥραυΐ. 
οὐ. 13. 

1611 
28 Εν Π6 ΜΠ] Άπίδα [Πιο νγοτῖς, 
απ οαῦ 16 βΠοτῦ ἵπ τιρΠίαοοαβΠαΒΕ: 
Ῥοέααβο ἃ Που { πνοτ]ς πν]] {π6 Τιουἆ 
1πα]ζθ προπ {Π6 εατ{Ἡ. 
29 Απά ἃ5 Ἠβαῖας βαϊα Ῥαΐοτο, 3 Ἑκ- 

οαρῦ ὑπὸ Τιονᾷ οὗ Βαβαοίῦι Ἰιαά 1αξί 
τι8 ἃ 5664, γγ δῇ Όσθεν α5 Ῥοάοππα, 
απ Ῥθσπ τα 6 Ἠ]κο πη{ο (ΔοτηοΥΥ Πἃ. 
90 ὙΥΒαΐ ϱ]α]] νο αγ ἔπεπ» ἘΤ]μαί 

ὑῃ6 αθπΙες πο {οογγοά πιο 
α1ἴ6Υ τΙρΠίθοαβΠΘΒΡ, πᾶν αἰίαιποίΙ 
ἴο τΙϱΗ{εοπδΠΘΡΒ, ογεπ ὕπο τ]ρ]{- 
ΘΟΊΦΠΟΒΡ συ ΠΙσ] 15 οὐ {1011 
51 Βαὺ 5786] ψ ΒΘ ἢ ΤΟ] θα αἴ{αγ 

{868 Ἰᾶτν οὗ υἱρη θοῦβηθδβ, πα ποῦ 
αὐζαϊπες {ο {με Ἰὰνν οἵ τσ θοῖι5 6855. 
92 ὙΥΠοσυθίουνο 2 Ῥεσατδε {ει οι] 

ἐξ ποῦ ὈΥ {αμ, Όαῦ ἃ5 15 πγεγο ὮΥ 
{1116 πνονῖκς οὐ {πὸ Ίαν: 1οΥ [Π6Υ 
βὐππηρ]εᾶ αὖ ας βἰαπιρπιρείοηθ, 
95 Α5 16 15 πτ]δίεη,  Βε]ο]ᾶ, 1 1αγ 

1η ΡΙ0π ἃ Εἰαπαρ]Ηρεδίοπε, ἃ πα του]ς 
οἳ οὔ επόθ: απιᾶ πποβοσγοεΥ Ῥεμογεί]ι 
ΟἿ Ἠήη, 5118}] ποῦ 6 ᾿ 5 μδτηθᾷ, 

10 ἘτείμταἨ, Τὴ Ἠεατίς ἄοβίγα 
ππιά ΡΥΑΨΟΥ {ο (αοα {ου 1δταε] 15, ιαῦ 

| Όπογ τηϊσ]{ ο βανεᾶ. 
9 Έον 1 Ῥοαυ {ποθὴ τοσυογᾶ, {πᾶ 
ΠΟΥ Ἠανθ ἃ ΖεαΙ οἳ ἀαοᾶ, μαὺ πού 
ποσοοτ( πρ {ο Ιαιογ]οᾶρο. 
8 Ἐοτ {μεγ Ρείηρ Ισποταπ{ οὗ ἀος8 

[απσΠίεοαδΠΘΡΒ, απά ροῖπς αβοπί {ο 
οβίαΡΗΒἩ {Π|6 1} οὗ Υ]ρ οι 5658, 

ἢ αγθ ποῦ βατηϊ {64 Ππειπβδ]νοβ απο 
Π6 ΤἹ]ρΡΉ ΘΟΌΒΠ655 οὗ ἀοα. 
4 Ἔον ΟἨτ]βῦ 15 {π6 οπά οἵ {πο Ίαπν 

ον 11βΗ{οοΙΒΠΘΕΒΒ ο 6Υ6ΙΥΥ οπθ ὑμπὰῦ 
ρθουν θη. 
ὅ ἘῸΥ Μοβος ἀεβοτιρεί]ι {Ππ6 τ1σ]ιή- 

| 60ά8ΠΘΡΒΡ ὙΥΒΊΟ 15 οὗ {Π6 αν, ὑπαΐ 
ἜΦΠ6 1παη σμολ ἀοσί] Ώποβο (πρβ 
5Πα]] Ἠνο Ὦγ έλατα. 
0 Βεῦ Όλο τἸσμίοοαδπεςς ΒΟ 15 

οἳ ἔαϊῖπ, βρθακοίη οὐ {15 ψ|56: 
ἘΚ. ποῦ ἴῃ {Π]π6 Πποᾶγύ, Ἠ/Πο 588] 
ὩΒΟΘΠΩ͂ 1Π{ο ἨἩσθανευ» ἜΤ]μαῦ 15. ἴο 
Ῥτΐις ΟΠν δῦ ἄονγῃ ΤῊ Ότη αβογο. 

Οὐ, ὝΠΟ 5881] ἄαδεεπα Πίο ἐ]ιο 
ἄθορ" Ποῦ 15 {ο ταις ἂρ Οτι 
ασαϊπ {ΥοΙη {16 ἀεαᾶ. 
8 Βαὺ πγ]ιαί ϱαϊζμ 10 Ἐ Έμο πτοτᾷ 15 

πῖρη ἴμοθο, ευέπι ἴῃ Όγ πποα{Ἡ, πα 
ἴῃ ΤΗΥ Ἰοαγί, ὑμπαὺ 15 ια ποσὰ οἳ 
{10} τν ηΊο]ι πνο ῬτεαςἨ, 
9 Ἔμαϊ 11 μοι βΒα]ί «οπ/{θββ πα ζ]ι 

Ώιγ πποπ{] {μα Τιογά 6 εεας, απ ϱ]ια]ς 
Ῥομοαγο ἴῃ {μπα Ἠεατί ὑμπαὺ αοα Πα} 
γιάβθᾶ Ὠΐτη {οτι {π6 ἀεαᾶ, μου Ρα]! 
08 ρανεᾶ. 

1881 
258 ΤΟΥ ἴμο Τιονά π] εχοσπίο 5 

πγοτᾷ αροΏπ πα εατί], ΕπὶβηΙτις 
29 10 απᾶ οπής Ὁ 5ῃηῃογύ. Απᾷ, 

ὃ5 Τβα1α]ι δ ἢ βαῖᾶ Ἰνοΐουθ, 
Τὐχοθρῦ πε Τιογᾷ οὗ Βα ρδοίῃ πᾶ 

Ἰοῖῦ τι ἃ βεϑᾷ, 
Ὕγ6 Ῥαά Ῥεσσπης ἃ5. βοἄοιῃ, απιᾶ 

πιαα Ῥθθῃ τπαζο {|κ6 πηΐο ὅο- 
ΙΠΟΙΥΕΠ. 
ια 5181] πτε βαγ ἔπεπ 5 Τ]αί 

λα (αοπίΙ]ας, πνμ]]ι {ο]]ουγεᾶ ποῦ 
Π1{6Υ τ1ϱΗ{ΘοτΒΠΘΒΣ, αἰζαιπος {ο 
1ΙβΗ{ΘΟΠΡΠΕΒΒ, εΥεη μα τὶσμί- 
6ΟΠΡΠΘΒΕ νμ]ο]ι 18 οἵ Γι: Ραΐ 
15786], [ΟΠ ΟΡ αἴἴεν ἃ αν οὗ 
πΙΡΠ{ΘΟΠΙΡΠΘΡΣ, (14 ποῦ δυτῖγο αὖ 

95 ἐλαξ αν. ΥΒΘυοίοσυθ ἢ 1ῬΏαέααδε 
πο} οισέ τὲ πο ὍΥ [αι ἢ, 
ναί ας 10 πγετο Ὦγ νου]. ΤΟΥ 
βἰππηρ]εά αὖ πο βδίοπο οἵ 
5απηρΗπςσς εγυου ἃ5 16 15 υτιῦ- 
οχι, 
Ῥοε]μο]ᾶ, Τ αγ ἴῃ. ΖΙοη ἃ ΒἴοΠο 

οὐ ϱίπππρΗσ απᾶ ἃ τους οὗ 
οὔεπσα: 

Απ ἢ ἴλμαί Ῥο]ονοίαι οὗ 2 ΐτη. 
5881] ποῦ Ῥο ρα{ {ο βα1ης. 

10Ο ἈἘνείμται, 1ΙΥ θαυ δ 5 δάθβία 
απᾶ ΤΥ βαρρΗσαξίοι {ο ἀοά 18 
Του {μετα ἐ]λαί ἔ]ογ ταν Ῥοβανεά. 

2 ου Τ νῶθαν έλαια πιεβς λα! 
{πον Ἠαντο ἃ 268] Του ἀοᾶ, Ὀπί 

ὃ ποῦ αεεοτάπηρ {ο Ἰαιοπ]οεᾶσο. Ἐου 
ρεῖησς Ισπογαπί οὐ ἄοᾶς τὶσηί- 
Ο01ΡΠΘΒΗ, απ βοε]ῖτπς {ο οβίῃ- 
ΡΗΡΗ ὑπο οὐσῃ, μον αἰ ποὺ 
ραυ]ασῦ ἠποπηδε]νος {ο {Π6 τ1ρ]{- 

4 οὐπβΠΘΕΣ οἱ ἄοᾶ. Έον ΟΠ δύ 15 
{16 οι οὗ πα Ίαν ππίο τὶσ]ύ- 
60Π5ΊΘΡΕ Το ΘΥΘΙῪ οπο μας Ὀε- 

ὅ Ἠργείμ. ἘῸΣ Μοβες παει ια 
{86 τπαπ ια ἀοσοίμ {πε τ1ρῃί- 
εοαβποβς πυμΙσ] 15 οὗ ο Ίαπ 

Ὁ 518} Ίπτο {(πμετευγ. Βαῤ {π6 
ΤΙ θοῦ 655. τυ Ὡ 10} 15. οὗ {αδλι 
ΒΔ ἐμας, αγ ποῦ ἴῃ ἢ γ Ἠθατῦ, 
ὝΥΟ 5181] ἀβοθῃᾷ πο Ἠθαγοη 2 
(υμαί 15, {ο Ὀτίης Ομνῖδὺ ἄουντ :) 

7 ΟΥ̓, πο 518} ἆἀαβοσπᾷ 1Ιπίο 
{πο αὔγββ» (ὑμῶν 16, ἕο Ὀπίπρ 
ΟΠ γῖδῦ αρ ἔχοπι Όλο 4684.) Βαΐ 
πιπαῦ βαϊῃ 10 ἘΠῸ ποτά 15 
η]σ] {1θα, ἴῃ {γ τποπί], απ 
1η ἔῃ πραγ: ὑπαῦ 15, πα ποτά 
οὗ {α1011, 10} πνο γ6ας]: 40 6- 
σπα5ο 1 ἴλοι δα] ὅσοι[θββ 
ὙΠ} ὑπ τηοαΐῃ «6585 ας Τιοτᾷ, 
ΔΗΩ͂ 518}} Ῥο]ονο ἴῃ 1 Ἰοατῦ 
Όιαῦ αοα ταϊβθα πα ἔχοπι {ο 
ἀεαᾶ, ἴμοα δα] μὲ μαγεᾶ: 

ορ] 

ςὈ 

10Υ, Βε- 
έαιδε,ᾶο- 
πρ Ὁ πιο 
ὃν Τα, 
δέ αξ {έ 
1ρετε ὃψ 
100Υ15, 
ΕΥ 
ϑδέιηγιδ οι 

305, ἐξ 

δαν. 
αοοσᾶ 
Ῥίέαδωγ6, 

4ος, 
ἐπαὶ 

5. Β0πΠΙ6 
αποιεηό 
ααλοτί- 
{1605 τοδὰ 
σ011Τεδ5 
{116 τὐογὰ 
τοι Τὴν 
ιοί, 
ἐμαΐ 
οσδις 15 
Τογα, 
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Ἧ ΝΝν “ Δ ΄ 2 

58 λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν δικαι- 

οσύνῃ ὅτι λόγον συντετμημένον 1) ποιήσει 15 ΟΠι. ἐν δικαιοσύνῃ" ὅτι 
- - ν ν Ὃν 

9) Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ καθὼς προείρηκεν λόγον συντετμημένον 

᾿Ἠσαῖας, Βὶ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν 

ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν, καὶ 

ὡς Τόμορρα ἂν ὡὠμοιώθημεν. 
, μὰ 5 - “ 5, Ν λ ’ 

ὃ.) Τί οὖν ἐροῦμεν ; ὅτι ἔθνη, τὰ μὴ διώκοντα 

δικαιοσύνην, κατέλαβε δικαιοσύνην, δικαιο- 

81 σύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως" ᾿Ισραὴλ δέ, διώκων 

νόμον δικαιοσύνης, εἰς νόμον δικαιοσύνης 11 ον. δικαιοσύνης 
3 2 - , “ . 5 / 

859 οὐκ έφθασε. διατί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως, 
[μη ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων νόμου!” προσέκοψαν 1" οπι. νόµου 

88 γὰρ!" τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος, καθὼς ο μα » ΤῸ} ἡ 

γέγραπται, ᾿Ιδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσ- αυ 

κόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου" καὶ πᾶς: ὁ 15 Οπι. πᾶς 

πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 

10 ᾿Δλδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας 
, Ν ς “-“ ε 

καὶ ἡ δέησις ἡὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰ οηι. ἡ 

το 
τὸ Ἰσραήλ ἐστιν" εἰς σωτηρίαν. μαρτυρῶ γὰρ 3 αὐτῶν 

αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ 
» - Ν - - 

ἐπίγνωσιν. αγνοουντε» γαρ τὴν του Όεου ε9 

Ψ Ν 5 

δικαιοσύνην; καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζη- ὃ οπι. δικαιοσύνην 

τοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ 
« , ΄ Δ / Γ΄ ΔΝ .) 

4 ὑπετάγησαν. τέλος γὰρ νόµου Χριστὸς εἰς 
’ ΄σ ’ὔ ΄“΄ 

ὃ δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Μωσῆς 
πι / ΔΝ ῃ Δ - 5 ᾿ σι 

γὰρ γράφει" τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ 3 αὐὰ ὅτι 5 οι. τοῦ 
0 / Ὁ ς ’ 3 ΑΙ ΒΩ ’ , 

νόµου, ὅτιῦ ὁ ποιήσας αὐτὰῖ ἄνθρωπος ζή- 6 οπι. , ὅτι 
Ξ » 3 - 8 ς δὲ » , 7 ᾽ 5 

ὃ σεται εν αὑτοῖς, ἢ ὁε εκ πιστεως δικαιο- ἴ οπι. αὐτὰ 
, “ Ν » - 8 τη 

σύνη οὕτω λέγει Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῇ 
/ 5 , 3 Ν 5 [ιά μα 9 

σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν ; (τοῦτ 
” ΄ Ν ΜΗΡ ” ’ ΄ 

Ἴεστι Χριστον καταγαγεῖν") ἢ; Τίς καταβη- 
3 ᾿ »Ω ἐνὸς ὀγϑν Ἢ Ξ 

σεται εἰς τὴν ἄβυσσον; (τοῦτ᾽ ἔστι Χρι- 
Ν ) - ὧ ΄σ 

8 στὺν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.) ἀλλὰ τί λέγει; 
Ἐν ’ σο Ν ς΄ , 5 5» ΄“ ιά ’ 

γγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί 
κ ΑΕ8 - . - 

σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου τοῦτ᾽ ἔστι τὸ 
ες ΄σ , ἃ , - 

9 ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν᾽ ὅτι ἐὰν 
« , » ΄“ ’ ’ -“ 

ὁμολογήσῃς" ἐν τῷ στύµατί σου Κύριον Ὁ Ματῃ. αάάρ τὸ ῥῆμα 
᾽ - Ν , 2 - ΄- 
Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου 19 Δ7αγ. ὅτι Ιύριος Ἴη- 
“ ς Η γ, ἦς ἿΨ » - ΜΈΣ, ῦ 
ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήση ο 

οϱ ὦ 
.-“- - 

| 
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Ἀ]ς. 52. 7. 
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15. 

αΠβισοα, 
“Τό 12. 
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ΤΟ ΤΗΕ  ΒΟΜΑΝΕ Χ. 10--ΧΙ. ὃ. 

1611 
10 Ἐον τὺ {π6 πραγ τῆ Ἰ6- 

Ἠανοαύ] απο τσΠ{οοαβΠΘΒΒ. αι νι ἢ 
πα του οοπ{αεββίοη 15 ππαᾶο πο 
ραναδίοῃ. 
11 ον {πο Βοπιρίγο δαϊζ]ι, Ἐ Ί/Πο- 

ΒΟΘΥΘΥ͂ Ῥομοενείῦ]ι ον Ἠϊπι 5181} ποὺ 
Ῥο αβΠαπισά. 
19 Ἐον ἴμαγο 15 πο 6ἱΠεγοισς Ῥε- 

ἔνγασι ὑπὸ ον απᾶ ὑπὸ ἀνθεῖς: Του 
{Π|6 5816 Του αὶ ΟΥΘῚ αἱ 15 Το πη{ο 
411 ὑπδῦ 6811 προ Πΐτη. 
18 ἘΞΒΟΥ ὙΠΟΒΟΘΥΘΥ 5118] 681] προπ 

{πθῸὸ Ναπιαο οἵ {π6 Τιοτά, 5118} ΡῈ 
βανεᾶ. 
14 ον {λεν 5181] ἔ]ιογ 681] οἳ Ἠϊτα 

ἴῃ ὙΠοῖὴ {1εγ Ἠανο ποὺ Ῥομαενες ὃ 
απᾶ ΠΟΥ μα] ποὺ Ῥε]αενο πι ΠΙπῚ 
οὗ πΥ ΠΟΠ {αγ πᾶν ποὺ πρᾶν 2 απά 
ΠΟῪ 518} ποὺ Ποῦ ποπ ἃ 
Ῥγεας]μεν ὃ 
15 Απιά Ίου 51.811 ἴπεσ Ῥγοας], εχ- 

οαρῦ ἴπεγ Ῥο εεπ{» 85 1 15 ψυϊ θη : 
ου; Ῥεαι απ] αγθ {Π6 {αεί οὐ {παπα 
ναί Ῥγοασ]ι {ο (ἆοβροεὶ οἵ Ῥθαςθ, 
απᾶ Ῥντίπρ ρ]αᾷ Πάΐῑπρς οἵ ροοά 
ΟΕ µπρς ! 
16 Βαῦ {μεγ Ἰανα ποῦ 81] ορεγεᾶ 

{π6 (4οβρο]. Ε ον Ἡραίας βα10}}, ἘΠ οΥά, 
πνπο Παζ] Ῥεμενες Του Ἱπεροτί» 
17 Βο ὕπρῃ, Γα 10} οοπιεί] Ὦγ Πεατῖπρ, 

απᾶ Ἠδατῖπς Ὦγ {μα πγοτᾶ οὗ ἄοά. 
18 Βεῦ 1 Ραγ, πᾶν που ποὺ Ποατᾷ 2 

γ6β γον, ἘθΠαίν βου τγοπῦ ἰπύο 
411 {π6 οατίἩ, απ ιαῖν σον ππ{ο 
ια οπᾶς οὗ {Π6 πνοτ]ᾷ. 
19 Βῦ 1 βὰν, Ὀτά ποὺ ΤβΥαο] Ίσιουν ὃ 

ἘἸγϑὺ Μοβοβ ρα], ἘΠ πι] Ῥτονοκεα 
γοα {ο Ίεα]οιςδγ Ὦγ ὧπαπῃ ἐπα αὖθ πο 
ῬΘΟΡΙΘ, απᾶ Ὦγ ἃ [00115}} παθίοτ 1 συ] 
ΦΈΡΟΙ γοι. 
20 Βαὺ Ἡραῖας 15. ναι Ῥο]ᾶ, απᾶ 
Βα η, ἘΙ πνας Γοαπᾶ οὗ ἔ]οπαι λα 
βοπρΗ{ τηο ποῦ: 1 τῦδϑ τπαᾶο πιαπ]- 
{656 απο ἴπιεπα ὠλαῦ αβκοᾷ ποῦ αξίαν 
116. 
21 Βαὺ {ο Τρτας] 6 εαἲ Πα, ΕΑΠ ἄατ 

Ίοηρ 1 πᾶν βἰτείο]οά {οτι τιγ 
Ἰαπᾶς ππίο ἃ ἀϊβορε(Ιεπί απᾶ σα]ι- 
ΡΕΨΙΠΡ Ῥεορ]θ. 

11 Ο Ε01 εαγ ἴμεηπ, Ἠαίμ ἀοᾶ οαδί 
ΑΝΤΑΥ Π15. Ῥεορίε2 αοα {οτριά. Έον 
1 4150 απ απ 1βγαε]{α οὗ ὑπ6 βϑϑᾶ οἵ 
Αρταµατη, οἳ ἴ]ιο 1ο οἳ Ῥεπ]αιηίη. 
2 ἄοᾷ Ἰαῦι ποῦ οαϑῦ απναγ Ἠ18 

Ῥθορ]ο το ο [ογοκπσιν. ὙΠοῦ 
γο ποὺ πμαῦ ὑπὸ Βοπρίανο βαὶ ἢ οὗ 
ἘΜαβΒ2 πον Π6 τη κϑίῃ ΠΠ{εγοββΒΡΙΟΊ 
{ο ἀοᾶ ἀραϊηδῦ 15786], βαυίηρ, 
8 ἘΤιοχά, ὑμεγ Ἰαγο Κο {1γ Ἐτο- 

18681 
10 {ου πλ ὑπ Ἠεαγί τπαη Ῥοε]αναίῃ 

πη{ο τΙΡΗΓΘΟΙΞΠΘΡΒΒ; απιᾶ λα {11ο 
τη τι ἢ οοη{6ββίοἩ 15 ππαᾶα ππζο 
βα]ναβοἩ. ΕῸΥ {Π|6 βοτ]ρίαιτο βα1 δι, 
Ὑ/ποβοσνοΥ Ῥεμενεῦι οἩπ Πτα 

9 ΒΠαΙ ποῦ Ῥο Ῥαῦ {ο βΠαππο. ἘῸΣ 
ΊἼπονο 15. πο ἀἰδΗμποβίοη Ῥεϊνθοι 
αι απά ἀγεεῖς: ΤοΥ ἔλμο βαπιθ 
1,ογᾶ 15 Τιογα οὗ 81], απᾶ 15 τς 

ὃ πηΐο 811 ὑἐμπαῦ 6811 προπ εἴπ: {οτ, 
ὙΥ̓ΠΟΒΟΘΥ ΟῚ 5118}} 61] απροπ {πὸ 
πα1ηθ οὗ [Π6 ΤιοΥα 5118] "»ὰ βωνϑᾶ. 

14 Που ὠπει 5181] ὑΠ6 Ὺ οα]] ο Πΐτη 
1 ύοτη {Ποὺ Ίαγτο ποὺ Ῥεμενες 2 
παπά ΠΟΥ 5118}} Όπαγ Ῥε]ογο ἴῃ 
Ἠήτη Ὑγποτη {αγ Ἠανο ποὺ πεανά 2 
απ ον 5881] {που δαν νηζ]λοτί 
α Ῥγθας]μεν 2 απά Ίου 5181] {αγ 
ῬΥδαςἩ, εχεερί Ίἴμεγ Ῥαο πεπίὀ 
6εγεη ας ὖ 15 ντ] ίοη, ον Ῥοατ- 
{{{π] αγο {μα Τεεῦ οἵ Όμαπι {]ιαί 
Ῥνϊΐης 1ρ]αά ὑϊάϊηρθ οἵ ροοᾷ 
{1 5!} 

Ῥαῦ ἴπεγ ἀῑᾷ ποὺ 811] Ἠδατ]ατ 
ἴο {π6 2ρ]δᾷ ἀάϊπρβ. Του 1βαῖδ ἢ 
5810}, Τιογᾷ, πο πα Ὀο]ιονοά 
ΟἿ τ ρου ο ΡεΠεί όοπιεί] οἵ 
ἨοδαΊηρ, απ Ἠδατίπρ Ὦγ ὑπὸ του 
οἵ ΟἸδύ. Ῥαΐ 1 βὰν, 14 ὑπο 
ποῦ εαν» Ὑσα, ΥοετΙγ, 
ΤΠ βοαπᾶ νγοπῦ οαῦ ἰηΐο αἱ 

{16 εαγί]ι, 
Απιά ὑπο ῖν γγογᾶβ ππζο {πὸ οπᾶβ 

οἵ δίο πγοτ]ά. 
19 Ῥαῦ 1 βὰν, 14 15786] τοῦ που ἢ 

Εϊεθὺ Μοβος βδίίῃ, 
1 να] Ῥχογο]ο γοι {ο Ίεα]οαβγ 
πο ὑπαῦ ΠΟΙ 15 πο παΙοΠ, 

γαι ἃ παίοη γοῖᾷ οὗ απάετ- 
βίαπάϊπρ νη]] Τ αΏροαχ το. 

20 Απᾶ ]βαίαμ 15 γειγ Ῥο]ά, απᾶ 
Βα1δ]ι, 
1 πας {οαπᾶ οὐ πει (ας 

ποαρῃῦ 1ης ποῦ ; 
1 Ῥεσασπια ππαπΙ{θβ{ ππΐο {Π 61 

{μπαῦ ἀϑκρᾶ ποῦ οὗ πηθ. 
21 Βαυΐ ἃ5 {ο Ίβταεί Ίο βαΐϊψῃ, ΑΙ {πὸ 

αν Ίοηςρ ιά Τ βργθδᾶ οτί ΤΗΥ 
Ἠαπᾶς απίο ἃ ἀϊβορεάιεπί απά 
ραϊηδαγίηρ ῬεοΡρ]θ. 

1 βαγ μπει, Ῥϊιά ἄοά εαδί 
οϐ Ἠϊ5 Ῥοεορ]ε2 «ἀοᾶ {οτρίά. 
Έον Τ 4180 απ απ Τρταοε]ίο, οὗ 
ἴ]ιο 5664 οἵ ΑΡγαµαπα, οὗ {Π6 {0106 

2 οἵ Βοπ͵διηϊη. «ἄοά αϊά ποὺ οαϑύ 
ΟἹ ΒΒ ῬΘΟΡΙΘ πγἨῖο]ι μ6 {ογεκηστγ. 
ΟΥ πιοῦ το ποὺ πα ἐπ6 βοτῖρ- 
ίαπχο βαϊζ] 4οἳ Ελα 2 πον 116 
Ῥ]οπᾶεῶ]α τυ 10} οὐ αρα ϊτπδί 1βτασ], 

ὃ 1ιογᾶ, {πον Ἠαγο Ιᾳ]οᾷ {πῃ γ Ῥτο- 

μα τὰ ο πι 

16 

17 

18 

ΤΟΥ, ἃ 
σοβρεῖ 

305, 
σοδρεῖ 

δαν. (16 
ζπ]ιαῦ {ί- 
σα εαρίῃ. 

«Ο0, ἐπ 
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[ή 

19 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στό- 

11: ματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. λέγει 
Ά, ς / ” ς /΄ 3 » - . γὰρ ἡ γραφή, Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ 

, 3 / . Ν 

19 καταισχυνθήσεται. οὐ γάρ ἐστι διαστολὴ 

᾿Ιουδαίου τε καὶ Ἕλληνος" ὁ γὰρ αὐτὸς Κύ- 

ριος πάντων, πλουτῶν «εἰς πάντας τοὺς ἐπι- 
’ ᾽ , “-“ ν Δ Ἅ 9 

13 καλουμένους αὐτὸν. πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικα- 
" - 

ΜΗ λέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. πῶς 
Φον , 11 1590 Δ 5 813 2 

οὖν ἐπικαλέσονται!] εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν ; 

πῶς δὲ πιστεύσουσιν 153 οὗ οὐκ ἤκουσαν; 
“ δὲ 3 , 19 Ν / 

πῶς δὲ ἀκούσουσι]ὸ χωρὶς κηρύσσοντος; 
Εἰ - ᾿ Σ" 
1 πῶς δὲ κηρύξουσιν: ἐὰν μὴ ἀποσταλώσι; 

Δ , ς « - ς / “- 

καθὼς γέγραπται, Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν 

εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζο- 

μένων τὰ "Ὁ ἀγαθά. 

1 ᾿Αλλ᾽ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. 
Ἠ Ν λέ Κύ / 3 / ΄σ 

σαΐας γὰρ λέγει, Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ 
᾽ - « “ ” ς α 3 5 “-“ ς μ 

ΙΙ ἀκοῇ ἡμῶν; ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ 
- ΄ Ν 

Ι8 ἀκοὴ διὰ ῥήματος Θεοῦ", ἀλλὰ λέγω, Μὴ 
ἘΝ - Σ - - 

οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε' εἰς πᾶσαν τὴν γῆν 

ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρα- 
α 5 , Δ ψι] ” “ 5 Ὁ 19 τα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. ἀλλὰ 

Α - 

λέγω, Μὴ οὐκ ἔγνω ᾿Ισραήλ 18; πρῶτος 
“ Ἁ “ 

Μωσῆς λέγει, Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ 
3” ” ψ Αν ” ΄ “ « “ 

οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 
᾽ Ἄ ἀν" - , 

3) Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει, Ἐύρέθην 
ἴω} 53 Ν Δ “ 3 Νὴ 5» , 

τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην 
΄“ ων Ἂ, 3 -“ Ν Δ Ν 2 31] τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι. πρὸς δὲ τὸν Ἴσ- 

Δ Ν , 

ραὴλ λέγει, Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα 
ΔΝ ” -“ 

τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ 
» ’ ἀντιλέγοντα. 

΄ 3 να δ / ς Ν Ν Α 
11 λέγω οὖν, Μη ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν 

» ΄ Δ ΄ ν Ἂ τ 4) , 

αὐτοῦ ; μὴ γένοιτο. καὶ γὰρ ἐγὼ ᾿Ισραηλίτης 

εἰμί, ἐκ σπέρματος ᾿Αβραάμ, φυλῆς Βενϊαμίν. 
2 3 / « Ν Ν ον » “ 8 

9 οὐκ ἀπώσατο ὃ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν 
Ἅ ,΄ 

προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἤλίᾳ τί λέγει ἡ 
/ « » / »“ - ΔΝ - γραφή: ὡς ἐντυγχάνει τῷ Θεῷ κατὰ τοῦ 

8 Ἰσραήλ, λέγων,ὶ Κύριε, τοὺς προφήτας σου 

ἐπικαλέσωνται 

5 πιστεύσωσιν 

ἀκούσωσι 

κηρύξωσιν 

15 ρῃι. τῶν εὐαγγελιζο- 
μένων εἰρήνην, 

10 οπι. τὰ 

1 Χριστοῦ 

15 Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω 

1 ρῃι. λέγων, 

-- 
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το ΤΗΕ ἘΟΜΑΝΡΘ ΧΙ. ὁ- 17. 

1611 
Ῥμοίβ, απά ἄ1σσαᾷ ἄονπι ἐμῖπο Α]ΐανΕ, 
απᾶ Τ απι ]6[ί αἶοπα, απά {ΠΥ 5οο]ς 
ΤΙΥ 116. 
4 Βα νηαῦ βαΙ(Ἡ {Πο απβπεν οἳ 
αοᾶ απ{ο Ἠϊπα) ΣΤ Ἠανο γοβοννεᾷ {ο 
ΤῊ 561 βογεπ {μοτβαπᾶ 1Π6Π, ΥΠΟ 
Πᾶν ποὺ Ῥονγοά ὑπθ Ίππο {ο έμε 
ἴπιαφο οὗ Ῥαα]. 
δ Εϊνοαπ Ρο (Παπ δὖ {πρ Ῥγορδεη{ 

πηο 4150 {πετο 15 ἃ πεπηπαπ6 ας- 
οοτᾶἵπρ {ο ἴμο οἰ θούϊοῃ οὗ τασθ. 
6 Απά Ἡ Ὦψγ ρταςε, {θη 15 1 πο 

1ΠΟΥΘ οὗ ΠΟΥΚΒ: Οὐ 56 ρταςο 15 
ΠΟ 1ΠΟΥΘ ργᾶθθ. Βα 1 10 Ῥο οἵ 
ΨΟΤΚ5, μετ 15. 16 πο ΤΠΟΥΘ ρταςθ, 
ΟὔΠΘ 156 ΤΟΥ. 15 πιο ΠΙΟΥΘ ΤΟΙ. 
7 Υμαῦ πιει» 1ϑυ861 Βαΐῃ ποὺ οὗ- 

{αϊηθα πας 16 Ίο βεα]κοαί] ἴου, 
Ῥαὺ {πὸ οἰοοίῖοι μδ 6 ορίαϊποᾶ 10, 
απάᾶ μα γορί πγοτο | Ῥηπᾶσᾶ, 

8. Αοοοτάῖηρ ας 10 15 τί θον, Αἀοᾶ 
λα] νε {μαι {Π6 ΒΡ οὗ ᾿᾿ β]απῃ- 
Ῥαυ: Ἔσσος ἴ]αί ἴμαεγ 5ῃου] ποῦ 566, 
απ εατς ὑπαῦ {ΠΟῪ βΠοα]ά ποὺ Ἠθαχ, 
πηΐο {1Π15 ἆατ. 
9. Αμᾶ Τανιᾷ ρα, ἘΤιοῦ {πεῖν 

{αβίε Ῥο τιϑᾶθ ἃ 5Π8716, απά ἃ αρ, 
απιά α αππρπρρ]οε]ς, ἃ πα αι γθοοχη- 
Ῥαπος πηΐο ἐμ τη. 
10 Ἀτιοῦ ὑποῖν ογοΡ 6 ἀατ]κοπα, 

ἐμπαῦ {ΠΟΥ ππαγ ποὺ 566, απά ΒΟΥ 
ἄοππι Οπαῖν Ῥασ]ς απαγ. 
11 Τ 6αγ {Πει; Ἠαγνε ἴ]εγ αἰτπιΏ]οᾶ 

ὑμαῦ ἴΠεγ αἸιοπ]ά 811) Οοα Του. 
Ῥπαΐ γαΐμον (ιτοασ] ΕΠιαῖν [81] βαῖνα- 
[οι ἐ5 οοπιε ππίο π6 (ἰΘ ἢ 1165, {ου 
{ο Ῥτονοκα {ποθι {ο ]δα]οαβγ. 
12 Νον 1 {π6 [81] οὗ {μετα Ῥο {116 

τῖοηαβ οὗ {π6 πνοτ]ᾶ, απιά ἴἶο Ἱ ᾱτ- 
πηϊπϊςμΙπρ οὗ {μοπῃ, {1ο τίσ]θς οἵ {116 
ἄσαπί]ες: ΠΟΥ 1ηπ6] ΠΊοΥο παῖν {π|- 
ΘΡΒΡ 2 
15 Ἐον Τ ϱραα]ς ο γοα ἄσπα]ες, 

ΠιαΡΙΙΠΕΗ 85. Τ ατα [Π6 Αροβί]ο οἵ λα 
|; ἀοπῄ]ες, Τ ππαρπΙ{γ τηῖπο ο{]σο: 

14 ΤΆ Ὦγ απγ τπδαπ5 Ττηαγ Ῥγοτοκα 
{ο επηπα]αίίοι ὑπο πνΙο α1θ ΤΗΥ 
Ώοβῃ, απᾶ τηϊρ]{ βαγθ 80Π16 οὗ {πετ 
15 ἘῸΥ 1 {π6 εαβὔίηρ απταγ οὗ ὑπ 6 

Ῥο {μα υϑοομο]πρ οἳ Ίο σον]: 
τὺ 5α]] πο τοσδίνἵῃρ ο έεπι Ῥα, 
Ταῦ Π|6 Τοπ {πε ἆθαα ἢ 
16 Ἐου ιο αγ γαΙῇ Ὦο Ἠο]γ, ἴ]ο 

συγ} 15 4150 λοίῃ : απά 1 {π6 τοοῦ νο 
ΠΟΙ͂, 5ο αγ 6 {Π6 ὈΥΆΠΟΠΘ65. 
17 Απᾶ 1 6οπιο οὗ {π6 Ῥγαπο]εβ Ὦοα 

Ῥγοίζθῃ ο, απά ποῖ, Ροΐης ἃ ψ]]ἃ 
οϊνο ἰγθο, πγοτῦ ρταβες ἴῃ ἢ ατηοπρδὺ 
{Ποπὰ, απιά τυ 0 ἐμεπη βατίακεξί οἵ (λα 
γοοῦ απᾶ ἔαΐηθ55 οἳ {Π6 οΟἸἵγϑ ἔγεο: 

4 

ψι 

-α ερ 

ορ 

[ο] 

10 

11 

1 

ΤΙ 

6 

τα 

1881 

ῬΗείβ, {αγ Ἰανο ἀἱρρεα ἄστη 
πο αἰίατς: δηα 1 τὰ Ἰο αἶοπο, 
Δ Όπεν 566}. Τὴῦ 116. Βαΐ 
πλαῦ 510} {ο αΠβΊΤΕΥ οὗ ἄοᾶ 
πηΐο Πΐτη 92 1 Πᾶν 16[ῇ {ου παψβα]Γ 
ΒΟΥ {Ποαβαπιᾶ 1ΠΘΠ, πο Πᾶνα 
ποὺ Ῥονγεᾶ ἴο Ίπεαο {ο ἘῬαα]. 
Ἓνεη 8ο ἴπειπ αὖ {π18 Ῥταβετί 
πια 8150 {Πογο 15 ἃ Τοπηπαῦ 80- 
οοτάπς {ο {ο οἰθοίίοι οὗ ρταςο. 
Ῥαΐ τ 1Ὁ 15. Ὦγ σνασο, 16 15. πο 
1ΠΟΥΘ οἳ Ὕνοτ]ςς: οἑμονν/]βο ρταςθ 
16 ηΟ ΠΟΙΟ ργασθ. ὙἨιαῦ ἐπ 6 
Τ]μαῦ ΒΟ Τβγαε] βεο]καί]ι {οΥ, 
ὑπῶῦ Ἡο ομαϊπαᾶ ποὺ; λαέ {πὸ 
οἰοοίοτ ορέαϊποᾶ 16, απᾷ {μπε τος8 
ππογο Ἠαγάσπεα: αοσογάπσ ἃ5 
10 15. συ έίθη, ἀοᾷ ρανγο {παπα 
ἃ Βρ[υ]Ὁ οὗ πβίπρου, εγες ἐπαῦὺ 
{πον βποπ]ᾶ ποὺ 566, απᾶ 6115 
Όιαί Όιογ ϱλοπ]ᾷ ποὺ πρᾶν, ππ{ο 
{815 γαι ἅαγσ. Απά Ὀανιᾶ 
βαΙἩ, 
Τιοξ Ειοῖν {α)]ο Ῥο πιαᾷθα 5Παγς, 
απ α ἱταρ, 

Απά ἃ εἰπηρΗπσρ]οσῖς, απᾶ ἃ 
1ΘΟΟΙΗΡΕΙΡΘ πηΐο δη: 

Τιοῦ ἐ]ιοίγ ογος ο ἄατ]κοπες, ἐπα 
ΤΠ 6Υ τῇδ ποῦ 566, 

Απᾶ ον ὑπο ἄοσπι ἐμοὶ δος 
αναγ. : 

1 58. ἴμοπ, Ὀιά {ποὺ εἰππιρ]ο 
{παῦ {ποὺ τηῖσ]{ [4112 ἄοᾶ {ου- 
δια: ναί ὃν ὑποὶν 1141] βα]ναίάοτι 
ἐ8 οοππε απο ια θπΙ]ο5, {οΥ 6ο 
Ῥγογο]κο {παπι {ο Ίεα]οαδγ. ΝΟΥ 
1 {πον [81] 19 ὑπ τίο]ος οὗ {μα 
πγογ]ᾷ, Δα {πεῖν 1055 {ιο τῖο]μος 
οὗ {πὸ ἀαπ]θς: ΠΟῪ ΤΟ τπογθ 
{αν ἔπ] 6559 
Βα 1 Αρεα]ς ἐο γοῖι ἐπαΐ ατα 

ἀαπί]θς. Τηδβιηποῖ μοι ας Τ 
ΔΤ) δὴ αροδίο οἵ «οπίΙ6Β, 1 
ΒΊΟΥ ΤῊΥῪ ΤΩ] ηἸδίσυ : 1 ὈΥ ΔΠΥ͂ 
1ΠΘΑἨ5 Γ1ηαγ Ρτονο]ο {ο 16α]οιβγ 
ἴλεπι ἐᾖιαί αγο τὴν ΒΘ81, απᾶ ππαγ 
βανο 801106 οὗ {]ιοπι. ΕῸΥ 1 {Π6 
οαβῖης ΔΥᾺΣ οἵ παπι 5 {Π6 
γασοπσῖ]τισ οἳ {ιο που], πτμαῦ 
αλα {πὸ τοσεϊνίηρ οὗ ἔλνοπι ο, 
νπέ 11ἴ6 {δοπα ἐπ θα} Απᾶ 1 
{πὸ Πγβέξντι 15. Ἰο]γψ, 5ο ἶ5 {πο 
Ίαπαρ: απιά 1 {πο τοοί 15 ΠΟΙ͂, 5ο 
4Ο {ο Ἠγαπεμθβ. Ῥταΐ 1 6οπ1θ 
οἳ ιο Ῥταπσμθοβ Ἴποτο Ῥχοκαι 
ος, απά ποι, ὈῬείιρ ἃ ππ]ἁ 
οἩνα, Ἱναδύ ρτα[οᾷ 1 απποπς 
Ώλπθιή, απιᾶ ἀῑᾷξῦ Ῥοασσππθ Ῥαχ- 
{αΚον ση] {Πατα 2οῖ ἴλμο τους 
οἵ ο {αΐιθβς οὗ ἴμο ονο ἴπεο; 

105, 
{γοδμαςα 

3 ΜαπΥ 
αποϊοης 
ααὐλοτ]- 
{165 τοας. 
οΓ ία 
γοοί απὰ 
οὐ ἐπα 
Γαΐπεςς. 
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Ενα ν 2 
απεκτειναν, καὶ τὰ θυσιαστήριά σου κατέ- 

᾿ ΒΤ, / Ν 
σκαψαν' κἀγὼ ὑπελείφθην µύνος, καὶ ζη- 

- ΄ 2” σα 

4 τοῦσι τὴν ψυχήν µου. ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ 

ὁ χρηµατισµός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισ- 
” Ὁ} 3, / 

χιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ έκαμψαν γόνυ 

5 τῇ Βάαλ. οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ 
- ον ΄ 

6 λεῖμμα κατ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν. εἰ 
Ν ῃ σος ) ο ἕ ων ἐν ες / 

δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων' ἐπεὶ ἡ χάρις 
3 ᾿ ΄ ᾽ . ΤΕ 4 »» 4 οὐκέτι γίνεται χάρις. εἰ δὲ ἐξ ἔργων, οὐκέτι 

ἐστὶ Χάρις ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐκέτι ἐστὶν 
3 ΠῚ - 

7 ἔργονϊ. τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τού- 
4 τὰ 5» ον ς 3 5 Ἁ 3 , 

τουἲ οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέ- 

Άτυχεν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν καθὼς 
΄ ” Φ 3” “ ς π᾿ ΄σ 

γέγραπται, Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα 
2 4, - Ν ᾿ 

κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ 

ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέ- 
ή 

9 ρας. καὶ Δαβὶδ λέγει, Γενηθήτω ἡ τράπεζα 
Ἂ “ ᾿] ΓΝ Ν ᾽ { Α ᾿] 

αὐτῶν εἰς παγίδα, καὶ εἰς θήραν, καὶ εἰς 
3 νὰ 10 σκάνδαλον, καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς" σκο- 

τισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ 
Ψ ᾽ν Δ - 3 “ Ν 4 βλέπει», καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς 

΄ Ξ λέ 9 4 ᾽ν, - 

1 σύγκαμψον. λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα 
, ΔΙ / . ᾽ Α “  - 

πέσωσι; μὴ γένοιτο' ἀλλὰ τῷ αὐτῶν πα- 

ραπτώµατι ἡἣ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ 
- ” / 5 ΕΣ λ / 

19 παραζηλώσαι αὐτούς, εἰ δὲ τὸ παράπτωμα 

αὐτῶν πλοῦτος κόσμου, καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν 
Ν “ 3 - , ε Α ͵ 
πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα 

αὐτῶν; 
. « - 5 ΄σ 

1 Ὑμῖν γὰρ" λέγω τοῖς ἔθνεσιν, ἐφ᾽ ὅσον 

μέν" εἶμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν δια- ὃ (μὲν) αι] οὖν 

11: κονίαν µου δοξάζω εἴ πως παραζηλώσω 

μου τὴν σάρκα, καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 

1ὅ εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, 

τῷ τίς ἡ πρόσληψις, εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν; εἰ 

δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα᾽ καὶ εἰ 

17 ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. εἰ δέ τινες τῶν 

κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὧν 

ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς, καὶ συγκοινωνὸς τῆς 
κ” »; ” / ΄ 

ῥίζης καὶϊ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, 

3. ρ)). Κ αἱ 

9 οπι, εἶ δὲ ἐξ ἔργων {0 
ἐπά οΓ Όσγ. ὃ 

3 τοῦτο 

ὅ δὲ 

7 οπι, 
μια. 

καὶ 



080 

03, 
Ἱιαγά- 
11655. 

Ἅ τα, 6. 
20, 

τον, 
οὐεγεᾶ. 

1.03, 
οὐεγεᾶ. 

10ου, δὶ 
ἔπεηι αἲῖ 
πρ ἰο- 
φείδου. 

ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΒ ΧΙ 18. 39. 

1611 
18 Βοαβὺ ποῦ αραῖηςί ὑΠ6 Ῥγαπε]ος: 

Ῥαέ 1 μοι Ῥοδβῦ, ἴποα θθαγοϑὺ ποῦ 
{πῸ τοοί, Ῥαῦ ἐπ τοοῦ {π066. 
19 Έ]οι γυνὴ] βὰν ὑπο, Τ]χο Ῥγαπο]θβ 

ν/ογο Ὀχτοικοι ο, ναι 1 ταῖς Ῥο 
σταβοᾷ ἴῃ. 
90 γα]: Ῥϑοδῖιβα οἳ ππρο]µαξ {]ιοΥ 
ἜΘ 6. Ῥγοκοι οἱ, απ ποιὰ β{απᾶςβῦ 
ῬῪ ΕΑΙΙ1. Β6 ποῦ Μἠσμαππήπάεᾶ, ραῦ 
ἔθδυ. 
21 ἘῸΣ {ὀ ἀοᾶ βρατοᾷ ποῦ ἴμε 

παίατα] Ώχαπο]ιο», έαᾖμο Πεεά Ἰοϑὺ ἢ 6 
8150 8Ρα1ο ποὺ {μθο. 
22 Ῥο]μο]ά {λεγοίογα {1ο ποοᾶπεβς 

απᾶ βογοτΗγ οἵ ἀοά: οἩ 6ο Ὑγ]6]ι 
1611, βουθυϊύυ; μαὺ {οπαχάβ Άποο, 
ΡΟοοᾶΠΘΒΒ, 1 ἴλοα οοηθίππθ ἴῃ 48 
Ροοᾶπθβς: οὔμογπ]βο οι 4150 5Π8}} 
Ῥε οτί ο. 
28 Απᾶ ἴ]αγ 8150, 1 ἴποαγ Ῥ]ᾷο ποῦ 
5.1 ἴῃ ππροαµαί, 5141} "ΡῈ σγαβ ες ἴπ: 
{ου αοᾶ 15 8016. ἴο να επι ἴῃ 
ασαΙη. 
24 Ῥου 1 {μοι ποτ επί οαὖ οἳ με 

1 ονο ἴνορ νο] 15 16 Ὁγ παίτγο, 
απά τγουὺ στα θα οοπίγατγ ἴο Ἡαύαγ 6 
1Π{ο ἃ ποοᾷ οἶϊνο {πεο: Ίου ΠΟ] 
πηογθ ΒΗΦΙ] {]ιθβο ὙΠΟ. Ῥο {Π6 
ποια] Φγαποᾖεβ, ο ρταβεά πο 
ὑποὶν οση οἨτο {166 2 
95 Του 1 ποπ]ά πού, Ὀγοίμγθῃ, ὑμαὺ 

γο βλοπ]ᾶ Ῥε ἱρπογαηὺ οἳ 0115 τηγϑβ- 
{6υγ (1εβῦ γο 5Ποτπ]ᾷ Ῥο ψ 156 1η γοι} 
ΟΥ̓ εοποθΙζβ) ια Ῥηπάπορς ἴῃ 
ρατ! 15 Παρρεπεᾷ {ο Τβγασ], απ{1] ολα 
{π]ποβς οἱ {π6 ἀθπΙ]ος Ῥο «οτηθ ἴῃ. 
920 Απᾶ 5ο 81} Τ6γαο] 588}} θ6 βαυθᾶ, 

85 ὁ 15. παπα, ἘΠ ΠΟΥΟ 5881] ΘΟΙῚ6 
οαὖ οἳ Βίοπ {π6 Ῥομνοατογ, δηᾷᾶ 
ΒΔ ὑπ ΔΥΔΥ πησοᾶποβς ΓΥΌΤΩ 
1ασοῦ. 
ΩΤ Έον {115 15 τὴ οοτεπαπ{ απίο 

Ό]σπα, πο 1 5118}] {α]ο αγ/αγ είν 
5115. 
28. ΑΒ οοπεεγηῖηρ ἴμο (ΟΒΡ6], ΠΟΥ 

ΔΥ͂Θ 6πΠειηῖθΒ ΤΟΥ σοῦ βα]α: Ῥαύ 85 
ἰοπο]μῖης {Ππ6 εἰεσβίοτ, 6. ατε Ῥε- 
Ίογεά {οΥ ἴ]ο Γα{168Υβ8᾽ 6αᾖεδ. 
29 ΤῸΥ {Π6 ϱΙ{5 απᾷ οα]]ϊπις οἳ αοα 

8Υ6 νηζΠποτπῦ τερεπ/{απηοσθ. 
90 Ἐον α5 το ἴῃ {ϊτηθ5 ραβί Ἠαγα 

ποὺ ἸῬομενεά «οα, γοῖ πᾶν ΠΟῪ 
ορίαϊπεᾶ ππεγογ ἐμτοαρ]ι {161} πῃ- 
Ῥομεῖ: : 
81 Ἐνοι 5ο Ἠατο {π686 8150 ΠΟῪ 

ποὺ ἸῬομαναᾶ, ὑπαῦ (ποιρ] τον 
ΙΠΘΥΟΥ {16γ 8150 τπαΥ οΡρίαϊπ τηθΘΥΟΥ. 
92 Ἠον ἀοᾶ λαῦἩ Ι Θοποϊπα θα ἴππετα 

8} ἴῃ απρεμεῖ, ἴπαῦ Ίο τηϊσΗί Ἰαγε 
ΠΊΘΙΟΥ προη Δ8]]. 

1881 

18 ρουυ ποὺ οὐδὲ {πὸ Ῥγαπομας: Ὀπὺ 
1 ἴλοα ρ]οτίαβί, 16 15 ποὺ ἴ]λοα 
ναί Ῥοασχαεβί {λαο χοοῦ, Ῥαΐ {Π6 
τοοὺ {π66. Τποα σης βὰν παπι, 
ΈΏναπο]θβ πογο Ῥτοικοι οὐ, ναί, 
1 τηϊρηὺ "6 ρταξαᾷ π. Με]: 
Ὦγ ὑμῖν προ] θοῦ πον ποΥε Ὦτο- 
Ίκεη οὐ, απ ἐμοῦ βἰαπᾶθδὺ ὈῪ 
{πῃ γ [αἰ η. 6. ποῦ ΒΙρητηϊηθᾷ, 
Ῥαὺ ἔθαυ: ἴον 1{ οὐ βραταεᾷ ποῦ 
{π6 πίττα] Ῥταπομαδβ, ποῖ ΠΥ 

5. γ}11 ΗΘ 5Ρᾶ16 {πΠ66. Ῥολο]ά πε 
[πΠ6 ροοάμθθβ απᾶ βθυθυ τυ οἵ 
αοα: ἰοπατά επ ναί Τ6]], 
βονοτ]ζγ; θαῦὺ {ογγαντά {1εα, ἀοᾶ”Β 
Ροοᾶ πας, 1 ἕπου οοπ πο 1π Ἠ18 
Ροοάᾶπθβς: οἴ]μοιγήβε ἴ]λοα 8150 
5μα]έ Ρ6 οαὖ οἵ. Απάᾶ ιογ 8150, 
1 116γ οοηίππθ ποὺ Ίτπ {Π|Η61} πῃ- 
Ῥοα]1αξ, 5811 "Ὀὰ στα θα τη : Τον αοά 
15. 8016 {ο τα {λεπτα ἴῃ δρϑῖπ. 

24 ῬὴῊῸΥ 1 ποτ πγαϑῦ σπὖ οὖ οἳ ἐπαὺ 
πνμῖο] 15. Ὦγ παύθσθ ἃ ΜΠ οἷν 
{γ66, ἃ Πα τγαϑῦ ρυαὔθα οοπίγανυ {ο 
παύπτο ἰηΐο ἃ ροοᾷ ον Ίχεο: 
ΠΟΥ ΤΩ ΟΠ τπογο 5118] {Π 656, Β]ΟῈ 
απο ο παίανγα]ὶ ὀγαπολμεβ, ὍΘ 
ρτα[{εᾷ 1π{ο {]ιαῖγ οπη ομτο γ 669 

ἘῸΣ 1 ποπ] ποὺ, Ῥυθί ΘΙ, 
Πᾶν γοῖι ἱρπουδηῦ οἳ {1115 τηγ5- 
{6ΥΥ, Ἰεβῦ το "6 156 ἵπ γοτΥ 
οὗ οοπσεῖ{Β, ὑπαῦ ἃ Πατάσπῖτπρ 
ἴῃ ρατῦ λα Ῥεία]ετ ΤαΥαε], πτ- 
{11 Πιο {π]παβς οἵ πα ἄαπίι]ος Ῥε 
οοπ1θ ἴῃ ; απᾶ 50 81] Τρταε] 588} 
Ῥο βαυϑᾶ: οτεπ α5 1ὖ 15 πυιίθει, 
ΤΉΘΥΘ. 5118}} «οπιο οἂὐ οἳ Ζίομ 

[86 Ώε]ν6γε; 
Ἠο 5881] ὑπ απαγ Ἱππροί- 

Ἠποθβς {Υοτῃ ᾖαζοῦ: 
Απιά {15 15 ταν οονεπαπῦ πηΐο 

{παπα 
Ύμοηυ 1 5118}} ἴακο Άννας μεῖν 

ΒΊΠ8. 
Α {οπσομίπρ {Π6 ϱοβΡε], {ΠῸῪ 8.68 
οΠοΠΠΙ6Β ΤΟΥ σου} βαΚκε: Ῥαὺ α5 
{οπομῖπς {ο ο]εσοίοἩ, ἴπευ 8.6 
Ῥοα]οτεά {ον ὑπ Ταἴπεγβ’ βαο. 
Ἔον ἴ]ο σα απᾶ Ίο οα]ήτπς 
οἵ ἄοά αγε ὄπηζλοταί τερεπίαησθ. 
ἘῸΣ ας το ἵπ της ραβδί Ἴνοχγο 4ἱβ- 
οροάϊεπῇξ {ο ἀοᾶ, θπῦ τον ανα 
ορίαϊπεᾶ 1πεχογ Ὦγ {ιο ἆἱδ- 
ορρᾷϊοπος, 6Υ6ΕΠ 50 Ἠαγε {μθβα 
αἷμο ΠΟΥ Ῥ6ασι ἄἱδοραάΙεπί, ὑπαῦ 
Ῥγ 6 ππΘγογ βἩθν/η {ο Το ἴπεγ 
αἱ5οτηαγ ποτ; ΟὈ δῖ" 1ΠΕΥΟΥ. ΤΟΥ 
ἀοᾶ λα] βωαί τρ 811 ππ{ο ἆἱβ- 
οροεᾷῖσπος, ἴμαῦ ἢ πηϊρΗί ατα 
ΙΊΘΥΟΥ ὌΡΟΣ 8. | 

19 

26 

16. 
μησοα ἢ: 
γι65865. 

3 α΄. {6 
οουεπαπιί 
7γοῖ Ἠιθ. 

8 στ. ποΐ 
γορεπίεά 
οἵ. 
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18 μὴ κατακαυχώ τών κλάδων' εἰ δὲ κατακαυ- 

χᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις, ἀλλ᾽ ἡ 

19 ῥίζα σέ. ἐρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν οἱὃ κλά- 

90 δοι, ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθώ. καλῶς" τῇ ἀπιστίᾳ 
Σ / Ν δ᾿ - / ιό ν 

ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας, μὴ 

91] ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ" εἰ γὰρ ὁ Θεὸς 

τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, μή- 

τ ιῷ 

΄ ή φ 

πως) οὐδέ σου φείσηται, ἴδε οὖν χρη- 
/ ον ΄ ποπ Ν Ν 

στύτητα καὶ ἀποτομίαν Θεοῦ ἐπὶ μὲν τοὺς 
/ 3 ΤΙ" η ’ / πεσόντας, ἀποτομίαν 11" ἐπὶ δέ σε. Χρηστό- 

τητα!», ἐὰν ἐπιμείνῃς τῇ χρηστότητι ἐπεὶ 
ΔΝ δ 5 / Ν » - , 2λ Ν 

9 καὶ σὺ ἐκκοπήση. καὶ ἐκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ 
α / ᾷ 

ἐπιμείνωσι τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται 
Δ ᾿ » ς Ἄ / 1 / δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι 

᾽ » Ν Ανν 9 α ΔΝ / 5 “4. αὐτούς. εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξε- 
, » / Ν Ν / 3 

κόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεν- 

τρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι, 
« Ν /΄ » / - σα) 

οἱ κατὰ φύσιν, ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ 

ἐλαίᾳ; 
- 3 ΕἾ ἧς - 
9 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ 

΄σ “ 9. » ΄ 

μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ ἑαυτοῖς 
’ ’ . κι Ὁ 

φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσ- 
Ν ᾿ ει Ὡὶ Ν / “ ραὴλ γέγονεν, ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν 

90 ἐθνῶν εἰσέλθη" καὶ οὕτω πᾶς Ἰσραὴλ σω- 

θήσεται καθὼς γέγραπται, Ἠξει ἐκ Σιὼν 
, 5 , Ἂ 

ὁ ῥυόμενος, καὶ3 ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ 
» {Ω. Ν α » - « ᾿ » - 

57 Ἰακωβ' καὶ αὕτη αὐτοῖς ἢ παρ ἐμου δια- 
6 / ιό τ 2. ΄ " ε ’ τὰ ΄σ 

ἤκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

88 κατὰ μὲν ὁ τὸ εὐαγγέλιον, ἐχθροὶ δι’ ὑμᾶς" 
Ἂν, Ν Α 5 / » Ν Ν Ν κατὰ δὲ τὴν ἐκλογήν, ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς 

89 πατέρας. ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα 
ο ” “ “ ΄“ Ά, 

80 καὶ ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ. ὥσπερ γὰρ καὶ 
ον ” 3 ’ ΄“ ΄“ ΄ Ἅ}55. ’ 

ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τῷ Θεῷ, νῦν δὲ ἠλεή- 
ἐν , 2 και “ . ο 

81] Θητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ οὕτω καὶ οὗτοι 

νῦν ἠπείθησαν, τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ η ησαν τῷ υμετερά Ξ 
5 - 

85 αὐτοὶ!" ἐλεηθῶσι. συνέκλεισε γὰρ ὁ Θεὸς 
Ἂν / ΕῚ ” / σ 3 ’ 

τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς πάντας 
5 ΄ 

ἐλεήσῃ. 

23---ὖ 

8 οι. οἱ 

ὃ οπι. μήπως 

10 φείσεται 

11 ἀποτομία 

13 χρηστότης Θεοῦ 

19 ϱΠΙ, καὶ 

14 ϱπι. καὶ 

15 αἆᾶ νῦν 



082 

ἡ αν. ἰο 
δουγιείψ. 

Γον, Ἰηι- 
γαγίοίῃ. 

0, 
119εγαζζη. 

Ι 0)", πι 
{πο 1ουε 
07 πε 
υγ 121. 

το ΤῊΝ ἘΟΜΑΝΡ ΧΙ. 99. «ΧΤΙ. 11. 

1611 
89 Ο {πὸ ἀορίῃ οὗ {πΠ6 τῖομας Ῥοΐ]ι οἵ 

{πὸ πηβάοπα απᾷ Κηον]θᾶρσθ οἵ ἄοα | 
ΠΟ ππβδοαγομαΡ]ο 816 Π15 Ἱπάρτηςηίβ, 
84 Ἠϊ5 γᾶ 5 ραςδί Επάϊηρ οὐ! 
84 ἘΞΟΥ νο Παζ] Ἰτπόνγῃ {Π6 τηϊπ 

οὗ {πΠῸ Τιογ, οὐὁ γῆ. παίῃ Ῥεεη 8 
ΘΟΙΠΒΘΙΙΟΥ ὃ 
96 ΟΥ ψγὸ Παζ] ἢγβὺ ρίγθῃ ἕο 11), 

απᾶ 19 5181} Ῥα πεοοπιρεηβθᾷ πηΐο 
Ἠϊπῃ αραῖῃ 2 
86 ἘῸΣ οἱ Ἠϊπηα, απᾶ νοισα Βΐτη, 

απᾶ {ο Ὠΐτη, 16 811 ἐἠήπρς: {ο ΠΟΙ 
ρο ρ]οῦγ {ο0Υ ετεν. Α1ΠΘΗ. 

19. Τ Ῥαβοοε] τοι ἴπεγείογα, Ὦχο- 
Ίωγοη, Ὦγ ὑπ ππεγοίθς οἵ ἄοᾶ, ὑπαῦ ο 
Ῥγοβοπίγοατ Ῥοάΐϊ6β ἃ Ἠνίπρ βαοτίῇσο, 
Ἰο]γ, αοοθρίαΡ]θ ππ{ο οὔ, τοσο] ἐ8 
γοιτ τοἈββοπαβ]ο ΒΘΙΎΪΟΘ. 
2 Απᾶ Ῥο ποὺ εοη{ογπιεά {ἴο {1115 

γοῦνα: Ῥταί Ὦο το ἰναπβίογπιοά Ὦγ 
ἴμο τεπενΊπρ οὗ γοῦν τη]πᾶ, {]αῦ Ὑο 
ΊΠΑΥ Ῥγουο γλαῦ 15 ὑπαῦὺ ροοᾶ, πα 
ποοθρίαβρ]θ, απᾶ ρουΐθοὺῦ ση] οἵ 
αοά. 
8 ΤῬῸΥ 1 58.0.0, ἴμτοασῃ πα ρταςε 

ρίναι πηΐο της, {0 ΘΥΘΥῪ τηαἩ ὑπαῦ 15 
ΑΊΠΟΠΡ τοπ, ποὺ το ὑπῖηκ οὗ Πϊτηβο] ἢ 
ΤηΟΥΟ Ἠϊσμ]γ Ώναπ Ππ6 οαρΏ{ {ο ἐπ] η]ς, 
Ῥαῦ {ο ὑμῖη]ς Τ80Ρ61ΙΥ, αεοοτάῖηρ ἃ 5 
αοὔ Πα θα {ο εΥαυγ τη {μα 
ΤΠΘΑΡΊΥΘ Οὗἁ ἔα ἢ. 
4 ἘῸΣ α8 νο Ἠαγο πιαἩΨ ΙΠΕΙΠΡΕΥΡ 

ἴῃ 9Π6 Ροᾷγ, απᾶ 81] ΤΙΘΙΠΡΕΥ5 Πάνα 
ποῦ {19 Β8 116 ο ]σε: 
δ᾽ Ρο νο Ῥοῖηπρ ΤΠ ΠΥ 47ο οπς Ῥοάγ 

ἴῃ ΟΗἨΙβ6, απᾶ ΘΥΘΥΥ ΟΠ6 ΙΠΘΠΙΡΘΥΒ 
ΟΠΘ οἳ αΠΟΙΠΘΥ. 
0 Ἠανίηρ {εν ϱΙ5, ἀμἤονίιςσ ας- 

οογάἵηπρ {ο {πὸ στασα {]ιαῦ 15 ρίνεῃ 
ἴο τας, Ὑηδίπεν ῬτορΠεογ, 1εί τς 
ῬΥΟΡΗΘΡΥ αοοοτάΊπΡ {ο λε ῬΥΌΡΟΥ-" 
Ἴοη οὗ Γαϊδ]ι. 
7 Ον ππΙβίαγ, [εί τι ιωαῖέ οἳ ΟἿ 

τηϊηϊρίεγίηρ: ΟΥ ο {λα ὑεασ]εί], 
οἩ {εαοβίηρ: 
8 ΟΥ Ἰιο ἴλαῦ εχΠοτρεία, ον 6κ- 

Ἱογίαδίου: πὸ {ια Ἰρινει!, {εί 
λίην ο τὲ πι ΕππρΠαί: Π6 
ια τα]οί], ση ἀἄραεπσο: σα 
ὑμαῦ ϱἩανγθἰ] 1ΠΘΥΟΥ, πι «πεει- 
ΤῸ] 655. 
Ὁ. Τιοῦ Ίονο Ῥο πηζλοαί ἀἰββίτητα- 
ου: α]ιου ας σσ 15 601], 
οἼθἈνο {ο ὑπαὺ πηπΙέ]Ἡ 15 ροοᾷ. 
10 Ῥο ΚΙπάΙσ αβοεοοπθᾷ οπα Το 

αποῦμαΥ πι Ὀτοῦμετ]ψ Ίοσο, πι 
Ίοποιν Ῥγοε[αουτΊης 0π6 αΠΟΙΊΘΥ. 
11 Νοῦ ϱ]οι{α] ἴῃ Ῥαδππθβς: {ογγοπῦ 

ἴῃ Βρ τὺ, βουυΐϊηρ {με Τιονᾷ, 

1881 
89 Ο {πὸ ἄερίμ 1οῦ ὑπὸ τίσ]ος 

3ῬοῦἩ οὗ ἴμο πηξάοτα απᾶ λα 
Ἰπον]εῖσε οὗ ἀἄοᾶ! που; απβθατς]- 
ΒΘ αγο 15 Ππάσεπιεπ{β, απά Ἠϊ5 
πανς ραδῦ ἴχασπς ο! Έοτ 
ὙΠῸ αν Ίσπποππη {πὸ τηϊπᾷ οἵ 
{Π6 Τιογ 2 οὐ Ὑπὸ Παζ] Ῥεεπ Ἠ]5 

96 οοπηβε]]ογ» ΟΥ̓ ἼΟ δ} ἢγϑὺ 
Ρίνεηπ {ο Ἠϊπα, απᾶ ἰὑ 5181] Ὀ6 
γεσοπηρεηβθᾶ ππίο Ἠϊππ αρα» 
Έον οὗ Ἠϊτη, απᾶ {πποισ]ι Ἠϊτη, 
απᾶά απίο Πΐτη, 816. 81] ήπρΒ. 
Το Ἠϊτη δε πὸ ρ]ουγ 310Υ εΥεΥ, 
ΑΤΠΘΗ. 

132 1 Ῥεδαοσ]ι τοι {πεχείογε, Ὦγο- 
{Ίωγοπι, Ὦγ {11ο τη 165 οἳ (ο, ἴο 
Ῥγοδεπί σοῦ! Ῥοάε ἃ ΠἨνίπς 
βαστίᾳσα, Ἠο]γψ, 4αεοερίαΡρ]ιε 1ο 
αοᾶ, τοσο {5 γοῦν ὄτθαβοπαλ]θ 
θρογνἰσθ. Απᾶ Ῥε ποῦ Ταβμίοπος 
ασσοτ( πρ {ο 0115 Τπνοτ]ᾶ: Ῥτί Ὦο 
γο ἰγαηβίουτηθα Ὦγ ὑπ 1επεπ ης 
ο γοῦν της, ἐπα ο ππαγ Ῥχογο 
ταύ 15 δί1ο σοοᾷ απιᾷ {αεοερία- 
16 αιιά ρον{οςεί πι] οὗ αοἄα. 

Έον 1 580, {μτοπρ]ῃ [Π 86 Ργαςθ 
{αὖ τας σἴνεη τ1ηΘ, {0 ΘΥΘΙΥ ΤΙΣ 
να! 15. απποης τοπ, ποῦ {ο {1 η]ς 
οὗ Ἠήτηβα]{ τοῦθ ΠρΗ]ψ Ένατη Π6 
οςΗῇ {ο Οπ]ς: Ῥαΐ 50 {ο Ἠήη]ς 
85 {ο {ήπ]ς βοβα]σ, αοσοτᾶῖηρ 
5 ἄἀοά Ἰαίμ θα! {ο οας]ι 
τῆ ἃ ΠΙΘΗΣΊΙἸΥΘ οἳ ἴδ}, Έοτ 
οΥΕΠ 85 νο Ἠανο ΤΥ ΠΙΘΙΗΏΘΥΡ 
ἴῃ 0Π6 Ῥοάγ, 816 811 {ΠΠ6 Ίπεπρενς 
Ίανο ποῦ {Π6 βϑᾶτηθ οὔ]σο: 50 3ο, 
ὙΠΟ 816 ΙΠΑΠΥ, 816. οπθ6 ΤῬοᾶγ 

94 

τῷ 

ο 

μ. 

σι 

ἴῃ Ομ δῦ, απ ΒΘΥΘΥΔΙΠΠΥ τΙΘΠΙΡΟΥΡ 
σο οπ6 οὗ αποίπεγ. Απά Ἱανίηρ 
Ημ ἀϊβετίπς αεοοτᾷίηρ {ο {λα 
6ταοςθ ἴλπαῦ Ὑαβ ϱΡῖνεη {ο τδ, 
ψλεί]αν ῬΙΌΡΠΘΟΥ, ᾖεέ 18 Ίγο- 
Φλεδήη δοοουαάϊηρ {ο {Π6 Ῥτοροῦ- 
{10 οἵ θοῦ 0810}; ΟΥ̓́ΤΟΙ] ΒΥ, 
[οί 8 οἵἴυο οτιγϑοῖνοβ {ο οτιῦ 
πηΙΠΙΡίΥΥ: ον 6 {ια {θασλείμ, 
{ο 115 ἐοασμίης; ΟΥ̓́Θ {πα εχ- 
Ἰογίεί]ι, {ο Ἠ5 οχ]ονήηρ: Π6 
Όπιαῦ ρϊνεί], {εί Ἰπι ο δέ σὰ 
10ΗῬογαΠ{γ; Ίιο ὑπαῦ τα]ε{], νι 
ἄἱΠσοποδ; Ίο ὑπαῦ ΕΠαπγεί]ι ππευ- 
ογ, πι οπεειν{α]πθβς. Τοῦ Ίογο 
να νηπλοαε Ἡσροστία. ΑὉΠΟΥ 
πας νΠΙοἩ 19 αν]; οἶεαγο ἰο 
ὑλαί ὙΠΟ 15 ροοᾶᾷ. Τὴ Ίονο 
οὗ ὅπ Ῥταίμτοη Ῥο. {επᾶσςι]γ 
αΠοοβοποᾶ οπ6 {ο αποίμεν; 1π 
ΠΟ ΠΟΙ Ῥτε[αιτίπσ οπς ΠΟΙΟῚ; 
ἴῃ Ἱῆροπος ποὺ 5] ἴα]: ἔουυθηί, 
ἴῃ ΒΡ; βουυηρ Ἠ{]α Τιοτᾷ; 

-ᾱ 

ο 

«2 

1 Θ 

1 μι 

1 ΟΣ, οὐ 
ἐπογὶονοϑ 
απα {λε 
αρίδᾶσηι 
ὅο. 

505, 
Φοί1ι οὗ 
αρίδζοηι 
ὅτ, 

8. αν. 
11/0 {6 
ασέδ. 

βατ, ιυοζζ- 
εαςπϱ. 

δ0Υ, 
δρίγιαῖ 

605, 
ἀὐοΥδ)ῖρ 

ΤΟΥ, α7ὲ 

ἐ)υῖης 
40] 6} {8 
αοοᾶ απαὰ 
σεδερί- 
αὐῖε απ 
γεγο 

»0ον, {18 
Γα(]ι 

104, 
δ1γι([6- 
ππσΝ 

1 ρππς 
Ἀποϊοπί 
οι λλοτ]- 
{165 τοδα 
με ο}- 
γον ιιγιῖ- 
ἐψ. 
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3 Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώ- 

σεως Θεοῦ. ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα 
2 α Ν 3 / «ς « Ν ” “ 

αὐτοῦ, καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 
᾿ ν ” κ - , Ἃ / / 

84 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; ἢ τίς σύμβου- 

85 λος αὐτοῦ ἐγένετο; ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, 
» ΕΣ / νε. “ ᾽ αν ος 

30 καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ: ὅτι ἐξ αὐτοῦ 
ν 5 » α ᾧ 4 » ν . / . ΥΓ 

καὶ δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα αὐτῷ 

ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 
τ 3 - ᾿ - 

12 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν 
΄“ ” “ - ΔΝ 

οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώ- 

µατα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον 

ὢ Θεῷ, τὴν λογικὴν λ ίαν ὑμῶν. καὶ 2 τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν. 
Ν / θ “ 3. κι / Ἰλλὰ μὴ συσχηµατίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ 

- - - Ν 

μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαμώσει τοῦ νοὸς 
Αα ” δ ’ 

ὑμῶν], εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλη- 1 (νοός) οηι. ὑμῶν 

μα τοῦ Θεοῦ” τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ 3 (αν. Θεοῦ,) 

τέλειον. 

8 Λέγω γάρ, διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης 

μοι, παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν 
ἃ ΄σ ΄ ΄ 

παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ 
ωφ ο ἂν ς / ς « Θ Ν 3 ,, ΠΝ 

σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισε μέ 

4 τρον πίστεως. καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι 

μέλη πολλὰ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ ὃ πολλὰ μέλη 
Ν 3 τῇ - ει ω ς κ. 

ὅ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν 
ον ο β 2 3 “ ε4 , » ο) 

σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁὶ δὲ καθ εἷς 4 τὸ 

6 ἀλλήλων µέλη. ἔχοντες δὲ χαρίσματα κα- 
Ν ΔΝ / Ἂν ὃ Θ “ ς - ὃ / 

τὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, 
” , Ἢ ν » , “ 

εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς 
, Ἂς »" , ) “ τίς 

Ἴ πίστεως" εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ 

8 εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ εἴτε 
ς “ 3 - , . ς 
ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει ὁ µετα- 

ῃ Β ς / ως, τα , ᾽ 
διδούς, ἐν ἁπλότητι ὁ προϊστάμενος, ἐν 

9 σπουδῇ ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. ἡ ἀγάπη 

ἀνυπόκριτος, ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, 
/ - » ΄ ΄σ / 5 

10 κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ. τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς 

ἀλλήλους Φφιλόστοργοι τῇ τιμῇ ἀλλήλους 
, Ξ - ε Μα ζω - 

11 προηγούμενοι τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί τῷ 
᾽ - , ὦ κα 

πνεύματι ζέοντες᾽ τῷ ἹΚυρίῳδ δουλεύοντες" ὅ Ματῷ. καιρῷ 

22--θ 
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"ον, ἢ 6 
δον δηΐ- 
σα ιο(ζι 
16. 
ἐμίη5. 

03, 
ογάεγεᾶ. 

1611 
12 Ἠε]οϊοῖπρ ἴῃ Ἠορθ, ῬαΜεπί ἴῃ 

Πρα]αίίοτ, οοππαίης Ἰηδίαπς ἴῃ 
ΡΥΑΨΟΥ. 
19 Ρε] ρπέίπς {ο ἐμο ποσθβεῖζγ οἳ 

Ραϊπίδ: ΡΊνει {ο ΠοβριαΠίγ. 
14 Βίοββ ἔ]νοι γιο] Ῥοχγβεσπίο 

τοα, Ρ]655, απᾶ «πγβο ποῦ. 
15 Ἠε]οῖσο τι ποια {αῦ ἆο τα- 

1οἱσ6, ατιᾷ πγθερ η Ἡ {Ἡοτη {Ππῶῦ Ἱγεορ. 
16 Ῥο οὗ {ο βαπ1θ τηϊπᾷ οπθ ἰο- 
γα αποίμογ. Μπά ποῦ 1Ηρ]ι 
ήπρς, θαὺ ΙΙ οοπᾷεβεοιιά {ο ππθι οἳ 
Ίου; ορίαίο. ΒΘ ποὺ π]δο ἴῃ γοαΥ 
οὗ οοποθΙ(ς. 
17 Ἠεοσπιρεπεε ἴο πο τῇδ εν]1] ΤΟΥ 

ον. Ῥτονίάε {Ἠπιρβ Ποποδί ἴῃ {ο 
βἰσ]μί οἵ 81] πια. 
18 ΤΆ 10 Ῥο Ῥοββίρίθ, αξ ΤῸ} ἃ5 

ἨοίἩ ἴῃ τοι, Ἠγε ροασεαΡΙγ τ] 81] 
ΙΠΘΗ. 
19 Ώοεατ]ν Ρε]οναᾷ, αγαηρο ποῦ χοῦ - 

πο]νος, Ραῦ ταίποαγ ρ]νο Ῥ]ασο πηΐο 
γα: ΤΟΥ 10 15 ντ] ία, Ἐ Ψεπρθαπος 
18 τηίπο, 1 νη]] τεραγ, βα1{Ἡ {πὸ Του. 
20 ἘΤμετείοτε 1 ἐπΐπο επενηγ Ἠπῃ- 

6οχ, θᾶ Ἠϊπα: 1 πο {Π]γαί, ρῖνο Ἠῖπα 
ἀνῖπ]ς, ἘῸΥ ἴῃ 5ο ἀοῖτπρ εἶνοα. εμα]έ 
Ίιθαρ «οα]5 οὗ ἤτο οἩ 115 θα. 
21 Β6 ποῦ οτογεοπῃο οὗ εν, Ῥαή 

ΟΥΟΥΕΟΙΠΘ ΘΥ1] 1} σοοᾷ. 

15. Τιεῖ εγετγ 501] Ῥο βιιθ]θοῦ ππἰο 
᾿ Ἐπ Ἰήρ]ιου Ῥουενς; ΒῸΣ {ποιο 15. πο 
Ῥούγεχ μα οὗ αοᾶ. Τ]εροποτβ {μαῦ 
Ῥο, αγο | ογάαἶποᾷ οὗ αοά. 
2 }Ἡοβοετογ {μοαχοίογο τοβῖβίοἰ]ι 

ἴῃο ῬοπψγεΥ, χοβῖρίθίἩ {πο ογάππαπσθ 
οὗ ἀοά: «πᾷ {ΠῚ {παί τοβῖςέ, 5181] 
χοραῖνο {ο {Πατηξβο[νος άατηπαίίοῃ. 
8 Ἐου τἉ]ογβ αγο ποῦ ἃ ἴ6ΥΥΟΥ ἴο 

| σοοᾶ σποτ], Ῥαΐ {ο {π6 ον]. ὙὙ0 
[μοι αι ποῦ ο αἰγαῖά οὐ ο 
Ῥονγου ἆο {αί πο] 15. ροοᾶ, 
απᾶ οι ϱΠα]6 Ἱατο Ῥγαίβο οὗ {πὸ 
βα1Π6. 
4 Ἐον Το ἰδ {πὸ τηϊήρ{ουγ οἳ (αοᾶ {ο 

{π66 ἴον ροοᾶ: Όπαό 11 ἴποα ἄο ἐπαὺ 
ὙΠΟ 15 ον1], Ὦο α[γαία: {ου 11ο Ώδαν- 
οι ποὺ {πο 5νΊεουα ἴῃ γαῖπ: {0Υ Ίο 18 
{π6 πηϊηϊβίεν οὗ (οὔ, ἃ τογεηροεΥ {ο 
επεοµίαο ντα προ Ἠϊπῃ ὑπῶὺ ἄοθίῃ 
ον]]. 
ὅ ἸΠεγείογο γο Ἠπαβί πορᾷς Ῥο 

εαρ]αοί, ποῦ οπΙγ {ον πταίμ, Ῥας 
3150 ΤΟΥ οοηβοίθησθ βα]το. 
6ος, ἴου {15 οπἳδε ραγ γοα απραίο 

πἱδο: Του {ευ δύ (0075 τπΙπΙβ{θχς, 
αἰθοεπάΙπρ οοπ πας] προπ {Π|15 γουΥγ 
τ] ηρ. 
ή Ἐξηδάς ἐμουθίοσο ἴο 81] ἐιαῖν ἄπος, 

1881 
12. γο]οϊοίπιρ' ἵπ μοροὸ; Ῥαεπέ ἴῃ ἐτί- 

Ῥυϊαύϊομ; εοπἑπαῖις ϱἰθα [αβ1ψ ἴῃ 
15 Ῥταγοας: οοπηπηπηϊσαθίῃσ {ο Ώπο 

πηθοεββ]16ς οὗ {π6 βαϊπίς; 1ρίπει 
14 {ο ἹοβρίναΜίγ. ΈΒ]εβς ἴ]πεπι {μαί 

Ῥογβοσπίο γοα; Ῥ]655, απᾶ οπγςο 
15 ποὺ. ἈἨε]οίσο νι παπι Όλιαί 

γα]οῖσοθ; σερ τι {πετ {λαί 
16 νιοορ. 6 οἵ {πὸ βαπ1θ τη] οπθ 

ἰογνατᾶ αποίποαχ. ῬΡεῦ ποὺ γοῦν 
απϊπᾶ ον Πρ] πρ, Ῥαΐ 3οοη- 
4αεβσοπᾶ {ο δήπρς Όλα 806 
Ἰοπ]γ. 6 ποῦ προ ἴῃ γοαν οὗ 

17 οοπορὶίβ. Ἠοπᾶςγ {ο πο της ον]] 
ΤΟΥ͂ 6011. Τα] ἐποπρ]ιῦ Του (μππρβ 
Ἠοποπγαβρ]ο ἴῃ πο βἰσμΐ οἵ αἲ 

18 ΊΠΕΠ. Τ Τμ 6 ροββῖβ]ς, α5 ΠΗΠΟΙ 
α8 ἴῃ τοα Πείῃ, θ6 αὖ ρθασθ ση (λα 

19 αἩπποἨ. Ανθηρθ ποῦ γοιβε]τες, 
Ῥο]ουεᾶ, Ὀπί ρίνο ρίαςο Πίο 
βγγγα ιτ ΤῸΥ 16 15 τει, 6 η- 
6εαπσςθ Ῥε]οπραῦ]α Πίο 116: 
Ὑ}1}} ΚΥΘΟΟΙΏΡΘΏΒΘ, βα1{]ι ὑμ6 Τιοτᾶ. 

20 Βυῦ 1 {π]|ὴ6 ϐεπαπΙισ ἨππροΥ, 
[664 Ἰήπας Ἡ Ἡο ήχβί, ρῖνο 
Ἠήπη {ο ἀγπα]ς: Του ἴῃ 80 ἀἄοῖπρ 
οι ελα] Ἱεαρ οοαῖς οἵ Ένα 

21 ὌΡΟΣ 15 ποαᾶ. Ῥο ποὺ ΟΥεΥ- 
οοπιθ οὗ 6011, Ῥαῦ ογεχοσπαο εγ1] 
νη{]ι ροοᾷ. 

19 Τιοῦ ενουγ 5οα] Ῥο ἴῃ επ;]θο- 
{1οη {ο {πο ΠΡΟΣ Ῥοψγετ»: 1ου 
Ώιογε 15 πο Ῥοψον Ραὺ οἳ ἄοᾶ; 
απᾶ ιο ροιδεγς ὑπαῦ Ῥο ατα 
οχγάαἴπεα οἳ ἀοᾶ. ἸΠετεῖοτο Ίο 
λα τοβὶςίοίὮ {16 Ῥοπον, πζ]ι- 
Βζαπζςίμ {πὸ οτάίπαπσο οἳ ἀοά: 
απᾶ {ΠΟΥ ἴαί πι βίδα εἶα]] 
τοῖν {ο ΊἴΠεπιβείτες Ἰπάρε- 

ὃ τοις. Ἴου τα] απο ποὺ ἃ 
Ί6γτοΥ ἰο ιο ροοά ποτ, Ὀπὺ 
{ο {πὸ ον. Απιά πποπ]άοξί ὑπο 
Ἰαγο πο θαυ οὐ {ο Ῥοπεγ2 ο 
{λα ΒΟ 15 ροοᾷ, απᾷ ποια 
βΠα]ό Ἠανγο Ῥταϊδο το {πε 

4 Β41η6: 10Υ ὅμο 15. ἃ ππϊηϊβίαν 
οἳ ἄοᾶ {ο ἴποο ζοΥ σοοᾷ. Βαΐ 
1 λοα ἆο ὑπαῦ πο] 15. εν1], 
Ῥο αἴγαϊᾶ; {ογ ὅπ Ὀδατοῦ]α ποῦ 
ιο νου ἴῃ ναῖη: Τους ὅπ 15 
ἃ ΤΙ] ΙΒ ΟΥ̓ οἳ οὔ, απ ΑΥΕΏΠΡΟΥ 
Του ταί {ο Ἠπη {μαὖ ἄορ] ον1]. 
Ἠγμοαχείοχθ 1/6 παπδῦ πεοάς Ῥο ἴῃ 
εαῬ]θοίίοπ, ποῦ οπ]γ Ῥεσαστπςδο οὗ 
ιο πντα{1, Ῥα{ 8150 ΣΟΥ οοηΏβοΙΘηΏσΘ 

6 βα]θ. Έογ ΤΟΥ 6118 οππδε 7ο ραγ 
ὐϊραΐθ αἶδο; ΤοΥ ΠΟΥ αγο τηΐ- 
παβδίοις οὔ («ἀ4οὔ”5 βογνίσθ, αἰ{ειιᾶ- 
ἵπς οοπΙππα]γ προηπ {5 γοετγ 

7 εΜπρ. ἈἘεπάᾶοχ {ο 41] ἐ]λείχ ἆπος: 

99 

σι 

2 τ. νὰ 
σαγγίεά 
αωαν 
τοἱΐῃ. 

505, 
παπα 

405, {Πε 
τ γα(]ι οἵ 
αοὰ 

505, τὲ 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ῬΩΜΑΙΟΥ͂Σ. 

ΡΥ ο - ς , 
19 τῇ ἐλπίδι χαίροντες τῇ θλίψει ὑπομένον- 

18 τες τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες' ταῖς 
- - νι 

χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες" τὴν Φιλο- 
οι τς 

14. ξενίαν διώκοντες, εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας 

15 ὑμᾶς" εὐλογεῖ ὶ μὴ ᾶσθ Ἱ ὑμᾶς" εὐλογεῖτε, καὶ μὴ καταρᾶσθε. χαίρειν 

μετὰ χαιρόντων, καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόν- 
5» ΄σ 

Ιῦ των. τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες. 
΄ 9 - 

μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπει- 
- Ν 

νοῖς συναπαγόµενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι 
. - - 

17 παρ᾽ ἑαυτοῖς. μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀπο- 
’ μὰ 

διδόντες. προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάν- 
2 / τ / Ν Ὁ « “ 

18 τῶν ἀνθρώπων. εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, 
9 7 / 

19 μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες. μὴ 
σ ᾿ » σω τι ΄ Ε Ἀ [4 ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε 

, Ἀν. ἘΔ ΄ ΄ ἘΠ κ σα 
τόπον τῇ ὀργῇ' γέγραπται γάρ, ᾿Ἐμοὶ ἐκδί- 

20 κῆσις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος. ἐὰν 
5 Τ Ἢ θ / / ο μαι 

ουγ΄ πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν ἐὰν 
διψᾷ / ζἕ Ες) ΡΕ Η - " “ ,, ΒΞ ὑψᾷ, πότιζε αὐτόν τοῦτο γὰρ ποιῶν, ἄν 

ν ’ Ψ ὃν 

θρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
» ΄“ Α ΄ ς Α ΄ ΄σ 3” . ’ 8] αὐτοῦ. μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα 

ῃ ον. ον ον , 
ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν. 

15 Πᾶ ψ 3 » / ς ΄ « 4) 

1 σα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὕπο 
΄ Ἢ » ΄ ᾿ τς ᾽ / 5] ο ες τῇ 

τασσέσθω' οὐ γάρ ἐστι ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ 
ο τὶ 4 “ “ 

Θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι” ὑπὸ τοῦ" Θεοῦ 
5» 

5 τεταγμέναι εἰσίν. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος 

τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστη- 
. ς ἈΠ .9 γ΄ ς ΄“ / / κεν' οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λή- 

Α 4 
4 ψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶ φόβος 

τῶν ἀγαθῶν ἔργων᾽, ἀλλὰ τῶν κακῶνῦ. θέ- 
ν ” Ν 

λεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν ; τὸ ἀγα- 

4 θὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς Θεοῦ 
Ν ΄ / 3 ΄ 3 Α ΕΣ ’ 5»Α 

γὰρ διάκονός ἐστί σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν 
ν Ν κ “ ο» ᾽ Ν ». 5 . 

δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ" οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν 
/ ΄κ. “ 9 / ΄ 5 

μάχαιραν φορεῖ Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστι, 
” ὃ 5 ες 4 ΄σ Ἂν 9 / 

ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 
Α » , ς / . / λ . 

5 διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ µόνον διὰ τὴν 
" 

6 ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. διὰ 
- Α ᾿ / αἱ ἕως 9 

τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε λειτουργοὶ 
Ν ΄- 4 - 

γὰρ Θεοῦ εἶσιν, εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτε- 

7 ροῦντες. ἀπόδοτε οὖν᾽ πᾶσι τὰς ὀφειλάς' 

6 οπι. καὶ 

1 ὑπὸ 

3 οπι. ἐξουσίαι 

5 ρηλϊ. τοῦ 

ὁ τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ 
ὅ τῷ κακῷ 

6 οπι. οὖν 



λ ΟΥ, 
ἀεοσπίζη. 

10η, 
χιοί {ο 
πα σο 15 
οοιὈί ζεῖ 
ἱποιυιηέδ, 

ΓΟ", 
Τα 
αδϑιγεῖ. 

Ἰ ΟΥ̓, οὗ- 
δογυοίῃ. 

το ΤΗΕ ἘΟΜΑΝΡ ΧΙΙΙ. Τ---ΧΙΝΥ. 0. 

1611 
ἑπραίο {ο πλοπι ραίο ἐς πα, 
οπβίοτα Το Ποῖ οπβδίοτη, Τ6αΥ {ο 
πΥΠοπη θα, Ποποιγ {ο Ίγποτα Ποποιν. 
8 Οπο πο τπαη ΔΗΥ͂ (μΙπς, Ῥαῦ το 

Ίογα οπθ αποί]θΥ: Του πε ἐλαῖ Ἰογεἴ]ι 
αποί]οΥ Πα θη {α)αΠοᾶ {ια Ίατν. 
9 Ἐον 115, Τποι βΠα]6 ποῦ οοτηταΙ{ 

αάπ]έουγ, Τ]οα ϱΏα]ῇ ποὺ 11Η, Τ]λοι 
5410 τιοῦ βἰοα], Ποῖ βα]6 ποῦ Ῥοαχ 
[4156 νγπια55, Έλοια βΠα]{ ποῦ οογεί: 
δι 15 {πεγο θ6 αγ οὔπδγ οοπηππα- 
πηθηῦ, 16 15 ὈΥ ΘΗ οοπαιργεμοπᾶες ἴῃ 
19 βαγίης, παιπε]γ, Τηοα 5810 ον 
{Ἡγ πείρμροατ ας ΠΥ 561, 
10 Τιονο ππογκαίῃ πο 1] {ο 118 

ποαϊρηροτν, {Παγθίογο Ίογο 15 Ίο 
{π]ήΗ σης οὗ {11ο Ἰατγ. 
11 Απ {Πα}, Ἱσποσήισ {π6 της, λα 

ΠΟΥ 18 15 ΠΙΡῊ της {ο αγά οα{ οὗ 
ΒΙΘΘΡ : ΤΟΥ ΠΟΥ 15 ΟἿ] βα]να{ίοη ηΘΑΥΘΥ 
{π8ῃ 6 τ γο Ῥομεναί. 
12 ΤἼ6 π]σ]{ 15 ἔδυ βρεπ, ἴ]ιο ἄαγ 

15 αὖ παπᾶ : Ἰοἱ πι8 (πογαίοτο οαδὺ οἱ 
{π6 που] οἳ ἆατ]σπεβς, πα 1εῦ τας 
ραΐ οἩ {Π6 αγπποτ οἵ ΗςΗ{, 
18 Τιοῦ τιϑ σνα]]ς ' ΠΟΙ ΘΒ ΪΥ α5 ἵῃ {16 

ἄαγ, ποῦ ἴῃ τ]οίς απιά ἄταπΚθήπισββ, 
ποῦ 1 οἨαππροετίπς απ Ὑγ ΟΠ Π655, 
ποῦ 1π β1{6 απᾶ θην την. 
14 Ῥταί ραί ο οἩ {π6 Τιογ 6815 

Οµτ]εί, πα τα] ποῦ Ῥτον1δίοι ΤΟΥ 
᾿[μ6 ἤδθϑῃ, {ο γε {16 Παις05 {εγεο]. 

14 Ἡΐϊ ναί 15. τσϑαὶς 1 11ο α1{}ι 
γοσσῖνο γοα, Ραῦ ἵποῦ {ο ἀοαπρία] 
αἰβρτία 1018. 
2 ΒῸΣ οπθ 6] θυ ἐπαῦ ο τά 

οαἱ 811 ἐπίηρϑ: ΠΟΥ ΠΟΘ᾽ νο 15 τγθα]ς, 
οα{εἴ] 6γ)ς. 
8 Τιοῦ ποῦ Ἠϊπα ἐλλαξ οα{εῦἩ, ἀορβρίβε 

ΓἨϊπα ὑπαῦ οαὔείἩ ποῦ: απά 1εῦ ποῦ 
Μπα νηίσ] εα{οί]ι πού, πᾶσ Πΐτη 
Οιαῦ οαἴαοίπ.. Έοχ ἄοά ΠαΠιτοσεῖνεά 
ή. 
4 Πο αὐ ἕπου λα Ιαπᾶσοαςί αποίμοΥ 

| ΤΏ} 5. βουυαῃῦ  ἴο [15 οσα Τη ΒΟΥ 
πὸ βἰαπᾶσίῃ οὐ [8116 0}: Ύθα Ίο 5118} 
νο ποϊάθῃ πρ: ἴον ἀοᾶ 15 8016 {ο 
1πα]ζο τη Εὐαπᾶ. 
ὅ ΟπΠ6ΊΠΑΠ δύο οηε ἄαγ αρογο 

αποίΠθΥ: ΠΟΥ ΠΟΥ αβεετηθί] οΥΟ6ΥΥ 
αγ αἴίμαε. Τιεῦ ογετγ 1παη ὈΘ ᾿ {41 
Ῥογρπαᾶεά ἴῃ Ἠϊ5 οὐ τη]. 
6 Ἠο ἐμπαὺ Ιτοσαταεί] ἃ ἆαγ, Το- 

ρατά αεί] 16 απίο {πὸ Τιονᾷ απιά Ίο 
έλα τορατᾶεί] ποὺ {πα ἄαγ. {ο {πὸ 
Τιοτά Ἰιο ἀοῦι ποὺ τεσατᾷ 1. ο 
ναί οαἴαί]μ, οαἰοῖα {ο ιο Τιονᾶ, 
{0Υ Ἰςδ ρὶναιι ἄἀοά απ]: απᾶ 
16 ἰιαῦ οα{οἰ]ι πού, {ο {π6 Τιογᾷ 

18681 

ωραίο {ο ν/οπα ἐτῖραία {5 ἄιε; 
οπβίοτη {ο πλοτα οπβίοτα; θα 
{ο πποπα θαυ ; Ἠοποτν {ο ποπ 
ΠΟ ΤΙ. 

8. ὍΌπεποτπαπ απγ{]πα, Β8γο Το 
Ίογο οπο αποίµατ: ἴον 11ο ὑπαῦ ]ου- 
οὐ 1115 παίσηβροαγ Πα. {π|Π|16α 
24ο Ίαν. Έον 015, Τποια 5Πα]ὐ 
ποῦ οοτητηϊ{ αἀπ]ίαουγ, Ποῖ Ελα]έ 
ποὺ ΚΠ, Έ]λοα επα]ί ποὺ βίθα], 
Το 51.410 ποῦ σονοί, απά 1{ ὤπενο 
Ῥο αγ οὔ υ εοπαππαάππα{, 1 15 
ΒΕΤΩΤΊΘΑ τρ 1η {15 γγοτᾶ, παΙΠΕΙΨ, 
ἜΈ]ιοι εΠα]{ Ίονο {11γ πεϊσηῬοταχ 8.5 
{πῃ γβο, Τιονο πτοτ]καί] πο 1] {ο 
115. ποϊσηροατ: Ίοτο {Πιογε[ογο 18 
ιο {α]Ηππεπῦ οἵ 2{11ο Ίαν. 

Απιά 5, Ἰσπουγίηρ {]ιο ΒοαΡΒΟΗ, 
να ῦ πουν 1ὖ 15 Πϊσ] {πο {οΥ τοι 
{ο αππα]ο ουὖ οὗ 5166} : [Ὁ ΠΟῪ 
15. 85 ̓ γαίϊοι Ἠθατογ {ο τπι8 (παπι 

3 π]θη πο ᾖγδί Ῥομενεᾶ, ΤΠ 
πρ]! 15 αγ βρϑηῦ, απᾶ {μα ἆαγ 
18 δὖ απ: οὐ ας (]ιογείοτο σαβῦ 
ο ἴ]ιο πποτ]κς οὐ ἀατ]σιθβς, απᾶ. 
Ἰοῦ τ Ῥραῦ οπ ο αγπιοας οὗ 
Ἠσ]ί. Τοῦ ας πα]ς Ἠοπεξββψ, 
α8 ἴῃ {π6 αγ: ποῦ ἴῃ γαονο]Πίτρ 
Ὁ ΠΩ ἀντππ]ςοπηθδΕ, ποῦ 1 οατή- 
Ῥογίπρ απᾶ τπγαμξοηπθϑϑ, ποῦ 1π 
β1{6 απά ]εα]οπςν. Βαΐ ραί γε 
οη. μα Τιογᾷ ᾗαβας ΟἨτίδέ, απ 
πηα]κο ποῦ Ργον1βίοἩ ἴον ὑπ6 Πεβ]ι, 
{ο γιε{71 (86 1πι905 {Πογεοί. 
Βαῦ Ἰήπι {παῦὺ 15 ποα]ς ἴῃ 

{αμα πασοεῖνα το, ψεξὲ ποὺ ἐΐο 
2. ἀοιθ ἃ] ἀιβραίαίίοπ5. Οπατηα 
Πα ἤδι}} {ο δαὺ 8ἃ}} {πίηρϑ: 
Ῥαῦ πὸ ὑμπαῦ 15 παα]ς οαζεί]ι 

8 Πποὺρ5. Τιεί ποὺ Ἠΐπι {παί οαί- 
ο βοῦ αὖ ποασµέ τὴ {ἔλπαι 
οα{αεί]ι ποῦ; απᾶ Ἰοὺ ποὺ ήτα 
ποὺ οα{οί]ι πού πᾶσα τὴ ἐπαΐ 
Θαίθίῃ: Τον ἀοά Πα τεοεϊγεᾶ 

4 Ἰήπα. «Πο ατί ἴποα Ὠιαί Ιαάρ- 
οβυ πε ὄβογναπί οὗ απιοί]εγ2 {ο 
115 οὐ Ἰογᾷ Ἰο βίαμπαθι ἢ οὗ 
Τα11είμ. Ὑσθα, 6 Πα] "6 τηδᾶθ 
{ο βἰαπᾶ: ἴουῦ πο Τιουᾷ ναί] 
Ῥοψγ6εΥ {ο ππακο Ἠϊπα αἰἴαπά. 

ὅ πο τῇδ οβίεετπεί οπο ἅαγ 
ΡΟΥΘ αΠοίΠοΥ: αποίµοχ οβίΘεη]- 
οἵἩ 6Υ6Ιγ ἄαγ αἰἰδο. Τιαί οπο] 
τῆλ "6 {αγ αβεπγοᾶᾷ ἴῃ Ἠϊ5 
οὗ τη. ο {μας ταρανᾷσί]ι 
ιο ἄαγ, τερατᾷσίαπ 1Ὁ παπίο 
ιο Του: απά Ίο {παῦὺ οα[εί]ι, 
φαΐ ππίο {πὸ Τιονᾶ, Του 6 
σἰνοῃ ἄἀοᾶ ιαπ]; απᾶᾷ Ίο 
Ενας οαὐοί]ι ποῦ, πηΐο ἴ]αο Τιονς 

«2 

10 

11 

μ᾿ [έν] 

μὰ 5 

14 

[στ] 

1 ἀν. ἐπέ 
οί. 

2051,1αιο 

505, 
οι: δα]- 
υα{ζοτι 
16ά ΟΥ 
ίπατι 
10161 ὅ6. 

405, ΤΟΥ 
αισοἰδῖοἸις 
οΓάοιὺίς 

σδατ. 
ι0ι96- 
ποϊὰ- 
ϑογυασηῖ, 
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τῷ τὸν φόρον τὸν φύρον᾽ το τα τελος τὸ : ρ Ι Πάρι 
/ . “- ΟῚ / ᾿ / ὃ - ᾿ 

τέλος τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον τῷ τὴν 

τιμὴν τὴν τιμήν. 
Ν ΕΣ ο 

8. Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾷν 
ΕῚ / . ς Ν » - Ν - 

ἀλλήλους" ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον, νόμον 
, » 

9 πεπλήρωκε. τὸ γάρ, Οὐ μοιχεύσεις, οὐ 

φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρή- 
” ͵ 

σεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα 
5» , 5 ’ “ / ᾽ “- 

ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, 
5 νὰ ΕῚ , Δ / ς ς ἐν τῷ, Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς έαυ- 

10 ’ ς 3 / “ λ / Ν 3 3 η, 

τόν. ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν ουκ ἐργά 

ζεται πλήρωμα οὖν νόµου ἡ ἀγάπη. 
ΜΕ ” σα / Ν / [κά ιά 

1 Ναι τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρο», οτι ὥρα 
ε - ἥδ 8 2 α 3 θῃ ο - Ν ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν γὰρ 

“- Ἀ 
ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσα- 

δι , ο.» - 
19 μεν. ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν 

3 / ον ν “ / 
ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καὶ 

μή “ 

13 ἐνδυσώμεθαϑ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ὡς ἐν 
,Ἶ,, ” 

ἡμέρᾳ, εὐσχημόνως περιπατήσωµεν, μὴ κώ- 
ΑῚ ΄ Ν / Ν 2 , 

μοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, 

Η μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ. ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν 
/ » “ / Ν “ μὰ 

Κύριον ἴησουν Χριστον, καὶ τῆς σαρκος 
/ ἐδ ΄ ᾿] ΟῚ / 

πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε, εἰς ἐπιθυμίας. 
» - - 

14 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμ- 
Α ΄ 

βάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 
Δ Λ 4 “ ’ ς Δ » 

5 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθε- 
΄ / 

ὃ νῶν λάχανα ἐσθίει. ὁ ἐσθίων τὸν μὴ 
Ν 

ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁἱ μὴ ἐσθίων 
ἡ 5» ΄ 8 , ο « Ν αὶ α ἃ 

τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω' ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν 
3 

4 προσελάβετο. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλό- 
» αρ ες “ ἰδί / / Δ τριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ 

, , “ Χ ’ 3 
πίπτει. σταθήσεται δέ δυνατὸς γάρ ἐστιν 
« 3 9 “ ε.α Δ " , « ΄ 

ὅ ὁ Θεὸς" στῆσαι αὐτόν. ὃς μὲν κρίνει ἡμέ- 
πὶ Ὁ 8 - 

ραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέ- 
ο 1 να 39/ ΑΛ. / 

ραν. ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῖ πληροφορεί- 
ε - Α ς , / [ΩΡ 

ὃ σθω. ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν, Κυρίῳ φρονεῖ 
ε Α “ ε 

καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν, Κυρίῳ οὐ 

Φρονεῖὸ ὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαρι- 
πΞ ον πω ΕΝ Ἐπ Ὁ ἡ ἐσθι κ ῃ 

στει γ ρ ῳ εῷ Και ο µη εσσιων υριῳ 

7 οπι. οὐ ψευδοµαρτυ- 
ρήσεις, 

8 ἤδη ὑμᾶς 

9 ἐνδυσώμεθα δὲ 

3 δυνατεῖ γὰρ ὁ Κύριος 

δ ρῃϊ. καὶ ὁ μὴ φρονῶν 
τὴν ἡμέραν, ἹΚυρίῳ οὐ 
φρονεῖ. 

4. αᾶ καὶ 



058 

κ Ό0γ. 
ὅ. 10. 

Ἐ 15, 45. 
20. 

16». 
ΟΊΙΠΙΟΊΟ. 

16). 
ο ιιοΊο. 

16. ασ- 
εογα ὔισ 
ἴο οιαγί- | 
ἐγ. 

31 ΟΌΣ: 
8.11. 

Σι, Ἱ. 
16, 

κα ΟΣ, 
δ, 18 

ΤῸ ΤΗΕ ΒΟΜΑΝΡ ΧΙΥ. 6-- 29, 

1611 
μα ϑαΐοίῃ. ποῦ, απᾶ ρῖτοειι οᾶ 
πα ]ςΒ. 
7 Ἐου ποποθ οἳ τπι5 Ἠγεί] {ο Ἠϊπηξβο]{, 

απά πο Ίπαπι 4ϊ6ί] {ο ΙΗπηβεΙ{. 
8 Έου υΥεί]οχ ντο να, ἡγ6 να απο 

{86 Τιοτᾷ: απᾷ ππεί]οχ πο αἴθ, πε 
4ἱο ππ{ο {πο Τιογᾷ: πηλείπεγ ντο νο 
{ογοείοτε ΟΥ̓ ἀἴ6, νο αγ9θ {116 Τιουᾷ”ς. 
9 ἘοΥ {ο 4115 οπά Οτ]δέ Ῥοί] ἀῑαᾷ, 

απᾶ χοβο, απᾶ ταυ]γεᾶ, ἐπαΐ Ίο τηῖρ]ι{ 
μα. Τιονά Ῥοῦιμ οἵ {πὸ ἆοαᾶ απά 
Ἠνπιρ. 
10 Βαὺ πγ ἄοδί ποῦ ἡπᾶσο {πσ 

Ῥχοίμεν 5 οἱ ὙΠῪ ἀοβῦ ἴποα βοὺ αὐ 
ποιρΗῇ {Ἡπψ Ῥτοίπεγ ἢ Ἓνπαο 5181] 81] 
βίαπᾶ Ῥε[ογο {π6 οἑπᾶρτησπό βεαί οὗ 
Οπτιεί. 
11 Έον 1 15 νΥτεῃπ, ΞΑς 1 Πτε, 

βα1{Ἡ ἴλιο Τιογᾷ, ενοχγ ΊσποῬ 518}} ΒΟΥ 
{ο της, απᾶ 6Υ6ΥΥ {οηραο 588]} 6οΙΙ- 
{655 {ο αοά. 
19 Ρο ΊλἨεηπ ενογγ οπθ οἳ π5 5181] 

ρῖνο δοοοπηῦύ οὗ ΜήπαξαοΗ {ο αοᾶ. 
18 Τιεῦ α5 ποὺ {Πεγείοτο Ἱπάρο οπο 

αποίἩεγ ΔΠῪ ΤΠΟΥΕ: Ὀαὺ Ἱπάρο (15 
Γ1α{Ἠ6Υ, ελα ποτπαη ραί ἃ βὐπτωρ]τις- 
Ῥ]ου]ς ου απ οοσαβδῖοι {ο 1811 ἴῃ 5 
ῬγοίμενἩ γᾶν. 
141 Ίσπονν, απᾶ απη Ῥεγςπαᾶοᾶ Ὦγ 

{πὸ Τιογά περα, πᾶὖ {Ἠετο 15 ποί]ῖτις 
Ἱπησ]εαπ οὗ 1561}: ναί {ο Ἠΐτα ἐλιαί 
οβίθαπηδίἩ απιγ {πϊηρ {ο Ῥο ἢ ππε]εατ:, 
{ο Ἠϊτη 10 15 ππε]εαῃ. 
15 Ῥπαὶ 1 {ψ Ῥτοίπεν ΡῈ ρτιενεᾷ 
ση ή ππεαί: πουν πα]κεξί ἔλοα 
ποῦ Ἱο]αταρ]σ. Ἀ Ὡοξίτογν ποῦ μπα 
ΜΠ {ΠΥ πιοαῦ ος ποπ ΟΠ γ δύ 
4164. 
16 Τιοῦ ποὺ {παει γοῦν ροοᾶ Ῥε ετῃ 

ΒΡΟΚΕΠ οἵ. 
17 Έον {πὸ Ἰάπσᾷοπι οἵ ἀοᾶ 15 ποΐ 

᾿ τηθδῦ απά ἁγῖη]ς: Όπῖ ΥἹΡ]  ΘΟΌΒΠ65Ε, 
|; απᾶ Ῥ6866, απᾶ 10Υ ἴῃ ἐπ ΠοΙν αΠποβίῦ. 

18 ΒῸΣ Ἰο ὑπαῦ ἴῃ ἴμερο ὑπῖηρ5 
[ Ξϑυυθίῃ ΟἨτίςς, 15. δοοθρίαθ!θ {ο 
|. αοᾶ, απᾶ αρργογνοᾶ οἵ ΠΕΠ. 

19 Τιοί τπι8 ἐπουθίου {ο]]ουγ αἴξου {πὸ 
| Επήησς ΒΟ τησχκα Του Ῥθαςς, απ 
Ώπηπρς ὙΠΟΥΘΥ ὮΙ οπθ ΤΠαΥ ον 
αηΟΙΠΟΥ. 
20 Ἐου τηθϑαὺ ἀαβίτογ ποῦ ἐπ πγον]ς 

οὗ αοά: ἘΔ11 ἔήπρς Ιπᾶεεᾷ αταρττε; 
Ταῦ 1{ 15 ον1] Του {πᾶὖ τπα η ὙΠΟ αεί] 
πα ο επσς. 
21 Τῷ 15 σοοᾷ πεϊ]ογ {ο εαξ Περ], 

ΠΟΥ {ο ἁτίη]ς πάς, ΠΟΥ απ ἐπ 
πνπετεςγ {11 Ῥτοί]ιεν βἰατηρ]αί], ΟΥ 
15 οΠοπάᾶ θα, ΟΥ 15 πιαᾷθ γγοα]ς, 
22 Ἠαξί {μοι {α11 ὃ Πᾶν {ο {Πγ- 

5611 Ῥεΐοτο αοᾶ. ἩἨαρῃγ 15 Ἠο {πῶ 

1881 

ο δαξϑίῃ πού, απᾷ ρίγοί ἄοᾶ 
7 ἰμαηῖκβ. ἘῸΣ ποπθ οὗ τι5 ΗἨγοαί]ι 

{ο Ἠπηβδα], απᾶ ποπο αἰοίῃ {ο 
ϐ ἨηβεΙ, Ἐοτ ν/λεί]αν πο νο, 

πο Ἠνο ππίο πα Τιοτᾷ: οἨ πγ]ιθ- 
ΠΟΥ νο αἴθ, πνο ἄῑε ππίο πε 
Τιοτᾶ: γλεί]ιοΥ νγε Ί1γε ἐπετοαίοτο, 

9 ΟΥ αἴθ, γγχ ἃὺθ {1ο Του 5. Έον 
{ο Οδ οπᾶά Ον ἀιεᾶ, απᾶ 
Ἠνεᾶ αφαΐπ, Ελιαῦ Τε τηϊρηῦ 6 
Τιοτᾷ οὐ Ῥοῦμ Ώπε θα απᾶ 
ιο Ἠνίηρ. Επί ἕπου, ΠΥ ἀοβί 
μοῦ Ἰπᾶρο {Ἡγ ἸὈτοίμεν2 ον 
Έιοα αραῖα, ΠΥ ἀοδί ποῦ βού 
αὖ ποαρηί {πγ Ὀχοίμεν 2 {ον πε 
588}} 81} βίδπα Ῥεέοτε {πὸ 1πᾶρϑ- 
τηθη-βοαὺ οἳ ἀοἄ. Έον 1 15 
ΥΙΜίθΘΠ, 
ΑΦ Τ Ἠγε, βίη πὸ Τιονᾷ, {ο τηθ 

ετοατγ Ίπιεε βΠα]1 Ῥουγ, 
Απά 6Υετγ ἴοπρπο Πα] 16ο- 

{688 {ο ἀοά. 
Βο {Ίδη οαςἩ οπε οἵ τι8 5181] 
Ρῖτο αεεοαππ6 οἳ ἸἨϊπιςδε] {ο 
ἀοᾶ. 

Τιοὐ ας ποὺ ἐλεγε[οχε πάρε οπε 
ΕΠΟΙΊΘΥ αΠΥ 1ΠΟΥΕ: θαὺ ]αᾷσο γα 

10 

ΤΊ 

18 

{15 ταί]ου, ὑπᾶῦ πο τη μαΐ α | 
εἰππρΗπισρίοςξ. ἴῃ 115 ΡΟ ΠΟΥ 5 
πγαγ, ΟΥ 81) οεσαβῖοη οὗ ζδ]Ππρ. 

14 Τ πον, απ ατα ρουβαδαθα ἴῃ {Π6 
Τιογᾷ 9 685τι5, ια ποῦμῖτισ 15 πῃ- 
οἶδαιι οὗ 1561 : βανε ἐπαῦ {ο Ἠϊπα 
πιο αεοοππ{είἩ απγ{Πίηρ {ο Ῥεα 
ππε]θαπ, το Ἠϊπα 16 15 ππο]εαη. 

15 Ἐοτ 1 Ῥεσαπσο οὗ τπεαί {1γ Ότο- 
Ώιεν 15 ρτῖενεά, ιο γγαΠκερί πο 
Ίοπρον 1 1ον6. ὮὈοβίτογ ποῦ σπα 
Ώπψ τηθαξ Ἠϊπη Του ποῖ Οµτ]ςί 

16 ἀῑαα. Τιεῖ ποῦ {]ιεπ γοαγ ροοᾷ Ὦθ 
17 ον] 6ροκετ οὖ: ἴον {π6 Ἱαπιράοτα 

οὗ ἄοᾶ 15 ποῦ εα Πρ δπα ἄνππ]απρ, 
Ῥαὺ π1σ]Ι{εοπξΠοΡς απ Ῥεασθ απά 

18 ον πι {πε Ἠο]ψ ἄΠοξδί. Έοτ Ἰα 
ια Ἠετεῖπι εεγνεί]ι ΟἨτῖςί 15 πγε]]- 
Ῥ]θαβίης {ο ἄοᾶ, απά αρργογοᾶ 

19 οὗ ππεπ. 9ο ἴ]πεπ 31εί τας 1Το]- 
1ου αὐξου ἐ]ήπρς πυΠΙσ] τηα]κο {0Υ 
Ἄθαςσςθ, απᾶ (πηρα νηετοῦγ πα 

30 τηαγ αν οπο αποίπεΥ. Όνγει- 
{ηχου ποῦ {οΥ τπεαί5 Β8Κ6 πα 
το οἵ ἀοᾶ. ΑΠ εππρς Ιπᾷερᾶ 
496 οἶεαῃ; Ποπγρείέ 1ὑ 15. ον1] {ου 
{μα τπαπ ΠΟ οα{εία ση οἳ- 

91 Ίαποθ. 1ῦ 15 ροοᾶ ποὺ {ο οαῖ 
ΠθβΠ, ΠΟΥ {ο ἄν πι]ς ὙΠ, ΠΟΙ {ο 
ἄο απ της γγπετεῦγ {πῃ ὴ 7 Ὀνοίμεν 

25 Αὐαπηρ]ε(]ὃ. ο ἔα πνηῖσ] 
Όποια Ἰιαξί, Ἠατο μοι {ο ὑπ βο] 
νείοτο ἀοᾶ. Ἡαρργ 15 Ἠο {μα 

105, σῖσα 
φγαῖΐδο 

2 Ματιν 
Ὡποῖϊοηΐ 
ααλοτῖ- 
(165 τουᾶ 
τε Τοῖ- 
1οι0. 

5. Μαπν 
αποϊεηί 
Δα ΠΟΥ ῖ- 
{165 αάά 
ΟΥ̓ ἴς οἵ- 
Τεπαεὼ, 
ος ἦς 
τυσαῖς. 
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” 5 , Ἂν ΕΣ »" ” 3 Ν 

τ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ. οὐδεὶς 
ν « “ « - “ ν . Ν ο “ 3 γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ (ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἄπο- 

ῃ »» ᾿ ὡς ο ας , 
8 θνήσκει. ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ 

. ο τν 2 / - 2 / 
ζώμεν' ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ 

ο α΄ 2, ἀποθνήσκομεν ἐάν τε οὖν ζῶμεν, ἐάν τε 
ΡΣ . Α 

ϱ ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν. εἰς τοῦ- 

το γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη ὅ οηι. καὶ 
“ “- ’ 

καὶ ἀνέζησεν", ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων “ ἔζησεν 
: Δ ῃ Ν » 

Ι0 Κὐριεύσῃ. σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν 
Ἄ Ν - ΔΝ 

σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν 
“2 Ν / “ ’ 

σου; πάντες γὰρ παραστησόµεθα τῷ βήματι 
- «- 7 ’ ’ “ 

11 τοῦ Χριστοῦϊ. γέγραπται γάρ, Ζῶ ἐγώ, 

λέγει Κύριος ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γύ έγει Κύριος μ μ πᾶν γόνυ, 

ὶ πᾶ λῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ . καὶ πᾶσα γλὠσ µολογήσεται τῷ Θεῷ. 

1 ἄρα οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον 

δώσει τῷ Θεῷ. 
΄, 3 3 8 3 Δ 

123 Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν ἀλλὰ 
“ , - , Ν ΄ ’ 

τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρὀσ- 
- Ὁ “ Ἂ ον 5 

Ἡ κομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον. οἶδα 
Ἀ ΄ὕ Σ Κ , δ} “- α ᾽ 

καὶ πέπεισμαι ἐν Κυρίφ ᾿Ιησοῦ, ὅτι οὐ- 

δὲν κοινὸν δι ἑαυτοῦ" εἰ μὴ τῷ λογιζο- Ι ας δ 
΄ Ν Φ 5 , / ᾽ ἘΠ 8 : 

15 μένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινὸν. εἰ δὲ γὰρ 
΄σ « - 

διὰ βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι 
ν ) / - δὴ “ ’ ’ 

κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί 
5 “ 3 ,ὕ ς Ν πε Δ ΕῚ ΄ 

σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέ- 
5 - 

16θανε. μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγα- 
ά η / 5 ε - - 

17 θόν᾽ οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
΄ ΔΝ ’ » Ν ’ Ἄ, 

βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ 
9 / 4 Δ 5» ’ ς / ς Ν 

18 εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ. ὁ γὰρ 

ἐν τούτοις" δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος ὃ τούτῳ 
“ - ἐφ ΄ 

19 τῷ Θεῷ, καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. ἄρα 
οὗ λ δὰ ν.δ 8 ΓΒΕ. τὸ ν " “ 10 η. 
ὖν τα τῆς ειρήνης Οιώκωμεν"', και τὰ της ΔΙαγῃ. διώκομεν 

90 οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. μὴ ἕνεκεν ᾿ 
, ᾿ Ν - - ΄ 

βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. 

πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώ- 
΄ ῚῚ ’ » 

9] πῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι. καλὸν 
Ν ν ΄ , Ν - 3 ΑΨ αἱ 

τὸ μὴ φαγεῖν κρέα, μηδὲ πιεῖν οἶνον, μηδὲ ἐν 
1 

Ἀ ᾿ . 

τῇ ο χ τα ΟΝ ΑΓ ἐν . ἢ ἀσθενεῖ ἱἰθαΐ, ποῖ 
85 ται ἢ ἀσθενεῖ". συ πίστιν" εχεις; κατα γιαγῷ. 

ς 9 θε. , 
ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει ἢ σκανδαλίζε- 97. 7 σκαν δαλίζεται 

ΔΝ ’ - - 

σαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. μακάριος ὁ 13 ααὰ ἣν (ἔχεις)) 
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ἜΠΕΣΤΙ: 
10. 

ΤΟ ΤΗΕ ἘΟΜΑΝβ Χιν. 20 Χτ. 15, 

1611 

οοπᾷαπιποῦ] ποὺ  Ἠϊπιδα]ί ἴῃ ἰλαί 
ἐμίηρ τολιλοῖ, Ἆθ αἰ]ονγείῃ. 
29 Απᾶ πο {]ιαί ΙάοαβέαίΗ, 15 ἄατηποα 
1 ο οα8, Ώθοσιιδο ᾖο οαἰοί] πο οἵ 
{ΓΗ Έου ν/μα{ξβοσεγον1β ποῦ οἵ {α1δ]ι, 
18 511. 

15 Ὗγε ἴ]ιοη {]ιαῖ αἵ είτοπᾳ, ος] 
{ο Ῥοαι {πὸ Ππβνιηϊθ]ος οὗ {ο τγθα]ς, 
απᾶ ποῦ {ο ρ]εᾶξβθ οἩχβο]γος. 
2 Τιεί 6ΥΕΥΥ ΟΠ6 Οὗ τι8 ρ]θαδο Ἠϊς5 

πθίρΗΡοτχ ἔθου λ 15 σοοᾷ {ο οδαϊδορίίομ. 
ὃ Εον ονοεη ΟἨτ]ςί ρ]ααβαᾷ ποῦ Ἠτη- 

5617, Ῥας, ας 15 15 πι ζίζαη, Ἐ Το χο- 
Ῥχοδεμαες οὗ ἴ]απαι ἐλαῦ ταρτοασ]μεά 
{Π66, [61] ο 116. 
4 Εου γηαίκοενεν ἐπὶ ΡΒ νου ντ]{- 

ἴθη αἴογείῖππς, πγεγθ ση] θη {01 ΟἿΥ 
Ἰοα1πΙτᾳ, ἐπαῦ τσ πγοασ] Ῥαβίοτισο 
απᾶ οοτη{οτί οὗ {πὸ Βονρίατοβ τη]σ]ό 
Πᾶν Ἠορο. 
ὅ ἘΝον {πο ἀοᾶ οὗ ραβεποο δᾶ 

οοηβο]αδίοηπ ρταπὀ στοὰ ἰο ο Ἰκο- 
τη] 64 οἳς {οπανάςδ αποϊ]ιατ, |'α6- 
οονά πρ {ο ΟἨτ]βί ἆορας: 
6 ΤΠαῦ το ππαγ πι ος τηϊπᾶ ατιᾶᾷ 

οπ6 τποπίῃ ρ]οτὶῖγ ἄἀοά, οναπ {μα 
Ἐαἴπον οἳ οἳν Τιοτᾷ ἆεδας Οµτίεί. 
7 ἨΠεγε[ογετοζθῖγ6γεοπθ αποίµον, 

5 ΟἨτὶδί αἱςξο τοεοεϊγεᾶ τι, {ο ἐπ6 
6]ουγ οὗ αοᾶ. 
8 Νου 1 αγ, {μαῦ ζορας Ολτῖςς 

γνῶ ἃ ΜΠηϊδίεν οὗ {Π6 οΙτοππιαΙβΙΟΠ 
{οχ ὑπὸ γα οἳ ἀοᾶ, {ο οοηΏντη {ο 
ΡΥΟΙΠΙ56Β πιαᾶε τιηΐο ὑπὸ Γα ΠΥ 5: 
9. Απᾶ μαι ιο ἀαπί]θς πηϊρ]{ 

5]οτ!ψ ἀοᾶ ΤῸΣ Ἠ15 τηθγοΥ, α5 16 15 
νπἸθίαη, Ἐξου {5 οας5ο 1 11] «οπι- 
685 {ο {Π66 αΤΠΟΠΡ {1ο θη 1165, πα 
ΒΙΠΡ πιηΐο ἔῃ Ναππο. 
10 Απᾶ δραΐῃ Ἡο εαϊ{]ι, Ἔ Πε]οῖσο, 

γθ 6ΠΠ165, νζἩ 5 Ῥοορ]ο. 
11 Απιᾶ ασαΐπ, ἜῬταϊςο {μα Τιονᾶ, 

811 το (απίΙΙ65, δα Ιατιᾷ Ἰήπη, 81] 
γο ῬθοΡ]θ. 
192 Απά αραῖτῃ Ἱραῖας βαὔἩ, ἜΤηοενγο 

5μα]] Ῥο ἃ τοοῦ οἳ “6556, απᾶ Ίο {πε 
β]α]] γ158 {ο τεῖση οΥεχ {ο θη 65, 

{1η Ὠΐτη Πα] ὑπ6 (ἀδθῃ 65 {παςί. 
19 Νοπ λε ἄοᾶ οὗ Πορθ ΠΠ τοι 

ψηλα 811 1οΥ απᾶ Ῥοσςς ἴῃ Ῥε]ονίτρ, 
ὑμδῦ γε τπαγ αβροαπᾷ ἴῃ πορο {Ἡτοιρ]ι 
Ώια Ῥουγογ οἵ {πὸ ΠΟΙ ἀΠορῦ. 
14 Απᾶ Τ πΙΨΒΕΗ 4150 τη ρεγςεπαᾶεᾶ 

οἱ τοι, 1ΙΥ ῬτείμτεἨ, ὑπῶῦ γο 8150 
ατα {11 οἵ σοοᾶπθβΕ, Π]]οᾷ νι 21] 
Ἰπιον]εᾶρε, αὖ]ο 4150 {ο αἄπιοπῖδ] 
0Ἠ6 αποίμαγ. 
15 Νενοτίλε]θςβς, Ὀγοίμτοι, Ι Ἠανοα 

νι ίεη ο πποχθ Ῥο]ᾶΙγ απίο γοι, 

1881 
Τπᾶροι ποὺ Ηἰγηβ6 1} ἴῃ ἐπα νοι 

25 ο ἸἹδρργουθίῃ. Βα ιο (Πας ἀουρέ- 
οι 18. οοπζεπηποθᾶ 1 6 δα, θ6- 
641156 16 εαίεί] τοῦ οἳ ΓΑ, ἢ : απᾶ 
ὙΠ ΒΟΘΥΘΥ 15 ποῦ οἳ αὶ 6} 15 βίη. 3 

15 Νοῦν τὸ ἐλλαῦ 816 βίτοπρ οαρ]έ 
{ο Ὄεαν ἴμο Ἱπβνγπξιες οἳ {μα 
πγοα]ς, απᾶ ποὺ {ο Ῥ]εαδο οτχ- 
ΒΟΙΥΘΡ. Τιεῦ οασἩ οπθ οἵ τι ρ]θαβο 
115. ποι οι {ου ναί σοη]ο] 15 
Ροοᾶ, πιηΐο οά Ηγίηρ. Έον ΟἨτὶςί 
38Ο. Ῥ]εαβεᾶ ποῦ ἸήπηβοΗ: Ῥαΐ, 
α5 1 15 η ίίεν, Τ]ο γαρτοβο]θ8 
οὗ ἴἨετα {πῶ ταρτοασμεᾶ ἴ]ιοο 
611 ὍΡΟΙ 118. ἘῸΥ πηπίβοσγον 
{ήπρς 616 τυ θη α{οτείῖπις 
ὙΓΟΙΘ ΤΊ [ΘΠ ΤΟΥ οαγ]δα γη τρ, ἐπαῦ 
ὠλτοισ]ι Ῥαΐίεποϱ απά ἐμπγοιρη 
οοπη{οτί οὐ {ιο βοπϊρίπτοβ πα 
μη]σΗ{ Ἠαγο Ἰορο. Νοῦν {πὸ ἄοᾶ 
οὗ ραΐίεπεο απιᾷ οἵ οοτηΐογὺ ρταπ{ 
τοι {ο Ῥε οὗ {ιο βᾶτηθ πηϊπᾶ οπο 
γαι πού ΠΥ αεοονᾶ πρ {ο ΟΠτ]8! 
ᾗορας: ὑπαῦ τ} οπθ αοοογᾶ γο 
ΤηΔΥ 1} οπς πποι{] ρ]οτῖῇγ {μα 
ἄοά απά Ἐαί]ιεν οἵ οἷ Τιοτᾷ 96- 
515 Ομτὶεί. Ἠγπετείονγετεσεῖνο το 
οη6 αποίμοχ, ογεπ ἃ5 ΟΗτ]ςδέ 8150 
γοεοϊνεά ὅτοι, {ο {Π6 ρ]ουγ οἵ 

8 ἀοᾶ. Του Τ εαν ἐμαί ΟἨτῖςί ΠαίἩ 
Ῥεσπ ππαᾶθ ἃ ππ]ςίέον οὗ ἐπ οἵτ- 
οπηιοϊδῖοι {ου ὑπ ὑσα οὗ ο, 
Όλαῦ Ἠο τηϊρλὺ οοπΏτπα {1ιθ Ῥτο- 
ΤηΪΒ65 σῖσεπ ππ{ο {με {αέλμθνς, απᾶ 
Όναί ὑπ ἀθπίΙ]ες τηϊρηῦ ρ]ογ]γ 
ἀοά {ος ΒΙΒΊΏΘΓΟΥ ; ἃ 510 15 ει θη, 
Τπετεί[οτα ση] 14ρϊνε ργυαῖβοπηΐο 

ἴλεο απποΏρ {1ο απίΙ]6ς, 
Απαᾶ βίηρ πηΐο ἔῃ παπηθ. 

Απά αραῖη Ίο 58], 
Ἠε]οῖσς, γθ (ἀδπ/Ι]65, νι Ες 

ῬθοΡ]6. 
Απιᾶ ασαίη, 
Ἐταίςο ὑπὸ Τιογᾷ, 811 το ἄαπ]ος; 
Απά]εί αΠβιαρεορ]θβρταῖβο ΗΗτη. 

Απά αρα, Τβα1α] βα1δ]ι, 
ποτε 5881] 06 ἐπ τοοί οἵ ἆ6556, 
Απά μ6 {]ιαῦ ατὶβεί]ι {ο χα] 

οτεχ {1ο σοπ]ες: 
ΟἿ Πΐτη Ελα] {ο ἀεπά]θς Ἠορο. 

Νον {πὸ αο οἳ Ἱορο βΗ τοι σι ἢ 
3]. ἸΟΥ απᾶ Ῥεασο ἴῃ ῬεΠοενίηρ, 
ἰμαῦ ο 1ηαγ αροαπᾶ [ἢ ΠΟΡΘ, ἵη 
{16 Ῥοπγεχ οὗ {ο Ἠο]γ ἄποςε, 
Απά ΤηγΦε]Γα]βοαπιρεγβιαζ ος 

οἵτοι, τὴν ΡτείἩχοη, ἐπ γαγοιι- 
Ε6ΙΥΘΡ 8416 {1]] οἵ ροοᾶπαςς, Β]]εᾶ 
να αἩ] Ἰαιοπ]εᾶρε, 8016 αἱ5ο ἔο 
πάπποπῖςη οπθ αποίµετ.. Βα Τ 
ία ο π1οχθ Ῥο]ζ]γ ππίο στοὰ 
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» Ν κ / ς τὴν 
93 μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει. ὁ δὲ δια- 

» “ » 
κρινόμενος, ἐὰν φάγῃ, κατακέκριται, ὅτι οὐκ 

μι ΤΊΣ ͵ ς 
ἐκ πίστεως" πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἅμαρ- 

/ ια) / 13 τία ἐστίν. 
- κ Μπ κ) 

1Ἴ5 ᾿Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθε- 
/ “ ) / , Ν ἜΧΕ 

νήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ έαυ- 
ϊ ἡ ’, « ΄ ΄ 

9 τοῖς ἀρέσκειν. ἕκαστος γὰρ! ἡμῶν τῷ πλη- 
Δ Δ , 

σίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν. 
ν Α ς Ν ” ς - 2 1λλ /΄ 

8 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλά, 
Ἂ ’΄ ς 2 : Ν “ 3 καθὼς γέγραπται, Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνει- 

/ » / ή. 3 5 ’ μή δ 4 διζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐμέ. ὅσα γὰρ 
« / 

προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν 
, ος.ῳ ῃ ΝΑ ε - να Α 

προεγράφη”, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς 
/ ΄“ - Δ » / ” 

παρακλήσεως τῶν γραφών τὴν ἐλπίδα ἔχω- 

ὅ μεν. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρα- 
΄σ ΄σ / 

κλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλή- 
- ανόι ος ᾿ 

ὃ λοις κατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν᾽ ἵνα ὁμοθυμαδὸν 
- Δ 

ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πα- 
, κ ᾿' εὐ τὰς Ἔ Ξ τῷ 

τέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

τ διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ 
έ ΄ Ν / “- 

ὁ Χριστὸς προσελάβετο ἡμᾶς", εἰς δόξαν 

8 Θεοῦ. λέγω δέδ, ᾿Ιησοῦνὸ Χριστὸν διάκο- 

νον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας 

Θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν 

9 πατέρων τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι 
Δ ΄ 

τὸν Θεόν, καθὼς γέγραπται, Διὰ τοῦτο ἐξο- 
/ 3, “ 

μολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, καὶ τῷ ὀνόματί 
αν Α, » » 3 

Ι σου ψαλῶ. καὶ πάλιν λέγει, Ἐὐφράνθητε, 
” Ν ΄“ - ΄“ 

ΙΙ ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. καὶ πάλιν, 

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη”, καὶ 

15 ἐπαινέσατεδ αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. καὶ πά- 
δα / / ΄“ 

λιν Ἢσαϊας λέγει, Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἴεσ- 
, ο Ε' .5 ᾿ ”/ 5 ΞΘ ἡ 

σαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν᾽ ἐπ' 

13 αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπί- 
’ « ΄σ Υ̓ ΄ 

- δος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης 

ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν 

τῇ ἐλπίδι, ἐν δυνάμει Πνεύματος ᾿Αγίου. 

“ ΣᾷΠέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς 
3 ον ο ὡς “ 
ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί 
᾽ 3 ΄ 

ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης 
/ / 9 ” / ΄ 

γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. 

1 τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, ἀδελφοί 

18. ΜΙᾺ. Ίιογο ἰπδογίδ 
οἷι. χυὶϊ. 2δ---2ἡ 

1 οπι. γὰρ 

3 ἐγράφη ὃ αἀᾶ διὰ 

4 ὑμᾶς ἐοσί, πιο πιανῃ. 

ὅ γὰρ 6 οπι. Ἰησοῦν 

" 
7 πάντα τὰ ἔθνη τὸν 
Κύριον 

8 ἐπαινεσάτωσαν 

9. οὖπ. ν ἀδελφοί, 
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ἴῃ Βοτηθ βοΐ, ἃ5 ρα πρ γοτ ἵπ τη], 
Ῥοαοατδο οὗ {Π6 ϱγασο λα! 15 αἴγαπ {ο 
πρ οἵ ἀοᾶ, 
16 Τπαὺ Τ «Ποπ]ᾷ Ῥο ἔ]ο ταϊπ]5έεγ 

οἳ Ἱαρας Ομτ1βί το π θη 1165, τηῖ- 
πΙβ{εγίησ ἴ]ο (οβΡε] οὗ ἀοα, Ὠιαί 
80 Ἰοὔοτίπσ τρ οἵ {πὸ «οπί]ος 
τηϊρηῦ ο αεσοσρίαβ]α, ροΐπρ βου ποα 
Ὦγ πὸ Ἰο]γ ἀΠιορῦ. 
17 Τ Ἠανο ὑμπογοΐουθ Ὑπθγθοί Τ 

1πασ ρ]οτγ {μτοιπσ]ὴ ἆσαρας Ο18Η, 
ἴῃ ὕποβο {μ1ηρς ἩΙΕΗ ρετίαίπ {ο 
οί. 
18 ΒῸΣ ΤΎΠΠ] ποῦ ἆαγο {ο βΡροα]ς οἱ 
αΨ οἱ {μῃοβ {πίηρθ ΒΟ. Ο]ςδί 
Πα ποῦ πτοιρηῦ Ὦγ τπο, το ππα]κο 
{π6 θη 1165 οροαϊοηΐ, Ὦγ ποτά απιά 
ἀοοα, 
10 ΤΠ ΚΟ Θ ἢ. ταὶρ ἐν είσης απ γγοΙ- 

οΥβ, ὮΥ ὕΠ Ῥοπγεγ οὗ ἴμο ὥγριγυὺ οὗ 
αοᾶ, 5ο ὑμαῦ χοπ «Θυτιβα] τη, παπά 
Του προτί απ{ο Πγτίσέατα, 1 Ἠαγε 
{ΠῚ ργοασ]ιαᾷ Πη6 (ΒΡ6] οὐ Οµτίξῦ. 
20 ὙΎσα, 50 μάγο 1 βἰσινϑᾶ {ο ργοας] 

{πΠ6 (οβρα], ποῦ γ/λοχο ΟΠ γὶδῦ τας 
πδιηθΩ, Ἰοϑὺ 1 Ποπ] Ῥαά προῃ απ- 
οἴλιον τη 5 Του ΠΟΙ: 
21 Ῥαῦὺ 85 16 15 νετ, Ἐ Το ΠΌΤ 

Ἱο πας ποῦ βρο]ζοπ οἳ, ἔεγ 5118}] 566: 
δα ἴλογ ὑμπαὺ Ἠαγο τοῦ Πεατᾶ, 5881] 
ππογβασιᾶ. 
22 Έον πἨ]οὰ οαἳ5ο αἱδο 1 Πᾶνα 

Ῥαοδι ἵπποι ἢ] εγες ἔχοια οοπηῖις 
{ο τοι. 
20 Βευΐῦ που Μανίηπς πο τηοχθ Ῥ]ασθ 

ἴῃ 1λ6βο ῬανίΣ, απᾶ Πανίης ἃ ρτονῦ 
ἀεβῖγο ἴ]οβδο τΠΑΠΥ Υθ6αΥΒ Το οοτηθ 
πηΐο τοι: 
24 ΊΝΜΕΠΒΟΘΤΕΥ 1 {ακο τησ 1οπΥπςγ 

Ἰπ{ο Ρραϊα, Τ 711] «οπιο Το τοι: 10Υ 
1 ἰναβί {ο 5606 τοι ἴῃ 1ΗΥ Ι011ἨΠ6Υ, 
απᾶ {ο Ρε Ῥγοαρ]ῦ ΟἹ τησ σας (Π1016χ- 
νανᾷ Ὦγ γοα, 1 Πγρὺ Τ Ῥο βοππθγ]α! 
ΠΑ ἐν ἢ γοὮχ 6οπιραπ/. 
Ὡῦ Ῥαῇ που 1 ρῸ πηΐο «1 εγπβα]στη, 

{ο ταϊϊβύθυ {ο 86 ΡΑΠ{Β. 
20 ΤῸΥ Ὁ Ἠαίμ Ῥ]εαδοά ποια οὗ 

Μασεάοπία απά Δομδῖα ἴο πηα]α ἃ 
οστίαι οομ θα ϊοη ἴον Όλο Ῥουυ 
Ρα1πζς ΠΊΟ αὖο αὖ 1  ΥτιβΆ] τα. 
27 Τὸ πα Ῥ]οαβος {παπι τον, αὐ 
πο ῖν ἀορίοτβ Ποὺ ατα. ἜΕον 1 ὑπὸ 
(ϑ 1165 Ἠαγο Ῥασι τη 16 Ῥαχία]κοτς 
οὗ {ποῖ} ρα] ὑπίησβ, ὑπο ῖν ἀπέν 
18 41βο {ο τηϊηϊβίου. ππίο Ίλοτα 1 
σαχπα] 0115. 
286 ὝΠαι {Πεχείοτο 1 πᾶν Ῥου- 

{ογπηθᾶ {Π15, πα Ἠαγο 5οα]θᾷ {ο ματι 
{115 ἔγυϊῦ, 1 ὙΠῚ «οτο Ὦγ τοι Ίπίο 
Βραϊη. 

16 

ή 

18 

19 

1881 

η ΒΟΙΩ6 1ηθαΡΠΤο, ἃ5 Ῥαῤηρ γοα 
Ώσαῖι 1 ΥΟΠΙΘΙΙΡΤΑΠΟΟ, Ῥδσατδθ 
οὗ πὸ ργαςο ὑπδῦ πνας ϱΊγεη τῆὸ 
οἳ αοᾶ, ενα Τ ϱποπ]ά ΡῈ ἃ τηῖ- 
ηδίεν οἳ ΟΥΡ “655 ππίο ἔ]ο 
(ΘΠ 1165, 1ππϊπρ[ογΊιρ ἴ]ιο σοβΡο] 
οὐ ἀοα, {παῦ {πὸ οβστῖηπς τρ οὗ 
{π6 (θυ 1165 τηϊρηῦ Ῥο τηδᾶθ δο- 
οορίαῦ]ο, Ῥϑίηρ φαποΠεᾶ Ὦγ ἴ]ιο 
Ἠοίψ ἀΠοδί. 1 Ἠανο {ογοίοτο 
11Υ ρ]ουγίης ἴῃ ΟΠ γῖδὺ “6515. ἴῃ 
ήηρς Ῥογίαϊπίηςσ {ο ἀοα. Έον 
1 νι] ποῦ ἆατο {ο βροα]ς οὗ απγ 
3{μήπσς βανο Ίμοβο σμολ Ο1ςί 
τ ΟΠ Πρ πτοιρα τηο, ἴον λα 
ορθείοπσο οἳ {η6 «ἀαπίΙΙο5, Ὦγ 
πποτᾷ απᾶ ἀααᾶ, ἴῃ Όλο Ῥοπγοτ οὗ 
β]στς απ! ποπάσγβ, ἴῃ {Π6 Ῥοπαυ 
οὐ δύο ΗοΙψ ἄλορῖς 50 ἐμαξἔγοπα 
16γπβα]οτη, ἃ τοππιᾷ αβοπῦ ονθπ 
πηΐο Τπστίοππι, Ι Ίαναο 4 Μα] 
Ῥγοασ]ιος ἴ]α σοβρε] οὗ Ομ]; 
Υοα, ὅτπσ]άτπρ 10 ΤῊΥ αἷμ 50 Το 
Ῥγοβςο] ἴ]ιο ροβρα], ποῦ ὙΠΘΥΘ 
ΟἨτ]δί πναβ αἰγεααή παπαθᾶ, ια 
1 ταὶσμέ ποὺ Ῥαϊ]ά προ ΠΟΙΟΥ͂ 
Τη81} 5 Του αὔθ; Ῥαῦ, αξ 16 15 
ὙΥΥ ὑῦ6, 
ΤΉΘΥ 5118} 560, Το στ ποτη πο 

Μάπισς οὐ Ἠϊππ «81Π6, 
Απιᾶ Ώπαγ ΠΟ Ἰαγο ποῦ Προ 

5881] ππάενδίαπᾶ. 
ὙΥ ΠΟΥ ἴου  ἃ150 Έγγαρ Ἡϊπᾷετοᾶ 

{656 ΤΠ ΠΥ ππος {Ἰ ΌΤῚ σος 
ἴο γοῖι; Ὀπέπον, Πατῖηρ πο ΙΠΟΥΘ 
ΑΠΥ Ῥ]ασο ἴῃ {Π|658 ΤοβίοἩΒ, απά 
Ἰανίης {λαδο ΤΙΩΠΥ 7685 ἃ ]οπσ- 
Ίπρ Το 6οΊΠ6 ππ{ο γοι, ΥοΊΙΒΟ- 
ουον 1 σο ππ{ο Βραϊπ (1ου 1 Ἠορε 
{ο 566 τοι ἵπ ΤΗΥ 101ΥΠΟ6Υ, απᾶ 
{ο Ῥο Ῥτοισ]μ{ ο τὴ γγασ ὑπ 1 0Π|6Υ- 
πιαγᾷ Ὦγ τοι, 1 ἢγβϑὺ ἴῃ βοπῃο 
1ποαβάΤο 1 588 Ίανο Ῥεει δα 15- 
Πρ πι στοῦ οοπιραγ)---Ραί 
ΠΟΥ, { 8αἡ, 1 6ο τιπΐο {ογΠδα]απῃ, 
πηϊηϊβίετίηςσ ππ{ο ὑπ βαϊπίς. Έοτ 
16 Ἱαί]ι Ῥεοπ ιο σοοᾶ Ρ]εαξαγε οὗ 
Μασεάοπία απ Λολαῖα {ο 1πα]κ ἃ 
σογ{αϊῖτ οοπίτ{ραΊοπ ΕοΥ {πο Ῥοος 
ΑΙΠΟΠΡ {ο βαϊηὐβ ]λαῦ αγο αὖ 1 6ττι- 
βαΐοπι. σα, 1 Πα] Ῥσει {πον 
βοοᾷ Ρ]ααδπτο; απιά {Πρὶν ἀορίοις 
Μεγ Ἀτο, Γον 1 ἴμο (θη 1168 
Πᾶν Ῥεεπ πηαάο Ῥαγίακοις οἵ 
{πο ῖν" βρύα] ἐπ σ5, ΠΟΥ οὖγο 1 
ἐο ἐμϑηι α150 {ο τα (πάς {εν τιιΐο {ἘΠ σὰ 
ἴῃ ΘΑ 8} Πϊησβ. Ὕααιι {Ππογοίογα 
Τ᾿ μβᾶγθ δοοοιθ !5ηθα 0118, απᾶ 
Πᾶνα βθα]θᾶ {ο {παπα {115 ἔγυῦ, 
Ί 11 ο οι ὈΥ τοι ππίο ὥρϑΐη. 

16. 
ποζγι[δίοΥ- 
{πιο ἴπι 
δαζ)ἡ]σς. 

205. 
ΟΥ̓ ἐ]ιοςό 
ἐμ 
ἀπο} 
Ομγὶδέ 
αὐΥοιι]ΐ 
πιοί 
ἐμ γουῦ 
136. 

8 ΜαπΥ 
αποϊοπί, 
ααἰλοτ]- 

. [165 τεαᾶ 
ἐμπεϑρίγις 
ο) ἆοᾶ. 
Οποα 
τοἙᾶς {ιό 
βρίγζ. 

86}. 
Τι η1εᾶ. 

5 (1, δε- 
ὕπῃ απι- 
θ1Μ1οιίδ. 



ἘΠΙΞΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, 

Ε Ν ΄σ 

ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς, διὰ 
Δ ᾿ ΔΝ ΄ “ ΄“ 

τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, 
᾿ 5 ο - 

10 εἰς τὸ εἶναί µε λειτουργὸν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ! 
3 Ἐν» ε - κ 2 τ “- 

εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
“ισ , ς Ν - 5 - 

Θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τών ἐθνῶν 
» / ς ΄ . / « / 

εὐπρύσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν Πνεύματι Ἁγιῳ. 
” 3 12 , “ - ο Μάν) - Ν 

17 ἔχω οὖν" καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ 

οὐ γὰρ τολμήσω λαλεῖν τι 
ΔΝ ᾿ 

18 πρὸς" Θεόν. 
9 ῃ ΄ Ξ . ΓᾺΡ; “ » 
ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι ἐμοῦ, εἰς 

19 ἑ ὴν ἐθνῶν, λόγω καὶ ἔργῳ, ἐν δυνάμει πακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, υνάμ 
’ Ἀν ’ 3 / / 

σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει Πνεύματος 

Θεοῦ ὥστε µε ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μ ρουσαλὴμ ἃ 
΄ “,» “ ’ λ 

µέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγ- 
, σὰν τὴν οΝ “ , 

20 γέλιον τοῦ Χριστοῦ οὕτω δὲ φιλοτιμούμε- 
3 λί 6 3 [ ” / 6 

νον εὐαγγελίζεσθαι, οὐχ ὅπου ὠνομάσθη 
- ’ 

Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον οἱ- 
ΝΘ -- κοδομώ᾽ ἀλλά, καθὼς γέγραπται, Οἷς οὐκ 

Αα ἃ [ 

ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται καὶ οἳ οὐκ 
» , Ἁ 

ἀκηκοασι, συνήσουσι. 

9 ιῷ 
Δ Δ “ ΄- 

Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν 
Δ πο υμάω ν᾿ ᾿ ΄ / η 3 

προς υμας νυνι δὲ μῆκετι τοπον εχων εν τῷ 9 

- ’ ’ » / Ν 3” 

τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων 
κε - η κε. - - - 

τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολλών ἐτῶν, 
Ν ὡς ἐὰν" πορεύωµαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλεύ- 

σοµαι πρὸς ὑμᾶς 15᾽ ἐλπίζω γὰρ διαπορευό- 
΄, ον. ΑἸ ώς κα 

μενος θεάσασθαι ὑμᾶς, καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προ- 
“ 3 “ 9. « ΄σ - 2 ΝᾺ , πεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέ- 

20 ρους ἐμπλησθώ.ὸ νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς 
σε / ο) - ς ’ 3 ’ 

Ὁ Ἱερουσαλήμ, διακονῶν τοῖς ἁγίοις. εὐδύ- 
Δ /  νκλς) “5. 

κησαν γὰρ Μακεδονία καὶ ᾿Αχαΐι κοινω- 
ἐν δὰ /΄ Δ 

νίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς 
2 , 

εὐδύκησαν 
τ ΔΝ εἰ γὰρ 

- ΄ 3 - 3 / 

τοις πνευματικοῖς αὐτῶν εκοινωνῆσαν τὰ 

δ κ“ 5 ἢ ΄ ον πε ῃ 
91 τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ. 

΄ 

γάρ, καὶ ὀφειλέται αὐτῶν εἰσιν), 

η ος - 
ἔθνη, ὀφείλουσι καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λει- 

΄“ 3 ΄σ - 3 

τουργῆσαι αὐτοῖς. τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, 
Ν ’ 3 “- λ λ - 

καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦ- 
3 ΄ . «ς - 

τον, ἀπελεύσομαι δι ὑμῶν εἰς τὴν Ἑπανίαν, 

695 

10 ἀπὸ 

1 Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 

μα Ὠ 3 ααὰ τὴν 
μα ς 5 αἄᾶ τὸν 

τι λαλεῖν 

15 "Αγίου ἐσσί, Μαγῃ. 
Θεοῦ (01) οπι. Ὀοί]ι 
τοονᾶς) 

16 Ὄψονται οἷς οὐκ ἀν- 
ηγγέλη περὶ αὐτοῦ 

17 ἂν 

18 .οπι. , ἐλεύσομαι πρὸς 
ὑμᾶς" 

(ἐλπίζω γὰρ...ἐμπλη- 
σθῶ)-- 
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ἢ 0», 
αγε ἄἱδ- 
οὐεαϊεηΐ, 

" ουν, 

Τγἱοιᾶς. 

Ι ον, 
γἱοηπαῖς. 

1611 

29 Απᾶ Τ ατη βιγ {πμπδὲ, σμοη 1 
60Ίη86 ππί{ο τοι, Τ 5}81] «οππθ Ίπ {λαο 
{π]ηοθςς οὐ {πΠ6 Ῥ]ορβίτρ οὗ {ιο 4οβρα] 
οὗ Οµ11Ε{, 
80 Νον Τ ῬαβεεοἩ γοα, ῬταίἨχαπ, 

ΤΟΥ {ιο Τιογᾷ “6515 ΟΠτίβ{5 βακο, 
απᾶ ἴον ο Ίογο οὗ {π6 ΒρίτΊς, ελαί 
78 Βἰχίνο {ορείμογ τ ἢ τηε ἴῃ γον 
ΡΥΑΨΘΥΡ {ο οα Ι͂ῸΥ Τη6, 
91 Τηαί Τ τπαγ Ῥο ἀα]γετοᾶ {τοπ 

πιοτα {]αῖ ο ποὺ Ῥε]σγε ἴῃ πάρα, 
απά {αῦ ΤΥ βαοτν]οε ΒΟ 1 ανα 
ΤΟΥ «1 εγαδα]οτη ΤηαΥ Ῥο ποοερίοά οὗ 
ιο Βαϊπίς: 
82 Ταῦ Τ ΤΠΔΥῪ οοτπθ ππίο τοι 
να Ίο Ὦγ ὑπ γη] οἳ ἀοᾶ, απᾶ 
1παγ τι γοα Ὀ6 γε[γος]ιο. 
95 Νοπ ὑπ ἄοἆ οὗ Ῥεαεθ θὰ 1 

τοι 811. ΑΠΠΕΠ. 

16 1Τ «οπιπιοπᾷ ππίο τοα Έμεβο 
ον 815161, υυ Π160}} 15 ἃ βεγναπί οὗ {π6 
ΟΠατοἩ τυ ἢ 15 αὖ ΟεπεἩγεα : 
2 Τμαΐ γ6 τοσεῖνο ΠΟΥ ἴῃ {116 Τιογᾷ 

α8 Ῥοσοππεί] ϑαϊηΐβ, απᾶ ὑπαῦ γα 
αϑϑιδὺ ΠΟΥ ἴῃ ὙΠ ΒΟΘΥ ΟΥ̓ Ῥαδίπεςς 
816 Βδίῃ ποοθᾷ οὗ γοα: Το 586 παίῃ 
Ῥουεπτ. ἃ ΒΘΟΟΌΤΟΥ οἳ τηδην, απά οὗ 
ΤΩΥΒΘΙ 8150. 
8 ατεεῦ Ῥτϊεοῆ]α απᾶ Ααπία, τσ 

Ἠε]ρετς ἴῃ Οπ1Εί ᾳαβας: 
4 (Πο Ἠαγο {ον τὴν Πα ]αϊά ἄοπγπ 

ὑμεῖτ οσπι πθεΚς: ππΐο ποσὶ ποὺ 
οπ]γ Τ σῖνο {μαπ]ςς, Ῥαῦ 8150 811 {ια 
ΟἨπτοβες οὗ {1ο ἀεπΙ]ες.) 
ὅ Τ]οαγγβδο φγεεί {πὸ ΟΠ ἐμαύ 

18 1Π 1Παῖν Ἠοπςο. Βαϊπίο τσ πγε]]- 
Ῥο]οτεά Ἐραποίτας, πο 15 πὸ Ἠτρί- 
{ναϊίβ οὗ Αολαῖα ππίο ΟἨτίς6. 
6 ἀτοεείῖ Ματγ, πο Ῥεξζονγοᾶ τηπο] 

Ίαβοττ οτ τς. 
7 ϑαϊαΐθ Απάτοπϊσας απᾶ ο απ] Πὰν 

Ι4ΠΑΊΠΕΠ, απᾶ ΤΥ {εΠογγρτίβδοη6ις, 
ὙὙΠ0 ατε οἵ ποῖθ απποΏΡ ἔ]ιο ΑΡορδί]ο, 
ὙΠῸ 4150 πνοτο ἴῃ ΟἨτὶςέ Ῥοΐοτε 1ηθ. 
8 ἀταεί ΑπηρΙαΡ τηγ Ῥε]ογας ἴῃ {γιο 

Τιοτᾶ. 
9 Βα]πίο Ἔτραπο οἳς Ἰε]ρον ἴῃ 

Οπτιρί, απ Ρίασμσς τησ Ῥε]ογεᾶ. 
10 βαϊαίο Αγρε]ε5 αρρτογθᾶ ἴῃ 

Οµν]ςς. Βα]πίε {οτι πηΠΙεἩ 876 οἵ 
Απιβίοραας’ "Ποαδεμο]ά. 
11 ῥβα]αιο Ἠοτοᾶίοι τὴν Ἱάπδπιαη. 

ἀπεεῖ ἔλοπι {μαῦ ο οἳ {πο | Ἡοτςε- 
Ἠο]ᾶ οὗ Νααγοίββαβ, πμΙσ]ι ατα 1π ἐπὸ 
Τιοτᾶ. 
12 βα]πίο Έγγρῃεπα απᾶ Τγγρῃοςα, 

ὙΠῸ Ίαβοας ἴῃ ἴπο Τιοτ. ῥῬα]πίο 
πὸ Ῥε]ογεά Ῥενβῖς, γε] Ἰαροαγοί 
τΙΠΕἨ ἴτπι ἐμ Τιοτᾷ. 

1881 
29 Απᾶ Τ Κπον ἐπαΐ, π]οσιι Τ οοπιθ 

πηΐο τοι, Τ 5181} οοπιο ἰπ {πα 
11]η955 οἳ ἐπθ Ῥ]εββίπρ οὗ 
Οµνίςη, 

80 ΝΟΥ Τ ῬοβεοεἩ τοι, ΏχαίἩταῃ, 
ΡΥ ος Τιογ ᾖθβας ΟἨτίδέ, απιά 
Ὦγ νο Ίογο οὗ {π6 Βρίτί{, ὑπαὲ 
ο Βἰχῖνο {οραίμαν τη τηθ 
Ἰη τοις ῬΙΨΕΓΑ {ο «ἄοᾶ 1ο’ 

81 πηο; μαι Τ τηαγ Ῥο ἀρ] νου 
Ίτοτι ματι ἴἶαί απο ἄϊβορε- 
ἀἰοπὸ ἴῃ οπάσα, απᾶ ἔλαί Τατ 
πηϊπΙβἰγαῖο νο 7 ᾖαυο Το 
ήεγήδα]ετῃ τπαγ Ῥο. αοεορίαΡ]ο 

92 {ο {Π6 βαϊπίς; ὑπῶῦ Τ τπαγ οοπιθ 
ππίο γοα ἴῃ Ίου ἔμποιρῃ {π6 
Ὑ{11 οἵ ἄοᾶ, απά {οροί]ον τ 

898 ποια ἢπᾶ τες. ἈΝοπ {πὸ ἄοᾶ 
Οὗ Ἄθαςϱ Ῥαο γη τοι κα. 

6η. 
16 11 οοπηπιεπᾶᾷ ππ{ο τοα Ῥμαβρο 

οἩχ β1866Υ, ὙΠΟ 158 1 βετναπ{ οἱ [Π6 
2 οΜατο] {μα 15 αὖ ΟεπεἩτοα»: ἐπαῦ 

πο τοσθῖτο Ποὺ ἴῃ ἴμο Τιογᾷ, πγος- 
{γ΄ οἳ {πὸ ραϊπίς, απᾶ {]ιαῦ το 
αδβὶδύ ΠΟΥ ἴῃ τ Παύβοθυου τηδύξου 
816 τηαγ Ἠατο ποθεί οἳ τοι: {οΥ 
5ο Ἠεγβε] 4150 Ἰαίι Ἓθοιῃ ἃ 
5Π66ΟΙΥΘΥ οἳ ΙΠΔΗΥ, 84 οἳ παῖπθ 
οι 5617. 

Βα]τπίο Ῥτίδοι απᾶ Λαπίια τον 
{16]]ουγ-ἹνοΥκετς ἴῃ Οδ 1εςας, 
ὙΠῸ {0Υ τὴν 116 Ἰαἱᾷ ἄονια εῑιαῖτ 
ΟὟ ΠΘΟΙΚΒ ; πηΐο πΥοπα τοῦ οη]γ 
1 ρῖγο {]ιαπ]ς, Ῥαέ 4150 411 {π6 
ΘΠ ΤΟΙ 65. οἵ {Π6 θη 165: απᾶ 
βαζμέα πο ΘΠ τοι {ναί 15 ἴῃ {11δῖ 
Ἰομβο. ϑα!παίθ Ἐραπείας ΤῊ 
Ῥε]ονεᾶ, π]ο 15 ὑπὸ ἢυβεϊντιἐβ. οὗ 

6 Αρία πηΐο Ογ]βέ. ϑβαϊπιΐο Μίαν, 
ἯΠΟῸ Ῥοαβίονγεᾶ τησ] Ίαβοτας οτι 

7 γοα. Βα]πίο Απάτοπῖοιβ απᾶ 
Ἀ1π]8Β, ΤΗΥ ΙΠΕΙΗΘΗ, απᾶ ΤΗΥ 
Τ6ΠΟΥΥ-ΡΥΙΒΟΠΘΥΒ, γιο ἃ16 οὗ ποῖθ 
ΑΙΠΟΠΡ {1ο αΡοβί]65, σ]ιο 4150 
Ἠαγο Ῥθεπ ἴῃ ΟἸγὶβὺ Ῥε[οχο της. 

8. βα]αίο Απηρηαίτς τηγ Ῥο]ουοᾶ ἴῃ 
9. πο Τιοτά. Ῥαϊαίο Ὀτραπας ος 

{εΗοτ/ -πνουκεν ἴῃ Ομτ]δς, απᾶ 
10 Βίαςμγσς τὴν Ῥε]οναῖ. ϑβαϊαΐθ 

ἌΡΘΙ165 {πο αρργονεά ἴῃ Ομ ἰδέ. 
Ρα]πίο ἔμοτα γΠΙο] αγθ οὗ πὸ 

11 Λοιβε]ιοίᾷ οἵ Αγίβιοραϊαβ. βαϊαΐο 
Ἠετοᾶῖοι ΤῊΥ ΙΙΠΡΤΙΦΗ. 
ποῖ οὗ {π6 ᾖοιβδε]λοίᾶ οἳ Ναῖ- 
οἶββῖιβ, ὙΠΟ 809 ἴῃ {πὸ Τιοτᾷ. 

19 Βα]αίο ΤΥσρµαπα πα Τγγρβορα, 
Πο Δ οι ἴῃ πο Τιοτά. Βα- 
1αἴ6 Ῥοχδίς {πε Ῥε]οναᾶ, νε] 
1αβουχθᾷ τηπο]ι ἴῃ πο Τιοτᾶ. 

» ὦ9 

οι 

Ῥα]αίο | 

107, ἄεα- 
οοπιέδὰ 

3 ΟΥ, 
«Ππιηῖα 



᾿ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 

3. ν (μι 9 / 
49 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρω- 

ματι εὐλογίας τοῦ εὐαγγελίου τοῦ”! Χριστοῦ 
/ 

ἐλεύσομαι. 
- - 3 Ἧ κ - 

80 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυ- 
/ εκ αν κ . Π εκ ΝΙΤᾺ 

ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγά- 
- ,ὔ 9, 

πης τοῦ Πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν 
Ὅν - - ων ὃ 

ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν 
81 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἴου- 

δαίᾳ, καὶ ἵνα” ἡ διακονία µου ἡ εἰς ο 
σαλὴμ εὐπρόσδεκτος γένηται τοῖς ἁγίοις Ὁ 

- ο. :ς - Δ ῃ 
89 ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω"! πρὸς ὑμᾶς διὰ θελή- 

΄ 5 ’ ε - 

ματος Θεοῦ, καὶ” συναναπαύσωµαι ὑμῖν. 
“ / « ΄σ 

88 ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν. 
5 ἀμήν. 

΄ ᾽ ἣ 

16 Συνίστημι δὲ ὑμῖν ᾽Φοίβην τὴν ἀδελφὴν 
- 3 - ο 

ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν 
ο ο Ν ” 9 Κεγχρεαῖς' ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυ- 

“ « - - 

ρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ 
» Φ ἃ δια , ῃ . Ν Ν ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρήζη πράγματι καὶ γὰρ 
ο -“"“᾽ ΔΝ 1 

αὕτη! προστάτις πολλών ἐγενήθη, καὶ αὐ- 

τοῦ ἐμοῦ”. . 
3 » 

3. ᾿Ασπάσασθε Ἡρίσκιλλαν ὅ καὶ ᾿Ακύλαν 
" “ - 

4 τους συνεργούς µου ἐν Χριστῷ Ἴησοῦ, οἵ- 
τινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τρά- 
χηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὖχα- 
ριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν 
᾽ ο Δ Ἄ, ΕῚ 3 » - » , 

ὅ ἐθνῶν" καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. 
. / τ᾿ 
ἀσπάσασθε ᾿Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, 
“ 5 3 Δ - » Ἡ 4 3 ’ ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς ᾿ Αχαΐας" εἰς Χριστόν. 
» , “ ΔΝ 

ὃ ἀσπάσασθε Μαριάμδ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν 
» 5 ε - 6 3 , ΕῚ / γης) 

7 εἰς ἡμᾶς, ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον καὶ Ἴου- 
/ - 

νίαν τοὺς συγγενεῖς µου καὶ συναιχµαλώ- 
σ΄ ’ - 

τους µου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς 
Μ ΄ ὰ ΑἹ ΄ 

ἀποστόλοις, οἱ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν 

8 Χριστῷ. ἀσπάσασθε᾽ Ἀμπλίανϊ τὸν ἀγαπη- 
’ ) / ” / ΔΝ 

9 ον μου Εὐ κυ ριΩΣ ἀσπάσασθε Ουρβανὸν 
- - Ἂν, , 

τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ, καὶ Στά- 
ΔΝ ) / 3 / ΕΣ [0 χυν τὸν ἀγαπητόν µου. ἀσπάσασθε ᾿Απελ- 

΄ Ν / 5 ΄“ 5 ,ὔ 

λῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε 
.- ᾽ 

11 τοὺς ἐκ τῶν ᾿Αριστοβούλου. ἀσπάσασθε 
ν - 

Ἡροδίωνα τὸν συγγενῆ µου. ἀσπάσασθε 
τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου, τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ. 

1) ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφώσαν τὰς κο- 
, » ’ 3 / / Ἂν 

πιώσας ἐν Κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν 
» / “ Ν ” / ᾽ / 

ἀγαπητήν, ἥτις πολλα ἐκοπίασεν ἐν Κυρίῳ, 

3 οπι. τοῦ εὐαγγελίου 
τοῦ 

ο] 

33 οπι. ἵνα 

35 τοῖς ἁγίοις γένηται 

1 ἐλθὼν 

25. δῃν.., καὶ 

τ 

1 αὐτὴ 

3 ἐμοῦ αὐτοῦ 

ὃ Πρίσκαν 

4 Ασίας 

ὅ Μαρίαν 

6 ὑμᾶς 

Τ ᾿Αμπλιᾶτον 
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1611 
19 Φα]αΐο πας οἹιοβαή ἴῃ {πὸ Τιοτᾶ, 

απᾶ ΗΒ πιοῦ]αγ ἃ Πα χηῖηο, 
14 Βα]αίο Ααγπογΐαπβ, Ῥμ]αροπ, 

Ἠθιπηαβ, Ῥαίχοβας, Ἠσππθς, ἀπ ἐπ 
Ῥγεί]τοη πο] αγ τ ἢ {Ἴιθιη. 
16 Βαμαΐο Ῥμήο]ορας απιᾶ ο" α1α, Χο- 

γοἈβ απᾶ 1115. Βἰδίαυ, απᾶ ΟΙππιρας, 
απᾶ 811 ιο βαϊπίρ πησἃ απο ΠΗ 
(παπι. 
16 ϑαϊαΐθ ὁπ απΟΙΠΟΥ υὑγι} απ Ἰο]γ 

165. 116 Οµαγε]ιος οἵ ΟἨτ]ςὲ βαϊαΐο 
τοπ. 
17 Νοπ 1 Ῥοαεεθο] τοι, Ὦη6ἱ]/αιι, 

Της] {6η ὙΠΟ οαπἼςο ἀῑνίρίοτς 
Δ ο οπςθΒ, οΟΠ{ΥΑΥΥ {ο 41ο ἀοσίγίπιο 
ΥΠΙΟἩ γο Ἰαγνο ]εαγπος, απιᾷ αγοίά 
(Ἡοτη. 
18 ΒῸΣ ἴμογ ἐ]λαῦ αγο επ], 5ογγο 

ποῦ οἳς Του ᾳεεας ΟἨτίςι, θὰ} Ειαῖν 
ΟΥ̓ Ῥεβγ, απᾷ Ὦγ ροοᾷ πνοτᾶς απᾶ 
Ρα1Υ «ρεθε]ιες ἀοεσίνο ἐπ Ἰοαχίς οἵ 
{πὸ βἴπαρ]α. 
19 ΕἘῸΥ γοῦν ομεάίσποο 15 οοπια 

αΏγοπᾶ απ{ο 811] Ἰπθῃ. Τ ατα ρ]αά 
ὑαγο[οτο ο γοαχ Ῥο]α]: θὰ γοί 1 
πγοπ]ά Πᾶν γοι π]δθ τιπξο ἔ]αί πΥ]] οι 
18 ᾳοοᾶ, απᾶ ἢ Εἴπιρ]ο εοποθιπήηρ ον ]]. 
20 Απά Πιο ἀοᾶ ο{ρεαςα 5181] "για 

Βαΐαπ ππᾶεγ γοπν {οοῦ Μον]. Τ]ο 
6ταςο οὗ ον Τιογ ἆαξας Ο]]ςὲ ΡῈ 
ὙΠ γοα. ΑΤΠΘΗ. 
21 Ἐποίλεας τηγ γγογ]ο]]οτν, απᾶ 

Ἰμποία5, ἃ Πα «αδοῃ, απᾶ Βοβίραίΐοχ, 
ΤΩΥ͂ ΚΙΠΕΤΊΠΕΠ, βα]πίο γοτ. 
221 Τεγήτς ν/]ο Ἠνγοίο {π|5 ἘΠ 5616, 

Βα ]αΐθ γοα ἴῃ {πο Τιογᾶ. 
25 Οαίτιϑ τηΐηθ Ἠοβί, απᾶ οὐ ἴ]ιο 

πγΠο]ο ΟἨάΥ6Ι, βα]αἰείῃ γοα. Ένας- 
[5 Όιο ΟΠαπηρετ]αι οὔ ιο οἷίγ 
Βα] ἢ γοα, δα Ωπατίας ἃ Ῥτοί]ιογ. 
24 Ἔ]ια σταςο οὗ οὔν Τιοτᾷ σοβαβ 

ΟΠ γῖδύ Ῥο ση] τοι 811. Αππθῃ. 
25 Νοῦν {ο Ἠήπῃ Εἶαί 15 οὗ Ῥοψγου {ο 
ΒΔ ΙΒ} οι ασζογά πρ {ο τὴν ἄοβροα], 
απᾶ πο Ῥγοασμίηρ οἵ ᾖαρας Οητῖςί, 
αοθοτᾶῖας {ο ἴ]ιο γονο]αίῖοπ οὐ {πὸ 
ΗΥΡ{ΕΥΥ, ὙγΠ10}} χὰ Ἱκερί 5οοτεί 5ἶπος 
{πΠ6 σου] Ῥεραπ, 
26 Βαΐύ πον 15 τηδθ τηϑηϊοβί, απιᾷ 

ὈΥ ιο ϑουϊρίατοβ οἳ {π6 Ῥυορμοίβ, 
αοοοτᾶίπᾳ {ο {Π 6 Θομητηδηηηθηΐ οὗ 
{πὸ ενετ]αβίίης «ἀοᾶ, πιαᾶςε Έποσγ {ο 
811 παίοπς ΤῸ ἴ]ο ομοάίεπεο οὗ 
Γα161, 
27 Το ἄοᾶ, οπ]ψ πγῖκο, Ῥο ρουυ 
Οπνοαρ] 5ερας Ο11198, ΤΟΥ εγεγ. Α- 
ΙΠΘΗ. 

Ἵ πο {ο ἐπ Ἠοπιαης Γγοπα Οοτίη- 
ἴπιι5, ατιᾶ δοιέ Ὦγ Ῥπορο δοτγαπέ οὗ 
Ώιο Οτο] αὐ Ο6ΠςἩγος. 

18 

10 

17 

18 

Φ 1 

20 

27 

1881 
Φα]πίο Παΐαβ π6 οποβειῃ ἴῃ 
{16 Τιοτᾶ, απᾶ Ἠϊ5 πποίπσγ απᾶ 
τηΐηθ. Ῥα]αΐο Αβγποτῖδας, Ῥ]]6- 
6οἩ, Ἠθγπ1θς, Ῥαΐγοβας, Ἠενππας, 
απᾶ ο Ῥγοίμτει ἐπαῦ αγο 1} 
Ώπαιι. Ῥαμιίο Ῥμῆο]οσας απᾶ 
ἵπμα, ἈΝογααβ δια 5 βἰδίαχ, 
πιά ΟΊΨΤηΡαΒ, απᾶ 41] [πὸ βαϊπίς 
ἐμαῦ ἃ τ] στι. βα]αίο 
οἩς αποίμονγ ΙΓ α ΠΟΙ ΚΕΙ55. 
ΑΔΗ {ο ΘΠ Π65 οὗ ΟἨτίςέ βαϊαξθ 
τοι. 
᾿ ον Τ Ῥεροες]μ γοα, Ῥτεί]γε, 
πΠαΥΚ {επι γ]ήσ αγο εαπδίης 
μα ἀῑνίδίοπςδ απᾶ οσεσαβῖοης οὗ 
ΕἰπΙΠΡΗΠΡ, οοη{ΓαΥΥ {ο ἐ]ιο 14ο0ο- 
{πο πγηΙο] γ6 Ἰθαγηθᾶ: απιᾶ {ατῃ 
απγαγ {γοτη {θτα. Έον ἔλεγν {μας 
4ΥΘ ΒΟ βοῦν ποῦ οἱ. Τιονᾷ 
ΟΗ156, Ἰαὺ Οχαοῖν οσα Ῥα]]γ: ατιᾶ 
ῬῪ Οιαῖν βιποοίἢ απᾶ {αΐν 5Ώοθο]ι 
{μου Ῥορπί]ο ἴμο Ἰθατίς οὐ {πὸ 
ΙΠπποσεηῦ. ἘῸΣ γοῦν ομεάίοπος 
15 οοππο αργοαᾶ απίο 81] τησῃ. 
1 τα]οῖσο ὑπρυθίουθ Οὐ σοῦ: 
Ῥὰαῦ Τ τοῦ ΊἸανο τοι ψῖβθ 
πηΐο ἴμπαῦ νο 15 σοοᾷ, απᾶ 
ΒΠΡΙ6 απ{ο λα τ] ἢ 15 ον]. 
Απά πο ἄοά οὗ Ῥοασο 5181] 
Ῥτπίδο Βαΐαη ππᾶθι στοὰν {ο 
Ρον]. 

Έμα ρταςο οὗ ουν Τιονᾷ ᾳορας 
Οµπῖςὲ Ῥο τ] τοι. 
ΤΊΤΟΥ ΤΥ {θ]οτν - ΤΟΥ ΚΟΥ 

βα]ιίείμ τοις απᾶ Ταιοῖπιβ ἀπ 
ΒΟ. απά Βοβίραίας, ΤΥ Κἰπ5- 

ΠΙΘΗ. 1 Τογίϊιϑ, ὥγΠῸ ττῖΐθ 
{86 δριβϑίϊθ, βαϊαΐθ τοι ἴτπ ἐπ6 
Τιονᾷ. (ἰδἴτιβ πι Ποβὺ, απᾶ οἵ 
{Π6 “016 σατο, βαἰπθεί] τοα. 
Ἐγαβίαθ ιο {γδαβατογ οἳ {λα 
ΟἿ εα]αίαί] τοι, απᾶ Ωπατίας 
186 Ῥτού]ου. 
ΝΟ {ο Πϊπ ἐλμαῦ 15. 8016 

{ο ΒίαΡΗΡΗ γοα δοοογάϊηρ {ο 
ΤΗΥ ΡΌΒΡΕΙ απᾶ ἴμο Ῥτοασμίηρ 
οὗ 4685 Οµνίες, αοεοτά(ηρ {ο 
πα ποτε]αίῖοι οὐ ἴῑιο πιγβίαυγ 
ΒΟ} Πα Ῥεοι Ἱκορῦ ἴῃ ϱἰ- 
Ίεποϱ {πγοισι ἐππεορ οἰἐοπα]. 
Ῥαῦ πουν. 18 ππαπἠοβίος, απᾶ 
δρσ {π6 βετῖρίαγος οὗ {ο Ότο 
ῬΠεῖΒ, δοοουηρ Το {π6 οοπι- 
τηϑηατηθηῦ οὗ ἴμα αἴεγιια] (οὔ, 
15. τηδᾶθ Ίποππι πηΐο 811] {μα 
ἩδύϊοηΒ πἀπίο οῬεάίοποο θοῦ 
{ἈΠ ;: ἴο ο οπΊψ προ «οᾶ, 
ὑβτοιρῊ «6 5τ|5 ΟΠ δύ, Τέο ππ]οτα 
Ῥο ἴπο »ἹΟΥΥ 8100 ουβσ, Α- 
ΊΠΘΗ, 

10Υ, 
ἰσασλιύπιᾷ 

305, 10110 
τογ (ο {ια 
ερἰδίζο ἐγ 
πε Πογᾶ, 
ϑαϊιίς 
οι 

8 ΒΌΠΙΟ 
αποϊθηό 
Δα ΠΟΥ ῖ- 
{1605 1π- 
5οτί ΠΟΓῸ 
νογ. 24 
Μυ 
σγασε οὐ 
οι ]ογᾶ 
«οδις 
ΟΟἰδέὈο 
αὐ γι. 
αἰὶ. 
πιει, 
απά οπα 6 
{Ππ6 π|κὸ 
ψγοταᾶς ἵπ 
γογ. 20, 

4 ΒΟΠΙᾳ 
αποιοης 
Δα που - 
{165 οὐ 
γοῦν, 2ὔ--- 
217. Οοπι- 
Ρατοε {Π6 
επά οἵ 
(ἢ. χὶν. 

δατ. 
ἐπγοιαἢς 

6 ΟΣ, ἕο 
ἐπε Γα (δε 

Τ᾿ Βοπ]α 
αποῖοης 
ααθλιοτῖ- 
{165 οπηξ 
{0 10101. 

δατ,τωιίο 
{πε ασε». 

με... 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, 

΄ [ά 

13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ, 
Ἁ ], “ “ , 

14 καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. ἀσπάσασθε 
΄᾿ὕ “-“ ’ 

᾿Ασύγκριτον, Φλέγοντα, "Ἑρμᾶν 8, Πατρό- 
Ἡ -“ὟΡΒ 9 ν Δ Ν » - 1δ λ 

βαν, Ἠρμῆν), καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς αδελ- 

16 φούς. ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, 
- ΕῚ 

Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ ᾿᾽Ολυμ- 
πᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους. 

16 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 
» ΄ ον [4 3 λ / 10 “-“ » Ὁ ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Χρι- 

στοῦ. 

Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς 
Ν Ν 

τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα, παρὰ τὴν 
17 

ὃ ὃ εν ὰ ς - » 10 - Α ον ιδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε, ποιοῦντας' καὶ ἐκ- 
18 κλίνατε ἀπ᾿ αὐτῶν. οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ Κυ- 

ρίῳ ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 1] Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν, 
3 Α τες ἠδ - ΠΗ ν . - 
ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ᾽ καὶ διὰ τῆς χρηστο- 

λογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας 
19 τῶν ἀκάκων. ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας 

ἀφίκετο. χαίρω οὖν τὸ ἐφ᾽ ὑμῖν] θέλω 
δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, 
- ,ὔ Ν 3 Δ / ε Ν Ν - 

90 ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. ὁ δὲ Θεὸς τῆς 
3” / / Ν - « Δ » 

εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς 
πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. 
Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ο να ἀμένιξ μεθ᾽ ὑμῶν. ἀμήν", 
᾿Ασπάζονται]! ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός 

9 , Ν3γΥγ7Π ᾿ ,ὔ « 

μου, καὶ Λούκιος καὶ Ιάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ 

95 συγγενεῖς μου. ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος, 
ς / Ἁ 5» λ ́  15 » ,ὕ 3 , 

38 0 γράψας την ἐπιστολὴν,“ εν Κυρίῳ. ἄσπα- 
«ς ” ΄... «ς ΄ Ἂς ο 

ζεται ὑμᾶς Τάϊος ὁ ξένος µου καὶ τῆς ἐκκλη- 
’ . τ 3 / ς “ ο ς 5 

σίας ὅλης 15, ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκο- 
, “ ; Ν / εἰ ὸ / 

νόμος τῆς πόλεως, καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός. 
ΤΠ Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι- 

στοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 
Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐ- 

. / μ ὃς ΔΝ . , Ἶρι ΄σ 

αγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις 

90 σεσιγημένου, φανερωθέντος δὲ νῦν, διά τε γρα- 
φῶν προφητικῶν, κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου 
Θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθν 7 

΄, ᾿ ος “ 3 - 
27 γνωρισθέντος, μονω σοφῷ Θεῳ, διὰ ᾿Ιησοῦ 

΄“ 18 ς ὃ ἡξ 5 ΝΥ »“5 3 ΄ 19 

Χριστου, η δόξα εἰς τους αἰώνας. αμην. 

[ΠρὸΞ: 'Ῥωμαίους ἐγράφη ἀπὸ Ἰορίνθου 
διὰ Φοίβης τῆς διακόνου τῆς ἐν Κεγ- 
χρεαῖς ἐκκλησίας. | 0 

9] 

8: 

95 

097 

ὃ “Ἑρμῆν 
9 “Ἑρμᾶν 

19 «(ἃ πᾶσαι 

Ἡ ϱπι. ᾿Ιησοῦ 

15 ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω 

16 ϱπι. ἀμήν. 

1 ᾿Ασπάζεται 

16 (Μαγᾳ. τὴν ἐπιστο- 
λὴν ἐν Κυρίῳ) 

16 ὅλης τῆς ἐκκλησίας 

17 πι. 06). 94 επί, 
ποί πιαγῃ., ιθ]ιίσ]ι οπιΏί5 
ἴ]ιο ἶ]ιο ιὐογᾶς πι υ61. 
20 

15 αᾶ ᾧ ἐεπὶ, ποίπιατσ. 

19. ΠΜαγᾳ. οπι. 06Υ. 95 
-Ὡἴ, απιᾷ γεΓεγ» ἐο ποία 
αἱ οτι ο} εἰ. χῖν. 

30 ρῃῃ, διιὐδογ{ρἰ{οτι 



ἜΑοὐβ1ὅ. 
9. 

ΣΤοτη.1. 
ἿΣ 

1αν. 
Περυσία- 
ἰϊο}ι. 

”ἹΤηοςῬς. 
δ. 24. 

ἐ αν. 
δολιδηιδ. 

Ἀβοίς]δ. 
24. 

ΤΗΕ ΕΊΒΣΤ ἘΕΡΙΡΤΙΕ ΟΡ ῬΑΌῚ, ΤῊΝ ΑΡΟΡΤΙΙΕ 

το ΤΗΣ 

οΟΝΙΝΤΗΙΑΝΡ. 

1611 

1 Ῥλυτ, οα]]εοᾷ ίο ὂε απ Αγροβί]ο οἳ 
Ίορεας ΟἨτὶςύ {ΠτοασἩ ἴ]ο νι] οὗ 
ἀοᾶα, απᾷ ΒοβίΠαπθβ οι Ῥτοί]οαν, 
2 Ὀπίο ἴμο ΟΠατε]α οὗ αοα νμῖο] 

15 δὖ Οοτίπϐμ, {ο παπα {ια Ἔατο 
βαποββοά ἴῃ Οµτ]δί αραβ, Ἔσα]]οᾷ 
{ο 6 ΒαϊΠίΒ, να 81] ὑπῶὺ ἵπ ενοευγ 
Ῥίασο σα]] προηπ ἴμο Ναπιε οἵ «6515 
Ο1δ οας Τον, θοῦ Οιαίνβ δηᾶ 
οἳτΒ. 
8 ἄπασο Ῥο ππίο γοα, απᾷ Ῥθαςσα 

{γοπα ἀοᾶ ον Εαΐεν, απ /γοπι ιο 
Τιοτᾶᾷ «6515 ΟΠγ δῦ. 
4 Τ {Ππδης πι (οὐ Ια 5. οη γοιΥ 

Ῥο]ια]Ε, {ο Π6 ργασο οὗ ἄοά πΥΠΙσ] 
18 ρίνοη τοι Ὦγ Ἱσαρας Οην]ςί, 
δ Τμαϊ ἵπ 6Υαευγ {λῖηρ τε 816 6Ἡ- 

τΊε]ος Ὦγ Πίτη, ἵπ 811 α{ζεγαπος, απιά 
1η 811 Κπον]θᾶρσο: 
0 Ἐνειι α8 ο ᾿Ποϑυτηοην οἵ Ομτ]ρί 

πας οοπΏγτηθ ἴῃ γοπτ. 
7 Βο μαι γο εοπιο Ῥομιπᾶ ἵπ πο 
ρΗ 6 νγαϊθπρ' {ου {πο Τοοτηῖπιςσ οἳ οι 
Τιογά Ἱοβας Ομ δέ, 
8 ὝΠΟ βΠαΠ αἱξο εοπΏτπα τοι πηΐο 
ιο οπᾶ, ὑπαῦ το τὺ 6 Ῥ]απιε]εςς 
ἴῃ {πὸ ἆαγ οὗ οὔτ Του Ἱαρας Οµτ]ςί. 
9 άοά 15. {αμα ΡΥ ποπ γα 
ποθ οπ]]οᾷ απίο ιο {εΠονγβμῖρ οἵ 
115 5οπ 9685 Ομτ]δέ οαχ Τιοτᾷ. 
10 Νον Τ ῬΏεβδεο] χοῦ, ΡΥ τ θη, Ὦνγ 

{π6 Ναππο οὗ 'οτν Τιονᾷ 65ὰ5 ΟΠ δῦ, 
ἔμαῦ γο 811 βροα]ς π6 βαπ1θ ὑπίηρ, 
απᾶ Όλα {ποῖ Ῥο πο ΤοΙνΙβίοης 
ΑΠΙΟΠσΥΟΠΙ: Ῥτα{ πῶ το Ῥε Ῥϑυΐθουν 
1οϊπαί {οσεί]αν 1π 66 64π1θ τη] ΠΩ, 
αν ἴῃ {πο βα1πο Ἱπάρτπσηῦ. 
11 Ἐου 16 παῖ Όεεπ ἀθο]αγαᾶ ππίο 

πιο οὗ γοα, πι Ῥτείμτει, Ὦσ μη 
νηΙο] 06 οἵ {πο Ἠοπβο οὗ ΟἨ]οο, 
Όμαί ποῦ θ᾽ αγθ οοπ{αη{ΙοΏΒ ΑΤΠΟΠΡ 
οἵ. 
Ω Νοπ {Π15}1 βᾶυ, ὑπδὲ πει οπ6 
οὗ τοα ραϊθα, Τ απι οἵ Ραπ], απᾶ 1 
οἵ ΞΑΡο[ος, δᾶ 1 οὗ 6ερβαβ, απᾶ 1 
οὗ Οµτβί, 

158 
1 ῬΑστ, οα]]εᾷ {ο ὖε απ αφοβί]θ 

οὐ «ἵοδας Ομτ]ςί απποασ] {Π| ντ] 
οὗ ἀοᾶ, απά Βοβίμεηος 1οἩΥ Ῥτο- 
που, ππίο ἴμπο «μπτοα οὗ ἀοᾶ 
συμΙοὮ 15. αἲ ΟοτίπζἩ, οὐδ, ὑπ θη 
{πᾶὺ απο βῃοίῆθα ἵπ Ομτιβς 
Ίθραςβ, οα]εά {ο δα βαἴπίβ, γη ζ]ι 
411 Όιαί 6811] προ {πὸ πιαπιθ οὗ 
ΟἿΥ Τιονᾷ «651π5 ΟἨτ]ςῦ ἵπ ΘΥΘΙῪ 
ῬΙδθθ, {ποῖ Γον απᾶ ΟὔἿΒ: 
ἄχνασο ἰο τοι ἃ πα Ῥουσο ΤΟΠ 
αοά οἷν Εαίμεν απά {π6 Τιονᾶ 
ὀοδᾳς5 Οµτ]ςί. 

4 Ι Ὀναπ]ς Ἴτηγ ἄοαά αἵσαγς ο0- 
οθγηῖησ τοι, ἴου {πὸ ρταςο οὗ 
ἀαοᾶ π]Ιο παρ ρῖνει γοα Τη 
Ον] «ᾖσοραβ; ἴἶαί ἴῃ 6νθιγ- 
ης ο ΟῚ 6. απτ]ο]οᾶ ἴῃ Ἠΐτη, 
1 811 ὀπίίοταπσο πα αἲ] Ίσιου- 

0 Ἰοᾶρθ; ουθὴ αξ ὕπ6 {αβΙππογ 
οἳ Οτ]ςί τγὰβ οοπΏτππεά ἴῃ τοι: 

7 50 ἴλμαῦ πο οτι Ῥαμιπᾶ ἴῃ το 
οἰ; πναϊθῖηπς Του ἴμο γανο]αβίοπ. 
οὗ οἂυὐ Τιονᾷ 9655 ΟἨτ]δί; πο 
5118] 8150 οοπΏττα γοα ππίο {ο 
οπᾷ, ἐλαέ γ6 ὖα ππτερτογεαβ]ο 1 
ιο ἆασ οἵ ον Τιογά 6 αβας Οτ]ςῦ. 

9 ἀοα 15 {δι ῃ{π|, «μτοασ] πνοτα 
γα πεγο «α]]αᾷ 1Π{ο {8 Τ6]]ογγβμῖρ 
οὗ Π15 Ροή; 6εας Ομ σιδὺ οὐ Το. 

Νοῦν 1 ῬΘβΘΘ ἢ τοπ, Ὀγ ΘΕ ΘΗ, 
{Ππποαρ]Ἡ ὑπὸ πᾶτὴθ οὗ οἷα Τιογᾶ 
Φοβα5. ΟἨ1186, {πα γ 811 βροα]ς 
{πὸ βαπῃθ 0Π1Πβ, απά ἐλαί Όπετο 
μα πο ἀῑνίείοης απποπρ τοι; θα 
ἴλαέ γο 6 Ῥογ[αοσμεᾷ {οροαί]ιθΥ πι 
{ιο βαπιο τηϊη απιᾶ 1π {1ο βα1ηΘ 
Ἱαᾶροππεπο,. ἴον 16 Πα Ῥοθει 
β]σπίβοᾶ Ἱαπίο πο ΘΟΠΟΘΙΠΪΠΡ' 
χοῦ, αγ Ῥγαίμταῃ, Ὦγ ἴἨαπι το]ίεᾖι 
απο 07 {πα Ἰοιβελ]οίᾷ οἱ 0μ]οο, 
{πῶ {πεγο 416 οΟΠ{ΕΠ{ΙΟΠΡ 4ΊΠΟΠΡ 

2 τοι. Νοῦν μς 1 τπθαπ, ἐλαί 
οπεἩ οηΠθ οἱ τοι βεαϊξῃ, Τ απι οὗ 
Ῥαπ]; απά 1 οὗ Αροῇος; απᾶ 
1 οὗ Οορμαςδ; απά 1 οἵ Οµτ]ρί. 

[νο] 

ο 

οι 

οο 

10 

1 α΄. {1ο 
ὑγοί πεν. 

2 βοῖηο 
αποϊοηο 
ααζλοτ]- 
{165 οπα]6 
ή). 

8 τ. 
“Ὁο7]. 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ἡπ ΠΕΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

υπο κα Ἡ ΡΕ, 
αἱ Δ 5 ’ ] “ Γ΄ “ 

1 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
΄ ΄ ς 5» 

διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδεὰλ- 
/ “ ΡῚ ’ “ ΄ “ ο ) Γ΄ 9 φός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κο- 

ς ΄ ΄ ο 3 - 
ρίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλη- 

΄σ Δ “ ” , Ν 

τοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ 
"᾿ ο τρ” / - ο 3. ιά 
ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν 

/ ” - 

3 παντὶ τόπῳ, αὐτῶν τεῖ καὶ ἡμῶν" χάρις ὑμῖν 
ἈΝ Ψ / . 4 “ Δ { - Ν - / 

καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ῥὐ ΄ ΄“ Θ - .) , ΔΝ 

4 ὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου” πάντοτε περὶ 
ς - ο ντ “ / - ΄σ ΄ 

ὑμῶν, ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ 
ἔν ες ἃ ᾽ - 5 Ὡς (0 5 Ἀγ α 5, 
ὃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὅτι ἐν παντὶ ἐπλου- 

/ 5 5 ο » Ἂν , ἣν , 

τίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ 
͵ Π 

, . . , κ Ξ ᾿Ξ 
ὃ γνώσει, καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ 
τῇ 8. , ᾽ τ. “ ες: . ς 
1 ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑὕστε- 

ρεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομέ- 
Δ » / “ - ’ ς ΄ 

νους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
΄ “ Δ ’ ΄ δ 

8 Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως 
᾿ 2 / 2 εις) ον» / 

τέλους, ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου 
ς ” ”- ΄ “ Ν ς αν 

9 ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. πιστὸς ὁ Θεός, δι οὗ 

ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

19. Παρακαλώ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ 

ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
΄ “ 2 Ν , 

στοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ 
λες -.- , 5 ν᾿ , 
ἢ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισµέ- 

᾽ - αν Ἂν, νὰ 3 - θα ο ΄ 
νοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώ- 

1 -- μη. ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί 

μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν 

15 εἰσι. λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν 

λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ᾿Εγὼ δὲ 

᾿Απολλώ, ᾿Εγὼ δὲ Κηφᾶ, ᾿Εγὼ δὲ Χριστοῦ, 

1 ρηϊ. τε 

3 Πματᾳ. οπι. µου 



1. ΟΟΒΙΝΤΗΤΙΑΝΕ 1. 15--- 98, 

ἈΑ οὐβ18. 
8. 

ἈΔΡοί,1. 
16. 

"ΟΥ̓, 
δΡεζΟῇ. 

ποπι, 1. 
10. 

κ ΤΡ] 20, 
14. 

316. οὐ. 
18. 

ποπ. 
20. 

ἘΝ ΑΙ, 
12, 98. 

1611 

15 15 Ομυῖθὺ αἰνι θα 2 παβ Ῥαὰ] 
ογαοϊβεᾷ ΤοΥ οι» ΟΥ ποτο Υο Ραγ- 
{ϊσοᾶ 1π {πο πᾶιηθ οὗ Ῥατ] 3 
141 {Π8η]ς οὐ Ὠναῦ 1 Ῥαρσπεᾷ ποπθ 

οὗ χοῦ, ρα ἙΟοπιδρα5 απ ἀαἶπδ: 
15 Τιοδί απγ »Ποπ]ά βαγ ἐπαῦ 1 Ἰαᾶ 

Ῥαρίάσας ἴῃ πηῖηθ οὗ Π81ΗΘ, 
10 Απά 1 Ῥαρίσες αἱξο {πὸ Ἠοιιξο- 

ιο]ᾶ οἵ Βίερμαπαβ: Ώοεβίᾶσς, Τ που; 
ποῦ πλεί]αεν Τ Ῥαρίσεᾶ αγ ο{]ογ. 
17 Ἐου ΟἨνΙβὲ βεπῇ 1ηθ ποῦ {ο Ῥαρ- 

σα, Ῥαῦ {ο Ῥτθς6] ἔ]ιο οβΡο]: ἔποῦ 
τ νηβᾶοπαι οὗ Ἰποτᾷβ, Ἱεδί Ίο 
Ονοβς οὗ ΟἨτὶβῦ βΠοτ]ά Ῥοε ππαᾶο οὗ 
ποπθ ος. 
18 Ἐου ὑπ ργοαεμῖηρ οἵ {πε Ογοβς 

15. {ο παπα {πα΄ Ῥοχ15δ] {οοΙβΗπθΒς: 
Ῥαΐ πηΐο τι8 Πο ατα βαγεά 16 15 
{ιο ἔρον οὗ ἄοἀ. 
19 Έον 10 15 πυϊ θη, ἘῚ 111] ἀεξίτογ 

{πο τιβάοτη οὐ {πα νβο, απᾶ σι] 
Ῥγϊηρ {ο πούμϊηρ {πὸ τπάετείαπά τς 
οὗ μα Ῥγπᾶεη{. 
20 Ἓηπεγο 15 ἴ1θ πα» ὍΠΟΥ 

15. ἴμο Βοτίρο» Ὕιθγο 15 ὑπὸ ἆἷς- 
Ῥαΐου οἳ {115 γοῦνα Ἠαί] ποῦ ἄοᾶ 
πηθθ Γο00ΗΒΗ {πο πνβάοτη οὐ {115 
ψ/ον]ά 2 
21 ἜῬου αἴξου λα, ἴῃ ἴ]ιο πιδάοτα 

οἵ ἀοᾶ, {π6 σου] Ὦγ πηβάοπα Ίαν; 
ποὺ ἄἀοά, 15 Ῥ]εαβεά ἀἄοά Ὦγ ἴα 
{οοΗβμπθςς οὐ Ῥγοκεμίῃςσ {ο 5808 
ἔλατη ὑπᾶὺ Ῥε]ενο. 
22 Έου ὑπὸ Ἐἆ6γγ5 Τα 1116. α 5161), 

απᾶ {πο ἄτοαο]κς 5661 αἵξου υηβάοτη. 
25 Βευῦ γνο ρτοβο]ι ΟἨτ]βί ογποϊβεᾷ, 

ππ{ο {πο σεν ἃ βἰαππρΗπσβ]οςίς, 
Ἰ απᾶ πηΐο ὑπὸ ἄτοαε]κα ἔοοΗβΗηΘΡς: 

94. Βαΐ πηΐο ἔ]ιοπα ν/πῖο]ι αγθ σα]]αᾶ, 
ῬοῦἩ ανν δια «τοθε]ς, ΟἨ11Ρ6, ἴμο 
Ῥούγον οἳ ο, απᾶ {ο πηήβάοπι οὗ 
αοᾶ. 
26 Ῥοεατιςδε ὅπ {οομβμποςς οἵ ἄοά 

18 ἹγΙΡΕΥ {απ τη ἢ : απ {Π|6 ν/αα]- 
πΘΒΡ οἳ ἄοᾶ 15 ΒίΥοηΡετ {Παπ τε. 
20 Ἐογγεβεαγοπττ σα1Ητρ, Ὀ ΘΠ ΘΗ, 

πον ὑπαῦύ ποῦ 1ΠαΙΙΥ ὙΥ1586 Τη6 ΔΙΓΟΥ 
{πο Ἠσβδ]μ, ποῦ ππαΠγ πηΙρΗίΨ, τοῦ 
ΙΠΑΠΥ ποβ]θ ατγε σα[[εῖ. 
27 Βαὺ ἀοά πε «πορδεπ λε Εοο]Ιβ]ι 

{πΐηρ5 οὗ πο σου], {ο οοπ{οτπᾶ 
{ιο γίδα: απᾶά ἀοἆ Ταζ «Ἡοβεῃ 
ο πγεα]ς ὑπίηρβ οἳ πο πγοτ]ᾶ, ἴο 
οοπ{οππᾶᾷ ο πρβ νο] ατα 
τη]σ](γ: 
28 Απᾶ Ῥαβο {πϊπρς οὗ {μα ποτ], 

απιά ἐμήπιρς σνΙοἩ αγα ἀεβρ]ρεᾶ, πα ἢ 
ἀοά «Ἡοβεῃ, Ίσα απᾶ ἐπ]ηρ5 νημῖο] 
αγθ πού, {ο Ῥτίπς {ο ποιιρ)ῦὺ {Π1ηρ8 
{λιαί 816, 

1981 
19 115 ΟἨτ]βί ἀῑνιᾶοᾶ» σταρ Ῥδὰ] 

ογασϊβεᾶ Τογγοτ» οἳ πεταγερα}ρ- 
πες Ιπίο ο παππο οἵ Ῥαα]» 21 
Ώιαπ]ς αοά (ματ ΓΡαρΙζθᾷ ποπο οὗ 
γοι,βατο Οτίβρας απᾶ ἀαἴας; Ἱαρί 
ΑΠΥ ΤΩ 81) 5Π01114 Βα {πῶ γε γγεγα 
Ῥαρίϊσεᾶ Ιπῖο ΤΗΥ Ἠαπηθ. Απάᾶ Τ 
Ῥαράσεᾶ αἱβο {π6 ἨἩοπβε]λο]ᾶ οὗ 
Ῥίερμαπας: ῬοδβίάςΕ,  Κπον ποῦ 
νημείηεν 1 Ῥαρίσεᾶ απγ οἴμεν. 

17 ΤΟΥ Οµτίςὲ βοπέτης ποῦ {οῬαρίσο, 
Ῥα{ {ο Ῥγεασ]ι {Π6 ϱοβρα]: ποῦ ἴπι 
πνΙβάοτη οὐ πνοτβ, Ι1εβε {νο 61088 
οὗ Οµτ]ς{ 5ῃουα Ῥο τας γοῖᾶ. 

Έ ον ἴ]ια γγοτᾷ οὗ {Π6 οΥΟΒΡ 15 {ο 
Ώππεπα {]παί ατα Ῥεγίδμίης ἔΟ0115}- 
Ἠσββ; Ῥαι απίο τι ΒΟ αγθ 
Ῥοαΐπς βανοεᾶᾷ 16 15 ἴμο Ῥουει οὗ 
ἀοά. ου [ὖ 15 νει θη, 
1 ψ1} ἀοξίχογ {μ6 γηβᾶοτη οἳ ἴ]ιο 

Ὑ7156, 
Απά {πὸ Ῥυπάσπσς οὗ {π8 Ῥτι- 

ἀαεπί τν] Τ τε]αοῦ. 
Ὕπεγο 18 {11ο πγίβο2 π]εγο 18 {πα 
βοΥ1Ρ62 γ]ιεγο 15 {πὸ 4βραίεν οὗ 
15 ὄγγον]ά 2 Πα ἢ ποὺ (ἀοα τιαᾶε 
Τ0ΟΠΡΗ ὑπὸ πνϊβάοπι οὗ {μα ποτ] ὃ 
ΤΟΥ βεεῖηρ {λαί ἴῃ {Π6 τυιβάοτσηῃ οὗ 
αοα ἴ]ια που] {πτοισ] 105 νυν βάουα 
Κπον ποῦ (σοῦ, 10 τὰ οα᾽ 5 σοοά 
Ῥ]εαδατο {χο β]ι {116 ΤΟΟ ΒΗΘ 55 
οἱ {16 ἀρτοασΒΙπς {ο βαγθ ἔμετα 

22 {πᾶ} Ῥεμσγο. Ῥοοῖηρ ἐπαῦ «6 νγ8 
αδ]ς {ου βἶσηςδ, απᾶ «τεεκβ 566 Κ 

Ὁ αἲίενγ πήδάοπι: θαῦ πνο Ῥγεασ]ι 
δοητιβί οὐτι θα, ππ{ο ἆθνς ἃ 
βαπηρΗπρρ]οσ]ς, απ πηΐο (επ- 
{1165 ΓοοβΗπΘΒς; υπό αππ{οό {θπη 
ολα ατο οα]]αᾶ, Ῥοῦι {απβ αιιᾶ 
ἄἀγτεσ]ςς, ΟἨτ]δί {μα ρογγεν οὗ αοᾶ, 
απά {πε πηβδάοπιοῦ ἀοά. Ῥεεααβδο 
186 Γοοββμπορβς οἱ ἀοά 18 ΒΟΥ 
πα 1πθΠ; απᾶ {πε πγεα]σιερς οὗ 
(οα 15 ΒΙΥΟΠΡΕΥ {απ 1ΠΘΗ. 

Έουν ΤῬε]ιο]ᾷ γοῦν οα11πις, Ὀγ6- 
ΏππεἨ, μον ὑμαῦ ποῦ τπαΠΙΥ τ 156 
αἴτου {π6 ΠοβΗ, ποῦ τπαπγ τηϊρ ὗν, 
ποῦ ΤΠ ΠΥ ΠΟΡ]Θ, 8αγο οαἰϊοα : τὶ 
αοα «Ἠο9βε {μα {οο 5Η ἐπῖπρ5 οὗ 
ιο πνοτ]ᾱ, λα π6 παὶρί ραῖ 
{ο 5ῃδῖὴηθ {ποτ {]αῦ αγο προ; 
δα αοα οἶἸοβο ὑπ νγθα]ς ἐπϊηρ5 
οὗ {πΠ6 πνοτ]ά, πῶ Ίο τηρ]έ ραί 
{ο βΠαπΠαο ἴ]ιο {μίπρς ἴλαῦ ατα 
βίοης; απᾶ {π6 Ώαδε (Πΐπρς οἳ 
Όιο πνοτ]ᾶ, πα {ιο ἐ]ήπσς ἐλαῖ 
ΔΥΘ ἀεβρίβεᾶ, ἄἱᾷ ἀοά «ἶοοςε, 
γεα Ὑαπᾶά ἴλμο {μηπρβ ἰ]λαῦ ατα 
ποῦ, ἴμαῦ Ίο τηϊρῃηῦ Ῥνίηπρ {ο 
ποαρηῦ {ο {πίπσβ ὑπαὺ απο: | 

14 

μι σπ 

- σ: 

18 

19 

1 ον, 
ΚΕΙ 
αἰνίαεα, 
ας 
Ραιῖ 
ογιοί]ῖοιἵ 
ΤΟΥ γοι» 

3 Βο0ππα 
αποϊοηί 
Ὁ ΠΟΥῚ- 
{165 τοδα 
1 ἵνα 
{λατι]ο 
ἱμαΐ. 

505, αγὲ 

4 αὐ, 
ἐμῖγια 
Ώγεας]ι- 
ε. 

50 τ, α 
ΜΗ εβδία]ι 

θ ἅτ. {1ο 
σα {οι 
ἐπρην- 
δεῖυθ5. 

ΤΟΥ, νο 
ὑεμοϊά 

8 Οὐ, 
Βᾶνθ 
ρατί 
ὑιογοίῖη 

9 Μαπσ 
αποϊθης 
αθ]οτ]- 
{165 οτηΙέ 
απια. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. ΤΟΙ 

13 μεμέρισται ὁ Χριστόςβ; μὴ Παῦλος ἐσταυ- ὅ (Δαγᾳ.. 100 |) 
, (ος εδ ο ΛΑ ᾿] ΑΡ. / 

ρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου 
- κ᾿ κ᾿ “ 3 4 ην 1: ΤῸ 

Ἡ ἐβαπτίσθητε: εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ: ὅτι οὐ- ὁ Δαγφ. οι. τῷ Θεῷ 
΄ « “ Ε] / Ε ν 40.519, Ν δένα ὑμῶν ἐβάπτισα, εἰ μὴ Κρίσπον καὶ 
/{.. 9 ο / ” “ » Ν » Δ 

15 Γαϊον ινα µη τις εἰπῇ οτι εἰς το ἐμὸν 

10 ὄνομα ἐβάπτισα”. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν ὃ ἐβαπτίσθητε 
- κε ” / 

Στεφανᾶ οἶκον' λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλ- 

17 λον ἐβάπτισα. οὐ γὰρ ἀπέστειλέ µε Ἆρι- 
- ὁ » 

στὸς βαπτίζειν. ἀλλ᾽ εὐαγγελίζεσθαι' οὐκ ἐν 
/ , “ Ν ον ὃς Ν - 

σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῆ ὁ σταυρὸς τοῦ 

Χριστοῦ. 
« / Ἁ ς - - ΄ Ε 

Ι8 Ὅ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν 
» ΄ / » ῃ -. ον ΄ 
ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σωζομέ- 

19 νοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστί. γέγραπται 
/ ᾽ - Ν / κ - . 

γάρ, ᾿Απολώ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ 

99 τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. ποῦ 

σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς 
- ΄- ΄ « 

τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς 
5 . , - , , 6 » δη 6 δι 
9] τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου; ἐπειδὴ ὃ οπι. τούτου 

- , ΄ ΄ 9 

γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ 
/ ἣν ΄σ΄ ΔΝ 

κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκη- 
« “ “ 

σεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος 
΄“ ΔΝ 

25 σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. ἐπειδὴ καὶ ἼΊου- 
ὃ -. - τ Ε) ἴεν λ “λλ ος Ἂν αἴοι σημεῖον αἰτοῦσι, καὶ ηνες σο- ἴ σημεῖα 

- Ἂν ΩΣ - 
53 φίαν ζητοῦσιν' ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χρι- 

στὸν ἐσταυρωμένον, ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον, 

“4 "Ἠλλησιὸ δὲ μωρίαν᾽ αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, 8 ἔθνεσι 
3 ι - Ν - 

Ιουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύ- 
ο ” “ κ᾿ κ᾿ ΡΥ 

2ὔ ναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν. ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ 
΄σ - ’ 

Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ 
3 » “ ὯΝ Ὁ / ον » [ή 

ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώ- 

πων ἐστί. 
Ν Δ ΄σ “- 

26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, 
ασ 

ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολ- 

91 λοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς" ἀλλὰ τὰ 
τ ” , 

μωρὰ τοῦ κόσμον ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἵνα 
Δ ΟΡ , 9- λ κ 6 αλ ης. / 1 τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ" καὶ τὰ ἀσθενῆ 9 καταισχύνῃ τοὺς σο- 
- , ο οὖς 

τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἵνα καταισ- τ 
᾿ » - κ 

98 χύνῃ τὰ ἰσχυρά καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου 
’ « 

καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, 

καὶῖῦ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ᾽ 19 Δαγ. οπι. καὶ 
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ΣΡΡεῖ.]. 
10, 
| ΟΥ, ου - 

δαδιοίο. 

109. 0ο. 

παν 64. 
4 

1611 
99 ΤΠ πο Η65}} βμοπ]ά σ]ουγ ἴῃ 115 

ῬΥΘΡΕΠΟΘ. 
90 Βευΐ οὗ Ἠπ απο το ἴῃ Οδ 

Ἴθβαςδ, 0 οὐ ἀοᾶ 15 τπαάο πηΐο 
τι πΙβάοπα, 856 τἱρηύθουβηθββ, απ 
βϑηοιοδίϊοη, ἃ τϑαθυηρίϊοι : 
91 Τμαί αεεοτά πρ ἃ5 1ὖ 15 πυϊ θη, 
ο ὑπαῦ σ]ογίοί], Ἰοὺ Ἠϊπα ϱ]ουγ {Ἠ 
Όλο Τιοτς. 

Απ 1, οχοῦμχου, Ὢ μοι Τ σαπηθ 
{ο τοι, Ἀσαπιο ποῦ η οχοε]]οπόΥ 
οὗ βΡοοςἩ, οὗ οἳ πήβάοτη, ἀεσ]ατίης 
ππζο γοι ὑπ6 {6βΗπΙοπγ οὗ ἄοά. 
9 Τον 1 ἀοιοτηπεά ποὺ {ο πιοῦν 

ΑΠΥ ήπσ α1ποής σοα, 5806 «6515 
Οµτ]δί, απιᾷ ήτα οὐ ἢ θᾷ. 
8 Απᾶ 1 πας τὶ ἢ γοα ἴῃ τγθα]κ- 

ηθδ8, απᾶ ἴῃ 1687, απᾶά ἴῃ πας 
ἐεπιρΗρ. 
4 Απιᾶ Τὴ. ΒΡΘΘΟΪ απά ΤΥ ϱγθας]]- 

ἴῃηρ᾽ ἔνγαβ ποὺ 1} | οπ{]οῖης πγονά5 
ο  τηα5 πήβάοπα, θαῦ 1π ἀεποηβίτα- 
τοι οὗ πο ΒρΙ16 δα οὗ Ῥούή6ί: 
ὅ ΤΠαῦ γοῦν Τα} αποπ]ά ποῦ ἴ Εἴαιιᾶ 

ἴῃ {1ο νὺίβάοιη οὗ τηθῃ, μαῦ ἰὼ ο 
ῬΟΊΥΕΥ οὗ ἄοι. 
6 Ποπ οί γγο βρθα]ς πῄδᾶοπα απποης 

{ποιὰ ἐμαὺ αγο Ῥονγ[εσῦ: γεῦ τοῦ ο 
ππάιβᾶοτα οὗ {15 πνον]ᾶ, που οὗ {πὸ 
Ῥνίησας οὗ {π15 νου, ὑμαῦ οοπηθ {ο 
ποιρ]ῦ: 
7 Βυῦ πνο βρϑαὶς ὑπ πηβάοτη οὗ 
ἄοᾶ ἵπ ἃ τηυβίουυ, ἐσθ {πὸ ΙΔ θη 
ιρέκάοπι ον οα οτάαπεά Ῥείονα 
{π6 “γοῦνα πιο οὐ 1917. 
8 ὙΠΟ ποπο οὗ ἴ]ιο ῬΥίΠπ6θβ οὗ 
ες σου Ίσα: ἴου Βα {πον 
Ίσιοπι 19, ΠΟΥ σου ποὺ Ἠανο 
οὐ Π δα {πὸ Τιογᾷ οὗ ρογυυ. 
9 Ῥαΐ 85 10 15 πϊδτε, Ἐ γε Βα ἢ 

ποῦ 566, ΠΟΥ 1 Ἠδατᾶ, ΘΙ ΠΘΥ 
Ἰαγο οπίογοᾶ Ἰπίο {πὸ αυτί οὗ 
1η81, πο ἐπῖπρ5 πν Ισ αοα λαβ]ι 
Ῥπεραχοᾶ {ον ὅμοια {αυ Ίονο 
Πΐτη. 
10 Βαὺ ἄοᾶ παῖ τεγεα]εᾷ ἔετι 

πἀπΐο ας Ὁγ 115 ϑριυῦ : Του ὕΠ6 ΒΡ 
βεβτο]ιοίἩ 811 πρβ, τ θὰ, {86 ἄθορ 
{πϊπρ5 οἳ ἀοάα. 
11 Του πας ππαη Ἱκποναίμ . {Π6 
πρβ οὗ ἃ τῇδ, 58Υ9 ο βρὶυῦ οἳ 
τη Πίο] 15 ἴῃ Ἠϊαη ὃ Ἐϊνει 50 ἴ]ε 
{πϊηρ5 οἵ ἀοα ηουγοί πο τηαι, Ῥαῦ 
{πὸ βρίπὲ οἵ ἀοά. 
19 Νὸν πο πᾶν τοσεϊτες, ποῦ {Π6 

βρὶτν οἱ λα νου, Ῥαό Όλο ῬΡΙῚ 
νομῖοἃ 15 οἳ ἀοᾶ, ναί στο ταϊρ}ΐ 
Ίσποιυ ὑπ6 (ήηπσς ἰλμαῦ αὖο Εεο6ΙΨ 
σῖνεη {ο ας οὗ ἀοα. 

1881 
99 {ναί πο ἢδββιη 5Ποπ]ά ρ]ουγ Ὦο- 
90 ἴογ αοᾶ. Βαΐύ οὗ ἨΠπ ανα γα 

ἴῃ Οµ1188 ᾖσοβαβ, γιο νγαβδ τη 6 
πηΐο τι5 συ ϑάοχῃ το (οὔ, Ταπιᾷ 
ΤΊρΡ Θουβυ 655 απ απο ΠΟΘ ΟῚ, 
δια τοζοπηρον: ὑπαᾶῦ, δοοογᾶ- 
ἵηρ ἃ5 165 15 τυϊίοη, Ἠο {παᾶὺ 
Ρ]οτίαίἩ, Ἰοὺ Ἠϊπι σἰουΥ ἴῃ {ῃ6 
Τιοχ. 

Απιά 1, Ὀγθύθγθη, πε Τ οατηθ 
πο τοι, «81Π6 ποῦ γι οκ- 
οθ]σπογ οἳ 3βρασαι οὐ οἵ νβ- 
σπα; ργου]απηίπςσ {ο τοι Όλα 

2 ΔΙΗΥΑΙεΙΥ οἵ ἄοα. Έον 1 ἀείεν- 
1ηΙηθ ποῦ {ο που απν πρ 
Ξ1ΙΠΟΠΡ γοα, 8ανο 0585 01158, 

9. απᾶ πα οεγαςᾳθᾶ. Απά Τ πας 
πα τοι ἴῃ ἸεαΙκηςςδς, απ [ἢ 
{ραγ, αμα ἢ τηπο] οπής, 

4 Απ τὴν 3ββεος] αι τηγ “ργαας]- 
Ἰης ντο ποῦ ἵπ ρογβπαβίνο πγογᾶς 
οὗ νβᾶοπι, θαῦὺ πι ἀθπιοβγαΕΙΟ 
οὗ {πὸ ὥῬφϑυῦ απ οἵ Ῥούγ6υΥ: ὑμαῦ 
γΟΤ 110 ποτ] ποῦ ὅ βίαια πι 
186 πήβοπι οἱ πΙςη, Ῥαῦ 1ῃ ο 
ΡοΝΟΥ οὗ αοᾶα. 

0  ἩἨοπραιῦ ντο βροα]ς υυϊβάοτη ἃ- 
1ΠΟΠς {μα ὁρουΐθοῦ: γοῦ ἃ σῖβ- 
στα ποὺ οὗ {1115 Τπνοιν]ᾶ, ποὺ οἵ 
{χο χπ]ονς οὗ {815 Τπνον]ά, τυ πο ἢ 

7 ανα οπής Το ποαραί: Ῥαί νε 
βροα]ς οὐ 5 πήβᾶοπι ἴῃ ἃ ΤΙΥ5- 
ἰ6ΥΥ, ευεπι ἴ]ιο τοϊδάοηι {πῶ Παζ 
Ὄσοσι ἰάθη, πο ἀοᾶ ἔογο- 
ΟΥ̓Δ θα Ῥοαΐογο ὑπὸ γον] τη{ο 

8 ΟἿΥ ρ]ουγ: πμ ποπς οὗ {Ππ6 
1116Υ5 οἳ {15 πνογ]ᾷ πόυγοῦ: Του 
λα παγ Ίσποσα 1ἱ, ἴπαγ που] 
τοῦ πᾶν ογποιῃοᾷ λαο Τιονά οὗ 

ϱ σΊουγ: Ῥαΐ ας 10 15 τυ! δύθῃ, 
Τημηρς ΟΝ οσο βὰν ποῦ, απιᾶ 
δ Ποατά ποῦ, 

Απα τοσο επ{ογοᾶ ποῦ ᾿ξ ἐμ 6 
Πιθαγὺ οὗ 1ης, 

ὙΥμαύβοθυου {]ήπσς αοα )το- 
Ῥραγο1 {ον ἔμ θυ {Πα ]ουο Ὠΐτη. 

8Ώπί{ πηΐο τ5 ἀοά γογυρδ]θᾶ 
ϑέμοην ὑμτοαρὴ ὑπ ρΡῦ: Του 
{86 Ξ' 0110 βοατολεί] 811 0μῇπσδς, 
γαα, ἴμο ἄεερ ὑπίηρβ οὗ ἄοα. 
ΒῸΣ ΠΟ απποης 116Π. Ἱσπογοῦ]α 
ὑπ ὑμπίηρβ οἳ ἃ ΤΣΗ, 8819 μα 
ΒΡ ἾΌ οὗ πο τπαἩ, ὙΠΟ} 15. ἴῃ 
Ττὴ 2 οὐ 50 πὸ {πὶπρ5 οὗ ἀοα 
11016. Καουγοίῃ, 8ανο ὑπὸ ον] 
οὗ αοᾶ. Βαυΐ τῶ χασεϊγεᾶ, ποῦ 
{πὸ βρῃ οὐ ὑπὸ ποτ, Ῥπί ἴ]ιο 
ΒΡ 16. 15. οἳ ἄοάς Όιαῖ 
πο τηὶρ]{ Ίπιονν {πὸ πη ρσ5. ναί 
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18 ΤΎΘΟΙΥ αἴνεη {ο τι ὈΥ αρα. | 

105, Ροί ἢ 
γὶσηΐ- 
εΟΊΙΣΊΙ0858 
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ἐἶολι 

305, 
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605, 
πε - 
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του,ασο: 
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ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. του 

9) ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον 

20 αὐτοῦ", ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ 1" τοῦ Θεοῦ 

Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία" ἀπὸ Θεοῦ, 15 σοφία ἡμῖν 
δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμός, καὶ ἀπολύ- τν (ΔΙαγρ. οὓι. ,}. 

81 τρωσις ἵνα, καθὼς γέγραπται, Ὁ καυχώ- 

μενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. 
ϱ Κἀγὼ ἐλθὼν πρὺς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον 

οὐ καθ ὑπεροχὴν λύγου ἢ σοφίας καταγ- 

5 γέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον! τοῦ Θεοῦ. οὐ ᾿ μυστήριον ἴεωί, πο 
ον ο. νὼ μμ ιή ῃ να. 

γὰρ ἔκρινα τοῦ” εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, εἰ μη μ 
᾽ λος [ μα ἢ ᾿ 3. ον. τοῦ 
Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. 

αν, ἃ 2 τὶ / 3 /ς οκ 
ὃ καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φύβῳ καὶ ἐν 

μ- 
, ΄“ 5 ΄ Ν « ΄- ΔΝ ς 

τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς. καὶ ὁ 
2 » 

λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πει- 

θοῖς ἀνθρωπίνης" σοφίας λύγοις, ἀλλ᾽ ἐν ὃ οηι. ἀνθρωπίνης 
Γ Ὁ“ ς 

5 ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάµεως' ἵνα ἡ 
" ὁ ας Ἀν 4. / ᾽ / η » 

πίστις ὑμῶν μὴ ἢ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ 

ἐν δυνάµει Θεοῦ. 

6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις σο- 
, Ν 5 “-“ 5“ ’ σον Ἂν 

φίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν 
ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου, τῶν καταρ- 

2 ᾿ - - . 
7 γουμένων᾽ ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ: ἐν 3 Θεοῦ σοφίαν 

’ Ἂν ΕΣ 

μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώ- 
ς Δ δὴ “ το " Ψ ρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δύξαν 

ς ο Ἂς ΄σ Ε ΄“ - 

8 ἡμών' ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος 

τούτου ἔγνωκεν" εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν 
Δ - - , . 

ὁ τὸν Κύριον τῆς δύξης ἐσταύρωσαν ἀλλὰ 
, ὰ ΕΣ 5 

καθὼς γέγραπται, ΔΑ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, 
Ν Ὁ 2 ” δου ϑιδὶ / 5 ῃ 

καὶ οὓς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώ- 
2 ο ολ . 5 ΄ 

που οὐκ ἀνέβη, ἃ“ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ὅ ὅσα 
εἰ “ ΄ 

10 ἀγαπῶσιν αὐτόν. ἡμῖν ὃὲῦ ὁ Θεὸς ἀπεκά- ὁ 27γ. γὰρ 
λυψεῖ διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ» τὸ γὰρ Τ ἀπεκάλυψεν ὁ Θεὸς 

- / - ΄ ΄ " - 

πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ ὃ Οι. αὐτοῦ 

1] Θεοῦ. τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ 
᾿ θ ’ 1 Ν Δ ΄ - 5» / 

ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου 
Ν » ει] - Υ͂ Ν νὴ “-“ “ 2 

τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτω καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐ- 
Δ φ ν ᾽ Ἀ Δ - ΄ ΄ 

δεὶς οἶδεν “9, εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. 9 ἔγνωκεν 
« ΄ » Δ - ΄ 

12 ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβο- 
ος κι - κ. τ᾿ ο - ος μᾶ 

μεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα 
ἊΨ “ Ν « ἈΝ “ ΄σ ΄ ς ΄ 

εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν. 
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2ο Ἱ. 
16. 

ἅ τοῦ. 
28. ὅ. 

"0 ., ἀἱδ- 
ο} ιοί. 

Ι Οὐ, αἱς- 
οεγηιεῖ. 

Ἐοιη. 11. 
94, 

ταν. 

Φα (1. 

0, Γαο- 
110118. 

1 6}. ασ- 
οογα ζπῦ 
{0 πια]. 

ρε. 62. 
13. 
(51. 6. 4, 
ὅ. 

Ἰ ΟΥ̓, 
1ζαρο, 

1611 
19 ἘΥΠΙοἩ ἐΠϊπσς αἱδο γε 5ροα]ς, 

ποῦ 1π {ιο πγογᾶς νο τη 815 Ὑ715- 
ἆοπα {εασλμεί], Ὀταί τυ ἢ πο Τοἱγ 
απορί ἑοασ]λοί1ι, εοπιραῖπρ ΒΡΙΓϊ 8] 
ὑπήπρς τ ἢ ΒρΊε ὑπ8]. 
14 Βαΐὺ {π6 παξανα] τησ γασθ]ναί]ι 

ποῦ ο ὑμήπρς οἵ {μα γι οἵ ἀο4, 
{ΟΥ ὉΠΟῪ απο {οοἩβμπθββ απ{ο ΠΠ : 
ποῖον ὁπ Π6 που {ἆεπι, Ώθσβ1ιδο 
ΠΟῪ αγο βρΠπα]]γ ἀϊβοσγιιαᾶ. 
15 ἘΒαῦ Ἰο πα 15 βρϊύπα] 

ΠἩπᾶρεί]ι 411 01πρΒ, γεῦ Ίο ΗΙΠΙΡΘΙΕ 
15 ᾿7παρϑα οὗ πο ππαΗ. 
163Εϊου πὸ Πα Ίσπουγη {Πι6 γα] οἳ 

{πὸ Τιονά παῦ ο Ἱτπαγ Ιηβίγασοῦ ΕΠΙ 
Βαΐ πο Ἠαγε {1ο παϊπᾷ οὗ Οητῖςῦ. 

9 Απά 1, Ἰχείμτοη, δου ποί 
Ἀρθα]ς απίο γοα ἃ5 πηΐο βρ]Ίαα], 
Ρας αξ απίο οαγπα], εσεπι 38 τπηΐο 
Ῥαῤμες ἵπ Ομτ]ςῦ, 
2 1 Ἠαγο ἴοᾷ γοα ση] πηῖ]]ς, απᾶ 

ποῦ η ππεαῦ: Του ΠΠ ὐΠατίο γο ΤΕΥ 
πού 8016 {ο ὀεαγ ἐξ, πεῖὔ]εν γεῖ που 
46 Υθ 8016. 
ὃ ΈΟΣ γε 8168 Υαί οατηα]: ΣΟΥ ὙἨθγο- 

85 {ῃοτο 15 απποηρ γοα επυγΊπρ, απᾶ 
ΒωἨο, απᾶ ἢ ἀἰνίείουι, 4Υθ το ποὺ 
σαχηα], δια σγα]]ς Τα5 τηθη 2 
4 ἘῸΣΓ ψ1116 οπς βαϊίῃ, 1 απι οὗ 

Ῥαπ], απά αποίµοχ, 7 απι οὗ ΑῬΡΟΙ]]Ο05, 
ατο Το ποῦ οαγπα! 2 
ὅ Πο οι 15 Ῥαα]2 απᾶ νο 15 

ΑΡΟΠΟΡΒ2 Ῥαΐ παϊπΙβίεΥς Ὦγ ποια γα 
δρῶσι κα. 45 ἴμο Τιογ ραγο {ο 
6ΥΕΙΥ 
6 ΤΊ παπα” Ῥ]απέοᾶ, :ΑΡΟΠΟΒ πγαἰεγεᾶ: 

Ῥαῦ ἄοά σανο ἴ]μο ΙΠΟΥΘΗΡΘ. 
7 Βοίμαπ, παϊπετ]ς Πα (μα ρ]ατπ{εί]ι 

αΠΥ 0Π1πΠρ, ΠῚ ΠΟΥ ο (μα γναίεταίῃ: 
Ῥαί ἀοᾶ {παᾶὺ σ]γεί]Ώ {Π6 ΙΠΟΥΘΑΡΘ. 
8 Νοπ ο ὑμαὺ Ῥ]απίαεῦμ απᾶ Τε 

ὑμαί πγαεγεῦἩ αγθ οὔθ: ἘἙαπᾶᾷ ΘΥ6ΥΥ 
τ 5Η] τοσοεῖτο Ἠΐ5 ον τονγατὰ 
αοοοτάἶπρ ὕο Η15 οἵνη Ίαβοιτ. 
9. ΤῸΣ πο αγο ΙαβοπγθΥβ {οσεῦμοαν 
τι ἀοᾶ, γο ατο ἄοᾶ5 Παδραπάτγ, 
γο 4γα ἀοἲ5 ῬαΠάπρ. 
10 Αοοογάϊηρ {ο {16 Ρτασθ οὗ ἀοά 

ν/μΙοἩ 15 Ρίνοη Πίο 116, 88 ἃ Ὑγδ6 
ππαδυετρα]]άεχ 1 Ἠαγο δ] {πΠ6 {οπῃ- 
ἀαὔϊοτ, πα αποίον Ὦα]]άεί] {ππογο- 
οἩἳ. Βαΐύ Ιεῦ ονοτγ τα {ακο Ἰθεί 
πον Ἡο Ῥα]ά ο] πεγεαροῃ. 
11 ἘῸΣ οἴλεν Γοππάα[οι οαη πο 

τησ αν, παν ἐμαῖ 15 1α1, νΙο] 15 
σεδας Ομτ]ςί. 
12 Νου; [ἢ απγ πια Ῥτ]]ά προ ΕΠ1Ρ 

{οππᾶαίίοπ, ρο]ᾶ, Αγοτ, Ῥτεοῖοις 
ΒΙΟΠΘΡ, νου, αγ, βία 0016: 

1981 

15 ὙγμΙσι ἐπΐηρβ αἱδο πο ΑΡοα]ς, 
ποῦ ἴῃ ποτ ὙΠΟ πιαηΒ 
νηβᾶοτα {αασλαίμ, Όαῦ ΜΈΘΗΝ 
{πὸ Βρις {εασμεί]ῃ: 1 3ορπῃ- 
Ῥατίπς αριααΙ Όήπσς ὙΠ 
βρίχΙαα]. Χου {Π6 παπιτα] πια 
τοοθἰνειῃ ποὺ ἴιο {λπσδ οἳ 
{Π6 ορ] οἵ ἄοᾶ: ἴον ἴλμαγ αγα 
ΤοοΗβμπεςς απίο 1ης απᾶ Ίο 
σαπποῦ Ίπποι ἴἶοπι, Ὀθοδῖιβ6 
ἴπεγ ατοε αριπαΙγ δαᾶραᾶ. 
Βαῦ Ἡο ἐμαί 15 βρ]γΙια] ἁΙιᾶρ- 
αμ αἲ (Ἠ]πρε, απᾶ 1ο Πἰτηβο 
15 δ]αάσεᾶ οἵ πο τϑη. ἘῸΥ γιο 
Πα ἢ Ἰκπονι {ο πηϊπᾶ οἵ ἐπ 
Τιογᾶ, ὑπαῦὺ ο βλοπ]ά Ππβίσποῦ 
πη Βα πγε Ἰαγο {Π6 πα]πᾷ οὗ 
Ον]ςῦ. 

ϐ Απά 0, Ῥγείμγαι, εοπ]ᾶ ποῦ 
βρθα]ς ππ{ο γοα ἃ5 πηΐο ΒΡ 188], 
Ῥαῦ ἃ5 ππίο «ατηα], ἃ5 απίο Ῥαβθς 
η Ομ δύ. Τ 164 γοα τ Ὲ τη]ῆς, 
ποῦ πα τηθαῦ; ἴον γ8 ετθ ποῦ 
πεῦ 8016 ἐο εαν ἴέ: παγ, ποῦ 
6Υ6η ΠΟῪ 8.6 Υο 8016; {0Υ Υθ ατθ 
τεῖ οαγπα]: {οΥ πιῃεγθας {ῃοτο 15 
ΑΊΠΟΠΡ τοι Ἰεα]οαςδγ απά ασ, 
416 ο ποῦ οαγηα], απ σγα]]ς αὔθ 
{16 ππαηπΘΥ οὗ τηθη  ΕῸΣ ν/θη 
οπ6 581}, 1 απι οὗ Ῥαπ]: απά 
αποΐ]ματ, 1 απι οἳ ΑΡΟΠο5; 816 
πο ποὺ τη μαι Έποηυ 15 
ΑΡΟΗΟΒ2 απά π]αί 15 Ῥαπ]2 
ΜΠ] βου {χοασ]ι νγ]οπῃ γα Ῥε- 
Ἠαναᾶ; απᾶά εαεὰ αβ ὑπὸ Τιοτά 
Ραγτο ἴο Ἠϊπα. 1 ρ]απ{εᾶ, ΑΡο]]οβ 
ψγαθογοᾶ; θαὺ ἄοά ρανο ἴπο Ἱη- 
616856. ο ἴπεηῃ παεΙΠεγ 15 Π6 
Όιαί Ῥ]απίοί]ι απγ{μίπς, ΠΘΙΓΠΘΥ 
Ἠο {αι παϊοτοῦ;  μαὺ ἄοα {λιαί 
Ειγεῃ {μα 1ΙΠοχΥθ8βθ. ΝΟΥ ο 
Όιαί ρἰαπ{εί]ι απᾶ Ίο ἐλαῦ γγαῖατ- 
ο] αγθ οπο: θα} εαςἩ 5}}8]] το- 
οεἵνο 815 οπη ταγατ αεοοτᾶῖηρ 

9 {ο 8 οπη Ίαροατ. ἘῸΣ ντο ατα 
(οὔ 5 16Πογ/-ΥοΥἷΚ6ΥΒ: Ὑθ 816 
(οὔ 5 ὄμαρδραπάνγ, ἀοα᾽ 5 Ρα]Πα- 
1ης. 

Αοοοτᾶῖηρ {ο {πο ρταςο οὗ ἀοᾶ 
ὙΠΟ πας ρῖνεη παπ{ο της, 85 
ἃ 56 πιαβιεγρα]ᾶσν 1 Ἰαιᾷ ἃ 
{οαππάαίοἩ; ΔηΩ Δ ΠΟΥΠΟΥ Ρα1]6- 
οἴῃ {Ἡοαχοοτ. Επί ]1εῦ απο] τῆ 
{α]κο Ἠοσά πον Βα ὈαΠ]ά εί] ἔλαγθ- 
οἩἳ. Ἠογ οἴμεν {οαππάαίῖοηἨ οςη 
πο ΠΊ8) Ίαν Παπ ὑμπαὺ πνπῖο] 
15 Ια1ᾷ, σνηΙοὮ 15. ἆαβας ΟΠγ δῦ. 

2 Βαὺ 1 απγ ππαπ ἸῬαϊ]άσί οἩη 
ἴ]ιο {οαπάαθῖοι ρο]ᾷ, τον, οοβί- 
1 ΒἴοΠΘΒ, Ἰγουά, παν, Βα 16; 

14 

[Ὡ] 

9 

Η». 

σι 

-απ. ο 

[σο] 

10 

11 

1ος, 
οοπεδίτι- 
πι 

305, ἵπ- 
{εγργεί- 
Τις δρῖ- 
γὴπιαϊ 
ἐμίηη5 {ο 
ὁρἰγιίϊικαϊ 
ΠΊΘΠ 

507, εχ- 
απιζγιεί 

805, εἲ- 
αππιζγιοί]ι 

δατ, 
ἐϊιιοα 
ἐαπὰ. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 705 

18 ἃ καὶ λαλοῦμεν, οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης 

σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδακτοῖς Πνεύματος 
Αγίου], πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρί- 

 νοντες. Ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται 
τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ μωρία γὰρ 

- - 

αὐτῷ ἐστι, καὶ οὐ δύναται γνώναι, ὅτι πνευ- 

15 ματικῶς ἀνακρίνεται. ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνα- 
φ Ν ΄ 9 «ἃ αι] ᾽ Δ ᾽ 

κρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀνα- 
/ 4 Ν ” ΄ / 9 16 κρίνεται. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὃς 

/ 3. ΄ « “ . - ΄ 

συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ 

ἔχομεν. 
» - 

Ὦ Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι 
ε - ε - ἰλλ᾽ « “Αἴ ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ᾽ ὡς σαρκικοῖς], 
- ’ » - Δ Ἵ “ 5» ΄ 

9 ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, 
τς . / ν᾿ , ᾽ 

καὶ” οὐ βρῶμα οὔπω γὰρ ἠδύνασθε, ἀλλ 

8 οὔτε ἔτι νῦν δύνασθε ἔτι γὰρ σαρκικοί 

ἐστε ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις 
η 4 ” Ν , ᾽ Ν καὶ διχοστασίαι”, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε, καὶ 

οἴ ” ο σ Ν , 4 κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε ; ὅταν γὰρ λέγῃ 

τις, Ἐγὼ μέν εἶμι Παύλου, ἕτερος δέ, Ἐγὼ 
δ. δ᾽ Απολλώ, οὐχὶ σαρκικοίὸ ἐστε; τίς οὖν 

ἐστι Παῦλος, τίς δὲδ ᾿Απολλώς,9 ἀλλ᾽ ἢ 

διάκονοι δ ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς 

6 ὁ Κύριος ἔδωκεν ;} ἐγὼ ἐφύτευσα, ᾿Απολ- 

7 λὼς ἐπότισεν, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς ηὔξανεν. ὥστε 
” « , » , ” « / οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τι, οὔτε ὁ ποτίζων, 

8 ἀλλ᾽ ὁ αὐξάνων Θεός. ὁ φυτεύων δὲ καὶ 
ς / -“ 3 ον, οἱ κ ν Ν " 
ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον 

9 μισθὸν λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. Θεοῦ 
, » ΄ - ῃ - 

γάρ ἐσμεν συνεργοί Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ 
5 ΜΆ," οἰκοδομή ἐστε. 

- ΔΝ . ΄ - ” Ν ΄σ , 

10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι, 

ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα 11, ἄλ- 

λος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω 

11 πῶς ἐποικοδομεῖ. θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐ- 
Ν / δι Μ Ν / ιά 

δεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς 

19 ἐστιν Ἰησοῦς ὁ} Χριστός. εἰ δέτις ἐποικοδο- 
πα ΟΝ ΄,] ση 13 , 3 

μεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον 1” χρυσόν, ἄργν- 

ρον "ἢ, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, 

29 

10 ϱηι. ᾿Αγίου 

1 σαρκίνοις 

3 ϱΊπ. καὶ 

4 οπι. καὶ διχοστασίαι 

5 οὐκ ἄνθρωποί ὁ τί 

Ἰ᾽Απολλώς; 
8 (δέ) αᾶᾶ ἐστι 

9 Παῦλος ; 

19 0πυ,. ἀλλ ἢ (...ἔδω- 
κεν.) 

Ἡ ἔθηκα 

13 ρηϊ. ὁ 

15 ρῃϊ. τοῦτον 

14 χρυσίον, ἀργύριον 



που 

1». ἐδ 
γουραϊρε. 

οι. 
19. 

10, 
αοδίο. 

οὗ ὅ. 

Ἔρς, 94. 
11. 

1αγ. 
αμ. 

ΣΜαΠΙ.Τ. 

Τέομι. 2. 
1, 

1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΤΠ. 15--ΤΥ. ὅ. 

1611 
15 Ἐνοιν πια) ΜΟΥ αλα] Ῥο 

ππβᾶο ππαπ]{αβῦ. Έον ὑπ6 ἄαγ β]α]] 
ἄθε]ατο 16, Ῥεσααδε 165 5881} Ῥο Τα- 
νοα]οᾷ Ὦγ Άτα, απιᾷ ὑπ6 το 5181] {1Υ 
6νουΥ πας ΜΟΥ οἵ πη]ιαῦ βουὺ 10 15. 
14 Τῇ απγ πια) που] αΡίᾶα ΠΟ Ὴ 

Ἡο Ἰαθι ΡαΠῸ ἔΠετεπροι, 169 518} 
γοσθῖνε ἃ Του. 
15 Τῇ αἩπγ πια τους 518} Το 

ῬανἩ{, Ἡο 5181] βιαίου Ίο5: θαῦ Ίο 
1Η1ΠΡΘΗ 5μαΠ "Ὀὰ βαγεά: γεῦ 5ο 45 ΡΥ 

6. 
16 ποπ ο ποὺ ἐπαῦ πο 816 {ΠῸ 

οπαρ]ο οἵ ἀοᾶ, «πα ας {μ6 ΒρΠ{ 
οὗ ἀοᾶ ἀπε]μεί]ι 1 τοι ἢ 
17 Τῇ απγ τηδῃ ᾿ 46 Η16 ὑπ6 Τοπιρ]ο 

οἵ ο, Ηἴπι λα] ἄοά ἀἄεβίτογ: 101 
{πὸ Τοπαρ]ο οὗ ἄοᾶ 15 πον, ὉΠΙΕΗ 
Τεπιμίο Ὑο 876. 
18 Τιοῦ πο ππαπ ἄθοεῖτε ἨΠΙΡεΙ: 

Τί αἩγ τπαη 4ΠποΠς τοι βθειηθύ]ι ο 
ΡῈ πνῖρο πι {15 νου, 1εῦ Ἠϊπα Ῥ6- 
οοπιθ α ἴοοῖ, ὑπᾶὺ Π6 τηαγ Ὀο πο. 
19 Ἐον {π6 πηβάοπα οὗ 0115 γνον]ά 

15 {οορμηθβς ἢ Οαοα: ἴον 10 15 
νέοι, "ο ἰα]κεῦι {π6 τῖβθ ἴῃ 
{πο ῖν ον ογαἔ 1655. 
20 Απᾷ αραῖπ, ΤΠ Τιογᾶ Ἱαιογγεί]ι 

{π6 ἐποπρηύβ οἳ πα πνῖδε, ὑπᾶῦ {ΠΟῪ 
316 γα]. 
21 Τ]οανείογε Ἰαῦ πο τηαπ ΡΊΟΥΥ ἴῃ 

ΙΠΘΗ, {οΥ 811 ὑΠϊη ΡΒ ἃ. 6 ΥΟΠΥΡ. 
22. ὙΥΒοίμου Ῥαπ], οὗ ΑΡΟΙΟΕ, ΟΥ̓ 

Ο6ρΊαβ, οὐ μα ποτ], οὐ 16, ΟΥ 
ἀθαίμ, οὐ (πίπρβ Ῥγοαβεπῦ, οὐ {ΠΙπρβ 
{ο οοππθ, 81] 816 ΥοΆΥ5. 
25. Απᾶ γο 816 ΟΗ115035, απά ΟΠτ]δύ 

{8 ος. 

4 Τιεῦ ἃ Ίπαπ 5ο αεσοπηῦ οἳ τι8, 
α8 οὗ ἴ]ιο πηϊπΙβίον5 οἵ (ἢν δύ, ατιά 
βίοπνανάς οὗ {πὸ ταγβί{ετίθς οὗ ἄοα. 
Ὢ Μοχθογνοτ, 16 15 τεππ]γοά πι 

βἰοπνανά», ἴῑιαῦ ὦ 1παπ Ῥο Τοππᾶ 
{αμ {η]. 
8 Βυὺ ναι το 16 15 ἃ ὙΘΙῪ πια] 
ης ὑμαῦ 1 ελοα]ᾷ ΡῈ ]αάρεᾷ οὗ 
γοα, ΟΥ οὗ τηδη᾽5 ΓΠπάριπεπί: γϑᾶ, 
1 Ιπᾶᾷσο ποῦ τηῖπθ Ίντι 561}. 
4 ἘῸΣ Τ Ίπιου πούῦίης Ὦτ τησ- 

56 1, γοί απ Τ τοῦ Ἱετεῦσ 7π501866: 
Ῥιΐ Ἰιο {ναί Ἱαάρείμι πιο 19 λα 
Του. 
5 Ἐ Τ]οτοίογο ]πάρο ποίμῖηρ Ῥοείογο 

{πο πηθ, πη 1} {πὸ Τιουᾷ οοππθ, ὙΠῸ 
Ῥού]ι νη]] Όνπιςσ {ο Ἰίρῃῦ πὸ Μιά σι 
Ώηρς οὗ ἆατ]αιαβς, απ π]] πλα]κο 
πηρα] 1θβῦ Όλο οοπηΏβε]ς οἱ ὑπὸ Πεαν{ς: 
απᾶά πει 5181} ΘΥΘΙῪ τη8π Ἠατο 
Ῥγαῖδο οὗ ἀοά, 

1881 

18 6801) τη8η 5. ΤΟΥ 5181] 08 τηδθ 
απο {εβί: ΤΟΥ {πο ἀν 5118}} ἄεσ]ατα 
10, Ώεσστδο 16 15 τενεα]εά Ίπ χο; 
1απᾷ πὸ χο 10986]Ε Α]ια]] Ῥχουο 
686] τα 5 ΟΥΚ οὗ πυ]αῦ Ββοτ{ 18 
18. ΤΆ Δ τπα)5 ΟΥ̓Κ δα] αρ]ᾶε 
νο] 6 Ῥτα]ς ὤΊλογεοπ, Ίε 588}} 
γοσαῖνο ἃ τοπαχᾶ. ΤΆ απγ πιαΠΒ 
πνοτ]ς 5181] "6 Ῥτανπας, Ίο 518} 
ειήΤαγ 1085: Ὀπαῖ ιο Ἠήπαδε]{ ϱ]ια]] 
ΡῈ βανεί; γεῦ 5ο 45 {πτοπσ] 
Ἠχο. 
ποπ το ποὺ ἴ]λαί το 8186 8 

2{οπαρίο οἵ ἄοα, απᾶ έαί ια 
Ῥρις οἵ αοα ἀπελΠείιῃ ἴῃ τοι» 
Τὸ απγ τηϑὴ ἀ4εβίογψεμι Όπα 
Ααιπρ]ο οὐ ἄἀοᾶ, πα αμα! 
ἀοά ἀθβίογ; [ον {π6 22ετηρ]ο οὗ 
αοά 15 ΒοΙγ, ὈπΙΕ]Ι {επιρίο Ὑθ 
36. 

1μεί πὸ τησ ἀεσεῖνο ἨΠΠΡΕΙ. 
Τῇ δὴν τη (πεί ἐλαί Ίο 15 
Ὑγ1586. αΠΠΟΠΡ γοα ἴπ {815 ἀνγοχ]ᾶ, 
1ος Ἠϊπι Ῥεεσππθ ἃ {οο], ομαί Ὦε 

19 τπαγ Ῥεεοπιθ 1586. ΒῸΣ ο νηῖς- 
στι οἵ {0118 νου] 15 {οοβΗπΘΒΒ 
πι αοα. ΒῸΣ ἵο 15 πα, 
Ἠο {πε {α]κοῦ]ι ιο ττῖβθ τη ἐποῖν 

20 οτα{Ιπαβς: απιᾶ ασαῖπ, ΤῊ Τιοτᾷ 
Ἰπιονγεῦη {ιο χεαξδοππιρς οὐ {Π6 

21 πνῖδο, {πῶ {1ιεγ ἃν ταῖπ. ἸγΗεγθ- 
Τογα Ἰοὺ πο οπθο ϱ]ουγ ἴῃ ΤΊΘῃ. 

25 Ἐον 811 [Π]ηρΡ5 816 γοττς; πηαί]ιεΥ 
Ῥαπ], οὐ ΑΡΟΠΟΒ, ου Ο6ρ]αςβ, Οὐ 
{π6 ον], οὐ 1116, οὐ θα, ΟΥ̓ 
{πὶπρβ ργθϑθηΐ, οὐ {ππιρ 1ο 

16 

1π 

18 

25 ο0ππ6: 811 αἲο ΥΟοΙΙΒ; απᾶᾷ γο 
16 Ομ; απα Ομ 15 
ος”. 

4 ἍἉΤιοῦ ἃ ΤΙΔΠ 80 δοοοπῃΐ οὗ τ, 
α5 οὗ τηϊηϊδίουβ οἵ ΟΠ γ]δύ, απά 
βύθνγαυ β οὐ πο τηγβίετίες οὗ 

2 ἀοᾶ. Ἠσγα, ΠΙΟΥΘΟΥΕΥ, Ὁ 15. 16- 
ααγε ἴῃ βἰοπατᾶς, ὑπαῦ ἃ ΠΒ 
Ῥο {οαπά Γαι α]. Βα νη(]ι τηε 
10 15 ἃ νενγ 5118] {μις ὑπαῦ 1 
βΠοπ]ά Ῥε δ]παρρα οἳ τοπ, οὐ οἳ 
15 θ]πάρεπποπῦ: γαα, 1 Ἱ]αάρο 
ποῦ πια Οὐ 5612, Έον 1 πουν 
πομίπς αραϊπδῦ τηΥΡΕΙ: γοῦ ατα 
1 ποῦ Ἱοαγεβργ Ἱαβαβεά: Ὀπί Π6 
μιας δ]αάσεμα τηο 1 ὑπ6 Τον. 
Ἠμεγείοτο ]πᾶσε ποὐμίπρ Ῥείογο 
ιο ππα, απ] πο Τιουά «οππθ, 
ὙΠῸ αυ] Ῥοῦ] Ῥνίιρ {ο Ἠρσ]ῦ ἴ]ιο 
Ἰπάάει θππσς οὗ ἆατ]ςπεββ, απ 
ππακο τηϑηϊΐοοῦ πο οοτιηβε]Β 
οὗ {π6 Ἰθδαγίς; απά οι β]α]] 
εποἩ τηΔη απο Ἠῖ5 Ῥγαῖδαο 1γοπα 
αοα. 

ὧν 

ΠΝ 

οι 

τον, αι 
εασ]ι 
115 
1δογ]ς, ΟΥ. 
τὐπαΐ δογὲ 
ἐΐ 18, {ιό 
γε δ]αζΙ 
Ἄγουε 1. 

305, 
δατιο- 
{παν 

5. Οσ, αἹ κεἴ 
561. αὐὸ 
16 

40), αὖε 

δον, ετ- 
αληυϊηι 

6 αγ. 
αν. 

τον, 
ἐδαηυϊ)δ 

8 ΟΥ, οἵ- 
απιϊεί ἢ 
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η, -» Δ / ο... Ν 
13 ἑκάστου το ἔργον φανερὸν γενήσεται" ἡ γὰρ 

σα / “ » νο , 3 
ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται 

οἷ 5 / δ Ψ, « "’ὔ ΕῚ 15 Ν - τὸ 

καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ 

14 δοκιμά ἴ ὸ ἔ ένει ὃ ἐπῳ οκιµάσει, εἴ τινος τὸ ἔργον μένει" Ὁ ἐπᾷ 
/ δὶ / 5/ Νο” 

16 κοδόµησε, μισθὸν λήψεται. εἴ τινος τὸ ἔργον 
, , ἜΝ ΚΑ ν / 

κατακαήσεται, ζημιωθήσεται' αὐτὸς δὲ σωθή- 
“ ς Ν γ΄. 

σεται, οὕτω δὲ ὡς διὰ πυρός. 
᾽ / -“ ΔΝ ΄“ 

10 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε, καὶ τὸ 
- - - ” 5 ς ὅς / 

17 Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἴ τις τὸν 

ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ 
τὰ Δ - - / 

Θεύς' ὁ γὰρ ναὺς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, 
” ΄ Ε] «ς - 

οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 
Ν . , ο ο - 

9 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω' εἴ τις δοκεῖ 
Ν (κ η » εαν ἣν ῶ ανν / 

σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, 
Ν ΄ 6 Ὁ , / ε Ν 

19 μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφύς. ἡ γὰρ 
- ’ / ” Ν ΄σ 

σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ 
Θ φν » ’ , Ὁ ὃ / 

εῷ ἐστι. γέγραπται γάρ, ρασσόμενος 
΄ . “ 

20 τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν. καὶ 
, ’ ’ Ν Ν 

πάλιν, Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς 
- - Ψ 3. / “ Ν 

2] τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶ μάταιοι. ὥστε μηδεὶς 
, » 3 ῃ 5 ῃ Ν ς τος 

καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις" πάντα γὰρ ὑμῶν 
/ - ή / 

95 ἐστιν, εἴτε Παῦλος, εἴτε ᾿Απολλώς, εἴτε 
Ξ: “- » / ” / » , 
Κηφᾶς, εἴτε κόσμος, εἴτε ζωή, εἴτε θάνα- 

» 3 - ./ , ο , 
τος, εἴτε ἐνεστῶτα, εἴτε μέλλοντα πάντα 

- ενα. τ: νε, 
28 ὑμῶν ἐστιν 15, ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς 

δὲ Θεοῦ. 
[2 ς “ 5 « 

4 οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπη- 
΄- / 

ρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων 
-- / ΄σ ΄σ 

9 Θεοῦ, ὃ δὲϊ λοιπόν, ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκο- 
, , - 

ὃ νόμοις, ἵνα πιστός τις εὑρεθῆ. ἐμοὶ δὲ εἰς 
/ / 3 ο Κα ε.α 5 νο ΜΑ 

ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ, ἢ 
οι Ὁ / Ἐὰν εἶδε. 3 Φον 5 κ᾿ 
ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν 
5 3 ΔΝ ΄ 

4 ἀνακρίνω. οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ 
ι 

5 3 / / τ ἢ ν 5 / οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωµαι' ὁ δὲ ἀνακρίνων µε 
ιδ τς ο ᾽ “ Ν Ν - , 

δ Κύριός ἐστιν. ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρί- 
-“ Ἆ ς ἃ 

νετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει 

τὰ κρυπτὰ τοῦ σκύτους, καὶ φανερώσει τὰς 
κ᾿ - κάψε, κ᾿ , ες» 

βουλὰς τῶν καρδιών καὶ τότε ὁ ἔπαινος 
 Α ς / 5 χ ΄“ ΄σ 

γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. 

25---ὦ 

16 (1Τανᾳ., ὁποῖόν ἐστι,) 

16. αάᾶ αὐτὸ 

17 μενεῖ 

13 ϱΠι. ἐστιν 

1 ὧδε, 

ΤΟΊ 
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1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΤΥ. 0-19. 

1611 
6 Απά ἴμοβο ἐήηρς, Ῥγθίβυθῃ, 1 

Ώανο ἴῃ ἃ Άρατο {χαπβ[αιτοᾶ {ο τηΥ- 
561, απάἆ {ο ΑΡΟΠΟΡ, {ου γοιγ βαΚος: 
ὑμαῦ ο πησηί Ίεατη Ίπ τι8 ποῦ {ο 

Γ αήπ]ς οὗ ππεπ Ὀουο ὑπαὺ νήσο] 15 
πυ θη, ἐμπαῦ πο οπθ οὗ στοὰ ὃοα 
ρα εά τρ ΤῸΓ οπθ ἀραϊηδῦ αποίµεγ. 
7 ου νο Ἱπηα]κεί] που {ο ἀῑῑεν 

Ίγοπι αποίῃμεγξ Απά να Ἠαδίε οτι 
ὑμαὺ μοι ἀἸᾶβὺ ποῦ τοσςεῖνο2 Νουν 1 
ποια ἁ1άδί τεσεῖνο 16, τὴν ἀοβῦ ἴ]ιοια 
ΒΊΟΥΥ 8ἃ5 1 ποια Παάβύ ποὺ τεσαίνεᾶ 
169 
8 Νοπ το αγο Τα], ποτν το ατα χί6Ἡ, 

γθ Ἰανο τεῖρπεα ας Ιάπσς πηλού 
τι, απᾶ 1 ποπ]ά {ο ἀοᾶ γε αἰ τεῖρτι, 
ὑπαῦ νο 8150 πηὶρ]{ τεῖριι πνἰθ]ι γοι. 
9 Ἐοντ 1 {Πίπκ ἐμαῦ αοᾶ Πα} βεὺ 

{οτί} τι ἴμο ΑΡορίΙε8β Ἰαδί, α5 Ὁ 
ππειθ αρρτογεά {ο ἄεαίμ. ἘῸΣ να 
απο τηϑᾶθ ἃ Ἰβρεοίασ]ο απίο {πὸ 
γγ ΟΣ], απᾶ {ο Απροὶς, απᾶ {ο 16. 
10 Ίο αν ἴοο]ς {ον Ομη]ξί 5 βακο, 

Ῥπέ γε αγ 156 ἴῃ Ομ]βί. Ίο αγὲ 
πγεα]ς, Ὀαί πο αὐ ΕἴτοπΡ: Υε 816 
Ἠοποπταβ]ε, θα νο αγο ἀθρρὶςεῖ. 
11 Ἐγειπ ππί{ο {115 ργαβοεπῦ Ίιοιχ γα 

Ῥοῦι Ἠππραγ απᾶ 11986, απᾶ αγθ 
πακκοᾶ, απά απο Ῥαοίεᾶ, απ Ἠαγνο 
πο οργίαϊπ ἀνεΠιπσρίασθ, 
12 ΧΑπᾶ Ἰαβροις, πον]άπρ η] οταν 

οσα Παπάς: Ῥεϊηςσ τεν1]θᾷ, νο Ὀ]εβ: 
Ῥεΐτπσ ρεγβοσπ{εᾶ, νο εαῇεν 10: 
195 ἈΒοαίϊπσ ἀα[απιθᾶ, τὸ Ιπίτοαί : 
6 41ο πιαάθ 85 ἴμο ΠΜ] οὗ {16 
νο], μα αγε {116 οββοοπτίπσ οὗ 81] 
ὑπίηρϑ πηΐο {815 ἄαγ, 
14 1 πο ποῦ ἔμθϑθ {Πίηπσς {ο 

5μαπηθ τοι, θαὉ ἃ5. Τὰ Ῥε]ογεᾶ βοηβ 
1 πατη τοι. 
16 Ἐου {ποασ] γοα Ἠανο {ση {]οι- 

βαπά Ιηδίγασίους ἴῃ ΟἨτ]6ί, γεί αυε 
{6 ποῦ ΠΙΒΙΥ {αΐμενς: ΕῸΣ ἴῃ Ον] 
655 1 ανο Ῥοροίίεπ γοα {Πτοιασ]ι 
{πο (οβρε]. 
16 Ὑ/μεναίονο Τ Ῥεβεσο] γοα, Ὦο 

/ πο οΠοπγογβ οὗ 1η8. 
17 Ἠου {118 61156 Ἠανε Τ βαπῦ τπ{ο 

σοι ΤΙποίεΒ, ὙΠῸ 15 τὴν Ῥε]ογοᾷ 
50}, ΠΑ Τα] 0} {Ὁ] ἴῃ {Π6 Τους, π]ο 
51.811] Ῥγϊηρ γοι Ἰπίο τ6πιθιαρτατισθ 
οἳ ΤῊΥ πασβ ΜΉΘ Ὦο ἴῃ ΟἨτ]βί, 
α5 1 {6αελ ΘΥΘΙῪ π]ετθ ἴῃ ΕΥ6ΕΙΥ 
ΟπατοἩ, 
18 ΝΟΥ ΒοπἹο αγθ Ῥπβοά τρ ἃ5 

{ποιρ]ῃ Τ π'οπ]ᾷ ποῦ οοπηθ {ο γοπ. 
19 ἘΒαὖ Τ ν]] οοπ]θ{ογοι 5Ώογ!1ψ, 

ἘΠῚ ο Τιονᾶᾷ ση], απά ση] Ίσιουυ, 
ποῦ ἴμο βΡρεθεό] οἱ ἔἩεια ΒΟ απο 
Ῥαβ ος αρ, Ραῦ {116 ῬΟΎΤΘΥ, 

18681 
6 Νον ἴλμοξο {Πίπρς, Ὀτοίμτε, 

1 ηατε ἵπ ἃ Άραγο {γαπβ{εχγγεᾶ {ο 
1ΠΥΡΕΗ απιά ΑΠΡοΠοβ Του; τοαΥ 
βακοβ; {Ππ8ὖ ἴῃ 115 γο τηϊρηῦ Ίδαγτ 
ποὺ {ο σφο Ῥογοπᾶ {μ6 ἐπίπρε 
ὍΘΙ ατα τυ θῃ ; ἐπα πο 9Π6 
οὗ γοὰ νο ρυϊοα αρ Γζογ {Π6 οπε 
Αραϊηδί ἴμο οἴμον. ἘῸΣΓ Ὑ]ο 
απακοαῦ] ἴμοο {ο ἸΘῪ 2 απᾶ να 
Ἠαξδί ποι πας Όποια ἄῑάξί ποὺ 
χορεῖνε2 Ῥαΐ 1 ποὺ ἀῑάδί τα- 
οαΐνο 10, πγιγ ἆοβί ὕμποτι ΡΙΟΥ, 85 
1 ποια Ἰαᾶβί ποῦ τεσοεϊνεά 1 
Α]γθαᾶγ 816 γο Π]εᾶ, αἰγεαᾶγ τε 
αχγθ Ῥοσοπηο 1161, Υο Πᾶν ταὶρπεᾶ 
ππθμοαύ ἀ8: γεα απᾶ 1 ποπ]ά 
{μᾶὺ γο ἀἱᾷ τεῖσῃ, {ια ο αἱ5ο 
τηϊρηῦ τοῖσι νι γοα. Έοχ, 1 
ηπι]ς, αοά Π4{1| βοὺ {ογῶ1 τι ἴ]ο 
αροβί]ας 1αϑῦ οὗ 811, ἃ5 τηεπι ἄοοπῃ- 
οἆ {ο ἄθαθῃ: {οΥ νο 816 τηδᾶθ ἃ 
βρθούδοϊο ππίο μ6 ποτ], 1απᾶ 
{ο αηρο]ς, απᾶ {ο τπεῃ. Να ατα 
19918 1οτ Ολτὶςίς εακο, Ῥαὺ γε 
46 Ὑ156 ἵπ ΟἨγ]βὲς σε ατθ γγθυ]ς, 
Ῥαΐγο ατε βίοης; γ8 Πᾶν ΡΙοΥγ, 
Ῥαΐῦ νο Ίαγο ἀἱβμοποατ. Έγεπ 
ππ{ο {15 Ῥγεβδεπό Ἠοιαχ πο Ῥοί] 
Ὢπηροχ, απά {το απᾶ 816 
χα]κοᾶ, απᾶ απο Ῥαπείαᾶ, απᾶ 
Ίανο πο οθγίαίπ ἄνα]Ιπσρ]αςε; 
απά πο 0011, ποτάπρ ση ον 
ΟὟ Παπᾶς: Ῥεϊΐπσ τον]]οᾷ, να 
ρ]αβ5;: Ῥεΐπσ Ῥεγβεσπ{εᾶ, Ίνα δῃ- 

19 ἄπτε; Ῥοαΐπιρ ἀε[ατισᾶ, τνε ᾿πέγϑαῦ: 
Ἢ 4Υθ Τη8 α5 ἴ]ο 2510} οὗ ἴ]ιο 
πποχ]ᾶ, ὑπ οὔροουγίισ οἳ αἱ 
ΏΠρ5, εΥαη πΠ1] πον. 

1 ντα ποὺ θδο ἐμῖηρς {ο 
βἨατης γοτ, Ῥαῦ {ο αἄπποπΙβ] γοα 

ὅ 38 ΤΙΥ Ῥε]ογοᾷ ομϊ]άγει. ΕῸΥ 
Ώλοπρῃ το αποπ]ά πᾶν θη 
{οαρβαπᾶ ἰπίοις ἴθ Ομτ]ςί, γεῖ 
ᾖαῦε μ6 ποῦ ΤΥ {αίμενς: ΤΟΥ 
ἴη Ομγῖδύ σεδα5 1 Ῥεραί τοα 
{Ἡχοιρῃ {Π6 ροςρο]. 1 Ῥοβοσςομ 
χοῦ {Πεχείοτο, Ὦο το Ἱππάζαίους 
οἵ Ἰπο. ἘῸΣ {πὶ58 οϑιβα πᾶν 1 
βεπύ πηίο γοα ΤπποίΗγ, ιο 15 
ΤῊΥ Ῥε]ογοᾶ αι {αι {αἱ ο] ἴῃ 
ἴμο Τιοτᾶ, πο πα]! Ῥαί γοι ἴῃ 
ΥΟΙΠΘΙΙΡΤΑΠΟΘ Οὗ ΠΥ γΓαΥ5 πμῖο]ι 
νο ἴῃ ΟΠμτῖςί, ὄνοι α5 1 ἴοαολμ 
ετεγγπηοτθ ἴπ ονοτγ οματοῃ. 
ΝΟΥ ΒΟΙΠΠΘ απο Ῥραβεᾶ πρ, αδ 
ποιοῖ 1 σοῦ ποὺ εοπιϊηρ {ο τοι. 
Βαὺ 1 Μ11 οοπιθ {ο τοι βΜοτά1γ, 
1 {πο Τιοτᾶ γη]; απᾶ 1 γη] πουν, 
πο {μῃὸ ποσὰ οὗ {ποὺ πμῖο] 
ατο Ῥαβεά αρ, Ραὺ {μ6 Ῥοπεχ, 
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ἘΠΙΞΤΟΛῊ ΠΡΟΣ 

6. Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς 
3 “ “ - 

ἐμαυτὸν καὶ ᾿Απολλὼ δι ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν 

μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ3 γέγραπται φρονεῖν", 
ο λ ο τὰ Ἂ κ οΕλρ) “ " 
ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ 

-“ 1} ᾿ / ’ ” 9 

Τ τοῦ ἑτέρου. τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ 

ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί 

8 καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; ἤδη κεκορεσµένοι 
) ΄ » ” / Ἢ « -“ 2 

ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν ἐβασι- 
ασ 

λεύσατε' καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα 

ϱ καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν. δοκῶ 
Ν “/ 4 ς Ν « - Δ ” / 

γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους 
᾽ η δρα ε » ͵ ᾿ “ 
ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους' ὅτι 

, 3 / - , Ν 3 , θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέ- 
ἐπ ’ - Ν 

10 λοις καὶ ἀνθρώποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Ἆρι- 
/ πμ Ν , 9 τ Ασε ἃ 

στόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ' ἡμεῖς 
᾿ “ ε - Νε ,ς « »- » ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί ὑμεῖς ἔνδοξοι, 
« -“ ” ἱν, » “ ” σα Ν 11 ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ 

ες Α , 
πεινῶμεν, καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, 

13 καὶ κολαφιζόμεθα, καὶ ἀστατοῦμεν, καὶ κο- 
“ » / - 5.7 {. 

πιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί" λοιδο- 
, » - . / » , ἐ 

ρούμενοι εὐλογοῦμεν᾽ διωκόμενοι ἀνεχόμεθα 

13 βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν" ὡς περικα- 
“-“ / 

θάρµατα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων 
/ σ 5 

περίψηµα ἕως ἄρτι. 
΄ ΄ “ ᾽ 

Ι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ 
ς , 3 Ν -« 7 ΕΣ ν 

15 ὡς τέκνα μου ἀγάπητα γουθετῶ΄'. ἐὰν γαρ 
ἣ ” ” “ 2 . 

μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ 

οὐ πολλοὺς πατέρας" ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ρας' ἐν γὰρ Χριστῷ Ἴη 
ΔΝ “ 2 ὔ 2 κα δὲ ἊΝ τ 

16 διὰ τοῦ εὐαγγελίου εγω υμᾶς ἐγέννησα. πα- 
- 3 ἊΝ ἢ 

17 ρακαλώ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε. διὰ 
΄ ” ς - ΄ ασ » ᾿’ 

τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστι τέκνον 
8.3 ΔΝ Δ Ν » Κ' ’ ἂ ς σὰ 

μου» ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν Κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς 
» / Ν ὃ / Δ » κι ΄σ 

ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ, 
π τ Ἃ , » ’ Φα’ 

καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 
΄ Ἂς (9 ΄ ,ὕ Ἄν, ς “ . / 

18 ὡς μὴ ἐρχομένου δέ µου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθη- 
, , Ν ᾿ Ν Ὁ ον 

19 σάν τινες. ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, 
γΝ ς -/ / ΝΣ / 5 Ν ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν 

λόγον τῶν πεφυσιωµένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν. 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΔΑ. 

19 3 ἃ ὃ οπι. φρονεῖν 

3 (γάρ,) 0πι. ὅτι 

ὅ ΙΤατσ. ού, η 

6 δυσφημούμενοι 

7 νουθετῶν 

8 (ἐστί) μου τέκνον 

Τ05 
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1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕΡ ΤΥ. 20- -Υ. 19. 

1611 
90 Ἐϊον ἐπ Κἰπράοπι οἵ ἄοᾶ 15 ποῦ 

ἴῃ ποτ, Ῥα{ 1 Ῥοπγογ. 
21 Ὑγ]ιαῦ “11 γα 5881 Τ εοπιο 

πηί{ο τοι ναι ἃ νο, οὗ ἵπ 1ογε, πα 
ἴῃ {πο βρΙ1ό Οὗ ππθθ](ιθΒς ἢ 

9. Τὸ ἰβ τϑρουίθα οοπιπποΠΙγ, ἐ]αί 
λενε ἐ8 {ογπ]σαζίοι απποῃς σοι, απᾶ 
βτιο] ΤΟΥ ΠΟ ΓΟ. ἃ5 15 ποῦ 50 ΤΠ ΠΟ ἃ 5 
ηαπποά διποηρσδῦ πα ἄεπ]ες, ελα 
οπ6 β]οπ]ᾳ Ἠανο 15 Τα 6.5 πη{ο. 
2 Απάᾶ γο ατο ραῇβεᾶ πρ, απᾶ Ἠαγο 

ποῦ ταίμαΥ πποιτπιθᾶ, {ια Ἰιο {Πιαί 
λα] ἆοπο {Π15 ἀεσᾶᾷ ταϊσ]ῦ Ῥο ἴα]κειι 
ΑΊΥαΥ ΓΓΟΠΙ αΙΠΠΟΠΡ ΤΟΠ. 
8 ἘΠῸΣ Τ γον!]γ ἃ5 αὐδοπῦ ἴῃ Ῥοάγ, 

Ῥαΐ6 Ῥνοβαοπί ἴῃ βρἰ1ό, πᾶν )Ιπᾶρεά 
αἱγθαίγ, ἃ5. ἐποασ]ι 1 που ρτεβεπ, 
οοποθγπίης Πίτα {πᾶῦ πα 5ο ἆοπα 
{815 ἀαοᾶ, 
4 Τὰ {]ιο Χαπιο οἳ οταν Τιογᾷ «6515 

Οµνίςέ, θη γα απο ραἰ]ογοᾷ {ο- 
σεΐ]ιαν, απᾶ ταν αρίτίδ, τι ὑπ6 
Ῥού6Υ οἳ οαν Τιογ 6 αρας ΟΠ στ βῦ, 
ὅ ἘῬο ἀἆε]νει Ρο] ὦ οπο ππίο Β8- 

ἰατ {ου {π6 ἀαβίγισξίοιι οὐ ἴ]ια Βσθε]ι, 
Όναῦ πο βρὶτὺ τὰ ο βαγαᾶ ἴῃ {Π6 
αγ οὗ {π6 Τιοτᾷ “6585. 
6 Τον ρ]ουυηρ' 15 ποὺ ροοῦ : ΠΟΥ 

στο ποῦ ἐπαῦ α Πὐ16 Ίεαγοτ ]εαγοεποί]ι 
Όπο π/ηο]ο Ἱαπαρ 2 
7 Ῥαχρο οαµ ἐπογοΐοσθ ὑπὸ οἱἹᾶ 

Ίεαται, {μαί γα τὰν Ῥο ἃ ΠΟῪ ΠΡ, 
85 Το ἃ16. πηϊθανθηθᾶ. ἘῸΥ ευετι 
ΟἨτ]ξδί ΟἿΥ Ῥαββογον 15 βαογϊβοεᾶ 
{0Υ τι8. 
8 Τ]ογοαίοτο Ἰοῦ τις Ἱταορ | πα Τΐοαξί, 

ποῦ τι οἷᾶᾷ Ίεαναῃ, ποϊ]εν 10} 
ιο Ίααγειπ οἵ ππα]ῖσο μα πνιοκεα- 
ηθβς: Ῥαΐς ση] ο ππ]οαγεπεά 
Ῥτοαςά οἵ βιποουιν απά ἐταίμ. 
911 ντοίο πηΐο γοα ἴῃ απ ΕἸ ΡΙ 5616, 

ποῦ {ο οοππραγ συ ἢ ΕογπΙσα{ουΥς. 
10 Ὑοῦ ποῦ αἱιοραί]πον πι {πα 

Τουπϊοαίουβ οὐ {15 πγοτ]ά, οὐ ση] 
πο οονοίοιΒ, ΟΥ αεχ{ογίΙοΏΘΥΒ, ΟΥ 
να Ιάο]αίετδ; Του οι πητδί γα 
ηθθςς ρο οαὖ οἳ {Π6 ποτ]. 
11 Ῥαΐ ποῦ 1 ανα υυϊζίθη πηΐο 

γοα, ποῦ, {ο Ἱκεερ οοππραἩγ, 1 αἩγ 
1παἩ. ὑπαΐ 15 οα]]οᾷ ἃ Ὀχοί]μεν Ῥε ἃ 
{ογπΙσα{οΥ, οὐ οογοίοαβ, οὗ απ 14οἶα- 
[6 1, οὗ 8, τα116Υ, ΟΥ̓Δ ἀταπκατᾶ, ΟΥ̓ 
απ. δχίου ποῦ: πα 5.0 ἢ ἃ ΟΠ6, 
πο, ποῦ {ο Θοδΐ: 
12 Ἐου γγ]ιαῦ Ἠανο Τ {ο ἆο {ο ]αᾷσο 

Ώποπι αἱδο ὑπαῦ ατα σψιπουὺ} ἄο πού 
γο 7πᾶρϑ {πεπα {πᾶ αὖο τι 1 ὃ 
15 Βπῦ ἐπειτι ὑπαῦ ἅτ νηλοπτί, 
ἀοᾶ 7πᾶροῦι; Ἐμεχείογα βαρ αὐγαν | 

1881 
20 Ἐον ἴ]ο κἰηράοτη οὗ ἄοᾶ 15 ποῦ 
21 ἵπ ποτά, Ῥαῦ ἴῃ Ῥοποτ. πας 

γη] γ6 βμα]] 1 οοπιθ ππίο γοια 
ὙΥ 1} ἃ το, οὗ ἴῃ ον απά ἃ βρ]π]ξ 
οἳ τη ΘΟ] 655 ἢ 

Τὸ 15. δοίπα!ν γορογἐθα ἐμπαῦ 
Ώλογο 15. ΤοΥΠΙΟΑΡΙΟΠ αΠΠΟΠΡ τοι, 
απ πο] ΟΠ] δύο) ἃ5 15 ποῦ 
6Υ6Ἠ α1ΠοἩΡ {μα «οπβ]αες, {λαῦ 
οπο οἳ Ίου Ἠασι 118. ζαζμον)Β 
πύήθ. Απᾶ 1γαο απο ραῇαᾶ πρ, 
απιά 3414 ποῦ ταῦθ. τποατη, ια ῦ 
Ἡαο ἴπαῦ Ἰαά ἆοπο Οδ ἄεεᾶ 
τηϊσηῦ Ῥο {ακοι γα τοπ ἃ- 

Ὁ πΠΟἨΠΡ τοι. Έος 1 γον, Ῥεϊιςσ 
αμβοπῦ ἴῃ Ῥοάψ Ραὺ Ῥγθβεπέ ἴῃ 
ΒΡΙΓΙῦ, Ἠαγο αἱγεαᾶγ, αξ (μοασ]ι 
1 νετο Ῥτεξαπέ, Ἱαάρεᾶ Ἠπα Ένας 

4 παῖ 5ο πποιρης 115 Πρ, ἵπ 
{86 παπηθ οὗ οαν Τιονᾷ “6518, 
πο Ῥεΐις σαπετεᾷ {οσαί]οαν, απᾷ 
1ΗΥ ΒΡ], νιν Όλο Ῥοχγαυ οὗ οι 

ὅ Τιοτά σεβαβ, {ο ἄε]νεν ΒΟ ἃ, 
οπ6 πηΐο Βαΐαι Τ0Υ {π6 ἆ6- 
Βίγποίίοη οὗ ιο Ποβ]ᾖ, ας Όιο 
ΒΡ τπαγ Ῥο 5ανεᾶ ἴῃ πε ἆαγ 

6 οὗ {πο Τιογᾷ Σέορας5. Ὑοτγ Ρ]οΥγ- 
ἴῃ 15 ποὺ ροοᾷ. Έποιπ το ποῦ 
ὑμαὺ α Πε Ίδανεῃπ Ἰοαγεπαίαι 
ιο π]οῖα Ἰαππρ Ῥαχρο οτί 
{π6 οἱά Ίεαναπ, Ολαί το πιαγ νε 
ὃ ἨθΘΥ ΤΙΤΗΡ, 6Υ6ΕΠ 5 το 816 
ππ]θαγαπαί. ἘῸΣ ος ῬᾶββΟΥΘΥ 
αἱδο αμ Ῥθδεηῃ βαοτιῆσαᾶ, ευεπ 

8 ΟΠ γῖβδῦ: ψηετείοχο 1ο τι «Ίτθερ 
πο ἔθαβύ, ποὺ σι} οἹα Ίεανει, 
ἩΘΙΠ ΠΟΥ τι ἢ πα Ίεαγαπ οὗ τηα- 
1166 απᾶ πιεκοάποςς, θαῦ τν] 
Ώιο απ]οααγεποᾶ Ῥγοιᾶά οὗ βἴπ- 
οσηϐγ απά (αμ. 

9 ἹἸ ντοῖθ παπίο τοι ἵπ πι 
ορίβί]ε {ο πᾶν πο ϱεοπΙραΙΙΨ 
να {ογπ]σαίου5; ὅποί αἱζορο- 
ὍΠΟΥ τὰ {πε {ογπίσαίου5 οὗ 
{115 πνοτ]ᾶ, οὐ 1 {π6 οονο- 
{οα5δ ἃπα οχκ{οτοπθτΒ, ΟΥ τὶ 
Ιᾷοἰαίειβ; 1ου ποθὴ πηαβδῦ το 
ποο5 ρο οαί οἳ ἴἶο ποτ]: 
Ῥας ὅπου Τ νπ]ίο ππίο οι ποῦ 
{ο Ίκεερ «οΠΠΡαΠΥ, 1 ΠΥ ΤΠΒΠ 
ναί 15 παπιοᾷ α Ὀχοίμεν Ῥο ἃ 
{ογπ]σα{οΥ, οὗ. οογείοἩιΒ, ΟΥ̓ απ 
Ι4ο]αί6εν, ΟΥ̓ ἃ τονΙ]δν, ΟΥ̓ ἃ. ἄναπ]ς- 
αγά, ΟΥ απ ΟΧίοΟΥΙΟΠΘΥ ; τ 

2. 510 ἃ οπΠπ6 ΠΟ, ποῦ {ο ϑαῦ. ἘῸΣ 
γγμαῦ Ἠανο Τ {ο ἆο νι 7πᾶρὶηρ' 
{ποιὰ ὑπαῦ ἃγ π ποια» Ὦο ποῦ 
γα ]αάᾷρο {]ιετα (μας αγο πα πι, 
πμειθας ἔ]λσπι μας αἲα πηζ]ι- 
οαῦ αοα Ἱαᾶρεαι Ῥαῦ απαγ 

5 

19 

-- 

10 

11 

18 

1ος, 
αγε μὲ 
ρει 
πρ 

305, στα 
Φε ιοί 
γαΐῃο)" 
1Ο, 
“χε οι Ὁ 

8 ΒΟΠῚΘ 
αποϊοη 
δας ῃοσῖ- 
{165 οπξ 
«Ἰοδιι8. 

ας, 
πθερ 
Γεείζυαῖ. 

505, 1ιοἱ 
αἱ αἰϊ 
πιοαπίης 
{πὲ ΤΟΥ- 
γιϊοαίον 
ό-ο, 

δογ,ας 
τετ, 1 
τογοίε 
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5 Ν » ΄ { [ή -- ΄ 5 » 

20 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλ 

9] ἐν δυνάμει. τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω 
΄ ΄ ΄ 

πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πρᾳὀ- 

τητος; 
σ 5 .)  ψωρί- [ή φ 

5. Ὅλως ἀκούεται ἐν υμῖν πορνεία, καὶ τοι- 
β, ΄ 4 σον ο ΜᾺ, ” » ΄ 

αύτη πορνεία, ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὀνομά- 
΄ - Δ 

ἵεταιΐ, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 
ΒΕ - ΄"- ΄ . “9 Ν ν΄ Ἀ “ 9 καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ", καὶ οὐχὶ μᾶλ- 

Ὰ » θή σ ἐξ θη5 » ΄ « ΄σ 

ον ἐπενθήσατε, ἵνα ἐξαρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν 
΄ 2 Εν Ν 

8 ὁ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας". ἐγὼ μὲν γὰρ 
- ΔΝ " ΄ 

ὧςσῖ ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύ- 

ματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρών, τὸν οὕτω τοῦτο 
{ » - ΑΝ δ᾿ ΄ ΄ ’ 

4 κατεργασάµενον, ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου 
« ΄ ΕΣ ΄- ο ΄ ΕΒ ΄ 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦῦ, συναχθέντων ὑμῶν 
΄ ΄σ 9 - / - 

καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, σὺν τῇ δυνάµει τοῦ 

δ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ “Χριστοῦ, παραδοῦναι 
Ν “ “ ΄ » ” - 

τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς 

σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
- - Δ εὐ 

6 τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦϊ, οὐ καλὸν τὸ καύχημα 
« “ ο ”’ ιό Ν ’ μὰ Ν 

ὑμών. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ 
, ΄ / αν 

7 φΦύραμα ζυμοῖ; ἐκκαθάρατε οὖν ὃ τὴν πα- 
ΕΥ̓ ο -“ 5 

λαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς 
2 2/ τν ᾿ , ΕἸ νε κ ἐστε ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ὑπὲρ 

α - νων 
8 ἡμῶν» ἐθύθη Ὁ Χριστός" ὥστε ἑορτάζωμεν, 

Ά 3 ζύ λ ΄“ δὲ ” μά 4 / 

μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας 
3 » 3 

καὶ πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας 

καὶ ἀληθείας. 
’ ε. " τ ᾿ 

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συν- 
/ , : πν , - 

10 αναμίγνυσθαι πόρνοις' καὶ! οὐ πάντως τοῖς 
/ - / Α - 

πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου, ἢ τοῖς πλεο- 
9 ΛΑ 

νέκταις, ἢ 1 ἅρπαξω, ἢ εἰδωλολάτραις' 
” “ 

ἐπεὶ ὀφείλετε 15 ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελ- 
΄σ 3 Ἐν ” 8 

11 θεῖν. νυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναµί- 
2 

γνυσθαι, ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἢ 
/ Ἅ » ΔΑ 2 / Α 

πόρνος, ἢ πλεονέκτης, ἢ εἰδωλολάτρης, ἢ 
/ ΔΑ / ΑΔ 4 “ 

λοίδορος, ἢ μέθυσος, ἢ ἅρπαξ τῷ τοιούτῳ 

19 μηδὲ συνεσθίειν. τί γάρ μοι καὶ" τοὺς 
” ’ ” ἈΝ 9 - ε ΄σ / ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνε- 

13 τε; 15 τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρίνει. καὶ ἐξ- 

1 ΟΠΙ, ὀνομάζεται 

3 (Λαγῃ. ἐστέ ;..-ποιή- 
σας :) 

5 ἀρθῇ 

1. ρηιν. ὡς 

5 ρηι. Χριστοῦ 

ὃ οπι. Χριστοῦ 

7. ΜΙαγᾳ. οπι. Ἰησοῦ 

8 οπι, οὖν 

9. οηι. ὑπὲρ ἡμῶν 

10 ἐτύθη 

11 οπι. καὶ 

13 (οπι. .) καὶ 

19 ὠφείλετε 

14 οπι, καὶ 

15 (κρίνετε, ... κρίνει :) 



τπτ -- τῷ 1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ Ὑ. 18--ἩνΊτ. 14. 

"ον, 
10 1 - 

αὐ[ο, 

1611 

ΓχοΤη ΑΤΠΟΠΡ ΥΟΠΥΡΕΙΥΘΒ ὑμαῦ πηιο]κεᾷ 
ΡΟΙΒΟΗ. 

6 Ώαγθοαπγο[γοα, Πατίηπσα πια{{ΘΥ 
αραϊηδῖ αποζΠετ, ϱο ἴο αν Ῥεΐοτο {ο 
ππῇ ας, απ ποὺ Ῥοΐογο {πὸ βαϊτπίςρ ο 
3 Ῥο τε ποὺ πον {λαί πο ΒαϊπίΒ | 

5881] παρ ἔμο πγοτ]ᾷ» Απᾶ 1 {πὸ 
πγοτ]ᾷ 5181] Ῥε ἡπᾶροα Ὦγ τοα, ατα 
γθ τιππγογἩγ {ο πάρε [6 απηα]]εβδί 
ΤΩ ΓΘΥΒ 
8 ποτ γο ποῦ {λα ντε βα]] ]αάρο 

Απσοιβ2 ἩἨοπ πηαοἩ τποχο {πρβ 
ια ῦ Ῥετίαϊη {ο {115 1116 2 
4 Τῇ ἴπεηπ γε Ἠαγο Ἱπᾶρπιεπίς οἵ 
Ώήπσα ροταϊπίηςσ {ο {115 116, βϑὺ 
ἔθη {ο ἡπᾶρθ πιο 876 Ίεαξι 68- 
ἰθθιπες ἴῃ {π6 ΟΠ τ ἢ. 
δ 1 εροα]ς {ο γοῦν 5Βῃδτηθ. 5 18 80, 

ια! {λογο 15 τοῦ α πίβετπαπ δτηοηρ δῦ 
τοι» πο, ποῦ οπθ {λα 5181] Ῥο 8016 
ἰο {πᾶᾷσο Ῥαίνγδει Ἠ15 Ῥγείμτει 2 
6 Βαΐ Ῥγούμπου σοε{]ι {ο Ίατν στ] Ῥτο- 

{16Υ, απ ὑΠπαὺ Ῥο[ονγε ἐπαππρεανενβ» 
1 Νοῦν {εγαίοτα, {λεγε 15 α{ζετ]σ ἃ 

λα] απποηρ τοα, θθοα86. Το ρο {ο 
Γ]απν οπς τ] αποίηεν: ὙΠ ἄο το 
ποῦ τα{]ᾖθ6Υ {α]ο ποπ ΊΝΗΨ ἆο γα 
ποῦ ταί]λον βαθὺ γοπΥβε]γεδ {ο ϱε 
ἀοίνγαπαρα ἢ 
8 Ναγ, τοι ἆο πποηρ δη ἀοίγδπ, 

απιᾶ ὑπΠαῦ γοῦν Ῥτοείαγεῃ. 
ϱ ποπ το ποὺ (παῦ ὑπ απτὶρλί- 

εσας 5881] ποῦ 1π]ογῖ{ πα Ιήπράοτα 
οἳ ἀοᾶ» Ῥο ποὺ ἀεοεϊναα: προ ῦ 
{0ΥΠΙΟΒ{ΟΥΒ, ΠΟΥ ΘΟ] ΓΒ, που ατ]- 
{6Υ6Υ5, που εΠεππϊπα{ε, ΠΟΥ αὔαδενβ 
οὗ {Πποπαιβο]νοςβ σπιτι τπαπ]κιἠᾷ, 
10 ΝοΥ {ήαετθβ, ΠΟΥ οονείοτΒ, ΠΟΥ 

ἀναηκανάς, ΠΟΥ τον11θγΒ, ΠΟΥ θχ{οι- 
Π9Π6Υ5, 5881] 1 υἹῦ {πὸ Ἰάπρᾶοπα 
οἳ ἀοᾶ. 
11 Απᾶ 510} πγθγο 5οπηο οὗ τοι: θαΐ 

πο αγε παβμεί, Ρας γο ανα Βα ΠΟ ΗΠ 6, 
Ῥαΐς το ατα Ἰαβύϊβος ἴῃ 1ο Ναππε οὗ 
{86 Τιοτᾷ 6515, απ Ὦγ ὑπ ΚΡ: οἵ 
οαν ἄαοᾶ. 
19 ΑΠ {μίησβ αγα Ἱανήα] απίο τη, 

Ῥας 811 ὠήπρς απο ποὺ Γεχραβιεπέ: 
811 εήπιρσς αὖθ Ἰαπ[α] {ου πα, θα 1 
νι ποῦ ϱο Ὀτοιρ]ί ππᾶεγ {ιο Ῥοπγοχ 

τος ΠΥ. 
18 Μοα{β {ου ἐπ Ῥε]]γ, απ πε Ῥε]]γ 

ἴου πηθεαί5: Ραὺ αοα 5181] ἀεξίτογ 
Ῥο 16 πα πη. Νον {μα Ῥοᾶγ 15 
ποῦ {0Υ ΤογπΙθαΙοἩ, αὐ ἴον ὑπ Τους: 
ΦηΠᾷ {ο Τιογ ἴον {πὸ Ροᾶγ. 
14 Απᾶ ἄἀοᾶ λα Ῥοί]μ γαϊβθᾶ τρ 

[πιο Τιοτᾶ, απιά ν]] 8150 γα 886. πρ 8 
Ὦγ Ἠἱ8 οὐ ΡοΨΕΥ. 

1881 

{μο π]σ]κοᾶ ΤΙΝΑ {Τοπ απιοπς 
ψοισβε]νοβ. 

6 ἍὍατε απγ οἱ τοι, Πανίηρ α 
τηΒ{{ΕΥ αραϊηςε 1Η15 παίρῃβροας, 
6ο {ο Ίατ Ρεῖοτε {Π6 απτὶσ αέρος, 

2 απᾶ ποὺ Ῥοε[οτε {116 βαϊπίβ. 3 Οτ 
που ο ποῦ ἴμαῦ {πο βαϊῃΐβ 
5Πα] Ἱαάρο {ιο σου 2 απᾶ Ἡ 
{μ6 πγογ]ά 15 Ιπᾶραᾶ Ὦγ τοα, ατα 
γο πππγοτΩγ 2ἴο πάρε {Π6 βιπα]]- 

8. οϑῦ τηδύξουβ ἢ πον το ποὺ {πὸ 
πα 5811 Ἰπᾶρθ δηρ6 152 ΠΟΥ 
ΤΩ ΘΙ 1ΠΟΥΘ, {]ήπισς {Παὖ ρουξαΐῃ 

4 ἴο {π1|5 16 Τὸ ῃθὴ γο Ίππο 
ϑέο Ἱπάρο (πϊπρς ροετύαήτισ {ο 
{815 Ἠ{α, 44ο το βοὺ {]οπι {ο 
Παάρο πἩο αὐ οἳ πο δοοοπηΐ 

ὅ ἴῃ πο Ομ} 1 58. ως το 
1ποΥθ τοι {ο 5Βῆϑιηθ. 15 1 50, 
ια {ποῦ σαηπποῦ Ῥα Γοιμιᾷ α- 
1ΠΟΠΡ οι οπΠ6 156 ΤΠ, ὙΠῸ 
8181] Ῥο 8016 {ο ἀθοῖᾶο Ῥείπθεπ 

6 5 Ῥγοίπναπ, θαὺ Ῥτοίπεν ροεῖ]ι 
ἰο Ίαν πα Ὀγούμπου, απ αι 

7 Ῥεΐογε αηβομεγενβ2 Νὰ, αἷ- 
χοαᾶν 16 15. αἱιορείμεν δα ἀα[εοῦ 
ἴῃ οι, ἴλαῦ τε Πᾶν ]ανβιζς 
οπςθ σημ αποίµον. ΤΗ ποῦ 
γα{Π6Υ ἴα]ο πποηυσὃ ΜΠῪ ποῦ 

8 ταίµεχ Ῥο ἀα[ταιᾶεά ἢ Ναγ, Ραΐ 
γο γοπβε]γες ο ππτοἨπςβ, απᾶ 
ἀα[γατᾶ, απᾶ (λα οι ῬτοίἩγε. 

9 Οὐ πον Ὑο ποὺ ἐπαὺ {πὸ πη- 
χἸσῃίεοαςδ 58.84}} ποὺ 1 που ἐπ 6 
Ἰπρᾶοτα οἳ αἀοα Ῥο ποὺ ἆθ- 
οαϊτεά: ποϊζ]ῃαεν ΓουπΙσα{ΟΥΝ, ΠΟΥ 
149ἱ4ΐ6Υ8, ΠΟΥ͂ αζπ]ίθγοΥβ, ΠΟΥ͂ 
ο οτηϊπα{θ, ΟΥ α,αδεγς οὗ {]ιετη- 

10. βε]ναβ τ 1ΠΕἩΠ, ΠΟΥ͂ {ήεγες, 
ΠΟΥ͂ οογνοαίοαΒ, ΠΟΥ͂ ἀτππ]κατάς, 
ΤΟΥ͂ ΥΘΥΙΘ6ΥΒ, ΠΟΥ οκ{οὔΙοΠΘΤΒ, 
5181} π]πον1{ ὑπὸ Ἰππσάοτη οὗ αοᾶ. 

11 Απ 5αο] πγογο βόπιο οἵ το: Ὀπῦ 
γο ὄνγευθ παβμα, τὺ το πεγε 
βαπομβες, θαὺ γο που η5ᾳΠεᾶ 
ἴπ {ιδ πατηθ οὗ {πα Τιογ “6585 
ΟΠ υϊϑύ, απ ἴῃ πο ϑϑριυϊῦ οὗ οἳσ 
αοᾶ. 

12. ΑΗ εήπρς 816 αν] {ου τηε 
Ῥαΐ ποῦ 811 Οήπσς ατα εχρεΙεπ{. 
ΑΠ {πισς 39 Ἱαυν[α] Του της; αὐ 
Ί ΜΠ ποῦ Ῥο Ῥτοιρ]η{ ππᾶεγ {6 

18 ΡογψεγοίαἩγ. Μοεαίς ἔου {πὸ Ὀ6]1γ, 
απά ιο Ῥα]]γ Γον τηθαῖς: Ραῦ αοῦ 

"ΡΜαΠ Ἐγίης {ο ποαρΕ{ θοῦ 16 ἀπ 
ποῖ. Βα {λε Ῥοάγ 15 ποῦ ΤΟΥ ἔου- 
τὐϊοαθίοι, θαὺ ἴον ἐπ6 Τιονᾶ: απᾶ 

14 {π6 Τιογᾷ {ουν πα Ῥοᾶγ: απᾶ αοᾶ 
Το] ταϊδεᾷ {πῸ Τον, απᾶ ὙΠ] 
χαΐδο αρ 5 {Πτοιρ]ι Ἠ5 Ῥοπετ. 

365. 
ο” ιε 
επια]{εδί 
ἰγῖρι- 
παῖδ. 

8 ατ. ἐγ - 
διιγιαὶδ 
ρμεγίαϊη-" 
πρ ἴο. 

405, δεί 
ίποπι... 
ο γε]. 

δοτ,α 
1055 {0 
φοι 

6 αγ. 
1ὐαδλειῖ 
3οιο- 
ϑεῖυο5. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ 

κ᾿,» , ͵ῦ Ν Ν ἊΝ Εν Φ' ως αρεῖτεῖ τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. 
“ ἘΠ 'φῷ - ” Ν λ 6 Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν 

ιά / διὰ - 5.7 Ν 3: ἂς ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ 
κ.α “ ς / 1 » ” “ ο αυ ΔΝ 5 ἐπὶ τῶν ἁγίων ; Τοὺκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν 

κόσμον κρινοῦσι; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ 
’ 9 ΄ ’ » ΄ ” 

κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων ; 
» δ “ ΕΣ “ , 

8 οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; μήτι 
ν 3 4γε βιωτικά; βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν 

᾿» αυ 5 ϑ ΄“ 3 “ 

ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 
/ , 9 " 3 λ εαν ΄ 

ὅ τούτους καθίζετε”. πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. 
4 Ξ ο 

οὕτως οὐκ ἔστιν ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς", ὃς 

δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ 
ΕΣ - ε) δ ΔΝ - 

ὃ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνε- 
9 - δὲ «τα ” κ 9 Τται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; ἤδη μὲν οὖν 

δλ “ 3 δ ς - » σ / 

ὅλως ἥττημα ἐν" ὑμῖν ἐστιν, ὅτι κρίματα 

ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν. διατί οὐχὶ μᾶλλον ἀδι- 

κεῖσθε; διατί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; 
» Ν « ” 3 - ον 3 ” Ν 

8 ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ 

9 ταῦταῦ ἀδελφούς. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι 
» ᾽ Δ 

βασιλείαν Θεοῦϊ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ 
- 2 ” 

πλανᾶσθε' οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, 
ον , ” ΄ ” 5 Ξ 
οὔτε μοιχοί, οὔτε μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκοῖ- 

10 ται, οὔτε κλέπται, οὔτε πλεονέκται, οὔτε 8 
» 3 , 3 “ 

μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες, βασι- 

11 λείαν Θεοῦ οὐϑ κληρονομήσουσι. καὶ ταῦτά 
0} ἢ ͵ τινες ἦτε' ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιά- 

σθητε, ἀλλ᾽ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 

Κυρίου Ἰησοῦ, καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ 
« 

Θεοῦ ἡμῶν. 

ιΙ59 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ- 
ο / - 5 » } 3 

ρει πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσια- 
/ ες / . / Γ , 

19 σθήσοµαι ὑπό τινος. τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳν 

καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν" ὁ δὲ Θεὸς καὶ 

ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα 
ντ , ᾽ ; - , σε πὰ; 

οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος 
: - , 7 τ κ᾿ αἱ δ ὦ Ξ κ΄ Ἡ τῷ σώματι᾽ ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε, 

Ν ς ) 2 ΄ Ἀ ” , . - 

καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ. 

25---ὅ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 

16 ἐξάρατε 

1 αά ἢ 

ας ο ζει ποὺ 
πιαγϱ.) 

5 ἔνι 4 οὐδεὶς σοφός 

5 οπι. ἐν 

6 τοῦτο 

7 Θεοῦ βασιλείαν 

10 «κα Χριστοῦ 

119 



14 1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΥΙ. 16- ΤΙ. 11. 

1611 
1 Κυον το ποῦ ελαί γοαχ Ῥοᾷῖες 

α1θ {11ο ππθτη ρου οἱ Ομ τῖϑῦῦ Βμα] 1 
6. ἔπ]κο λα παεπηρετς οἳ ΟἨτὶρί, 
ΔΩ͂ τηπ]κο μετα {μθ τΘΠΙΡ6ΙΘ οὗ δ 
λαχ]οῦ ὃ αοά {οτριᾶ. 
16 ὙΓμαϊ, πον γα ποὺ ἔλαί ο 

ΜΓ Π1Ο 15. ]οϊπεᾶ {ο απ Πατ]οῦ 15 οπθ 
Ῥοᾶψ» {ον ὕπο (5α1011 16) 5181} Ῥα 
0Π6 ΠθΡΗ. 
17 Βαὺ μα ὑπαῦ 15 ]οϊπεᾶ ππ{ο {86 

Τιοτᾷ 15 οπο ΒΡ. 
18 Ἐ]εο {οτπ]σαθίοη: Ἔνγοτγ βίη ὑπαΐ 

ἃ τη 4οθΜΗ, 15. τύποι ὑπὸ Ῥοάγ: 
Ῥαὺ 11ο ναί οοταπ θυ Του πο ύϊοιι, 
ΒΙΠΠΘΙΙ αραϊπδῖ Ἠ15 οσα Ῥοᾶγ. 
19 Ὑγμαῦ, ποπ γα ποὺ ὑμπαῦ τον 

Ῥοᾶγ 186 ἴ]ιο Ταπηρ]ο οἵ πο ΠΟΙ͂ 
ἀΠορί τ]ήο]ι ἐς ἴὰ γοα, ΠΙΟ γε Ἠαγε 
οὗ ἀοᾶ, απᾶ γε ατθ ποῦ τοιν ΟΠΗ ὃ 
20 Ἐοχ γο ατο Ῥοπσᾗ{ πα ἃ Ῥτίοο : 

{Πιαγοίοτγο ρου γ ἀοά ἵπ γοτχ Ῥοάγ, 
απ ἴῃ γοιν βρ]σ]ξ, πΥΙΟἩ ατα ἀος”Β. 

π Νου οοποργηῖπςσ {ἴπο {πίπρβ 
ππθγσθοί γ8 πγοῦο απ{ο της, 1 15 ϱοοᾶ 
{0Υ ἃ ΠΠΑΠ ποῦ {ο {οπεἩ ἃ ΨΟΠΙαΗ. 
ϱ Μενοτί]α]θ5Β, ἑοανοίᾶ {οτπΙσα βίο, 

160 ΘΥΘΥΥ τηαη Ί1αγο 15 ο τ 6, πᾶ 
16 ΘΥΘΥΎ γοππαπ ΠᾶγΘ ΠΟΥ οσα Ἠ118- 
ραπ. 
ὃ Τιοῦ ἴμο Παςραπᾶ τοπᾶσγ ππ{ο ὑπ 
πο ἆπο Ῥοπεγνο]εμσόος: 814 Π]ςασγῖδε 
αἱδο 86 ση [ο ππί{ο πὸ Ππαςραπά. 
4 ΤῊ τη ια] ποὺ Ῥουγεγ οἱ Ἠ6ν 

ονπι Ῥοᾶγ, Ραὺ ἴμα Ἡπςραπᾶ: απᾶ 
Πκογγῖβο 8150 ἐπ Παδραπᾶ Ἠαῦα ποῦ 
Ῥούπαν οὗ Ἠΐ8 οσσῃ Ῥοςγ, Ρα {Π| τυ ἴα. 
ὅ Ῥο[γαπᾶ γοα ποῦ οπθ ἐπ6 οἰμου, 

δχοθρὺ ἐξ 06 αι οοΏδε{Ώ ΤΟΥ αι πιο, 
ἴλαί γ8 ΤηΔ Ὁ ρίνο γοαγβε]νος {ο ζαϑῦ- 
πρ Δ: ῬΥαγοΥ, απᾶᾷ 60ΠΠ6 {ορβεί]αΥ 
αραίη, ὑπ βαύδη ὑεταρῦ γοα πού ἔοσ 
γοἩτγ ΙΠΟΟΠΙΙΠΕΊΣΥ. 
6 Ῥαΐς Τ βροα]ς {15 Ὦγ ρετπαίβδίοη, 
δα ποῦ οὗ οοπηππαπππεη. 
1 ἘῸΣ 1 που ναί αἲ πποη πγεχα 

ΟΥ̓́Θ ἃ5 [τη 5617: Βα ΘΥΘΥῪ τηα μα ἢ 
μ15ρτοροτ ρ1ῦ οἳ ἀοᾶ, οπο αξί6τ 01158 
ὙΠ ΠΥ, απᾶ αποί]ον αἲίετ Οπαῦ. 
8 Τ 5αγ {μογεῖογο {ο {πο πηππαγγ]εά 

δια νηάοννς, Πὺ 15. ροοᾷ ἴον παπα 1ἴ 
[ΠΟΥ αὐ]ᾷο εγαη α Τ. 
9 Ῥπαή 1 {πον οαηποῦ οοπ{αϊπ, Ἰοὺ 

Ἠιοιη ΙΠΑΙΥΥ: Τον 16 15 Ῥοΐίετ ἴο 
ΤΠΦΥΥΥ ὑμαη {ο Ῥανῃ. 
10 Απά ππ{ο λε τπαντιεᾷ Τ οοτη- 
τη, {εί ποὺ 1, Ότπί {π6 Τους, Τιεῦ 
ποῦ ο πο ἀεραγῦ ἔχοπι ΠΟΥ Ἠπιδ- 
ραπ: 
11 Βαΐ απᾷ 1 586 ἄερασί, 1εῦ Ίου 

1881 
16 πον γο ποὺ ἴμαῦ τοαχ Ῥοᾷ16β 

46 ΤΙΘΠΙΡΕ6ΥΡ οὗ Ομτίδε αλα] Τ 
{πὴ ἴα]το αγγαγ ὑπ ΙΠΘΠΗΡΟΥΕ οὗ 
Οπτ]ςί, πα τηα]ςο 11ΘΙΠ ΙΠΘΙΗΡΘΥΒ 

16 οὗ ἃ Βαυῖοῦ 2 ἄοά 1ογρια. Οἱ 
Ίπονυ νο ποὺ {]ιαῦ π {μοῦ 15 
Ἰοϊηθα {ο ἃ Βαυ]οί, 15 οπο ῬΟΑῪ 2 
01, Ἔ]μο ὑγϑίπ, 5810} 116, βἘΔΠ 
Ῥοασσππθ οπθ ἤθβῃ. Βαὺ μ6 {πα 
15 Ἰοϊηθα πηΐο ἐπ Τιογᾷ 15. οπς6 
ΒΡ. Έ]εο {οτπισαίοπ. Ένειγ 
βίη ὑπο ἃ παν ἀοαίῃ 15 πη]οιιῦ 
ἴμα Ῥοᾶγ: Ῥαΐ μα Ολα οοπητα]{- 
ἰοί]ι {ογπΙσοαίοπ βἰππεί] αραϊπεί 

19 15. οὗ Ῥοᾶγ. Ον Κπον σε ποῦ 
ναί γοας Ῥοᾶσ 15 ἃ Τ{οπηρ]ο οἳ 
ιο ΞΗΟΙ͂Υ ἀπμοβθι νο] 15. ἴπ 
γοα, ὙΠΟ. γο Ίαγο ἔτοπι αοα 2 

20 απᾶ γ8 ατο ποῦ τοις ΟὟ ; {0Υ 
ο σοῦ Ῥοαρῃῦ πι ἃ. ῬΥΪΘΘ: 
ρ]ονῖγ ἄοᾶ ἰλετείογο ἴῃ γοιτ 
Ῥοςγ. 

π. Ἀον οοποριπίπσ ὑπ6 ἔήπσς 
νηογοοί Ψο Ἱντοίο: Τὖ 15 σοοᾷ Τον 
δι ΠΟΠ ποὺ {ο ἴοπο] ἃ ΟΠΣ. 

2 Ῥαΐ, Ώοσααςο οὗ Τογπ]σσ{ΙοἩς, 1εί 
6αο] πια Ἠανο Πΐ5 οὗνη ση έα, απ 
1εῦ οαε]ι ποππαπ Ἠανο Ίου ΟὟ 

Ὁ Ἡπδραπά. Τιοῦ ιο Ἠαξρατιά τα- 
ἄεχ τπιηΐο {πὸ τυῖΐθ Ίο ἄπ: απᾶ 
Ἡχκογήδο α1βο {π πο απί{ο Όλα 

4 Ἡπβδραπα. ἜΤ]ο πη{ο πα ποὺ 
Ῥοπγθγ ΟΥΕ6Υ ΠΟΙ οὐχ Ῥοάᾶγ, Ὀαὺ 
πο Ἡπβραπά: ατιᾶ Ἰτοπγίδο αἱξο 
{86 ἨἩπαςδρατᾶ πα ποῦ Ῥοποαυ 
ΟΥΟΣΥ ἴ5 οὐσαι θοᾶγ, θαὺ {πο τιῖΐθ. 
Ῥοίΐτααᾶ γα ποὺ οἩπθ πὸ οἴμον, 
οχοαρῖ ἰῦ Ῥο Ὦσ οοηδεπ{ Τον 8 
Β64ΒΟΠ, {]ιαῦ το τὰν σῖνο τοτ}- 
βε]νος απίο Ῥταγας, απᾶ ηαΥ θ6 
{ορθί]μοτ ἄρα, ενας βαΐαπι Γοπηρί 
γοα ποὺ Ῥεσααςδο οἵ τοιΥ 1Ποο- 

6 «παπογ. Βεῦὺ {8151 58. Ὦγ πα 
οἳ ῬεγτηΙββίοἩ, ποῦ οἳ οοτηππαπ- 
ππθοης. ὃδΥεί 1 που] ενας αἲὶ 
ΊΩΘΏ ΘΙ ΟΥ̓́Θ ας 1 πισβο]!, 
Ἠοπροϊῦ εαοεἩ τηαιπ Ἠαθα 15 
οσα σὺ ἔγοτη (αοᾶ, οπθ αἴδου 
{115 ΤΠάΏΠΘΥ, απᾶ αποίπεγ α1ἴετ 
Πιαῖ. 

8 Βυῦ 1 5αγ {ο ἴἶο αππππαγπ]εᾶ 
απᾶ {ο νους, Ἐν 18 ροοᾶ Του 
ἔλποια 1 Όπου οὐιᾷο ετεηπ αξ 1. 
Ταῦ 1 ποὺ Ίανο ποὺ οΟΠΡΙΠΕΠΟΥ, 
1εῦ ἔ]οπι ΤΩΔΥΥῪ : Του 16 15 Ῥοἱέαν 

10 {ο ΤΥ παν {ο Ῥατπ. Βαΐ 
ππ{ο πο τη Τ ρίνο οἶιαχρα, 
ηεα ποῦ 1, Ραὺ {π6 Τιοτᾶ, ΤῊ {πο 
πο ἀερατί ποὺ {τοτη ΠΥ Ἡαςραπᾶ 

11 (ναί δᾶ ἢ 8:6 ἀερατί, 1εί ἸΘῪ 

1 -1 

1 [σ.] 

σι 

-Ἱ 

«2 

105, 
Φατις- 
αγ 

τα 
ον 

ϑριγὶ 

δΜαΠΥ 
αποῖοπε 
ααὐλοτῖ- 
1165 τροᾶ 
ΣΟΥ. 



ἘΠΙΞΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. Τ15 

/ Ν ο ᾿ 
15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν µέλη Χρι- 

α 15 ιά ἣν Ν ᾿ “ - 
στοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ 

᾽΄ ἊἈ 16 ποιήσω πόρνης µέλη; μὴ γένοιτο. ἢ οὐκ 
” “ ς ’ ΄“ / 4 ” ’ 

οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἐν σῶμα 
” " / / ε / 5 

ἐστιν; ἜἜσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς 

1] σάρκα μίαν. ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ 

Ι8 ἕν πνεῦμά ἐστι. φεύγετε τὴν πορνείαν. 
- δ Ν ΕΣ 

πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκ- 

τὸς τοῦ σώματός ἐστιν ὁ δὲ πορνεύων εἰς 
Ὁ ” ” « 3 ΔΝ Ε] ”/ 

10 τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. ἢ οὐκ οἴδατε 
μὴ Ν “- εἰ ο Ν - ΄ 
ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ᾿Αγίου 

, , » αν παν, 3 9 - ν 

Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ; καὶ 
΄ » Ν ος Ἐν | 

90 οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς 
/ ΔΝ Ν Ν . “ ᾿ « - 

δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν, 

καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ 

Θεοῦ", 
περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοιΐ, καλὸν ἀνθρώ- 

Πα) ν 
»πῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι. διὰ δὲ τὰς πορ- 

ε. 

κό Ν “ ΄σ » Ν 

νείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ 
/ ᾿ , “ 

ὃ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. τῇ γυναικὶ 
ελ Δ ῃ , » ϱ 5 , ᾿ 
ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω 

4 « / δὲ ὶ ς Ν τῷ 3 ὃ ἢ ς Ν οὔ 
ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. ἡ γυνὴ τοῦ 
γα 7 / 2 ᾿ / ο ο σι. 
ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾽ ὁ ἀνήρ 
ς / Δ νεο Οδ ο ὁ/ / Ε] 
ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ 
5 , 3 2 « ’ Ν » ΄“΄ 

5 ἐξουσιάζει, ἀλλ᾽ ἡ γυνή. μὴ ἀποστερεῖτε 
5 / » / ΕΝ » , ΔΝ 

ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς 

καιρόν, ἵνα σχολάζητε» τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ 
΄ Χ 9 / δεν Ν νι κ , 

προσευχῇ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρ- 
δ α ὃν / ς “ « ΄ Ν 

χησθεῦ, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ 
« ΄σ - 

6 τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. τοῦτο δὲ λέγω κατὰ 
/ ΕΣ 3 » / /΄ Ἀ 0 

1 συγγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν. θέλω γὰρ 

πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν' 
5 / - 

ἀλλ᾽ ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχειῖ ἐκ Θεοῦ, 

ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως. 
” αἱ - 3, ’ Α͂Ι - / 

8. Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, 
9 ᾿ "“" » 9 ΒΕ: / ς 3 

καλὸν αὐτοῖς ἐστινὸ ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀ- 
Ν Ψ 3 

9 γώ, εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτω- 
. φ / “ 

σαν κρεῖσσον γάρ ἐστι γαμῆσαι ἢ πυρού- 

10 σθαι. τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, 
» 5» / 3 3 ε , - 

οὐκ ἐγώ, ἀλλ᾽ ὁ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ 
5 ν Α ” ΕΒ ν Υ̓ -“-. 11 ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι (ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, 

25--.6 

Ἡ οπι. , καὶ ἐν τῷ πνεύ- 
µατι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι 
τοῦ Θεοῦ 

Γ (ψατε) οπι. μοι 

3 ὀφειλὴν 

8 σχολάσητε 

οπι. τῇ νηστείᾳ καὶ 
- 
ἦτε 

δὲ ἑοασὲ, ποῖ πιαγς. 

Τ ἔχει χάρισμα 

ὁ 

ὃοπι. ἐστιν 

λα... /ά «νσίω “ 

γω. οἰνο ἐ-ὑσις, 



710 1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡΣ ΥΤΙ. 11-26. 

1611 
γοππαῖη πηπηαγν]θᾶ, οΥ Ῥο χοσοπο]οᾷ 
{ο ΊἸεν Ἱαβραπά: απᾶ θὲ ποῦ {ια 
Ἠπεβρατιά ραῇ απγασ 15 πα. 
19 Ῥαί {ο {π6 τεβῦ 5ρεα]χς 1, τοῦ ἴ]α 

Τιονᾶ, ΤΆ δὴν Ῥτοίπεν Παζ] ἃ πα 
μα Ῥο]μονοῦ πού, απᾶ 5:6 ο 
Ῥ]θιβεᾷ {ο ἀννεΠ να] Πτα, ἰοὺ Ἠῖτι 
ποῦ ρα{ ΠΟΥ νᾶ. 
18 Απᾶ {πὸ πγοιπαπ ΒΟ ἢ μαίῃ απ 

Ἠπδραπά ας Ῥομοενοαῦ]μ ποῦ, απᾷ 1 
με Ὄε Ῥ]εαβεά {ο ἄπτε]] ση που, ]ε 
που ποῦ Ίεανο Ἠϊτη. 
14 Έον {πὸ ππρεΠενῖτπς Ἡαςραπά 15 
εαποµΠε Ὦγ {π6 ψῖΐθ, απά ὑπὸ τι]- 
Ῥε]ενίισ ν{α 15 βαθμοῦ Πρ Ὦγ {ο 
Ἱπιββαπιά: οἶδο σοῦ τοις ο ]άτοαιι 
πηο]ο1π, Ὀπῦ που ατα ὅπου Ποίγ. 
15 Βα Ἡ {Π6 ππρεΠενίηρ ἀἄαρατί, 

1εῦ Πΐνη ἄαρανί. Α Ῥγοίπες οὐ ἃ 8ἱ5{6Υ 
15 ποῦ ππᾷ6γ Ῥοπάαρε ἴῃ 516] 6αδεδ: 
ας αοα Παζ οα]]οά τα5 Τζο ροα 

Έϊοτ πγ]αί Ἰιοννοδί ποσα, Ο πο, 
τοίου ποια 5μ810 6ανα {1 Ίναξ- 
Ῥαπᾶ» οὐ πον Κποναεδ οποια, Ὁ 
πα, ὙὙΠείμαΥ ἴ]οα 5]181Ὁ 6αγε {]γ 
ντο 2 
17 Ῥαΐ αξ ἀοά αι ἀῑδιτιρα{εᾶ {ο 

6Υ6υγ της, 48 π6 Τιοτά Παζ] οα]Ποᾶ 
ΘΥΘΥῪ οπ6, 50 ἰοὺ Ἠϊτη πγα]]ς, απ 5ο 
ονάαῖπ Τ ἴῃ 811} ΟἸ Ια ῸΠ 685. 
18 Τ6 ΔΠΥ τηπαπ ΟΔ]16α Ῥοίηρ οἵτ- 

οατηοϊβοα 2 1εί Πΐτη ποὺ Ῥοασσπας πη- 
ογοππιοϊβαᾶ: 15 ΔῊΥ σα]]εςᾷ ἴῃ αποῖγ- 
οὐτηοίδίοῃ 7 ἰθὺ Πϊπα ποῦ ϱο οἴγοππ- 
οἲξαᾶ. 
19 Οτοππιοϊβίοπ 15 ποζμίηρ, ἀπ 

πποϊγοπποϊδίοἩ. 18 ποζβίπρ, Ῥαΐ Όλο 
Κοορίηρ οὐ ὑπὸ Οοπππαπάπαεπίς οἳ 
ἀοἀ. 
20 Τιεῦ εναν Ίπαπ αρῖᾶε ἵπ {π6 

βατπθ σα πας πγλεγεῖη ἢ τας οα]]εᾶ. 
21 Αὐὖ μοι οα]]εά θεῖπη α βεγναη{ ἢ 

σαγο ποῦ Του Ὁ: να 11 ποὺ ππαγεβί 
ΡῈ τηαᾶε πες, 1189 16 Τα{Πογ. 
23 Έον Ἰιε {]ιαῦ 15 οα]εά ἴῃ {μα 

Τιοτς, θεῖπᾳ ἃ 5ογναπί, 15 {Π6 ΤιογᾷΒ 

-- 

ταν. Τ᾿ γθοιηδῃ : Ἰκουνῖβο αἱξο Π6 {ια 
γι: 15. οα]]οά δεῖπᾳ Ἴπεο, 15. Ολμτῖςί”5 Βεχ- 

παπῦ. 
28 Ὑ9 ατο Ῥοπσ]ῦ τ ἢ ἃ ρτῖσα, Ὦα 

ποῦ γο {ια βουναηΐβ οὗ τηθη. 
24 Βνεί]τα, ἰθὺ ογεΥγ ταα1, Υ/ΘΥ6- 

ἴῃ Ἰθ 15 σα]]οεά, ὑπογϑίη αριάο πὰ 
αοά. 
20 Νοπ οοπεετπίηρ νρῖης, Γ Πάνο 

πο οοπηππαπάππθεη{ οἵ πο Τιοτᾷ: γεί 
1 ρίνο τησ Ἱαπάσιπεπ{ίαβ οπς {λα Πα }} 
οὐέαϊπεά πΠΙΘΥΟΥ οἳ ἴ]ιο Τιογᾶ ο Ρ6 
ζαλυ{π|]. 
26 Ἐ ΒΌΡΡΟΒΘ {μετείοτο ὑπαὺ {π15 15 

1881 
χθππαίπ πηπηαχχ1θᾶ, ΟΥ εἶδο 6 
τασοπο]]θᾷ {ο ΠΟΥ Ἡπδραπᾶ);: απᾶ 
{πᾶ ιο Ἠπαςδραπά Ίσανο ποῦ Ἠ]5 
πο. ἘἙπί {ο {μ6 τος 580 1, 
ποῦ πο Τιοτά: Ἡ απ Ῥτοίμεν 
λα απ πηροµονίηπςσ π{αο, απᾶ 
516 15 σοοπ{απ{ {ο ἆπγα]] τ Ἠΐτη, 
εί ΐτα ποῦ Ίθανο μου. Απᾶ πε 
πποππαι Πίο Πα απ ππρε- 
Ἠενίις ΠΑ ΠΩ͂, απᾷ 116 15 οοπ- 
{οπί {ο ἀπ] τυ Ίου, 166 Τετ 
ποῦ Ίδαντο Ἠετ Ππαεραπᾶ. Έοτ 
ιο ππρο]ενίηπσ ΒΒ δ ΠΩ 15 6ατις- 
ἀπο τὰ ιο πη]ο, απᾶ ἐπ πῃ- 
Ῥεμετίις πη[ο ἴα βαπομίβεᾶ ἴῃ 
{ιο Ῥνοῦμετ: 6156 πετο τοι 
οἸη]άνοι πποῖθαηπ: Ῥαῦ ΠΟΥ͂ 816 

15 Ώιογ Ἰοῖγσ. Ὑεί 1 {πε Ἱπ}ε- 
Πενίισ ἀερατίεία, 1εῦ Ἠϊπι ἄε- 
Ῥατό: {πὸ Ῥτούμεν οὐ {Π|6 βἰςίογ 
15 ποῦ ππᾶεχ Ῥοπάαρο ἴῃ 5ο] 
6αδεδ: Ῥαο ἀοᾶ Πα σα]αοᾶ 15 

16 Πι Ῥθαςσαϱ. Έος βοΐ Ἰποπεδ 
ποι, ο πα, παίπετ ποτ 
585 810 6ατε {αν Παρρατᾶ 2 οΥ ποιγ 
Κηονγοϑῦ μοι, Ὁ Ἱαδραπς, ν]ιε- 
ποὺ ποια β]α]Ιῦ βανο ἢν ψῖΐθ 9 

17 ΟµΙψ, α5 ὑπὸ Τιοτᾷ πα 415- 
ἰυιθαΐοα {ο 80} ππαἩ, ἃ5 οῦ 
λα οα]]εᾶ 6801., 5ο 16 Ἰῖτπι 
τ}. Απάᾶ 5ο οιζαίπ 1 ἵπ αἨ 

18 {ο «Ἠαχομθρ. αξδ δὴ πιαη 
οα]εᾶ Ῥεΐῃρ αἴτοππιείδεα 2 Ἰαί 
ή ποὺ Ῥεοσππο αποϊγοππησίρεί. 
Ἠαίπ Δ Ῥ6ει οαΠεᾶ ἴῃ τη- 
οἱγοππασΙδΙοπ 2 Ἰοὺ ήτα ποῦ Ὦα 

19 οἴγοπιποϊδεᾶ.  Οιπεαπηοϊβίοπ 15 
πούμ!πς, απᾶ αποϊτοππησϊβίοη 15 
ποίµίας; Ῥα0 ὑπ Ἱεερίπσ οὗ {Π6 

20 οοιηπηαπ(ππαεπί5 οἳ ἄοά. τΤιαῦ 
εασ] τηατι αρίάα ἵπ ἐλαί «α]ῆτισ 

21 νηεγεῖη ας ψὰ5 οαἩαᾶ. Ὑγαβὺ 
{ποτ εαΠεά Ρεῖηρ ἃ Ῥοπάρεγναπ{» 
σαχο ποῦ Τον 1: 2"Ραῦ 1 ἔποα 
οαπιδῦ Ῥεσοτηο 1166, τι58 {έ τα]. 

22 Ἐον πὸ ὑπαῦ πας οα]]οᾷ ἴῃ {ιο 
Του, Ῥεΐις ἃ Ῥοπάδοτναπέ, 15 
{πΠ6 Του» ἔτοράππαπ: Ἰκοτνῖδα 
ιο {πδ΄ πνας σαἡαᾶ, Ῥεΐπρ ἔγεα, 15 

25 Οδ 5 Ῥοπάβογναηθ. Ὑδ πθγο 
Ῥοασ1{ ἢ ἃ Ῥτίσα; Ώδοσππθ τοῦ 

24 Ῥοπάδεγναπ{β οὗ το. Ῥνοίμτεῃ, 
1ο οαοὮ τησ, θυ Ἡςδ σταξ 
σα[αεᾶ, ὑπεταῖπ αξία τ ἢ ο. 

ΝΟΥ͂ οοποργηῖηςρ γυρίης Τ 
Ἠανο πο οοππππαπᾶππεπό οὗ {μα 
1ιοτᾶ: Ραῦ 1 ρῖνο τὴ Ἰπᾶρε- 
ΊΠ6Π{, ἃ5. οπθ ὑπαῦὺ Πα] ορζαϊπθᾶ 
1ΠΘΥΕΥ οἳ {6 Τιονᾷ {ο "6 {ατθ{α]. 

26 1 {μ1πκ ἐλετεῖοτο ἐλαῦ ΙΒ 15 

19 

14 

26 

1 Μαπν 
ποϊθης 
ααὐμοτῖ- 
{165 τονᾶ 
φοιε, 

105, 

παν, 
ευσι ἐ 



ἘΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ τ 

- 
μενέτω ἄγαμος, ἢ τῷ ἐπε καταλλαγήτω)" 

9 . Ὁ 1 καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. τοῖς δὲ 
Ξ τ » 

λοιποῖς ἐγὼ λέγω", οὐχ ὁ Κύριος" εἴ τις 
ΕΣ ΔΝ - ” ” μα Ἱ 

ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ 
΄ ΕῚ - ” » - Ἀ » ΄ 

συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω 
ἂν ἃ 9 να ” ” ” 13 αὐτήν. καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, 
Ν » 1Ι ὃ ΡΨ, ον, . ».- Α καὶ αὐτὸς "1 συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ 

2 , ορ. 19 ει ἢ Μ᾿ ς τν ς 
4 ἀφιέτω αὐτόν 1“. ηγιασται γὰρ ὁ ανηρ ο 

- « Α 

ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ 
Ες 3. 2 [ος 3 δ “10. 5 από Δ , ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί1”' ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα 
ε - 3 ’ , ᾽ ΄“ Ας , Ε] " 

16 ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. εἰ 
Ν ε Ξ᾿ ’, ΄ » 

δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. οὐ 

δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς 
΄ τιν κ ΓΤ, , εις τῆ ᾿ς τοιούτοις" ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς]! ὁ 

ο ----.ὕ... 

16 Θεός, τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα 
Ψ' Ἆ ΄ σφι ”/ .) Ν “ σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα 
’ 5 να (λό: ς ο 15 ς 17 σώσεις; εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν 1" ὁ 

Θεός 1, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Κύριος", 
΄ ῤ Ν “ 5 »“" » οὕτω περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκ- 

18 κλησίαις πάσαις διατάσσοµαι. περιτετµη- 
΄ τι , Ν » ΄ ᾿ 3 

μένος τις ἐκλήθη: μὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκρο- 

19 βυστίᾳ τις ἐκλήθη δ; μὴ περιτεµνέσθω. ἡ 
ΜΝ » 5 Ν ε » / 3 

περιτομὴ οὐδέν ἐστι, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐ- 

δέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ, 

9) ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ 

9Ι μενέτω. δοῦλος ἐκλήθης: μή σοι μελέτω" 

ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, 
9 ΄σ “ «ς Ἂ » σ΄ , ν 

9 μᾶλλον χρῆσαι. ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς 
-- Ἂν . 

δοῦλος, ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν" ὁμοίως 

καὶ "9 ὁ ἐλεύθερος κληθείς, δοῦλός ἐστι Χρι- 

93 στοῦ. τιμῆς ἠγοράσθητε' μὴ γίνεσθε δοῦ- 
- 34 λοι ἀνθρώπων. ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελ- 

” 3 ’ ΄ ν᾿ 320 ΄“΄ 

φοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρα τῷ”) Θεῷ. 

95 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου 

οὐκ ἔχω᾽ γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος 
ν ΑΝ, , 5 - 

260 ὑπὸ Κυρίου πιστος ειναι. νομίζω ουν τουτὸ 

11 οὗτος 

3 τὸν ἄνδρα 

15 ἀδελφῷ 

«΄ 

δέει βξοι. εν 

ή 

7" Αβεδ εὐ κα. Ζ ΠΣ ά.. 
ο /άσονν κά  χΧιν- 47 

14 Ματς. ὑμᾶς 
- κο ἐς 

15 μεμέρικεν 

16 ύριος 

15 κέκληταί τις 

19 Οπι. καὶ 

30 οπι. τῷ 

ιά ση ΟΡ 

“γἼκρταν τα. 

μη νρ αν. 

17 Θεός 

αχ (ἢ 

σπιν 



Τ. ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΕ ντΙ. 96 88. 

ΓΟ ν,, πιε- 
ον. 

1611 
ροοᾷ {ου ἐμο Ῥγεδοπέ | ἄῑδίχοςς, Γ2α1, 
ἐλαῦ 16 ἶ5 ροοᾷ 10Υ ἃ ΤΙΣΠ 850 {0 Ῥο. 
Ω7 Ατί ποι Ῥοππᾶ ππίο ἃ [ο ἢ 

56 6]ς ποῦ {ο Ὦα Ἰοοβεᾷ. Από οι 
Ίοο5δαᾶ ἔχοτπι ἃ 116 568 κὰκ πού ἃ 
π[θ. Σ 
98 Βαὺ απᾶ 1 ἐμποὰ τπαττγ, ἴλοα 

λαβῦ ποῦ βἰηπθᾶ, απᾶ 1 ἃ υΙρίη 
ΤΠΑΊΥΥ, 5116 ΒΓ ποῦ βἶηπεά: ΠΘΥΘΥ- 
{Π6 1655, 5αο]ι επα]] Ίανο ἰτοαῦ]ο ἴῃ 
{86 Παρα: Ῥαῦ 1 βρατε τοι. 
99 Βαὺ {μ15 1 580, Ῥνείμτεῃ, ἴ]α 
πιο 15 5ῃουῦ. Τὸ σϑυηδίπθίμ, ὑπαὺ 
Ῥοῦὰ ὑμπον ὑπαῦ Ίανα στῖνθβ, "6 ἃΒ 
Ὁποῦρη {ΠΟΘ Ὺ Πα ποηθ: 
80 Απᾶ {που {πᾶ πθερ, 85. ὑμοιρῆι 

Όλαγ περί ποὺ: απᾶ αγ (]ιαῦ το- 
Ίοΐσς, 85 Πιοαρ] ἔπαγ τα]οῖεσᾷ ποῦ: 
απᾶ {μετ ὑπαὺ Ῥαγ, αξ ὕποαρῃ ιο 
Ῥοββθβδεᾶ ποῦ: 
81 Απιά ἴΠαγ ὑπαὺ τι56 {π185 πγοχ]ᾶ, 

85 ποῦ Δραυβίηρ 16: Του ἴμο {4βΗΙΟΠ 
οὗ {π15 στοῦ] ραββεῦ ἄγαν. 
82 Βα 1 ποπ]ᾷ πᾶν τοι ναοί 

ΘΔ οία]ηθ55. Ηθ ἴλαί 15 πηπηαχτ]ας, 
ΔΥΟΙ͂Ν Του {πὸ ἐ]ήτισς ὑπαῦ Ῥε]οπρεί]ι 
{ο {πὸ Τιονᾶ, ΠΟῪ ΠΘ τηαγ Ῥ]εαδε 
{πὸ Τιονά : ' 
95 Ῥπέ Ἡο ἐπαὺ 15. τηατγ]οᾶ, οαγοί]ι 

{0Υ {πὸ {Πίπσς ἴ]αῦ απο οἵ {μα 
πγοτ]ᾶ, ΠΟΥ Ίο Ἱπαγ Ῥίεαδο 145 
νηῖς. 
84 Ἴ]οανο 15 ἀἆμίογοπορ αἱδο ἈῬε- 

ἴπθεπ ἃ πο απά ὃ υΙγρία: {Π6 πη- 
πιαχτῖοᾶ πγοπηαη οαΥοἴ]ι Του [6 (πρβ 
οὗ {ιο Τιοτᾶ, ὑπῶῦ 8516 1παγ Ῥο ΠΟΙ͂Υ, 
Ῥοΐ]ι ἴῃ Ῥοᾶγ απᾶ ἴῃ αρϊτϊς: θα 586 
ἐ]ναῦ 15 πιαττίαᾶ, ΘΑ  Θ [ἢ Το {π6 ἠήπσ5 
οὗ {π6 πνοτ]ά, μον 516 τπαγ Ῥ]εαδα 
Ποὺ παβθαπᾷ. 
86 Απά {Πῖ5 1 εροσο]ς Του οαχ οπΏ 

Ῥτοβῦ, ποὺ {παῦ 1 τη οαδῦ ἃ ΒΠάΥΟ 
προπ γοα, Ρπὺ Τος Ενας σσ] 15 
οοτηθΙγ, απᾶ ἰλαί γοα τπαγ αἰζεπά 
ἀροῦν {μ6 Τιοτά ποιό ἀβίγας- 
1ο. 
86 Ῥαΐ 1 απτ πλαπ ἑ]ηπ]ς ὑπμαῦ Ίε 

Ῥομανεί] ἨϊπιδοΗ αποοπια]σ ὑονγ γα 
μίς νἰτρῖπ, 1 5116 Ῥᾷ55 {πὸ ΠΟΥ οὗ 
Δὸν ἃρθ, απᾶ πεθά 5ο τοφπίτο, 1εί 
Ἠϊπα ἄο π]αξ πὸ ΜΠ], 1ο βΙηπεῦ] 
ποῦ : οὐ πετη τΙΥΤΥ. 
87 Κοτνοτί]οα]οςΒ, Ίο ἐπα βέαπᾶρίῃ 

αἰοᾶ{αξί ἴῃ 15 Ἠδατό, Παν1ης ΠΟ Πθ- 
οθββῖίσ, Ραὺ μα Ῥοΐες ουον 115 
οὗ ση], απ Ἠαἴ 5ο ἀεογαεᾷ ἴῃ Π15 
Ἰοατό ἐπαῦ Ὧ6 111 Ἱοερ 115 υἱσρίῃ, 
ἄοθί]ι πο. 
98 Βο {ποθὴ πὸ ὑπαὶ ρινοίἩ ΠΟΥ 1π 

πιαχτίασα, ἄοθίλι πε]: Ῥαῦ ο ὑμαῦ 

1881 
ροοᾶ Ὦγ Υϑᾶβοπ οὗ ἐπθ Ῥγεβεπό 
ἀ1βίγ6ΡΒ, παπιεζη, ὑμπαῦ 16 15 σοοῦ 

Ω7 ΤΟΥ ἃ 1ηαΠ 100 Ῥο 48 Ἠο 18. αὐ 
μοι Ῥοππά ππίο α πα» Βθε]ς 
ποῦ {ο 6 Ιοοβϑᾶ. σῷ ἔμοι Ἰοοβϑᾶ 
ἔγοτη ἃ ὙΠ 566]ς ποὺ ἃ Ὑ178. 

28 Βαῦ απᾶ 1 ἴποα ΤΙΑΙΙΥ, ἴποα 
Ἠαβῦ ποὺ βΙηπεά; απά 1 ἃ υἱυρίη 
ΤΠΑΥΥΥ, 516 παίῃ ποὺ βἰηπεᾶ. 
Ὑοῦ βοἢ 518} πᾶν ἱπίρπ]α- 
ἰΐοι 1π ἐμ ἤρθθη: απᾶ 1 που] 
8Ρ8Υο χοῦ. Βαῦ {815 1 580, 
Ῥυθίμσομι, ἐμ πιο 315 βΒβογί- 
οποᾶ, ποὺ ποποϑίου ἢ Ῥού] ἐμοβΘ 
ὑλαῦ Βᾶγθ Ὑῖνοθ τπαγ Ῥο 88 
{ποαρἩ ἴ]ιαγ Πα ΠΟΠΘ ; απά {Ππο56 
᾿Ππαῦ 66}, 85. ὑποὰρὴ {ΠΟῪ περί 
ποῦ; δηᾷ ἴποβο ὑμπϑῦ το]οίσθ, ἃ 5 
ἔποπρ] {Π6Υ γο]οϊοθα ποῦ; απᾶ 
{πο56 ἐπαῦ Ῥαγ, 85 ἔποασ] {ΠΟΥ 
Ῥοββθβδοά ποῦ; απᾶ {ποβ6 ὑπαῦ 
56. ο σοῦ], ἃ5. ποὺ 8 ΡΒ ηρ' 
10 : 1Σογ {Π6 {αβμίοτ οἳ {Π15 του] 
Ῥαββείμ απαγ. Βα 1 που] Ἠατα 
σοῦ {ο Ρ6 ἴπτεο Τοπ οατ65. Ηθ 
ἐμπαὺ 15. αητηασγ]οά 15 οατοτα] ΤῸΥ 
ιο ἐμίηρβ οἳ {με Τιοτᾶ, μον Π6 

88 πιαγ Ῥίεαβα ἴ]α Τιοτᾶ: Ῥαί μ6 
{πϑὉ 15 πιαχτ]θᾶ 15 οατα(α] Τον {Π6 
πρβ οὗ {πο σου, ον ΠΘ ΤΥ 
Ῥίθαβθ μἰβ ὅτι. Απα ἴπετε 15 ἃ 
ΑἸ ἔθυθηοο αἱξο θϑύνγθθῃ {πε τ 18 
δια {πὸ νἱσρίη. Ό]μο ὑπαὺ 15. πῃ- 
ππαχτ]θ 15 ΘΟ τ ἴα] {ου {π6 πρβ 
οὗ {μ6 Τιοτᾶ, ὑπαῦ 5116 τηαγ 8 
11ο] Ῥοΐ ἴῃ Ῥοᾶγ απᾶ ἴῃ ΒΡ Σὺ: 
βὰν 556 {πδῦ 15 τηϑυυ]θα 15 6316- 
{α] 1οΥ {πὸ ἐμπίηρβ οἵ {π6 πποτ]ᾶ, 
Ποῦ 5116 ΤῊ Ὁ ρ]οαβο ΠΟΥ Ἱαβρατιά. 
Απά μις 1 βαγ Του γΟᾺ οπι 
Ῥτοβίς ποὺ ἴπαῦ 1 πια εαβῦ ἃ 
ὕρηατο ὍΡΟΙ τοι, Ρας Του Ὅμαῦ 
νηΙςἩ 15 ΒΘ τ Ϊγ, απιᾶ ἰμαῦτα τπαγ 
αἰἰοπᾶ προπ {πὸ Τον ππζλοπῇ 
ἀἰβίτασβοι. Βαὺῦ 1 αἩπγπ τα 
ὑμπ]κο(] {παῦ Ίο Ῥε]αναία Ἠϊτη- 
5617 πηβδοεπα]γ {ογατά Η15 ὀνιγρῖ 
ααιιᾳἤέον, τὲ 5η Ῥε ραβῦ ἴμο Ποπγαν 
οἳ ΠΟΥ ασθ, απά 1 ποθᾷ 50 16- 
απἰγαξῃ, 166 Πΐτη ο ναί Ίο ΜΠ]; 
Ίο βίπηθίῃ ποῦ; Ἰοὺ {πετα ΤΥ. 
Βαῦὺ Ίο ἐπαῦ βαπᾶσί{]ι βἐθαζαβύ 1 
Ἠϊ5 Ἰθαχῦ, Ἠανίπςρ πο ΠΘΟΘΒΒΙΙΥ, 
Ῥπαέ παῖ Ῥοσεν 85 {οποβίῖηρ Ἠ]8 
οι Ὑ11, απιᾶ αι ἀθίεγππιθᾶ 
Ες ἴῃ 815. οὗ Ἠοθαχῦ, {ο ἹΚεορ 
Ἠϊςβ οὐαὶ δυσί ἄαιφ]έεν, 5}18}1 

88 ἆο πιο]. 80. ἴπαον Ροΐῃῃ Ίο {μαι 
β]νοαί]ι Πῖβ οσνη ὃ ν]γρῖπ ἄαιφ]ιέον πι 
πηβχγίαρε ἀοείᾗ πγεΙ]; απιᾷ μα ἰμαί 

90 

5 Ε-ι 

9 τῷ 

ῷ9 »- 

12 οι 

9 [οτ] 

8 δε, 

305, ἐς 
δ])ιογί- 
οπιεά 
161106- 
Τονγίι, 
ἐπα! Ὀοί]η 
{]ιῤδὲ ὅ-ο. 

505, 
πιβίπα τὲ 
ἐο {76 
Τι 

40ν, 
τοῖο, 
σπα ἐς 
αυ ἱαεα. 
Βο αἶκο 
ιο το 
απα (πε 
υπ: 
516 ἐπαί 
ἐδ 1121- 
μιανεῖ 
ἐ8 6αγέ- 
Τι δ. 
ΜΔηΥ 
αποϊθηό 
Δα Πονῖ- 
{165 τοδᾶ 
«ἷζε, 
απιᾶ ἐς 
αἰυϊταεα. 
Βο αἶδο 
{ιο 100- 
για {]ιαί 
ἐδ 111- 
ια ἱσιῖ 
απιᾶ ἴπε 
υἱγηῖν 8 
οαγεΓιζ 
δ. 
505, εοπ- 
δγαἰπέ 
ατ. 
Ίι0056. 

605, 
υἱγασίη, 
(οτηϊί- 
απο 
ἀααβ]ι- 
6)... -- 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ. ΠΡΟΣ 

ΔΝ ς , Ν Α » “ 5 { 

καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, 
9 

97 ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι, δέδεσαι 
᾿ » ΔΝ 

γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν. λέλυσαι ἀπὸ γυ- 
/ 3 ΄ - ΕΣ μὴ Ν { 

28 ναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα. ἐὰν δὲ καὶ γή- 
ὯΝ ον : πι / ε , 

µῃς, οὐχ ἥμαρτες' καὶ ἐὰν γήµῃ ἡ παρθένος, 
3 

οὐχ ἥμαρτε. 

99 τοιοῦτοι ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. τοῦτο δέ 

θλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ 

“ ΝῊ . 

φημι, ἀδελφοί, ὅτι ὁ καιρὸς συνεσταλμένος 
ιά ΕΣ ΄σ 

τὸ λοιπόν ἐστιν Ἐ ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖ- 
« Ν Φ ο Ἀν « ᾽, - 

30 κας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι᾽ καὶ οἱ κλαίοντες, ὡς 
Ἀ / ο Ν « , ς ᾿Σ ΄ μὴ κλαίοντες" καὶ οἱ χαίροντες, ὡς μὴ χαί- 

ροντες᾽ καὶ οἱ ἀγοράζοντες, ὡς μὴ κατέχον- 

31 τες καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ", ὡς 

μὴ καταχρώμενοι παράγει γὰρ τὸ σχῆμα 

35) τοῦ κύσμου τούτου. θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμε- 

ρίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ 
ο ο τς . 38 Κυρίου, πῶς ἀρέσει”' τῷ Κυρίῳ' ὁ δὲ γαµή- 

σας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει" 
- / 94 ᾿ 25 { 190 ε 

34 τῇ γυναικί, μεμέρισται“ η γυνη” καὶ ἡ 
/ ε 3 27 “ Ν “ ΄ 

παρθένος. ἡ ἄγαμος" μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυ- 

ΠΣ ΤΣ 
σωματι Και πνευµατι 

/ α με ρος Δ Ρίου, ἵνα ἢ ἁγία καὶ 
4 Ν ΄ -- ΄ 

ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κύσμου, 

36 πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί. τοῦτο δὲ πρὸς 
ως. ο η , 90 , ἷ 3 “ 

τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον”) λέγω οὐχ ἵνα 
΄“ Ε Ν / 

βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχη- 

ον καὶ εὐπρόσεδρον Ὃ τῷ Κυρίῳ ἀπερι- μ πρόσεδρ ά ρίῳ ἀπερι 
΄ 3 ΄ » ” κ] Δ 30 σπάστως. εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν 

, Ε) “ / νΝ ἫΡ ς ’ παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ἢ ὑπέρακμος, 
“ ἃ ᾽ , . 

καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω 
ΕΣ ε / 9 / ὰ νυ Ὁ 

27 οὐχ ἁμαρτάνει γαμείτωσαν. ὃς δὲ ἕστηκεν 
- ο Ν 

ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ", μὴ ἔχων ἀνάγκην, 

ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ 

τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ “2 καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ: 
- Α ε - , λ α «35 

τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ 5, 

38 ὥστε καὶ ὁ ἐκγαμίζων" καλῶς ποιεῖ ὁ δὲ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 

31 (συνεσταλμένος) ἐστί" 
τὸ λοιπὸν ἵνα ει, (συν- 
εσταλµένος) ἐστὶ τὸ λοι- 
πόν, ἵνα πιαγῇ. 

9 ι᾽ τὸν κόσμον 

ἀρέσῃ 

33 ᾳἀα καὶ 35 ᾳαὰ καὶ 

36 (Μαγῃ. τῇ γυναικί, 
καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ 
γυνὴ) 

27 Παν. (καὶ ἡ παρθέ- 
νος ἡ ἄγαμος ΟΥ ἡ 
ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος 

28 αἀᾷ τῷ 

3 σύμφορον 

50 εὐπάρεδρον 

ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 
ἑδραῖος 

8 α.ᾶ ἰδίᾳ 
55 ΟΠι. αὐτοῦ 

94 ρῃν, τοῦ 

ὃσ ποιήσει 

γαμίζων τὴν παρθέ- 
νον ἑαυτοῦ 

87 καὶ ὁ 

Τ19 



-Ζ 9 φ 1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΥἹΙΠΙ. ὁ6- ΥΤΤΙ. 12. 

1.0, ΚΟΥ 
Μέρη, 
Ἰοπι. 11. 
96, 

[0ν, 
παυςδτιρα 
ἐμ 1076. 

[0, 
παῦε δ 
ἐπε 1.8. 

10, 
Φοιοέι". 

16). 
ἐαἀ ρα. 

1611 

σἰνϑίῃ Ποὺ ποῦ ἴῃ ππαχτίαρο, ἀοεί] 
Ῥοῦΐεγ. 
99 ΤῊΘ νη{ο 15 Ῥοτπᾶ Ὦγ {ιο Ίαγ/ 

85 Ίοησ ἃ5. ΠΟΥ Ἠαβραπᾶ Ἠνοί]ι: Ότι 
1 ΠΟΥ Ἡπςρατιᾶ ΡῈ ἀεαά, Εἶιο 15 αὖ 
Ἡρετίψ {ο ο ππατίεᾷ {ο πγποη 5116 
νο], οπ]γ ἴῃ ὑπ Τιονᾷ. 
40 Ἐπί 5116 15 Παρρῖεν 1 586 5ο 

αβίάς, αἴ[ετ τὴν Ἱπάρπιεπῦ: απιά Τ 
Ώη]ς αἷδο ὑμαῦ 1 μανῷ {π6 ὥὅριυ οἵ 
αοᾶ. 

8. Νοὸν αξ ἑοασομῖης ἐμῖπρς οβογθᾶ 
ππ{ο 1015, νο Ίσπον ιαῦ πο 81} 
Πᾶν Κποπ]θᾶρο. Ἰποπ]εῖσο ρτῇ- 
ο] αρ: Ῥαῦ Ολατιψ εἀιβεἰ]. 
2 Απᾶ Ἡ δὴν τηαπι ὑμίης πα Π6 

Καονγθίῃ δὴν 48116, Ἡς Κπουγθί πο- 
{μπϊπρ' γεί ἃ5 πὸ οπσΏ{ {ο Ίσπουγ. 
5 Βαύ Ἡ αΠγ ππαπ ἴον ἀοά, ἴ]ια 

ΒΗ1Π6Θ 15 Ίπιούη οἳ Πΐτη. 
4 ΑΒ οοποργηῖης ἠετείοτε {Π6 οαί- 

Ίισ οὗ {λορο ἐήπρς {]ιαῦ ανα οὔετεά 
ἴῃ βαογΊοο ππίο 1015, το πον 
ὑπαί απ 160] 15 ποξῃϊηρ ἴῃ {π᾿ γγοτ]ᾶ, 
απᾷ {ἐπαί Ώπεγο 15. ποπα οἴμεγ ἀοά 
Ὀπαί οπθ. 
δ ἘῸΣ {ΠοπρΏη που Ῥαο ἐπαῤ ἃ18 

σα1]οᾷ σοᾷς, τ ϑίπου ἴῃ Ἠθανθιι ΟἹ 
ἴῃ θαυ (α5 ὕπουθ ο ροᾷς ΤΏΔΏΥ, 
απά Ἰοτᾷς ππατιγ :) 
16 Βαΐ {ο τι λογο 15 Ῥπῦ οπο αοᾶ, 
πο Ἠπίμετ, οἳ πγποπα 816 41] {]Ηπρς, 
86] ννο "1 Ἠϊπα, απιᾷ οπς Τιογ {6515 
Οµτ]δί, γ π]οπα 806 81] ἐ1πσβ, δ 
πθ ΡΥ Πΐτη. 
7 Ηοπρεῖς ἔμανο 15 ποῦ ἴῃ 6ΥοΥγ 

τησ ἐμαί Ιαπιογ]οᾶσο: ἔρον βοὴ ἢ 
οοπβοῖεποο οἵ {πὸ 10] πηΐο Εβδ 
ποττ, αεί Ὁ α5 ἃ {πϊπρ' οἴοσθα απίο 
αι 149], απᾶ {π᾿ 11 εοηβοῖεποθ θϑίηρ 
ν/θα]ς ἶ5 ἀαεβ]αα. 
8 Επί τηθαί οοπηπιοπᾷείΠ τς ποῦ {ο 

αοᾶ: ἴον πεϊθ]ουγ 1ἢ γγο οαῦ, 'αχο το 
{ο ῬοξίεΥ: ποϊί]ον 1 νο οαῦ ποῦ, 
Ἰατθ νο {ο πΟΥΡ6. 
9 Βαΐ {α]κε Ἰιεεί Ἱεξὲ Ὦγ αγ ππθαπΒ 
5 ἸΠῬετίγ οὗ γοπΥ5 Ῥδοσπιο ἃ 
βἰππαρΗπσρ]οσῖς {ο ἔλιοπα {ναί ατα 
σγθα]ς. 
10 Ἐου 1 απγ Πιαπ 566 ἴμαο ΒΊΟΝ 

μιαϑὺ Ἰαπογ]οᾶσα δἰὺ αὖ παθαῦ πι {]ιο 
14915 ἔοτηρ]ο: Αα] ποῦ ἴμο οοτ- 
Βοϊθησς οὗ Ἠϊπα ΠΟΙ 15 νθαίς, "6 
Τεπιβο]άεπεά {ο εαί ἴἼιοβο ἐμίπσ 
ν ΕΕ 8.6 ο ογος {ο 1015 
11 Απά {λμποιρ]ῃ ἴψ Κποπ]οᾶραο 

Β]α]] {ο τνθα]ς Ῥγού]ιου ροτίβ]ι, {ο 
ποια Ον1ς{ ἀῑεα 2 
12 Ῥαῦ πῆει γο Αη 5ο αραϊπβῦ 

1881 

δῖνθῦμ Ποὺ ποῦ ἴῃ τηαχτῖαρο 5181] 
99 ἆο Ῥοίίοσυ. Α νἱΐθ 15 Ῥοαπᾶ ἴον 

5ο Ίοιρ πιε α5 ΠΟΥ Ππαβραπᾶ 
Ἠνεία; Όταί 1ἢ ἐπ Ἰπςραπᾶ Το 
1ᾳοαά, 586 15 ἔσθ {ο ϱο ππαχτῖοᾶ 
{ο πποπα βἶο ν]: οπΊγ ἴπ {πο 

40 Τιονᾶ. Βαΐῦ 586 15 Ἱαρρίεγ 1 586 
πΡίάα αξ 516 15, διέθου τὴν /πᾷρο- 
τηθηῦ: απᾶ Τ {]ηἰς ἐμπαῦ 1 8150 
Ἠανο {ιο ϑ'ριυῖ οὗ αοἄ. 

8. Νὸν οοποογηΐηρ ἐ]ήπρς βαοτ]- 
Ώσαα {ο 14ος: ο Ίσιονγ ἐμαῦ ντε 
411 πᾶν Ἰαιοπ]είρο. Ἰπον]εᾶσε 
Ῥαβείῃ ἀρ, Ραῦ Ίογο 2εᾷ1ΠείΗ. 

2 Τῇ απγ παν ἐπὶ] ὑπαῦ Ίο 
Καονγθί απγίμίπς, ο Ισπουγθί] 
τοῦ γεῦ αξ Β6 οπσΠέ {ο Ίπιοτη; 

8 Όαῦ 1 απγ τησ Ἰονείῃ ἀοᾶ, μα 
4 βᾶτηθ 15 Ίσπιονπι οὐ 1. Οοι- 

οεγηῖης {μογαίοτο {πα οαΜῖπσ οἳ 
{π]ηρ5 βαογῖβοθᾶ {ο 1015, πε 
Κπονν ἐπαῦ πὸ 160] 15 απ ψέμίη ἴτι 
{λα ποτ], απά ια ἔ]ιογο 15 πο 

ὅ ἄαοᾶ Ραῦ οπθ. ἘῸΧΣ ἔποαπρ]ῃ ποτε 
Ῥο ὑμαὰῦ ατα δ] θα σοᾷ5, πΥ]εί]ιοχ 
1π Ἠθαγθι ΟΥ ΟἹ δαγ{]: 8.5 {Ίιθγο 
38 ϱοᾷ8 ΙΠΠΥ, απ ]ογᾷς τπατΣ: 

6 τεί {ο τι πού 15. οπθ «ο, ἐπ 
Ἐαίλεχ, οἳ ποια ατα 811 ἐ]ήπρε, 
απάᾶ πο απ{ο Πτα απ ος Τιοτᾷ, 
6585 Οητιεί, (πγοασ] ΠΟΤῚ 8.6 
411 {πῖπρ8, απᾶ πγαο {ΠτΌτιρ] Πΐτη. 

1 Πονρεῖς ἴῃ 811 τησ] {λογο 15 ποὺ 
{ποὺ Κπον]θᾶρθ : Ῥαί βοππε, Ῥεῖπσ 
τιβθα απ] ποτ {ο {ο 160], οαῦ 
38 οὗ ἃ {πὶπρ' παογ]βεθᾷ {ο απ 
1491: απᾶ {λεῖγ οοπβοῖεποθ Ῥείΐπρ 

8 πγοα]ς 15 ἀἆθβ]εᾶ. ἘῬαί πιραί νη]] 
ποῦ οοπηπηοπᾷ τι {ο ἄοᾶ: πεϊ]ιαν, 
1 ννε οαί ποὺ, ας πγο ἴ]θ πγοβα” 
ΠΟΥ, 1 τγ εα{, {το γε ἐπ Ῥεί{οχ. 

9 Βαύ {α]κο Ἱοσᾷ Ἱεδί Ὦγ ἃν ΤΏ Δ 5 
ς ὄΠροτίγ οὗ γτοανβ Ώδυσπαθ 8, 

10. αἰαπρ]Ηπρρ]οσ]ς {ο ἐδ γγοα]ς. Έ ου 
1 ἃ πιαη 566 {866 ψ ΠΟ] Ἰιαδί 
Ἰπιοπ]εᾶρο αἰθάπις αὖ παθαί, πι αι 
14915 {εππρ]ς, ψΠ| ποῦ 115. οοή- 
5οἴεπορ, 1 Ίο 15 πγθα]ς, 6Ώ6 οπι- 
Ῥο]άεπες {ο ϑαὺ ἐπίτπσς βαστῖβοεᾶ 

11 ἰο]40153 Ἐοτ Τ{μτοτρ]ι ἐπ Κπιον- 
Ἰοᾷρο Ίο ἐπαῦ 15 πγεα]ς ρεν]β]αί1, 
Όλα Ὀγού]ιοτ {ου πνΊιορε βα]κο ΟΕτῖςί 

12 ἀῑεᾶ. Απά {ππε, βἰππίης αραἶηςί 

1 τ. 
Γαἴζειι 
αθίσερ. 

2 αν. 
δια ει ἢ 
“ρ. 

8 αν. 
σο 8 
{αολο. 

αγ. 
ἄο τῦὸ 
αθοιώιᾶ. 

50, 
Φοιυοτ" 

δν. δὲ 
διε δι 
αρ. 

Τατ. τη. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΦΙΟΥΣ Α. 

89 μὴ ἐκγαμίζων 8 κρεῖσσον ποιεῖ, γυνὴ δέ- 
, 40 "12 “ , - ς α. 8 

δεται νόμῳ Ὁ ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζη ὁ ἀνὴρ 

αὐτῆς" ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς Ἡ, ἐλευ- 
΄ὕ 3 κ᾿ Ὡ ᾽ -- / 3 

θέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθηναι, µόνον ἐν 

Κυρί ωτέρα δέ ἐστιν ἐὰ ὕτω 40 Κυρίῳ. μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτω 
, . . τ ἣν , μι “ Δ κ 

μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην᾽ δοκῶ δὲ κἀγὼ 

Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν. 
- ή 

8 Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι 

πάντες γνῶσιν ἔχομεν. ἡ γνῶσις φυσιοῖ, 

9 ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. εἰ δέ' τις δοκεῖ 

εἰδέναιξ τι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε" καθὼς δεῖ 
΄ ἀ " ΄ 3 “ " / φ 

8 γνῶναι εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, οὗτος 
” ” “-“ “ , 

4 ἔγνωσται ὑπ᾽ αὐτοῦ. περὶ τῆς βρώσεως 
- / Ν 

οὖν τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν 
δ 

εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς Θεὸς 
4 5 λ Θ Δ Ν » ΕΥ λ , 6 ἕτερος εἰ μὴ εἷς. καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λεγο- 

’ ”/ » » “ »᾿ “ἸΔΟῪ - δ 

μενοι θεοί, εἴτε ἐν οὐρανῷ, εἴτε ἐπὶ τῆς 
ον [κ μα ΔΝ , Ν ’ 

γῆς' ὥσπερ εἰσὶ θεοὶ πολλοί, καὶ κύριοι 
. ᾽ ς - ο Δ ὃ πολλοί ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ 

αι ΔΝ ’ ΧΕ - » “ο... κ - 
οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν' καὶ εἷς 
πὰρ » - 5 Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι οὗ τὰ πάντα, 

7 καὶ ἡμεῖς δι αὐτοῦ. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν 
ς - Ξ ν Ν κ ΄ 6 πὸ λιν 
ἡ γνῶσις" τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει τοῦ εἰ- 

δώλου ἕως ἄρτιϊ ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσι, 
ΔΝ ς / 9. κα 3 Ν καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα µο- 
’ - - 

8 λύνεται. βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι» 
Οεῶ" » “ΟΥ̓ΡᾺ , ῃ τῷ Θεῷ' οὔτε γὰρ) ἐὰν φάγωμεν περισσεύο- 

μεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα !ὸ. 

9 Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη 
᾿ς , ρα ᾿ θ [ο 1 5. 

10 πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν "1. ἐὰν 
’ ”/ Ν » “ 9 

γάρ τις ἴδῃ σε τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἶδω- 

λείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ 
3 - ΕΣ ΕῚ ,ὔ ᾿Ὶ Ν Ν 

ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ 

1 εἰδωλόθυτα ἐσθίειν ; καὶ ἀπολεῖται!” ὁ ἀσθε- 
- -“ ο ὰ 

νῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει,15 δι ὃν Χρι- 

14 Ν 3 , ο Δ ς ᾿ . 

13 στος ἀπέθανεν : οὕτω δὲ αµαρτανοντες εἰς 

35 γαμίζων 

9) ποιήσει 

40 Οπι. νόμῳ 

41 οπι, αὐτῆς 

1 (εἴ) οπι. δέ 

ἐγνωκέναι 

ὃ οὔπω ἔγνω 

4 Οπι. ἕτερος 

ὅ Οπι. τῆς 

ὃ συνηθείᾳ 

Ἰ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου 

8 παραστήσει 

9. ρη. γὰρ 

10 μὴ φάγωμεν ὑστε- 
ρούμεθα, οὔτε ἐὰν φά- 
γωμεν περισσευόμεθα 

Ἢ ἀσθενέσιν 

13 ἀπόλλυται γὰρ 
19 ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὁ 
ἀδελφὸς 

14 (. γον ἢ) 



10», 
11οπιά2.. 

ἈΡῬουί, 
20. 4. 

ἌΧ Ἰ)ραΐ, 
18. 1. 

ἢ ον, 

ΤοεΙ. 

1611 

| Πιο Ῥγοίμτοατ, απᾶ πγοππᾶ ἐλοῖτ νεα] 
ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ, γε 5 αραϊηξι ΟΕτ]ςί. 
19 Ἠγποχείοτο 1 τηθαῦ τπαζο τὴν Ώτο- 

{μον {ο οὔσοπά, ΙΤ υγ] οαῦ πο ἤθβῃ 
πγηά]ο {πα πνοτ]ά βἰαπᾶσία, Ἱαοευ 1 
τηα]θ τηγ Ῥτοί]μαυ {ο οβειιᾶ. 

Άπα 1 ποὺ απ Ἀροβίϊθῦ απι 1 
ποὺ 1χθε2 Ἠαγο 1 ποῦ βθθὴ Φ6βι5 
Ομτῖβῦ ον Τιοτᾷς 2 ΆΑτε ποῦ τοι τσ 
νοτ]ς ἴῃ πο Τιοτᾶ 2 
2 ΤΕ Τ Ρε ποῦ απ Αροβί]ε πη{ο οἱΠ6ΥΑ, 

γαῦ ἄοαραερα 1 ατη {ο γοα: 1οχ {πα 
568] οὗ τηῖπθ ΑΡοβ(]οβΠΙρ 816 Ὑο ἴῃ 
{π6 Τιοτᾶ. 
8 Μίπθ δῆβϑνου {ο μετα ὑμπαὺ ἆο 

οχαπίπο τηο, 15 {1Π15: 
4 Ἠανο πο ποῦ Ῥοπγετ ἴο οδῦ δηᾷ Το 
αὐ 2 
ὅ Ἐανο πο ποῦ ΡΟΠΥΘΥ {ο ]εαῦ αροταί 

8, ΒΙβίεγ ἃ Ἰνηίο 5 πε 858 οὔθ ὺ 
ΑΡΟΡ{Ι6Β, απᾶ 85 ὑπὸ Ῥσθίβυθῃ οὗ {πε 
1ιοτᾶ, απᾶ ΟερΠαΡ 2 
6 Ον Τ ΟἿΪΥ «πᾶ Βανπαρας, Ἠαγα 

ποῦ νο ῬοπθΥ {ο ἔουρθαχ ποτ]άπρ 2 
π Πο σοοί] ἃ /αΥΙαΥθΘ ΑΠΥ πια 

αἱ 5 οὐγ «Ἰλαγσοβ2 πο Ῥ]απθεί]ι 
αι νἰπεγανᾶ, απᾶ δαί ποῦ οὗ {Π6 
ἐπαϊς {πουθοῦ ΟΥ πἩο ἔθοάθίῃ ἃ 
Ποο]ς, απᾶ οα{εῦ]1 ποὺ οἵ ἐπ τ11Κ οὗ 
ὑο Ποοκ 2 
8 βαγ 1 {πΠ656 {Πίπρε 85 ἃ πΊΑΠ 2 ΟΥ 
Βαῖ ἢ ποῦ {πο Ίαν; υπο Β4ΤΠΘ 8150 ὃ 
9 ἘῸΥ ἰὖ 15 π]ζζεη 1π πο Ίαν οὗ 

Μόοβοβ, Α Τηοα βα]ό ποῦ τσ] {Π6 
τηοα ἢ οὗ ὑπ6 οκ ὑμαὺ (γεαᾶεί] οαὖ 
Όινο οογῃ : ἀοίμ οα ἔακα οδ16 {οὐ 
ΟΧΘῊ 2 
10 ΟΥ Βαζ μ 15 αἰψορθίμου ἔου Οαν 

ΒΒΪΚΘΒ 2 ΤΟΥ ο} 581τ65, πὸ ἀοπθύ, ἐλ 18 
18 υιδύθῃ : ὑμαῦὺ μ6 ὑπαῦ Ῥ]ογεῦι, 
ΒΒου]α Ῥίον ἵπ ΠΟΡΘ: απᾶ ναί Ίο 
{μαῦ οςΠοίἩ ἴῃ Ίορο, 5ποπ]ά Ῥο 
Ῥαχίακοχ οὗ Ἠῖ5 Ἠορο. 
11 ἘΠ πε Ἠανο βούγῃ Πίο τοι 
ρίγα] Έήπρς, 15 16 ἃ ρτοαί ὑμίτης 
1ἴ πγο β]ια]] τεαρ γοῦν οατπα] {πη 65 ἢ 
19 Τῇ οἴμαιβ "6 Ῥαυίακϑυβ οὗ {815 

ΤΟΤΘΥ ΟΥΕΥ τοι, αγὸ τοῦ Ίγε σα. 3 
ἨΜεγοετίΠεΙθβΒ, πο Ίανο ποῦ πβθα 118 
Ῥούπον: Ραΐῦ ΒΥ 811 ἐΒίηρ5, Ἱεβῦ πα 
5Που 1 Ἠπᾶςσ {πο ἀΟ5Ρ6] οἵ ΟἨτ]βῦ. 
18 3Ῥο γο ποῦ Κπον ἐπαὺ {πῸῪ 

ὙΠ] ΟὮ τηϊηϊβίου αροαὺ ΠΟΙ ἐπὶπρ5 
᾿Πῖν6 οὗ {π6 {πϊπρβ οὗ {πὸ Τοπηρ]ο 5 
οπᾶ ΠΟΥ νηλ]ο] τγαῖῦ αὖ {π6 αἰίαχ 
ὉΥΘ Ῥαγία6υς τι {86 αἰίαχ 2 
14 Ῥύνϑη 5ὸ παίῃ ἐμ6 Τιογὰ οτάαἰποᾷ, 

ὑμπαὺ ποὺ ν/λΙο]λ Ῥγαβε] ὑπ (95Ρε] 
ΒΒου]α Ἠτε οἵ {π6 ἀοβροῖ. 

1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡΘ ΨΠ1Π. 12. ΙΧ. 14. 

1881 
{86 Ῥτοίμνοη, απᾶ ποππᾶίηρ 
{αεί οοηΏβοίθπος ἡ ΠΘὴ 10 15 ΘΔ, 

18 γε βίη αραϊιδί Ομ γϑὺύ. Ὕποχε- 
1016, 1ξ τηϑαῦ ππα]θίἩ ΤΗΥ Ῥτο- 
{ΠΟΥ {ο βίππιρ]θ, Τ 1] οαῦ πο 
ΠββΗ ἴῸΣ ΘΥΟΙΤΠΟΣΕ, ὑπαὺ 1 πιακα 
ποῦ ταγ Ῥτοίμεγ {ο βἰππιρ]θ. 

1 ποῦ ἤνθθ 3 απη 1 ποῦ απ 
ΔΡΟΒΌ6 2 πᾶν 1 ποὺ 566} «6515 
οαχ Τιοτᾷ 2 ατα ποῦ το ΤῊΥ ποτε 
ἴῃ {μ6 Τιογᾷ Τῇ {ο οἴπετβ Τ 
Άπω ποῦ δὴ αΡοβί]ο, γοεῦ αὖ Ἱεαςῦ 
1 ατα {ο τοι: ἔοτ (ο 568] οἵ 
1ηΠπθ ΘΡΟΒΟΘΒΗΙΡ 816 γο 1 {86 

8 Τιογχᾷ. Μγ ἄρ[ετσεα {ο ἔμϑτὴ {οί 
4 ακατηῖηθ 1ης 15 {μῖϊ5. ἩἨατο πο 

πο α1ρΏ6 {ο εαῦ απᾶ {ο ἀτίπ]ςὃ 
ὃ Ἠανο νο πο τρης {ἰο ]ειπᾶ 

αὐοαπέ α πο λμαῦ 15 ἃ 176- 
ΠΟΥ ΟΣ, 6τεη 85 ἴμο τοβῦ οἵ {6 
προβᾳθΒ, απᾶ ἴμο Ῥταίμτεηπ οὗ 
ἴπο Τιοχᾶ, απᾶ Οερμαβ» Ον 
1 οη]ψ απᾶ ἘῬαάτπαβαβ, πᾶν πε 
ποὺ ἃ τρ] {ο ἔουθθαῦ πποτ]- 
ἴῃς ἢ 
οἰ αὖ Ἠ5 οὐῃ οἩαχρες52 π]ο 
ῬΙΔηύθ ἢ ἃ υιπεγατᾶ, απᾶ εαθεί] 
ποῦ μπε ἔστη {μαεγθοίὸ οἵ πἩο 
{οοᾶεί]ι ἃ Ώοο], απ οαθεία ποῦ 
οὗ λα πη]]]ς οὗ πο ἥοοκῦ Ῥο 1 
ΒΡΟΔΚ {ποξο (μπρςθ δου ἴπο 
ΙΠΑΊΙΘΥ οἳ πια ΟΥ̓ 5818 ποῦ 
[Πρ Ίαγ 4180 {πε βᾶτηϑ 5 ἘῸΥ 16 
15 τυγιδύθη ἵπ {πο Ίαν; οὗ Ἰ4οβ6Β, 
Ἔποι ϱλα]ό ποῦ πωαζσ]θ ἴμο ος 
ν/πεπ Ίο ἐχοβᾶεί] οαὐ {πο ορτη. 
15 1Ὁ {ον ἴ]ο οχϑὴ {μαι ἀοᾶ 
οατεί1, οὐ 251 ἢ Ἠο 16 α]ἰορείῃμοχ 
ΤΟΥ ΟἿΥἿ βαἷκα» Τοαα, ΤΟΥ οαγ 58Κ6 
10 πας τυ θ : Ῥδσαπαδθ μ6 {πᾶῦ 
ῬΙουσθίῃ οασ]β {ο Ῥ]ουγ ἴῃ ΒΟΡΘ, 
ΘΠ Ίο ὑμπαὺ ἐμγθβϑπ οί, ἐο ἐμγαϑἢ 
ἴῃ Ίορο οὗ Ῥατίακίπρ. Ἡ πα 
βοπγεά ππίο τοι βρῖσιπα] ὀήπρς, 
18 16 ἃ ρτεαί τιφ{{ου 17 πο 58] 
γαρ γοαν οαχηαὶ πρ. Ἡ 
οἴμογς Ῥατία]κα οἱ ἐλ χρη οΥοχ 
γοια, ἆο ποὺ ππο εί 1ποτθ2 ἸΝ6ε- 
γοτίλμε]θβς νο ἀἷά ποῦ πδε {15 
χ]σμς: ΡῬαῦ πο δαν αἲἱ {Π1ΠρΕ, 
{πᾶ} γε 1ΠαΥ ο81156 πο Ἠϊπάχγατιοο 
{ο {Π6 ροβρο] οὗ Ομτίς. Έπον 
γο πού (]ιαῦ ὑπο ν/μΙο] τη βου 
αΡοαί βασγοά {μηρ5 ϑαῦ οὗ ἴλμο 
πρβ οὗ ὑπὸ {επηρίθ, απ ἴἶιου 
πυΏῖο] παῖδ ΡΟΝ {πε αἰίαν πᾶν 
ποῖ ῬοτοηἨ τι {πο αἰίαν» 

14 Ἐναη 80 ἄά ἴμε Τιογᾶ οτάαῖτι 
ια αγ νλ]οὰ Ῥτοσ]αϊπι {πε 
Ροβροαἱ Βμουα γε οἳ ἴλια ϱοβΡε]. 

9 

[ως] 

-π 

ο 

φ 

10 

1 μι 

1 ο] 

Ὑ/μαί βο]άϊον ουεν 86ΥΥ- | 

1 τ. 
Φἰδί6γ. 

505, 
δαϊίῃ δὲ 
ἐξ, αξ πὲ 
αοιινή- 
1655 Ποίἢ, 
ΤοΥ ο 
ϑακο 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ. ΠΡΟΣ 

ν τὶ ΄ Ν ΄ ϑ - ν 

τοὺς ἀδελφούς, καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν 
| » - » Α ς 

συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, εἰς Χριστὸν ἁμαρ- 
8 / “ 

18 τάνετε. διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν 
2 , ’ 

ἀδελφόν µου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν 
ΕΝ τ . ᾿ ον / 

αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν µου σκανδα- 

λίσω. 
Θ Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολοςὶ; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθε- 

ρος”; οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν" τὸν Κύριον 

ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε 
7 

9 ἐν Κυρίῳ; εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, 
λέ εἰ ἴα μμ ὁπτκ ᾿ ἮΝ ΠΡ ΤΟ ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς 

α - ἐφ ; 
8 ἀποστολῆς" ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. ἡ ἐμὴ 

ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί, 
4 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν ; 

Ἀν ” ” 2 2 5 ᾿ - 

δ μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα 

περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, καὶ 
ορ - Ἀ / 

6 οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου, καὶ Κηφᾶς; ἢ μόνος 
᾽ Ἁ ΔΝ / » », » ΄ 56 

ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ 

7 μὴ ἐργάζεσθαι; τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψω- 

γίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ ἐκ 

τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποι- 

µαίνει ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς 

8 ποίμνης οὐκ ἐσθίει; μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦ- 
- Ἀ α ΄ 

τα λαλῶ ; ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα» λέγει; 
» Ἂ “ ΄ Δ ΄ 5 

9 εν γὰρ τῷ Μωσέως νόμῳ γέγραπται, Οὐ 
/ - ο) “ ν “ “- ΄ 

φιμώσεις βοῦν ἁλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει 
- “ Ἂ 3 Α (ἢ ἐν ε, 

10 τῷ Θεῷ ; ἢ δύ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι ἡμᾶς 

γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ᾽ ἐλπίδι ὀφείλειϑ ὁ ἀρο- 
- ᾽ “κ Απο κ α ῃ , 

τριών ἀροτριᾷν, καὶ ὃ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος 

11 αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾽ ἐλπίδι, εἰ ἡμεῖς ὑμῖν 

τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς 
{ ”- Δ ΄ 

19 ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσοµεν; εἰ ἄλλοι τῆς 

ἐξουσίας ὑμῶν 1 μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον 
« “ 3 ” ΕΣ 5» / ”- ο / ’ 

ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύ- 
νεο Ν ’ / “ νν ΄ τῃ᾽ ἀλλὰ πάντα στέγοµε», ἵνα μὴ ἐγκοπήν τι- 

- - 5 , - κ 
13 να!” δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. οὐκ 

ἴδ φ « Ν ς ΡΥ » ΄ 13 ” ΄ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι} ἐκ τοῦ 
΄ ΄“- » ’ « ΄“ / ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσ- 

εδρεύοντες 4 τῷ ϐ ί ερίζονται; ῥρεύοντες]! τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερ : 
[ - ΔΝ 

Η οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε τοῖς τὸ εὐαγγέ- 

λιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 

1 ἐλεύθερος 

3 ἀπόστολος 

ὅ οπι, Χριστὸν 

4 (σφραγίς) µου τῆς ἀ- 
ποστολῆς 
σ ο 4“ 

εστιν αυτη 

6 οπι. τοῦ 

7 ᾿ β ᾿ τὸν καρπὸν 

γα κ Β 
8 καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ 

ὃ ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλπίδι 

10 ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέ- 
χειν 

11 ὑμῶν ἐξουσίας 

(μή) τινα ἐγκοπὴν 

1 αὐᾶ τὰ 

14 παρεδρεύοντες 



1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΙΧ. 1ὔ- κ. 1. 

1611 
16 Βαὺ 1 Ἠανο απβεᾷ ποπο οὗ ἔλμαρα 
πσς. ἨΝοαἰίμοΥ Ἠατο 1 τυϊθη 
{π656 {Π1πρα, {ἐμαί 1Ὁ ΑΠοπ]ᾶ 6 50 
ἄοπα ἀπίο Τὴ6: ΤοΥ 165 νεγο Ῥαῦίεν 
Του 1ηθ {ο αἴθ, ματ {λαί αἩπγ τηβΏ 
βΠοπ]ά τηα]κα τηγ ρ]οτγῖης νοῖᾶ. 
16 Ἐον ἐλοαρ]ι Τ ργεασ]ι {πὸ (οβΡε], 

1 Ἠαγτο ποζμ]πρ {ο ρ]οτγ οὗ: Τ0Υ πο- 
ΘΒ 15 ]αϊ1ά ΡΟΝ 1ηθ, θα, πνοῬ 15 
απ{ο 116, 11 Τ Ῥγοας] ποὺ {λα οβΡε]. 
17 Ἐον 1 Τ ἆο 5 Οήπς ση ]Ππρ]γ, 

1 Ἰατο ἃ τογατά: Ρα 1 αβαϊηδέ παν 
νι], ἃ ἀἱδρεπβαίίοτ οὔ έε (ποδρεῖ 15 
οοιηπ 64 ππ{ο της. 
18 ια! 15 τὴν τογγανγᾷ ἔ]ιαη 2 τον]]γ 

Όλαί πιει 1 Ῥγεαο]μ ἐπ (οβρε], 1 
ΤΠΑΥ Τη8 Κ6 ἴ]ο («οβρεὶ οἵ Ολτὶςς 
νη(λοπί «παχρο, αι Τὸ αὔαδβεο ποὺ 
1ΗΥ Ῥοπγεχ ἴῃ {Π6 (ἀοβΡε]. 
19 Ἐον ἐλοαρ] 1 Ῥο του 1γοπ α]] 

τή, γεί πᾶν Γπηαᾶς 1ηγ5ο]{ βεγνατ{ 
ππ{ο 811, {πεὖ 1 τηϊρηῦ σαΐτι {Π|6 ΤΠΟΥΘ. 
20 Απᾷ πηΐο {16 “65 1 Ῥθοδτηθ ἃ5 

ἃ 6, ὑλαῦ 1 τηϊρ]ι{ σαϊη ὑπὸ 9678: 
{ο {πετ ὑπαῦ αὖο ππᾶεχ {1ο Ίατν, ἃ 5 
ππᾶςν {1ο Ίαπν, ὑπαῦ 1 τηϊσηί ραϊπ 
{ποτ ἐπί ἃγ6 πη ον {Π6 Ίατγ: 
21 Το έλαια {λαί ατα νη]λοαῦ Ἰανν, 

ἃ5 σιὐποιῖῦ Ίαν (Ῥοΐῖηπσ ποὺ νηζ]οιι{ 
Ίαν {ο ἄαοᾶ, Ῥκαῦ ππᾶεχ {ο Ίαν το 
Οµτ]κί,) ολα Τ πηϊρμί ραϊῃπ λεπτα 
{πὰῦ ἃγ6 πιυποιῦ Ἰανν. 
22. ΤῸ {πο γ/θα]ς Ώεσατηο Τ α5 τγοα]ς, 

ναί 1 τηϊρ]ί σαΐπ {16 πγθα]ς: 1 ατη 
πηα(]ο 811 (Πισς {ο 811 της, {ας 1 
πηϊσηέ Ὦγ 81] ΤηΘ 8 5 ΒΕ 6 ΒΟΙΏΘ. 
28 Απᾶ {Π151 ἆο Του {πὸ (4οβρεΙ5 

ΒΆΚΘ, ἴπαῦ Τ τηϊρηῦ Ῥο Ῥατία]κεγ 
ἔλογθοῦ τὶ οι. 
24 πουν το ποῦ ὑπαῦ ἴπεγ νο] 

ΥΠἩΠ 1Π Αα τας ΤΙΠ 811, Ῥταῖ οπθ 16- 
οαϊγεί] πο ρηϊζοῦ Βοταπ, ὑπᾶῦ γα 
1ΙΑΥ ορία]η. 
26 Απ 6Υ6ΥΥ Τηαη {οί βγιναῦμ 

Τον {π6 πηαβίαυσ, ἵδ {οπιροταίο ἴπ 
811} ἐήπσς: Νοῦν {αγ ἄο ἐέ ἴο οὐίαῖτ 
α οογγαρρ]ο ογούα, Ῥαῦ τγῦϑ δὴ Ἱῃ- 
ΘΟ Ρ 1016. 
201 ἰαγείογο 50 στη, ποῦ ἃ5 ΠΗ- 

οδγζαϊπ]γ: Βὸ Ἀρηί 1, ποὺ ἃ5 οπο ὑπαΐ 
Ῥοα{αεί] {πο αἷν: 
27 Ῥαῦ Τ Κεερ ππᾷεΥ τὴν Ῥοᾶγ, απιᾶ 

Ῥνίης 10 1π{ο βαβ]εσίίοπ: 1ε5ί ὑπαὺ Ὁ 
ΑΠΥ ΙΠΘΑΤΊΡ γ/ἨΘή Τ ανα Ῥγθασ]λεᾶ {ο 
οίιθτ5, Γ11ΥΡ6Ι βΠοι]ᾷ θα οαβίασγαγ. 

10 Μουύϑουοὺ ῬγαίἩγαμ, 1 ποῦ] ποῦ 
πας το 5Ποι]ά Ῥο ἱρπουδηΐ, μουν ἐ]ιαί, 
811 οἵ ΤΥ ΠΟΥ ΚΒ πγεγθ ππάεΥ {1ο ο]οιᾶ, 
απ α1 ραςβοᾶ {γοασ] {πο Ρεα: 

1881 

1ὅ Ῥαῦ 1 Ἠατο τιϑϑᾶ ηοπα οὗ ἐπ656 
ἐμίηρθ: απᾶ Τ νητῖίο ποὺ {Π656 
πρ {λαῖ 1Ὁ τηαγ Ῥο 50 οπθ ἴῃ 
ΊΠΥ 6886: Τ0Υ ἐξ τ106γ6 σοοᾶ Του 
ΤὴΘ ταίμεχ ἴο ἀ16, ἴπατ ἐπαῦ απιγ 
ΙΙ ΑβΠοα]ᾶ ππακα τηγ ρ]οτγίπρ 

16 νοῖά. ἘῸΣ 1 Τ ῬγοπςἩ {πε ϱοβ- 
Ῥ6], 1 Ἠατοα ποίῃϊηρ Το σ]οΥγ οἵ; 
ΤΟΥ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ 15. Ἰαϊῖᾷ ὌΡΟΣ Τη6 : 
ΤΟΥ γοῬ 15 πιηΐο τη6, 1 1 Ῥτοθασ]ι 

17 ποῦ {Ππ6 ϱοβρε]. ΈἘον 1 Τ 4ο {πὶ5 
Οὗ πηϊης ΟὟ ν]], 1 Ἠαγο ἃ τθ- 
πναχά: Ῥαὺ 1 ποὺ οἳ ππῖπα ΟΥ 
η, Τ Ἰανο ἃ αἰογαγάςμΙρ 1π- 

18 {παβ[αᾷ {ο 1πο. μαῦ πετ 18 τηΥ 
τοπαγά» ἘΤ]αῦ, πει 1 Ῥτοασ]ι 
Όλο ροβΡε1, Τ ππαγ τηα]κο {11ο ϱ08- 
06] πηθλοαί οἩαχροθ, 50. 85 ποὺ {ο 
τι586 {ο ὑπ6 {π]] τησ τ]σ]{ ἴῃ ἴ]α 

19 ροβρε]. Έον {ποῖ}. 1 πνας 1γθθ 
1χοτηα 811 πε, 1 ῬτοιρΏῖ τη βοῇ 
ππᾶεν Ῥοπάαραο {ο 811, ὑμπαῦ 1 

20 τηϊργὺ ραῖπ ὑΠ6 1ΠΟΥΘ. ἀπᾶ {ο 
ο ὅν 1 Ῥεσαιπο α5 ἃ «67, 
Όιαῦ 1 τυϊρηὺ σαΐτι 2 6υγ5: {ο {Π6 1 
λαί αγο ἹΠάοΥ {ο Ίαχγ, 35 πε 
{86 Ίανγ, ποὺ Ῥοΐπρ τη 5618 ππᾷθΥ 
{Π6 Ἰανν, ὑπαῦ Τ γτηϊρηῦ σαϊπ ΠῚ 

21 ἐμαί ατα ππάςθν ο Ἰὰτν ; {ο ἔπετη 
ὑμπαῦ ατα νηλοαί Ίαν, 85 πἔ]ι- 
οα{ Ίαν, ποῦ Ῥεϊησ πι λοτπί Ἰανν 
{ο ἀοᾶ, Ραῦ ππᾶογ Ία1γ {ο Οµτ1δ, 
ναί Τ τηϊρηῦ σαΐτ ἔμ θυ {π΄ αγα 

22 πυλοαί Ίαν. Το {πο σγεα]ς 1 Ῥε- 
ο8Ίηθ Ἰγαα]ς, ὑμαῦ 1 γηϊρηῦ σαΐπ 
{Π|6 Ἰγθα]ς; Τα1η Ῥδσσπιθ α1 (μήπρς 
το 811 τπαἩ, μαι Τ τπαγ Ὦγ 81] 

25 ΊΠΘΔἨΒ 58 016 801196. Απά Τζο αἩ 
ὑπ] ηρ5 ΤῸ {μα σοβΡρε]’5 Β8 6, ὑπαῦ 
1 τηαγ Ῥε ἃ ]οἶπί Ῥατία]κεγ {Ἠογθ- 

24 οἵ. πον γϑ ποῦ ὑπαύ ἴ]1ογ τ] ἢ 
ΤῸΠ ἴῃ ἃ 1Υαςς 71 811, Ὀταί οπθ 
τϑοϑϊνθίῃ {π6 )χϊζ65 Έπνεηπ 50 

2ὅ σὰ, ὑπᾶὺ ο 1παγ αἰίαῖπ. Απᾶ 
ΘΥΘΥῪ τῆδηι ὑπαὺ βύγίνοῦμ 1π {Π6 
64Π1ΟΡ 15 {επηρεγα{ε ἴῃ 41} ἐΠϊηρ5. 
Νοῦν ὑπου ὤο ἐξ ἰο τοσεῖνο ἃ 60Υ- 
ΤΡ. 1016. ογονα: Ραῦ πο απ ἴῃ- 

26 οοιγαρ8ρ]α. Τ ΠΟΥ Ι͂ΌΥ 50 1, 
358 ποῦ πποθγίαΙπ]γ; 50 Ξῆρηΐ 1, 

ὩἹ ὃἃ5. ποὺ Ῥοεαίϊπσ {1ο αἲτ: Ραὺ Τ 
δραβεῦ τὴν Ῥοάγ, απᾶ Ἐτίπρ 1 
1Π{ο Ῥοπᾶαρε: 1ο5ί ΒΥ ΒΥ 1ΠΘΔΗΡ, 
α[ίον {ια 1 Ἰανγο Ῥγθασ]λαᾶ {ο 
οὐμετβ, 1 ΠΙΨΒΕΙ βΠοι]ά Ῥο τε- 
Ἰδσῦεᾶ, 

10 Ἔουν 1 πγοα]ά ποῦ, Ῥγοίμταη, Ἡανο 
σοι ρπογαπ{, ΠΟ ὑπαὺ οαν Τα- 
{6Υβ8 ΤΟΥ͂Θ. 411 ππᾶονγ {πο οἸοιὶ, 
δ Πα 811 Ῥραβρβεά {γοιρῃ {Πο 568 ; 
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Σ ἰῇ ὅς 
16 ἐγὼ δὲ οὐδενὶ ἐχρησάμην" τούτων οὐκ 

-” Ν “ ια ασ , » 5 Δ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτω γένηται ἐν ἐμοὶ 
" ΄ ο Ά / 

καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν, ἢ τὸ καύ- 
2 5 

16 χημά μου ἵνα τις κενώσῃ , ἐὰν γὰρ εὐαγ- 
Ἄν, , ρον 

γελίζωμαι, οὐκ ἔστι μοι καὐχημα' ἀνάγκη 
᾿ Απ. δ ο δα δέ: ᾽ / ἐὰν» 

γάρ μοι ἐπίκειται οὐαὶ δέϊϊ μοι ἐστίν, ἐὰ 
Ν 2 / 5 Δ σα ν - 

17 μὴ εὐαγγελίζωμαι. εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο 
, Ν » ο εἰ . 3 / πράσσω, μισθὸν ἔχω᾽ εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν 

/ / ᾱν ἈΞ ς ΄ 

18 πεπίστευµαι. τίς οὖν μοί ἐστιν ὁ μισθός; 
ιό . 

ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐ- 

αγγέλιον τοῦ Χριστοῦ δ, εἰς τὸ μὴ καταχρή- 

σασθαι τῇ ἐξουσίᾳ µου ἐν τῷ εὐαγγελί η α µ ῷ εὐαγγελίῳ. 
} /’ Δ Ἂ ) . - 5 Δ 

19 ἐλεύθερος γαρ ὧν εκ πάντων, πασιν έµαυτον 
[ἢ 

90 ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω. καὶ 
:} ’ ” ΕῚ ’ « ΕΣ - α΄ 

ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα 
5 / / Ῥ πνεύσει ἃ Π ε ε ἃ Ιουδαίους κερδήσω᾽ τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ 

9 - 
ῃ 19 ἡ ᾿ ἘἘΝ η / κ - 

νόμον,ὸ ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω᾽ τοῖς 
3 - νι 4 4 ας 
ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὧν ἄνομος Θεῷ ἀλλ᾽ 

κοι σα ΔΓΕ 
ἔννομος Χριστῷ "Ἵ, ἵνα κερδήσω”. ἀνόμους. 
» ἐφ - 3 ᾿ «ε 29 3 / σ 

33 ἐγενόμην τοις ἀσθενέσιν ὡς” ἀσθενής, ινα 

᾿ 3 - τ - - : 
τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω. τοῖς πᾶσι γέγονα 

1 94 ’ ή / Δ / ». 

26 τα παντα, ινα παντως τινας σώσω, του- 

20 δὲ “ ὃ Δ. Δ 3 δ ιά τοῦ δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοι- 
- Ε] - ’ 2 ”/ ” [4] 38 νωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν 

, ΄ / Δ , ο 
σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς 

δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον ; οὕτω τρέχετε, ἵνα 
/ “ / 

95 καταλάβητε. πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα 
᾽ ͵ Ὁ ΠῚ ᾿ 9 4 π 
ἐγκρατεύεται' ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν 

, “ λα” Ν 26 στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. ἐγὼ 
, “ , ε ᾽ 5. 7 . σ τοίνυν οὕτω τρέχω, ὡς οὐκ ἀδήλως' οὕτω 

΄ Ὠ 3 / 

97 πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων΄ ἀλλ᾽ ὑπωπιάζω 
- - / 2 

μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως, ἄλλοις 
᾽ ο] 3 ἵν, ὕ 

κηρύξας, αὐτὸς ἀδύκιμος γένωμαι. 
΄ - - 3 σ΄ 10 οΟὐ θέλω δὲϊ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι 

« , ἘΠῚ ἊΝ , ο) . 
οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην 

ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, 

15 οὐ κέχρημαι οὐδενὶ 

οὐδεὶς κενώσει 

17 γάρ 

18. οηι. τοῦ Χριστοῦ 

19 ᾳαἀὰ μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ 
νόμον, 

30 Θεοῦ 

Χριστοῦ 
, 1 κερδάνω τοὺς 

35 ϱπι. ὡς 

34 ϱπι. τὰ 

35 πάντα 

γὰρ 
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1611 

2 Απᾶ ποχο 811 Ῥαρίπεᾶ απο Μο-. 
565 ἴῃ 11ο ο]οιᾶ, απιᾷ ἴῃ ἐπ ϱοα: 
5. Απᾶ οἱᾷ 811 εαῦ {πο βατπο βρ]τ]- 

ἐπ] τπεα{: 
4 Απᾶ αἰᾶ αἩ ἄτῖα]ς ἔλιο βαἴπθ ΒΡ111- 

ἴαα] στη : (ἔοΥ Όπου ἆταπ]ς οὗ (λα 
ΒΡΙΣ τι} Ἠου]ς ναί | Σο]ογγοᾶ {]ιοπα: 
απ ὑπαὺ Ώου] γνας ΟἨτ15{) 
ὅ Βαυὺ {1 τα ην οὗ ἔ]λοπι Ὁ σος 

ποῦ σε] Ῥ]θαβθᾶ: {ον ὕΠπ0ὺ ὙΘΥΘ 
ΟΥΕΥΜΊΥΟΤΥΗ ἴῃ {πο π]άεΥπεβς. 
ϐ Νο {ποθ {μῖπρς ποῦ Του. 

6ΧαΤΙΡΙΘΡ, {ο ὑπ6 Ἱπίοπῦ πνο β]οι]ά 
ποῦ δῦ αξίοι ονΙ] {Ἠ1165, 45 "{λεγ 
αἱ5ο Ἰαβύεᾶ. 
7 Νεϊίμεν Ῥο το Ιάο]αίεις, ἃ5 156 76 

ΒΟΙῚ6 οὗ {λεπα, αβ 16 15 στι δαοη, Ἔ Τηο 
Ῥεορίο βαΐῦ ἆονπι {ο οαξ πᾷ ἀτίπῖς, 
3 1086 πρ {ο Ρ]αγ. 
Β Ἰοαἱἔ]ιαΥ Τοῦ τ1β αοπητη1{ [ογπΙοαΙοἩ, 

38 βο1Πο οὗ {απ οοτητηϊ θα, απ 
ἘἜΤΘΙ ἴῃ οπθ ἆαγ ἔητεο απᾶ πγοπίγ 
Πιοπδαπᾶ. 
9. Ναϊί]οχ Ἰοὺ 5 {οπιρί ΟἨ1β!, ἃ5 

80116 οὗ {ᾖιοπι 4150 {επιρίεᾶ, απιά 
Ἄπγογο ἀεβίτογεᾶ οἳ βεγροπ/β. 
10 Νοαϊίμαυ πππτητι 6, 8 βοτηθ 

οὗ ἔππετη 4150 1ηαγΙΙαχθ, απᾶ Ἀπγετα 
ἀεβίγογεᾶ οὗ {πο 4εβίΥΟΥ6Υ.- 
11 Νου 811 {π686 ὑπ]ὴρ5 αρροπεά 

ππ{ο {ποτ 1Τ0Υ Ἰαεπβαπρ]ο5:. ἀπ 
ΠΟῪ ατο τσ] το ΤΟΥ ο} ΔΤ ΟΠ 10, 
ΡΟ ΠΟΙ {πὸ οπᾶς οὗ {πε σου] 
8γ6 ΘΟΙΉ6. 
12 Ὑ/μεγαίοτο 1οὺ Ἠΐπα ποὺ {π1η1- 
ΕΝ 16 Ρἰαπάεί], ἴοχκο Ἱεες Ἰοϑὺ Ίο 
811. 
19 Τ]ογο Ἱα]ι πο ἑοπιρία [Ιου ἑα]κεη 

γοα, Ὀπό εαπον αξ 15. ΙοοπΙποη {ο 
τις: να αοᾶ 15 ἔφη {π|, τὸ νο] 
ποῦ ποτ σοῦ {ο Ῥα ἑαπιρίεά αΡογο 
μαῦ τοι 816 αρ]α: Ῥαῦ ση τὴ 
π6 {επηρίαίίοη 4150 ἹπαΚκο ἃ ασ 
{ο 9βσαβθ, ὑμαὺ γο τῇδ Ῥο 8016 ἴο 
ροθαυ 11. 
14 ἨγΠεγείοχαο παγ ἆθατ]γ νε]ονεά, 

Ποο Τοπ 14οἱαἰχγ. 
15 1 εραα]ς ας {ο πήδο πΊθη: ]πάσο 

γο πγλαί 1 βαγ. 
160 πο οαρ οὗ Ῥ]οβεῖης νηλῖο] πγα 

ρ]οβ5, ἰβ. 16 ποὺ ἐπ οΟπΙΤΗΠΠΙΟΙ 
οὗ {π6 ῬΙοοᾶ οἵ ΟΙ! Ἔπο Ῥτοαᾶς 
ὙΠΟ πνο Ὀγθα]ς, 15 16 ποῦ {Π6 οοτ- 
1ΩΠΙΟΠ οὗ {π6 Ῥοάγ οἳ ΟἸγ]ϑῦ ἢ 
17 ἘῸΣ πο Ῥαϊπρ ἨΠΙΑΠΥ 816 Ο9Π6 

Ῥχεαᾶ, απᾶ οπ6 Ῥοᾶσ: {οΥ πο 816 
811 ρατία]κοις οὗ ἐπαῦ οπο Ῥγοδί. 
18 Ῥε]ο]ά Τγας] αὐξου ὑπ ἤθβη : ατα 

ποῦ {πεγ πυμΙοἩ οαί οὗ {ο βαοτίβοεΒ 
Ῥατίακοενς οὗ {πὸ Αἰίαν 2 

[ου] σι η». ο5 

-Ἱ 

οο 

9 

10 

11 

12 

19 

14 
15 

10 

ἘΠ 

18 

1881 
ΔΩ͂ τΟΥΘ 81] Ῥαρμπεᾶ 1ππίο 
Μσβοβ ἴῃ {πὸ εἶοαά απᾶ ἴῃ ἐπ 
568,; δηᾷ ἀῑᾷ 811 ϑαῦ [86 βϑιὴθ 
ΒΡΙ Σὰ] αηθαξ; απά ἀἷά αἲ 
ἀτ]η]ς ὑπθ βαπηο βρί πα] ἀτιη]ς: 
10Υ ποὺ ἄταπ]ς οὗ ἃ βρϊτπια] 
χουἷς ναί {ο]οσεά επι: απᾶ 
[86 τουῖς πνας ΟἨτὶδ. Ἠοπρεϊν 
πα τποϑὺ οἳ παπι ἄοά Ίναβ 
ποῦ ὙΧ611 ρ]οαθεᾶ; {οΥ πα ΟῚ 
οΥοε{Ἡτου ἴῃ πο ὙΠΙάΘΓΠΘΒΒ. 
Νον 21656 {ήπσς Ἴοχο ΟἿΣ 
οπαΤΗΡΙΘΑ, {ο {πὸ παπί πο 
ΕΠοι]ά ποὺ 1156 αξίον ον] ήπρς, 
ΔΒ ΠΟΥ αἱβο Ἰπδίο. ἈΝοϊεν 
Ῥο γο Ιᾳο]αίεγβ, 5 Ἴνογθ ΒΟΠΙΘ 
οὗ πο: α5 16 15 να, 
Το ῬΘΟΡΙΘ βαῦ ἄοππ {ο οαῖ 
απιά αὐἴηῖκ, απᾶ 10896 τρ {ο 
ρίασ.  Ἀοϊνες εί τι οεοπιπαῖξ 
{ογπ]σα{ΙοἩ, 38 8ΟΙΠΟ οἵ ἴμοθπι 
οοτητηϊ 64, απιά 161} ἵπ οπε δ 
{πνορ απᾶά πετ {μοιϑϑπ. 
ΝΟΥ Ἰοὺ ας ἰαπιρί {λιο ὃΤιογᾶ, 
85. 80116 οὗ {ματι θειηρίαᾶ, απᾶ 
Ῥοχ]ελεῖ Ὦγ {π6 βουρθηΐβ. Νεὶ- 
ΤΠ6} ΙΠΠΥΊΩΠΥ γ6, α8 ΒΟΠ16 οἳ 
{ποτ ΤΥ τι" 661, απά Ῥοχὶδ]οᾶ 
Ῥγ. {πμ6 ἀοβίσουου. Νοὺ {μερα 
ὑήπσς Ἰαρρεποά ππίο {παπι ΡΥ 
πίαγ οἵ οχαπιρίἰε; απᾶ {μετ 
νους τει ΤῸΥ Οὐ απζπποπῖ- 
ΜοἨ, ὍΡΟΝ ποτὰ {πὸ οπς οὗ 
{16 ἃρὸβ 818 οοῖηθ. µθ6γθ- 
{οτο Ἰοὺ 1ήπι ας {Ππ|π]κοὶ ἢ} Ίο 
βἰαπᾶ εί] ἰακθ Ἰεοά Ἱεεῦ Τε 
γα. Ἴμογο μα πο ἱειππρία- 
οι. ἰδκθη τοι Ῥαί Απο αβ 
1ΙΔΠ οἂπ θα: μαὺ οὔ [15 
Τα π], τὸ ΜΠ1 ποὺ βου 
τοι {ο Ῥα ἰοιηρίθα ἃΡονθ {λαῦ 
γο 8706 8016; Ῥαῦ ση] γηι πα 
{οπιρίαδίοι. Ἰηα]τα 4150 ἴμο ΨΥ 
οἳ «8οαβο, ὑπαῦ ο τηαΥ "6 8016 
ἰο οπᾶπτο 1. : 

ὙΥΠΟΡοΐουθ, τὰν Ῥε]ογεᾶ, Πεε 
1τοπα Ι4ο]αίνγ. 1 βρεα]ς 85 ἴο 
γῖδο 1ΠΘΗ;: πᾶρθ το γαῖ 1 βαγ. 
Ἔ]ο οαρ οὗ Ῥ]οβρίις πνήσ] πα 
μ]688, 15 16 ποὺ ἃ ὅοοπππαηῖοτ 
οἵ {πὸ Ῥ]ουᾶ οἳ Οµτὶςι ΤΠ 
θῬγοαᾶ πνπῖεὮ στο Ῥγοα]ς, 15 1 
ποὺ ἃ ὅοοπηπηππίοη οὗ {πε Ῥοᾶσ 
οἳ Οτι Ἰβοσείησ ὑπαῦ πε, 
ὙΠΟ αχθ ΙΗΔΗΓ, 8.6. οπ6 θῬγοαᾶ, 
οπθ Ῥοάγ: 1ο πα 811 Ῥαχία]ο 
8ο ο οὔθ θρυθαᾶ. Ῥοαλμο]ά 
Ίβγας] αἲίοι ἰαο Πδβῃη: Ἠαγνα 
ποῦ πον π]ήσ]ι εα {Π6 ΒΔΟΥ 665 
οοπηηιπῖοα σι πο αἰίατὸ 
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ο 8 
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“ » 

9 καὶ πάντες εἰς τὸν Μωσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν 
” ᾿ . 3 “-“ Ν Δ Ν 

3 τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πάντες τὸ 
- ἱ κι ῃ 

4 αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον, καὶ πάντες 
ον . 

τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον᾽ ἔπινον γὰρ 
- , , ἘΣ ν 

ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας" ἡ δὲ 
» » » ών 

ὅ πέτρα ἦν ὁ Χριστός. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς 
, Φα], γι «  Ἡ 

πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ Θεός" κατε- 
“-“ / - ν 

ὃ στρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ταῦτα δὲ 
΄ Ν Ν ὦ ς Ἂν 

τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς 
΄ ν » ΄σ »» ΄ 

ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμη- 
Δ ’ 

7 σαν. μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς 
σι ο ᾿΄ ΕΣ ΄ ς 

τινες αὐτῶν ὡς" γέγραπται, ᾿Ἐκάθισεν ὁ 
ος - Ν - ΝΞ τρ 4 

λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν παι- 
΄ 3 νο 

8 ζειν. μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν 
΄ ς . 

ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκο- 
- / Δ' » / Ν 

9 σιτρεῖς χιλιάδες. μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν 
υ 3 σι 

Χριστόν", καθὼς καί! τινες αὐτῶν ἐπείρα- 

19 σαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντοῦ. μηδὲ 
, Υ 6. Τ 7 σ΄ ᾽ / 

γογγύζετε, καθὼς καί; τινες αὐτῶν έγογ- 

γυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. 
“ δὲ ΄ 3.9 9 , δον ᾿Ξ 

11 ταῦτα δὲ πάνταδ τύποιϑ συνέβαινον ἐκείνοις 
᾽ , Δ λ , Ἔγῖα, » 6 ν 
ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὖς τὰ 

19 τέλη τῶν αἰώνων κατήντησεν), ὥστε ὁ 
΄ / ΄ 

13 δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ. πειρα- 
Δ ς - ᾽ »/ Ϊ΄ κ Τον , Α 

σμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος 
ΔΝ Ν « / Δ ΕΣ εἰ; 5 ΄“ 

πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πει- 
-- ὰ Ν 

ρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν 
τῷ ΄“΄ εἶ 8 ” 8. ΄ δύ θ 

ᾧ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι 

ὑμᾶς Π ὑπενεγκεῖν. 
] Δ / ΕΣ / ’ ἌΡ “ 

ι ιόπερ, ἀγαπητοί µου, φεύγετε ἀπὸ τῆς 

16 εἰδωλολατρείας. ὡς φρονίμοις λέγω, κρί- 
ς -- ιά Δ / ΄ 

16 νατε υμεις ὁ φημι. τὸ ποτήριον της 
᾿ / [ιν 5 “πὶ 3. ’ - 

εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμε», οὐχὶ κοινωνία τοῦ 
“ “ “" ” , Ν μ᾿ Δ 

αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστί; τὸν ἄρτον ὃν 

κλώμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ 
- 3 ’ μά - ” ο νὰ ΙΙ Χριστοῦ ἐστίν; ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα," 

« ιά 2 ο « Ἂ / Ψ “ οἱ πολλοί ἐσμεν' οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ 
Ν 3” , Ω 

18 ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. βλέπετε τὸν Ἴσ- 
ΔΝ ΝᾺ ν ΄ Ἂ "9 ς ᾽ / 

ραὴλ κατὰ σάρκα οὐχὶ οἱ ἐσθίοντες τὰς 
΄ ” ΄ 

θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσί; 

9 3 ὥσπερ 

ἕ Κύριον ἐεσῖ, ποτ πατῇ. 
4 ρηι. καί 

ὕ ἀπώλλυντο 

ὃ καθάπερ «7 οπε. καί 

8 0ηι. πάντα 

9 τυπικῶς 

10 κατήντηκεν 

1 ϱπι. ὑμᾶς 

12 (Μα γα. οτι. ,) 

721 
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1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ Χ. 19- ΧΙ. 1. 

1611 
19 ὙἨγμαῦ β 1 (πεπὂ ὑπαὺ {16 

1491 15 αἩγ Ορ οἳ ὑπαὺ νο 15 
οὔεγεά ἴῃ βαστίῇοο {ο 14918 15 αγ 
ΕΙπρο 
20 Ῥαή ΙΓ αγ Ὠιαί {πὸ εήπσς 

ψἩῖο] ὑπ θη 1165 Ἀβαοτίβος, ἴ]ιογ 
βαογίβοοθ {ο ἄαθνί]β, απᾶ ποὺ {ο 
αοᾶ: απιᾶ 1 που ποὺ ἐπαὺ γο 
Ὃ πα, Ἠαγο {οΠοπδμΙρ πι ἆο- 
γ1]8. 
21 Ὑο οδηποὺ ἀτ]η]ς {16 οπρ οὗ 

{πο Τιουῦ, απᾶ {π6 οὰρ οὗ ἄθνγ]]ς: 
ο οαπηποῦ Ῥο Ῥατίακαις οἳ ἴἶπα 
Του Ταβίο, απᾶ οἵ {π6 {αριο οἳ 
ἄεν]]ς. 
22 Ῥο πο Ῥχογο]κα {πὸ Τιοτᾷ {ο 

16β]οιβγ2 αἲθ Πο δβίποηρος {πῃ 
πε 
25 ΑΠ ἠήπρς 816 ]αγγ[αὶ Του της, αὐ 

811 πρ αγο ποῦ οχρεά]επίέ: ΑΠ 
Ώήπρς αγο ανα] 1ογ πο, Ῥαῦ αἲ] 
πρβ δα ϊν ποῦ. 
24 Τιοῦ πο τῇδ βθοὶς Ἠϊ5 οὐχ : Ῥαὺ 

6Υ6ΙΥ Τη8) ΠΟΥ ΘΙ 5 νθα]{Ἡ. 
26 ὙΥΠαύβοθυϑυ 15 βο]ά ἴῃ {Π6 βῃῃαχη- 

Ῥ]68, ὑπαῦ οαί, αβ]άπς πο 4πθβΙΟΠ 
ΤΟΥ εοπβοῖεηςθ Βα]θ. 
26 ΒῸΣ ἈἘίλο θαυ] 15 ὑπ6 Τιογᾷ”ς, 

δι 4 {]ιο {α]ησβς ὑπουθοῦ. 
2τ Τῇ απγ οἳ παπα ἐπαῦ 6] ον ποὺ 

Ῥιά γοα ίο α 7εαϑέ, απ γο ΡῈ α15- 
Ῥοβεᾶ {ο Ρο, τυ μαύβοθυθυ 15 βϑῦ Ῥοείογα 
γοι, οα΄, αθκῖτῃρ πιο ᾳαθβίῖοτ ΤΟΥ 601 - 
ΒΟΙΘΠΟΘ βα]κο. 
28 Ῥιαῦ 1 αΠΥ ΤῊ δαγ πηΐο τοπ, 
ΤῊ] 15 ο/ῇογες [ἢ βου ῆοα πηΐο 14015, 
οαῦ ποὺ ΤῸ Ἠ15 βᾷῖθ ὑπαῦ Βῃδυθα 15, 
ΘΠ ΓοΥ οοπβοΙοπσθ βακθ. ἘΤῚΘ θαυ ἢ 
15 ὅπ Τιοχᾷ”Β, απᾶ {πο {π1ποββ ὑπ6γ- 
οἳ 
99 Οοπβοῖοποο 1 βὰν, ποῦ (λίπη οἵγΗ, 

Ῥαῦ οἵ ὑπὸ οί]ιογ΄5: ΤῸΥ νιγ 15. ΤΙΥ 
Ἠροατίγ Ἱαπάρεά οἳ αποίΠεγ τας 
ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΟ ἢ 
80 Του, 11 ΡΥ ρύαοθ "6 ἃ Ῥδ1- 

ὕδκου, ὩΥ απ Τ ΘΥ1] 6ροκεη οὗ {ον 
να ΓοΥ νηΙοἩ 1 ρίνο ὑμδ 5 ὃ 
81 ὙΥΠΟΙΠΟΥ ὑμουθίουθ Ὑο οαῦ οὐ 

ἁνίπῖς, οὗ. ν/αίβοευοχ το ἆο, ἆο αἱ 
{ο {116 ρ]οτγ οὗ αοᾶ. 
93. (νο ποποθ οἤσπσα, ποθι ΠΥ {ο 

{πὸ ᾖσνγ5, που {ο ἐπ ἔθη (1165, ΠΟΥ͂ 
{ο {π6 Οµατο] οὗ αοᾶ: 
89. γε ἃ5 1 Ῥ]οαδε 81] τπθη ἴῃ 81] 

{πῖηρ5, ποῦ Βθοιηρ τηῖπθ ο Ρτοβῦ, 
Ραῦ ὑπμ6 Ῥτοβί οὗ τχδην, ὑμπαῦ {ΠΟῪ 
1παΥ ΡῈ βανοαᾷ. 

11 Ῥο γο Ιο]11οπ6ΥΒ οἳ 116, 6ΥΘΠ αβ 
Ι 4150 ατα οἵ Οµτ]β0. 

1881 

19 Ὑγπαῦ βαγ 1 ιαπ» ἐπαὺ α ἐπἰηρσ 
βαοτίβοθά {ο 015 15. δηγίμίηρ, 
ΟΥ {παὺ απ 140] ἰβ απγης ἢ 

20 Ῥαΐ Γδαι, ὑπαὺ {πὸ Ολήπρς ΒΊΟΝ 
πο θη! 1165 βαοχ]ῃσα, {αγ βαοτ]- 
Άσε {ο 1άεν]]ς, απᾶ ποῦ {ο ἄοᾶ: 
απᾶ Τ σου] ποῦ {μας γο 5ῃουᾶ 
Ίανο οοπηπηπηίοια πλ 1άον]]ς. 

21 Ὑο οαπποῦ ἄνη]ς {Π6 οπρ οἵ ἐπ 
Τιοτᾶ, απᾶ ὑπ ορ οἵ 14αν]]ς: ο 
οαηποῦ Ῥατία]κο οὗ {π6 {αρίο οἵ 
πο Τιοτᾶ, απιά οὗ πο ἰαμ]ο οἵ 
α1ᾳονί]β. Ον ἄο πο Ῥχογο]κο {π6 
Του ἰο Ἰθεα]οιβγ2 81:86 76 
ΒΙΓΟΠΡΘΥ λατ Ίο 
ΑΗ ὑμήπσς αὐ Ἰανα]; θαΐ 81] 

Ώμηρβ ατα ποὺ οχρεᾷ]οπί. ΑΠ 
ὑΗπρς αγθ Ἰαυσία] ; θα 811 {πη ρ5 
Ξ ρα γ ποῦ. Τιοῦ πὸ τηδ1 566]ς Ἠ15 
Οὐ, Ραὺ ἐαο] 5 πεϊρμροατ5 

25 σοοά. ἨΠαΐδοθγου 15 βο]ᾷ ἴῃ {π6 
ΒΗαΠΙΡΙ65, οαῦ, αβΚίηςσ πο 41685- 
Ποπ ΤΟΥ οοπβοῖθηςθ βα]κο; Γ0Υ {16 
ΘΑ 15 ἴμο Τιογτᾷ”, απᾶ {μα 
{α]ποβς {λεγεοξ. Τῇ οπς οἵ ἔ]ατα 
Όλα! Ῥε]ίονο ποὺ θα θ ἢ τοι {ο 
α 7εαδέ, απᾶ γ τὸ ΦἹβροβεᾶ {ο 
6ο; Ἱπ]αίβοέενεον 15 βοὺ Ῥοΐογα 
τοι, οαῦ, αβ]ῖῃπςσ πο απθββοη 

28 {ον οοπβοίθηςο βακθ. Ῥαι 1 
ΑΠΥ ΤπαΠ 580 ππίο τοι, ΤΗ5 
Πα] Ῥευυι οΏεγοά ἴῃ βαογῖβσα, 
οαῦ πο, Του Ἠϊδ βαίκα ια 
βμαυγαᾶ 16, απᾶ Του οοπβοῖθησθ 
βαίε: «οοηβοίθποθ, Τ βαγ, ποῦ 
Ὠμπο οπῃ, Ῥαΐς ἴμο οὐ Υ δ: 
ΤῸ ΨΥ 15 ΤΥ Ἠρετί ΠΙαᾶσεᾶ 

80 Ὦψ. αποῦμεγ οοπηβοίθηοϱ» 51 
1 ὉΥ 6τασς Ῥραγία]κα, ΨῈΥ απ 
1 ον Αροκοπ οὗ Γον ναί {ου 
με] Τ ρῖνο (]απ]ςς ο) Ὑοί]ιογ 
{Ππογοίοτο Ὑο οαῖ, οὐ αὐ], ΟΥ̓ 

ὙγΠαΐβοθευΥθγ Ὑο ἄο, ἄο αἲ {ο 
2 πο ρου οὗ ἄοά. «ἄἶνο πο 

οσσαβίοηπ οἳ βαιππρῃς, οἴί]ιον 
ἰο απ, ΟΥ {ο «ταεκβ, οΥ {ο 

98 πο «Ἠατοη οὗ ἄοά: 6εγεη 85 
1 αἱδο Ῥίθαδο αἲὶ Ίπεν 1π αἲὶ 
πρΕ, ποῦ βϑϑὶπρ τη 6. ΟΥ̓́ΤΕ 
Ῥχοβί, Ῥαὺ ὑπὸ ργοῖΐέ οἳ ἴο 
ΙΔΗΣ, ὑμπαῦ {αγ τπαγ Ὀο βανρᾶ. 

11 Ῥο γε ἰπηϊψαύουβ οὗ παθ, 6Υ6Π 
ΔΒ 1 4150 81 οὗ Ομτίβῦ. 

ὧν [κά 

2 τῷ 

1 (τ. 
άΕΠΙΟΠ. 

2 αν. 
δεῖ ιοί 
αρ. 

805, ΙΓ 
Ῥαγίακε 
τοέτι 
ια ]ς- 
Γιζισδς 



ἘΠΙΞΣΤΟΛῊΗ ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 129 

19 τί οὖν φημι; ὅτι εἴδωλόν 1 τί ἐστιν; ἢ ὅτι 1 εἰδωλόθυτόν 

90 εἰδωλόθυτόν 1" τί ἐστιν; ἀλλ᾽ ὅτι ἃ θύει τὰ "ἡ εἴδωλόν 

ἔθνη, δαιμονίοις θύει, καὶ οὐ Θεῷ" οὐ θέλω 
δὲ « ΄“ κ - ’ / 

ἐ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. 
3 ’ ΄ ελ 

21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ πο- 
/ / ᾽ ᾽ , ΄ 

τήριον δαιμονίων᾽ οὐ δύνασθε τραπέζης 
/ ΄ Ν ΄ , Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 

Ἁ “- Ν -/ κ. / 
9» ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότε- 

ροι αὐτοῦ ἐσμέν; 

“2. Πάντα μοι" ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμ- 

φέρει. πάντα μοι" ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα 

84. οἰκοδομεῖ. μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ 

ῶ5 τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος, πᾶν τὸ ἐν μα- 
χὰ / . / Ν 3 / κέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρί- 

50 νοντες διὰ τὴν συνείδησι΄ τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ 

57 γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. εἰ δέ! τις καλεῖ 
« - - » , ἢ ᾿ ») 

ὑμᾶς τῶν ἀπίστων, καὶ θέλετε πορεύεσθαι, 
΄“ δὶ ᾿ 6 3 ’ Ν 

πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν 
« ΄ 

98 ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. ἐὰν δέ τις 

ὑμῖν εἴπῃ, Τοῦτο εἰδωλόθυτόν 15 ἐστι, μὴ 
5 , ὃ πα ” ΔΝ ΄ νι πχ. ν 

ἐσθίετε, δι ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν 

συνείδησιν τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ 

29 πλήρωμα αὐτῆς 3, συνείδησιν δὲ λέγω, 
ΑΝ Δ ς - 5 ν δὰ “ ἘΞ ων ’ οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου" ἱνατί 

Δ 4 γὰρ ἡ ἐλευθερία µου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης 
/ 

30 συνειδήσεως; εἰ δὲ Ὃ ἐγὼ χάριτι µετέχω, τί 
“ τ ΑΝ - 

βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ; 
» οἱ » , » / ” - 

81 εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, 

39 πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. ἀπρόσκοποι 

γίνεσθε καὶ ᾿Ιουϑαίοις Ἵ καὶ Ἕλλησι καὶ τῇ 

38 ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ' καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶ- 
λα Ώ ᾿ κ ΚΝ . ῥ 

σιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέ- 
3, 8 - “ “-“ 

ρον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσι. 

11 μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ, 

17 

13 

19 

ἴο 

Οἱ, μοι 

ΟἨι, ἕκαστος 

(εἴ) οπι. δέ 

ἱερόθυτόν 

Α Π τ΄ , 
Οπι. του γὰρ Ἰζυρίου 
οπιά ο) υ6γ. 28 

οπι. δὲ 

καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε 



750 1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΧΙ. 2- 19. 

να Ον, ίγα- 
αἰκ{οχιδ. 

Ι Τιαί ἐξ, 
α εουΕΥ- 
πο, τι 
σίση ἐπαΐ 
518 ἐ8 
τι ΕΥ 
το 
Ῥοιῦσον ΟΥ̓ 
16Υ Ἠμτι8- 
θαπι. 

! Ον, 
τοῦ. 

Γον, 
Φε]λῖςηιδ. 

ΠΟΥ, 
δερίξδ, 

1611 
2 ΝΟΥ 1 ρναῖδο τοι, Ῥγεί]γοἨ, ἐΠιαΐ 

γοα ΤΟΙΠΘΙΠΡΟΥ 116 ἴηι 811 {Π1πρΒ, αππᾶ 
Ίταερ {Π6 | ογάἵπαπσςθς, ἃ5 1 ἀομνογοα 
Ώπαετηα {ο γοι. 
9 Βα 1 νου] Ἠαγο τοι Ίππο, ολα 

{π6 μοδᾶ οἵ ενενγ τηα ἰ5 Ομ δέ: 
απά {πὸ Ποαᾶ οὗ ἐπ πποτηα ἰ5. ἴ]ιο 
τησ, ἃ Πα {π6 Ποαᾶ οὗ Ὁ υῖϑὺ 15 αοᾶ. 
4 Ἠνοιγ Τη81) ῬΥΔΥ ΩΡ οὗ ΡΥΟΡΊΘΕΣ- 

1ης, Πανίηπρ Ἠ]5 Ἠοαᾶ οονοτεᾶ, 415- 
λοπιοπγοί]ι 115 Ἠοαᾶ. 

5. Βαΐ ονατγ ποπιαη ιοί ρταγοί]ι 
ΟΥ Ῥγορμορ]εῦ ση ΠΟΥ Ἰοιᾶ πη- 
οονοταᾶ, «ἀἰδποποιγαῦ]α ΠΟΥ Ἰιοαᾶ : 
ΤΟΥ {πᾶῦ 15 6γεηπ 811 οπο αδ 1 Εἶα 
π6γο ΒΠαΥΘΠ. 
6 Του Π πο πποππαι Ῥο ποὺ οογογοαᾷ. 

Ἰοὺ ΠΟΥ αἱδο "6 ποτ: μαὺ 1ἢ 16 ΡῈ ἃ 
ΒΠΏΤΩΘ ΤΟΥ α ΠΟΠ Το 6 5ΠΟΥῚ ΟΥ̓ 
βΠαναῃ, ἰοὺ Ποὺ ΡῸ οουθυθ. 
1 ΕοΥ ἃ 1παπ Ἱπάσθᾶ οπρ]ῦ ποὺ το 

60Υ6Υ Ἠϊ5 Ἠοαᾶ, ΓοταβηπεὮ α5 ο 18 
Ώιο παρα απᾶ ρ]οτγ οἵ ἀοά: Ὀτπί 
ια ποια 15 {6 ρ]ουγ οἳ {116 ταα. 
8 Ἐου {Π6 τπαη 15 ποῦ οὗ {16 πγο- 

Τη8}} : Βαὺ ἴ]ιο σγοτηϑῃ οἳ {Π6 της. 
9 Ναϊί]ον σας {16 τα ογθαϊθα ΤῸΥ 

Όλο πγοππαν: αὐ {Π6 ποππαπ ἴον {Π6 
Τη8. 
10 Ἐον {π|5 οαπ5ο οπρῃὺ {ο πγο- 

τηδ {ο Ἠανο Ἰροπεγ οη εν Ἰθαᾶ, 
Ῥοασατιβα οὗ {π6 Απροῖς. 
11 ἈΝονοτί]ε]θβς, ποϊζμον 15 ἴπο 

1παι πηζμοα{ί {πὸ ποπιανπ, Ἠπθίζηθυ 
Όλο πνοππαν νπζποαῦ 116 1παπι ἴῃ {86 
Τιονᾷ. 
19 ἘῸΣ αξ ὑπὸ πποπιαη {5 οἱ ἴμο 

ΙΠΔΏ: 6ΥΘ6Π 50 18 {16 ΊπςΠ 8150 Ὦγ 
{πὸ ποπιαν: Ραὺ 81} {πηρ5 οὗ ἄοα. 
18 πᾶρο ἴῃ γοπχβε]νες, 15 15 «0116- 
1 Οιαῦ ἃ Ὑνοπιαα Ῥχαγ πηΐο ἄἀοά 
ππσοογογθς 2 
14 Ῥοῦι ποὺ ετοη παίπγο ἰ{561} 

ἴοας]μ τοι, ἐμαί 1 ἃ τη Ἠαγο Ίοπρ 
Ἰαῖν, 16 15 ἃ Βῃϑτηθ πηΐο 11η 2 
15 Βεΐ 1 ἃ ποτηαπ Ἠατο Ίοπρ Ἰαίν, 

16 15. ἃ ΡΙΟΥ {ο Ἠετ: 10Υ ΠΟῪ Παῖγ 15 
Ρίνοαιι ΠΟΥ {ου ἃ Γεογοετίπρ. 
16 Βαεὺ 1 αγ ππατι βοθτη {0 θ6 6Ο1- 

ἰαπίΙοιβ, γγθ Ἠαγθ πο ΕΠΟ οΠδίοπι, 
ποίου ὑπ 0Ἠπτομοας οὗ αοᾶ. Σ 
17 Νου ἴῃ {15 ὑπαὺ 1 ἀθοϊασο τγέο 

μουν, Τ᾿ Ῥταϊβο τοι ποῦ, ὑπαῦ γοα ΘοΙη 6 
ἰοροί]εν ποὺ {ον {π6 Ῥοΐέον, ὑπὺ {ον 
{Π6 π/οΥΡ6. 
18 ΒῸΣ Άγεί οὗ 811] θη γ6 οοπιθ 

ἰορεί]ον ἵπ {πΠ6 ΟΠπτοἩ, 1 δαν ἐμπαὺ 
ἴμετο Ῥο | ἀῑνίβίοπβ απποπΡ οι, απά 
1 ραχ1γ Ῥεμενε 16. 
19 ἘῸΣ {Π616 παδύ Ῥο 4180 | Ἡεγερίας 

1881 
2. Νου Ἰ ναί τοι ἐμπαὺ τε 

ΥΘΊΠΘΙΠΡΘΥ Το ἴῃ 811 0ΠΙπβΕ, απᾶ 
ΠΟ] {αβύ {πὸ ὑγϑα θη 5, 6Υεπ 85 

9.1 ἀεμνοτοί παπα {ογοα. Βα Τ 
πγοπ]ᾷ παν γοα Ἰσιουυ, ὑπαῦ ἴ]ιο 
Ἰιοαά οὗ ονουγ παν 15. Ο]δε; 
απᾶ {π0 Ἠοαᾶ οὗ ἐπ πνοιπαι 18 
ιο ππατι; απιᾷ {ο ποδᾶ οἵ ΟἨτ]ςε 

4 15 ἀοᾶ. Ἐνοαιν 1παπ Ῥγαγίηρ ΟΥ̓ 
ῬΙοΡΗΘΡΥΙΗΡ, Πανίπςσ 118 Ἰεαᾶ 
«ονθγαᾷ, ἀϊξδμοποπιτδξ]ι 15 Ἠοαᾶ. 
Βαῦ ονοτγ ποππαπ Ῥταγίπρ ΟΥ̓ 
Ῥγορηοβγίηρ ὙΠ ΠΟΥ Ποϑᾶ Ἱή- 
ναῖ]οά ἀἰξμοποιγεῦι ΠΟΥ Ἰοας : 
ΤΟΥ 18 18 οπθ απιᾷ ἴ]α βα1πθ (ης 

Ὁ ας 1 ϱ]ο πογο βμαναπ. Έον 1 
ἃ ἹΟΙΠΑΠ 15 ποῦ νοῖ]εᾷ, Ἰοὺ ΠΟΥ 
150 Ὀ6 Βῃοσῃ: Ραὺ 1 Ὁ 15 ἃ 
ΒΠαΙΠ6Θ {0 α ΠΟΙΑ {ο ο ΒΠΟΥΠ. 
οὗ. ΒΗαΥΟΠ, ἰθὺ ευ Ὦο νοαι]ο. 

τ Ἐον ἃ τὴ Ἰπάεοί οπσ]μέ ποὺ 
{ο Ἠαγο Ἠϊ5 Ἰοαά νοι]οᾷ, {οταξδ- 
1ΗΠΙΟἩ α5 ο 15 ὑπὸ Ἱπαρο απᾶ 
ΒΊΟΥ οἳ ἄοᾶ: Ῥαὺ {πὸ γοπιατ 

8 15 πο ρ]οιγ οἵ {πΠ6 1παα. ἘῸΣ 
{6 τῆδ 15 ποὺ οἵ {1ο Το 8} :; 

9. Ῥτ{ {πὸ Ὑγοτηαι οὐ πα τα: ῸΥ 
ΠΟΙΟΥ͂ πας ἴπαο τπαπ ογθαξρα 
{0Υ {πα ποια; αὖ {Π|6 γγοπιαπι 
ΤΟΥ πο Ίπαπ: ΤῸ {πὶ8 σαπβο 
οπβΏῦ {πο ποια {ο 1Ἠανο α 
αἶσπ οὗ απλονΙψ οἩ ΠΟΥ Ἰθαᾶ, 
Ῥοασατιδο οὗ πο απσα]5. Ἠοπραϊε 
ΠΟΘΙ ΠΟΥ 18 ἴπο πποπιαν τυ ποὺὺ 
{πο τπα, ΠΟΥ ο ται υιὑποιῦὺ 
{πο ποπΠαΙ, 1η 1ο Τιογᾶ, Έον αβ 
{Πιο πποπαπ {5 οὗ {Π6 τηα, 80 15 
Όλα ται 81Ξ0 Ὦγ {Π6 ποια; Ὀτί 
411 {Π]Πρ05 ατα οἵ ἀοᾶ. οτπᾶρο γα 
3Ίπ γοπχβε]νος: 15 1Ὁ 5οεπα]ν ὑμπδῦ 
ἃ ΠΟΙΙΑΠ τας ππίο ο πη- 
γοϊ]εά » οί] ποὺ 6γεη παίαχα 
1056 1 ἴοασομ το, ναί, 1 ἃ ΤΕΙ 
Πᾶν Ίος Παΐτ, 10 15 ἃ 4ἱδμοποτχ 
{ο 1 Βαΐ 1 ἃ ποπιαπ Ἠαγο 
Ίοηρ Ἰαῖν, 165 15 ἃ ϱΊοΥγ {ο ΠΟΥ: 
101 ΠΟΥ Πα 15 ρἴνοι ΠΟΥ {ου ἃ 
οογετίπρ. Βαῦ 1 Δ τηαΏ 866Τῃ- 
οἴ {ο ο εοπἰαπ{ ος, Ὑο Ἠανα 
πο. 5.0 οπδίοτα, πθίίμαχ ἴ]λο 
ΟΠ ΤΌΠ65 οἵ ἀοᾶ. 

Βαῦ ἴῃ οἶνῖηρ γοα {115 «μαχρο, 
1 γργαΐϊβθὸ γοὰ πο, ἐϊιαὺ το 
ϱοἵππθ {οροί]αν ποὺ ἴον {πὸ Ῥοίζαν 
Ῥαὺ {ου ο που, ον ἢγβϑὺ 
οὗ 811, παν Ὑο οοπιὀ {οροίμον 
51η πο «Ἡαχοα, 1 πρᾶν λα 
ααἰνίδίοη5 οχὶδῦ απποηςρ τοι; 

19 απά 1 Ῥαχνγ Ῥε[ογε 16. ἘΈοτ 
Ώμευθ ππηδί 6 150 ὅΠεχθβῖθΒ 

ὧι 

10 

11 

16 

17 

18 

10 νυ, 
πανε ατι- 
ἐμογὶ 
ου 

305, 
απιοιᾷ 

5ος, ἡ) 
δογ 7} 0- 
σαΐϊονι 

4 ἅτ. 
δολἱδηιδ. 

5 0ΟΥ, 
«αρίϊοηδ 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 

Σ ε - ο , 
3 Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί], ὅτι πάντα μου 

’ Ν Ν ΄ εαο δ 

μέμνησθε, καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς πα- 
/ ΄ / Ν « - Ἂ, ὕ 

8 ραδύσεις κατέχετε. θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι, 

ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστι 
ος κ᾿ 9 

κεφαλὴ δὲ γυναικός, ὁ ἀνήρ' κεφαλὴ δὲ 
- ΄ ς / “ ΠῚ / 

4 Χριστοῦ, ὁ Θεός. πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος 
Ἄ / " “ ” ἢ προφητεύων, κατὰ κεφαλῆς ἔχων, καται- 

- ΄“ ΔΝ 

ὅ σχίνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. πᾶσα δὲ γυνὴ 

προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακα- 

λύπτῳ τῇ κεφαλῇ, καταισχύνει τὴν κεφαλὴν 
-“ νὰ ΄“΄ 

ἑαυτῆς ἕν γάρ ἐστε καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυ- 

6 ρημένῃ. εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, 

καὶ κειράσθω" εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ 
΄ ιά 

κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω, 

7 ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι 

τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ ὑπάρχων" 
4 ᾿ Ν /{ 3 ΄ 5 » / 3 

8 ᾽γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. οὐ γάρ ἐστιν 
υπ ” / Ε) Ν Ἁ 3 5 , Ἡ Ν 

9 ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός" καὶ 
ΜῈ » 5 , 3 δὴ ν Ν - ᾿ ΔΝ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ 

, η - 10 γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα" διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ 

γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ 
9 , ΄ Ἂ 11 τοὺς ἀγγέλους: πλὴν οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυ- 

΄ 3 2. ναικός, οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρός, ἐν Κυρίφι 
“ ν ς 9 Γ 3 , τς Ν 19 ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτω καὶ 
ς πρ) - , 9 ν - 

ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ 
“ » ε - Ε “ / ο γι 5 Ν 

18 Θεοῦ, ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε' πρέπον ἐστὶ 
” 3 “ »"» 

γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ Θεῷ προσεύ- 

Ἡ χεσθαι; ἢ" οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει 
ς δα ιά πια " Ελ) “ 3 , 9.0. ὧν. 
ὑμᾶς, ὅτε ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ 
2 , λ ΑΔ - / ἊΝ ον 3 / 

16 ἐστί; γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστίν. 
ς ή » ᾿ - 

ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ. 

16 εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύ- 
, 3“ Ὦ - δι. ες 5 ῃ 

την συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, δὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι 

τοῦ Θεοῦ. 

172 Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ, 

ὅτε οὐκ εἰς τὸ κρεῖττον ἀλλ᾽ εἰς 

185 τὸ ἧττον συνέρχεσθε. πρῶτον μὲν γὰρ 
΄ « - - 

συνερχομένων ὑμῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, 
5 ’ / Ε | 2 ε , 

ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ 

19 μέρος τι πιστεύω. δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Λ. 

1 οπι., ἀδελφοί, 

5 αάᾶ τοῦ 

ὅ γυνὴ χωρὶς ἀνδρός, 
οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναι- 
κός 

6 ρηῃι. ἢ 

Τ ἡ φύσις αὐτὴ 

8 οπι. τῇ 



152 1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΧΙ. 19. 54. 

ἢν, νε 
οσηῃηοὶ 
εαὶ. 

1ο γ᾽ 

ἑμθὴν 
ἐμαΐ αγε 
ῬΟΟΥ, 

δ Μαί. 
20. 26. 
ΝΙατκ 14. 
29, 

1.0, ΚΟΥ 
α γοπιεηι- 
ὀγαπςο. 

ΠΟΥ, 
Φλ6ιυ γ6. 

Γον, 
20 - 
πιεγιί. 

"ΟΣ, 
“Ζιασ- 
76}. 

᾿ ΤΟΥ ΑΠΟΙΜΕΥ., 

1611 
ΑΠΊΟΠΦ τοι, ἐμαῦ ὉΠΟῪ πο 876 
πΏρχογεά τα ὈΘ0 Ιη846 τηδηϊζοβϑῦ 
8ΙΠΟΠΡ γοι. 
90 Ὕ/πει το 60Π1Θ {ορείΠεγ {Πεγο- 

{0Υ6 Πίο 9Π6 Ῥ]ασ6, 1ῇἱ5 ἐ8 Ιποῦ {ο 
θοῦ ἴ]ιο Τιοχᾷ’5 ΘΌΡΡΟΥ. 
21 ἘῸΥ ἴῃ θαζῖπς ΘΥΕΥΥ ΟΠ6 ἔα]κεί]ι 

Ῥοΐογο οέᾖεγ Ἠ18 ονα ΒΌΡΡΘΥ : απιᾶ οπε 
18 Ἠπηρτγ, απιᾶ αποί]ετ 15 ἀγαπ]εῃ. 
2. Ἠμαϊ, Ἠαγο γϑ ποὺ Ἠοπξες {ο 

οαῦ απά {ο ἁγιη]ς 1π 9 ΟΥ ἀεβρίδε τα 
{πὸ Οτο οὗ οί, απᾶά 5πατηο 
ππεπα ἐμαῦὺ Ἱανο ποὺ Ἠλαί 5 πα] 
1 580 ἴο γοῖ ἢ 5181} Τ ρταῖδο τοα ἴῃ 
{815 1 Ρταῖδο τοι ποῦ. 
28 ἘῸΣ 1 Ίιανο τεοεϊνοᾶ οὗ {πΠ6 Τιοτᾷ 
μας ἹνμΙο] αἱδο 1 ἀεμπετεᾶ αππί{ο 
τοι, Ἀ Οιαί ο Τιονᾷ ἆεβαβ, ἴμο 
Β41ηο πρ] ἴῃ πο ἨΘ γα Ἓο-. 
ἰγαγεᾷ, {οο]ς Ῥχεας : ] 
24 Απιᾶ θη ἢ Ἠαᾶ ίνα {μαπχς, 

1ο Όγα]κο 16, δηᾷ Βαϊ, ΤᾺ 6, οαὖ, {815 ἡ 
15 ΤῊΥ͂ Ροᾶγ, τυ ΒΒ ἢ} 15 Ῥγοκει ογγοι: 
{115 4ο πι ΥοΠΙΘΠΙΡΥΑΊΙΟΘ οὗ Τη6. 
25 ΑΥ̓ΤΟΥ͂ {1ο ΒΆΤΩηΘ. ΤΠΏΠΕΥ 8150 ᾖε 

ἐοοΐ; ἴλο ορ πε Ίο "84 5αρρεᾶ, 
βασίπσ, ΤΗϊ5 οπρ 15 {πο ποὺ Τορία- 
πηθηῦ ἴῃ ΠΥ Ῥ]οο: {5 4ο το, 8 
οἑ6 ἃ5. γϑ ἁγ]η]ς 10, [πὶ ΥΕΠΙΘΠΗΡΥΑΊΕΘ 
οὗ το. 
26 ΕῸΣ ἃ5 οἵΐθη 8ἃ5 ο οἂὺ {π185 

Ῥτοαᾶ, απᾶά ἄυϊης 15 οαρ, νο 4ο 
βΊ1οΥ/ {86 Τιοχᾷ’5 ἀθαῦῃ {1} ἢ «90116. 
ϱτ ἨΠιθγείοχο, τ ΠΟΒΟΘΥΘΥ 588}} δαῦ 
15 Ῥτθαᾶ, απιά ἀτιπῖς {Π15. επρ οἵ 
{πὸ Τιοτᾶ απνγοτλ]ψ, 5181] Ῥο σα] 
οἵ {πὸ Ῥοάγ απᾶ Ῥ]οος οὗ ὑπὸ Τιοτς. 
98 Βαΐ 1εί α τα οχατηῖπθ Ἠήπηδε]{, 

απᾶ 5ο 166 Ἠϊπι οαὖ οὗ ελα Ῥγεας, 
απ ἀνίπ]ς οἳ ναί ερ. ς 
29 ἘῸΥ Ίο ὑμαῦ ος {οί} δα ἀτιπ]κοῦ]ι 

πππνοτζμ!γ, θαίθί “Δ 4 αὐ] κοί 
Ιάατητιαίίοη {ο 1ΗΠΙΒΕΙ, ποὺ ἄἱβοθγ- 
πρ {π6 Τιογᾷ’5 Ῥοάγ. 
80 Έον {815 οαπξο ΠΕΠ ΔΙῸ νγδα]ς 

απᾶ βἰ6ΚΙγ απποΏς σοι, δα ΤΙΣΥ 
5166}. 
81 ΕῸΣ 1 τὸ ποπ]ᾷ Ἰπᾶρθ οὐγ- 

βθ]νο», το 5Β8ῃου] ποῦ Ῥε ἡπᾶροᾶ. 
89 Βυῦ π]ιθη νο 816 ]πᾷρεᾶ, πα 

απο οἹαξίοπεᾶ οὗ {μα Τιοτᾶ, {μα Ὕνε 
α]ιοι]ά ποὺ 6 οοιᾶθιητιθᾷ πα ο “ 
πγοχ]ᾷ. 
85 ἨΠπετείογο ΤΥ Ῥτείμγαη, Ἱγθιι 

Υθ 60Π16 {οροῦμεχ ἴο οαἳ, 8ΥΥΥ 916 

84 Απᾶ 1 Δ τηαπ ἨπΏροχ, 16ἱ Ἠ1Πχ 
οαἳ αὖ Ίσππο, ὑπαῦ γε «0Π1θ ποῦ {ορο- 
ἀποὺ ππίο Ι οοπάσιηπαθΙοἩπ. Απα {λα 
τοϑῦ συ] 1 βϑὺ ἴῃ οὐ θυ, πε 1 οοπ1ο. | 

20 

21 

29 

᾿ς ΟἿΡ οἳ λε Τιοτᾷ πηνγου 1] ν, 5Π|8}} 

84 

ο 15 ἀνιπη]θῃ. 

3 7πᾶσοα. Ῥπί 8τιπεη πγο ατο Ππᾶσ- 

1881 

ΑΊΠΟΩΡ Τοπ, ὑμαῦ ἔλογ νήσο] ΔΥΘ 
αῬρτογεᾶ τη. Ῥο τπαᾶο πιαπ]- 
168{ απποπβ γΥοα. Πε {16γθ- 
{ο0το Ὑθ αββεπηρ]ο 7οπγβε]γες 
ἰοσεΐ]οατ, 1 18 ποῦ Ῥοββίρ]ο {ο 
θα {ο Τιονᾷ5 5Ἴρρετ: 10 ἴπ 
τοιχ οαπσ οαςἩ οπ6θ {ακοαῖ]ι 
Ῥοΐοχο οἱᾖε 115 Οὐ ΒΈΌΡΡΟΥ:; 
Απᾶ οπθ 18 ἨάΠρτγ, απᾶ αποἴ]εν 

Ὑ]ηαι2 Ἰαγο τε 
ποὺ ποιιβθ5 {ο εαξ απιᾶᾷ {ο ἄτιτπ]ς 
1η 2 ΟΥ̓ ἆθβδρίβο το {πὸ Το} οὗ 
ἄοᾶ, απά ρα {μθτὴ ἴο 5]ᾶτηθ 
Όιαί Ἴμανο ποὺ ὙΥμαῦ ϱπαΠ Τ 
βαγ {ο γοα 7 μα] Τ Ῥταῖδο γοα 
πη {815}  Ῥταϊδο τοι ποῦ. ΒῸΣ 
1 τοσοθιγεᾷ οἳ {πὸ Τιογᾶ {πδῦ 
ὙΠΟ 4150 1 ἀαλνετεᾶ απίο 
γοα, μον ὑπαῦ πο Τιοτᾷ “6515 
ἴῃ {π6 πῖρηῦ ἴπ ΒΟ ες τῦὰ5 
Ῥείγαγεᾶ ἐοοῖς Ώτααᾶ; 8η64 πετ 
6 Ἰαᾶ ρίνει ἐπαπκς, μΒ6. Όχα]κα 
10, 84 εαῖᾶ, Τις 15 τα Ῥοάᾶγ, 
ὙΠΠΟῊ 415 ΤῸΥ τοι: 5 ἆο ἴῃ 
ΥΘΠΠΘΙΠΡΥΑΠΟΘ οὗ τη0, ΤΙ Ί]κα 
1Π3ΊΠΘΥ 8150 Π6 σαρ, αἲ[εν 54ρ- 
ρε, βαυίηρσ, ΤῊΪ5 ορ 15 {86 
ΠΟΥ ὅοογθηϑηῦ ἴῃ Τὴ ὈΪ]οΟΩ: 
{815 ἄο, 85. οὖν 85 ο ἁτίηις ἐξ, 
ἴῃ ΥΕΠΙΘΙΗΡΥΑΠΕΘ οὗ τηθ. ἘῸΣ 
α5 ο{ίεη ἃ5. το δαὺ {15 Ὀγθδᾶ, 
απᾶ ἅπιπ]ς η6 σαρ, 7ο Ίτο- 
οἰαίση ο Τιογα 5 ἆθαί]ι {1 Π6 
οσο. ὙΥ̓Πμουθίοσθ ἩἨΊΟΡΟΕΥΕΥ 
5ΠαΗ οαΐ ἐπ Ῥγεαᾶ οὐ ἄν] {Π6 

Ῥο συμ] οἳ πὸ Ῥοάγ ατπᾷ (μα 
Ῥ]οοᾶᾷ οὗ {πμ0 Τιονά. Επι 1εί ἃ 
ΙΗ3Ί Ῥχοτο ἨΠηςδο]Ε, απ 5ο 1εί 
τη οαῦ οὐ ἴπο Ώτοας, αιιᾶ ἄτιτιῖς 

οὗ {πο οαρ. ἘῸΥ Ἡο {]ιαί εα{εί]ι 
απᾶ αὐ οί, οπ{αί] απιᾷ ἀτῖτι]κ- 
οὐ] πᾷροιπθπῦ ππίο ὨΪτη 6}, 18 
Ίο θᾳἴβοστη ποῦ {ιο Ῥοᾶγ. Έοτ 
{815 οαπ5δθ ΤΠ ΠΥ 4ΠΠΟΠΡ τοα 876 
τ/θα]ς ἃ Πα] 5: Κ]γ, απᾶ ποῦ ἃ Τετ; 
βἱεερ. Βυὺ πο Τάϊεεεγποᾶ 
οχβε]νθδ, Ίο 5Ποπ]ᾶ πο ὃὈα 

ο, πο απο ολμαβίεποᾶ οὗ {μα 
Τιονᾶ, εινα ντο ΤηΣΥ ποῦ Ῥο οοῃ 
ἀστωπεᾶ γη {1ο πποτ]ᾶ. η μθτε- 
1016, ΤΙΨ ΡΤΘΙΗΤΕΠ, ΒΘ Ὑο 6οπηθ 
ἰοσείμετ {ο οαὖ, πγαϊῦ ὁ {0Υ 
αΠΟΙΠΘΥ. Τῇ αηγ ΤΠαΠ 15 Ἠπηρτγ, 
1εί ήτα οαί αὖ Ἠόπιε; ναί γοῦν 
οοπηῖπσ {οσείπετ ΡῈ ποῦ απίο 
Ππᾶραπηεηϐ. Απᾶ {πο χοϑὺ τ} 
1 εί Ιπ οτε ππεπβοστετ Τ 
ὍΟΙΏΘ. 

105, 
604 Ε- 
σαΐτολι 

505, 
πανε 
γοϊμίηῦ 

505, 
δλαΙ Τ 
φγαΐῖδε 
ψοιι 5 
1 ἐπὶ 1 
Ῥγαῖξδε 
γοιι ποῖ, 

4 Μαην 
ΑΠΟΙΘΠΕ 
ααθλιογῖ- 
{165 τοαά 
ἐδ ῬΥΌΚο)ι 
Το” ου. 

5 ΟΥ ἐσλ- 
ίαπιειιέ 

6 ὅτ. αἱδ- 
ογϊηιῖ- 
παΐε. 

Τατ. αἷς- 
ογϊηιῖ- 
παϊεά. 

8 ΟΓΥ, 
1ο]ιόι 
τος αΥὸ 
7μασεοα 
οΓ ἐμὲ 
1ογᾶ, θα 
αγὸ 6") α5- 
{επιες 



ἘΠΙΞΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 

» αἱ δα, 5 ιό « κ Ν , ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιµοι φανεροὶ γένων- 
- φ ΄“΄ 

90 ται ἐν ὑμῖν. συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ 
ΔΝ » ή 5 ” 4 ἢ »“" - 

τὸ αὐτό, οὐκ ἔστι Κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν. 
μη Ν Ἁ - , 

51 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει 
» - - Ν 4 “ἃ δὲ θύ 
ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει. 

λ λ κκ ᾽ » 3 να. / Ν 
2» µη γὰρ οικιας οὐκ εχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ 

, ΕΝ - » 8 ΄ - 

πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρο- 
- Ν τ νο Μ᾿ / νεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί 

Ἔν , 9 » , ς - ῃ ͵ ΧῚΟ ὑμῖν εἴπω"; ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ; 
» ἌἊ; - » Ν Ἂ ᾿ φ 54 

4 οὐκ ἐπαινῶ. ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ 
- Δ ΄ - « 

τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ 

Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο 
» 2 Ν 3 ’ ” Ν 

24 ἔλαβεν ἄρτον, καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ 
- , Ν 

εἶπε, Λάβετε, φάγετε," τοῦτό μού ἐστι τὸ 

σῶμα. τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον 1” τοῦτο 
΄σ ν 

45 ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὡσαύτως 
ΔΝ 9 Ν ΄σ 

καὶ τὸ ποτήριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, 
-“ Ν / ς Ν / 5» Ν » 

Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν 
τῷ ἐμῷ αἵματι τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν 

ν . Ν 3 / ς / Ν 

96 πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὁσάκις γὰρ 

ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον, καὶ τὸ ποτή- 
»“ 13 / Ν 6 ’ - κ [ ριον τοῦτο ὃ πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου 

" αν σ δ 

91 καταγγέλλετε ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ. ὥστε ὃς 
Ἅ ᾽ / Ν ” 14 Δ / Ν ᾿ 

ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτή- 
- Μ 5» , 2 ” ” 

ριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος έσται τοῦ 

58 σώματος καὶ" αἵματος τοῦ Κυρίου. δοκιµα- 
΄ ἈΝ ς / Ν “ Ε “- 

ζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ 
μ᾿ 5 ’ ΑΝ» “- / ΄ ἄρτου ἐσθιέτω, καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω. 

9) ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως 15, κρίμα 
ες - » θί ΔΝ ” υ ὃ ’ Λ 

ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ 
” -“ Ἂ ΄ - 

80 σῶμα τοῦ Ἐυρίουϊ, διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν 
ἈΝ 3 ” 9 ” ν - 

πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶν- 

31 ται ἱκανοί. εἰ γὰρ] ἑαυτοὺς διεκρίνοµεν, 
᾽ Ἃ » , / , εν 

35 οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα. κρινόμενοι δέ, ὑπὸ 
- ” 19 , ιά Ν 8 ΄ / 

Κυρίου 1" παιδευόµεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ 

38 κατακριθῶμεν. ὥστε, ἀδελφοί µου, συνερ- 
Ἁ ΄- ΄ 

χόµενοι εἰς τὸ φαγεῖν, ἀλλήλους ἐκδέχεσθε. 
- " ὦ ὟΝ 

8: εἰ δέ Ὁ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω" ἵνα μὴ εἰς 
’ ΄ .] Ν / ς 4. 

κρίμα συνέρχησθε. τὰ δὲ λοιπά, ὡς ἂν 

ἔλθω, διατάξομαι, 

9. εἴπω ὑμῖν 

10 (Ματᾳ. ὑμᾶς; ἐν τού- 
τῳ) 

11 ρῃϊ. Λάβετε, φάγετε, 
(Τοῦτό) 

13 ρηι, κλώμενον ἰετί, 
ποὶ πνατς. 

15 ΟΠι. τοῦτο 

14 ΟΠΙ. τοῦτον 

15 ᾳζᾷ τοῦ 

16 ϱπι, ἀναξίως 

17 οπι. τοῦ Κυρίου 

18. δὲ 

1 (7]Τ αγῳ. κρινόμενοι δὲ 
ὑπὸ ΙΚυρίου,) 

30 (εὖ οπι. δέ 

738 
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"ον, 4 πα- 
ποια. 

1σν. 
6γοσελδ. 

1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΧΙΙ. 1- 168. 

1611 

12. Νου οοπεργπίηρ ϱρη πια] σίγ 8, 
Ῥναίμταπ, 1 γγοπ]ᾶ ποῦ παν γοα 1ς- 
Ποτα{. 
2 Ὑο ΚΟΠ ὑπαῦ γο πεγο ἀεπέ]]ες, 

οαχτ]θᾷ αΤΑΥ ππ{ο {Π|656 ἄππηρ 14915, 
6Υ6Π 85 Υο 676 164. 
8 ἨΠετείοχο 1 ρον γοα ἴο πη61- 

παπα, Ὀιαί πο τπαι βροακίησ’ Ὦγ 
Όλο βρὶυ οὐ ἄοᾶ οα]]εί]ι 655 Ἰαο- 
σαγβαεᾶ: απιά ἐπαῦ πο τπα σαπ 847 
ναί Ζοδας 15 {ιο Τιοτᾶ, ναί Ὦγ ἴ]ιο 
Ἠο]ψ ἀποβῇ. 
4 Νοῦν {Πογο 816 ἄἰγετριίίος οἳ σ11{5, 

Ῥαύ Όλα 58 1η6 βΡΙ116. 
ὅ Απιά {λογο ἃ16 4Ηἴεγοποθς οὗ α- 

πηϊπΙςγαὔίοΏΒ, Ῥαῦ ἐπ βαι1πο Γιο. 
6 Απᾶ {ποῦ 816 αἰ νθυβιυϊθϑ οὗ ορ6- 

χα19Ἠ5, Ῥας 16 15 π6 βαῖὴθ «οᾶ, 
νν]]σ]ι του] ί 811 ἴῃ 81]. 
7 Ῥαΐ ὑπὸ ππαπα[ορίαίοπ οἳ ἐπ 
ΒΡ 15. ρίνειι {ο ΘΥΘΙῪ 1ΠαΠ {ο ῬΥῸ- 
ἘΠ ψ 108]. 
8 ἘῸΣ {ο οπο 15 σίγϑῃ Ὦγ {ιο βριυῦ 

{π6 σου οἵ τυϊβάοχη, {ο αποί]θΥ {16 
ΟΥ̓ οἳ Κηον]θᾶρθ, Ὦγ πο βᾶχηο 
ΒΡ. 
9. ΤῸ Δ πούπου Ταϊ ἢ, Ὦγ {π6 βατηθ 

ΒΡΙΣΙῦ : {ο Δ ΠΟΥΠοΥ με ΗΒ οὗ Ἠοα]- 
πρ, ΡΥ {π6 βατηο ΒΡ: 
10 ΤῸ αποίµμεν {πο σου κίηρ' οὗ τηῖ- 

Υ46165, ἴο ΠΟΘ. ῬΙΌΡΠΘΟΥ, {ο απι- 
οἴ]ιου ἀἱβοσνπῖπις οὗ ΕΡΙΥ108, {ο ΘΟ ΠΟΥ 
αἴτει» κῖν 5. οὐ {οησπθς, {ο ΠΟΙΟΥ͂ 
186 Ἰηὐουρυθύαίίοι οὗ {οηρταςεβ. 
11 Ῥαὺύ 811 {π656 σου κοίη ὑπαῦ οπο 

Άπια {Π6 βοβαιηθ Βρ1υ1Ὁ, αἁγιάϊιρ {ο 
ΘΥΘΥῪ τηπαπ βαγοτα]]γ α5 Π6 Ὑ1]]. 
12. Ευ 8.5 ἴ]ιο Ῥοᾶγ 15 οπα, ἃηα Ἠα{]ι 

ΙΠΑΙΥ ΤΠΘΊΠΡΘΥΑ, απιᾷ 81] {ΠῸ τοπ ΘΥΒ 
οὐ Ὠπαῦ οπθ Ῥοᾶγ, Ρεῖπρ ΤΠ ΠΥ͂, ατθ 
οπθ Ροᾶγσ; 50 8150 {5 ΟἨτ1Ε0. 
19 ΟΣ Ὦγσ οπο βΡίτΙ8  ατο πο αἲ] 

Ῥαρεσεᾶ σα σπο Ῥοςγ, αν]οί]ιου 106 
2ο 96 5 οὐ ἵ θη 1165, συ]οί]ιοτ 1/ε δ 
Ῥοπᾶ οὐ 66: απά Ἠαγο Ῥεει αἱ 
τηα6 {ο ἀγ]η]ς Πίο οπο βΡΙΤ10. 
14 ΒῸΣ ια Ῥοᾶγ 15 ποῦ οπς ἸΠθτη- 

Ῥοαυ, Ῥα0 ππαΠγ. 
15 Τῇ {με {οοῦ Πα] δαγ, Ῥεσατιξο Τ 

τὰ ποὺ ὑπὸ πη, Τ ατα ποὺ οἵ {μα 
Ῥοάγ: 1510 ὑπουοίοσο ποὺ οἳ {πε Ῥοᾶγ 2 
16 Απά 1 ἴμο οαν 5181] αγ, Β6- 

σαπ15ο Τ 81 ποὺ {Π6 οσο, 1 ατη ποὺ οἵ 
{πὸ Ῥοᾶν: 15 1 ὑπουθίογο ποῦ οἳ {π6 
Ῥοάγ 2 
17 Τῇ {Π6 γγ]ο]ο Ῥοάγ πγεγο 8) 676, 

πνἩεχθ Ἴπογο ἴμο Ἠθατίπσρ Τῇ το 
πγηο]ο Ἴπεγο ἨθατίΠς, ὙΠθγο Ἱπ6γθ 
{Π6 βππθ]]1ρ ὃ 
18 Βαῦ πον παῖ αοα βοὺ {Π6 τηθιη- 

1881 
12. Νον εοποεγπίης βρ]γ]{αα] σὲ, 

Ῥτείμτεν, Τ που] ποὺ πᾶν γοα 
2 Ἰσπογαηῦ. Ὑ6 Ίσπου ἐπαὺ πγηθι 

πθ Ἴπεγο (6Π/{1165 γ6 τὖ6γ6 1εᾷ 
αγαγ τπιηΐο ᾖ1οδε άαπαβ 14018, Ἱοτγ- 
ΒΟ6ΥΟΥ το απἰσ]{ ΡῈ 1οᾷ. ηετο- 
ἴογθ 1 ρῖνθ τοι {ο ππάςγβἰαπᾶ, 
ελα πο Ίπαπ βροα]ίσ ἴῃ ἴ]ιο 
Ῥριυϊν οἳ ἀοᾶ βΙΠ, 9655. 15 
απαἴλθιηας Δ. πο 1ΠαΠ 6.1 58, 
6515 15 Τον, αἱ ἴῃ ιο Ἠοιγ 
ΡΠ. 
Νου στο απο αἰ γθυβι 165 οὗ 

ΡΗ15, Ὀτῦ πο βατηο ΒΡΩΙΕ. Απᾶ 
Ώπεγο αγο ἄγεγει{ίος οὗ τηϊηϊβίγα- 
19Ἠ5, απιζ {ιο βαπ1ο Του. Απιᾶ 
Ώλοτο 816 ἀἰνονβΙ]ες οὗ πγον]ῖπρς, 
Ῥα{ ἐπ6 βαππο αοᾶ, πγ]ιο σγοΥ]τοῦ]α 
411 προ ἴῃ 411. Ἔτί {ο οασ]ι 
016 15. ρίνου {16 ππαπ{Γοβίβ{Ιοπ 
οἳ {ο Βρε {ο Ῥτοβί πια]. 
ἘῸΥ {ο 016 15 Ίγοι {μτοιςσ] ἐΠ6 
ϑρ σὺ ἐπ πνογά οὗ πηβάσοτα; απᾶ 
ἴο Δηποίμου ἐπ πνοτᾷ οὗ Κπον- 
Ἰεάρο, δοοουϊηρ Το {Π|0 βατηθ Βρ]- 
τῖῦ: {ο αποί]λαυ {α1δ]α, 1 {16 βατηοθ 
ΒΡΙΤΙ6; απᾶ {ο αποίπεν σι οὗ 
ἨθαΠπρς, ἴῃ λα οπ6 Βρίὸ: ἀπ 
{ο αποίµον νου ήπσς οὐ 1πηίγα- 
668: απιά {ο αποίΠεν ὮΥοΡΗΘΕΥ:; 
δα {ο αποίπενγ ἀῑδεενπῖπρς οὗ 
ΒΡΙ 5: ο αποῦµεν ἀἶνεγα Ἰαπᾶς 
οὐ ἴοηραθβδ; απά {ο αποζΙσΥ 
{πὸ Ἱπίεγργείαίίοπ οὐ {ἴοηπσπαθα: 
Ῥαΐς 811 Ἴιοδο τοῦθ {πο οπο 
δα ὑπ βαιπο βρτίς, ἀῑνιάϊπς 
ἰο 686 916 ΡΕΥ6ΥΑΙΙΥ εγεη 38 
16 γη]. : 

Έον 85 ὅπ Ῥοᾶγ 1β οπο, απᾶ 
ΒΔΓ τ δ ΠΥ ΙΠΘΙΗΡΟΥΣ, αππᾶ 81] {11ο 
1ΠΕΙΠΡΕΥ5 οὗ {π6 Ῥοάγ, Ῥοΐηπσ 
1ΠΑἨΥ, 419 0Π6 Ῥοᾶγ: 5ο 4150 15 
ΟἨτ]δ{. ΤῸΣ 1 οπο ΒρίγΙ6 Ὑγογθ 
πο αἱ Ῥαρ χοᾶ πο οπθ Ῥοᾶγ, 
πγηοαί]εν «ον ΟΥ (τθθ]ς5, Ὑγ]ιο- 
{Π6 1 Ῥοπά οὐ ἴγ66 ; απιᾷ 616 41] 
τη θ Το ἀτιπ]ς οὗ οπο ΒΡΙΙΕ, ΒῸΣ 

ο Ροᾶγ 15 ποῦ οΟΠ6 ΊΠ6ΙΠΡΕΥ, θα} 
1ΠΑΙΥ. Τῇ {1ιο Γοοῦ 5181] Ραγ. Β6- 
οβτιβο Τ απῃ ποῦ {1ο πη, Τ ατα 
ποῦ οὗ {ο Ῥοᾶγ: 16 15 ποῦ {]πογο- 
{οΥ6 ποὺ οἵ {π6 Ῥοᾶγ. Απιά 1 {1ιο 
θα 5811 ρα”, Ῥεόαπςδο Τ ατα ποῦ 
{ἐπ οσο, 1 απῃ ποὺ οὗ ἴ]ιο βοᾶν: 
10 15. ποῦ ἐπουθίοσο ποῦ οὗ ἴ]ο 
Ῥοᾶγ. Ἡ ιο π]ο]ο Ῥοάγ πεχγα 
41 676, Ἠ6γθ Ίγ6γο {1ο Ἠδατίις 2 
1 Όλο πο] Ἴεγο ἸΠεατῖης, 
ΥΥΠΕΥΘ Ί6Υο {πο βππο]ήπσ» Βα 
ΠΟΥ Ἠαίμ ἄοά βεί ο τλθπ]- 

ο 

τα σ» ὧν η». 

[5] 

[ο] 

10 

1 

19 

1 μ. 

1 οι 

1 σ: 

1 -ᾱ 

18 

1}, 
ΦοιϱΕΥΦ. 



ἘΠΙΞΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ Α. 

19 Περὶ δὲ 
9 θέλω ὑμᾶς 

- ΄“ ἊΝ ’ 3 

τῶν πνευματικών, ἀδελφοί, οὐ 
-- / “ 

ἀγνοεῖν. οἴδατε ὅτι ἔθνη ἦτε 
ή Ν / ς ἍἌ ” 

πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα, ὡς ἂν ἤγεσθει 
] / Ἁ ᾿- ς - “ ο) ΔΝ 

8 ἀπαγόμενοι. διὸ γνωρίζω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς 

ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα 

Ἰησοῦν“ καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον 
-" Α 4 

᾿Ιησοῦνϑ3, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ. 
΄ 5 , 4... Α Σ 

4 Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ 
ας. δ “-“ Ν ΄ - 3 ’ 

5 αὐτὸ Πνεῦμα. καὶ διαιρέσεις διακονιών εἰσί, 
α΄ ε 304 ’ νὴ , τὰ 6 καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος. καὶ διαιρέσεις ἐνεργη- 
, ΑΝ ἢ ς ΔΝ ον 3 4 / : }ὸ 

μάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτός ἐστιΐ Θεός, ὁ ἐνερ- 
- ΔΝ ’ » ΄“ ς / Ν / 

Ἰ γῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. ἑκάστῳ δὲ δίδοται 
ς , - / Δ ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ συμ- 

, ον Δ Δ ν “ , / 
8 φέρον. ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδο» 

2, / 
ται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως, 

ΝΑ πμ. - Δ Ὁ“ λδ / ᾽ 
9 κατὰ τὸ αὐτὸ Ἠνεῦμα' ἑτέρῳ δὲ πίστις, ἐν 
τῷ αὐτῷ Πνεύματι ἄλλῳ δὲ “χαρίσματα ᾧ αὐτά μ » δὲ χαρίσματ 

/ » “ κῷ , με. ν 
10 ἰαμάτων, ἐν τῷ αὐτῷῦ Πνεύματι ἄλλῳ δὲ 

3 / / 3} Ν / 

ἐνεργήματα δυνάµεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία, 

ἄλλω δὲ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ δὲ 
. [ 

- 4 - 

γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσών' 
’ Ἂ ΄“ 2 ον Δ ἃ Δ Ν ο) 

11 πάντα δὲ ταῦτα ενεργει τὸ εν Καὶ το αὐτὸ 
- - Δ ΄ 

Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βου- μα : π 

λεται. 
- [ή λ Δ -“" [ιά 3 /΄ 

123 Καθάπερ γὰρ τὸ σώμα ἐν ἐστι, καὶ µέλη 
/ Δ ᾿΄ ΄“΄ 

ἔχει πολλά», πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος 
. ”/ “ « τ 

τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σώμα" οὕτω 
ς - 

13 καὶ ὁ Χριστός. καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ Ἠνεύματι 
ς ” / οἱ ἁ “ 5 / ἡμεῖς πάντες εἰς ἕν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, 
3 ” / [ο 3, - ” εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε 

ἐλεύθεροι καὶ πάντες εἰς 10 ἐν Πνεῦμα ἐπο- 
η ἱ . . Α α ᾽ “, μα 

Ἡ τίσθηµεν. καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἕν 
᾿ 3 / 16 µέλος, ἀλλὰ πολλά. ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, Ὅτι 
᾽ ἀντ υς η Ε ΑΝ 8 “- / 5 3 οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος" οὐ 

4 - ΚῚ 5 -- 

παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος ; 1 
4 Ν 3 ο 5 3 

16 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, 
3 “ ᾽ ῃ - 

οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος" οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ 
” 2 - ’ .28 ε ὅλ ο - 

17 εστιν ἐκ του σώματος; εἰ ὀλον τὸ σώμα 
/ Ἂ 5 ο “ 

ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ; 

18 ὄσφρησις ; νυνὶ δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη 12 

1 ααὰ ὅτε 

(, Ανάθεµα) ᾿Τησοῦς 

, Κύριος ᾿Ιησοὺς | 

4 (αὐτὸς) οπι. ἐστι 

δ οπι. δὲ 

σι 
ανν Ῥ εἰ- 

7 οπι, δὲ 

8 πολλὰ ἔχει 
9 Δ, 6, 6 

0}. του ενος 

10 ρῃ1. εἰς 

1 {. ου ἢ 

ο 
νυν 
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"ον, ρεὶ 
07ο. 

Ι ο», 

εἰϊυϊδίοη. 

᾿ ον, 
κιπας. 

ΠΟΥ, 
Το0ι06Υ5. 

Τ. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕ ΧΙΙ. 16- ΧΤΤΙ. 2. 

1611 
Ῥ6Υ8 ΘΥΘΙΥΥ οη6 οὗ ἔλεπα {π ἐμ Ῥοᾶγ, 
8.5 16 Βα Ῥ]εαβοᾶ Ἠϊπη. 
19 Απά 1 (Ίι6γ νγογεο 81] ος ΤΙΘΠΙ- 

ΒΟΥ, ΠΟΥ Ίγ6γθ {Π6 Ῥοᾶγ 5 
20 Ῥαΐ που 4γο {αγ τπβΗΣ ΤΩΘΠΙ- 

Ῥεχς, γεί θαῦ οπο Ῥοᾶγ. 
21 Απᾶ {Πο 6}ο οαηποί 8αγ πηΐοὸ 

{πὸ Ἠαπᾶ, 1 Ἠανο πο πεθᾷ οί ἴ]οο: 
ΠΟΥ͂ αραίη, {1ο Ἠεαά {ο {πο {6εῦ, 1 
Πᾶνα πο ποθ οὗ γοι. 
22 ΝΑΥ, ΤΩΙΟἨ 1ΠΟΥΟ {Ἠοβθ 1ΠΕΠΙ- 

Ῥετβ οἳ {πὸ Ῥοάᾶγψ, πο Άεετα 
{ο Ὦο 1ΊΠΟΥΟ 1εεβῖθ, ἃῖθ Ἠςθςθβ- 
ΒΆΙΎ. 
28 Απᾶ {Π086 πιεπιδεγς οὗ [μ6 Ῥοᾶγ, 

πυἩΙοἩ πνο ὑμῖπκ {ο Ῥοα 1655 Ἠοποαχ- 
9516, Ἡροη {μθβδο νο Ἰ Ῥεβίοτ 1ποτο 
αραπᾶαπῦ Ἠοποτς, απᾶ οἳχ ΠΠΟΟΙΗΘ- 
Ἰψ Ῥατίβ Ἠανο ΠΙοΥε αραπᾶαπ6 60Π16- 
Ἠποβς. 
24 Ἐοχ οἩχ «οπηε]γ Ραγί5.Ἠανο πο 

πθεᾶ: Ῥαΐέ ἄοά Πα {εππρετεά {ια 
Ῥοᾶψ {ορείμετ, Ἠανίπρ ον ΤΟΥ͂Θ 
πραπᾶατί Ἡοποτχ {ο (Παῦ Ῥρατί νμΙΟἩ 
Ἰδοκοᾶ: 
25 Τηδὺ {πο 6 ]ιοπ]ᾶ Ῥε πο | ΒΟ ίβση 

ἴῃ {π6 Ῥοάγ: Ῥα6 ὑπμεὺ {Π6 πΙιδτηΡεΥΒ 
5Ποι]ᾶᾷ Ἰαγθ {ο 5816 686 0Π6 {0Υ 
ΑΠΟΙΊΟΥ. 
20 Απᾶ πῃ ϑ ΠΟΥ οΏθ ΤΠΘΙΩΡΟΣΥ ΒΟΥ, 

811 ο ΙΠΕΠΙΡΘΥΡ ΒΟΥ 1} 10: ΟΥ̓ 
0ηΏ6 ΤΙΘΙΗΡΕΥ 6 Ἰοποιγθᾶ, α]] ια 
ΙΠΘΙΗΡΟΥΕ χθ]οῖοο σσ 1. 
27 ΝΟΥ Το ατα {πο Ῥοᾶσ οἵ Οπτίςί, 

|; απᾶ τηεπΏοτς ἴῃ ρατθσα]αν. 
28 Απᾶ οὔ Ἠαία 5εέ Βοπ1θ ἴῃ {1ο 

ΟΠατοἩ, τει ΑΡΟΕΙΙΕ5, 5εοοπάαγγ 
Ῥτορλείβ, (ΠνάΙψ ΈΤαεβομεχς, αξίεν 
Ολα πήτασ]ο5, ἴπει σία οὗ ἢ 68]- 

Γ11Ρ8, Β6ΙΡ05 ἴῃ ρογετηπηθη{ς, | αν ϑυ- 
510165 οὗ {οηραθΒ. 
29 Ατο αἲἱ Λροβέϊθβ. δῖ α]] Ῥτο- 

ΓῬμείβδ 8186 αἲ] Τεασμεχβ» αὖε 8}} 
᾿ ΤΟΥ ΚΘΥΒ Οὗ τητας]ες ὃ 
80 Ἠανο αἱ {πὸ οιἶβ οἳ Ἠεαηρ 2 
ο 811 βρεακ τι {οπρπες52 ἆο αἲ] 
ηί6γρτοεί ἢ 
81 Βαΐύ οογοξ οατηοβδ]γ ὑπ Ῥοβί 

απ: Απᾶ γε εἶεν 1 πηίο οι ἃ 
ΓΠΠΟΥΘ εχοε]]εη{ σγαγ. 

19 ΤΠοπσι Ἰ ερεαἷς σέ] ἴἶε 
{οπραθς οὗ ΠΕΠ ἀπ οἳ Απρε]», ἀπ 
Πᾶν ποῦ οπατῖψ, 1 απι Ῥδσυσππθ 
35 ΒΟ ΔΙ ΠΡ Ῥχαβδς ΟΥ̓ α Οπ]Ιίπρ 
ογτηβα]. 
2 Απᾶ ἴλποαρ]ᾗ Τ πᾶν ἐπ στ οὗ 

ῬΤΟΡΗΘΟΥ, απά απᾶοτβίατιά 8}} τὰν 8- 
ἰθτίθ απᾶ αἱ ἈΚποπ]οάρε: απᾶ 
ἔποαρ]ὰ 1 πᾶν 81] Τα10Η, 5ο (πμαί 

1881 
ῬΟΥΒ οπεἩ οπθ οὗ ἴλθπα ἵπ {ιο 
Ῥοάγ, ετεηπ 85 16 Ῥ]εαςθᾶ Ἠΐτη. 

19 Απά 1 ἴπεγ πατο 811 οΠ6 ΤΗΕΠΙ- 
20 Ῥοχ, πηετο ππετο έλα Ῥοᾶσ2 Βαΐ 

ΠΟΥ ἴλεγ αἴθ ΙΙΔΠΥ ΙΠΘΠΙΡΕΥΑΒ, 
21 Ῥαί οπο Ῥοᾶγ. Απᾶ ἴλο ογε οαη- 

ποῦ 580 {ο {μ6 Ἠαπᾶ, 1 Ἠατε πο 
ποθθᾶ οἱ {Π66: ΟΥ αραῖπ ἐπα μοαᾶ 
{ο πο {96εί, 1 Ἠαγο πο ποθᾶ οὗ 
τοι. Ναγ, το} χαἴΠδχ, {λοδε 
ΙΠΘΙΠΡΟΥΒ οἳ {ιο Ῥοᾶγ υΠῖοἩ 
ΒΘ. {ο Ῥο πιοτχθ {οθῦ]θ 876 π6- 
ΘΟΒΒΘΙῪ : απᾶ ὕποβθ ραγέβ οὗ {πε 
Ῥοάγ, νοὶ τσ ὑβῖηῖκ {ο "6 1655 

. Ἡοποπιταβ]αο, ΡΟ {Π656 γγο 176- 
Βίουυ ΠΟΥ ΔΡραπαάδηῦ Ἠοποας; 

απᾶ ΟἿΥ ΠΠΟΟΠΙΕΙΥ ρμαγίβ ΠδΥΘ 
1Π0χ6 δΡαπᾶάδηῦ  οοΠΙΕΗΠΠΕΒΒ; 
ν/ετθοβς οἳχ οοπιε]σ ραγί Ἠαγα 
ΠῸ πεεᾶ: Ραὺ ἀοᾶ ἰεπιρετοᾷ 
ιο Ῥοᾶγ {ορείμαχ, ρἰνῖπρ πποΤΟ 
αὐαπᾶάαπί Ἠοποιχ {ο ναί ρανέ 
ΒΟ} Ἰασε]καο; ναί {πογο ϱΠοπ]ά 
ΡῈ πο βοβίβση ἴῃ {16 Ῥοάγ; Ῥπό 
ἴλαί ἴπο ΤΙΕΠΙΡ6Υ5 βΠοα]ᾶ Πᾶν 
{Π6 ΒαπΠθ 6376 ΟΠ6 ἴῸΥ αΠΟΙΠΕΥ. 
Απᾶ πΠεί]μεγ οης ΊΊΘπΙΡετ 5πΐ- 
1οτδίἩ, αἲ {ο ππειηρενς ΒΕ ΘΥ 
νε 16: ΟΥ οπε ππΘπηΡετ 15 3Η0- 
ποπτεᾷ, αἩ {πο ππεπιβετς χε]οῖοε 
νι 16. Ἀον ο ατο {π6 Ῥοᾶγ 
οἵ ΟΕτ]εέ, δηα ὃβογογα]]γ ταθπ]- 
Ῥετβ {πετεοῖ. Απά ἄοά μαίῃ βεὺ 
ΒΟΠ1Θ ἴῃ {Π6 οατοἨ, Ετβῦ αΡο- 
Β4165, 5εοοπᾶ]γ Ρτορμείς, Οηταϊσ 
{θπς]μθΥβ, ὑπο ΑτηΐΤαςἷ658, {δη 
ΕΗΐ5 οὗ ἨἩδαΗπρς, Ἠο]ρς, ὄροτονη- 
1ηΘΗΐ5, ἄἴνεγο Ἐπας οὗ {οπραθς. 

ΑΥ̓Θ 811 αροβί]εβ2 ατα αἩ Ῥτο- 
Ῥ]είςδ 5 α.θ 811 {θασμειβ 2 ατθ 81] 
το ον 8. οὗ ἁπῄτασ]οςὃ Ἠαγο αἲ 
ρΗῦ5 οὗ ἨεαΙηρςο ἄο 81] 5ρεα]ς 
πα {οηραες  ἄο 411 Ιπζετρτεί 2 
Ῥα6 ἄθβίτο οαΥπες{]γ {π6 ρτοααίετ 
ΕΙΠί5. Απᾶ ἃ 51} τῆουϑ οχοε]]επέ 
γᾶν 5Πθν 1 πηί{ο τοπ. 

19 ἩΤ 1 εροα]ς ση] {πὸ {οηρπος οὗ 
1Π6Π απά οὗ απρε]ς, θαῦ αν ποὺ 
Ίογο, Τατη Ῥεσοσπιεροαπά Πρ ρταδς, 

2 ΟΥ̓ ἃ οἸαπρίηρ ογτιρα]. Απᾶ 1 Τ 
Ἠατο {λε σὶγέ οὗ Ῥτοριθογ, απᾶ 
Κπονν 81} τηγείοτίας απᾶ αἲ] Ίσιουγ- 

Ἰοᾷρε; απά Η 1 Πᾶν 8}} [1,80 85 

1 ΟΣ, Ριέ 
οι 

505, 
σιογί πεὰ 

5δΟΣ, 
πιεΠΙΦΕΥΣ 
εαςῦι ἴπι 
Πῖς Ρατ 

40}. 
Φοισογ». 

505, τοΐδε 
εοιιδείφ 



ἘΠΙΞΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 37 

-“ ΄ »" ; Ἁ 

ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι, καθὼς 
᾿ 1 " 4 ᾿ “ 

19 ἠθέλησεν. εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἕν μέλος, ποῦ 
Ν - ΄ /΄ ἃ 

90 τὸ σῶμα; νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἕν δὲ 
-- » - - 

9] σῶμα. οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ 
/ κ / 3 ” ων’ ΛΑ ῃ ε 

χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω" ἢ πάλιν ἡ κε- 
ο) ΄“ ; γ΄ ’ « »“" Ψ » φαλὴ τοῖς ποσί, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω. 

99 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ 

σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν, ἀναγκαῖά 
» 3 ν τὰ - ᾽ / μμ - 

35 εστι και α δοκοῦμεν ατιµοτερα”. ειναι του 
ας Ἁ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περι- 

τίθεμεν καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύ- 
, ” . ἃ νΝ 3 ᾽ 94 γην περισσοτέραν ἔχει τὰ δὲ εὐσχήμονα 

δες 5 , » ΤῊΝ 5 ὁ Ν , ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς συνεκέ- 

ρασε τὸ σῶμα, τῷ ὑστεροῦντι]! περισσοτέ- 
ος Δ / η Ν 1. { » “ 

οῦ ραν δοὺς τιμήν, ἵνα μὴ ἢ σχίσμα ἐν τῷ 
/ ) ν Δ » ΔΝ « Δ 5 ΄ 

σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων με- 
“ 3 Ω Ν ” { 4 ΄ 

5ὔ ριμνῶσι τὰ μέλη. καὶ εἴτε πάσχει ἕν μέλος, 
ῃ , . ο η / 

συµπάσχει πάντα τὰ μέλη" εἴτε δοξάζεται 
Δ 7 - 

5τ ἕν µέλος, συγχαίρει πάντα τὰ µέλη. ὑμεῖς 
5 ον “ Ἀ 5» , 

δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη ἐκ μέρους. 
ἃ Ν “ 

88 καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
- 3 ὅλ. ὃ / , 

πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, 

τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα 1 
.] { ” / 8 

χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνή- 

59 σεις, γένη γλωσσῶν. μὴ πάντες ἀπόστο- 
ἣ “ 

λοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες δι- 
ῳ , Ἁ 4 ν / 

80 δάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; μὴ πάντες 

χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες 
’ - ν 

γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύ- 
΄ Δ 

8] ουσι; ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείτ- 
4 9, » ᾿ ΄ 

τονα . καὶ ἔτι καθ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν 

δείκνυμι. 

15 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ 
Ν - εἶ ελ, Δ νε ΄ 

καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέ- 
“ Ἀ 

Ύονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 
ν 5. » , Δ 5 “ Δ 

9 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν, καὶ εἰδῶ τὰ 
/ ΄σ - 

μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, 
ΝΥ »" ᾿᾽ ” 9 ’ ΄ 

καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε 

24 

13 αᾶ ὃ 

1 ὑστερουμένῳ 

15 πι. ὃν 

16 ἔπειτα 

πα πρι μείζονα 



Τ ΟΘΕΝΤΉΝΟΝΕ ΧΡ νυ: 

Γον, ἐδ 
ιοί γαδΙ. 

Γον, 
ταδε {1ο 
γη]. 

1.0», γ8α- 
δοπε. 

τα». οι 
α γἰάα[ο. 

12. 
1οαγείΠ. 

1611 

1 οοπ]ᾷ τετπογθ πποαπ{α{ΠΒ, απ μῶν 
πο οματΙ(ψ, Τ ατα ποὐμϊηρ'. 
9 Απά {ποισ]λ 1 Ῥοαρίου 31] τσ 

Ροοᾶς {ο ἔθϑα {πὸ Ῥοογ, αππᾶ {Πποιιρ]ι 
Ί ρῖναο ΤΗΥ Ῥοᾶγ {ο Ῥο Ῥανπαᾶ, απᾶ 
Ἠανο ποὺ οἸαγΙϐγ, Ὁ Ῥτοβίοῦ] πιο 
πομίηρ. 
4 ΟπανΙγ βου Ίοπα, απᾶ 18 

Ἰπᾶ: επατΙζγ οπν1εί] ποῦ: Πα 
πατηθεί] ποὺ 1561}, 15 ποὺ ραῇ- 
οὗ αρ, 
ὅ Γοί]μ ποὺ Ῥε]ιαγε 1561} πηρορθιη]γ, 

πθεκεί] ποῦ Ἠον οὐ, 15 ποὺ οαβΙΙγ 
Ῥτογνο]εθᾶ, ὑπ] η]κο ἢ} πο εν]], 
6 Ἠε]οϊσεί]ι ποῦ ἴῃ πα, Ῥαὺ 

γα]οῖοθῦ]ῃ 1 {π6 σαν: 
7 Ῥεατεί] 811 {ήπρς, ῬεΠενεί]ι 81] 

Ώήπρς, Πορεία 811 ἐμπίηρσϑ, επάατεῦ] 
811 Οππρς. 
8 ΟΠ πΘΥεΥ [αεί]: ὍῬτύ πγ]θ- 

{ποθ ἴπεγο Ὀ6 Ῥγορ]θοίθΒ, έλει 518} 
[11]: νγλεί]ιοτ {μενα θ6 {οηρταςθ», ἐᾖευ 
5881] οθαδο; πλαί]εν {λογο θ6 Κπου- 
Ἱοάρο, ἐξ 5181} γαπῖξ] απναγ. 
9 Βου νο ἸΠΠΟῪ ἴῃ Ῥρατῦ, αι πγα 

ΤΥΟΡΗΕΡΥ 1π ρατῦ. 
10 Ῥαῇ πιῃσ (ια ῦ ΒΟ 15 ρου οοῦ 

18 60ΊΠΘ, {Πεν ἐλμαῦ 10} 15. ἴῃ ρατῇ 
5ηα]] Ῥο ἄοπο απγαγ. 
11 παν Τ τας ἃ ολα], Τ 6ρακε ας 

ἃ ολ], Τ απᾶεγδίοοᾶ αξ ἃ ο], 1 
ΙἠποασΠ{ ἃ5 ἃ ομΙ]ά: Ότῦ νο Τ μ6- 
63116 ἃ 18Η, 1 ραῦ απταγ ΟΠ] ΔΒ} 
ὑβίηρϑ. 
12 ΒῸΣ ποπ πο 5οο {Πτοισ] ἃ 

ρ]αςδ», | ἀατ]ίγ: θαὺ ἴμαοπ {αέθ ἴο 
{ασοθ: που 1 Κπου ἴῃ ρατί, Ὀτπί 
που 5118}} Τ ΠΟΥ θυ ἢ 85 αἱδο 1 απι 
ΚΠΟΥΤΗ. 
195 Απά που ΔΙ οἰ} αὶ, Ίορο, 
ΘΠ, ἴ]ιαςε {πγοε, αὖ {πο στοαίεςύ 
οἳ {ποβο 15 οπαι]{γ. 

14 Ἠο]οιν αἴξοι οἸατίΙίγ, απιᾶ 46- 
βἶνο ΒΡΪ τι} σ1{ί5, Όπί τύπου (πα ῦ 
γθ 78 ΡΥΟΡΗΘΑΥ. 
2 ἘῸΣ Ἰθ {πᾶΐ βρεα]οἰ]ι ἵπ απ 11τι- 

Ίποιῦ ἴοηπραςθ, βροα]κοῦ]ι ποὺ τπ{ο 
ΙΠΘΗ, Ἀπὸ πηίο ἀοά: {ον πο 1181} 
Πππασυβίαπά εί τη : πον οὐ ἴῃ ἔ]ιο 
βρὶνῖ{ Π6 βρθακοίῃ τηγβίθγΊεΒ. 
ὃ Βευΐ 1ο ὑμπαῦ ργορμοβίθί, βρεα]- 
δ πηίο ππθη {ο δα Ποδίϊοι, απιά οςκ- 
Ἱοτίαθίοη, δα οοπι{ονῦ. 
4 ο ἴμαῦ βροα]κεῦ ἴῃ δὴ τὐι- 

Ὀποιοπ Τοπραθ, οὔΠαἴ]ι Ἠήτηβα]Ε: Ῥαἱ 
Ἡο πᾶῦ Ῥτορ]μθβιείΗ, οαϊῆθ {πὸ 
Οπμανοῃ. 
1 ποπ]ά αι γο 81] 6ραἷκο συ]: 

ίοπραθ», Ὀπί ταίπθν ἰ]ιαῦ ο το- 

1881 
{ο 1οπἹογθ πποαπ{αίης, Ῥας ανα 

9. ποῦ Ίουο, Τ απ ποίῃϊηρ. Απά 1 
1 Ῥεβίουν 81] τὴν ροοᾷβ {ο δρᾶ 
ἔλε ροογ, ἃ 1 Τ ρῖνο τιγ Ῥοᾶγ 
1{ο ΡῈ Ῥαγπια, Ῥαΐ{ παν τοῦ Ίογο, 

4 Τι Ῥτοβίεί] τηο πούμήπρ. Τιουο 
βαΠογοίι Ίος, απ 19 Ἰαπιᾶ: Ίουο 

οηνίεί] ποῦ; Ίογο ναιπ{εί] ποῦ 
1561}, 15 ποῦ μεθα αρ, 4ο] ποὺ 
Ῥε]ιανο 1086] ππβοθτ]γ, βθε]οῦἩ 
ποῦ 198 οὐ, 15. ποὺ Ῥτονοκοαᾶ, 

6 ἰδού ποῦ δοοοιηῦ οἱ 601}; το- 
Ἰοϊοθῦμι ποῦ ἴῃ απΙΡΗ{ΘΟΙΡΠΘΡΒ, 
Ῥαύ τϑ]οϊοθῦ πα ὁπ απ; 

7 Ἀροαταῦ] αἱ ὑπίηρβ, Ῥεμαγεί] 81] 
ὑπίηρβ, Πορεί] 811 Η11ΠΡΒ, επ - 

8 ο] 411 ΠΗΠΡΒ. Τιονο πενοΥ {α1]θί]α: 
θαὺ τύπον έᾖεγε ὂε Ῥτοβ]θοίθΒ, 
ἴλιογ 5881] Ῥο ἆοτιο απγας; νοῦ 
ἴλεγε θε Ἰοπρτθ, {116Υ 5118} θᾶ 86: 
νυπαείμεν έλεγε ὂε Ἰπιοπ]εᾶρε, 16 
5]ια]] θ6 ἄοπιο απναγ. Ἐου γγο ΚΠΟΥ 
1η ραγῦ, δ: νο ΡΥΟΡΗΕΒΥ ἴῃ ρατί: 

10 Ῥαή πν]ειι ὑπαῦ 10} 15 ρον{εοί 15 
οοπῃθ, ια τυ Π10}} 15 ἵη Ῥατί 5881] 

11 6 ἄοπο απαγ. Πεν Τ νὰ ἃ 
ολ], 1 5Ρραίκα ἃ5 ἃ ΟΠ, 1 [6] ἃ5 
δ ΟΠ, 1 ὠποαισαί ἃ5. ἃ ομ]]ά: 
ΠΟῪ ὑπαὺ Τ απ Ῥεσσοππς α ΤΙΣ, 
Ί Ἰαγο ραῦ απγασ ΟΠ] 5} ὑπ] 58. 

12 ἘῸΣ ΠΟΥ͂ νο 566 ἴῃ ἃ ΤΙΥΟΥ, 
8 Δ ΚΙν ἢ αὺ πετ {αος {ο ἴδοθ: 
ΠΟῪ 1 που ἴῃ ρατῦ; Ὀαῇ αι 
5181] Τ «ἸουΥ ετεπ ἃΒ 8150 Τ Ἠανα 

18 Ῥαοι ὄκπονῃ. Βεῦ που αριάεῦ] 
Τα ἢ, Ἰορο, ἴονθ, {παρεα (γε; 
δαπᾷ  Π0 ργοα{εςδί οὗ {Π656 Ἰβ]ογο. 

14 ἨἘοΠονυ αἴντον Ίονο; γϑὺ ἄθβῖτο 
οαγηθρί]ν αρί]ίπαΙ σἰβίδ, Ῥαῦ 
γαζμαν ἴΠαῦ γο τηαγ ΡΤΟΡΗΘΑΥ. 
Του 11ο ειαῦ βρεα]είἩ ἴῃ α {οηραε 
προακεῦ] ποῦ απο τηθῃ, αὖ τιη- 
ἰο ἄοᾶ; ἴοῦ πο τῆλ ΒΙΠΠΘΥ- 
βίδα; Ραῦ απ {π6 ΒΡ Ίο 
ΒΡΘΔ ΚΘ ἢ πιγβίονῖθ5. Βαΐ Ἡο Όλα 
Ῥτορ]ιθβίθί]ι Βρθακοῦμ τιΐο ΤΠΕ 
οαϊποδύϊου, απιά οοτηΐου, απᾶ 

4 οοπβο]αξίοη. ὨἨο {λμαί βρθβδακοίῃ 
ἴῃ ἃ ἴοηρτο ο Πε ΠπηξεΙ!: 
Ῥαἡ π6 ὑπᾶὖ Ῥνορμοβίεῦ] 9 εζΙΠεί]ι 

δ ο οππαχοᾗ. Νοῦν 1 νου] Ἠανο 
τοι αἩ 5Ρ0Ρ6αὶς νι {οησαςς, 
Ῥαί χαΐμαεν {]αί το βμοα]ᾷ Ῥτο- 

στ 

«ο 

τῷ 

ο» 

1 ΜαπΥ 
Ἀποϊοπε 
αι{]οτ]- 
{165 γοαά. 
ἐμαὶ 1 
πια 
σίογῃ. 

3 ον, 
οουεγοίὴ 

8 α΄. ἠ) 
α γίααϊο.. 

46ν. 
κηοιυ 
Τεν. 

δᾳγ. 
ποιύι 
Τι η. 

δουν, δεῖ 
0γθαἱ 0)" 
ἐπα)ν 
ἐποδ6 

Ταν. 
σγοαΐεν. 

δαν. 
πεαγεἰῇ. 

σας. 
δια 6( 1 
1ρ. 



ἘΠΙΞΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΔΑ. 

» / 5 ο κ᾿ νιν 3 ἊΝ 
ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν 

3. ΔΝ αλ / Ἕ νά δὴ « Δ 8 εἰμι. καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρ- 
/ Ν ΕΣ “ Δ “ / 

χοντά µου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά µου 
ιά θ / 1 . , Ἀ ν Σαλ ἵνα καυθήσωμαι!, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν 

” λ “ ς » / ϐ ΄σ 

4 ὠφελοῦμαι. ἢ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρησ- 
΄ ο ή 5» , 5 “: - 2 / ΄ 

τεύεται ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ ἡ ἀγάπη οὐ 

δ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημο- 
΄“ » ΄“΄ Δ ς ” 3” / 3 

νεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ 
/ Ν / ΕΣ Ἢ 9 εν - 3 

0 λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδι- 
η / / δὲ ΄σ λ ϐ ’ ’ ΄ κίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ, πάντα στέγει, 

/ ’ , ,ὔ ; ς 

πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπο- 
᾿ ο «δὰ » αι) ᾽ ΜΕΣ κ᾿ 

8 μένει. ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει" εἴτε δὲ 
” ’ ο 3, ΄ 

προφητεῖαι, καταργηθήσονται' εἰτε γλῶσσαι, 
ἐν. δα κ 

9 παύσονται᾽ εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. ἐκ 
/ ” 

μέρους γὰρ γινώσκομεν, καὶ ἐκ μέρους προ- 

19 φητεύομεν ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε" 
Δ 3. , / Ὡ ο / 

11 το ἐκ μέρους καταργηθήσεται. οτε ἡμὴν νη- 

πιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρό- 
ία ΄ νουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην: ὅτε δὲ“ γέ- 

” / / Ν “-“ / ΄ 19 Ύονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. βλέ- 
Ν ”/ ᾽ 5 / » ΔΡ 

ποµεν γὰρ ἄρτι δ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, 

τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἄρτι 

γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι 
Ν ΕἸΜῚ ᾿ Ὁ ΄ / 

15 καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. νυνὶ δὲ μένει πίστις, 
Υ , Φα ἢ Ν / - . ζ δὲ ὩΣ -- ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα μείζων δὲ τού 

ς 

των ἡ ἀγάπη. 

14 δΔιώκετε τὴν ἀγάπην ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευ- 
΄ Ὡ 

9 ματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. ὁ γὰρ 

λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ, ἀλλὰ 

τῷ] Θεῷ᾽ οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λα- 
- ς » 

8 λεῖ μυστήρια. ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις 

λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ τταράκλησιν καὶ παραμυ- 

4 θίαν. ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ, ὁ 
’ “ / Ν 

ὅ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. θέλω δὲ 
/ [4 - ΄ ’ -- σ 

πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλὠσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα 

24---9 

1 Μανᾳ. καυχήσωμαι 

9 / 
“ πίπτει 

5. 0Η). τότε 

3 ἐλάλουν ὡς νήπιος, 
3 / ε / 3 ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλο- 
γιζόμην ὡς νήπιος 

ὅ οπι. δὲ 

1 Οι. τῷ 
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1611 
Ῥ]ιοβία: ΤΟΥ ρτεαίεν 15 ο ὑπαῦ Ῥχο- 
Ῥ]εβῖθί] ἐμαπ Ίο ὑπαῦ βροακαῦἩ νι 
{οπραοσβ, εχοορί [6 Ιπθετργεί, ὑπαῦ 
πο ΟΜατο] τᾶν τοοεῖνο ο Ηγίηρ. 
6 Νον Ῥταί]μταιι, 1 1 οοπᾳθ πηΐο γοι 
βρεα]πρ ἢ ζοηραθς, να 5μα]] 
1 Ρτοβί γοα, εχοερί 1 5181} Ε6ρεα]ς {ο 
γοα οἶίμοι Ὦγ πτενε]αίοι, οὐ Ὦγ 
Ἰσιογ]εᾶρο, ος Ὦγ Ῥτορβεβγίπςβ, ΟΥ̓ 
Ὦψ ἀοοίτίπα ἢ 
7 Απά ονοηι ἴήπρρ ποπ Π[ο 

ρῖνίπρ βοαπά, οί] Ρίρε ΟΥ̓ ΠΑΡ, 
οχεορῦ {πον ρῖνο ἃ ἀἄἰδΗποίοπ ἴῃ {πὸ 
Ιβοαπᾶς, Ίου 5118] 10 θ6 Ἰγῆονσῃ τυ πδὺ 
15 ῬΙρϑα οΥ παυρϑα 5 
8 ον [ἢ ὑπὸ ἰγατηρεῦ σ]νο δὴ πἹπ- 

οργίαϊι. βοππᾶ, Ίο 51|8}} Ῥτεραχο 
Ἰήπαβα]{ {ο πο Ῥα 16 ὃ 
9 50 Π]κοπγίδο τοιι, εχεερί το αὐΐου 

Ῥγ ὑπὸ {οηραο πογᾶς Ἰ6αβΥ {ο Ῥο 
τιηαἀουβίοοα, Ίου 5118}} 1 ο Ἱκπονν 
πιλαῦ 15 βροκοι» Του το 51Π8}] ΒΡ δὶς 
1Π{ο ὑπὸ δ]. 
10 Τ]μογο αγα, 16 πια Ὀ6, 50 ΤΠΔΠΥ 

κι 5 οὗ νοίσθβ ἴῃ ὑπ ποτ], απιᾷ ποιο 
οὗ ἑμθηι ἃὺθ πὶ ποὺ βρη Πα οι. 
11 Τ]ογοίογο 1 Τ Ἐποπ ποὺ ἴ]ο 

πιθαηῖησ οἵ {ο γοῖσα, 1 5Πα] ο 
πηΐο Ἠήτη ἐπαὺ βροα]κεί] ἃ Ῥατραχίαπ, 
πᾷ Ίο ὑἐπαῦ βρεακεί 5Πα]] Ῥο ἃ Ῥατ- 
Ῥατίαη ππ{ο 116. 
12 Ἐνοι 850 Υο, {ΟΥΑΡΙΗΙΕΊ 35 Ὑο 

419 Ζθ6α]οτς ἴ οὐ ϱρι1ὑτια] ϱὐγίς, 566 Κ 
{μαῦ γο Ίπαγ οχοο] {ο {πΠ6 βαϊγίπρ οἳ 
ιο ΟΠ ὉΠ. 
18 Ὑ]ιογοαίοχο ]αῦ Ἠϊπη {πᾶὖ 5ροα]κοί]ι 

ἴῃ 8 1ώιπιοιῦο ἱοηρβαο τας ὑπαῦ Ίο 
1ΠΑΥ Ἱπίογρτοῦ. 
14 Ἐον Ἡ 1 Ῥναγ ἴῃ απ τή ποιοι 

{οηραο, ΤΗΥ βριΙῦ ῬταγείΗα, Ῥαῦ τὴν 
ππᾶδγρίαπόἵπρ 15 πα]. 
15 Ὑγμπαὺ 15 16 ποπ» 1 ση Ῥναν 
νι ιο βρϊνϊ{, απιά 7111 ρναγ νησι 
ππζσουβίαπάἴπρ 150: 1 111] οἶηρ σημ 
{86 αργές, απά 1 11 πρ πι {πὸ 
τη θυ δύ Πα] Πρ 4150. 
16 ἘΠ56, τν]ιοι {χο 5Πμα10 Ὁ]655 πα ἢ 

λα βρίυῦ, ουν 5ΒΠ4}} 6 παὐ οὐ παρ θ 
Όλο τουπα οἳ ιο πππ]οαγτιοᾷ βὰν Α1ΠΕΙ 
αὖ {πγ ρ᾽νίηρ οὗ (παπ]ςς, βεεῖτρ 11ο π1- 
ἀογβύαπάσ{] ποὺ πας {ποια βαγοςί ἢ 
17 Ἐονυ ποὺ νον]ψ ριτοξί (παπ]ςς 
νο: Ῥαὺ ὑπὸ οἴ]ιου 15 ποὺ οὔ1βεα. 
18 Τ Οναπ]ς τὴν αοα, Τ βρθα]ς σι ἢ 

{οπραθβ ΤΟΥ͂Θ {μαι γοα α]]. 
19 Ὑεί ἴῃ {π6 ΟΠ ἢ Τ λα ταί]ιαυ 

5ροα]ς Ἀνο γ/ογᾶς πνΙἩ Τὴν πάσΥ- 
βίαπάΊηρ, ὑπαῦ δὲ, πι υοῖσε 1 ταϊρ}ὺ 
{θας]ι οὔ]ιους 4150, λατ ἔθη (ποαβαπᾶ 

᾿ πποτᾶς ἴῃ απ ποιό νοηρτιθ. 

ς: 

-α 

το, κοῦ 

10 

μ 

μ᾿ 19 

η. 

1 

1 

σι 

[ο] 

ἵ 

8 

ς2 

1881 
ῬΏΘΘΥ: απᾶ σγεαίαγ 15 π ἐμαὺ 
Ῥγορ]μοβίεί] (Παπ πὸ {παὺ βρϑδῖ- 
οὐ νι {οηρτσθς, εχεορί Ίο 1π- 
{αγργοί, Ὅαῦ {π6 ο τπαγ 
γοοθῖνο οὐ γιηρ. Βαῦ πον; Ὀχθ- 
16, 1 1 οοἵηο πηΐο γοι βροακ- 
ἵπρ τὶ {οηρασβ, ν]αῦ 5181] 
1 Ῥχγοβί τοι, ππ]οβς 1 βροα]ς {ο 
τοι οἶίμετ Ὦγ τὰν οἵ χοενε]α- 
Μοπ, οΥ οἱ Κπιοπ]εᾶσα, οὐ οὗ Ῥτο- 
ῬΠοδβγίηᾳ, ος οὗ {εασμίησ2 Ἐϊνει 
εήπρς ψιποαῦ 146, ρῖνιπρ ἃ 
γοῖσα, Ὑείμεν Ῥῖρε ο Παρ, 1 
ΤΟΥ ρῖνο ποῦ ἃ ἀἰξδήποίίοι ἴῃ 
ιο βοαπᾶς, ΠΟΥ 518} 1 Ῥοα 
Ίπιοπνα πας 15 Ῥιρεᾶ οὐ παυρϑᾶ ἢ 
Έον Ἡ ιο {ταπρεῦ ρίνο δὴ 
ππεθγίαϊα νοῖσθ, ὙΠῸ β]ια]] Ῥγο- 
Ῥραγ6 Ἠήτηβε]{ Γον παν Ῥο 8150 
γο, ππ]6βς το πίοι" Ὦγ {Π6 {οπρτθ 
Άραθο] θ6α8Υ {ο Ῥο απᾷανβίοοᾶ, 
Ίου μα] 16 Ῥο Ίσποννη ταῦ 18 
βρο]καπ» Του γο γη] Ῥο βρεα]ς- 
ἵῃπς Ιπίο {ο αἰν. ΠΟΘ 876, 
10 ππαγ 6, 5ο ΤΗΑΠΥ Ἰπᾶς οὗ 
νοίσοθθ ἴῃ {πο σον], απά Ίπο 
ἠἰπᾶ 15 πι ποῖῦ βΙρπϊῃσαίίοι. Τῇ 
παη 1 Κῆονγ ποῦ {πο ππθαπίρ 
οὗ ιο νοῖσα, 1 5881] θὰ {ο ἢ τὴ 
{πᾶῦ Βρθακϑίῃ α Ῥατρατίαν, απιᾷ 
Ίιο {]ιαῦ ϱροακείἩ ση] "6 ἃ Ῥαν- 
Ῥαχίαη Σππίο 1ηθ. 80 8150 το, 
Αἴποθ πο απο Ζ6α]οις οἵ δερῖτ]- 
ἰπα]. σἰχίς, 566 ]ς Όλαί γο ΤΙΑΥ 
ποτά Πίο (πο οὔήγπισ οὗ 
{π σαντο. ΒΟΥ οἴου θοῦ Ὠΐτη 
{πα βρεα]καί] ἴῃ α {οηπριο Ῥγαγ 
ὑμαῦ Ίο 1παγ Ἰπίοτρτεῦ. Έον 1 
1 τας ἴῃ ἃ {οηρτπο, ΤΥ βΡΙΥ16 
Ῥγαγείῃ, δα τὴν ππεγρίαπά πρ 
15 ἀπ ια]. παιδι λεν) 1 
νη]] Ῥναγ 1 {Πο ΒΡ τ], απ 1 
συ] Ῥτας πμ {Π6 απάεγδίαπαπς 
Ά]δο: Τ ΜΠ] εἶπρ ση] ἐπ ΒΡ ΥἹῦ, 
απᾶ Τ συ] Εἶτς σι {πὸ ππάεχ- 
βύδπαϊηρ 4150. ἘΠ56 11 ποὺ Ῥ]εβς 
νη(]ι ὑπὸ ΒΡ, πουυ ΕΠα1] ο ας 
ΠΠαί] {μα ρίαςσο οὗ 4 {πε ππ]οαγποᾶ 
βαΥ {ο Απποη αὖ (Ἡσ ρῖνίπςσ οἵ 
Όλα π]κ», Εοαίπρ ο πουγοίῃ ποῦ 
πας ποια βαγοϑὺ ΒῸΣ {ποι 
γοαν]]ψ ρϊνορί {πη σα, Ραὺ 
πο οἶμαν ἵδ ποὺ δαοϊποα. 1 
{πη οὔ, Τ 5ροα]ς πι {οπσαθς 
ΊΠ0Υ6 ἴπαιπ τοι αἩ: πον θοὶ ἴῃ 
{πὸ επγο] 1 Ἰαᾶ ταίµεν βροα]ς 
ᾖγο πονάς τ ἢ τὴν ππάοεγβίαπζ- 
Ίης, ελα 1 τηϊσ]έ ἱπδίπασῦ οἴ]ενς 
8150, ἔπαν ἔθ {ποαβδαιᾶ γγονᾷς 
ἴῃ ἃ ἴοπρπαο. 

105, 
πιο 
ἐδ εοζ{]ι- 
οιέ υοἷσε 

505, πι 
34 6αδὲ 

8 αν. 
δριγὶδ. 

405, 11η 
ἐπμαΐ ἐξ 
τοὶ ποι 
σὶδ: 
απ 50 ἴπ 
Υογ, 28, 
24, 

δαν. 
θες ζᾶοᾶ 
αρ. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Δ. 
"πε 

: . / α θε , Ἀ προφητεύητε μείζων γὰρ” ὁ προφητεύων ἢ 
«ς - ’ » Ν » νὴ / 

ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, 

6 ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. νυνὶὸ δέ, 

ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις 
- - Δ ΄ 

λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ' ὑμῖν 
Ἂ 

λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει, ἢ ἐν γνώσει, ἢ 
ΑΔ - Ν 

ἢ ἐν προφητείᾳ, ἢ ἐν διδαχῇ; ὅμως τὰ ἄψυχα 
μ᾽ / ”/ ᾽ / / ’ ”λ 

φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλός, εἴτε κιθάρα, ἐὰν 

διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνω- 
αν 9 Ψ ’ Ἀ ἡ , 

σθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμε- 

8νον; καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν σάλπιγξ 
ο, . 

9 δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον ; οὕτω 
ος “ ΔΝ “ / 3Δ Α 5” καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον 
ϑ' “ - 

λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλού- 
-” 6 Ν » », λ λ ΄ε μενον; ἔσεσθε γὰρ εἴς ἀέρα λαλοῦντες. 

10 τοσαῦτα, εἰ τύχοι, γένη φωνῶν ἐστὶν: ἐν 
, ΔΝ κι κ ὁὍ0) Ελ Μ᾽ ᾿ 

1 κοσμῷ και οὐδὲν ὁ ἄφωνον. ἐὰν οὖν μὴ 
3 “ ἢ ’ -“ ΄“΄ ῃ -- 

εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ 

λαλοῦντι βάρβαρος, καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ 

15 βάρβαρος. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί 

ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς 

13 ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. ϑιό- 
ς “ 

περῦ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα 
/ 3.3, Ν , / 

Ἡ διερμηνεύῃ. ἐὰν γὰρ προσεύχωµαι γλώσσῃ, 

τὸ πνεῦμά µου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς µου 
” / 3 , 3 » / / 

16 ἄκαρπός ἐστι. τί οὖν ἐστί; προσεύξομαι 
- , , ν᾿ κι - κ. 

τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ 

ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ. 
. 

16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογήσῃς τῷ πνεύματι, ὁ ἀνα- 
΄σ δὰ / - ὁὉ) / “ -} ών Δ 

πληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ 
᾽ Ν δι 4 - - » / 3 ν / ΄ 

ἁμὴν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις 

17 οὐκ οἶδε; σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, 
5 εκ τι. 3” ΕῚ - 3 ΄ 

18 ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. εὐχαριστῶ 
΄“΄ ΄- 8 / ς ΄ ΄“ 2 

τῷ Θεῴ μου", πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσ- 

19 σαις λαλῶνϑ᾽ ἀλλ᾽ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε 

λόγους διὰ τοῦ νοός μον λαλῆσαι, ἵνα 
ν 2 ΄ Ἂ ; / » καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν 

γλώσσῃ. 

ὅ διὸ 

6 εὐλογῇς 

8 Οπι. μου 

9 λαλῶ 

10 τῷ νοΐ 

Τ οπι. τῷ 

41 
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1611 
20 Ἐτοείμταοι, Ῥ6 ποὺ οἰι]άτοι ἴῃ 

ππαάστρίαπάίπς: Πουνγθοὶύ, ἵπ ππαΗσο 
Ῥο το οιη]άναιι, θα ἴῃ τά ου βία τιᾳ 
Ῥο Γ1ηθή. 
91 Τη {ιο αν 16 15 Ἔπειθ, ὙΠ Ὲ 

ππεη οὗ οὔ]αυ {οπσαες ἃ Πα οὔμον ΠΡ5 
πι] 1 βροα]ς απ{ο {}Π||5 Ῥεορ]α: απᾶ 
γαῦ {ον 411 Ὠναῦ νη νου ποῦ θα 
11ο, 5810} {π6 Τιοτᾶ. 
29 Ὑ/Ποτοίοτα{οησθς ατα {ον ἃ 56, 

ποῦ {ο ποτὰ {πᾶὺ Ῥε[ενα, αὖ {ο {]1θπ1 
{πᾶῦ Ῥε]ίενο ποῦ: Βαὺ Ῥγορμαβγίης 
ϑογυοέ, ποῦ {ου ἔλεπι ὑπαὺ Ῥε]μαενο 
ποῦ, 6 {ου παπα 16 Ῥε[ενο. 
95 Τῇ Πιοταίογο {π6 γηποἰαο Οτο] 

Ῥ6. αοπἹθ {ορεί]αγ 1Π{ο ΒΟΠ16 Ῥ]α68, 
απιᾶ 811 5ροα]ς τί {οπσαθς, δα {ΠΥ 8 
οοππο ἴῃ ἴλοδο ἐ]ιαῦ 816 τπ|Π]ΘΔΥΠΘΩ, ΟΥ̓ 
ππρομθνοδνς, Ὑ{11 ὉΠΟῪ ποῦ 58. ὑπὸ 
γο 816 τηδ ὃ 
24 Βαὺ 1 21] Ῥτορμαςβγ, απᾶ ὕπο γ8 

οοπΠ1θ6 ἴῃ 6 {λα Ῥεμονείῃ ποῦ, ΟΥ 
οπ6 απ]οατησᾶ, Ίο 15 οοπνίπσεἁ οὗ 
811, πὸ 15 ἡπαρϑᾷ οὗ αἩ. 
δ Απᾷ {ππι8 ατα ἐπ 5εοτοῖς οἳ [15 

πιοαγὺ τηδθ τα! {ο»{, ἀπ 5ο Ταμΐπς 
ἄοππ οἷ ΗΒ {ασο Π6 7111 ὙΤοςΡΗΙΡ 
ἄοά, απᾶ τοροχὺ ὑπαὺ ἄοάα 15 ἴῃ γοῦ 
οὗ ἃ ἰππζῃ. 
96 ον ἰ5 16 {μομι, Ὀυθί τ θη 2 πα 

το οοΊπθ ἰοσεί]οαχ, ΘΥΘΤῪ 016 οἳ σοι 
λα α Ῥβα]η, Παζ] 8, ἀοσίῖπα, μα 
ἃ. {οπρτς, μα ἢ ἃ τεγε]αβίοη, Πα ἢ αι 
Ἱπθοτρτείαωίοι: Τιοῦ αἱ ἐμπίηρθ Ῥο 
ἄοπο ππί{ο οὔψίηρ. 
ΩἿ Τῇ αἩγ παν αρθαῖς ἴῃ απ τ- 

Ίποιυπ ἴοπσαο, Ἰαῦ 15 ο Ὦγ ίππο, Οὐ 
αὖ {πὸ 1ποβῦ ΟΥ̓ {μτεα, δα ἰιαῦ ϱγ 
οοπ1β6, απᾶ 166 οπο Ἱπεγργεῦ. 
98 Βαὺ 1 {ποῖ Β6 πὸ Ἱπζενργείαν, ἰοὺ 

Μήπῃ Ίκορρ 5116 η66 ἴπὶ π6 ΟΠ ΤΟΙ, απ 
1οὐ Πτα ΒΡ ΔΙ {ο Ηϊτηβ6]}, απιᾷ {ο ἀοἆ. 
29 Τιοῦ ἴ]ιο Ῥνορβείς βρθα]ς Όντο οὐ 

{Ίμγοο, απᾶ Ἰοὺ {πὸ οὔ]ιεν Ἱπάσο. 
80 Τ απη! ἐπ ὍΘ τεγεα]εᾷ ἴο 

ΘΠ ὕπο {πὸῦ βΗ{εἰμ ΡΥ, 1εῦ ἐπ ἢγδὺ 
Ἠο]ά Ἠ15 Ῥοαςθ. 
81 ἘῸΙ γο τηαγ 8Π] ΡΤΟΡΠΘΑΥ 006 Ὦσ 

οπ9, ἐ]ιαῦ 81} τηδ Ἱεατπ, απά 81] πλαν 
Ῥο οοτηϊονίθϑα: 
82 Απ ιο αρῖνϊές οἵ {π6 Ῥτορ]βεύβ 

αγα Βα] θοῦ {ο ὑπὸ Ῥτορβείς. 
95 ἘῸΣ ἀοᾶ 15. ποῦ έμε αιέ]ον οἵ 

Γσοη{αδίοἩ, Όαῦ οὗ Ῥεαςσθ, αξ ἴῃ 81] 
ΟἸπιτο]ιος οὗ {πὸ Φαϊπίς. 
84 Τιοῦ γοτχ ΊΥΟΙΠΕΠ 660 5116 Π66 ἴῃ 

{86 ΟΠ ΌΠ65, {ου 16 15 ποῦ ρϑυσηλ θα 
ππ{ο παπι {ο βροαῖς; Όταί πει αὐ 
σοτηπιαπᾶσοᾶ ἴο ὍΘ ππάεν ορείαπσοα: 
8 4150 βαῖ τ {πὸ ανν. 

1881 
Ῥτοίμνοι, 6 ποὺ ομι]άνοι 1 

τηϊηα: πονθοὶῦ [ἢ τηα]σο Ὦο γα 
Ῥαβος, Ῥαῦ ἴῃ τη Ὦο 1τηθῃ. 
Ίπ [Π6 Ίαν 1 15 συϊίθη, ΒΥ 
Ἱηθη οὗ βΒἴναησο {οπσιθ απᾶ 
Ῥγ πὸ Πρ5 οἳ βίταηρετς πι] 
Ἐ Αρθα]ς πηΐο {15 Ῥοορίο: απᾶ 
ποῦ θύῃ ας ΜΠ] {Πεν ΘΔ 
116, βα15Ἡ {πὸ Τιονᾶ. Ἰ]ιογοίογο 
{οπριαθς 816. ΤῸ ἃ βἴρῃ, ποῦ {ο 
{ποθ μαι Ῥεμσατο, μα {ο {π6 
απροµονίπρ: Ῥαῦ ῬΥΟΡΠΘΒΥΙΠΡ' 18 
70» α δίφπ, ποῦ ἴο ἴπο πηρο- 
Ἠσνίηρ, Ότο {ο παπα παί Ρ6- 
Ἠσθγο. Τῇ {Πιαγοίογτο πὸ νηο]ε 
οατο]ὰ Ῥαο αρβειηρ]θοᾷ {οροίμαν, 
αν 411 βρεα]ς σπα {οπραςς, απᾶ 
{Πιογο 6016 ἴῃ 1ΠΘΠ απ]θαγπθᾶ ΟΥ 
ππρομονίηρ, ὙὙ11 ἴ]λογ ποῦ 58. 
ἴλαῦ ο αὖο πηα2 Βαῦ Ἡ αἱ 
ΡΥΟΡΊΙΘΑΥ, απᾶ ἨΠεγο 690Π16 ἴῃ 
οπο απρεΠενίπσ οἳ ππ]θεανπας, 
ιο 15. Ξυβρύονθ Ὦγ 811, Ἠο 15 
Ιαᾶσεᾶ Ὦγ 811; πο εεετεῖς οὗ 
115 Ἰδατί 816. τπαᾶο τπαπ][αβί; 
δα 5ο Ἡο Μὴ] [αμ ἄονπ οἩἨ 
115 ἴδοθ απᾶ πνονβμίρ ο, 46- 
οἰαγίης ὑπαῦ ἄοά 15 ἕατποης τοι 
Ἰπάσεί. 

Ἠπιαῦ 15 τν ἴπεῃπ, Ῥταί]λγαι 2 
Ὕ]ιοπ γο οοἵπο {οβείμοχ, 686 
οπθ Παζ ἃ Ῥβα]τα, Παζ] ἃ {εας]ι- 
Ίης, Παζ ἃ τογε]αίΊοἩ, μα ἃ 
{οηραθ, Πα απ Ἰπζογργεία ο. 
Τιοῦ 411 ὑἐπίπρρ Ῥο ἆοπο απίο οᾱῖ- 
ἐγίπρ. ΤΆ αΠΨ Ίηαη βρθακοαί] ἴῃ 
ει ἴοηπραο, ζεί ἐξέ ὂε ὍΥ πο, Οὐ αἲ 
{πῸ τηοβῦ {1γοο, απιά ἐλαΐ ἴῃ ὑπ} ; 
δα Ἰοὺ οὐδ Ἱπίοτρταί: μαῦ 1 
{Ποῦ 6 πο Ιπ{ογργείεν, 16 Ἠϊπα 
Ίτοορ βοποθ ἴῃ {ιο οἩπνομ; απᾶ 
1οΐ Ἰήπα βρθα]ς {ο Ἰήπιβα]Ε, απ {ο 
αοᾶ. Απά οὐ {πὸ ρτορ]ιείς Ερεα]ς 
ὕη πο οὐ ἴἨτεο, απᾶ ἰοὺ {πὸ 
οἴμενς {άΐδοσοτπ. Βα 1 ἃ τογε]α- 
(ἴοι ΡῈ τηϑᾶθ {ο διηούμου εἰς 
Ὅγ, ἰοῦ πο ἤγϑὺ θθρ αἴ]επορ. 
ΤῸΣ γα 81] «αη ῬΥΟΡΉΘΒΥ οπο Ὦγ 
οπθ, {παῦ αἲ ταν 687}, ἃπᾶ 

9 81] τπαγ "8 ὅσοοπαι[οτύεᾶ; απιά {Π|6 
Βρ σὺ. οὗ ἴπο Ῥτορβείβ αὖο ϱα)- 
1οοῦ ἕο {πμ6 Ῥγορλείβ: {ου αοᾶ 
8 ποῦ α ἄοᾶ οἵ οοπ/{αδίοἩ, αὖ οἵ 
Ῥθυσθ; 48 ἴῃ 811 πο «Ἡπγο]μες οὗ 
{86 βαϊηΐβ. 

Τιοῦ νο ἹνΟΠΊΕΠ Ίαερ 5116 π66 
ἴῃ ιο ομπαχο]λαθς: Του 1 15 ποῦ 
Ῥονπηϊεζεᾷ ἀπο παπι {ο βραα]ς; 
Ῥας Ἰοῦ ὑπο Ῥο ἴῃ βαρ]θο- 
οἨ, 88 αἱδο βαϊθι {πο Ἰαπ. 

20 

26 

84 

1 αν. ο 
Τί αὐ. 

309, οἩ- 
υἱοίεί 

505, 12) 

4 αν. 
αἱδονῖ- 
ηεϊγαίξ. 

505, οχ- 
πογίοα 



ΈΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΟΣ 

0 ᾿Αδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν" 

ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ 
Ὁ » 

΄ / ΕἾ “ / ΄ “ 
τέλειοι γίνεσθε. ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι 

ε ’ 

Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις 1: 
- - 4 

λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσ- 
η 

, , ΄ , α΄ ς 95 ακούσονταί µου, λέγει Κύριος. ὥστε αἱ 
΄ - - , 

γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν, οὐ τοῖς πιστεύ- 
η Ν - έν, τς Δ η 

ουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις" ἡ δὲ προφητεία, 
΄ 5 ΄“΄ 

οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 
ἫΝ, , 

ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ 
» / - 

αὐτό, καὶ πάντες γλώσσαις λαλῶσιν]”, εἶσ- 
Ν τι3 “ ΔΨ, ᾽ 3 - 

έλθωσι δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν 
“ , 23 κ᾿ , / 

31 οτι μαίνεσθε; ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, 
᾿ , ” Ἂ 

εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται 
᾿ ” 

οὖ ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, καὶ 
ο 19 Ν Αι “ / ΕΣ - Α 

οὕτω 15 τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ 
ᾷ “ ᾿ γίνεται’ καὶ οὕτω πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσ- 

’, - “-“ ᾿΄ 

κυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ Θεὸς 
” 14 5 Επιε » , 
ὄντως "ὁ ἐν ὑμῖν ἐστί. 

Φ 3 [ο 

0 Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, 

ἕκαστος ὑμῶν" ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, 

γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει,ὃ ἑρμηνείαν 
ο” ὅ- “ λ » ᾿ ΄ 1 » 57 ἔχει. πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γενέσθω Π, εἴτε 

- Ν Ν ΄“ 

γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον 

τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω" 
2 Δ ο νά κας ὁ / / » » 

98 ἐὰν δὲ μὴ ἢ διερμηνευτής, σιγατω εν εκ- 

κλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ Θεῷ. 
“ Ἄ “ 

90 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ 

80 οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν. ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀπο- 
᾿ 

δύ- 
Ἂν, » “ / ’ 

νασθε γὰρ καθ ἕνα πάντες προφητεύειν, 

81 καλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω. 

ἵνα πάντες µανθάνωσι, καὶ πάντες παρακα- 

39 λῶνται καὶ πνεύματα προφητών προφήταις 

88 ὑποτάσσεται. οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας. ὃ 

Θεός, ἀλλ᾽ εἰρήνης, ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλη- 

σίαις τῶν ἁγίων. 

Ὁ Αἱ γυναῖκες ὑμῶν 18 ἐν ταῖς ἐκκλη- 

σίαις σιγάτωσαν οὐ γὰρ ἐπιτέτρα- 

πται αὐταῖς λαλεῖν, ἀλλ᾽ ὑποτάσ- 

σεσθαι Ὁ) καθὼς καὶ ὃ νόμος λέγει. 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 7145 

1 ἑτέρων 

- ι 3 λαλῶσι γλώσσαις 

19 ρηϊ. καὶ οὕτω 

ὄντως ὁ Θεὸς 

5 πι. ὑμῶν 

16 ἀποκάλυψιν ἔχει, 
γλῶσσαν ἔχει, 

17 γινέσθω 

18. ϱηι. ὑμῶν 

19 ἐπιτρέπεται 

30 ὑποτασσέσθωσαν 



πος μ»- μ᾿- 1. ΟΟΒΙΝΤΗΤΙΑΝΒ ΧΤΙΥ. 88-- ΧΥ͂. 12. 

1ου, 

ποῖα 
Τα5ί. 

ον. υΨ 
ευ]ιαί 
Φρεεύι. 

1.08, απι 
αὐογζτο. 

1611 
85 Απᾶ 1{ ἴ]ιογ πν]] Ίεατπ δὴν (ης, 

Τοῦ παπα 8.51 {61} Παβραπιἁδαῦ Ἠοπ]ο: 
ἴον 18 18 ἃ ΒΠΆΤΗΘ {ΟΥ ΥΟΊΠΕΙΙ {ο βΡρθα]ς 
ἴῃ ἴμο ΟµπτοἩ. 
80 Πα 2 «ατηο {πὸ ποτ οἵ (σα οτιὖ 

ἔγότὴ τοι ἢ ΟΥ οαπῃθ 1{ ππ{ο γοα ο] ἢ 
81 ΤΆ αγ τπαη ΟλΙη]ς Ἠήπιβο]{ {ο Ῥο 

ἃ Ῥτορλεί, ος βρ]τΊ{πα], Ἰοὺ Ἰήτα ας- 
Ἰπονηεᾶρε, ὑπαῦ ο ἐμιρς ὑπᾶῦ 1 
γε πη{ο γοα αὖθ ο οοτηπηαης- 
τηθηΐβ οὗ {πο Τιονς. 
88 Βαύ 1 απ τπαπ Ῥο ἰσπογαμί, εί 

Ἠϊπα Ῥο Ιρποτα{. 
59 Ὑιογείογο ῬγαίμνοἨ, οογεῦ {ο 

ΡΥΟΡΗΘΑΣ, απιά Του] ποὺ {ο βρεαξ 
τ 0} ζοηρτθς. 
40 Τιοῦ αἩ {πϊηρϑ Ῥο ἄοπο ἄεσση{]γ. 

απιά ἴῃ ογ46). 

15 ἸἩΜογεονον ῬταίμτοἨ, 1 ἄοο]ατα 
πηΐο χοῦ {με (4οβρε]τγμΙσ] Εργοασ]λοᾷ 
ππίο τοι, Ὑγ 810} 8150 τοι Πᾶν 16- 
οοϊναᾶ, απ ὙΠ 61 το β{απᾷ. 
2 ΒΥ νλ]σ]ι 8150 γε ἃ18 βαγεᾶ, 1 πε 

ΠΚΘΘΡ ἴῃ ΠΙΦΠΙΟΥΥ ἵν μαὺ Τ Ῥγεασ]εᾶ 
ππ{ο γοα, ππ]6βΏ γ8 πᾶν Ῥεμεγας 1η 
γαϊη. 
8 ἘῸΥ 1 ἀαμνεταεᾶ ππίο τοι ανβί οἵ 

411 ὑπαῦ 0 Τ αἱδο τοσαῖγεᾶ, Ποὺ 
{παὺ ΟΠυῖβὺ ἀ1εά Τον οὐ βίηβ αοσοτά- 
πρ {ο {πο δουϊρύανοθ: 
4 Απ ἰ]ιαί Ίο νγὰβ Ῥτ]ο, απᾶ ελαί 

Ίθ 1056 αραῖπ {π {Π|τἃ ἆαγ αοσοτζ- 
Ἰπρ {ο ὑπ Ῥοτϊρίτπτας. 
ὅ Απᾶ ἴμαῖ Ἰιο πγαβ Β66ῃ οὗ Ο6ρβα», 
{πῃ οὗ {ο {ππε]νο. 
6 Αὐου {]ιαῦ, Ίο νγὰβ 566 οὗ αΏογοα 

Πνο Ἠαπᾶνεᾶ Ῥτοί]ναι αὖ οπσο: οἱ 
ποιη {16 ρτοαίεν ρατί του δῖ ππ{ο 
5 Ῥνοβουέ, Ῥαῦ 5οπιθ αγο 18]6η 
αβ]εϱΡ. 
7 Αΐίογ ελλαί, Πο πτας 5εεη οὗ ζαπ6ς, 

Ώππεη οὗ 811 πο ΑΡροΡί]ο5. 
8 Απά ]α5ῖ οὗ αἲ Ίο πγας Β66ῃ οἵ της 

4,150, ας οὗ 'οπο Ῥοχῃ οὐ οἵ ὅπ {ἴππο. 
9 Έον 1 δὰ {ΠπῸ Ἰοαδί οὗ {πε Αγο- 

5.165, ὑπαῦ ατΏ ποὺ τηθϑὺ {ο Ῥο οα]]εά 
δ Αγροβίϊθ, Ῥεσατβο 1 ρεγβεἑπ{αᾷ ἴῑια 
Οατόῃ οἱ ἀοά. 
10 Ῥαί Ὦγ ὑπ στασο οὗ ἄἀοᾶ Τ απι 
σα 1 απη: απιά Ἠ15 στασθ συ ηΙςἩ γγαβ 
Φεβίοιυεᾷ Ἡπροπ τηΘ, Ία5 ποῦ 1 ναῖη: 
Βαὺ 1 Ἰαροατεᾶ τπογο αὐαπάαπ{]γ 
απ 1ου αἳ], γοῦ ποὺ 1, Ῥαῦ ιο 
6ναςθ οὗ (οὔ ν ΟΝ γγαβ γη] της: 
11 Τπεγοίονα, Ὑ]αί]ιον 10 ποθ 1 

ΟΥ 16γ, 5ο πο ῬγθαςΙ, απᾶ 50 Τα 
Ῥε]μενε. Ε 
19 Νου 1 Οἰπεῦ Ῥο Ῥτοασ]- 
ο {παῦ ο 1ο5ο ἔγοπ {μο ἀοαα, 

1881 
56 Απά 1ἢ ὅπου πποπ]ά Ίεανῃ αἩσ- 

πα, 1εῦ πετ 51 {είν Οὐ 
Ἠπβδρατιάς αὖ Ἠοππε: {ον 16 15 
5]απηε{α] ΤΟΥ ἃ γοΙπα {ο βρθα]ς [ἢ 

96 ο οἩατεῃ. μα» γαρ 10 Γγοπι 
τοι Ὅμαῦ {μα ποτά οἳ ἀοά πετ 
ΤΟΥ ΤΠ 5 οὗ σαπηθ 1 ππίογοα αἶοπο» 

Τῇ απ΄ τηα θΙπ]κεί]ι ἸήπηβαϊΕ 
{ο Ῥο ἃ Ῥτορ]οῦ, ος βρὶ εἶδα], 1εί 
Ἠΐτη {α]κε Κπον]εᾶσε οὗ ἐ]ιο (προς 
πυΙοἩ 1 νγ]{α απο γοτ, ἐπαῦ Όπεγ 
απο ἴμο εοπιππαπτηεης οἵ ἴπο 

98 Τον. 1Ραἱ 1ἢ απγ τηδῃ 15 1ΡΠο- 
ταηΐ, 1εῦ τη Ῥο Ισπογαιιό. 

Ὑηιογείοτα, τὴν ῬτδίἨγεῃ, 46- 
81γ6 δεαγηΠΘΒΙΙΥ {ο ΡΤΟΡΗΘΑΥ, απᾶ 
Του] ποῦ {ο βροα]ς τι {οπριιθ5. 

40 Ῥαΐ Ἰοὺ 211 Ὠπσς Ὦο ἆοπο ἆθ- 
όεπί]γ απιᾷ ἴῃ ογᾷεγ. 

15. Νοῦν Τ τα] Καπύη πηί{ο το, 
Ῥγοίπνγαεπ, {πΠ6 ϱοβραὶ νήσο] 1 
Ῥγοβο]ιθᾷ απίο τοι, Ισ] 8150 
πο τοεσοϊναᾶ, π]αγαϊη 8150 το 

2 εἰαπᾶ, Ὦγ ὙΠΟ. 4180 το αγθ 
Ἀφθνεά; Γπιαιο ποια, 1 δα, 
81η τμαὺ νονάς Τ Ῥτεασ]οεᾶ 16 
τιηΐο γοῦ, ἢ γο Ἰιο]ᾷ 10 {αβε, εχεερύ 
χα Ῥοεμογεά 41η ναΙπ. ἘῸΥ 1 6- 
Ἠγετεᾶ πηΐο γοα ἢγβὺ οἳ 811 ναί 
ὙΠΟ αἱδο 1 τοσοσιναᾷ, Ίου ἴλαί 
Οτ]δὲ αἰθα Του οι βἴηβ δοοογᾶ- 
ἴπρ {ο ἴμόε βοΙρίαγεβ: απᾶ ναί 
Ίο πας Ῥατ]ο: απᾶ ἐλαῖ μ6 δὲ 
Ῥεσι ταίδοᾶ οἩ μα ἰηνα ἄαγ 
αοσοοτάἵηρ {ο ὅπ βοτρίανθς: απᾶ 
ὑπαῦ ο αρρθατεά ἴο 66ρμας; ἔλεπι 
{ο {16 {πγε]γε; ει Π6 αρρεατθᾶᾷ 
{ο 4Ώογο Ώνο Ππαπᾶγθᾶ Ὦτεί]τθιι 
αὖ οησο, οὗ γηοτα {πο στθαἰθΥ 
ρατῦ τεππαῖα απ] πουν, θα Βοπ1θ 

7 816 ἴα1επ αβΙθοερ; πει Ἰδ αρ- 
Ῥθαγες {0 8 1165 ; ἴ]επ {ο 81] {πὸ 

8 αροβί]ε5; απᾶ Ἰαϑβὺ οἳ 811, ἃ5 ππίο 
οπ6 Ῥογηπ ουὖ οὗ ἅπ πιο, 6 
αρρεαγθᾷ {ο 116 αἶἰδοβ. ἘῸΣ 1 απ 
{π6 Ἰοαξδῦ οὗ {πΠ6 αβροβί]θ65, ὑπαΐ 
31 ποὺ τηθοῦ {ο Ῥο οα]εᾷ απ 
8Ροξ16, Ῥδσατςδε 1 ρενδεσπίεά {]ια 
οπατεἩ οὗ ἀρᾶ. Βατ ὮΥ ἴ]ιο ργαςο 
οὗ ἀοᾶ Τ απη πλαί Τ ατα: απᾶ Ἠ15 
6γαςθ π/ἩΙοἩ πγας Ῥαρίονγεᾶ ΠΡΟΣ 
76 1/5 ποὺ {οππά ὄναίπ; θα Τ 
Ἰαβοιτεᾶ ππογο αραπάαπϐ]γ ]ατι 
ΠΟΥ 81}: γοὺ ποὺ 1, Ρας {πὸ 
6τασςθ οἳ ἀοᾶ ψΠ1Ο γα Π 

11 πιο. Ἰποίπεν αι ἐξ δὲ 1 οἳ 
ἴλιαγ, 50 Ὑ6 Ῥτθαςσ], απᾶ 5ο γα 
Ῥεμονεᾶ. 
Νου 1 ΟἨτὶβί 15 Ῥγοασ]ιαᾶ ἐπὶ 

91 

89 

2 

"-- 

Ὁ) φ{ῳι 

Ὁ 

12 
ο Πα ῬΘΘἢ ταϊβεᾷ ἔχοπι {ΠΗ ἀθαᾶ, | 

1 ΜαπΥ 
ΑΠοΙθη{ 
δας Ποῦ - 
{165 τολμά 
Βιιί 1 
απ πια 
λιοιυοί]ι 
χιοί, πα 
ἐδ γγοὲ 
Κηοιυλι. 

305, 
κανε, 
36 Ἰιοῖά 
“7αϑὲ 
ηυ]ιαί ΤΠ 
Ῥγεαο]ι- 
ο αιίο 
φοι, ε- 
εερί δὲ. 

δα}. 
αὐἱέῃ 
αὐπαΐ 
εὐογαῖ. 

805ς, 
το λεοιε! 
σαιιδε 

505, 
νοϊὰ 



ΤΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 

85 εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους 
ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν' αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυ- 

20 ναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν], ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὁ 

λόγος τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθεν; ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους 

κατήντησεν ; 
8 ἘἴΪ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἣ πνευματι- 

κός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν, ὅτι τοῦ" 

88 Κυρίου εἰσὶν ἐντολαί 3, εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, 

ἀγνοείτω "", 

ὃ Ὥστε, ἀδελφοί 5, ζηλοῦτε τὸ προφη- 

τεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν γλώσσαις μὴ κω- 

40 λύετε ἢ πάντα”. εὐσχημόνως καὶ κατὰ 

τάξιν γινέσθω. 

15 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον 
8 » / ρα δ ις ρ 5 

ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ὮΥΥ ἣν τυμιν, ἢ 
τ ΤῸ / » 5. Ν / ο / 5 ᾧ καὶ ἑστήκατε, δι οὗ καὶ σώζεσθε τίνι 

/ { ” ει 

λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατέχετε, ἐκ- 
Δ ο) Ν “- , 

8 τὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. παρέδωκα γὰρ 
« ΄“΄ 3 ’ [ο 9 ω 

ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χρισ- 
ν 5 ,],ὕ ξ - - ΄σ 

τὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ 
ν ο . 4 τὰς γραφάς" καὶ ὅτι ἐτάφη" καὶ ὅτι ἐγή- 

- { ο τρ ϑ Ν Ν Ρο 

γερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ" κατὰ τὰς γραφάς 
᾿ 4 / - 53 ον . δ καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα 

ὦ ” - 
ὑ ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς 

5» , Η͂Ρ 
ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως 
” ν σία, 

7 ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ 5 ἐκοιμήθησαν ἔπειτα 
” 3 / 5 ΄ . / “ 
ὠφθη ᾿Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶ- 

8 σιν᾽ ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώ- 
” 3 ν 

9 ματι, ὤφθη κἀμοί. ἐγὼ γάρ εἶμι ὁ ἐλά- 
“ Φ 5 

χιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς 
΄ 8 

καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκ- 

10 κλησίαν τοῦ Θεοῦ. χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμὶ ὅ 
5» Ν ς ή 5» ΄σ ιά πὰ » ω 5 Ν 

εἶμι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ 
᾿ , ᾿ . , 1}, , 
ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων 
5 , ε ᾽ ΝΔ ΓΕ ΩΣ , Ξ 
ἐκοπίασα οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾽ ἡ χάρις τοῦ 

“ ε4 Ν 5 / ᾿ 3 Ανά ”/ 
1] Θεου η΄ συν εµοι. εἰτε ουν εγω, εἰτε 

΄ 

ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν, καὶ οὕτως ἐπι- 

στεύσατε. 
- 5 Δ τ᾿ Ν , μὲ ᾿ “ 3, ιά 19 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν έγή- 

94-.- 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 

31 γυναικὶ λαλεῖν ἐν 
ἐκκλησίᾳ 

Οι. τοῦ 

ἐστὶν ἐντολή 

Παπ. ἀγνοεῖται 

19 σι αὐἀὐᾷ µου 

36 μὴ κωλύετε γλώσ- 
σαις 

“7 αᾶ δὲ 

1 (ΠΊαγη. σώζεσθε, τίνι 
λόγῳ εὐηγγελισάμην 
ὑμῖν εἰ κατέχετε,) 

3 ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ 

8 ρην, καὶ 

4 ρηι. ἡ 

πρὶ ζι 
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" Ῥοππς 
τυμᾶ, 
οι", 

1611 
ΠΟΥ 58} 8ΟΠ16 Π1ΟΗΡ χοῦ {μαί ἔπεγε 
18 πο τθβιαΥτεοβίοη οὗ {π6 ἄεαα 9 
18 Βαυύ 1 {ποῦ Ῥα πο ταβδαΥγεσίίοη 

οὗ {π6 ἆθαά, ὅπαπ 15 ΟἨτ1β{ τοῦ 11βο]. 
14 Απά 1 Ομτ]βί Ῥο ποῦ 11β6Ἠ, {Π6} 

ἴθ. οι. Ῥτεαεβῖηρ Υαῖπ, 8114 σοι" 
{αϊ{]ι 15 α15ο ναῖη: 
15 Ὑθα, απᾶ πο 816 {ου [α]δο 

ψ/(ΠΘΒΡΘΡ οὗ ἄοά, Ῥεσααδε ππεο ατα 
ἐοβϊβεᾶ οἳ ἀοᾶ ἴλμαί πὸ ταϊξεᾷ παρ 
ΟἨν]βὲ: ποια Π6 ταῖδεᾶ ποὺ πρ, 1 
5ο Ρὸ {λαῦ {π6 ἀεαᾶ τῖδε ποῦ. 
16 Ἐου 1 {1ιο ἀεαᾶ τ]5α ποῦ, {πε 15 

ποὺ ΟἨτ]βί ταὶδεᾷ. 
17 Απ 1 ΟἨτὶεῦ Ρο ποὺ ταἱδεᾷ, σοι} 
ἔα 15 γαῖη, γθ 816 γϑῦ ἴῃ γοαγ ΕΙΠΒ. 
18 ΤΠεπ {]ογ 8150 υηλ]ο]ι ατα [8116 

αβ]εδρ ἴῃ ΟἨτ]8{, ατε Ῥογίδμες. 
19 ΤΆ ἴῃ {18 116 οπ]γ στο Ἠανα Ἠορο 

ἴη Ομγὶςί, πο 816 οὗ 811 πιοη τηοβύ 
1πΙδοΥαΡ]ο. 
20 ΒΒ που 15 ΟἨτὶβὲ τῖδοη ΤγοΠΙ 

{πιο ἄθαᾶ, απ Ῥεοσπιε ἴπο Πυβυγτ5 
οὗ ἴππαπη ἐ]ιαί 5]ερί. 
21 ἘῸΣ 5ἴποθ ὮΥ τπαη οαππο 4εαῖῃ, 

Ὦγ τπςΠ όαπιο 8180 {Π6 τεβαχΥθοΙο 
οὗ {ιο ἄεαᾶ. 
22 ΒῸΣ δ5 ἴῃ Αἄαπι α]] αἴθ, ετεπ 50 

ἴῃ ΟἸΠγ δῦ 51|8}} 811 Ῥε τηδᾶθ ανα. 
25 Βυΐύ 6ΥεΥγ τηαη 1Π Ἠ]5 ΟΥ̓ ΟΥ̓Ω͂ΘΥ.. 
Ο1δί Όλο υϑυζὑβ, αξ[ετυνατά ἴλεγ 
Ὠιαῦ αγε ΟἨΙδ5, αὖ 15 οοπ]]Ἡϱ. 
94. ]ιοη σοπιεί]ι ἴπο οι, πε Ὦς 

5181] γα ἀεμνετες τρ {πὸ ΚΙπράστα 
{ο ἄἀοᾶ ογοπ {πὸ Ἐαίμον, ππαι Τα 
5181] πᾶν ρας ἄονπι 811] γα]α, απᾶ 
411 Δα ΠΟΥ απιᾷ Ῥοπγεν. 
25 Έον ο τηπϑὺ τοῖσῃ, {11 Ίο ΠΤ 

Ῥαῦ 411 ΘΠ 65 Ὁ ΘΥ 15 {εεῦ. 
26 Τ]ιο Ἰαβῦ δῃθιην ἐλαΐ 5181] Ῥο 

| ἀεβίχογεᾶ, {9 ἀθαβ]. 
27 Έου 11ο παι μι} αἲ {πη ρ5 ππᾶ εν 

μῖ5 {οεί; Ῥαὺ πει 16 Βα 81] 
Ὠήπσς 816 ρα πρᾶον ήτα, 10 15 
τηϑηθϑῦ ἐπα Π6 15 οχοερίεᾶ 10 }ὰ 
αἸα ρα 8411 {Ππἰπ|ρ5 τπιπᾶϑυ Ἠΐτη. 
25 Απᾶ πλεον 811 ἐπϊηρβ 5181] Ῥο 

βαράποᾶά ππίο Ἠϊπα, {λθπ Ε]ια]] {Π6 
ΒΟπ 4150 Ἠήπαβε] Ῥο ραρ]εεῦ τιπ{ο 
Μπα λα ραῦ 811 ήπσς την Ἠήτη, 
ὑπαὺ αοἄ τὰν Ῥο 81] 1ῃ αἩ. 
29. Ἐ]δο ταῦ 51.811 {Π6Ὺ ἅο, τυ 10} 
16 Ῥαρυχοα Του ιο ἀεαᾶ, Ἡ ἐμπὸ 
4εαᾶ 1159 ποῦ αὖ ἃ112 νἩγ ατθ ἴ]εγ 
{πὴ Ῥαρίθϊσεά {ου ἴ]ιο ἄθαά 2 
90 Απάᾶ πι βἰατιά πνο ἴῃ ]εοραχάγ 

6Υ6ΥΥ ουσ 2 
91 1 ρνοίεςί Ὦγ γοῦν τα]οῖεῖης 
πμ] 1 πᾶν νι Ομτῖδέ εδας ον 
Τιονᾶ, 1 4ἱε ἀα11γ. 

186861 
Ίου 847 50116 απποπς γοα {λαί 
Όλλογο 18 πο τεβαχγεοίίοι οἵ ὑπὸ 

19 ἀθαα 9 ἘῬταῦ 1 {οτε 15 το τ6ΡΙΥ- 
γοοίίοπ οὗ ια ἀἄθαᾶ, πεϊί]αευ Πα 

14 ΟἨτὶβί Ῥαεπ ταἰδεά: απᾶ 1 Οµτ]ρί 
αι τοῦ Ῥδεη τα1δεᾷ, Π 6 15 ο’ 
Ῥγοσσμίηρ 1Υαΐπ, Ἄγοιν 1} α15ο 

15 15 γαίῃ. Ύθα, απᾶ στο αγ Τοππᾶᾷ 
{4159 πΥΙΠιθββο5 οὗ αοῦ ; Ῥεσεααδα 
ντο τ] 6 5564 οὗ ἀοᾶ ἴλαί Ἰε ταίβ- 
δα ἀρ ϑ Ομ υῖδῦ: ποσα Π6 ταδε 
ποῦ τρ, 11 8ο ΡῈ ἐμαὺ πο ἀθδᾶ ατα 
ποῦ τα1ροᾷ. ἘῸΥ 1 {Π6 ἀεαᾷ ατα ποῦ 
γα 564, ποῖον Ἠαἰ]ι ΟἨ1Ρί Ῥοεπι 
γαΐβοί: απά 1 Ομτ]βε Πα ἢ ποὺ Ῥδεπ 
γαᾖβαᾷᾶ, γοῦν {α18] 15 ναῖη; γο 816 

18 ποῖ ἴῃ γοῦν β[η5. ΤΠεπ {16Υ 150 
γηλήσ]ι αγε Τα]]οπ 8516 60 ἴῃ Οτ]Β6 

19 ΊἸανο ρϑυϊβῃρᾶ. 410 ἴῃ {815 1116 
οπ]γ νο πᾶγο Ἱοραᾶ ἴῃ ΟἨτ]ςί, πα 
819 οὗ 811] τπεη τηοϑῦ ρΙαΡ]ο. 

20 Βυῦ που παῖ Ον Ῥεεν 
γαὶδοᾷ ἔγοπα {π6 ἀθαᾶ, {π6 Πτρί- 
{γής οὗ ἔ]οτα ὑπαῦ ατο αβ]6εΡρ. 

21 ἘῸΥ βἴποο Ὦγ τῇδ όαπιε θα}, 
Ὦγ τηαπ σαπιο 4150 {πε τ6βΙΥΥΘΟ- 

20 οι οἳ ο ἀθαά. ἘῸΣ ἃ5 ἴῃ 
Αάαπα 811] αἴθ, 50. αἱδο ἴῃ δΟἨτ]δί 

98 5118] 811 "ὈῈ τηδβ αἩγα. Επί θᾶ ἢ 
ἴῃ 5 οὗ ογᾷετ: ΟἸνϊδὺ {π6 
Ἀγβυγυα., πει {λεγ ὑπαῦ ατα 

24 ΟἨτΙδ5, δὖ Ὠ15 ὄοοπήςρ. Τμεπ 
οοπιεί] ο επᾶ, θη Ίο 5181] 
ἄεμνοαν πρ {πὸ Ἰήπράοτα {ο ὁ αοᾶ, 
6Υ6Ώ {πὸ ΤαἴΠαγ: ποπ Ίο 5881] 
Ἠαγο αροΗβπεᾶ 811 τα]ο απᾶ αἲ 

ἢ Δ ΒΟΥ απά Ῥοπον. ἘῸΣ Ἰε 
τητιϑὺ ταίρι, {11 πὸ πα ἢ μα αἲ] 

0 115. οποπη16ς τπᾶεν 15 1εοί. πο 
Ἰα5{ οΏθιΙΥ ὑπο β]ια]! ο ἃ ΡΟ 5 μθα 

7 15ᾷοαίμ. Εον, Ἠε ραί{ 811 ὑπ] 65 1π 
Βα] θη ππάσν Ἠς θοῦ. ΤΕΒαἱ 
νο Τε βα1{Η, ΑΙ ἠΠήτισς αὖε ρα 
ἴῃ βπῬ]οσβοῃ, 1 15. ονιάεπ{ {πα 
16 15 οχοερίθᾷ π]ιο αἸα βαρ]αοῦ 
αἲὶ Οήπσς ππ{ο Ἠάπα. Απιᾶ πι 
411 (ήπρς ατα Ῥοσυτ. παρ]εσοίοᾶ 
ππ{ο Ἠπτα, ἔλοηῃ 588} ο ΒοἨ 
αἱδο 1ήπηβε]{ ΡῈ ϱαῦ]εσθᾶ {ο 1η 
Ώιναῦ Ια εαρ]οσῦ 811 ὑπ] ηρ5 απο 
μπα, ενας ἀοά τπαγ ο 81] ἴῃ 8]]. 

99 ἨἘ]δο ναί λα] ἔπιον ἄο ΒΊΟΝ 
41ο Ῥαρίϊσποᾶ 1ου ὑπὸ ἀοδα ὃ Τῇ 
{π6 ἀοαᾶ δύ ποὺ ταδε αὖ 8ἃ]], 
ὙΓΥ {πεη αγθ {μον Ῥαρίαποᾶ ἴον 

90 ὑπο ὙΠῪ ἄρ πο αἶἱξο βαπᾶ 
91 ἴῃ Ἱεοραγάγ εΥαιγ Ἠοαχ2 1 Ῥτο- 

{ού ΡΥ ΒίΠαῦ ρ]ουγίηπς ἵπ τοι, 
Ῥγοί]λγο, τυ 10} Τ Ἠαγο ἴῃ Οµτ]δί 
Ἴορα5 ους Τον, 1 ἀἱο ἀα1γ. 

μα ἕα -π ο 

2 ο 

107, 
υοἱὰ 

3 80πΠ1ο 
ἃ ποϊθηῦ 
Δα λοτ]- 
{195 τοδᾶ 
ου”. 

δαν, {ιο 
Οδἱ. 

40ν 1 
106 παν 
υπ 
1ι0ρεςῖ ἦν 
Ου σέ ἴπι 
ἐ]ιὶδ {76 

δαν. 
ΥΕΦΕΊΟΟ. 

6. (ο 
αοαᾶ απιᾷ 
Ρα], 

ΤΟΥ, Βιἱ 
αὐγὰ Ίο 
δ]ια1{ 
παυε 
ϑαϊα, ΑἹΙ 
ἐμῖησδ 
αγε γι 
ἔην διιεῦ- 
«7οοἴτονν 
(ευτα! ογιΐ- 
14 εἰῦ- 
οεριῖπᾳ 
πηι ἐπιαΐ 
εἰϊα διι}- 
“Ζ6εξ αἷξ 
ἐπῖη δ 
“(10 
επι), 
10116, 1 
ΦΥ, αἲῖ 
1105 
ὅδ, 

805, 
410111 
σἴογγίπᾳ 



ἘΠΙΣΤΟΌΟΛΗ͂ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 

ΟΣ ιν κ. δς τλτὸ αν ἃ 
γερται, πτῶς λέγουσί τινες ἐν ὑμῖνϑ ὅτι ἀνά- 

13 στασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; εἰ δὲ ἀνάστασις 
- ” ” 5... ” μ᾿ τον - νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται 

1: ο) δὲ κ. εἶ » “, / λ ” 1 

εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ 
ή ἘΞ ἡ δὰ Ν 6 Ν.Ε , ενα ῃ 

κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ. καὶ ἡ πίστις ὑμῶν]. 
« Ν “ “ 

1ὅ εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ, 
-“ » ’ - - 

ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ Θεοῦ ὅτι ἤγειρε 
ΔΝ - Δ ”/ 

τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροὶ 
16 οὐκ ἐγείρονται. εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρον- 

᾿ Ν : » 
17 ται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται᾽ εἰ δὲ Χριστὸς 

οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν ἔτι 

18 ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. ἄρα καὶ οἱ 
19 θέ » νά “ ᾿ λ 5 5 ΄ 

κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. εἰ ἐν τῇ 

ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν Χριστῷ» μό- 

νον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν. 

90 
2 ᾿ “- ΄ 3.6 9 21 ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο". 

α Ν 7 Δ 2 / ” - 

Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, 
3 ῳ 

ἐπειδὴ 
Ν ιο, ’ / 

γὰρ δι ἀνθρώπου ὁ" θάνατος, καὶ δι ἀνθρώ- 
2 / - [ιά καὶ 3” ΄σ 

μμ] 83 που ἀνάστασις νεκρῶν. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ 
3 Ν πε » / “ ΔΤ 
Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν 

- “ / / “ 

88 τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται. ἕκα- 
δὲ ᾽ τ δή , ΠΣ ᾽ κ Χ 5. στος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι ἀπαρχὴ Χρι 

Ἢ τι συστν - ῃ 
στός, ἔπειτα οἱ" Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ 

ο » - 5 Ἂ όλ. ο - 19 ἫΝ 

Ξε αὐτοῦ. εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῷ 15 τὴν 
η - - Η Ὁ 

βασιλείαν τῷ Θεῴ καὶ πατρί, ὅταν καταρ- 
’ - 5 Ν ” 3 

γήση πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ 
/΄ ν “σ᾿ Δ Ψ τ δ ’ 4 

55 δύναμιν. δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν, ἄχρις 
Ἢ} 13 σι / Ν 5 6 λ « Ν 8 οὗ ἂν] θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς 
/ τ “ ” 3 Ν ΄ 

90 πόδας αὐτοῦ. ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται 
« ’ 2 ν «ε Ψ ς Δ Δ 

91 ὁ θάνατος. Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 
/ 3 3 - “ Ν 32, α΄ ΄ ς 

πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι Πάντα ὑπο- 
τ ἘΞ “ ον ας / 

τέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος 
ς ” - Ν / “ 11 ΣΕ ΄- ἊΨ ΄“ Δ 58 αὐτῷ τὰ πάντα. ὅταν 1 δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ 

Δ 

πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται 
”- ε« ΄ ἊΝ, ων Δ ’ ο ο 6 λ 

τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ἢ ὁ Θεὸς 
| / ” 

τὰ!" πάντα ἐν πᾶσιν. 
3 4 

9. ᾿Επεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόµενοι ὑπὲρ 
- -. εν 

τῶν νεκρών; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, 
/ ν ” ς Ν - - 16 / Ν 

80 τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν 10; τί καὶ 
« ΄“΄ , - α .» ε ΄ 

81 ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν; καθ ἡμέ- 
ε) / ᾿ ΝῚ « / 

ραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, 
Ω » » - α 3 - - / κα 
ην έχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμών. 

24-ὸ 

ὅ (ν) ἐν ὑμῖν τινὲς 

6 οπι. δὲ 

7 Ματ. ἡμῶν 

8 ἐν Χριστῷ ἠλπικότες 
ἐσμὲν 

ὃ οπι. ἐγένετο 

19 ρηι. ὁ 

1 αάᾶ τοῦ 
1: 3. παραδιδοῖ 

οπι, ἂν 

14 (αγ. ὑποτέτακται 
(δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ 

᾿ ) 
ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ 

/ . αἵ πάντα), ὅταν δὲ) 

15 οπι. τὰ 

15 . ο αὐτῶν 
φ 

17 αἲᾷ ἀδελφοί, 
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ΠΟΥ, ἰο 
εροα]ε 
αΓίεγ {λε 
αΤΟΙΕΥ. 
ο) πιζη. 

1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΧΥ. 89. 40. 

1611 1881 
82. Τῇ ἢ αἴ[ον {πο τη ΠΟΥ οἳ πιοη 1 82 ΤΆ αἴἴ6γ͵ ἐΠ6 πἹαηποΥ οἳ τηε Τ 

Ἰανο {οπσ1έ τι Ῥουβίς αὐ ΕἸ ΡΉΘβιβ, 
ταῦ αἀναπίασεί] 16 τηο, 1 {πὸ ἆεαα 
χίβο ποῦ 1εῦ τ οαῦ απά ἀτίπ]ς, Του 
{0 ΤΠΟΥΥΟΙΥ ππο 416. 
85 Ῥο ποὺ ἀεσθϊγεᾶ: ενΙ] οοπαπητ]- 

πϊοαΙοπ5 οοτταρί ροοᾷ ΤΠΕΠΠΘΥΡΒ. 
84 Αννα] {0 τ1ρΗ{θοτςΠΘΒΕ, 816] 51 

ποῦ: 10Υ 80Π16 πᾶν ποὺ ὑπὸ Κποτ- 
Ἰοᾷρο οὗ ἀοά, 1 5ροαα]ς {β {ο γοῦν 
βΠα1ΠΘ. 
85 Βεῦ 6οπιο 1παἩ ση] βασ, ΗΟ 

α1θ {πὸ ἀεαά γαϊβϑα πρὸ απά νησι 
ταύ Ῥοάφγ ἆο Ώπαγ ὁοππθ 2 
96 Τ]οτ 1οο], ὑπαῦὺ νν]σ]ι ποτὶ βου- 

ορ 15 ποῦ απΙε]καπεᾶ, εχοερί 16 ἀἱθ. 
57 Απᾶ ας πο ποι βονγοϑῦ, 

έποι βουγοϑῦ ποῦ ὑπᾶὖῦ Ῥοᾶγ ἐπαῦ 5118} 
Ῥα, ια θᾶγδ ρυδίῃ, 10 ΤΙΑΥ «παπορ οἳ 
π/ηθαῦ, ΟΥ̓ Οὗ ΒΟΙη6 ΟὔΠεΥ σγαΐη. 
88 Βευΐ ἄοᾶ σἰνεῦα Ὁ α Ῥοᾶγ ας 1 
Βα ἢ ρ]εαξοα Ἠήτη, ατιᾷ {ο οΥονγ 5οεά 
Ἠή5 οππι ροςγ. 
99 ΑΠ Ποε]ι ἵ5 ποὺ {ιο βατηο Παρ], 

Ῥαΐς ἴμετο ἵ5 οπο ᾖἰπα οἳ ἤθβῃ οἵ 
1ΠΘΗ, απούῦμον Πορ] οὗ Ῥεαξίς, αποῦετ 
οὗ 85168, απᾶ αποί]ιον οὗ Ριτᾷς. 
40 ΤἘ]ογο ατα 4150 εε]ερίῖα] Ῥοᾶ1ας. 

απᾶ Ῥοάϊας ἑεννοβίτία]: Βαῦ {πε ϱΊοΥγ 
οὗ ὧπο οε]αβίῖα] 15 οπθ, απιᾷ ἴ]ο ϱ]οτγ 
οὗ {Π6 {οντοβίτῖα] 15 αποί]αΥ. 
41 ὙΠΟ 6 15 οπθ6 ρ]οιγ οὗ {π6 απη, 

αποί]ιογ οὐ {πὸ ποσο, απᾶ αποῦΠετ 
ΡΊοΥγ οὗ [Π6 βύατς: {οχ οπε βία ἀῑευ- 
οἴ {τοτα αποίΠε} βύδυ Τα Ρ]ουγ. 
42 Βο 8150 15 {πὸ τοβανγοσοη οἵ 

{μ6 ἄααᾶ, Ὁ 15. βου ἵπ οοτΥαρίΙο], 
10 15 ταῖδεᾷ 1ἢ ΠΠοοΥγαρΙΙοῃ. 
48 Τί 15. βοῦγῃ ἴῃ ἄβδμοποιαχ, 165 15 

γαἱβοᾷ ἴῃ ΡΊΟΥΥ : 16 15 Βουγῃ ἴῃ Ὑθα]κ- 
1655, 16 15 τα]βεᾷ 1 ῬΟΎΤΘΕ : 
44 Τὸ 15 Βοσγῃ α παπα] Ῥοάγ. 1ὖ 15 

γα]βθᾶ ἃ βρϊτ]ίπα] Ῥοᾶγσ. ΈΤ]ογε 15 ἃ 
παζαγα] Ῥοᾶγ, απιᾷ ἴπετο 15 ἃ βριπ]ίπα] 
Ῥοάγ. 
45 Απᾶ 50 16 15 νυ θη : Τηο Ετεί 
1η Αάατη γγας πιαζο 8, Ηνίπρ 508], 
{ιο Ἰα50 Αάατα νγὰβ πιαᾶο α απἱσ]ει- 
Ίηρ βρῖτ]ῦ. 
46 Ἡοπ)αιν ἴλαιί σας πο τει 
ὙΠΟ 15. ϱρίίπα]: Ότο να τὐλιοἢ 
ἐδ παντα], δα αΓἐογγγατᾶ λα τολμῖο]ι 
ἐ5 βρϊτηπια]. 
47 Ἴ]μο ἢγϑὺ τη ἐβ οὗ {πὸ ϑϑυίῃ, 

ϑαυίῃγ. Τμο 5εσοοπά τπαη ἐς {πὸ Τιονά 
{γοτη Ἠθατοῃ. 
48 Α5150Π6 θαυ τυ, σι Οἢ αγε []ον {πῶ} 

ΔΥ6 δατ{ΗΥ, απᾶ ἃ5 15 ἴ]ιο ἸοαγεΠ]γ, 
βποἩ αγε ἴἶιου 4150 {]ιαί ατα Ποανοη]γ. 

99 

4 [αυ] 

4 μι 

ἫΝ [τω] 

49 

44 

μὰ. Φ ὅ 18 αἶβο ἃ Αρπ] ζαα] θοᾶη. 

{οαπρΏύ σι Ῥοαδίς αὖ Ἐρμορας, 
1γῃαὺ ἀοί]ι 16 Ῥτοβί τηε» Τῇ {π6 
ἀεαᾶά αγο ποὺ ταῖδεᾶ, Ιεί τὸ οαί 
απᾶ ἀτιπ]ς ΤῸ ΤΟ-ΠΠΟΥΥΟΝ 6 
αἴθ. Ῥο ποὺ ἀασείνεᾶ: νι] σοτι- 
Ῥαπγ ἀἆοῦμαι οοτγαρὲ ροοᾷ τηατ- 
Ἠθυβ. 2Αγακο αρ τὶρῃ{εοπβ]γσ, 
απᾶ Απ ποῦ; {0 Βοτπο Πᾶνα πο 
Κηον]θᾶρο οἵ ἄοά: Τ βρεα]ς ἐλ 
{ο πιογνθ γοι {0ο ΕΠα1Πο. 

Ῥπΐ Βοπ1θ οπο γη] βαγ. ΗΟ 
ατθ {π6 ἀεαᾶ γαἶδεᾶ δ απᾶ σα 
νηλαξ ΙΠΑΠΠΟΘΥ οὗ Ῥοάγ ἄο {πον 
ορτπθ2  ΈΤ]οι ΤῸΟ]15}} οπ6, ἐμπαῦ 
νο] ποια ὑπ 561} βουγοϑῦ 15 ποῦ 
αὐϊοκοπρᾶ, οχοερς Ὁ ἄἱε: απᾶ 
ια πΥ]Ισο οι βονοβί, {οι 
βουγοϑὺ ποῦ {ιο Ῥοᾶγ {ας 5181} 
να, Ῥὰαῦ ἃ Ῥατο ρταῖῃ, 1ὖ πια 
οἹαπσο οὗ νοαῖ, οὐ οἳ βοὴ 
οὔεν Ἰεϊτπιά: θαὺ αοᾶ ρ]τείῃ 1 ἃ 
Ῥοᾶγ εναν ας 1Ὁ ρ]δαβεά Ἠϊτα, απᾶ 
{ο οα6Ἡ 5εεά α Ῥοᾶγ οὗ 15 οσπη. 
ΑΗ Ποεξῃ 15 ποὺ {π6 βᾶτηβ ἤθβῃ: 
Ῥαέ {Π6γ6 15 οπθ 7265]. οἳ 1ΠΘΗ, 
απᾶ απού]αεν Πδρ] οἵ Ῥοδαβίς, απά 
αποΐπεν Πεδ] οὗ Ῥϊτάς, απᾶ απ- 
οίμεν οὗ Ἠδμθς. ἜΤ]οαγο 8.6 8150 
ορ]οξ[ῖα] Ῥοά1θς, απ Ῥοᾷᾶίες {6Υ- 
γαβυτία]: Ῥαής {μα ρ]ουγ οὗ ἴπα 
οε]ερίῖα] 15 οπς, πα ἴ]ιο σίον οὗ 
{Π6 {ογτορίτῖα] 15 αποίµοτ. Έπετα 
15 οπ6 ΡΙΟΥ οἳ πε ϱαῃΠ, απᾶ 
αποίΠοχ ϱρ]οιγ οὗ {Π6 πποο, απᾶ 
αΠΟίΠΘΥ 61ο οὗ ἴ]ο βίατβ; Τ0Υ 
οπθ 58: αἰ ἔθυθί ἔνοπι αποίῃμετ 
βία ἴῃ ΡΊοτγ. Ρο 8150 15 {Πε ΤεΡΙ- 
γοσβίοπ οὗ {π6 ἄεαᾶ. Τὺ 15 βοῇ 
ἴῃ ΟΥ̓ Ρ ΟΣ ; 16 15 ταδε ἴῃ Ἱτ- 
ΟΥ̓ οι : Ὁ 15. 6ο ἴῃ α15- 
Πομοτ ; 16 15 ταἰδαᾶ ἴῃ ρ]ουγ: 16 
18 Βου 1 ὙγθαΙσιθβς; 16 15 ταίδαες " 
ἴῃ Ῥοπον: Τε 15. βου ἃ παίαγαι] 
Ῥοᾶν ; 115 τὶ βϑα α βρὶυἰδπ8] Ῥοᾶγ. 
Τῇ 1μετο 15 ἃ παίατα] Ῥοᾶγ, ἴ]ιογα 

90 4150 
19 15 στ] ύθῃ, Τ]ιο Ητρίτηαη Αζατα 
Ῥεσατπε ἃ Ἠνίπρ βοπ]. ἜΤ]ο Ἰαςύῦ 
Αάαπα ῥεσαπιε ἃ Πήο-σῖνίιρ ΒΡ]. 
Ἠονραίέ αι 15 ποὺ Πτει 10} 
15 αρίτ(αα], θα λα ΟΠ 15 
πδύτι 8] ; ἔποη {πᾶῦ ΒΟ 15 5Ρ]- 
γα]. ΤΠ τει τηαπ 15 οὗ {Π6 
οατ{Ἡ, θαυ ύῃν : {Π6 βοσοοπά Τη81 15 
οἵ Ἠδεαγεῃ. Δ5 15 ἐπ ϑαυύμυ, 5αο] 
316 {1ογ 8150 ὑπδῦ ατα θαυῃυ: 
απᾶ α8 15 ο Ἠοεατεηπ]σ, 5060} 
416 ἴ]ιογ 8150 ὑπᾶὖῦ ατα Ἠθατεη]γ. 

49 Απά α8 ο Ἠαγο Ῥοσπε {πὸ Ίππαρο | 49 Απά αβ 1315 ὲ Πᾶν Ῥουπο {Π6 Ίππαρο 

1ος, 
αὐμαΐ 
αοίῃ ἐξ 
γοΠίέ 
πο, ἡ 
ἴιε ἄεαᾶ 
αγε ιοί 
γαἶφεα 9 
1ἱ 115 
εαί ὅο. 

3 ὅτ. 
ἄτακε 
οί ο 
αγι]ς- 
ΕΊ1685 
Ππππα 
δοιιδῖψ. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 

89 εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, 
18 ϑ ἊΝ 5 ἃ νο 3) ,ὔ 

τί μοι τὸ ὄφελος, εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται ; 

φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκο- 

33 μεν. μὴ πλανᾶσθε" Φθείρουσιν ἤθη χρήσθ᾽ 

834 ὁμιλίαι κακαί. ἐκνήψατε δικαίως, καὶ μὴ ἆμαρ- 

τάνετε᾽ ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινὲς ἔχουσι 
Ν » 8 ς “« ΄ 19 

πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω 3, 

8ὅ ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις, Πώς ἐγείρονται οἱ νεκροί; 
᾿ ὰ 

80 ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; ἄφρον”, σὺ ὁ 
, ᾽ ε 38 πα νι, Ἐ σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται, ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ 
ἃ κ 

81 καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον 
/ 5 Ν Δ / ώ / { 

σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι, σί- 

ϑ του ἢ τινος τῶν λοιπών ὃ δὲ Θεὸς αὐτῷ 

δίδωσι" σῶμα καθὼς ἠθέλησε, καὶ ἑκάστῳ 
ὃς η κου» Ξ η σε 

89 τῶν σπερμάτων τὸ" ἴδιον σῶμα. οὐ πᾶσα 

σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ' ἀλλὰ ἄλλη μὲν σὰρξ" 
Ἄ, / ς 

ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ" 

40 ἰχθύων, ἄλλη δὲ πτηνῶν 5. καὶ σώματα 
» / Ν , 5» ,ὔ « 3 Ἅ σα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια' ἀλλ᾽ ἑτέρα 

Ν ς - 3 , ’ 6 ΄ Ν ς ο 

μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δύξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν 

ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα 

σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων" ἀστὴρ γὰρ 

41 ἐπιγείων. 

ὦ α πμ. 
43 ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξη. οὕτω καὶ ἡ ἀνά- 

- ΄- ’ 2 οἱ 

43 στασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, 
ὌΝ ΤΗ δν δἰ δ. / 5 43 / 
ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ' σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, 
ο. ος » δόέ 5 : ΤᾺΝ 2 2 θ ΄ 
ἐγείρεται ἐν δύξῃ᾽ σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, 
» , 5» , τ᾽ / τὸ 

4 ἐγείρεται ἐν δυνάμει σπείρεται σῶμα ψυ- 
΄σ ᾽ὔ ο ο 

χικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ““ἔστι 
ε ΟΥ̓ - ρ) 

σώμα ψυχικόν, καὶ ἔστι" σῶμα" πνευµατι- 
3 ΄ ε - 

45 κόν. οὕτω καὶ γέγραπται, Ἐγένετο ὁ πρώτος 
Ν ” : 

ἄνθρωπος) Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν. ὁ ἔσχατος 
΄ -- 3 ] » ΄ 

45 Αδαμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. ἀλλ᾽ οὐ πρώ- 
"ἡ , } Δ Ν / ” 

τον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα 
- / Ε - 

47 τὸ πνευματικόν. ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς, 
τε ἃ , 

χοϊκός' ὁ δεύτερος ἄνθρωπος, ὁ Κύριος” ἐξ 

48 οὐρανοῦ. οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοῖ- 
δα Ν ἡ Ὁ Ὁ , - Ἂς ς κοί" καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ 

» , ο. Δ Δ 2 ΄, ᾿ .”. 
49 ἐπουράνιοι καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα 

15 τὸ ὄφελος ; εἰ νεκροὶ 
οὐκ ἐγείρονται, (ἱου!, 
ιοί πιατϱ.) 

19 λαλώ 

3) ἄφρων 

3 δίδωσιν αὐτῷ 
"» “Ζ τ οπι. τὸ 

30. οπι. σὰρξ 

33 αἆᾶ σὰρξ 

ἄλλη δὲ 95 η πτηνών, 
ἰχθύων 

26 αᾶ εἰ 

27 ἔστι καὶ 

33 οπι. σῶμα 

29. οι. 2 ὁ Κύριος . 



Τ. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΧΥ. 40. ΧνΙ. 7. 

ΡΕ 
8, 

ἜΡΘΗ, 
18. 14. 

"ον, 
Πεὶί, 

16». σι7}. 

1611 
οἳ πο θαυ, στο 5118}1 4150 Ῥθδὺ ἔ]ιο 
Ίπαρο οὗ {1ο Πθανοεη]γ. 
50 Νου {Π18 1 αγ, Ῥτοίμτοπ, ὑπαὺ 

Παβλ δα Ῥ]ουᾶ οαπποῦ Ππ]θγϊέ 1ο 
Ἰαπρᾶοπα οἵ ἄοά: παϊιου ἄοῦ]ι οοἵ- 
γαρθίοη ΙπΠογ]6 Πποογταρίίοη. 
51 ἘΒε]ο]ᾶ, Τ ουν γοα ἃ ΠΙΥΡΙΕΥΥ: 

πο 5118}} ποῦ 811 εἱεερ, θαὺ νο 5181] 
8}1 "Ὁ ομαηρθί, 
52 Τη ἃ τηοτηθηΐ, ἴῃ {Π6 ἐπ! ΚΠ τησ 

οὗ δ) 6Υ6, αὖ {π6 1αϑύ ὑσττηρ, (1οΥ ἔ]ιο 
απηρεύ 5181] βοππᾶ, απᾶ {π6 ἀθαά 
βΠαΠ Ῥο ταῖβεᾷ Πποογγαρίϊρ]ε, ἃ Πα γα 
518] ο οἸιατιρες.) 
55 Ίου 15 οοιγαραβρ]ο τηαςί ρα 

οἩ. ΙποογγαρίοἨ, απᾶ {115 τποτία] 
τηπϑῦ ραῦ οἱ. Πητποτίαμσ. 
54 50. ποπ {Ππ|5 ΘΟΥΥ ΠΕ 1016 5181} 
Ἰγο ραί οἩ Ιποοιταρίίο, απ ΙΡ 
πποτίαὶ ΕεΠαΠ πᾶν ραῦ ΟἿ ΙΠΊΤΗΟΥ- 
{αΠ0γ, ποπ 5118}} ο Ῥγοασῆί {ο ραβ5 
{πο βαγίηρ ναί 15 πτῖτεὉ, "Ῥοαῦ]ι 
18 αυγα]]ουγοά αρ ἴῃ νἰείονγ. 
δῦ Ἐ0 ἀεαίῃ, π]ιογο 15 ὑπ προ 
Ο Ίρτανο, ΠΟΥ 15 {]1γ νιοῖονγ 2 
56 Τ]ιο ϱπο οἵ ἀθαξ]ι 15 βίη, απᾶ 

{πὸ βίσθηρίῃ οὗ βἴη 15 ὑπ6 Ίατν. 
στ Βα (Ιιαπ]ς ΡῈ {ο ἄοᾶ, πνλῖο]ι 

βϊνοαίῃ τι {ο νΙοβοιγ, (πτοαρ] οἳγ 
Του 9655 Οµ1150. 
58 ΤΠεγαίοτο πιγ Ῥε]ογοᾶ Ὀυθίθυθη, 

Ῥο το »ἰαᾷίαξδί, ππππογεαβ]ε, α]ππαγς 
αροππά ης 1 {πο πγοτ]ς οἵ {π6 Τιοτᾶ, 
{οταΕΠΙΠΙΕἨ ἃ5. γοα πον μα γοαν 
Ίαβοτν 15 ποὺ ἴῃ γαίπ ἴῃ {π6 Τιοτά. 

16 Νον εοπεργηῖτισ {π6 οο]θοΙοῃ 
{0Υ ὑπὸ βαϊπίΒ, ἃ5 1 Ππᾶγθ ρίγϑῃ οτάθδε 
ἴο {π6 0Πατο]ες οἵ ἀαἱαΐῦία, ενα 50 
40 γο. 
2 Όροι {πὸ ἢγϑ ἄαι οἵ {Ππ| γγοεῖς, 1αἱ 

ΘΥΘΙῪ οπο ο{γοι Ίασ Ὦγ Πίτη ἴῃ βίου, 
5. άοᾶ Ἱαι Ῥτοβρεγεά Ἰϊπα, {πα 
{ποῦ ΒΘ πὸ σαὔΠατῖηρς παπι Τ ΘΟΙΏΘ. 
8 Απά ψ θη Τ ΘΟΙη6, ΥΠΠΟΙΠΙΞΟΘΥΟΥ 

τοι 5ΠαΠ αρρτοτο ὈΥῪ μοι" ἸούίουΒ, 
ἴπαια γη] 1 βοπᾶ {ο Ρυϊηρ τοι. 
Τ]ΠρογαΠίγ απίο {6γτδα]στῃ. 
4 Απά 1 10 Ῥο πηοοί Εἰιαῦ Τ ϱο 8150, 
{αγ «Πα! ρο 1 ταθ. 
6 Νου 1 ψ1} σοπιο πηΐο τοπ, π]ιθη 

Τ 51,811] ραβς {μγτοιασ]ῃ Μασεάοπῖα: ἴον 
1 ἆο ραβς {μποαρ] Μαοεζοπία. 
6 Απά [Ὁ πιαγ ο {παῤ Τ συ] αδῖᾶο, 

γοα, απᾶ πΙπίεν νΠεἩ γοα, ὑμπαὺ γο 
ΤΠΑΥ ὨἨτίπς πιο ΟΠ ΤΙ ΙΟΠΙΠΕΥ, 
να ΠΟ ΒΟΘ ΟΣ Τ ρο. 
7 ΕῸΣ Τ πν] ποῖ 566 γοια πουν Ὦγ {πο 

φας, Ῥας 1 (αξῦ {ο ἴαιτγ 8. πη]ή]α 
πη(λ γοτι, 11 {ιο Τιουᾷ Ῥονταῖθ. 

1881 
οὗ {πὸ θαγ{1γ, 1πγο 5141] αἷδο Ῥοαν 
{μ6 Ππαρο οὗ {πο Πεανοη]γ. 

50 Νοῦν 15 Τ ραγ, Ὀτοί]λγοι, ὑπαὺ 
Ποδ] απᾶ Ῥ]οοᾶ οαπποῦ Ιπ]εν]{ 
πὸ Κἰπσᾶοπι οἳ ἄοᾶς ποι ο 
οί οονγαρίοηπ Ιπ]ανῖε 1ποοῦ- 
ΥαροἩΠ. ἈῬε]μο]ᾶ, Τ [611 γοα ἃ 
ΙΗΥΡ{ΘΥΥ: ὟΥ 6 5Π8}} ποῦ 81} 5166}, 
Ῥαῦ νο 518}1] 811 "0 οἸαπρεᾶ, ἴῃ ἃ 
ΤΠΟΠΙΘΗΜ, ἴῃ {ιο ἐπππ]κπις οἳ απ 
οσο, αὖ {πε Ἰαϑὺ ἑταπιρ: 1ου {πΠ6 
πππαροεί 5181] βοτπᾶ, απᾶ {ο 
ἀοπᾶ 5181} Ῥο ταϊςεᾷ Πποογγαρ- 
{1016, απᾶ στο 5181} Ῥο εΠαπρεί. 
Έ ου {115 οοτταρ{Ιρ]ο τπαςδέ ραί οἩ 
ΙΠΟΟΙΥΠΡΙΟΠ, απᾶ {5 ππονία] 
πητδί Ῥαῦ ὁ. ᾿τητηογία έν. Βαΐ 
ποια 3515 ΘΟΥΤ Ό 016 5181} Πᾶν 
Ῥραΐς οὐ ἹποοτγπρίβοἨ, απά {15 
ΙΠΟΥ{αΙ 5181] Ἰαγο ραί ΟἿ. ΠΠΗΙΠΟΥ- 
{αΠ{Ψ, Όιοῃ 5181] σοτηθ {0 Ῥαδβ 
{ο βασΊπᾳ ἐαί 15 νγ]ζίον, Ώοδα ἢ 
15. νυ] ον πρ δΊῃ νεο. Ὁ 
αθαῦ, ΠΟΥ 15 ὑῃγ νἱοίουυ Ὁ 
ἄθαῦ, ΠΟΥ 15 {1γ βὐϊησ Ὁ ΤΠ 
βύϊηρ οὗ ἆθαί] 15 βίη; απᾶ {86 
Ῥου6αχ οὗ 5η 15 {π6 Ίαν: Ραΐ 
Παπ] Ῥα {ο ἀοᾶ, πο] ρ]ναί]ι 
τι5 1ο νιοίοιγ {οσα οας Τιονᾷ 

ὅ8 ᾖαρας ΟἨτὶς. Ὑ ΠΟΥ ἴουθ, πιγ 
Ῥε]οναᾶ Ῥγεί]γετ, Ῥο γο βίθαϊξζαβί, 
πηπηονθαβ]ο, αἶνανς5 αροππάῖης 
ἴῃ {ο πγον]ς οὗ ἴ]ιο Τιογᾶ, ἔογαξ- 
ΤΟ α5 το ἆπον [ια τον 
Ίαροας. 15. που ἐγαΐῃη ἴῃ Ίο 
Τιοτᾶ. 

16 Νον εοπεργηῖησ {π6 οο]]ασίῖοι 
ἴον {1ο βαϊηΐβ, ἃ5 1 σανο ογᾷθΥ {ο 
{πο «ππατο]μες οὗ αἱαίῖα, 5ο 4150 

2 ἆο πο. Όροι {μ6 Βνεί ἆαγ οὗ 
{πιο πγοε]ς ἰοῦ θᾶ οπθ οὗ οι 
Ίαγ Ὦγ Ἠϊτη ἴῃ βίογδ, ας ΕΘ Τη8 
Ῥ1οβ8Ρον, ὑπαῦ πο εοΠεσίίοὮς ΒΘ 

9 τπα(ο θη Τ οοπ1ςθ. Απ ΠΗ 
1 αττῖνο, ὄπιμοπιβοστεν ο ελα] 
αρρτονθ Ὦγ Ἰούδουβ, {]νετα πι Τ 
βοπιᾷ {ο ΟΛΥΥΨ γοαγ Ῥοαπίψ ππ{ο 

4 ᾖαγαδαίοπι: απά 1 Ὁ 6 απθοῦ 
ΤΟΥ τηθ {0 ϱο αἶςο, {αγ 5181] σο 

ὅ ΜΙ τη6. Βα 1 πι] οοπἹθ πηΐο 
γοα, ΠΟ 1 5181] Ἠατο Ῥεαββϑᾶ 
{πγτοὰρ Μασεάοπία: Τον 1 ἆο 
Ῥραβ8 {πποαρα ἹΜασεάοπία: Ῥαή 
πηθ] γοα 16 πιαγ ο ὑμπαὺ 1 51|8}] 
αδίάς, οὐ οτοπ πΊπ{ίαΥ, {]αῦ το 
1ηαγ 5εῦ Τὴη6 ΤΟΥ] ΟἿ. ΤΙΣ 10311- 
ΠΟῪ ὙΠ] Πετβοσγεν Τρο. Εον1 ἆο 
ποῦ ΙΒ {ο 566 γοα ΠΟῪ ΒΥ {πὸ 
ὙΦΥ ; 1οΥ 1 ΒΟΡΘ {ο ἐδυγν α Ὑγ8116 
ὙΠ σοι, 1 Όιο Τιονᾶ ροσαίδ. | 

σι τῶ 

ὅ9 

σι σι 

ῦ -α 

σο 

-1 

1 ΜαΠΥ 
αποῖοπέ 
ααὐλοτ]- 
{168 τοαᾶ 
16ί 18 
αἴδο 
νρανγ. 

3 Μαπγ 
αποϊοπς 
Δαΐῃοσῖ- 
{165 οσα 6 
ἐμιὶδ σοΥ- 
ΠΠ 
ελα ζῖ 
πανε ριιἱ 
οτι ἔπο]- 
γα ρίϊοη, 
απιᾶ. 

805, υἱς- 
{ογ {οι 

340Υ, 
υοϊὰ 

σον, 
τ0110Π150- 
δ 6)" Μὲ 
σλαῖῖ αρ- 
φἌγουε, 
ἐμοην 1 
1 «οιιᾶ 
τοἱξ 
τοι {675 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΔΑ. 

” .. “ έ τς 30 Ἀν ἈΝ ” ή ΄ 

τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν 3 καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ 
ἐπουρανίου. 

- 5 [ο Ν 

δὺ Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ 
- “-“ “ ’ 

αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύ- 
ν 

νανται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κλη- 
Ξ - ἐδ , » εἰ - λέ . Τιά 
5] ρονομεῖ. ἰδού, μυστήριον ὑμῖν λέγω' Πάντες 

δ ᾽ / » 
μὲν] οὐ κοιµηθησόµεθα, πάντες δὲ ἄλλαγη- 

- ἮΝ ΄“ 

[5 σόμεθα, ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν 
τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι" σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ 

᾽»» ΄ 

νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς 
53 ἀλλαγησόμεθα. δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο 

» , ε) / Ν Δ Ν ” ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο 
σ 

τὰ ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. ὅταν δὲ τὸ φθαρ- 
τὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν, καὶ 33 τὸ 
θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γε- 

ς / 

νήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, Κατεπόθη 
ε , 5 - α , Ν 

δῦ ὁ Θάνατος εἰς νῖκος. Ποῦ σου, θάνατε, τὸ 
κέντρον κ33; ποῦ σου, ἅδη", τὸ νῖκος κ 85, 

Ν Ν , κ“ / ει ρε πι τε 
δὺ τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία' ἡ 

δ᾽ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος" τῷ δὲ μις τῆς ἁμαρ μος' τῷ 
Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ εῷ χάρις τᾷ ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ 

- / εν. “ἢ . - - “ 
58 τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ. ὠστε, 

ΕΣ ΄“ 

ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμε- 
’ “ 2, ΄σ 

τακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ 
/ / 3 / ω ς ΄ « “- 

Κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν 
» ” ῳ » / 

οὐκ ἐστι κενὸς εν Κυρίῳ. 

16 Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, 
“ , - 3 / “ / 

ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας, 
- / Ἶ 

9 οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. κατὰ μίαν σαβ- 

βάτων! ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω, 
/ μή Ἂ 3 “ ο Φα 

θησαυρίζων ὅ τι ἂν εὐοδώται, ἵνα μή, ὅταν 

3 ἔλθω, τότε λογίαι γίνωνται. ὅταν δὲ πα- 
Δ » 

ραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι ἐπιστο- 

λών, τούτους πέμψω ᾿ ἀπενεγκεῖν τὴν χά- 
ς - 5» « λή ο ”λ δὲ ο ο 3 4ριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ᾽ ἐὰν δὲ ἢ ἄξιον 

τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσον- 
Ἐς Σ , Ν Ν εν, ον “ 

ὅ ται. ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακε- 

δονίαν διέλθω᾽ Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι" 
Α - πμ 6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενώ, ἢ καὶ πα- 

/ “ ὃς ᾿ - 
ραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ 

᾿ “ / 

7 ἐὰν πορεύωµαι. οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν 
͵ να ο 8 / 4 , ἄν 

παρόδῳ ἰδεῖν' ἐλπίζω δὲ χρόνον τινὰ ἐπι- 

μεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος ἐπιτρέπῃ. 

80. ΑΓ αὐ. φορέσωμεν 

51 ρηὶ. μὲν 

35 ΊΓαγᾳ. οἩι. τὸ φθαρ- 
τὸν τοῦτο ἐνδύσηται ᾱ- 
Φθαρσίαν, καὶ 

85 γῖκος 54 θάνατε 

55 κέντρον 

1 σαββάτου 

5 (1Ιανᾳ. δοκιμάσητε, 
. ᾽ ΜΝ 

δι ἐπιστολών) 
9 / “ 

ἄξιον ἢ 

1 γὰρ 
ὅ ἐπιτρέψῃ 



τὰ εῷ 

1611 
8 ΒΆ.ΡΓῚ Μ1Π {ανν αὖ ἘΠ Θστι5 π- 

{π| Ῥομέθοοβὺ. 
9 ΤΟΥ͂ ἃ σγϑαὺ (οουῦ απᾶ οἰΐθοῦπαὶ 18 

ορεπθᾷ τπ{ο 1ης, απᾶ {Π|616 ἃ16 ΤΠΑΤΥ 
αἀνεγβατῖθβ. 
10 Νου [1 Τιπποίποτς «0116, 568 

ἐπαῦ Ίο τηαγ Ῥο πι γοι πιο ὸ 
{οαΥ: ἴου Ίο πγοτ]κο]ι ο σους οἵ 
ιο Τιογά, αξ 1 4150 ὅο. 
11 Τιοῦ πὸ παν {]ιογείογο ἄερρῖδο 
ή: Ότο οοπάποῦ πα {οτι ἴῃ 
ρθᾳ66, ὑμαῦ Ἡς την «0116 τΠ{ο Ίηθ: 
{ον 1 Ἰοοῖς {ον ήπια πὶ {1ο τε- 
ΠΠνΟΙΗ 
19 Α5 {οπομῖηρ οι" Ὀγούμου Αγρο- 

198, 1 σνεαῦ]γ ἀθβιτεά Πήτη {ο οοπιθ 
πη{ο γοι πλ {ο Ῥγοίμτε, Όπύ 15 
νη]] τνας τοῦ αἲ 811 {ο σου αὖ {115 
ππο: Όταύ Ἰο νήΠ οοπἹς πει 18 
51.811 πᾶνϑ οοπγοπ]απῇ ᾖππο, 
18 Ὑγαίομ το, βἰαπά ἴαϑὺ ἴῃ ἴμο 

{α161, ααἰῦ γοτ Ἰ]κο τησ: Ῥο βίτοηρ. 
14 Τιοῦ 411 γοῦν Όμπσς 6 ἄοιο 
νι] ΟΠ. 
15 Τ Ῥεδεθολ τοα, Ῥτείμγεπ, (σε 

ΊςποΥ/ ὑπ6 Πποῖιβ οἵ Βίορμαπας, ὑπ 
Ἡ 15 ιο ἢυβυντι 5. οἳ Αολμαῖα, απᾶ 
ὑμπαῦ ὑπ ὺ πᾶν αἀάϊσίεα {ιαπηβε]γοβ 
ο {π6 τηἱηἰδύνυ οὗ {πὸ ΒαϊπίΒ,) 
16 Τὺ γο βαρτῦ γοπγβε]νος πηΐο 

5161, απᾶ {ο ΘΥΘΥΎ οπθ ὑπαῦ ΠοΙρΡ 
να τιβ απᾶ Ιαροπτεί]. 
17 Τ απ ρ]αᾷ οἳ {π6 οοπιῖπρ οἵ 

Βίορ]μαπαβ, απᾶ Ἠοτίππαίας, απᾶ 
Αολμβίοας: {ο {λαῦ νήσο] γγαβ ]αο]ς- 
Ίπς ΟΠ οι Ῥραγί, ΠΟῪ αν 5Ὲ}- 
ΠΡ. 
18 Ἐον ποὺ ἸἨαγο γυϑγοβϑ τησ 
ΒΡ απά σου 5: ἴΠεγείογο ΔοΚκπον- 
Ἰεάσο το {πο ὑπαῦ αγο 5.0}. 
19 ΤῊ ΟἨάγεΠεβ οὗ Αδιαβα]αίαγτοτ: 

Ααπίϊα απᾶ Ετιβοῖ]]α 5α]πίεγοτ τητιο] 
1 π6 Τιοτς, τι ὑπ Ομάτο] {πδὐ 15 
1η ἐ]αῖγ Ποτιβ6. 
20 ΑΠ ο Ῥτγοίμτοι ρτοεῦ τοι: 

σγϑοὺ ο οΠ6 αποί]θΥ πο] απ ΠΟΙΥῪ 
1β5. 
21 ΤῊΘ βαἰαύαίίοι οὗ τη Ῥατ] τι 

τηΐηθ οσα Παπά. 
2» Τῇ Δ τηδ Ίογο ποὺ ἴ]ιο Τιογᾷ 

Ίθρας ΟΕτ]δί, 1εῦ Μπα ϱο Απαζιοτια 
Ματαπαίμα. 
28 Ἔ]ο ρταςεο οὗ ου Του {6515 

Ο]π]βί Ῥε σι τοι. 
24 ΜΥ ἴον Ῥο πι τοι 81] ἴῃ 
Οτ]ςύ ὀεδ1β. ΑΠΙΘΗ. 

4 Το βγεί Ἠρίδί]ο {ο νο ΟονΙπμῖαπς 
να ΓΙ 6 [οπα ΕΠΙΗΡρρί ϱγ Βίαρ]α- 
Ἠ85, απᾶά ἨογαπαθΙς, απά Αολαϊσας, | 
απά Τηποίμοιις. 

1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΧΥΙ. 8-24. 

1881 
8 1 ΜΠ] {ατΥγ αὖ Ἐρ]αρας πι] 
9. Ῥεπίεσοξί; 1οΥ ἃ ρυϑαῦ (θοῦ απᾶ 

ε[οσίπα] 15 οροπεᾷ τπηΐο της, αππά 
ΠΟΥ 8.6 ΤΠΑΠΥ ΔΘ ΒΔ 65. 
Νου 1 ΤΊΤΟΥ οοπ1ςθ, 566 

Όιαῦ ο Ὦο γη] τοι πσιοαέ 
θα; ΤΟΥ Τς γον]αοῦ] ἴ]ιαο πγοτ]ς 
οἳ {μ6 Τιοτᾶ, ἂἃ5 1 αἶξο ἄο: 1αῦ 
πο Τη8 {]ογαίογο ἀθρρῖδο Ἠήπη. 
Ῥπό 5ου Ἠϊππ {ουψατᾶα οπ Ἠ18 
ΤΟΙ ΘΥ ἴῃ Ῥθασαο, ἴπαῦ ἢ6 πα 
οοπηθ τιηΐο πα: [ΟΥ̓ 1 οκροαοῦ τη 

2 ΜΠ ο Ὀγοίῃσθρη. Βυῦ ἃ5 
{οπεμῖπρ ΑΠΡοΠοΡ {πο Ῥνοί]οτ, 
1 Ῥεβοιρ]Ώί Πίτα πο] {ο οοπηθ 
Πίο τοι πμ {πο Ῥτοίῃται: 
ΔΩ 16 γα ποὺ αἲ 81} 1118 νι] 
{ο οοπαθ που; Ῥαῦ Ίο πν]] οσπιθ 
πυμσθη 1ο βΠα]] Πᾶν ορρογ (αγ. 

Ἠγαϊε] χο, βἰαπά {αδί ἵπ {πὸ 
{α1]ι, αι άέγοι Ἡ]ατησπ, Ῥαβίτοπς. 

4 Τιοῦ 811 ιαῦ γε ἄο ΡῈ ἄοπο ἴῃ 
Ίογο. 
Νον 1 Ῥοεεεσ]μ γοα, Ῥγαί]ιγειι 

(Ψε πον ὑπὸ Ἱοτβο οὗ Βύερ]α- 
πας, Όλα Ὁ 15 {ιο βυβυίγτβ οὗ 

Ασμαία, απᾶ ἴλαῦ νου Ἠανο βεῖ 
{Πεπιβα]νος {ο τηϊπδίον πηΐο 
πο βαϊπίβ), ὑμαὺ πο αἱδο Ὅ6 ἴῃ 
βαῇρ]θοίίοι τπ{ίο ΕαοΠ, απᾶ {ο 
ΘΥΘΙῪ οπ6 ἐλαί ΠοΙρο ἴῃ ἴμα 
πποτ]ς ἀπ Ἰαροατείμ. ἀπᾶ 1 
χε]οῖσα αὖ {π6 Ἀοοπιῖης οἵ Βί6- 
Ῥμαπαδ απᾶά Ῥοτππαίαπς απᾶ 
Ασμαϊσοαδ: 1ου ὑπαῦ τ]ῖοα τνας 
Ἰασκῖπςρ οἩη τοι ρατί Όπου ϱαρ- 
Ῥ]μθᾶ. ΤῸΣ πεγ τα[τεβ]ε ΤΥ 
ΒΡ δα γοττΒ: αο]κποπη]έάσε γε 
ἔλογοίοτο ἔπι {]ιαῦ ατο ΒΈ 0}. 

ΤἘ]ι6 «ππατο]ες οἳ Αβία βα]αιζα 
σοι. Ααπϊα απά Ῥγτίδεα βαμιῖθ 
σοι πχασ] ἴῃ πο Γιο, πι 
ιο ομιποῃ ὑπαῦ 15 ἴῃ ἴλαιγ 
ποῖ. ΑΠ [ο Ῥγείμταοῃ βα]αζε 
γοα. Ῥαϊαίς οπθ αποίπεν πηδ] 
α ΠΟΙ͂ 1155. 

21 Π6 βαἰαίαίίοπ οἵ πιο Ῥατπ] 
23. ὙΠ} πηῖπιο οσα Ἠαπά. Τῇ απγ τησ 

Ἰογεί]ι ποὺ ἐπὸ Τιονᾶ, 1εί πὶ ο 
25 απαίπετια. ἙΜανταη απ. Τμα 

Ργαςο οὗ {πὸ Τιοτᾷ 5εδας Ομτὶςί 
24 ΡῈ ὙΠ οι. ΜΥ Ίογο ο σι 

τοα 811 ἴῃ Οµτ]5έ ἆθβαξ. ΑπΙΘΠ. 

10 

1 

[μα τν 

16 

17 

18 

19 

20 

109, 
αοα᾽Β 
“Οὐ ἐπαΐ 
᾿ δ 
δ)ιοιιζεῖ 
6ΟΊΊ6 
ποιυ 

3 αν. 
Ώγοβεπζο. 

8 Τηαἱ 15, 
Οι; 
1ογᾶ 
οοπιθίᾖ, 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Δ. η 

- 2 ’ μιν [ο ορ] 

8 ἐπιμενώ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς Πεντηκοστῆς 
, ΄ Φ 3 / Δ) ᾿ Ν 

9 θύρα γάρ μοι ἀνέωγε µεγάλη καὶ ἐνεργῆς, καὶ 
3 ’ 3 

ἀντικείμενοι πολλοί. 
“ Ψ' σ΄ 3, ΄ 

1. Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφό- 
, εξ Δ 2, 

βως γένηται πρὸς ὑμᾶς" τὸ γὰρ ἔργον Κυ- 
/ » , « Δ δ δι / τὰ 

1 ριου ἐργάζεται ως και εγω. μὴ τις ουν 
9 5 / . ΄ ν "τε 

αὐτὸν ἐξουθενήσῃ προπέμψατε δὲ αὐτὸν 
3 ἘΝ ο ” / ὟΣ 11 δέ ΄ Ν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με’ ἐκδέχοµαι Ύαρ 

“΄ - ΕἸ 

19 αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. περὶ δὲ ᾿Απολλὼ 
΄ 3 ΄“ 

τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα 

ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν" καὶ πάν- 
5 / “ “σ᾿ 5 

τως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται 
δι Ὁ αι [ 

δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 
΄σ ΄ ΄ “ ’ » », 

13 Τρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρί- 
- / « “ 5» 5 / 

“4 ζεσθε, κραταιοῦσθε. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ 
, 

γινέσθω. 

ιό Παρακαλώ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί (οἴδατε τὴν οἰ- 
: / ” “΄ » ΔΝ 3 Ἁ - Ε] " 

κίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας, 
ΔΝ 5» [ο - ς ’ 3” 5 ΔΝ 

καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτοὺς), 
τα. 6 - ΄ 

ιὸ ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις, καὶ 

ΙΤ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. χαίρω 

δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτου- 
΄ 6 ο.) .. “ “ Νὰ ς ον ς ΄ νάτου" καὶ ᾿Αχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα ὃ Φορτουνάτου 

18 οὗτοι ἀνεπλήρωσαν. ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν 
- ΠΡ ιιὺ 3 

πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς 

τοιούτους. 

9. ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς ᾿Ασίας" 
Ξ Ξ 7 2 / 

ἀσπάζονταιϊ ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας ᾿ ἀσπάζεται 
Ἵ - 3. - 8 τα καὶ Ἡρίσκιλλαῦ, σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκ- ἥ Πρίσκα 

50 κλησίᾳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 
3 , 3 , / ς / 

ἀσπάσασθε ο... ἐν Φιλήματι ἁγίῳ. 
΄“- - Ν 

91.939. ὋΟ ἀσπασμος τῇ ἐμῇ χειρι Παύλου. εἰ τις 
- ο ΝῊ ΠῚ ς ᾽ ο , 

οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ᾿Τησοῦν Χριστόν", ἤτω ὃ οηι, ᾿Ιησοῦν Χριστόν 

98 ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθά. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου 
5 ἼΞ) Ἐν ον ο τος εν τήν Ν 

“4. Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. ἡ ἀγάπη µου μετὰ 
᾿ ΠΡΦΙΣ 3 7. 3 - ο ἃ 

πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀμήν. 

[Πρὸς Κορινθίους πρώτη ἐγράφη ἀπὸ 
Φιλίππων διὰ Σιτεφανᾶ, καὶ Φουρτου- 
νάτου, καὶ ᾿Αχαϊκοῦ, καὶ Τιμοθέου. Ὁ 10 οηϊ. διιθλοτἰρέίοιι 



ΠΟ. ἐδ 
εὐγοι αι, 

ΠΡ 

απιδιῦοῦ". 

ἰ 

ΤΗΕ ΡΕΟΟΝΡ ἘΡΙΡΤΙΕ ΟἿ ῬΑΌῚ, ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕ 

πο ΤΠΕ 
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1611 

1 Ῥλυτ, απ ἀροβέϊο οὗ ᾳοβας ΟἨτ]βὺ 
Ὦγ πο ψ1}} οὗ ἀοᾶ, απά ΤπποῦἩσ οι’ 
Ῥχοί]μαν, απο ο ΟΠατο] οὐ αοᾶ 
το} 15 αὖ Οοτίπα, πιὰ 811 ο 
ϑαϊηΐβ νο] 806 ἴῃ 811 Αολαῖα: 
2 ἄπαςο δὲ ἴο γοα απᾶ Ῥεαςο, {ΥΟ11 

ἄἀοᾶ οὖν Ἐπίμου, απά /οπο ἰλιο Τιοτά 
πο6ρας Οµ11Α6. 
8 Ῥ]εββοᾶ ο (ο, οαγεη ὑπὸ ἘΔ ΠΟΥ 

οἵ οαν Τιογᾷ “6585 συ δύ, ὑπὸ Ἐαί]ιου 
οὗ πΠΘΥΟΙΘ6Β8, απᾶ {πο αοά οἳ 81] οοπι- 
{οχῇ, 
4 Πο οοπη[ογ{θξ]ι τι5 ἴῃ αἲ ον 
ήρα]αοπ, Όλα ῦ νο τηαγ Ὀ6 8016 {ο 
οοπ{ογί Ποπ πο] ατα ἴῃ αΠΥ 
οπρία, Ὦγ ἴο οοτα{οτῦ Ἱ]θγθ- 
τ πο οπγβεἰνθβ αἲθ οοπι[ογ{οᾶ 
οἱ ἀοᾶ. 
ὅ ἘῸΣ 85. ἴμο ϱαΠοετῖησς οὐ ΟΠ δύ 

αροαπά ἴῃ τι, 50 οί ΘΟΠΒΟΪ 0 
450 αροππᾶεί ὃν ΟΠτ]δί. 
6 Απᾶ ν]οί]ον νο ΡῈ α{Π]οζεᾶ, 1έ 

ἦ5 ΤΟΥ γοιγ οοπβο]αδίοΏ απά βα]να- 
{1οπ, ψ/μΙοἩ 15 οὔ εοίιαὶ ἴῃ ο ϱ1- 
ἄπτῖης οὗ {Π6 6απηθ ϱαΠθγῖηρς ν/]ο]ι 
πο 4150 Βα ΟΕ: οὗ πΠθί]θΥ πο Ὦα 
οοπη{[ον{θᾶ, ἐξ ἐ58. ΤΟΥ γοῦν οοΏδο]α- 
{1οπ, δα ϱα]ναοη. 
7 Απάᾶ οιγ Ἰορο οἳ τοι 15 βἰθαϊαβύ, 

Ἰπιοπήπς, {λαῦ ἃ5 γοι αἲθ ῬατίαζαΥβ 
οὗ ιο βι ουϊηρβ, 50 δμαϊί γε ὃ α1ξο 
οὗ {π6 οοῃβοϊδύϊοῃ. 
8. ΕἘῸΣ τὸ ποπ] ποὺ, Ῥτοίμγε, 
Ἠανο γοα Ιρπογαηί οἳ Οὐ {ποιρ]ο 
τ ΠΟ 6«41ΠΘ {ο τι η Αβία, ὑπαῦ σγο 
πσογο ῬΥΘΒΒΘΑ͂ οαὖ οὗ 1πΘαΡΊΥ6, αΏογο 
βἰγοπσί], ἱπβδοπιασ]λ ὑπᾶὰῦ πο ἆ6- 
αραϊγοᾷ οναιι οἵ Η{6. 
9 Βαὺ νο Ἰιαᾶ {πὸ Ιβεπίεποο οἵ 

ἀοαί] ἴῃ οπσβ6ἱνθς, ὑπαῦ ντο β]ιοπ]ᾶ 
ποὺ ἐγαβῦ ἴῃ οαχβε]νθς, ας ἴῃ ἄοᾶ 
ψυμῖοὮ ταΙβείῃ {ο ἀ4εαᾶ. 
10 Πιο ἀεμνογοᾶ τς Εγοπι 5ο ρτοαί 

ἃ ἀἄθαῦ], απᾶ ἄοῦλ ἄεμνεν: ἴῃ ποτη 
πο ὑχτιδὺ ὑπαῦ Ἡο ὙΠ] εί ἀἆθε]ίναν 
118 ὁ 

1881 
1 Ῥαῦτ, δὴ ΔΡοβέϊ!ο οὐ Ο υἸδύοθαβ 

{Ππγοαρ]ι {πο ΜὍ011 οὐ ἄοᾶ, απά 
ἘπποίἩμγ Του Ῥγοί]οαν, ππί{ο {Π6 
ΘΟ οἳ αοα τ ΠΟ 15 αὖ Οο- 
ΤἸη ἢ, τυ ἢ 411 ιο βαϊηΐβ ΒΟ 
ΔΥΘ ἴῃ ἐπ π]ο]ο οἵ Αομαῖα: 
ἄνασο {ο γοα απᾶ Ῥθ80θ Τοπ 
αοα ον Επαί]λαν απᾶ ἴ]λο Τιονᾷ 
ὕθρας Ομτ]εῖ, 

Ῥ]οαβςοες δὲ ἴ]ιο ἄοᾶ απᾶ Ἐαὐλον 
οὗ ον Τιονά «6815 ΟἨπ1δὲ, {ια 
ΤαιοΥ οὐ 1πεγς65 απᾶ αοᾶ οἵ 
811 εοτηξοτί: πν]ο οοπα{ογζαοίῃ τας 
ἴῃ 811 οἵ αΠΠοίίοπ, {Ππαῦ στο Τ Δ 
Ῥο 8016 {ο οοτηΐονὺ ὑπ θυ {]ιαῦ ατα 
ἴῃ ΑΠΥ αΠπιοίοἨ, {λτοιρ] {ΠῸ6 
οοπι{ογῦ υυ]ιδγθΙζ] το οπγβε]γθς 
απο εοπι{ογιοᾶᾷ οἳ ἀοᾶ. ἘῸΣ 85 
{πὸ ϱπῃετίηρς οἳ Ομτϊεί αροταπᾶ 
τιπ{ο τι8, 6τεη 5ο ο οοπη[οτί 
41ο Ρουθ {μτοαπρῃ Οητ]εί. 

0 Βεῦ Ἱνλαίμαι πο ΡῈ α{Πιοίαᾶ, 1 
15. Του γτοαν σοιηΐογῦ απᾶ βα]να- 
Πο: ΟΥ̓ γηιαί]εν πο ὍΘ. οοπη- 
Σοτ{αᾶ, 1Ὁ 5 ἔου τοις οοτηξοχέ, 
ὙΠ] υπον]κε] ἴῃ {πὸ ραὐεπί 
οπζπσίης οἳ {πο 6αππο ΒΘ. ηΡ5 

7 ὙΠΟ πα 4150 βυι ον : απᾶ ον 
ΠΟΡΘ {ου τοι 15 βύθαϊαβύ ; που- 
1ηρ ὑπ, 45 γ8 816 Ῥαγύδκουβ οὗ 
{Π6 ϱΤεγΊΠΡΒ, 50. 4150. 816 7ο οἵ 
{π6 οοτηΐοτὺύ. Έου νο σου] ποὺ 
Ἠανο γοα Ἰρποταπί, Ὦτείμγεῃ, 
οοποθνπήπς ον ἰού. τυ] ἢ 
Ῥοα/{α]] 18 ἵπ Αβῖα, ὑπαὺ ντο ὑγοΥ8 
πγοὶσ]θᾶ ἄοππα οκεθε(Ἱπρβ]ψ, Ἰο- 
γοπᾶ ΟἿἹ Ῥοπγαχ, ΙΠΒΟΙΗΙΟΙ {λιαί 
πο ἀθεραϊγε εγεπ οὐ Η[α: Ἴγ6α, γα 
οπγςο]γας Ἠανο Ἠαά {Π6 ϑΔΉΒΎΤΟΥ 
οὗ ἄραι ναί οἱΥβε]νθΕ, ὑπ 
πνθ ϱμοτ]ά ποῦ ἰστιβὺ [ἢ ΟΠ ΒΘΙΥ ΘΒ, 
Ότας ἴῃ ἀοᾶ ὙΠΟ ταϊδαί]ι {πο 
δια: πο ἀε]ινογοᾶ τι οαὖ οὗ 50 
βτοαῦ ἃ ἄθαίῃ, απιά πι] Δ νου: 
ΟΠ ΠΟΙ ππο Πᾶνα βού οὐ Ἱορα 
{πὸ} ΠΘ νη]] 150 5.111 ἀθ! νοῦ πΒ; 

19 

ο 

πο 

ὧι 

οο 

[1ο] 

1 ο 

1 αγ, ἐπα 
ὑγοί]ιο)". 

2 Οὐ, διιέ᾿ 
106 οι1- 
Φεζυεξ 

805, 8671- 
ίεποε 

4 ΒΟΠΊΟ 
αποζοηι 
αποτ]- 
τἴ65 τοαᾶ 
δεί οι’ 
πορε; 
απα δἰ] 
«οὐ Το 
αε[ῖυει: 
18. 



ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 

ΒΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΒΤΤΕΡΑ. 
“ ς Ἐπ ω ἁ { 

1 Παῦλος ἀπόστολος ᾿Τησοῦ Χριστοῦ! διὰ 

θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 
ἢ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθ Τῇ ης η ουσῃ ρινῦῷ, 
Ν - δι {βι “ - 3 3 [ο μ. 

σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ 
» ας / ς κ «ὐ τῷ ἐν νι δα - 

9 ᾿Αχαΐᾳ᾽ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πα- 
τρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

ς Ἢ ς - 

8 Ἑύὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἶκτιρ- 

-“ Ἂν 

μῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακαλήσεως, ὁ παρα- 
- ς - ΣΑ / ΄“ , « ” - 

καλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς 
τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ 

Ἂ “ - 

θλίψει, διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακα- 
» ε Δ - - Δ 

λούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. ὅτι καθὼς 
Δ - “ 

περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς 

μον 

σι 

ἡμᾶς, οὕτω διὰ; Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ 

Ὁ παράκλησις ἡμῶν. εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ 
τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, τῆς 

ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθη- 
μάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν᾽ εἴτε παρα- 
καλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως 

τ καὶ σωτηρίας ὃ᾽ καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία 
ὑπὲρ ὑμῶν' εἰδότες ὅτι ὥσπερ κοινωνοί ἐστε 
τῶν παθημάτων, οὕτω καὶ τῆς παρακλήσεως. 

8 οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρὸ 

τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἡμῖν ἐν 
τῇ Ασίᾳ, ὅτι καθ ὑπερβολὴν ἐβαρήθημεν 
ὑπὲρ δύναμιν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς 

ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ [2] 

ως δω ρα 
καὶ τοῦ ζην. 
5 / “- » / σα Χ 

ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ 
/ 32 ᾽ Ε] σ ζω 3 Ε] δ Ν ΄ 

πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ 
κ ην / 4 ο, τα » 

Θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκροὺς" ὃς ἐκ τη- 
’ / 1 / Ἐς σι Ν {2 

λικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύε- 
8 .-ᾱ 3 / ῳ 9 ν ἡ; ερ Ξ 

ταυδ, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτιϑ καὶ ἔτι ῥύσεται 

1 Χριστοῦ Ἰησοῦ 

3 αᾶ τοῦ 

5 εἴτε παρακαλούμεθα, 
ὑπὲρ τῆς ὑμών παρακλή- 
σεως, τῆς ἐνεργουμένης 
ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν 
παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς 
πάσχομεν 

4 ὡς ὅ περὶ 

6 οπι. ἡμῖν 

7 ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρή- 
θημεν 

8 ἜΣ ῥύσεται 

9 Παν. ον. ὅτι (᾽ καὶ 
ἔτι) 



το δι 9 1. ΟΟΒΙΝΤΉΤΑΝΕ 1. 11- ΤΙ. 1. 

"ΟΣ, 
ογαοῦ, 

1.0), 

γεα ο]ι- 
πρ. 

1611 
11 Ὑοα αἱξο Πε]ρίηςρ {ορείπεν Ὦγ 

ΡΤΑΥΕΥ ΤῸΥ τι8, ὑμαῦ ἔον ο ρἹ δ6- 
δίοιρεᾷ προι τι Ὦγ ιο τηθϑηβ οἵ 
ΤΠ8ΙΨ Ῥ6χβΟΠΒ, {Παπχ5 τηαγ Ῥο ϱΊγΥεπ 
Ὦγ ΤΠ ΠΥ ΟἹ ΟἿἹ Ῥε]α]{ῇ. | 
19 ῬῸΣ ον τε]οϊαπς 15. 0815, ἴμο 

{δρ πποτγ οἳ Οἵ" οοπβοίοπσθ, {]ιαῦ ἵπ 
ΒΙΠΠΡΗΕΙΙΨ απιά ροᾷ1γψ ΕἰποετΙζγ, πο 
να Πεβμ]γ πβᾶοια, Ῥαι Ὦγ ια 
6νασο οὗ ἀοᾶ, πο πᾶν δᾶ ος 6ΟΙ- 
νουβούζου ἴῃ ιο ὑοῦ], απᾶ τιογο 
αραπζαπ{]γ {ο ποα-γαχάς. 
19 ΒῸΥ πο π1ζθ τοπ οὔ]αεν ὑπ] η 05 

ππίο τοι, ὑπ ναί τοι τεαᾷ Οὐ 
αο]σιοπ]εάρα, ατιά Τ τας τοι 5118] 
αο]σποπ]εᾶρο 6Υεπ {ο {πὸ επᾶ. 
14 ΑΦ α1δο τοι Ἠαγς ααἰπονφ]εᾶρεᾶ 

15 ἴῃ ρατῖ, μαι πο 8.6 Το} 16- 
1οἱοῖπρ, 6Υ6Π 48 Τθ 8150 ατο ο115, ἴῃ 
{Π6 ἆαγ οὗ {π6 Τιοτᾶ «6515. 
1ὅ Απᾶ ἴῃ {15 οοπῆδθηοθ Τ πας 

τηϊη θα {ο σοπηθ τπιηΐοὸ γοα Ῥεί[οτο, 
Όλα τοι. τηὶσΗί Ἠαγο ἃ βεοοπἆ 
Ιραεποβί: 
16 Απά {ο ρα558 Ὦγ τοα Ἰπίο Μασε- 

ἄοπῖία, δα {ο οοταο ασαϊΐπ οὐ οὗ 
Μαεοράοπία ππ{ο γοτ, απά οἴτοι {ο "6 
ῬτοτρΗη{ οτι τά αγ {ογατα ἑπᾶσα. 
17 Ίγμοπ 1 ὑπογυίου πας μας 

πηϊπᾶςς, 414 Τ 58 Πρ 6585 2 οὐ ΤΠ 6 
Οπρς {πῶΡ Τ Ῥάχροβο, ἆο 1 ΡάΥροξβα 
αοσογά(ης {ο {πὸ Βθ881, ὑμπδὺ τ 0} Τὴ 6 
{πογῦ6 βῃοι]α ΡῈ γεα θα, 8: παγ 
πας ἢ ἕ 
18 Βεὺ α8 ἄοά 15 πο, οαν " ποτᾷ 

{οπαγά τοι πας ποῦ γεα απᾶ παγ. 
19 Έον ιο Ῥοηπ οἳ ἄἀοά, {6515 

Οµν1βὲ, ιο πα Ῥτεκοπεά ΑΠΙΟΠΡ 
γοα ΒΥ τι8, ετεπ ὮΥ το απ Ῥήναπας 
απᾶ Ἐπποβιοας, πας ποῦ θα απᾶ 
Ναγ, υαΐ 1π Ἠϊτη, πγαβ τεα. 
90 Έον 811 ια ρτοπ1565 οἵ ἀοᾶ ἴῃ 

Ἠϊπη απο ὙΎσα, απᾶά πι Ἠϊτη Ατηθή, 
ππ{ο {ΠπΠ6 ϱ]1οΥγ οἱ αοᾶ Ὦγ τς. 
21 Νου Ἰο πΙοα Βα 5 Π ἢ ας 
τι ἢ γοι ἴῃ ΟΠ γβῦ, δηα Παλ δῃ- 
οἰπίοςᾶ ας, ἐς ἀοᾶ, 
20 ὝΠΟ Ἰιαί] 4150 5οα]οᾶ τας, απᾶ 

σἴνεη ιό οαγποςί οἱ {πὸ βρίτϊδ ἴῃ 
ΟἿ Ποατίς. 
95 ΝΜΟΥΘΟΥΟΥ, 1 681] ἀαοᾶ ἴου ἃ το- 

οοτᾷ απροπ ΤΥ 508], πα {ο 5Ρ816 
γοα Τ 6α1Πθ ποῦ ἃ5 γοῦ πηΐο ΟοτΙπῦ. 
24 Νοῦ Τον Ὅαῦ πο ανα ἀοπαϊπΙοι 

ον6Υ γοας Τα], αὺ ἃ. 6 ἨσΙροΥς οἵ 
γοτγ 1οΥ: ΤΟΥ Ὦγ {1811 σε βίδηᾶ. 

ϱ} Ῥτϊ Τ ἄείονταϊπεᾶ {115 νι τὴγ- 
56}, {μα 1 νου] ποῦ οοτης αραϊη {0 
γοα ἴῃ Ἠθανίπεββ. 

1881 
11 γο αἶδο Πε]ρίπρ {ορεί]ον ΟἿ οί 
ΘΠ ΡΥ τοι ΒαρρΙσαοἩ; 
{παῦ, ἴον {16 σον Ῥεβίονγεᾶ απροπ 
τ Ὦγ τποαπςβ οἳ Τηϑηγ, ὑπΠ8 18 

᾿ ΤΔΥ Ῥο ρίγεπ Ὦγ τπαπΥ Ῥ6ΓΡΟΠΒ 
οἩ Οἵ Ῥε]ια]!, 

12. Έοτ οι ρ]οιγίπςσ 15 ὑπ|5, ἴλια 
{αβίίππογ οἳ Οἵα οοπβ6Ίεπςσα, ἐλαῦ 
ἴῃ πομπιεβς απᾶ ΒΙ ΠΟΘΙ οἳ ἀοᾶ, 
ποῦ ἴῃ ἤθη νηράοπα Ῥτό ἴῃ {πὸ 
6γαςθ οὗ αοὔ, πο Ῥεματεᾶ οτκ- 
βο]νος ἴῃ πα πον]ᾶ, ατιά ΤΟΥ͂Θ 

19 αὐαπάαπ{]γ {ο γοα-πατᾶ. ἘῸΣ πο 
νο Ἠοπθ οἴμεν {πϊηρθ πηΐο 
γοα, {λα τοῦ γα τοαᾷ ΟΥ̓ 6ΥοΠ 
αο]σιοπ]οάρο, απ Τ Ίιορο γε 11} 

14 αε]σιοπ]εᾶραο απ{ίο ἴ]λο επ: αβ 
αἱδό γο ἄἱά αοκποπεᾶσο ας 1π 
ραχῖ, ὑμαὺ στο ατα σοῦ ρ]ουγίηρ, 
οΥ6Π 38 το αἱδο αἲο Οὔ, 1π μα 
αγ οὗ οἂν Τιονᾷ “6515. 

15 Απά ἴῃ {Π15 εοπῃᾶσπεο 1 πας 
πηϊηάθᾷ {ο οοπᾳθ Ρ6ίοχο απ{ο τοτ, 
Όιαῦ γο ταϊσΗί πᾶν ἃ 5οσοπᾶ 

10 1Ῥαποβί: απᾷ Ὦγ τοι Το Ῥ855 
11ο Μασοζοτῖα, απ ασαῖηπ γοΤΙ 
Μασθάοπία {ο 6οτηο Ἱπ{ο το, 
απά οἵ τοι {ο Ῥο βεὺ {ογπγαγᾶ οἩ 

17 ταν Ίοπγπαγ ππ{ο ο πάεα. επ 
1 αγοίογο ντα ας ταϊπάαᾶ, 
αιᾶᾷ Το 5ου Πε]]εηποββ» οἱ ἴ]ιο 
πρβ {πὰ} 1 Ῥατροςε, ἄο 1 ραν- 
Ρ056 δοοουάϊηρ {ο πὸ Ποβ], ὑπαῦ 
ἢ της {πο γ6 5]οπ]ᾶ Ῥο {πὸ τοα 

18 τοα απᾶᾷ ἴλμο πῶ παν» Βπί αβ 
αρα 15 {101} π|, Οὐ ποτ ὑονατ 

19 ποια 15 ποῦ θα απᾶ πασ. ΒῸΣ 
ιο Φοπ οἳ ἀοᾶ, “655 Οπ15Η, 
ὙΠῸ πναςδ Ῥγοασλε αιποπΡ τοι 
2. Υ πι8, επει 3ΗΥ το απᾶ βήνα- 
πτις μα] ΤΙ τοίην, τὰ ποὺ Υθς 

20 απᾶ παγ, Κα 1η Ἠϊτη 15 γθᾶ. ἘΒῸΣ 
ΠΟΥ͂ ΠΠΑΠΥ 806Υ6Υ ΡῈ ἴ]α Ὅτο- 
1η1β65 οἱ ἀοᾶ, ἴῃ Ἠϊα 15 {ο πεα: 
τ]ιθγθ{οχθ 8150 ἐγοισ]ι ΠΤη 15 
{86 ΑτΠοη, ππ{ο {ια ρΊουυ οὗ ἆοά 

21 ὠπνοασ] τς. ΝΟ Π6 ἐλιαί 5. 40}15}}- 
οἵ τι τ ἢ τοι 81 Οπή δί, απᾶ 

22. αποϊπθαοᾷ Ἡ», 15 αοα; ἔτη. 4150 
5οα]ο τις, Ὁ Πα ϱανο ει5 πὸ 687- 
πος οἳ ὙΠῸ ΒΡΙ{ 1η οταν Ἠδαχίβ. 

2ο.  Ῥαΐ 1 08]] ἀοᾶ ἔον ἃ νήσιοξβ 
προπ ΤΥ 5018], (παί {ο ΞΡ 16 τοι 
Ί {ογρανο {ο οοτπθ πηΐο ΟοτΙι{]. 

24 Νου Ὠιαῦ πο Ἠαγο Ιογάς]ήρ οΥεν 
γοατ ἔα, Ῥαῦ αὐ Ἰο]ρευς οὗ 
γοι. Ίο: 1ου Ὁγ [αι το 

Ω βιαπᾶ. οῬαί 1 ἀειεγιηιπος {115 
ΤΟΥ τηγβαἰ!, ια Τ που] ποὺ 
σοππο αραϊη Το τοι πι 8ΟΙΥΟΥΓ. 

1ου, 
σγαζο 
Ῥοππο 
αποϊοηί 
Δα Ποτῖ- 
{165 του 
261. 

3 αν. 
Ροή. 

δαν. 
ἡηἴο. 

340», 
ΕΣ] 
ἐπαΐ ο 
οί], 
δοαϊοα 18 

δ0ΟΣ, 
οι 
Γατΐ]ι 

6 οππο 
αποϊοί 
Δα ΠΟΥ - 
{168 τοι 
ΤΟΥ". 
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ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8. “τ 5 ὧ “- 

΄ « ε ΄“ ΄“ 

συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ 
- Ν 

δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς 
σ, ον , ΔΝ ὧς τ - 

ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ 
« “ 

ὑπὲρ ἡμῶν. 
1 Ν , { “ “ » / Δ Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστί, τὸ µαρ- 

τύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλό- 
10 Ἂν, 5" / “ 2 » ’ 10 

τητιῦ καὶ εἰλικριείᾳ Θεοῦ, οὐκ ἐν σοφίᾳ 
- 3 ο / - 3 ΄ 

σαρκικῇ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι Θεοῦ, ἀνεστράφη- 

μεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς 
ὑμᾶς. οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ 
ἃ ΩΝ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω 

δὲ ὅτι καὶ} ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε" καθὼς 1 
, ο Ν ΄ “ καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα 

“ ᾽ "“ « “ “ 

ὑμῶν ἐσμέν, καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ 
᾿ “-.: ο 3 - 

ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου 1” Ἰησοῦ. μη τὸ 

Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρὸς 
ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερον "5, ἵνα δευτέραν χάριν 1 

ἁγιότητι 

οπι. καὶ 

2. αά ἡμῶν 

πρότερον πρὸς ὑμᾶς 

ἔχητεϊδ᾽ καὶ δ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδο- ἐλθεῖν 
᾽ - 

νίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς Τ᾿ 
ς« εκ ἮΥ ΕΥΕΣ, τε ας - 2 ᾿ 15 
ὑμᾶς, καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν 
5 ΐ ῦ ἢ ό ο πρ 16 Ἰουδαίαν. τοῦτο οὖν βουλευόμενος 15, μή τι 
»" - 3 / Ἃ ἃ 

ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ βουλεύ- 
λ / / ιά Φ 

οµαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ἢ παρ᾽ 
9 Ν Ν Ν ΔΝ Ν Δ ΩΝ ”/ Ν Ν 

ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὃ οὔ, πιστὸς δὲ 
« / “ ς / { ΄σ ς Δ ς ” » 

ὁ Θεός, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ 
Ν / - “-“ 

ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ. ὁ γὰρ τοῦ Θεοῦ 15 1 
ελ 3 - Δ « 3. 6 ου » « ΄σ 13 

υἱὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δι ἡμῶν 
” ΄- ΄ 

κηρυχθείς, δι ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τι- 
΄ 5 ΄ Ν ΔΝ ” 2 Ν Ν 2 

μοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν 
κ ορ ΄ 4 Ν » / - 

αὐτῷ γέγονεν. ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ, 
» ϑισιῖνι λ / ὶ » 9... 19 Ν ΕΣ / σῇ 10 

ἐν αὐτῷ τὸ ναί, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμήν, τῷ 
΄σ Ν / 3” ς - ε Ν -- 

Θεῷ πρὸς δόξαν δι νε". ο. βεβκπιὼν 
ς -“ ν .ς - ” ΄σ 

ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστόν, καὶ χρίσας ἡμᾶς, 
-,---  --  - -----ς-ς͵.ς- Ὁ 

Θ ας ς 9 Ν ’ 3 - ἣν ὃ Ν 

εός δ΄" καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς, καὶ δοὺς 
-- - / ΄σ 

τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις 

ἡμῶν. 

Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦ- 
3 δ ΑΣΑ / “ / 

μαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος 
- ΄ 5 / 3 

ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. οὐχ 

ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ 

Μαγῃ. χαρὰν 

σχῆτε 

βουλόμενος 

ἔστι 

τοῦ Θεοῦ γὰρ 

: διὸ καὶ δι αὐτοῦ 

(, 701) 7) οπι. ὁ 

συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν" τῇ γὰρ ι 11α90. γὰρ 

πίστει ἑστήκατε. ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, 5 ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς 
τὸ μὴ πάλιν ἐλθεῖν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς", ἐλθεῖν 
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"0 .", 
Οογιδ 70. 

Γον, ἐν 
{λε 5᾽σμί. 

ΤΙ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΤΙ. 2 16. 

1611 
2 Του 17 Τ τηακο γοα ΒΟΙΤΎ, ὙΠΟ 15 

Ἠο ποτ ὑπᾶὺ τπακείἩ το ρ]αᾶ, Ῥαὺ 
[86 Β41ΠΘ Ὑγ}10}} 15 ππαάο ΒΟΙΥΥ ὮΥγ 
πιο» 
9 Απᾶ Τ ντοῖε {15 βα1πο πηΐο γοι, 

Ἰοϑῦ νοη Τ ϱαπιο, 1 5Ποπ]ᾶᾷ Ίιανο 
ΒΟΥΥΟΥ/ Τγοπα ἔπτη οὗ ν]οτη 1 οαρ]{ 
{ο τε]οῖσα, Ἱανίπσ οοπβάεπορ ἴῃ τοι 
411, ἐπα ΤῊ ἸΟῪ 15 ἐλ6 Ίοι οἵ γοα 81]. 
4 ῬῸΣ οὖ οἵ το} αΠΠΙεΠοη απιᾷ 
απσίβ] οἳ Πρϑανὺ 1 πτοίαο πηΐο γοα 
ση ΤΠΙΑΙΥ Ίἴσαβδ, ποὺ ἴλμαῦ γοα 
βΠοπ]ά ΡῈ ρτῖεγεᾶ, Όαῇ ζλαῦ το τηϊσ]ι! 
Ίσπου {π6 Ίογο πυΙο] 1 Ἠαγε ΤΠΟΥΘ 
αὐαπζαπ{]γ ππίο τοι. 
5 Βυῦ 1 δὴγ Ἰαγνο σππςεᾷ ρτ]οξ, Ίο 
παύ ποὺ σγ]ενοᾶ 1ο, Ὀαῦ η ρατῦ: 
Όπαί Τ τηαγ ποῦ Οὐ Προ τοι α]. 
6 Ρα/Ποϊεπί {ο βαεἩ ἃ τηαπ 15 {Π18 

Ἱπραπήβητησό, ὙΠΟ 10αδ ἵπίοίεα 
οὗ ΤΙΔΠΥ. 
7 Ῥο Ὠιαῦ εοπἰγαχἸπγίδε, ο οπρΏί 

Υα{Π6χ {ο {ογρῖνο Εἶπε, απᾶ οοπη{ογί 
Ἰήπη, ]ο5ί Ῥεγ]ιαρς βποἩ ἃ οπθ 5ποι] 
Ῥο. ΑπγαΠοιγεά τρ ΠΠ ογετπηπο 
ΒΟΥΥΟΥΓ. ἳ 
8 Ἰπογαίοτο 1 ῬεδεοςἩ τοι, λα 

γοα ποπ] οοπΒτΙη μοῦ)" 1οΥθ ἴο- 
τᾶ} 5 Ἠΐτη, 
9 ου {ο {15 οπᾷ αἷδο αἰ Τ εῖίο,. 
ναί 1 ταῖς]! πον {πὸ ργοοί οἵ οι, 
ν/Ἡθί]ι6Υ πε Ῥο οραᾶἹεπῦ ἴῃ 81} [1] ηΡ5. 
10 Το ποπ ο Τορίνο αΠΥ ΠΕ, 

1 7ογοΐνε ἰθὺ: 7ου 11 1 {οχρανο δ 
πρ, {ο ποτ 1 {ογσανο 1ὑ, Του 
γοαγ βα]κο Τοχρανο 1 10, 1 {Π6 Ῥοαι- 
50} οἳ Οµτ]β, 
11 Τιεβυ Βαΐαπ μοι σοὺ δὴ δᾶ- 

γαηίασο οὗ π5: 10Υ πο 816 τοῦ 
1σπογα{ οἵ Π15 ἀενῖσθς. 
12 ἘΠ ΠΘΥΊΠΟΥΘ ΘΠ Τ σαπηθ ἴο 

Ἔνγοαβ, {ο ργεαοί, ΟἨχὶδ5 «οβΡα], 
απᾶ ἃ 49ος πγαδ ορεπεᾶ απζο τηθ οἳ 
ἴπο Τιονᾶ, 
19 1 Ἰαᾶ πὸ τοβῦ ἴῃ ΤΥ βρ]πΊ{, Ῥο- 

σααδο 1 {οαπᾶ ποὺ Τήαβ τασ Ρτοῦ]ιαυ, 
Ῥαῦ ἰα]ΐπς ΤΥ Ίεατο οἳ (παπι, 1 
γγϑηὺ Ίχοτα {λοπος Ιπίο Μαοεοπῖα. 
14 Νου ὑ]παπ]ςβ Ῥο πηΐο ἀοᾶ, τυ 10} 
ΔἸ οπαβεί] τας {ο {ΠΡ ἴῃ 
Οµν]βέ, απᾶ τηα]κοῦ] πιαπϊ{οβε Ίο 
βανοαν οὗ 15. Ἰποπ]εᾶρο ὮΥ 8 ἴῃ 
ΘΥΟΥΥ Ῥ]αςο. 
15 ΕἘῸΣ νο απο ππ{ο αοᾶ ἃ βυθοῦ 

ΒΆΘΟΣ οὐ ΟἨτ]βί, ἴῃ ἔπετη {]αί αγο 
βανεᾶ, απιά ἴῃ (πετ ἐπαὺ Ῥετίβῃ. 
16 Το {Π6 οπθ τ06 αγε 116 βαγοι οὗ 

ἀθαί]ι απίο ἀεα ία; απᾶ {ο {1ο οἴ]ιαοΥ 
{16 βανοιτ οὗ 1116 απ{ο 16: απᾶ τυ Π0 
15 αα{Ποἶεηπί ἴον {Ππ658 ἐήπρς ὃ 

1881 
2 ἘῸΣ Ἡ 1 πτπακο τοι 80117, πο 

Ώπει 15 ο ὑμπαῦ ππα]κοί] τη ρ]αᾶ, 
Ῥαΐ πὸ Ὠιαί 15 τπαᾶο βοτΙγ ὮΥ 

8 πιο Απά 1 πγοίο {5 γενν 
πρ, 68, που 1 οαππο, 1 
βΠοπ]ά ΊἸαγο ΒΟΙΤΟΥ ἔγοτη {61 
Οὗ ποια 1 οπσηί {ο ταε]οῖσθ; 
Ἠανίηπσ οοπῃᾶειπσεο ἴῃ τοι αἱ], 
Όλαῦ Τὴ 10ΟΥ 15 {Πε 7ο οὗ γοα 81]. 

4 ῬῸΣ οι οὗ τηῖι0}} αἰΠιοίοι απιά 
απραϊςα οἳ ποασὺ 1 στο τιηΐο 
τοι τυ ἢ} τπαΏΥ {εαγς; ποῦ {πὸ ο 
βΠοπ]ά Ῥο τηαᾶο ΒΟΥ, ραῦ {πὸ} 
γο τηϊρηῦ πον {για Ίογο π/μ]σ]ι 1 
Ἠανο ΠΟΥ αραπόαπ{]γ απίο τοι. 

Βαῦ 1 αΠγ Ἰαζ]ι οπα5εᾶ ΒΟΥΥΟΥΥ, 
16 Ἰαῦ οαπδοᾶ 8ΟΥΥΟΥΓ, ποῦ Το 
116, αὖ 1η ρατῦ (ιαῦ Τ ΡΥΘΡΕ ποῦ 
ἴοο Ἰθαν1]γ) 1ο τοι 811. Ῥαῇῇ- 
οἴοηπί {ο 510} ἃ οπ6 15 815 Ῥῃ- 
πβμπποπ{ ΙΕ] τὰ π]ίοίεᾶ ὈΥ 

τ 1ο ΤΠπΑΠΥ: 50 ὑπϑὺ οοπ{γαν]νήδο 
φθ Αλοπ]ά Ἀγαίμον {οχρίνο Ἠϊτπι 
απᾶ οοτηΐζογῦ Ἰήτη, Ἱαρι Ὦγ αἩγ 
ΙΠΘΑἨΞ 5102} ἃ 0Π6 ΑΠοπ]ά ο 
Απγα]]ογγθᾷ τρ τυ ἢ ΗΒ ογοντηασ]ι 
ΒΟΙΥΟΥ͂. ἸἨΠεγείοτο 1 ΊὮεβεοσ]ι 
γοα {ο εοπΏτπα {οι Ίουο {ουανᾶ 
Ἰήτη. Έοχ {ο {115 οπᾶ αἱξο 414 1 
πηἸία, ἐπαῦ 1 τηϊρηῦ πον (πε 
Ῥχουί οἵ τοι, ὄπ]είμεν ο 816 
ορεάΙεπῦ ἴῃ αἩ ἐπππσς. Βαΐ το 
ποτη ο {οΥρῖνο απγ ήπια, 1 Γου- 
«οἴνε α]δο: Του πα! 1 4150 Ἰαγο 
{0ΥµΊνΕΙ, 1 1 Ἠαγο {ογρῖγει αἩσ- 
Όμπρ, {οχ γοι} ΒαΚΟΡ ασε 1 7ου- 
οἴσεπ τέ ἴῃ ἴ]ιο ΡΕΥΡΒΟΠ οἵ ΟἨ115ί; 

11 ναι πο αἄναπίασθ 1παΥ Ῥο ρα1τ- 
οἷ οΥεΥ 8 Ργ ϑαύβῃ: ἴῸ} νο 4γ8 
ποῦ Ιρποταπ{ οἵ 15 ἆανίσθβ. 

19 Νοῦν ἜΘΗ Ι «απο {ο Ἔτοας 
10ΟΥ {Π6 ροβρο] οἳ ΟἨ]δί, απᾶ 
πει ἃ 40ο πγαβ οροπεά τπ{ο 
1ηρ ἴῃ ἔμο Τιονᾶ, 1 Δα τιο το] 
ΤΟΥ ΤῊΥ ΒΡ 010, Ῥεσαπςο 1 {οππᾶ 
ποὺ ΤΙΐτ5 ταγ Ὀχοίπετ: Ραὺ {α]ς- 
Ίησ ΤΗΥ ἰθᾶνθ οὗ ἴπατη, 1 τοῦ 

14 Του] Ἰηΐο Μαοθᾶοπία. Βαῦ ΔΗ Κ5 
Ῥο πηΐο ἀοᾶ, πΥΠΙςἩ αἰτννὰν5 1ϑϑ- 
Θ[ἢ} τιϑ 11 ὑὐϊατηρ ἴῃ ΟἨΥ18ὲ, απᾶ 
τη κοῦ τῃϑηϊθοῦ {λμτοπρ]ι τι 
πο βδυοιν οἳ 15 Ἱσιοπ]οᾶσο ἴῃ 
6ΕΥΟΥΥ ρ]α6θ6. ἘῸΣ πνο ἃ16 ἃ ϑυγθοῦ 
βανοαν οἳ Οδ απίο ἀοᾶ, ἴῃ 
{ποτ {Παῖ αγα Ῥεϊης βανοᾶ, δᾶ 

16 1ῃ {ποιὰ {]λαῖῦ απο ρεχ]δμίηςσ; Το 
ΏΊιο οπο ἃ βατοαι; γοπι θα 
πηΐο ἀθεαί]: {ο {Π6 οἴ]ον ἃ 58- 
ποαχ Ίοπι Πο ππίο 1116. Απά 
πο 15 5 Ποἰεη{ {οΥ {π656 {ΠῚ ΡῈ ὃ 

σι 

σ: 

Ὁ ο 

1 ἀν. 6 
Ίι0Υο. 

3 Β01Π6 
αΠοΙοΠί 
δα λλοχ]- 
{165 οπηῖς 
γα "ΟΥ̓. 

8 βοπῃθ 
αποϊοηό 
Δα ΠΥ ῖ- 
{165 τοδᾶ 
τὐπογοῦ. 

805, 
ΥΟΦΟΙΟ6 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 

3 ΔΝ νε “ ες ἐκ Ν , ᾽ ο: 
ἢ εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν" ο 

» , Σ Α 4 , » Ε “ 

εὐφραίνων µε, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; 
η “ ” 

8 καὶ ἔγραψα ὑμῖν] τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλθὼν 

λύπην ἔχωδ ἀφ᾽ ὧν ἔδει µε χαίρειν, πεποι- 
ΔΝ πει , «ε ΄“΄ σα { » Ἁ Ν ’ 

θὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων 

4 ὑμῶν ἐστίν. ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ 
σὰ ’ ” ε - ὃ Ν ΄ 

συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλών 
- ΄ 

δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγά- 
σ ἃ 

πην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς 

ὑμᾶς. 

δ Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, 
3 9 ἀντ , “ ἴα αν , θ 
ἀλλ᾽ ἀπὸ μέρους" ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ πάντας 
ε - ε Δ Φφυ ’ ς 2 ’ “ 

6 ὑμᾶς. ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη 
ἄν. κ - / ης: ο ᾿ ο 

Ἰὴ ὑπὸ τῶν πλειόνων' ὥστε τοὐναντίον μᾶλ- 
λ Τ ως, , θ ν λέ , ονἸ ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μή 

πως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοι- 
- - ε ΄“ ΄σ 

8 οὗτος, διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς 
μι » / μι “ Ν ἘΠῚ Δ 

9 αὐτὸν ἀγάπην. εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, 
“ “ Ν Αΐ ς τα ᾽8 5 / 

ἵνα γνῷ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα 

Ι0 ὑπήκοοί ἐστε. ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ" ἡ ώς χαρ ᾽ γ 

καὶ γὰρ ἐγὼ εἴ τι κεχάρισμαι, ᾧ κεχάριφ- 

11 μαιϑ, δι ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, ἵνα μὴ μαιϑ, δ ὑμᾶς ἐν πρ φ Χριστοῦ, μὴ 
“- προς - πὴ η ᾿ 

πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ οὐ γὰρ 

αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν. 

1 Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρωάδα εἰς τὸ εὐαγ- 

γέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ θύρας μοι ἀνε- 
12 , 5» Κ ’ οὐ ᾿»ὕ / - 

ὃ Φγμένης ἐν Κυρίῳ, οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ 
, / - Ὁ 6 - Ν 

πνεύματί µου, τῷ μὴ εὑρεῖν µε Τίτον τὸν 

ἀδελφόν µου ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς 

4. ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. τῷ δὲ Θεῷ χάρις 

Ὁ πάντοτε θριαμβεύ ἡμᾶς ἐν τῷ Χ τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χρι- 
α Ά Δ » Ἄ - ὧν 

στῷ, καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ 
΄“ ᾽ « “ 3 Ν / ιό 

Ιὅ φανεροῦντι δι ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ. ὅτι 
- ΄“ ΄σ΄ ΄σ 

Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σω- 
Χ , νο» - 3 , δε το 4 

16 ζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις" οἷς μὲν 
Ν / ΜΡ Ν 

ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ 1 
ο] ᾿] / ΔΝ - , « / 

ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός ; 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΒ. 759 

ὅ ρον. ἐστιν 

4 πι. ὑμῖν 

ὅ σχῶ 

6 (μέρους (ἵνα μὴ ἐπι- 
βαρώ) πάντα») 

7 Μαγῃ. ΟΠι, μᾶλλον 

δ Μανο. ᾖ 

9 ΑΔ { ” ὃ κεχάρισµαι, εἴ τι 
κεχάρισµαι 

19 αᾶ ἐκ 
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Γον, 

οἰοαί ἆο- 
οσο γι 
τομ. 

Γον, 
«υϊοκοι- 
εἰ. 

1ο», 
δοιάποςς. 

1611 
17 ΕΥ πο αἲο τοῦ αξ ΤΩ ΠΥ ὙΠΟ}. 

Ιοονταρί υπο πγογά οὗ αοᾶ: Ραῦ ας οἵ 
κπιοθτϊ(ψ, Ῥαῦ ἃ5 οἳ ἄοά, ἵπ πο 
βὶσηί οἵ αοα βροα]ς νο ἴῃ Οµ151. 

9. Ὅο πο Ῥερῖη αραῖπ {ο οοπηπηθπᾶ 
οπγβε]νο5” οἳ ποθεᾷ Ὑα, 58 50ΠῚ0 
οίμεν», Ἡρίβῆες οἳ οοπιπιοπ(α{ήοιι 
{ο γοα, ΟἹ {είίεν» οὗ οοπαπηθτιάα 61Ο 
{ποπ τοι ὃ 
2 ο αγ οἷν Ἠρ]δ[]ο ντ] ΐθῃ ἴῃ ο 

ἨοατίΒ, εποινη απά τοαᾶ οὗ αἩ τησ. 
9 Μογαϑηϊλιοῖ, αδ Ὑο 8.16 ππαπ]{αοδ{]γ 

ἀθο]αγαᾶ {ο 6 πὸ Ἠρίδί]ο οὐ Ομτὶςε 
πηϊπϊβίογαεᾶ Ὦγ 48, ντο ποὺ σα 
Ἱπ]ς, Ότι νι ἴμο βριτὺ οἳ πα 
Ἠπίπς ἄἀοᾶ, ποῦ ἴῃ {αρίας οὗ 5{οπο, 
Ῥα0 πι Πο51γ ἴαρ]ος οἳ {πε πραγ. 
4 Απᾶ βαο]ι ἰπαδῦ Ἠατο στο {μτοπσ] 

ΟµπΙς{ {ο αοᾶ-πατᾶ: 
ὅ Νοῦ ἐπαῦ ντο 816 βαίοϊθηῦ οὗ οἳχ- 

56 Ιν 5 {ο ΟΠϊπ] απγ ἐ]ήπρ ας οὗ οἩχ- 
βο]νες: Ῥα{ ουν 5 ΠΟΙ ΠΟΥ ἐς οὗ ἀοά : 
ϐ Πο αἱξο [δὲ] πια ας 8016 

ΤῊ] βίου οἳ {π6 Νου ΤορίατηεΠέ, 
ποῦ οὗ {πο Ἰείίαν, Ῥαὺ οὗ {ιο βρὶυἱῦ: 
ἴον {πο Ἰούξου. ΚΙΠείΙ, Ῥαύ πε βρε 
Ἰριναί] 11ο. 
1 Ῥαί 1ξ χο τη βία Ποπ οἱ ἄεα[], 

ππἸθοη, απᾶᾷ επΠργανου ἴῃ ΒίΟΠΘΡ, 
να ρ]οτίοας, 5ο μας πο ΟΠ] θη 
οὗ Ίδτας] σου] ποὺ 5οᾶ{αςί]γ Ῥο]ιο]ά 
ἴλο ἴασςο οἵ ΜοΕθς, Του ἐπμ6 ρ]ουγ οἵ 
115 οοπηθεπαπσο, πἩΙσ] σον συγ ἴο 
Ῥο ἆοτπο απΤΑΥ : 
8 ον Β]α]] ποὺ πιο τηϊηϊβδύγ οι 

οὔ πο βρΙτ]6 Ῥο ΧΡ ΠΟΥ ρ]οτίοις 2 
9 Ἐον 1 ιο τηϊπϊβγαίοιι οὗ «0Π- 

ἄαπιπαίοπ 6 ΡΊΟΥΥ, τηποἩ ΤΠΟΥΘ 
4οῦἩ {πὸ τηϊηϊδίγαξίοη οἳ τισμίθοας- 
ἨΘΒΡ οχεοοᾷ ἴῃ ΡΊοΥγ. 
10 ΒῸΣ ενει ας ν]Ισ] πας τιαᾶα 

β]οτίοας Ἰιαά πο ρ]ουγ ἴῃ {115 τοα- 
5ροαεῦ, ΡΥ 1688οπ οὐ {πο ρ]ουγ ὑμπδῦ 
οχοσα]]αί]. 
11 Ἐον 1 {παὺ νυμῖο]ι 15 ἄοπο απταγ 

γνῶ ρ]οτίοιδ, πιό τηοτθ ἐπδΐ 
π/ΠΙε] τοπιαἰπαί] 15 ρ]οτίοις. 
12 Φαοῖπςρ ἔπη ὑπῶῦ σε πᾶν 5αο]ι 

Ἠορθ, νο πδο ργθας Ἰρ]αιπηπθβς οὗ 
ΒΡΘΘΟΙ. 
18 Απᾶ ποὺ ἃ5 Μοβθς, 16 ἢ ρα{ ἃ 

γ811} ΟΥΟΥ 115 {ασ6, {πῶ {πῸ ΘΒ] ΠΥ θη 
οἱ Ίςτας] οοπ]ᾷ ποὺ 5ὐεά{αξ{1γ Ίοο]ς {ο 
ιο οτι οὗ ὑπαῦ ΒΟ 15 αβοΠς]οῇ : 
14 Ῥαύ {ποῖν πηπᾶς σοῦ ὈΠΠΗαΘΩ͂: 

ΤΟΥ απ] 5 ἆαγ τοπιαϊπεί]ι {πὸ 
ΒΆΤΩΘ γα] απίακοηπ αγΤαΥ, ἴῃ ἴ]ο 
γϑδᾶϊηρ οὗ {Π6 οἷᾶ ἐεβίαπιοπό: γη]]σ]ι 
να] 15 ἆοπο ἄγαν ἵπ ΟµτΙΕ/. 

1881 
17 Ἐου πο 816 ποὺ 85 {πο ΤΗΥ, 

α1οογταρΏτις {ο ποτὰ οὗ ἄοά: 
Ῥαῦ ἃ5 οὗ βιποθγίψ, Ῥας 85 οἳ 
αοᾶ, ἴῃ πο βιρῃὺ οὐ ἀοᾶ, βρεα]ς 
νθ 1 ΟἨΥ1Α8. 

Ὁ ΑΤ6πθ Ῥορίηπῖηςσ ασαϊη Το οΟΠΙ- 
τησπιζ οπσβε]να52 ΟΥ ποθᾷ ππα, 88 
4ο 60116, αρ]δί]ες οἵ οοπιηοπᾶα- 
6ποη {ο τοι οὗ {ποπ σοι Ὑο 
8γθ ΟἿΥ αρίδἰ]ο, νέο ἴῃ ΟΥ̓ 
Ἰδαχίς, ἆπονπ απᾶ τοδ οἵ 41] 

8. πΊΘΗ: Ῥοΐπρ πηαζο τπαπ![οδί {πῶῦ 
γθ 47ο 8 αρὶςδµ]ο οἵ Οµτῖβέ, τπ- 
πϊδίογεα Ὦγ 5, τυυιέθη ποῦ νι 
π]ς, Ραῦ σα {πὸ ΒΡΕ οὗ ἔμο 
Ίνίις ἄἀοά; ποῦ ἵπ {αριθ οὗ 
οίοπο, θαὺ ἵῃπ {ἰαμίος ἐλαί αγε 

4 Ἱεατίς οἵ Παοδμ. Απά 5αο]ι οοπμῆ- 
ἄεπερ να πο {ητοαπσα Ολγὶςς 
{ο ἀοᾶ-πατᾶ: ποὺ ελα ντο 818 
Βα ΠοΙθηῦ οὗ ο11β61νθς, {ο δοοοπηΐ 
ΔΗ] Πρ 85 ΤΠΤΌΤΩ οπγβδ]νας; θαΐ 

6 οἷν βυ ΠΟΘ μου 15 Ττότὴ (οί : ΠΟ 
50 τηϑ6 τι5 Βα ΠΟΙ τ 8.5 τη η]β- 
16Υ5 οὗ ἃ παν ΞΖοονϑηδϑηῦ; ποῦ οἵ 
{πΠ6 Ἰα6ῇαχ, Ῥαῦ οὐ {πΠ6 βρε: Του 
Όιο Ἱεζίεν Ἰα] εί, Ῥαῦ ὑπ6 βριυῦ 
βϊνεί] Ἠ{ο. ΒΡ 11 ἐπ6 τηϊηϊδίγα- 
Ποστ οὗ ἄεαί]ι, ϑυυυι θη, απ θτ]- 
6ταγεἩπ ΟἨ ΒίοΠΘ5, οᾶστηθ ἐπ ἢ 
ΡΙΟΥΥ, 5ο ἴΠαῦ ο οΠ]άτει οὗ 
1δγαε] οσα] ποῦ Ἰουῖς βἰεᾷ[αςν 
ὌΡΟΣ ὑπ Τασο οἳ Μορβες Τον {πε 
σ]ουψ οἳ Ἠϊ5 ἴδοθ; νη]σ]ι φον] 

8 ὅπνπας Ῥαβρίησ απαγ: ΠΟΥ 5μα]] 
ποῦ ὙΠΟ ὑπ πηϊπΙβευγαῖοι οὗ 
{πὸ ερὶτῖξ Ῥο πι] ϱ]ουγ2 ὀΕου 
1 {Π6 τα ϊηϊς{γαξίοτ οἵ οοπάστηπα- 
ποπ 15 ρ]οτγ, το γα μου ἀοῖ]ι 
ιο ππ]βίγαοιπ οὐ τίρμίεοιβ- 

10 π655 εχοθαᾷ ἴῃ ρ]ουγ. ἘῸΣ γετ]]γ 
ὑμαῦ νΥΙοἩ Ἠα]ι Ῥαυπ τηαᾶε σ]ο- 
τίοα»5 Πα ἢ ποῦ Ῥδεπ πα ρ]οτί- 
οας ἴῃ 15 τοβρεοί, Ὦγ ΤΘΑΡΟΠ οὗ 

11 {Π6 σ]ουγ ἐμαῦ βατραβδοἰΠ. ΕΟΤ 
1 ενας νον Τραδςοί] απγαγ τῦα8 
8 ἢ Ρ]οΥγ, Ἱπασ] 1ΠοΥο {ιαῖ 
ὙΠ] τοπιαΙπείἩ 8 1 ϱΙΟΥΥ. 

15. Ἠανίης ὑπο ου 6 ΕΠΕἩ ἃ ΠΟΡΘ, 
νο πβο ρτοαῦ Ῥο]άπαβς οὐ ΒΡΘΘΟΙ,, 

19 απιᾷ αγε ποὺ 5 Μοβ68, 10ο ρα ἃ 
ναι] προπ 15 {ασ6, ελα ὑπὸ ολ]]- 
ἄνει οὐ Ίςδταοὶ μου] ποὺ ]1οοῖς 
βία θεν 90 ιο οπᾷ οὗ ναί 

14 ν]ΙοἩ ὅπνας Ῥαδδίης απαΥ: τὸ 
{πον 1τηϊπᾶς σοῦ Ἱαγάεπας : 
ΤΟΥ απ] {π|ὶ8 του αγ αὖ λα 
τϑδαϊησ οὗ {π6 οἷά Ζοογοπαπ{ ἴ]ιθ 
ΒΗ1Π6 ναῖ] Ἡγοτπαϊπαί] πη] 6 : 
νυμΙςἩ νεῖ 15 ἄοπο πγαγ ἴῃ ΟἨτ]ςί, 

το 

σι 

-α 

«ο 

305, {00- 
{απιοτιέ 

8 α΄. ἐπ 
ἐείἐογ8. 

αγ. ἐπ. 

δοσ,10αδ 
θεῖπα 
ἄοπε 
αισαν 

6 Μαπγ 
αποῖθηί, 
απέπον]- 
{165 γοαά " 
ον { 
ἐο {ια 
πι οί δ- 
ἐγαΐίον 
ΟΥ̓ ε0|ι- 
αθεπιια- 
ἐἶοπι 
{πογε ἐδ 
σίοΥψ. 

7 05, ἐς 
δεῖης 
ἄοπε 
αιραγ 

δαν. 
ἐῃμγοισῆ. 

»05, 
“πο 

10 ἅν. 
ἐοιισ]ιΐς. 

1 ΟΥ, γ6- 
λα πιεί], 
ἐξ ποῖ 
Φεῖπη 
γευεα[εῖ 
έιαί τὲ ἐν 
ἄοπε 
αιαγ 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β. 

17 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοί, καπηλεύοντες 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ" ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, 
ἀλλ᾽ ὡς ἐκ Θεοῦ, κατενώπιον τοῦ" Θεοῦ, 
ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. 

Α ΄ 

Ὁ Ἅ᾿Αρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν ; 
ἢ μὴ χρήζοµεν, ὥς τινες, συστατικῶν ἐπι- 
στολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν; 

9 ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ, ἐγγεγραμμένη 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινωσκομένη καὶ ἀνα- 

3 . 8 γωωσκοµένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων) Φανε- 
ρούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακο- 

- ος ὑρυα, ΄ 3 ΄ 
νηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν, ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι, 

ἀλλὰ Πνεύματι Θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶ 
/ 

λιθίναις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ καρδίας” σαρκίναις. 
/ μὴ ’ ” Δ ΄“ 

4 πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χρι- 
ὅ στοῦ πρὸς τὸν Θεόν οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν 

3 ” ε - 3 λ ’ θ / ς 3 ς ΄ ἀφ᾽ ἑαυτῶν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, 
᾽ πε 26 / ο 3 κα σὸς ἃ . ὃ ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ" ὃς καὶ 

“ 2 - 

ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ 
γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος" τὸ γὰρ γράμμα 

7 ἀποκτείνει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιε. εἰ δὲ 

ἡ διακονία τοῦ Θανάτου ἐν γράμμασιν, ἐντε- 

τυπωμένη ἐν’ λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξη, ὥστε 
- ΄ 5 ’ ν ο ΕῚ ἈΝ ” 

μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς 
Δ ΄ ΄ Ν Δ , ΄ 

τὸ πρόσωπον Μωσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ 

8 προσώπου αὐτοῦ, τὴν καταργουμένην᾽ πῶς 

οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται 

9 ἐν δόξη: εἰ γὰρ ἡ διακονία” τῆς κατακρί- 
’ ἜΣ: - , ε 

σεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ 
“ ’ / Ἂ 

10 διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν΄ δόξη. καὶ γὰρ 

οὐδὲῖ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ 
“- 2 “ π᾿ ς , / 

τῷ μέρει, ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. 

11 εἰ γὰρ τὸ καταργούµενον, διὰ δόξης, πολλῷ 

μᾶλλον τὸ μένον, ἐν δόξη. 
5 - 

19 "χοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ παρ- 
, / 4 Ν » / - 

13 ρησίᾳ χρώμεθα' καὶ οὐ καθάπερ Μωσῆς 
3 4 / 31149 οὖ / ε 8 

ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ, 
Ν εὐ ἣν 2 ’ Ἂν ΓΝ ΕΣ Ν ” 

πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς 
Η τὸ τέλος τοῦ καταργουµένου ἀλλ᾽ ἐπω- 

ρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν ἄχρι γὰρ τῆς 
/ 9 Ν δε Α /΄ 3. ὰ ος » / 

σήμερον" τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ αναγνω- 

σει τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει μὴ ἀνακα- 

λυπτόμενον, ὅ τι ἐν Χριστῷ καταργεῖται. 

Ἡ κατέναντι 

1 ϱΊι. συστατικῶν 

3 καρδίαις 

5 ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσ- 
μεν, 

4 0πι. ἐν 

δ Ματῃ. τῇ διακονία 

6 οι. ἐν 

Τ οὐ 

8 αὐτοῦ 

9. αἄᾶ ἡμέρας 

10 Ἰαγσ. (μένει, μὴ ἀ- 
νακαλυπτόμενον) ὅτι 
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ἴιο Πογαὰ 
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ταν. 
δΠαΊΙΘ. 

Δάν 
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. 

4 

εφ 

κέ ο 

ων, σος 
στ {Ὁ 

| ον, ποὶ 
αἰΐο- 
“6 1161 
ἐοὐἰ]ιοιιί 
πεῖ 01 
64118. 

1611 
15 Βα οτοη πηΐο {Π15 ἄασ, νε 

Μοξος 18 τοαά, {πο να] 15 προ {1161 
δαν 0. 
16 Νονγου 6 1655, πιο 10 5118] ὑπ} 

{ο {πὸ Τιογᾷ, {πὸ γα] 5181} Ῥε {α]καιι 
ΔΎΩ. 
117 Νοτν ια Τιογᾷ 15 ναί βριυῦ, αιᾷ 

πιογο ὑπὸ ϑϑρισιῦ οἳ {π6 Γον 8, 
{π6 16 ἐς ἩῬετίγ. 
18 Βα ντο 811, τυ δ ρθη ἴδοθ Ὦθ- 

ΒοΙαϊρ ἃ5. ἴῃ ἃ σἶαβς ὕπ6 βΊουυ οἳ 
{π6 ΤιοΥ, 16 οἨαπρεᾶ ᾿πΐο {Π6 Β4Ί16 
Ίπαρο, ΤΌΤ ϱΊοΥΥ {ο ΡΊΟΥΥ, 6ΥΕΠ 38 
ΠΥ Πιο βρὶυἱῦ οἵ {π6 Τιοτᾶ. 

4. Τ]ονοίοχο, βθοῖπρ' νο Ίαγο {Π15 
ΙΠΙΠΙΒ{ΥΥ, α5 πγο Ἠαγο γεσοθῖγεᾶ τπθΥόΥ 
πο {από ποῦ: 
2 Βα Ἰανο τοποπποθᾶ {πὸ πα θη 

{Πϊηρ5 οἳ 1 αΙβμομποϑίν, ποὺ γα] ηρ 
ἴῃ ογα{Π6ΡΒ, ΠΟΥ ΒΘ Πρ ὑπ πνονά 
οἵ ἄοά ἀεοσιμα]]γ, αὐ ϱγ τηδηϊοβία- 
{ἴοι οἳ ἐπ πα Θοϊητηθη]ηρ ΟἿἹ- 
βο]νος {ο οναγγ ΠΊΔ 5. ΘΟΉΒΟΙΘΠΟ 
ἴὰ {πὸ ϑἰσπὲ οἵ ην 
8 Βαυύ [ἢ οἱ ἀοβρε] Ῥα 11, 10 15 

114 {ο {που ἐπαῦ ατα Ἰοβῦ: 
4 Τὴ ΟΠ ἐπ ο οἳ {Π15 τον] 
λα Ῥηπᾶεᾶ πα τα]πᾶς οἳ ἴ]απι 
νυΠΙοἩ ΡΟ] ον ποῦ, Ιοεί {π6 Ἡρ]ί οὗ 
{πὸ ρ]Ἱουίοιιβ (9βρε] οὐ ΟΠ γβῦ, 80 
15 {π6 ἵππαρο οὗ ἀοᾶ, 5πουα εΒίπιο 
ππ{ο {Π 61. 
6 ΕἘῸΣ ντο Ῥγοας]ι ποῦ ΟἸ ΒΘΙ͂ν 65, Ὀτιῦ 

Οµν]βῦ Φοβαβ {πὸ Τιογς, απ οαΥβε]να5 
γοιν ΒΟΥ δ {ΟΥ ᾖ6ρτβ’ βα]κο. 
0 Έον ἄοᾶ πιο εοτηπιαπᾶθᾷ {πὸ 

ρ]ιή {ο ϱ]πα οαὐὖ οὗ ἄατ]κπεςβ, 1α{1ι 
ΒΕ] ρα ἴῃ οὐ Ἰθατῦβ, ἴο αἴυε {Π6 
Πρ]ύ οὗ {π6 Ιπιοπ]εάσο οἳ {π6 βΊουυ 
οἳ ἄοᾶ ἴῃ ιο ἔδοθ οὗ ᾗεξας ΟἨτ]βῖ. 
7 Ῥιῦ νο Ἠανο {5 {θαδΠΥο ἴπ 

αχ {Ίο Υοβρο]5, {πα {Π6 οχεεΙ]επογ 
οἳ λα Ῥούεν τα ΡῈ οὗ οί, δα 
ποῦ οἳ τι5. 
8 Ίο δὖὸ ἰτοπρ]εᾷ οπ ετειγ 5166, 

γεῦ πού 415ίταββεᾶ; Ὑθ ἃ. ρεγρ]εχεά, 
Ῥαέ ᾿ποῦ ἴῃ ἄεβραϊγ; 
9 Ῥογεοοπ{εᾶ, θαὺ ποὺ ἔονβα]καῃ ; 

οαδὺ ἄονγη, Ὀα{ τοῦ ἀοβίγουθᾶ ; 
10 ΑΠπαγβ Ῥοαανίπρ αροπῦ [ἢ ἴ]ο 

Ῥοάγ {πὸ ἁγίης οὗ {π6 Τιοτᾷ «ε81β, 
Πιαί {πὸ {ο αἶδο οὐ ᾳεεας τρ] Ῥο 
πησάς παρ] {οξύ ἴῃ ος} Ῥοᾶς. 
11 ἘῸΣ πο πο να, ατα ΔΙΑ 

ἀομνογοᾶ ππ{ο ἄθα[]ι {οΥ 1 αραβ’ βακο, 
{παῦ {Ππ6 Π{ο αἱ5ο οὗ «αραβ τηϊρ]{ Ὦο 
τηϑᾶα τπαΙ{ορί πὶ οἱ} τποτία] Π6511. 
19 Βο ἴλειπ ἀοαία ππον]κοίἩ ἴῃ τας, 

Ῥαΐ 118 1 σοι, 

1881 
15 Βαῦ ππ{ίο {Ππ15 ἄαγ, πΥ]ΘθηβοθΥοΥ 

Μοβος 15 γα, ἃ γαῖ] Παί]ι προπ 
16 {πεῖν Ἠεατί. Βπαὺ ππεπβοεΥθΥ 

110 Ελα] η {ο {Ππ6 Τιογᾷ, ια 
17 το 15 {ακαηπ απαγ. Νου {ο 

Τιονᾷ 18 ὧιο ὅδε: απᾶ πηεγε 
ὑπὸ βρε οὗ {πὸ Τιογ 15, έλεγε 
15 Ἠρανίσ. Βυαῦ πε 811, σι} 
ππνοεᾷ Ίαοο 2 γοήθοιπρ ἃ5. ἃ 
1ΠΙΥΥΟΥ {πο ρ]οιγ οἵ ιο Τιογᾶ, 
αγθ {παπβογπιθά Πίο πο βαπ1θ 
Ίπασθ ΠΌΤ ϱΊοΥγ {ο 6ΊοΥΥ, 6Υ6ιι 
α5 [νοπα 54416 Τιογᾷ Πιο ΒρΙπΙ{. 

4 ὙπΠοιοθίοσο βεεῖπρ πο Ἠαγο {Π|5 
ΠΙΙΠΙΡΙΥΥ, ΟΥ̓́Θ 8 πα ορίαϊιοᾶ 
1ΠΟΥΟΥ, πο Ταἰπὸ που: Ῥαο τα 
Ἰανο τοποππσεά ἴμο Πάᾶσι 
ὠήπος οὐ βΠαππο, ποὺ πα]ίπρ 
1η ΟΥ̓ 655, ΠΟΥ απ ]ς {Π6 
πγοντᾷ οὐ ἄοᾷ ἀθοοι αν; Τα 
ΡΥ ὑπὸ τηδηϊθϑίαιοη. οὐ {πὸ 
{γι οοτηπποπ( ης ΟΌΣΒΘΙγ 65. {ο 
ΘΥΘΙῪ απαπ’5 6οπβοῖ6ισθ ἴῃ {Π6 
βίρῃῦ οἳ αοᾶ. Ῥαῦ απᾶᾷ 1 ον 
ΘΌΒΡΟΙ 15 νοῖ]εᾷ, 16 15 ναῖϊ]οᾷ ἴῃ 
ποθὴ ὑπαῦ 86 Ῥοτϊδμίης: 1π 
τ ποτὰ πο ροᾷ οἳ {πρ ὁ που] 
ΒΔ} ὉΠ] θα πο ὄτηϊπᾶς οἳ ιο 
ππρεΠοενίης, θαῦ {πὸ ΤΗσΕί οὗ 
Όλο ΡΌΒΡΟΙ οἳ ἴ]ο σ]οτγ οἵ ΟΗτ1βῖ, 
πγ]ιο 18 Π6 ἵππαρο οἱ (ἀοᾶ, 5ποπ]ά 
ποῦ ἄαππι ροπι ἐλμεπι. ἜῸΥ πε 
ῬγθαςἩ. ποὺ οπΥβε]νο», Όαί ΟΠ δῦ 
ζᾖθβας αξ ΠΟΙ͂, απ οπΥβε]νας 85 
σοι" Ββογγαιιῦβ 2{0Υ {αοβπβ’ 5816. 
Βοοίΐπρ 16 15 ἀοᾶ, πὸῦ βατᾶ, ΤήΡΗ{ 
5181] 5Ἡ]πο οαὖ οὗ ἄατ]πιθβς, πιο 
ΒΒ] ΠΘα ἴῃ οἱ Ἠδαν{ς, {ο ρἶνο {μα 
τηρ]ιέ οἵ {Πιό Ἰπιοπ]εᾶσο οἵ {ια 
ῬΊΟΥΥ οὗ ἄοᾶ ἴῃ {π6 {ασος οὗ 6515 
ΟἸἸϑύ. 

7 ΒῬαεῦ πο Ἠαγο {Π15 ἐγθαρπτο 1 
θαυ 6 γ655615, ἐ]αί {μα εχοθε- 
ἴπρ' ρΎΘα 655, οὗ {16 Ῥοπεχ τπασ 
ΡῈ οἱ ἀαοᾶ, απᾶ ποῦ γοταη Ο1ΙΥ- 
βο]ν6β; 106. αγε ῬΥΘΕΒΘΑ͂ οἩ ΘΥΘΙῪ 
5146, γοὺ ποὺ βἰγαϊθηθᾶ:; Ῥει- 
Ῥ]εχαί, γοὺ ποὺ απίο ἀερραϊτ; 
Ῥαχαπεά, γοῦ ποῦ 19{0Υβα(6Π: 
βιπ{έοιι ἄουνπ, γοῦ ποὺ ἀοβίτογος; 
αἵπνανς Ῥοατίπςσ θοῦ ἴῃ {ο 
Ῥοᾶγ {π6 11 ἀγίηρ οἳ “6585, ὑπᾶῦ 
{πμ6 1186 αἱδο οὐ «εβαβ τπαγ Ῥα 
πηαπ[οβίθᾶ ἴῃ οαν Ῥοᾶγ. ἘῸΥ 
6 ὙΠΙΟΝ νο απο ΔΙᾺ ἆο- 
Ἠνογοᾶ τπίο ἄἀθα [ου «ος 
58 Κρ, ἰ]ιαῖ ιο Πο 4150 οἵ ζοβας 
1παΥ Ὀο τηϑδηϊΐοϑίθα ἰῇ ΟἿΣ 
ππογία] ἤρθη. Ῥο {ποθὴ ἄθαῃ 
πο οί ἰπ τι8, Ὀπί Ἠΐε ἴῃ τοι. 

18 

[το] 

η» 9 

σι 

σ: 

[ο] 

Φ 

10 

Ἶ μ᾿ 

12 

τον, ἃ 
118} 
σ]αζῖ 
ΠΧ 

505, 
Ὀε]ιοζ- 
τη αξ ἴπι 
α ΗΤΟ}: 

5 ον, ἐπα 
βρίγις 
ὙΠ 1Ο]ι 18 
πε ιογά 

405, αὖο 

δαν. 
ἐποιιο]ιΐα. 

6 ον, ἐπαὲ 
ἐπιὸν 
ὁ]ιοιϊα 
ιοί 566 
ἐμὲ Πἱρ1εέ 
«ον ζπιασε 
ο) αοὰ 

Ταν. 
ζζιι- 
γπαίϊογ. 

δαν, 
θοπῖ- 
8ο αι. 

9 Βοπῃθ 
Ὡποῖθηῦ 
Δα ΠΟΥ Ϊ- 
{165 τοδαᾶ 
ΟΦ 1ι 
ὦσδιδ. 

10 Ον, 

16Γί υό- 
)εὔια 

1 αν, 
μι ς 
ἴο ἀθαίτιι 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΠΡΟΣ 

Μωσῆς, ΝΗΝ ἐπὶ τὴν 8 [ἢ αὐτῶν 
με Ἄ , κ᾿ , 

10 κεῖται. ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον, 
- ς ’ Ν 

Ι7 περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. ὁ δὲ Κύριος τὸ 
- « Φ - / 

αλα ἐστω' οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, 
{ - / 5 18 ἐκεῖ 13 ἐλευθερία. ἡμεῖς δὲ πάντες, ἀνακεκα- 

ι / - / 
λυμμένφ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου κα- 

’ Ν α δ γ: τοπτριζύµενοι, τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορ- 
4 ᾿ ἂν / » / / 3 Ν 

φούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπὸ 

Κυρίου Πνεύματος. 
Δ - ” Ν / / 4 Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, 

2 κα Η 2 η 
5 καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκακοῦμεν! ἀλλ 

Ν - Ν 

ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ πε- 

ριπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες 
΄σ΄ ΄“ Ν ΄σ ” 

τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς 
ἂν Ν Ἐς 

ἀληθείας συνιστῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν 
τ ΄ - 

ὃ συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. εἰ 
δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον 
ς - “ ΄ 

ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμ- 

4 μένον ἐν οἷς ὁ Θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου 
κ Ν / “ ον 2 λὶ ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων, εἰς τὸ 
μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς" τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγ- 

, - / - ΄ - “ 5 

γελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν 
στι 

Ἂ: τ “ - 3 Ν 5 Δ / εἰκὼν τοῦ Θεοῦ. οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσο- 
Ξ » κ - . εν, ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον ἑαυτοὺς ᾽ 

/ [1 ᾿ ΜΗ Ά, -“ . Δ 

ὃ δὲ δούλους ὑμῶν διὰ ᾿ησοῦν". ὅτι ὁ Θεὸς 
΄“ ἃ 2 

ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φώς λάμψαιὸ, ὃς ἔλαμ- 
΄ σ΄ ΔΝ 

Ψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρὸς φωτισμὸν 
τῆς γνώσεως τῆς δόξής τοῦ Θεοῦ ἐν προσ- ρ 

3 3 ΄σ ΄σ 

ωπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
ἘΞ δὴν ἦν Ν - 5. δὴ,5] 
Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρα- 

/ / ω « ς Ν -“ ,ὔ 

κίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνά- 

ον 
5 - - ὰ Ν » « σοι Ἢ 

µεως ἢ τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν ἐν παντὶ 
5 

θλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι ἀπο- 
/ ᾽ 5 5 » / : , 

9 ρούμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι' διωκόµε- 
5 

νοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι καταβαλλό- 
2 ΣῊ Ε ” / . / δὶ 

10 μενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι" πάντοτε τὴν 

νέκρωσιν τοῦ ἹΚυρίουῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι 
περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν 

“ 3 « αν “ Ἐφ ἢ ς - 

τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς 
΄ ΕῚ / / Ν 

ζώντες εἰς θάνατον παραδιδόµεθα διὰ 

-- -- 

Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ 

ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. ὥστε ὃ μὲνῖ θά- ιῷ 

δος Ὁ » - ς Ν κ ὃ ς - 
νατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 
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13 Οι. ἐκεῖ 

1 ἐγκακοῦμεν 

3 Οπι. αὐτοῖς 

35. Μαγρ. ᾿Τησοῦ 

3 (ὁ εἰπών, ᾿Εκ σκότους) 
ὅ λάμψει 

6 οπι. Κυρίου 

7 οπι,. μὲν 



τ04 ΤΙ. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΤΥ. 15-- Υ. 10. 

ἜΠΡΕ, 110. 
10. 

Ι 0", οτι- 
«ἰοα νοι. 

1611 
19 ὙὟγδο μανίηρ {ΠπῸ βᾶτηθ βρὶ αἱ οἵ 

{10}, αοσονά τις ας 10 15 πνδίοχι, ἘΠ Ρ6- 
Ἠοαναᾶ, δα μου θίουθ Ἰατο 1 ΒΡΟΚΘΗ: 
νο 8150 Ῥο]ἱογο, δ ηα {Πιογε[ογο βΡροα]ς. 
14 Ἀπονίηρ ὑπᾶῦ Ίο υπο ταῖβεᾷ 

τρ ὑπ Τιοτᾷ «οδας 5Πα]] ταῖδο ΠΡ τι5 
αἱ5ο Ὦγ “6585, απᾶ λα ργοβεπό τβ 
τ 0} γοι. 
15 ΒῸΣ 81] ὑπηρ5 απο Του τοι 

βα]τοβ, Όλα ιο αραπάαπξ 6ταςα 
τηϊσ]ῇ, {γοισ] ἴ]ιο Οα]βρῖνῖτις οἵ 
ΤῊ ΔΎ, ποστ {ο {]ιο Ρ]οΥγ οὗ ἄοᾶα. 
16 ΒῸΣ το} οαπβο νο {αϊπὸ ποῦ, 

Ταῦ (ποαρ]Ἡ οταν οπ{πγαγᾶ τηαπι ῬΘΥ 5}, 
γοαῦ {Π6 Πατ τηδ 15 γεπονπγεά ἆατ 
ϱγ ἆατ. 
17 Ἐον σαν Πρις αὔΠσομοτ, σῖο]ι 

15 θα {ου ἃ ΤΙΟΙΠΘΗΜ, νυν] ἢ ΤΟΥ τι 5 
α Ταν τη 8 οκόὀθεθϊπρ απ εἴεγπα] 
ποὶρ]ιῦ οἵ ΡΊΟΥΥ, 
18 ὙΥΏ116 τ γα Ἰοοὶς ποὺ αὖ {πὸ {πϊπρδ 

νημ]ο] 8.6. 566ῃ, θαὺ αὖ ιο ὑπῖηρ5 
τ] 0) αγο ποῦ 566: Τ0Υ {Ππ6 {π]Πρ5 
τ ΠΘἢ αγθ 566. 816 {επηροτα], θαὺ {116 
Φπϊη 5.5 τησ] 8.6 ποῦ 566 876 ε{ογηα]. 

5. Του νο ποῦν, ὑπῶῦ 1 οαχ οι ζΠ]γ 
Ἡοιβδο οὗ {115 Ταβεγπασ]ε ππογο α185- 
βο]νοᾶ, πγο Ίανο ἃ Ῥιη]άϊησ οἱ ἄαοᾶ, 
δ. Ἠοαβδο ποῦ πιο πι Ἠαπᾶ, 
εἴαγπα] ἴῃ ἔ]ιο ἨθαναΠβ. 
2 Έου ἴῃ {115 πο ϱΥοᾶςἩ, θ4ΥΠΘΡΙΙΥ 

ἄαβιγῖπσ {ο ΡῈ ο]οῦμαᾶ απροηπ να 
οτγ Ἠοτδ6 πγμίο] 15 ΤΌΤ Ἠεανεῃ. 
9 Τὶ βο Ῥο {λα Ῥοΐιςρ ο]οῦμεᾶ πα 

5881] ποὺ "6 {οππᾶ τα]εί. 
4 Ἐου, πο ὑπαὺ δ ἴῃ {15 {αρου- 

πας]θ, ἄο ρτοαπ, Ὀοΐπςρ Ῥατάσπες, 
ποῦ Γ0Υ ἐ]ιαῦ νο σου] Ὦο απο]οθ]ας, 
Ῥαί ο]ομιεᾶ αροπ, ὑπαῦ του! 
τηϊρῦ Ῥο βυγα]]ογγεά πρ οὗ Ηΐο. 
ὅ Νοῦν Ἰιο {μαι πα πποαπραῦ ας 

{01 {Π6 5ο]βαππο μΐησ, 15 (αοα, π]ο 
8150. Βα ἢ ρΊγεῃ πη{ο τι8 {ο οατηεςί 
οἳ {π᾿ βριγΙ{. 
6 Τ]οτοίογε πο αγθ α]πγαγ5 οοηβ- 

ἄαπί, Ιαιουνίτρ ὑπαὺ, νυ δύ πε ατα οἵ 
Ίοτηθ Ἰπ {ο Ῥοᾶγ, πο απο αὐδεπί 
{ποτη {1ο Τιονᾶ. 
1 (Έου ντο γγα]]ς Ὦγ [α1μι, ποὺ Ἐν 
ΒΡ.) 
8 Ίο αγο οοπῆδορῃηξ, Τ 5ᾶγ, απᾶ σνι]]- 

Ἰηρ τα] {0ο αὐβεπί {γοτα (περοᾶγ, 
απά {ο Ῥο ργεβεπΏ ταῦ {πὸ Τιογς. 
9 ὙΥΒογοίογθ πο Ἰ]αροας, ἐλμαί, 

πυηοίμεν ργορδεηί ΟΥ̓ α,βοπί, ο τα 
Ῥο αοοαρἰθᾷ οὗ Ἠτη. 
10 Ἐου πνο τας 811] αρροα Ῥο- 

Τοτο ὑπὸ ἡπᾶρτηθηῦ 5εαῦ οἳ ΟΠτίςί, 
ἰπαί ετειγ οπο πια τοοθίνο ἴ]μο 

1591 
15 Βπῦ Ἠανίπρ {Ππ6 βαππο ΒΡ] Ἱῦ οἵ 

14181, αοοοτᾶῃσ {ο ὑπῶῦ νγηῖσ] 15 
ντ θθοι, 1 Ῥομστος, απ {Πιογε[οτο 
41ᾷ Τ βροα]ς; πο αἱδο Ώομενο, ἃ 

14 ΏΠπογο[ογθ 150 πτο Βρεα]ς; Κπον- 
ἴησ Ολαῦ Ίο συμῖο] αἰδεᾶ τρ 11ο 
Τιοτᾷ «65115 5118] ταῖδο ΠΡ τι αῖ50 
γι ἢ 96 5π|5, ἃ ΠΩ 5118}} ργεδοπῦ τς 
τὶ ἢ γοα. ἘῸΝ 811 {Π}1π|ρ5 αγε ἴοΥ 
γοτχ βα]ος, {πῶῦ {Π6 ρτασα, Ῥεῖης 
ππα]ΩρΗεᾶ {μτοισ] 30ο 1ΠαΗΣ, 
1ΠΑΥ 69πδο {μα {λαπ]εοσινίησ {ο 
αροππᾶ απ{ο ἴμο σ]οΥγ οὗ ἀο4. 
ὙΠΟ οἴου πγο ἕδη ποῦ: Ραΐ 

Πιοισῃ οταν οὐὐνγαγα τηδη 15 ἆ6- 
οαγίπς, γεῦ ουν 1 γα τηατι 15 

17 παπαγποᾶ αν Ὁγ ἆατ. Ἐου ουν 
Πρ]ιῦ α]οίίοπι, τυ ἢ 15. {ου ο 
τποπηθΏ{, υγοχ]κεῦμ Του τῖι8 ΤΠΟΤῸ 
απᾶ 1ΠΟΥΘ εχεσε(ΙπρΙσ απ οἴεγπα] 
νιοῖση{ οὗ Ρ]ΟΥΥ ; 116 γα ]οο]ς ποῦ 
αὖ 116 π]ρ5 πό] αγο 8θα6π, Ραΐ 
αὖ ο (ήτισς σγήσ]ι αγε ποῦ 8661: : 
ἴον πο ἐΠ]1ΠΡ5 π]]ο]ι αγο 6661 αγο 
{επχροτα]; Ῥαῦ πο (ισα ΒΟ 
ατθ ποῦ 566} 816 ἴθι}. 

5. Ῥουνθον {πὲ} 18 [πὸ ο ΠΥ 
Ίοτςο οἳ οἷν 8 θουμδ016 θ6 415- 
ΒΟΙγ ΘΩ͂, πε Ἠανο α Βα Πα] ηρ' ἔγοτα 
ἀοᾶ, ἃ Ποῖιβθ ποῦ τηαᾶᾷο τ] 
Ἠαπάς, εἴστπα], ἴῃ {1ο ἨθαγεΠβ. 

2 ἘῸΥ νατ]γ ἴῃ {15 1ο ϱΤοΒΗ, 1οἩβ- 
Ίπςσ {ο Ῥο ο]οίπεᾶ αροπ ἢ ος 
Παριίαάοι ΥΠΙΕΗ 18 ἔχοτη ἨΘαΥεη: 

8. 1 80 ΡῈ ἐιαῦ Ῥοαΐπα ο]οί]ιθᾷ γγο 
4 Πα] ποῦ ΡῈ Γοππᾶ πα]κοᾷ. Έον 

1π 666 στο ἐ]ιαί 816 ἴῃ {115 ὃ{αρογ- 
8016 ἄο στοαΠ, {ρεῖης Ραγάεπεᾶ; 
ποὺ ἴον ἴ]ιαί ντο ποπ] Ῥο πῃ- 
οἸοῦιοᾶ, Όταίς ὠναῦ ντο ποῦ] Ῥο 
ο]οῦμαᾶ προῃ, ὑπῶῦ πνλαί 15 ΤΠΟΥ- 
3, ΤΗΒΥ͂ ἐπ απγα]]οπυγοᾷ ἀρ οὗ 1178. 

δ᾽ Νοὸν Β ὑπδΐ πτοιρΗ{ τι5 {ου 01115 
τοιγ ὑπηρ 15 (αοᾶ, ὙΠῸ σανο ππ- 
{ο ἀ5 {ιο ραυποοὺ οὗ πο ΞΡ ΠΝ. 

6 Ῥοΐηρ Τποχοίοτο αἸπναγ5 οἵ σοοᾶᾷ 
οοαχαβρθ, απά Ἰποπίης ναί, 
νι πο ατα δὖ Ἠοτης ἴῃ {ια 
Ῥοᾶγ, πο απο αὐδοπί τοπ {ο 

7 Τιονᾶ ({οΥ στο νγα]]ς Ὦγ {αϊΐ]ι, ποῦ ὈΥ 
8 ὅβ]ρ]ι{): πο αγε οὗ ροοᾷ οοπχαρο, 

1 58, απᾷ αγο νυ Πρ τα{Π6Υ {ο Ώο 
α,δοπί {γοτα {πιο Ώοάγ, απᾶ {ο ΡῈ 

Ὁ αὖ Ἠοτης να] {πὸ Τιοτᾶ. ΊΠογο- 
1016 4150 πο ὀπηα]κο 16 ΟἿἿ 811, 
ὙΠ ΠΟΥ αὖ Ἠοππθ ο) α,βαπ{, {ο ο 

10 πγε]]-ρ]οαδῖης πηΐο Ἠϊπι. ἘῸΣ πο 
τητιβὺ 811 Ῥο ππαᾶο τα] [θβί Ῥα[ογο 
ιο Παάρσετηεπί-ρεαῦ οἳ Ομτιρί; 
ὑμαῦ θπε] οπο πααγ χοσεῖνο ἴμε 

16 

16 

1 [σοἳ 

1 Β0πΠο 
αποϊοπί ΄ 
Δα Πουῖ- 
[165 ο] 
ἐμὲ Τοτα. 

26αν. 
ἐμπο πο 8. 

80; 
νο τ 
“7γαηιὸ 

ἀοχιοῖ, ἴ)ν 
ἐμαΐ 106 
τροιιζᾶ 
ποΐ νὰ 
μηοϊοίἢ- 
εα, οί 
τυοιίᾷ οε 
οἸοί]ιεῖ 
προ 

δαν, 
αρρέαγ- 
απος. 

9 γ΄. αγ7ὸ 
απιθῖ- 
ἐΐοιιδ. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΒ. 

” ΔΝ ΔΝ ΄ “ 

Ι83 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, 
Ν ᾿Ὶ ΄ 3 / κ / κατὰ τὸ γεγραμμένον, ᾿Ἑπίστευσα, διὸ ἐλά- 

λησα΄ καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦ- 
ο σα / α ς » ,ὔ Ν Κύ 8 Ἡ μεν εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Ἐόύριον 

Ἴ -“ Ν « ” δ ὰ9 Ἢ] - ) - Ἁ ησοῦν καὶ ἡμᾶς δι ησοῦ ἐγερεῖ, καὶ 
ὅ παραστήσει σὺν ὑμῖν. τὰ γὰρ πάντα δι 

ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν 
, δ 10 ΝΥ » / ’ ώ 

πλειόνων 9 τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς 
τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 

1. Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν Ἡ΄ ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ ἔξω 
ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔσω- 

΄ Ν 

17 θεν 13 ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. τὸ γὰρ 
΄- « - 

παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ 
ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δό- 

΄ «ς ” 

18 ξης κατεργάζεται ἡμῖν, μὴ σκοπούντων ἡμῶν 
Ἴ ν 

τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα τὰ 

γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα τὰ δὲ μὴ βλεπό- 
µενα αἰώνια. 

” Ν “ ΣΑ δα / « “ ΑΦ 

5 Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία 
- ’ - » ν ᾽ ΄ 

τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ 
ϑιε να, 3 / ’ σε 

ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον, αἰώνιον ἐν τοῖς 

19 
» - Δ Α 5 ’ δ᾽ Δ 

οὐρανοῖς. καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζοµεν, τὸ 
3 / « ζο ν 5 » συ 3 , 

οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι 

φ. 
᾽ κ ο 9 / ᾽ 
ἐπιποθοῦντες" εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμ- 

ρε νοὶ εὑρεθησόμεθα. καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ Ῥεθησόμεθα. καὶ γὰρ 
/ / / Μο] 9 2 

σκήνει στενάζοµεν βαρούμενοιὶ ἐφ᾽ ᾧ οὐ 

θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι, ἵνα 
ς Δ 

ὁ δὲ 
/ ς - 5 ΓᾺΝ, “ / ς 

κατεργασάμενος ας εἰς αὐτὸ τουτο Θεὸς, ὁ 
-.-. ς΄ ᾷῷΟ΄ἷἿ΄ἿἷἿ͵.͵-ς. 2 

δ καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. 

ΝΝ ΄ ” “ ΄ ’ 

καὶ” δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος. 
- 5 / Δ Ὁ / “ δ 6 θαρροῦντες οὖν πάντοτε, καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδη- 

μοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ 
- - 3 

τ Κυρίου (διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ 
”/ - ΄ » - 

8 διὰ εἴδους), θαρροῦμεν δέ, καὶ εὐδοκοῦμεν 
Ξ- ᾽ ε 5 - / ο. 

μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος, καὶ ἐν- 

διὸ καὶ Φιλοτι- 
- ΄ 

μούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες, εἴτε ἐκδημοῦντες, 

9 δημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον. 

3 ν. . ΄ 5 3 ν / 

Ι0 εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. τοὺς γὰρ πάντας 

ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βή- 
” ” α [ιό 

ματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος 

8 Μαν. οπι. Ἰζύριον 

9 σὺν 

(πλειόνων,) 

ἐγκακοῦμεν 

3 ἔσω ἡμῶν 

1 (ΜαγΠ. βαρούμενοι,) 

5 οπι. καὶ 



τοῦ 11. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ν. 10---νἹ. 2. 

Ταν, νι 
πιο Ταο6ο. 

Γ0), 1εΐ 
λίην "6. 

ὯΝ ΠΡΟΣ, 
18, 19. 
Του. 21. 
δ. 

16». ριά 
1 118. 

ΜΕΘ, 49, 
δ. 

1611 
πρβ ἆοπο ἴῃ Ἠῖ5 Ῥοάγ, αοοοτζἵπς 
το ὑπὰῦ π παι ἄοπε, θύμον 16 Ῥο 
σοοᾶ οὐ ραᾶ. 
11 ἘἈπονήπςρ {]ποαγαίογο {ιο ἴ6ιτου 

οἳ {π6 Τον, πο Ῥεγρααᾶθ τπθη: Ραὺ 
Ὢπθ 8ἃ16 ππααο τπαπ [ορ ππίο (ἰοῦ, 
ΔΗ 1 {χτιϑὺ α1δο, ατα τηαζο τπαπ]{οβί 
1 ΟΠ 60ΠΒΟΙΘΙ6ΘΒ. 
12. ἘῸΣ νο ΘΟ] ΠΩ͂ τοῦ οπγβ6]γες 

αραῖη ππ{ο γοα, θπ| ρῖνο γοα οσσᾶ- 
ΒΟ {ο ρ]οτγ ο, οι Ῥε]α], ια 
τοι 1παγ ανα βοιπευγλα!ῦ {ο απδιρε 
Όποια ν/μῖο] ΡΊΟΥΥ πὶ αρβθαταιςσθ, 
δια τιοῦ Ίπ Ἠεατῇ. 
15 ΤΟΣ π]εί]ιεΥ ντο Ῥο Ῥοαρ]ᾶςς οτ1- 

βο]νος, 10 15 {ο ἄοά: οὐ πεί]ιθΥ νο 
Ῥε 5οβοαν, ἐξ ἐ8 ΤΟΥ γοιχ 6.186. 
14 ΤῸΣ ἴ]ο Ίοτο οὗ ΟΗμτὶδῦ ο0π- 

αἰγαϊπεί]ι τι, Ώοσατιδε σγε {Ππ|5 Ίπᾶσο: 
ναί 1 οπθ αἰθα Τον 411, [θη γγεγαο 
811 ἆοαά: 
16 Απᾷ {πᾶὺ πὸ ἄιοα {ον 411, ὑἐπαὺ 
ΠΟΥ νη]]ο]ι νο βΠοπ]ᾷ τοῦ ἢ θη06- 
{οχγ{] νο ππ{ο {πετηδε]νας, Όα{ ππ{ο 
Ἠϊπα γγμΙε] αῑεά {οΥ ατα, δ] τοβε 
αραϊη. 
16 Ἠιεγοίογα Ἠεισε[ογί]α Ίπιονγ στα 
0 1ΠαἸ α1ΐ6Υ {Π|6 Πες]: γεα, ἐλιοιρ]ι 
πθ Ἠανο Ίου ΟΗμτὶδί δου Ίο 
Ώοβ1, τοί του’ Ποηοϑου ἢ ποῦν γα 
ΠΤ 1Ο 1ΠΟΤΘ. 
17 ἜΤΠοεγείογο 1 ὉΠ τπαη ὅδ ἴῃ 

Οπ1δὲ, ο ἐ8. ἃ πθυ ογεαίτα: Ἐο]α 
Ώπισς ατα ραβδί απαγ; Ῥε]μο]ᾶ, 8}} 
ὠησς αγαο Ώσοσστπς ΠΟΥ. 
18 Απάα 81] {Ππ|ὴρ5 ατα οἵ ἀοᾶ, πο 
Πα τοεσσποῖ]εά τι {ο Ἠϊπιδε]{ Ὦγ 
655 Οµτδὲ, πα Πα ρῖνει {ο τας 
{Π|6 τη 150} οἳ τοσοποΙΠαὔΙο, 
19 Το ντ, ελα αοᾶ τνας ἴῃ Οητῖςί, 

γοσοποῖΗτς {Π6 ποτ] απ{ο ἨΪΤη 56], 
ποῦ Πηραήπς {Π|61} {ΥοβΡαΡΡΒΕΡ ππ{ο 
Όλχετα, πα δύῃ ἐοοτητηϊ 64 ππ{ο τι8 
πο σοῦ οἵ τασοποΙΠα οι. 
20 Νοπ Όλοι ππο 81..6 ΑπιῤαΡξαᾶοτς 

{ου Οµ11β8, αδ ὑποὰρὴ αοα ἀῑᾷ Ῥε- 
ΒΘΘΟῚ γοι ὈΥ 5; πο Ῥταγ γοα ἴῃ 
Ο]ςίς βίας, ὑπαῦ γο "6 τασοποῖ]οᾷ 
{ο ἄοα. 
21 ἘῸΣ Ίο Παλ πιαᾶο ἨΙη {ο ο 
51 ΤῸΥ 118, ὙΠῸ Ίσπειυ πιο 811, ἐ]ιαί 
ντο α1π]σ]{ Ὦο τηδᾶθ {π6 τιρµίεοις- 
1655 οὗ ἄοα 1η 1Ητη. 

Θ Ύγο επ, ἃ5. ποΥκους {οσαί]μθυ 
τοζέ]ι Ππι, Ώεδεθε]ι γοι αἱξο, {λαῦ γο 
γοσαῖνο ποῦ {16 ϱταςο οὗ ἄοά ἴῃ ναίη. 
2 (Που Ἠε βαἴθ]ι, ΣΤ ἤν Πεαγά {πες 

Ἰπ ἃ ππο αεσερίαᾶ, απᾶ ἴῃ {πο ἄαγ 
οἵ βα]ναβοτ Ἠανο 1 Εαπεοουτες {Π66: 

1881 

Π]ηρ5 ὥοπε 1τἴπ {μ6 Ῥοᾶγ, ας- 
οογϊηρ Το π]ιαῦ Το Πα ἢ ἆσπε, 
ὙναίΠαχ ἐέ δε σοοᾷ ον Ῥαᾷ. 

11 ὙἈποπίπρ {Παγαίογο Ίο ἔθδυ 
οὐ ἐμ Του, ντο ρογςπαᾶθ Πε, 
Ῥαΐ γε 8.6 πια αππαή{θβίΏ ππ{ο 
ἄοά; απᾶ 1 Ἠορο {πῶ πο ατα 
1πα46 τπαπ]{ο5{ 8150 1 γοἩτΥ 60Ἡ- 
5οἵ6πσθςβ. Ίο 816 ποῦ αραἶτ οΟΤῃ- 
ΊΠΕΠάΊΠΡ οπγβεΙνοβ απ{ο τοπ, 
Ῥαῇ ερεαἠ ἃ5 ρῖνίης γοα οεσαβΙΟΠ. 
οὗ ρ]ουγίηρ οἩἳ. οἱ. ΘΠ Δ, ναί 
ο πα ανα ΠΟΥ νυ ἢ {ο απι- 
ΒΥΥΕΥ {οτι {ια ϱ]οΥγ 1} αρροθαχ- 
αποθ, απά ποὺ ἴῃ Ἠθατί. ἘῸΣ 
ὙΠΘΙΠΟΥ πο 3816. Ῥεβϑιἄθ οτΙ- 
Β6Ινγ 65, 1Ὁ 15 ππίο ἄοᾶς οὐ πγ]ιθ- 
{ΠῸ} ππο απο οἵ βόῦϑὺ τηϊπᾶ, 1 
15. πθΐο τοι. ἘῸΣ {Π6 Ίογε οὗ 
ΟΠ δύ οοπβίταϊπεί] ας; Ῥεσααδο 
νο {μας ]πᾷρα, ναί οπθ ἀἱοᾶ {ο 

ὅ 811, Ὠπεγείογο 81] ἄιεᾶ:; απιᾶ Ίο 
α1εῖ Του 411, ἐπαὺ {πον νοι Ίνα 
5Πο0 114 πιο Ίοπρον ᾿ἶγο πηΐο {ἐ]ιθτη- 

12 

18 

14 

1 αν. 
ἐπιγοι ἢ. 

05, 
τες 

Βο1Υ65, Ραὺ τπ{ο πα Ὑο ΤῸ | 
{π᾿ 61} βα]κας ἀἱθᾷ απᾶ 1056 αραῖῃ. 
Ἰμ/Ποχοαίογα πγο Ἱοπος[ογ]ι ποτ 
πο τπαπ ἰοὺ {πῸ Πας]: οτε 
{ποιρ] πο πᾶν ποτ ΟἨτὶδί 
αἲίογ {πὸ Ώθε]ι, γεῖ που; νγε Ίου 

17 πι 80 πο 1ΠΟΥΘ. ἸἨΠπεγαίοτο Ἡ 
αἩπγ τηᾶτ 15 ἴῃ ΟἨμτ]βί, 816 ἐ5 ὃ 
ΠΟῪ Οὐθαΐτγ6: πο ο]ᾷ ἐμ] ηΠρῈ ατα 
Ραββα απαγ; Ῥεμο]ᾶ, ΠΟῪ 816 
Ῥεέοππο πο. Βαῦ 81] ἐπϊηρβ 
876 οἳ «ἄοά, πο Ὑϑοουοῖ]θα τι 
{ο Ἠπηδε]{ {τοις Ο1βί, απᾶ 
Ρατο πηΐο ας ἴ]ιο τηϊηϊβίγυ οὗ 
χθοοποΙΠα]οἩ {ο τι, ὑπαῦ αοα 
πας ἴῃ ΟἸγϑῦ πεοοπα πρ {Π6 
πγογ]ᾷ αππ{ο Ἠπηδοα]Ε, ποὺ τ6σ]κοι- 
Ἰηςρ ππ{ο ἔμαπι {Π|61} {165Ρ4ΡΕΟΡ. 
απ Πανίης Αοοτηπηϊ{ζε ππ{ο τι 
{16 ποτ οὐ τοεοποΠαοτ. 

Ύγο 816 απηΡαξβα(οΥ5 {Πεγαίογθ 
ΟΝ. Ῥε]μα]ί οἳ Οµν]δ, αξ ἴποπρ] 
ἀοά πεγο ΙπΘαίϊης Ὦγ τ5: νο 
Ῥερεθο] γοῦν οἩἳ θεμα οὐ Οµτ]ςὲ, 
μα το τοσοπα]εά {ο αοᾶ. Ἠίπ 
ὙΠῸ ΚΗΘῪ ΠΟ 8111 Π6 τηαᾶο {ο δὲ 
511} οἩ ΟἿ ΘΠ]; ἘΠ γγο ταῖρ]αί 
Ῥδσσππθ {πὸ τἸσμίαοαβπθβς οὗ 

6 ἀοᾶ ἴῃ Ἠϊτα. Απᾶ τουν]ήηρ ἰο- 
Ροαΐ]ιεν τί πι νο Ἰπίχθαί 8150 
Όιαί το τεσεῖνο ποῦ {πο 6τασο οἵ 

2. ἀοά ἴῃ ναῖη (1ου ο Εαἴ]ι, 
ΑΥ απ αοεερίαΡ]ο ὤππο 1 Πδαχ]ς- 

επεᾶ πηΐο [Π66, 
Απᾶ ἴῃ ἃ ἆαγ οὗ βα]ναίίοι αϊᾶ 

1 5ποσοἩχ [Πρ66: 

16 

18 

19 

20 

8 ΟΥ, 
{ΠΟ6Γ6 15 
α ηθιυ 
ογσαἰἶοι 

4ος, 
Ῥίαεσά 
Τη 15 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 58. στ 

Γι 9 ἊΣ ’ τ’ ἃ ΠΥ, ” 

τὰ διὰ τοῦ σώματος, πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε 
/ 

ἀγαθόν, εἴτε κακόν. 
Άν “ / 3 

1 Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου ἀν- 
“ ’ . 

θρώπους πείθομεν, Θεῷ δὲ πεφανερώμεθα 
5 / ΙΝ ΔΝ 3 ”- / ς - ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν 

σ Ἁ 

13 πεφανερῶσθαι. οὐ γὰρ: πάλιν ἑαυτοὺς 
« - 53 ξ 3 Α / 

συνιστάνοµεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες 
΄σ « ΄“ ασ ”, Δ 

ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς 

τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωµένους, καὶ οὐ" καρ- 
/ " κι »., σε ο 

15 δίᾳ. εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, Θεῷ' εἴτε σω- 
΄ ΄ ς τι “ ΄ ΄σ 

14 φρονοῦμεν, ὑμῖν. ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ 
2 μι “ “ 5 συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς 

« Δ Δ 3 ΄᾿ η « / 3 Ἑ 

ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέ- 
κ. ὠ ρε / 35 2 “ ς 
1ὅ θανον καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ 

ζῶ κέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲ ὤντες μηκέτι ς ζῶσιν, ᾧ ὑπὲρ 
» - 2 ΄ Δ ” Φ “ 

Ι6 αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. ὥστε 
ς ” 5 Δ “ “ τ ,͵ » Ν 

ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα. οἴδαμεν κατὰ 
/ Ἀ 5 7 κ 9 / ν / 

σάρκα εἰ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα 
/ }᾿ δ ΄“΄ 3” ” ’ σ 

11 Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. ὥστε 
2, » Χ κ Ν / ο) - 

εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις τὰ ἀρχαῖα 

18 παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα». τὰ 
/ - ΄-“ “ 

δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ, τοῦ καταλλάξαντος 
ες ΄ - κ - - ΄σ΄ 

ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ ᾿Ιησοῦ" Χριστοῦ, καὶ δόντος 
ε ΔΝ ΄ σα, 

19 ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς" ὡς ὅτι 
5 - “ 

Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων 
ε “ ν λ ζό » ΄ Δ Γᾳ ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώ- 

5 - Ν , 3 κ. - ΔΝ / 

ματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον 

τῆς καταλλαγῆς. 
ε “ 3 , 

Ὁ. Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὡς 

τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δ ἡμῶν' δεό- 
ε - - - δ᾿ 

μεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ. 
ο λ Ἀ 10 λ / «ς / εἰ. 
291 τὸν Ύγαρ μὴ γνοντα αἅμαρτιαν, υπερ 

« ΄σ ΄ 

ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γι- 

6 νώμεθα"! δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ. συνερ- 
΄ Ν Ν - ΔΝ Ἄ, 

γοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς 

κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς 
, , ” δὴ φ- 9 , / 

2 (λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, 
Ν 2 εξ / » / / ἂν 

καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι 

9. φαῦλον 

3 οπι. γὰρ 

6 ϱἨι. εἰ 

7 οπι. δὲ 

8 Δ / 

ΟΜ. τα παντα 

9 οπι. Ἰησοῦ 

οἨ.. γὰρ 

11 γενώμεθα 

τα 



τῇ. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΥΠ. 2--- 18, 

1Υ. σοηι- 
πιοπιί- 
ἴπο. 

ον, πι 
{088 1γιᾷδ 
{ο απιά 
7 το. 

Τεν. 
26. 12, 

Τα. 52, 
11. 

Ἀ Τεσ. 9]. 
Ἰ 

1611 
Ῥο]ιο]ᾶ, πουν 18 {ιο ποοερἰθᾷ ππο, 
Ῥε]ο]ᾶ, ΠΟΥ 15 ἴπο ἄαγ οὗ βαἶνα- 
1ο) 
9 αῑνίηρ πο οὔεησο 1π αἩπγσ ἐπϊηρ, 

{παΐ {Π ταδί Ῥο ποὺ Ῥ]απησθᾶ: 
4 Ῥαῦ ἴῃ 811 ἐϊηρ5 Γαρρτονίης οἳἵ- 

5ε]νος α5 {πο ΜΙηϊβίουβ οὗ αοᾶ, ἴῃ 
τη 6 }} Ῥαίίθηοο, ἴῃ αΕΙΟΠΟΠΡΒ, ἵπ Ἡθ- 
σθββΙ{165, ἴῃ 4161195565, 
ὅ Τη ΒἰΥΊΡ6Β, ἴῃ ΙΠΡΥΙΡΟΠΙΠΕΠΗ{Ε, 1π 

Ἰῥαπαπ]{ς, ἴῃ Ιαβοτχβ, ἴῃ πναομῖηρς, 
1η Γ45ΠΡΑ, 
6 ΒΥ ραγεπθβς, ΡΥ Κπον]οεᾶρο, ῬΥ. 

Ἱοπρειβοτίπρ, ὈῪ ἸΚΙπάπεςς, Ὦγ π6 
οι ἀΠοβί, Ὦγ Ίογε ππ[αΙσπαᾶ, 
7 ΒΥ {π6 πνονᾶ οἵ (αι, Ὦγ {π6 

ῬΟΥΟΥ οἳ ἀοᾶ, Ὦγ ἔπ δυτηοι οἳ 
πΊσἨ{ΘοπβΠΟΡΡ ΟἹ με τ]ρ]{ παπᾶ αππᾶ 
οπ πο ]ε[ί, 
8 ΒΥ Ἰοποαχ απᾶ ἄκποποαν, Ὦτ 

ον] τεροτέ απᾶ ροοᾷ τεροτέ, 85 ἄ6- 
66ἴΥ6νΒ, απᾶ γεῖ {γπο: 
9 Α5. ἹπΙποσΏ, απᾶ τοῦ πε] 

Ίπονπι: 85 ἀγίπςρ, απᾶ Ῥε]μο]ᾶ, πο 
Ἠπτο: α5 ολαξίεπαᾶ, απἆ πού ΙάΠεά : 
10 Α5΄ βοττοπ/{α], γε αἶπαγ 16- 

Ιοϊοίπς: α5 ῬοοἙ, γεῦ τηακίπςσ ΙΠΑΠΥ 
ΤΟ: 85 Πανίηρ ποίην, απᾶ τε 
Ῥοβροθβρίης 811 (ήπσς. 
11 Ο το Οοππ{μίαἩς, οτχ τηοτ{]ι 

18 ΟΡ6Π απίο τοα, οἩσ Ἠεαχί 15 6Ἡ- 
Ἰαχροᾶ. 
19 Ὑ6 απο ποῦ βἰγαϊζεποᾶ ἴῃ τς, 

Ῥπί γο απα βἰχαἰζεπθᾷ 1 σος ΟΥ 
Ῥοπγοαῖς. 
18 Νοπ ΤῸΥ ἃ ΤΘΟΕΟΠΙΡΕΠΟΘ ἵπ {π6 

84ΠΘ, (1 βΡρεα]ς ἃ5 πιηΐο τι}, οπ]άτετι) 
Ῥο το αἱδο δῃ]αυρϑᾶ. 
14 Ῥο το ποῦ απεαπα]ψ γο]κεᾷ 

{οσείμπθον τ ππρεβθνου: ΤῸΣ 
ναῦ {εΠ]οπγβΠΙρ μαῦῃ τρμίθοας- 
ηθ8ς πι απτπιρ]ίθοαςπεββ2 απᾶ 
τ παῦ οοπηπηαπῖοι Πα Ἡρῃί νι 
ἄαικπθρς 2 
15 Απά πα οοποοτᾷ μα Ομτῖςε 

νη(] Ῥεμα] 5 ος πας ρατί Πα Π6 
Όναί Ῥο]αγοεί]ι τ ἢ απ Ιπβάε] 2 
16 Απά ν]αῦ αστθεππεπέ Πα 

Όλα Τοαπαρ]ο οἵ ἄἀοά πι 14.015 Ὁ {ου 
γθ 816 {πο Τεπιριο οἵ {πο ΗἨνίτπς 
ἀοᾶ, 845 αοα Ἰαίι βαϊᾶ, ἘΙ πι] 
ἀπννα]] ἴῃ {Ἴνοτα, απᾶ πνα]]ς ἵῃ έτει, 
απᾶ 1 ΜΠ] ΡῈ {ποὶγ ἄοᾶ, απᾶ αγ 
5181] 6 τηγ Ῥεορ]θ. 
17 Ἀ ἩΠογείοτο οοπἹο οτι Ττοτη 

ΔΙΠΟΠΡ {λαπα, απᾶᾷ Ὦο γο 5εραταίε, 
Βα {πὸ Τιοτᾶᾷ, απᾶ {οπο] ποῦ {Π6 
ππο]εαι ήπαρ, απᾶ 1 11 τεοεῖνε 

σοι, 
18 ΓΑ πᾶ πι] Ῥε ἃ Ἐαίμεχ ππ{ο σοι, | 

1881 
Ῥε]ο]ᾶ, πουν 15 ιο αοερρίαΡρ]ο 
ὑπὴθ ; Ῥε]ο]ᾶ, πουν 15 {η6 ἆαγ οἵ 
βα]να ο): ρῖνίπσ πο ο6ςΒΒΙΟΠ 
οὗ απαρΗης ἴῃ απηγιηρ, ια 
ος πηϊπΙβἰτα Ίο θ6 ποὺ Ῥ]ατηες : 

4 ναέ ἴῃ εγονγήπρ οοπαπιεπᾶῖηπρ 
οἩχβε]νοΒ, αξ τη] βίου οὐ ἄοᾶ, 
Παπ τη Π0}} Ῥαεπσθ, ἴῃ αΒΠΙΕΙΙΟΠΡ, 
ἴῃ ΠιθοθΒΡΙ{165, ἴῃ 4194:6ββ6Β, ἴῃ 
ΒΕΙΡΟΒ, ἴῃ ΠΠΡΥΙΡΟΠΤΗΘΕΗ{Β, ἴῃ 
απηπ]{ς, ἴ Ἰαμοατβ, ἴῃ σγαίο]ι- 
11ρ8, ἴῃ ἔαβέϊηρσθ; ἴῃ Ῥαγεπθββ, 
ἴῃ Κπον]θᾶρο, ἴῃ Ἰοηρρπβεχίηᾳ, 
1η Ι4πάΠεςς, 1η ἐπ 1Ἠο]ψ ΟΠποβέ, 
ἴῃ Ίογα τππ{οεϊσπαᾶ, Ίπ {ιο ποτ 
οἳ απίἩ, ἴῃ πο Ῥοψεν οἵ Θοᾶ; 
3Ἠψ μα αγπποαχ οὗ αἰρΠίθοαβ- 
Ἠ668 ΟΠ {π6 τὶσμέ παπᾶ απᾶ 
ΟΠ {πὸ Ἰαί, Ὦψ βίου απᾶ ᾱἷς- 
Ἠοποπς, Ὦγ εν] πορογέ απᾶ ροοᾶ 
γαροχέ; 85 ἀεσείνετβ, απ γεί 

9 Ὠπος α5δ ππ]πονῃ, απᾶ {εί 
ψεὴ που; αβ ἀγίπρ, απᾶ Ὀ6- 
ΠΟΙ, Ὑο νε; 88. οἸαβίσπαᾶ, 
απᾶ ποὺ ἸΙΠεᾶ; α5 βουγόνίαὶ, 
γεί α]ναγ τε]οῖοῖηςσ; 48 ῬΟΟΥ͂, γεύ 
ΤΠ ΚΙ ΠΡ ΤΙΑΠΥ τΙΟΗ; 48 λανίηρ 
ἨΟΙΗΠΡ, απᾶ εί Ῥοββεβεῖηρ αἲὶ 
{πῖηρ8. 

Ουν πποπ{Ἡ 15 ΟΡ πηΐο γοα, 
Ο Οονιπαπς, ον Ἰεατί 15 6Ἱ- 
Ἰαχρεί. Ὑο ατε πού βἐγαϊξεπθᾶ ἴῃ 
Ἡ5, Ρα το αγ εἰγαί{οπεᾶ πι τοις 
οση α[θοσίοπβ. ἈΝοπ {0Υ ἃ 16- 
6ΟΊΊΡΕΠΡ6 ἴῃ Ἰ]κο χπᾶ (1 βρεα]ς 
85 ππ{ο σι ολ]άτεπ), "6 σο 8150 
επ]αγρσαά. 

Β6 ποῦ ππεαπα]]γ γοκρᾶ σε] 
πηρεμενευς: Ίος σας {ε]οπ- 
ΕΙΡ Ίανε τἱρμίεοαβπθβϐ απᾶ 
ΠπΠαΙσ5 ΟΥ̓ να οοπππηαηῖοτ 

5 λα Ἠρηί τμ ἄαχ]κποββ Απᾶ 
πας εοπεοτᾶ Πα Ολμτῖςς νι 
ΣΡεΠαΙ2 ου πυμαί ῬοτίοηἨ πα 
α Ῥεβενεν νὰ απ ππρεΠενεχ 2 
Απά π]αί αρτοεππεπί Πα ἃ 
4{6πηΡΙθ οἳ ἄοᾶ πι ἰ(015 2 ΤῸΥ 
6 816 ἃ 4{επηρ]ο οὗ {Ππ6 Ἠνίηπρ 
αοᾶ; εγεπ ἃ5 ἀοᾶ ραῖᾶ, 1 τ} 
πε 11] ἴῃ ἴπστα, απᾶά να]]ς ἴῃ 
Ώιστα: απᾶ 1 συν] Ῥο {πεῖν αοᾶ, 
ὉΠ {εν 5118} Ῥα πα Ῥεορ]θ. 
ἨΠπεγείοτα 
Όοπιο το οὖ {ΥοτΤη αΠΠΟΠΡ ἔλετη, 

απιᾶ ΡῈ γε 5οραχαίθ, 
Βα. πε Τιοτᾷ, 
Απά {οπε]ᾗ πο ππο]εαη πρ: 
Απιᾶ Τ ΜΠ] χασεῖνο τοι, 

18 Απᾶ τη] Ῥο {ο τοα α Ἐα- 
{Π6Υ, 

5 

σι 

σ: 

-ἡ 

ορ 

10 

11 

12 

13 

14 

- ὧι 

16 

17 

10, 
Ἡοῖν 
ρίγίξ: 
ἃ Πα 50 
ὠπτοισ]- 
ου {115 
Ῥουοζ. 

2ᾳγ. 
{Πγοι{Η. 

δᾳτ. 
Ρεἰίαγ. 

405, 
ϑαπὸ- 
(ματ 



ἘΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 

ἐδ ,᾿ -" τς Ν Ὺ ͵ μα ” ’ - 

ἴδου, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού, νῦν 
κ τ» / Ὁ 

8 ἡμέρα σωτηρίας)" μηδεμίαν ἐν μηδενὶ δι- 
[ή ” Δ - 

δόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ δια- 
4 κονία᾽ ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς 

« ” ” - 

ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν 
/ 2 ἋΣ ΟΡ Ε ο » 

5 θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν 

πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν 
» ’ νυ 

ὃ κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνό- 
» ιά 

τητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστό- 
τ ἐν ΤΙν ΄ .Α ’ » ” , ᾿] 

τητι, ἐ εὖματι ᾿Αγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυπο- 
, » ’ » Δ . ΄ ΄ 

Ἰ κρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, 
Ν - “ - , “ ΄ 

διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεδιῶν 

8 καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ 
᾿ . . δυσφημίας καὶ εὐφημίας" ὡς πλάνοι, καὶ 

5 νὰ ἡ ε 3 / τα / 
9 ἀληθεῖς" ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκό- 

. ς 2 / Ν εἰμι γε ἂν σ Ξ μενοι ὡς ἀποθνήσκοντες, καὶ ἰδού, ζῶμεν 
ε ῃ κ Ν , Ξ ε 

19 ως παιδευόμενοι, και μὴ θανατούμενοι ως 

λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες" ὡς πτωχοί, 

πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες' ὡς μηδὲν ἔχοντες, 

καὶ πάντα κατέχοντες. 

Ἡ Τὸ στόµα ἡμῶν ἀνέ ὃς ὑμᾶς, Κο- μα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, 
, ς , ε - / τ 

19 ρίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται. οὐ 

στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ 
5 »“ / « “- Ν Ν ἼΓΕΟΝ 

19 ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν. τὴν δὲ αὐτὴν 

ἀντιμισθίαν (ὡς τέκνοις λέγω), πλατύνθητε 

καὶ ὑμεῖς. 
Ν “ ’ 

“4 ΣΜὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις" τίς 
Ν Ἁ , Ν ΕΣ Ψ. ΧῚ 

γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ 

16 κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος ; τίς δὲ συμφώ- 
- Ἅ νησις Χριστῷ" πρὸς Βελίαλϑ; ἢ τίς μερὶς 

10 πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγκατάθεσις 
΄ ΄“ Δ 5» / ε - Ν Δ 

ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ἡμεῖςὶ γὰρ ναὺς 

Θεοῦ ἐστεῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεός 
” » , ΕΣ 5 ΄σ Ν » 

ὅτι Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπα- 
, ᾿ ν δια / Ν 4. τὺ τήσω" καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ 

Ε / ΄ 

17 ἔσονταί μοιὈ λαύς. διὸ ᾿Εξέλθετε ἐκ µέ- 

σου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, 
ο ο. ῃ κ ο ν ΡΣ 3 , 

καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε κἀγὼ εἰσδέξ- 
΄σ ο ών 

18 ομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, 

᾿ 20 

ΚΟΡΙΝΦΙΟΥΣ Μ. 

1 ἢ τίς 

Χριστοῦ 

ΔΙαγῳ. Βελίαρ 

ἡμεῖς 

ἐσμεν 

μου 
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ΝΟΥ, ας- 
ΟΡ 
το αοα. 

1611 
ΔΩ γο 5181] 06 ΤῊ 5015 απᾶ ζαασ]- 
{6Υ5, 5810} πο Τιονά ΑἸτηϊρ)ίγ. 

π Ἠανιηπρ ὑπογυίου {]θδο ΡΤο- 
11565 (4εαγ]γ Ῥε]ονεᾷ) 1εὲ τι «Ἰεατιδο 
οαγβε]νθς ἔγοπι 11 Β]ήήήπεςς οὐ ἔ]ο 
Παρ] απᾶ βρὶτΙ6, Ῥογ[εστις ΠΟ] 655 
Ἰπ {πο Τ6αχ οἵ ἀοά. 
2 ἘἨεοσαῖνο τι, πο Ἠανο πγοπρεᾶ πο 

1Π8Π, Υθ Ἠανο οογγαρ{αᾶ πο πια, πε 
Ἠανο ἀαἰγαιᾶεᾶ πο τηαῃ. 
8 Τ 5ροσ]ς τοῦ {Π15 {ο σοπᾶθπατι οι: 

ΤΟΥ 1 πᾶν Βα ωεΐοτα, ὑμπαὺ γοιι αγ - 
ἴῃ οαχ Ἰθατίβ το. ἀἱε διὰ να νι | 
μοῦ. 
4 ἄτοαί 15 ΤΥ Ῥο]άποςς οἱ βροθο]ι 

{ονανγά γοα, ρτεαῦ 15 τηγ ρ]οτγίπρ οὗ 
γοι, 1 81 ᾖ]οᾶ νι οοπηζοτί, 1 α1Ώ 
οχοθεά(πς ΠΟΥ] ἵπ 811 οὖν ἱήρι]α- 
Ποη. 
ὅ Ἐσν ΘῈ πο ὍΘΙ 60Π16 1Π{ο 

Μαοοᾶοπία, οἱ Ώσαβδ] Ἰαά, πὸ γϑϑί, 
Ῥαΐ νο ὑγο 6 {γοπβ]εᾶ οη 6Υετγ 5146; 
νηλοιαῦ 0εγε Ώρ]ιάπρς, ση μΙτι Ίσεγε 
ἔθδυβ. 
6 Νενοετίλε]εβς, αοᾶ ἐμπ8ὲ οοπη{ογί- 
ο] 01οβο ἐλιαί αχο οαβδῦ ἆοσνπ, 60Πῃ- 
{ογ{εά πὶ Ὦγ ὑπ οσοι οὗ ΤΊ. 
7 Απά ποῦ Ὦγ 15 οοπαΙπς οπ]γ, Ἀπ 

Ῥγ ια οοπβο]αδίοπ ὙΠ υσ ἢ Ίχο γα 
οοπη{ογ{εᾶ ἴῃ σοῦ, ΏΘΗ 116 ἰο] ας 
γοατ εαγπεδῇ 4οβ116, πο ππούνηῖηᾳ, 
γοιν Τεγγεπί τηϊπᾶ {ονγαντά 16, 50 
ὑμαΐ Τ τα]οῖοεᾷ {116 1ΠΟΥΟ. 
8 Ἐον {ποασ] Ἐ ππαᾶε τοι ΒΟΥΥΥ 
τὶ ἃ ]είου, Τ ἆο ποῦτεραιιόῦ, ὑλοαρ]ι 
1 41 τεροπί: Έοτ Τρεγοσῖνε {πὸ {πὸ 
Β41Π6 Ἠρίδέ]ο Ἠαί]ι ππαᾶο γοα ΒΟΥΙΥ, 
Ὀιοαρ] 15 γγογο Όα0 ΤΟΥ ἃ 56ΒΒΟΙ. 
9 Νου 1 τε]οῖσα, ποὺ {παῦ γε 616 

1346 50117, θαὺ ἐπα σε Βουυονϑα {ο 
γερεη{ίαησε: ΤοΥ ο π6Υθ τηκᾶθ ΒΟΥΥΥ 
᾿ αὔξοι ἃ ροᾶ]σ τπαηπατ, ὑπ το τηϊρ}ὺ 
χοσεῖνο ἆαππασε ΒΥ ας ἵῃ πο ης. 
10 ἘῸΥ ροᾷ]ψ βογχον/ πγονκοί]ι το- 

Ῥεηίαπσς {ο βα]ναίΙοη ποὺ {ο Ῥο Τ6- 
ροη{εᾶ οἵ, θαὺ ἴλα βουυοῦν οὗ {μα 
πγοτ]ᾷ νου οί ἀθαίῃ. 
11 ΕῸΣ Ῥο]ιο]ά {115 εε]ίδαπιο Έλις 

ὑλαῖ ο βογτοπεᾶά αξίετ ἃ ροᾶΙγ 
ϱοτή, σπα οανο[α]πεςδς 1 πτοισ]ό 
ἴῃ γοα, εα, τυλαί οΙεατίπρ οἳ γοι- 
Ρε]νοβ, Υοα, τυλαί ἹπβΙσπαΙοη, Υ6α, 
Ὀλαί 1δαχ, Ὑθ6α, υλμαί νομαιπεη{ 
ἀθβίνο, γεα, τρλαέ 7268], Υεα, τυ]λαί 
1θνοηρε; [ἢ 811] (ήπρς το Ἰαγο α- 
Ῥχονθᾶ γοἈχβε]γοβ {ο 6 οἶεαν ἴῃ 
{115 ππα{{ου. 
12 Ὑιογαίοτο ἔλποπρ] Τ πγοίε πηΐο 

γοι, { αὐά ἐξ πιοῦ {ου 15 «ατ1δο {μαι 

1881 
Απιά γο β]α]] Ῥε {ο 1ηθ 80Π5 απά 

ἀαπρ]Ώίονς, 
 5α1Ἡ ὑπὸ Τιογᾶ ΑΠηϊσΗΙγ. Ἠανίπρ 

Ώιεγοίοχθ Ί]αδο Ῥτοπδ65, Ὦ6- 
Ἰογαᾶ, 1εῦ τι8 οἶοβπδε οπγβο]γαες 
ἆχοπα 811 ἀεβ]ετπσπί οὗ Ώο5] απιᾷ 
ΒΡ ΣΙ, Ῥου θούηρ ΠΟΙ 655 ἴῃ ἔα 
ἔραν οἳ (ο. 

10γρεη γοῦν Ἰθαγ{Β {ο πι5: πα 
ΤΌΠΟ πο 1ΠαἨ, πο οοτταρῖεᾶ 
10 1Π8Η, πο ἴοοῖκ αἀνταπίαρο οἳ 

9 πο 1ΠΔΗ. 1 580 1ᾧ ποῦ {ο ο0Ἱ- 
ἄδιηη ψοῖ: ἴῸΥ 1 Πᾶν βαϊᾷ "ὲ- 
{ρτο, {μΠδὺ γο 8.6 ἴῃ οὔσ' Πϑαυὺβ {ο 
416 {οσείμεγ απᾶ Ίνα {οσοί]μον. 

4 ἄτεαί 15 ΤῊ Ῥο]άπαβς οὗ 5Ώοεσ]ι 
{οπαχά τοι, Ρτοαί 15 τηγ ρ]οτγίπρ 
ΟἿ σοι Ῥεμα][: 1 απι Π]οᾶ τυ} 
οοτηΐογύ, 1 ονεγῇβου; πο 100 1 
ο] οαχ αββΙοΙοη. 

Έ ΟΥ 6ΥΕΙ ΊΥΊΙΘ 76 Ὑγ6Υε 60Π16 
1πίο Μασσζοπῖα, οαΥ Πας] δα το 
τ Ποῦ, θαῦ 10ο 1ὔεε αλιειοᾶ οἸἹ 
ΕΥοΥΥ 5146; ποτέ Ίρεγε Βρηῖ- 

6 1ηρ8, νι 1) 106γςο 16818. ἈΝΕΥΟΥ- 
{π|6 1655 Ίιε {Παῦ οοπιζογ{εῦ ἐπ 
Ἰουγ]γ, ευεπι ἀοᾶ, οοπα{οτίεᾶ τι ὈῪ 
ια Ἀσοπαῖηςσ οἵ ΤΊ; απᾶ ποὺ 
Ὦγ 115 Ξοοιῃΐηρ οπ]γ, Ρα αἱδο Ὦγ 
{μ6 οοτηΐογί τ᾿ ΠΘυ θυ ἢ 116 πναβ 
οοιηζογἑβα. ἴῃ γοα, πλη]ε Ίο {ο]ά 
τι5 τοιχ Ἰοηβδ]τπς, γόαχ πποπχπήηρ, 
γοιχ πεαὶ {οΥ 16; 50 {λαί Τ τε- 

8 ]οϊοθᾷ γοῦ 1ΠοΥο, ἘῸΣ {ιοαρ]ι 1 
Τη8 16 γοα ΒΟΥΤῪ πα ΤΥ ΘΡΙ 5616, 
1 4ο ποὺ τεργεί δ, ὉΠποτιρ 1 αἸα 
χοστοῦ; 5Ί0Υ [566 ὑπεαῦ {πᾶὖ ερὶ5ί]ο 
τη 8 46 γοα ΒΟΥΥΎ, ὑποῖιρ} Ραὺ Τον 

9 ἃ βθᾶϑοῃ. ΝΟΥ 1 τε]οῖσο, ποῦ 
{πᾶῦ γ8 πγογθ τη8616 80117, Ραῦ ἐμπαὺ 
γο Ὑ676 Τη8 16 ΒΟΙΥΥ απίο τερεπί- 
ΠΟΘ: ΤΟΥ Υθ ΟῚ. τηθᾷθ ΒΟΤΙΥ 
αἲίεον ᾧ ροῦν βοτ!, ἴ]ιαί γε τηϊσ]ι{ 

10 βου 1955 Ὁγ π ἴῃ ποίην. Έοτ 
ΘΟΘΙΥ ΒΟΥΤΟΥ ὑγουϊοί τορεπί- 
806. ἁππίο βα]ναίβίοτ, α γαρεπέ- 
απσε πυλΙς Ὀχϊπρεί]ι πὸ τερτεῖ: 
Ῥαέ ιο ΒΟΥΤΌΝ οὗ {πΠ6 πνοτ]ά 

11 που] ἄεαίμ. Ἐον Ῥε]ιο]ᾶ, 618 
ρο]βαιπο {Πης, ἴλπαῦί Υο ἨεΥθ 
1ΠΦ(16 ΒΟΙΥΥ αἲίεν ἃ ρο61γ 5οτῇ, 
πγ]αί εαγηοβδῦ σαγθ 1 πιτοπσ]{ ἴῃ 
γοι, Υοα, νλαῦ οἸεατίηρ οἳ γοἩχ- 
ρο]νο, οι, Ὑπας Ππιδρπαίοι, 
γοα, Ψ]α{ Τοαγ, θα, πας Ιοηρῖηρ, 
γοα, πὙλαῦ Ζεα], γοα, π]αί αγοηρ- 
1ης]! Τὴ εγνοτγμίηᾳ το αρρτονοᾶ 
γοιΥβε]νος {ο Ρο ρατο ἴπ {Π6 πιαῦ- 

19 τον. Ῥο ἈΠ ΠΟῸΡ 1 πιοίε απ{ο 
σοι, 7 ιογοίε πιοῦ ΤΟΥ 118 οα15ε ὑμδὺ 

[Ὡ] 

φι 

Ὶ 

1 αν, 
Δαϊε 
0Ο ΤΟΥ͂ 
τι. 

3 αν. 
φγοδωοῦ. 

. 3 ΘΟΙΠΘ 
διηοϊοηΐ 
Δα ΠΟΥ ῖ- 
{165 οπη(ξ 
ΤΟΥ͂. 

4 ΟΣ, 
εἰγιΐο α 
βαῖνα- 
ἐϊολι 
ἢ 
ὑγίπαο[ἡ 
210 γόσγοῖ 



ἘΠΙΣΤΟΛΔΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β. 

, ᾿ / / ’ Τ τέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. ταύτας 
εκ Ε οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, κα- 

θαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ 
σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιω- 
σύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. 

’ εκ ὁ σα, 3 / ᾽ 

9 Χωρήσατε ἡμᾶς οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐ- 
, » , 58" 3 / 

δένα ἐφθείραμεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν, 

3 οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω προείρηκα γάρ, 

ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ εἰς τὸ συνα- 
- Ν - ῃ ᾿ 

4 ποθανεῖν καὶ συζῆν. πολλή μοι παρρησία 
" εἰ ο / [ εν ς ᾿ 

πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν 
/ ” 

πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύο- 
μαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, 

ὅ Καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν 
᾽ / ” 5 ς Α ς 3 ᾽ 

οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ 

ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν 

ὃ φόβοι. ἀλλ᾽ ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς 
ϑ' « ” ς / » “ / 

παρεκάλεσεν ἡμᾶς, ὁ Θεός, ἐν τῇ παρουσίᾳ 
. ) - - 7 Τίτου οὐ µόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, 

Ν -. Φ 

ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ᾗ παρεκλήθη 
ἐφ᾽ “γε 5 έλλ ε δὲ Δ « - 2 ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν έπι- 
16 ΔΝ ς - δ᾽ / Δ εξ - ηλ 

πόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον 
« Ν 3 ο) ΄ “ - [ο 

8 ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε µε μᾶλλον χαρῆναι. ὅτι 
» . ’ ε - 3 ΄“ » - ᾽ εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ 

μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην βλέπω 
᾿ ο σ ς » ν » , Φ Ν Δ γὰρ” ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη, εἰ καὶ πρὺς 

μὰ ,’ «ς - ΄“ ’ 3 Ἵ 9 ὥραν, ἐλύπησεν ὑμᾶς. νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι 

ἐλυπήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν᾽ 

ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζη- 

Ι μιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη 

μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον κατερ- 

γάΐεταιϑ᾽ ἡ δὲ τοῦ κύσμου λύπη θάνατον 
/ 5» 3 / ΕἸ ΔΝ - ΝΥ 

11 κατεργάζεται. ἰδοὺ γάρ, αὑτὸ τούτο, τὸ 
Δ Ν - ε 4 / 

κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην κατειρ- 

γάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ 

ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, 
Δ “ 

ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλ᾽ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνε- 

στήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν᾽ τῷ πράγ- 
” 5 Αι» σὲ ᾽ ” 

13 ματι. ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν 

25--- 

1 πρὸς κατάκρισιν οὐ 

3 Μαγᾳ. οπι, γὰρ 

ὃ ἐργάζεται 

4 0Πι. ὑμᾶς 

5 ρπι. ἐν 

-τ πὶ ἢ 
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1611 
μαᾶ ἄοπο ἴ]ιο ὪοἨΠΡ, ΠΟΥ ΤῸΥ 15. 
οα15ο ια βυϊογθα σσόηρμ, Ῥαῦ ὑπαΐ 
ΟἿΤ ΟΔΥΘ ΤῸΥ γοι ἴπ {1ο βἱρΏί οἳ ἀοα 
τηῖϊρηῦ αρροαχ πηΐο τοι. 
18 ΤΠοτοίοτο πο πγ6τθ οοτηζογἐθα ἴῃ 

γοῦν οοτηΐξογί, Υθα, απᾶ εχοεαἴπρ]γ 
{πο ΤΙΟΥΘ Ίογαά πνο {ος {πο Ίου οἵ 
Τήαις, Ῥεσααςο Ἠϊ5 αρ πας το- 
{γορ]εᾶ Ὦγ γοα αἲ]. 
14 Έου {1 πᾶν Ῥοαβεεᾶ δὴν ήπρ 

{ο Ἰήπι οὗ τοι, 1 απι ποῦ ἈΒμδτηθ; 
Ῥαΐ α5 στο ϱρα]κο 811 ὑπῖπιρδ {ο τοι ἴῃ 
ἐταζμ, οτεπ 5ο οαχ Ῥοαβάτνρ ΠΟΙ 
Ί πιπᾷο Ῥοΐοτο Τϊΐας, 15 Τοαπᾶ ἃ 
ὑπ}. 
15 Απᾶ 115 ! Πηγγατᾶ αΠοσβοι 15 

1ΠΟΥΘ αραπάαπῖ ἑοπγατᾶ τοι, τυ }115ὺ 
Ἡο τοπιαιηοχεί] ἴμπο οραεᾶίεπεο οἵ 
το 811, πον (1 {θα δα ὑγεπηρΗπρ 
γοα τεσεῖγεᾶ Πΐτη. 
16 Τ τε]οίερ ἐλιοτείογε ὑ]ιαῦ 1 πᾶν 

οοπβάσεπορ ἵπ τοι ἴῃ 811} (Μ1Πρ. 

8. Μοτοαοτον, Ῥταί]χαἨ, πο ο τοα 
{ο πῖϊ οὗ {π6 ρταςθ οἵ ἀοᾶ Ῥεβίοπγεᾶ 

Γοη {πὸ ΟΠπτόομοβ οὗ Μασθᾶοπία, 
9 Ἠου ἰλμαί ἵπ ἃ ργϑαὺ ὑγ18] οὗ αἲ- 

Β1οίίοἩ, ἐπ αραπάαποε οὗ {Πεῖτ 195, 
απᾶ {ποῦ ἄεαρ Ῥογοτίγ, αροππᾶεά 
ππ{ο {πο τ]ο]ιες οὗ ὑποὶν ΗΡεταΗ{γ. 
8 Ἐου {ο τλεῖν Ῥοψεχ (1 Ῥεαχ τε- 

εοχά) γθα, απᾶ Ῥεγοπᾶ ἐλαῖχ Ῥοπγαυ 
έμεν ιοεγε γΥ]Ητιρ οἳ (Ἱπετηδο]νοας: 
4 Ῥναγίηρ τι5 ση η τη ἢ Ιπίγοαίγ, 

ἐμαὺ ντο ποτ] γαεσσῖγο {μα ϱ1Γὲ, αι 
ἰ](ο αροπ τι ἐπ6 Τεονγςμ!ρ οὗ {116 
τη ηϊδύουϊηρ {ο {πὸ βαϊηΐβ. 
δ Απᾷ {Π15 {πει αἰα, ποῦ ἃ5. πε 

Ἱορεᾶ, νῦ ἢγβῦ Ρανο {οί οὐ 
βε]νος {ο {π6 Τιοτᾶ, απά απί{ο τς, Ὦγ 
{86 ψ1} οὗ ἄοά. 
6 Τηβοπηπιο]ι ὑἐπαῦ στο ἀορῖτοα ΤΊΐα5, 

ἐμαὺ 45. πὸ Ἰαᾶ Ῥοραῃ, 5ο Ίο ψουἹᾶ 
4150 βμῖ8} ἴῃ τοι {Π6 β81Πθ6 βυ 866 
4150. 
7 ἘΠογείογθ (5 γα οΡοιπᾷ ἵπ 6ΥΟΥΥ 
πρ, ἴῃ Γα1, απᾶ πὐζεταπος, απά 
Κπον]οάρε, απᾶ ἴῃ αἲ] ἄῆρεπςα, απᾶά 
ΠΠ οιγ]9Υε {ο 115) 866 Οιαῦ Υο αροαπᾶ 
ἴῃ {π|5 ρταςσο 8150. 
8 Ί ϱραα]ς ποὺ Ὦγ οοππιαπιπαη{, 

Ῥαῦ Ὦγ οσσαβῖοη οἳ {πο Του γα 1655 
οὗ οἴ]ιανς, δια {ο Ῥχογτο {1ο βι που τυ 
οὗ τοαχ ]ογο. 
9 Ἐον γο Ίπποι {μα ϱγασο οὗ ος 

Τιοτᾶ ἆᾗαβας Ολτ]ςῦ, ναί ]οαρΏ Ίο 
πτας ΤΟ, γοεῦ Του γοιχ βακεβ Π6 
Ῥοεσοαπῃθ Ῥοογ, {]ιαί γο ἐπτοαρ] ΙΒ 

Γπρονογίγ ταὶσ]έ θα τσμ. 
10 Απᾶ Πεγεῖη 1 ρὶνο τὴν α.νισε, ἴον 

18681 

4ἱᾷ ἴλο ντος, ΠΟΥ Γον Ἠϊ5 σα 56 
ναί ϱαογαᾶ {πο ἨΟΥΡ, Ραΐ ὑλιαί 
ΤΟΣ θαγπθβύ 68ΥΘ ΤΟΥ 85 τηῖρηέ 
Ῥο πιαᾶο τηδηϊοοῦ ππίο γοι 1π 

18 ἴο 5ἰσῃύ οὗ ἆοᾶ. ἘΤΠεγείογθ πε 
Ίανο Ῥεεπ οοπι{ογ{εᾶ: απᾶ ἵπ ΟΥ̓ 
ὀοπα[ογί, τ ]ογοᾶ {πὸ ΠΙΟΥΟ εκ- 
οεοᾶιηρΙγ ΤΟΥ {π᾿ 1ο οὗ Τα, 
Ῥοσααςο 5 Βρὶὺ Ἰαΐ]ι Ώδοι Τ6- 
{γοε]οᾶ Ὦγ τοι αἩ. Έον 1 ἴῃ 
απγ(ήησ Τ Ἠανο σ]οτιεά {ο Πτα 
οἩ σον θεμα], Ι πας ποῦ ραΐ {ο 
5μαπης: Ότο 48 πο βρακο αἱ] 
εήησς {ο τοι ἴῃ {γα}, 50 ΟἿΣ 
ρ]οιγίπσ 8150, ΒΟ Τ πιαᾶο 
Ῥεΐοτο Τ]ΐπς, π/αβ {οιιπᾶ {ο ο 
αμ. Απᾶ [15 Ἱππγατᾷ αβεσίίοτ 
15 τηογθ αραπάαπ{1γ ἰονγαγα χοπ, 
τ 1150 ης τοπιεπαΏεγδί]ι {11ο ορεά]- 
επςς οὗ τοι 811, πον 1 ἔραν αππᾶ 

16 ἐτεπιρ]ίτσ γο χεοθιγοᾶ Ἠήπα. 1 το- 
Ἰοῖοθ ῑιαί ἴῃ ετειγἠήηρ 1 απη οὗ 
ροοᾶ «οπχαρθ οοποθτηίηρ τοι. 

9  ἩΜοναοτοτ, ὈτοαίμτεἨ, νο πια]κο 
Ίπιονύπ {ο τοι {πο ργαςε οὗ ἀοᾶ 
νηΙο Πα Ῥεειπ ρῖνει ἴῃ μα 
οαχο]ιθς οἳ Μαεεᾶοπίας ΠΟ 
{μαῦ ἴῃ πια Ῥτουί οἵ αΏ]ίο- 
Ποπ Πο ααπάᾶαπορ οὗ {πὶ} 10οΥ 
δα Ὠπαιγ ἄεερ Ῥογετίγ αροαιά- 
ο αἠ{ο ἴπο τίσμες οἳ {ια 
ΤΠ ΡοΥ αν. ἘῸΥ αοοοτγάϊπρ {Το 
{Π6Ὶ} ῬΟΥΤΟΥ, 1 Ώδαχ τυϊίπθϑβ, γϑᾶ 
απᾶ Ῥαογοπᾶά ἐπὶ Ῥοπος, έλεν 
Ύαυο οὗ πει οὗ αοεοτᾶ, Ῥο- 
ποοοµῖηρ 15. {ΠῚ τη 0 }} Ἰπίγεαίγ 
1 χασαγᾷ οἳ {ΠΒ ργαςθ απᾶ ἴμο 
1ο οσυςΠΙρ ἵπ {Π6 πηπηβ{οτίηρ Το 
{86 βαϊπίς: απά ἐλωίδ, ποὺ 48 πα 
μπᾶ Ἰορεᾶ, Ραὺ Ἀνεῖ {Πεγ ραγε 
ιδ οσγΏ 5οἶνες {ο {πὸ Τιονᾶ, απᾶ 
{ο α5 Ὦγ {ο ΜΠ] οἳ ἀοᾶ. Τηεο- 
1ηΤΙΟ] {]ιαῦ Ἱνο οχκλοτίοά Τις, 
Ὠναῦ α5 Ίο πδᾶ τπαᾶο ἃ Ῥοσίητιίηρ 
Ῥοαἱογς, 50 Ίο ποσα] αἱξο οοπαρ]εία 
1η γοι {115 ργαςθ α]ξο. Βεΐ α5το 
αοαπά {π ογονγ( πρ, ὑπ [αἰ ἢ, απιά 
π{ίοταπςσα, απ Γαιονγ]εᾶρο, απ τη 
811 οαγηθβίπΘΡΒ, απιᾶ ὧι 3γοτχ ]ογο 
{ο ας, 5866 ἴμαῦ γα αβροαπᾶ ἴῃ {11158 
6τασθ 8150. 1 5ρεακ ποῦ Ὦγ αγ 
οὗ οοπηπηαπππαπ{, Ῥα{ ἃ5 Ρχονῖηρ 
(πτοιρ]ι {Π6 δαΥπθρίποςβς οὗ Οὔ ΠΟΥ 5 
{Π6 5 που αἱξο οὗ γοῦν Ίοτο. 
ἘΌΥ γ6 Κπονν ὑπ συδοο οὗ ον Τιοτᾷ 
Ίθρας Οµν1ςέ, ὑπαὺ, ιοαρΗ Ίο ντος 
Ίο], τοῦ ΤῸΥ τος βαΚος ο Ῥ6- 
σαπ1θ Ῥοοχ, {μας γα {οιρ]ι 115 

10 ρογοτίγ ταϊρΗ{ Ῥεοσπαο τομ. Απιᾶ 
Ἠετεῖα 1 ϱἶνο τῷ Ἱπάροπιεηί: {ο 

1 μ. 

15 

τὸ 

ο» 

"ὃ- 

σι 

συ 

-1 

[οσο] 
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“- » , ” ” 

τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ ἀδικη- 
΄ Ε] » ιό - - 

θέντος, ἀλλ᾽ εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν 
Ἁ »-“"ἢὲε Ν α τον) 

σπουδὴν ἡμῶνῦ τὴν ὑπὲρ ὑμῶν" πρὸς ὑμᾶς 
ν᾽ / - - - 

19 ενώπιον τοῦ Θεοῦ. διὰ τοῦτο παρακεκλή- 
Σον - 9. 

μεθα ἐπὶδ τῇ παρακλήσει ὑμῶνϑ' περισσο- 

τέρως Ὁ δὲ} μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ 
α » , “ “ Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ 

5 Ν ΄ “ Δ 

Η ἀπὸ πάντων ὑμῶν. ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ 
Ελλ δν , ᾽ η «1.2 ος 
ὑμῶν κεκαύχηµαι, οὐ κατῃσχύνθην' ἀλλ᾽ ὡς 

/ ” 2 , / { ΄“ ιό 

πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω 
Ν « ς - « αν Ὁ /. ” / καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν, ἡ ἐπὶ Τίτου, ἀλήθεια 

ΕΣ ᾿, ῃ - 
15 ἐγενήθη. καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισ- 

΄ ε - ’ σοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστίν, ἀναμιμνησκομένου 
ΝῚ / « - μ 

τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου 
Ν ,ὔ σα, ” / | ο 12 μή 

καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν. χαίρω οὖν!” ὅτι »-“ -Ἱ 

ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν. 
/ Ν ς ο 3 δ) 

8 Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν 
ςτὸ ἂν εν , 3 »“ ο) / τοῦ Θεοῦ τὴν δεδοµένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 

3 τῆς Μακεδονίας ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλί- 

ψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ 

κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν 
- “ - “ 

3 εἰς τὸν πλοῦτον; τῆς ἁπλότητος αὐτῶν. ὅτι 
ΔΝ ΄ “ Ν ε 9 ᾿ς 

κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ” δύναμιν 
4 αὐθαίρετοι, μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεό- 

μενοι ἡμῶν, τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν 
- ’ “ ἊἝ 8 ε , ν, 

τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους δέξασθαι 

δ ἡμᾶς᾽ καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ᾽ έαυ- 
Ὗ ” ον ” - [ Ν ς - 

τοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἡμῖν 

ὃ διὰ θελήματος Θεοῦ. εἰς τὸ παρακαλέσαι 
« ΄“ /. ιό ΔΝ , ή 

ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο, οὕτω 
Ἑ ὃ 

καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύ- 
5 »ὕ 4 » Ἁ ’ 

την. ἀλλ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, 
’ Ν, / Ν ’ Ν / πίστει, καὶ λόγῳ, καὶ γνώσει, καὶ πάσῃ 

- ἈΝ (οὐ Ὁ ε “-“ Ε] ες - 4 9. , ΄ 

σπουδῇ, καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν: ἀγάπῃ, ἵνα 

8 καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε. οὐ κατ᾽ 
, ἈΝ ΄ ’ - 

ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς 

καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιµά- 

ϱ ζων. γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου 
πο να ” “- Φ τς αν » [ή 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι ὑμᾶς ἐπτώχευσε, 

πλούσιος ὧν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ 

10 πλουτήσητε. καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι’ 

6 ὑμῶν 7 ἡμῶν 

8 ( ἐπὶ) αἆᾶ δὲ 

ὃ ἡμῶν 
19 (ἡμῶν περισσοτέρως) 

Ἡ ρῃι. δὲ 

13 οι. οὖν 

1 τὸ πλοῦτος 

3 παρὰ 

ὃ οι. δέξασθαι ἡμᾶς 

4 Μαγα. ἐξ ἡμῶν ἐν 
ὑμῖν 
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(815 15 οκρεά1επέ ΓοΥ το, πὸ Ἠανο 
Ῥεραπ Ῥείογχθ, ποῦ οΠΙγ {ο ἄο, Ῥαἳ 
4150 {ο Ῥο Ἰ {ογγαχᾷ ἃ ΥθςΥ αρο. 
11 Νου {Πιετείογο Ῥεγίοστα {πὸ ἅο- 

Ίηρ οὗ 10, ἐπαύ 85 έλεγε σας ἃ τοκκ]]- 
655 ἴο Ὑ111, 50 {λετε τηδὺ 6 ἃ Ῥεγ- 
ΓΟΥΠΙΔΠΟΘ 4180 οτί οἳ ναί νήσο] 
γοα Ἠαγο. 
19 Έον 1 {λογο Ῥο Ἠτδί ἃ πν]Ίης 

πα]πᾶ, Ὁ 15 αοοερθεᾷ αοοοτάῖπρ {ο 
{πδὺ α τπαη Ἠα{μ, απᾶ ποῦ αοοοτάῖπρ 
{ο ὑἐμπαῦ π πίῃ πού. 
15 ἘῸΥ 7 Ίπεαπ ποῦ ἐπαὺ Οὐ] 61 τη θη 

Ῥο οαδεᾷ, απά γοα Ῥατάσπες : 
14 Επί γ απ ϑατια έν : ἐπαΐ πουν αὖ 

{15 πιο γοῦν αρππάαπσο τηαγ Ὦα 
α σιρρίη ἴον {πρὶν πναπέ, ὑπᾶὺ {πρὶν 
αραπόαηςσο 4180 ππαγ Ὀ6 α 5βρίή 
ΤΟΥ γοῦν παπέ, (λα ἔ]οτο τηαγ θ6 
οαπαΠγ, 
15 ΑΒ5 16 15 νηἸνεη, "Ἠο {ῑιαί πᾶ 

φαίμεγεᾶ α1ηπο] Ἰιαᾶ πούμίπρ ΟΥΘΥ, 
δηα 8 ὑπαῦ λα φαίλενεᾶ {016 πᾷ 
1ο ]αο]ς. 
16 Βπαΐό {]αη]κς ΡῈ {ο ἀοᾶ πν]ῖο]ι 

Ῥαΐῦ {λε βατηθ εαγηθςδέ σαχ ΙΠπίο {ΠπῸ 
Ἠοανγ{ς οἵ ήπιας ἔογ γοι. 
17 Εον Ιπᾷθεᾶ Τε αεοερίεᾶ {1ο ες- 

Ποτίαίῖοπι, ραί Ῥείπρτπογθ {ογπγατᾶ, οἳ 
Ἠ]5 ο αοσοτᾶ Π6 πγεηί πη{ο τοι. 
18 Απᾶ πο Ἰανο 5επέ ση] Πτα {116 

Ῥγοί]ατ, γ/Ίιοβθ Ργαΐςο 15 ἴῃ {]ιο (908- 
Ρα], (μτοαρλοπύ 811 {πὸ Οµατο]ος. 
19 Απάᾶ ποῦ {]ιαί οπ]1γ, θαῦ πο νναβ 

4180 «Ἠοβει οὗ {πὸ ΟΠατεμθς {ο 
ἐγαγεὶ τ} τας πα 15 Ἰργαςς, 
ψηἩΙοὮ 15. απάπηϊπ]κίεγοᾶ Ὦγ τς {ο {1ο 
ΒΊΟΥ οὗ πα βδιηθ Τιοτᾷ, απά ἄεοία- 
}αξϊοπ οἳ γοαχ τεαᾶγ τη]πᾷ. 
20 Απνοϊάζιπρ {1Π15, ναί πο ΤπαΠ 

580 14 Ῥ]απιο τις ἵπ ἐς αραπάαπιος 
ΒΟ 15 αάππΙβίετοᾶ Ὦγ τας. 
21 Ῥτονίάίπρ Τον Ἠοπεδί {ήπρς, 

ποῦ οη]ψ ἴῃ {μπε βἱρῃί οἵ πα Τιοτᾷ, 
Ῥαΐ ἴῃ 11ο βίρῃῦ οὗ τπθη. 
22 Απᾶ γε]αγο βοηῦ νυ ἢ ἔπετα ο 

Ῥτοί]ιθτ, Ποτὰ πγθ Ἠανο οΟὐξθη 165 
Ῥγονϑᾶ ΑΠΠρσοηῦ 1π τηϑην ὑπίηρβ, Ραΐ 
ΠΟΥ͂ ΙΠΠΕὮ 1πογθ αἸΠροπί, προπ {πὸ 
Ρτεαέοοπῃάεπος ΒΟ} ΠῚ Πᾶν γοτι. 
29. ὙΒΟΙΠΟΥ απ αο επφιῖγο οἵ 

Τϊσαδ; ΠΘ 15 ΤΥ Ῥατίπεγ απιᾷ {εἩοσγ- 
Ἠε]ρεν οοπεεγπῖπρ γοα: ΟΥ οἱ Ὦγε- 
ἔμτεη δὲ επφιῖγεα οὗ, ἐλεν ατα ἴια 
ΙΠΘΞΕΕἨΡΕΙΡ οἳ {πε ΟΠπατοβμθβ, απᾶ 
{με ρ]οτγ οἵ Ομτίςῦ. 
24 ὙγΠεχεῖοτο 5Ί16Υ/ Υο {ο {λαπι, απᾶ 

Ῥε[οχο {ο ΟἨατο]Ἠθβ, {π6 Ῥγουἳ οὗ 
γοατ Ίονο, απᾶ οὗ οαχ Ὀοαβύϊηρ οἷ 
γοιχ ΘΔ}, 

] 1881 
15 15 οχρϑαϊθηῦ {ογ γοα, π]ο 
Ἴγετο {πε Βταβῖ {ο ππαΚκα ἃ Ὀερίῃ- 
ΠΙΠΡ 8. ΥεΥ ασο, ποῦ οη]γ {ο ο, 
Ῥαΐ 4150 {ο ση]. Βα που; «οτη- 
Ῥ]εία {1ο ἀοίπρ αἶδο;: ιαί αβ 
λεγε Ίσαςδ ἴλιο τοπΊπθβς {ο η], 
80 ἐμόν πια ὃο πε οοταρ]είῖοπ 

9 4150 οα{ οὗ γοαγ αβΙΠίγ. ΒῸΥ 1 
{π6 τεαάίπαρς 15 {1θγο, ἐξ ἐ8 αο- 
οορίαρ]ο αεσοοτᾶίπς 8 α πια 
λα{Η, ποῦ αοσοτᾶπρ 48 ᾖε πα 

15 ποὺ. ἙΟΥ͂ 7 «αι πο λε, ναί 
οί]ετβ τπαγ 6 ο.δεί], απ γα 41β- 

14 ἰποβεεᾶ: Ότι Ὦγ εαπαΗ{;: γοῦν 
αραπάαπερ δοίη α »ιρρίή αἱ 
{815 Ῥτεδετ{ {ἴπια {0Υ ἐπ 6. τϑηΐ, 
ια {πρὶν αρππάαπςες 4150 ταν 
Ῥεσσππθ ὦ 5ΡγΙή {ου γοτν παπί: 

15 ἐπα {πετο τὺ Ὀ6 Θαπδ νυ : 88 
10 15. συιοπ, Ἠο {πα σψαϊμονεα 
ΤῸ 0 ἢ Ἠαᾶ πού] ηρ᾽ ΟΥ̓ΘΥ ; απᾶ Ἰο 
Όιαί φαἰλεγεᾷ Ἡϊ|16 Ἰιαᾶ πὸ Ἰαος. 

16. Βα ιαπ] ΡῈ {ο ἀοᾶ, πλῖσ]ι 
Ῥαϊίοίῃῃ {πο βαπιο εαγηοδύ «816 
ΤΟΥ τοι ἱπίο {πο μϑαγὺ οἵ Τα. 

17 ἘῸΥ Ιπᾶᾷεεᾷ Ίο αεοερεεᾷ οταν οχ- 
Ποτίαβον: Ῥαέ ὈῬεῖπσ Ἰϊτηρε]Ε 
πεχγ εαγηοςί, Ὦς πγεπέ {οτί τπιπίο 

18 γοα οἳ Ἠῖς οὐ ασσοτά. Απᾶ πο 
Ἠανο 5εηί {οσείμεν γη]ι ήτα {νε 
Ῥτοί]μεχ πγ]οξε Ῥγαῖρο ἴῃ {πο ϱο8- 
Ῥε] ἐξ ργεαᾶ ἴΠινοπρ]η αἩ {πε 
6Ἡπαχο]εβ: απά ποῦ οηΙγ 580, Ραΐ 
ΠΟ νγἃβ 150 αρροϊπίε Ὦγ ιο 
«Ἠπτο]μες {ο {τανοα] ὙΠ τπβ ἴῃ 
ἴ]ια πιαίίεγ οὗ 0Πἱ5 ρτασθ, πΥΠΙσ]ι 
16 τηπ]κίετεά Ὦγ τ {ο {ια ρ]οιγ 
οὗ {πο Τιοτᾶ, απᾶ {ο πει ΟἿΣ 
χοαάἴπεξς: αποϊά(πρ ΕΠΙ, ἐιαῖ 
ΔΗΥ τῆϑ 5Ποπ]ά Ό]ατπο ας ἴῃ {με 
ππαίίε» οὗ 5 Ῥοαπίψ ΜΟΙ 16 
πηϊηϊςίοτεᾶ ὃν αξ: {ον νο [δα 
Ώιοπσ6 Τον πρ Ἰοποπταβ]ο, 
ποῦ οπ]γ ἴπ {πε βρη οἵ πο Τιοτᾶ, 
Ῥα{ 4150 ἴπ {πο βἰσ]ῇ οὗ ππεπ. Απιᾶ 
νγθ Ἰανο βϑηὺ τὴ (Ίιθπα ο Ότο- 
Ώ0παυ, ποτ σπα Πᾶν ΤΠ ΠΥ {πες 
Ῥτοτεά εατηθεύ ἴῃ την (Πῇηρς, 
Ῥτὸ πον τ ἢ Ίπογθ δαγπθρῖ, ΒΥ 
ΥΘΑΞΟΠ Οὗ {πο ρσγϑαῦ οοπΠάεποθ 
νιλΙςἩ Πε λαί ἴῃ γοα. ΒΟΟΣ 
απη ἴπφιωῖγε αΏοπί ΤΊ, Πε ἐξ τὴν 
ῬΎΠΟΥ απᾶ η Τε]]ουγ-τγοτ]κοι 
{ο γοα-πατά: ΟΥ̓ οι Ῥγείμτε, 
ἴλει αγε {ππ6 1πηθββεηροτς οὗ {ια 
εἩαχο]θς, (ᾖεή αγε {λε ϱ]ουγ οἳ 
Ομτῖςξ. ὅπου γε ἐπουθέουθ απο 
{ποτὰ ἴῃ {πὸ ἴπσθ οἳ {πο «μαγε]μος 
{Π6 Ῥτοοί οὗ γοτχ ]ογο, απᾶ οὗ οαχ 
ρ]οιγίπρ ΟἿ. οι Ῥε]ια]ξ, 

19 

20 

μ᾿ 2 

90 

25 

24 

1ατ. 
αροϑίϊες. 

09, 
]ισιυ νε 
ιογς{ογε 
ἔπι {ια 
Ταεο... 
οι οι" 
θο]ιαίΕ 
τώιίο 
16. 



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΦΙΟΥΣ Β. Ττὸ 

τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ µόνον 
τ Ρ , 

τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρ- 
αἱ , λ Ν Ν Ν ο 

11 ξασθε ἀπὸ πέρυσι. νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι 
» ΄ ιά ΄ ς / ΄“-ς 

ἐπιτελέσατε, ὅπως, καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ 
/᾿ ή Ν ἘΠ} ΄ » -» 

θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 
5» ΝΥ « , { 9 5. »», 

19 εἰ γὰρ ἢ προθυμία προκειται, καθὸ ἐὰν εχη 
δ ᾽ { » 9 » ια » 

13 τιςῦ, εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει. οὐ 
“ ” ” »ὶ 

γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ θλίψις" 

"4 ἀλλ᾽ ἐξ ἰσότητος, ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν τῆΤΟΣς; ο ρά μ 

περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα 
ΑἿ ᾿ 

καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ 
άμα , ἘΝ ὦ , 

16 ὑμῶν ὑστέρημα' ὅπως γένηται ἰσότης, καθὼς 
, « ; ͵ ᾿ς 115 ΄ τ τε 

γέγραπται, Ὁ το πολύ, οὐκ ἐπλεόνασε' καὶ ὃ 
ΔΝ ᾽ / ΕΣ 2 / 

τὸ ὀλίγον, οὐκ ἠλαττόνησε, 

Ι6. Χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν 
Ἁ ε Δ ς - | - , / 

σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου. 
" Ν ΄ὕ 

17 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπουδαι- 

ότερος δὲ ὑπάρχων, αὐθαίρετος ἐξῆλθε πρὸς 
« ΄ ΄ 

Ι8 ὑμᾶς. συνεπέμψεαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν 
3 ΄ 7 τ ς ” » ελ. 2 ΄ 

ἀδελφόνϊ, οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
᾿ - - ᾽ ο ᾽ / ΄ 

1 διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν οὐ μόνον δέ, 
᾽ ΔΝ Ν Δ ς Ν ΄σ 3 - 

ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν 
« ΄σ΄ ΄ -- 

συνέκδηµος ἡμῶν σὺν» τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ 
ὃ ΄ «ς » « - ΔΝ ῳ 3 - 9 

ιακονουµένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ 

τοῦ Κυρίου δόξαν, Καὶ προθυμίαν ὑμῶν τν: 
δ συ { ς ΄σ 

20 στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς μωμήσηται 
» - « / / ΄σ ΄ { » 

ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ 
ο ον , 11 κ᾿ ᾽ , ΓΗ 

1 ἡμῶν προνοούμενοι!ὶ καλὰ οὐ μόνον ἐνώ- 

πιον Κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων. 

99 συνεπέµψαµεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, 

ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπου- 

δαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον, 
, - - 3 ο ας ”’ ες ἃ 

23 πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. εἴτε ὑπὲρ 
Ξ Ν ΤῊΝ - 
Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνερ- 

γός' εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλη- 

“4 σιῶν, δόξα Χριστοῦ. τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς 
ο ος όν 8 Η 
ἀγάπης ὑμῶν, καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ 

ἐνδείξασθε καὶ τὸ εἰς 
, ΄ 5» - 

πρύσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 

ΠῚ 
- 

ε - 5» 5 ΔΝ 1 

υμῶν, εις αντους 

5 οπι. τις 

6 ο). δὲ 

7 τὸν ἀδελφὸν μετ᾽ αὖ- 
τοῦ 

8. ἐν 

9 ϱΠι. αὐτοῦ 

10 ἡμῶν 

11 προνοοῦμεν γὰρ 

15 ἨἩαγη. (ὑπὲρ ὑμῶν εἰς 
αὐτούς.) 

15 ϱΟπι. καὶ 



κι “τ συ 1. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΙΧ 1--Ισ. 

Ἐν. 
Φ/ΟΡΦΙ0. 

ον, 
ο ο] 
λαίτι 
ὀεε)ι 80 
2140} 
ΡΟΛΟΙ ΟἿ 
δε 70}. 

ἘροΙ5. 
85. 9. 

35.58.11. 
ὧν, 

ἜΤΕΑ, ὅδ. 
10, 

1611 
Ὁ ἘῸΥ 85 {οπομίπρ {π|6 παϊπ]β[ετίηρ 

{ο {π6 βαϊπίς, 16 15. ΒΡ ου ἤποὰβ ΤῸΥ 
τὴ6 {ο ππ]ΐε {ο γοτι. 
9 Ἐον 1 σου ἴμο {οτπατᾶπεςς | 

οἳ γοαν πα, ΤΟΥ γε Τ Ῥοαδί 
Οὗ γοα {ο {ποπ οἵ Μασσάοπία, 
{πᾶῦ Αολαῖα, Ίνας τοαᾶγ ἃ γα αρο, 

| απᾶ γοαν 268] λαξ] Ῥγογο]κεά γειγ 
1ΠΑἨΥ. 
5. Ὑεί Ἰανο Τ εοπῦ ὑπὸ Ῥυθίγθῃ, 

[1ο ον Ῥοαβίίπσ οἵ τοι 5λοπ]ᾶ νο 
Τη ναῖῃ 1η 15 Ῥε]ια]{, ἐλαῦ, ας 1 βαιά, 
γα τηαγ Ρε τοαᾶγ. 
4 Τιεδί Ἱαρ]γ 11 που οἵ Μασεάοπῖα 

οοπιθ 1 1ηο, απᾶ Ππα γοι ΠΡΥ6- 
ραγεᾷ, πο (ας νο 5αὖ ποῦ, γοτ) | 
πΠοπ]ά Ὦε αβ]απηθά ἴῃ 0115 βαπιθ 
οοπβεπῖ Ῥοαβίϊηρς. 
6 Ἐποχείοτο 1 ἐποτπρηῦ Τε πεσρββαΥΥ 

{ο οχῃογί {πὸ Ὀγείμτει, ὑμαῦ ὉΠΟῪ 
ποπ]ᾶ ρο ὈῬείογο πηΐο σοι, απά | 
τ δ τ πρ Ῥεοτε]λαπιᾶ γοτι ΓῬοπηίἨ, 
Ἰπλογεοί γο μδᾷ πιοίῖσε Ῥεΐοτα, {ιοί 
{πο βατπο τπὶρῦ ο τεαάγ, ἃ5. ἃ 
πηα{έοι οὗ Ῥουπίγ, ποῦ οὗ οογοίοιβ- 
655. 
ὁ Βπΐ {115 7 8α}, Ἠο ν/λῖοα βουνοῦ] 

βραχηρ]γ 5181] γεαρ 5ρατπρΙγ: απά 
16 νμίσ] βοπγεῦ]ι Ὀουπζα]]γ 5118} 
γ6 8} Ῥουιπ{{α]]γ. 
7 ἘΣΥΘΙῪ ππαπ αοσρτάῖπσ 85 Ἰο 

ῬΡαγροβοίῃ ἴὴ 5 Ἰθαγί, 80 {εί 
ἀΐων οφἶσεο; ποῦ ρταάρίιρ]ψ, ΟΥ̓ οἳ 
ηθΟΘΒΒΙ{Υ: Του "Θοα Ἰονϑί ἃ ομθου- 
{ὰ] ρῖνογ. 
8 Απᾶ ἄοάᾶ 15. 8016 {ο πιακο 81] 

Ρταςθ δοιιμᾷ {οψατᾶς τοα, ὑπεὺ γ6, 
ἰναγ5 Ἱανίησ 81} βαποῖοιιογ ἴῃ 81] 
ὑμῖηρβ, τὺ αὐοιιά ο 6ΥοΥγ ροοᾷ 
νσοχ]ς, 
9 (Α5 1 15 νηϊίεη: ΚΗ 6 μα ᾱἷξ- 

Ῥευβεᾶ δργοδα: Ηθ ᾿ιαΐῃ ρῖνεπ ἰὼ 
{6 Ῥουυ:. 215 υἱρῃιύθοιβηθαθβ χ6- 
ταδί θη ΤΟΥ ΘΥΘΥ. 
10’ Νου 6 ια πηϊπίθίεγείῆ βοϑᾶ 

{ο' λα 6οπο6Υ, θοῦ τηΙπϊδίεν Ὀγοαα 
ΤΟΥ γοΏν 1οοᾶ, Απᾶ πα] ΗΡΙ γοῦν 
5664 ΦΟΥΗ, αηΏᾶ ΙΠΟΥΘᾶΡΘ 06 Εγιιζβ 
ΟΥ̓ γοιγ τΙρΗ{εοαβΠεΡΒΘ) 
11 Βεΐης εηγῖολεᾶ ἴπ ετενν ὑμῖπρ 

{ο 811 Ῥοαπ{π]ηθβς, συ] ἢ οααβθί]ι 
Ίπτοαρ] ας ἠιαπ]κερϊνίηρ {ο ἀοά. 
12 ἘῸΥ {π6 αἀπαιπϊθγα[ίοι οἳ 018 

5εχνίοθ πού ο] βαρρΠεί] {ο παπί, 
οὗ ὧλο Βαϊηίδ, Όταο 15 αραπᾶαηε 
α1δο Ὦγ πιαπγ ἐπαπκβρινίησς πηΐο 
ο, 
18 Ὑγ1165 Ὦγ ἔπ οχρογπηει{ οἵ {15 

γα] ηϊδίγαῦο μεγ ρ]ου Υ ἄοᾶ ἴοΥ 
γοιχ ρχοξεβδοᾶ δαΡ]εοίῖοι ππη{ο ἔ]λιο 

1881 
Ὁ ΤῸΥ 85 {οπο]ήης {πο ταϊηϊβέου- 

ἵηρ {ο ὑπ ϑαϊηΐβ, 10 15 ΒΌΡΘΥ- 
Ππουΐβ ἔου τηο {ο τυϊΐα {ο τοι: 

2 ον 1 Ίσπιοπ γοαν χελάίπεβς, οὗ 
πνπΙοἩ Τ ρ]οΥγ οἩ γοας ΘΠ] {ο 
{παπα οἵ Μασεᾶοπῖα, ἐπα Αολαῖα 
Ἰαίμ Ὄθει Ῥτεραγεᾶ ἔου α ουν 
ραδὲ; απά. Ίγοας ποαὶ Ἠαϊλμ 
βὐχγεά αρ 3ν6Υγ τη ΠΥ οὗ {λαπι. 

8 Επί 1 πάνθ βϑηῦ ὑμ6 Ὀτείμτεη, 
Ὠναῦ οι ρ]ογγίπς ον χοῦ ὈΘ 1 
πηαγ ποῦ 6 Ἱπαᾶαο νοιᾶ ἴῃ ες 
χεβρεοί; {]ναί, εγεηπ ἃ5 1 βαϊᾷ, 
ο ΊπαΥ ὃο Ῥτεραγεί: Ἰοδῦ Ὦτγ 
ΔΏΨ ΤηΘΔ 5, 1 ἔπετε σοπἹς παν 

ΤΕ 

τὴ6 ΑΠΥ οἱ Μασθάσπία, απᾶά βπᾶ | 
σοα απρτεραχαᾶ, πε ((Παῦ πνε Βα 
ποῦ, γε) βμοα]ᾷ Ῥο ραέ {ο εἈαπιο 
πὰ 015 σοπβᾶσησα. Τ ἠιοπσηί, 1ὑ 
ΏΘΟΘΒΡΑΥΥ ΊΠσαγαίουα ο Ιπίτεαί 
{πὸ ῬγείΗγεη, ὑπῶῦ {ποὺ που σο 
Ῥεΐοτο ππίο γοῖι, απᾶ πηα]κο τρ 

σπ 

Ῥεξοτε]μαπᾶ γοτι" αξοπερτοπαίβεᾶ | 
Σροππίγ, ὑπδὺ 1ο 6αχηθ τσ} Ῥθ 
χθαάγ, α5 ἃ πηαίζεν οὗ Ῥοπηπίγ, 
απάᾶ ποῖ δὲ Ξεκίογβοη. 

6 Ῥαί {115 7 αν, Πο ἐπδὲ βον- 
ο βρατίηπρΙψ 5181} τοαρ 8150 
βρατίηρ]ᾳ; απᾶ Ἰο {πᾶ βον- 
οὔ δροιπ ΠΥ μα] τοαρ αἱδο 
ὄροιπΩ αγ. θὲ οαο]ι τηδη ο 
πεοοτά ης ἃ5. Ἡο Πα Ῥαγροδεᾶ 
πὶ Πῖ5 Παατίς ποῦ δρταάσιηρ]ψ, 
ΟΥ̓ Οὗ ποοθββῖ{γ: ἔργ ο Ἰαναοῦ] 
ἃ εΠεοεγ{αϊ σίνεντ. Απά ἄοᾶ 15 
πΡ]ο {ο τηα]ο 811} στασς αρόαπα 
Ἄππίο τοι; ἰλαῦ το, Πανίηπσ α]- 

-α 

[σ ο] 

ΝΑΥ5 81} βιΠοἴεπΟογ ἴῃ 6ΥΘΙΥ- | 
υΗης, πηαγ αὈοιπᾶ πη{ο 6σεγγ 
6ου ποτ: 85 1 15 πίεη, 
Ἠο Πα βοαείεγεᾷ αὐγοαᾶ, ἢ 
ΑΗ σϊνέπ {ο πε Ῥοογ: 

Ἠίς τἰσηίεοαςπαβΒβ αὈ]άείἩ {ο 
6ΥοΥ. 

10 Απᾶ Ίο {Πα 5αρρΠεί] εοεᾷ {ο {πὸ 
ΒΟΥ/6Υ απά Ὀγοαα ΤΟΥ {οοᾷ, 588} 
ΒΌΡΡΙΣ απᾶ τπαΗΙρΙγγοαγ 5εοςᾷ {ΟΥ 
βοπίηρ, απᾶ Ιποχεαςο {με ἔγαϊ 5 οἳ 

11 γοιγτίσπίεοπςηθςς: γε Ῥεῖηρσθ- 
ΥἹΟΗ ΘΩ͂ ἴῃ ενενγτλῖηρ πιηΐο αἲ] 111- 
ῬεταΠέγ, τυ οἷ του κοῦ {γοαρ]ι 

13 τι ὑμαηκβρινίπρ{ο αοᾶ. Ἐογίμα 
απηϊπ]βίχα ο οἳ {1815 εοτνῖος ποῦ 
οπ]γ΄ βΠεἴ]ι τρ ἴ]πο πιθαδαγο οὗ ἴμο 
ἡνδηὲβ οὗ ὑπὸ βαϊηῦβ, αὐ αΏοππά θ{]ι 
8150 ὑΒγΟΙΡῚ τηδ τὴν ὑπ} ΚΒΡΊΥ ΠΡ 5 

18 ἀπέο ἄοᾶ; 5εεῖηρ ἐπαὺ ἔμτοιρ] ἐπ6 
Ῥγουΐηρ οἵ οι, ὈΥ {815 τηϊηϊβίγα- 
Ποπ {μετ ρ]ουτν (οᾶ {ος {Π6 ο0ε- 
ἄἰεπερο[γοτ εοπ{εββῖοπ απ{οἴ]ε 

[19] 

105, 
οπιιζα- 
οι ο 
οι 

365. ἔπε 
ΠΟΥ 
γατί. 

εουείοιο- 
1ιέδ8δ 

δᾳγ. 
9ο1{]ε 
δὶ655- 
ἴηρς. 

6 ὅτ. ο 
! ϑΟΥΤοὺσ. 

Ἴ τ. σίπ- 
σίεπεσς. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 8. 

Ν Ν Ν “ ΄ ” 5» Ν 
Θ Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς 

΄ ὩΣ δῚ ἁγίους περισσόν μοί ἐστι τὸ γράφειν ὑμῖν 
5 λ ν / ς τὰ ἃ δ. κ ες ὧν 

ἢ οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν, ἣν ὑπὲρ ὑμῶν 
΄ / “ . δ. δ 

καυχώμαι Μακεδόσιν, ὅτι ᾿Αχαΐα παρεσκεύ- 
δν , ϊ ια ρΠ “εας - 

ασται ἀπὸ πέρυσι καὶ ὁ ἐξὶ ὑμῶν ζῆλος 
» ΄ 8 

3 ἠρέθισε τοὺς πλείονας. ἔπεμψα δὲ τοὺς 
ἀδ λ / -“ Ν Ν / ς - λ ελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ 
σ κ κ. ἣν ΡΥ , ιά. ὁ 
ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτφ' ἵνα, 

4 καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασμένοι ἦτε μή 
-κὶ -” Ν 3 Ν , ΔΝ 

πως, ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ 
4 ς - 

εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους, καταισχυν- 
΄ ΄ μὴ ΄ ΄ 

θῶμεν ἡμεῖς (ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς) ἐν τῇ 
ς 

5 ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως", ἀναγ- 
΄ 4 ιν ᾿ 

καῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελ- 
α - 

φούς, ἵνα προέλθωσιω εἰς ὑμᾶς, καὶ προ- 

καταρτίσωσι τὴν προκατηγγελμένην” εὐλο- 
- { 5 ο 

γίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι, οὕτως ὡς 

εὐλογίαν, καὶ μὴ ὥσπερ" πλεονεξίαν. 

ὁ Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως, φειδο- 
, Ν / . κ τς ί » 5 3 µένως καὶ θερίσει καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλο- 
/ ο | ᾽ / Ν / -“ 

7 γίαις, ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. ἕκαστος 
6 ν - δ - δὶ Ξ ἊΪ )ὃν λ ΄ 

καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ μὴ ἐκ λύπης 
Α ὁὸ 41 ν τς ῃ ᾿ / ᾽ τε 
ἢ ἐξ ἀνάγκης" ἱλαρὸν γὰρ δύτην ἀγαπᾷ ὁ 

- - { 

8 Θεός. δυνατὸςῦ δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν 
- - α 

περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε 

πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς 
- “ ο Ν , 

9 πᾶν ἔργον ἀγαθόν" καθὼς γέγραπται, ᾿Εσκόρ- 
"Ξ εὐ κα / ᾽ 

πισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν ἡ δικαιοσύνη αὖ- 
“ » κ ς - 

10 τοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. ὁ δὲ ἐπιχορηγών 
᾿ ως / “ἊΨ. ᾿ “ σπέρμα τῷ σπείροντι, καὶ ἄρτον εἰς βρῶ- 

, τ Ν λ' / 8 Ν / σι χορηγήσαιῖ, καὶ πληθύναι» τὸν σπό- 
΄-. ΔΝ ΄σ 

ρον ὑμῶν, καὶ αὐξήσαιϑ τὰ γεννήματα τῆς 
/ ο να ῃ ν / 

11 δικαιοσύνης ὑμῶν ἐν παντὶ πλουτιζόμε- 
ἂν ο) « / ας ’ 

νοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζε- 

19 δ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ. ὅτι ἡ 2 ται δὶ ἡμῶν εὐχαριστί ἆ Ὁ. ἡ 
΄ » 

διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον 
- ς ή - 

ἐστὶ προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν 

ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλών 
᾿ “. - ἘΣ Η͂ σι ἘᾺ “- 

13 εὐχαριστιῶν τῷ Θεῷ᾽ διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς 
Ν Ν 5 

διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν Θεὸν ἐπὶ 
΄ - - { - 9. Ν 

τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ 

25--- 

1 δὴϊ. ΩΝ σος 

5. οπι. τῆς καυχήσεως 

ὃ προεπηγγελμένην 

ὅ προῄρηται 

6 δυνατεῖ 

7 (βρῶσιν.) 
(καὶ 

8 πληθυνεῖ 

9. αὐξήσει 

χορηγήσει 

παν ἢ 'π 



κου, ἦν 
οὐ σαν 
ἀρΡεαγ- 
απο. 

πο», 
00Ο. 

1.0), 1ο 
σος. 

ΤῸ», γεα- 
0) 68. 

1. ΟΟΝΙΝΤΗΤΑΝΡ ΤΚ. 15: Χ. 19. 

1611 

9οβΡο] οὗ Οµτ]βί, απᾶ ἴογ γοῦν Ἡρετα] 
ἀἰβιιραθίοπ απίο {Ἠοδτι, απᾶ απ{ο 
α]] ΤΠΘΗΏ : 
14 Απά Ὦγ ἀιαῖν Ῥταγεγ ΤΟΥ γοπα, 

πνμῖο]ι Ίοπρς α{έ6γ γοι {ΟΥ {λε εχκσθεί- 
Ἰης ρταοο οὗ ἀοἆ ἴῃ ποτ. 
15 Τπαπ]χς 6 πηΐο ἀοᾶ {ον 18 

αηβρεακαΡ]ε ϱΗ 0. 

10 ΝονΤ Ῥαι]πηγβδεΗ Ῥεβοθεμγοστ, 
Ὦγ ο ππθε]ςηθ5Β απᾶ Ροπ{]επε»δς οἳ 
Οµτίβί, πο 1 Ῥτοβεπσθ απ Ῥαβδο 
ΑπΙοης γοα, Ῥαῇ υεῖηπςρ αἈβοπί απ 
Ῥο]ά {ογτατᾶ γοα: 
2 Ῥαΐ 1 Ῥόβθθοὶ τοα, ὑμπαῦ Τ πιαγ 

ποῦ Ῥο Ῥοὶᾶ πει 1 απ Ῥτεδεη{ [ 
ση ἔλαῦ οοπΏβᾶεπερ νπεγονη]θ]ι 1 
Μη] {ο Ὦε Ῥο]ά ἀσαϊηβῦ 5οτηο, πλ] 
ΙΗ οὗ ας ἃ8 11 πγο πγα]]κεἆ αοοοτά- 
ἵηρ {ο {πο Πεβ]Ἡ. 
8 Έου ἐλοαρ]ι νο τας ἴῃ ὑπὸ Πεε]ι, 

νο 4ο ποῦ Ὑγαχ αξἴεγ ἴ]ιο Πορ]: 
4 (ΒῸΥ {ο γθαροης οὗ οἳσ ππαΥ{αΥθ 

479 ποῦ οατηα], αὐ τηάρ]αῦγ ἢ ΠΤ ΟΡ] 
ἄοαᾶ {ο ἴθ ρμα]ηρ ἄοππι οὗ βίχοπρ 
Πο]άς :) 
δ Οαπβάηρ ἄοππι [πππαρίπαβομς, 

απᾶ οΥαυν ΒΡ ης ὑμπαῦ οχα]θεί]ι 
1988] ασαἴπδί {μα Ἱσπογ]εᾶσο οἵ ἀο4, 
απᾶ Ῥτίπρίης Ιπίο οαρθνΙ ΘΥΘΙῪ 
ὑποπρηῦ {ο {πὸ ορεᾶΊεποε οὗ Οµτ1βί: 
6 Απᾶ Πανίηρ 1π ἃ ΤΟ] Π 655 {ο 16- 

γεηρο 811 ἀἱδοροεάϊεπσε, παει γΟᾺΣ 
ορεάΊεποε 15 {α]ῇεᾶ. 
7 Ὅο γε Ἰοου]κ οἳ πρβ αξίον ἴ]ια 

οαπγατά αρρθεαχαποθ» 1 αἩγ της) { 
ἐγαδίέ {ο ἨππβεΙ {ιαί Π6 15 ΟἽ 5, 
Ἰοί Ἠΐπηπ οὗ ήΠΠΡ6ΗΙ Ηπι]ς {Π15 ασα1η, 
Όπαί ἃ5 "8 15 ΟἨ1Ι565, αγοη 50 8716} 
νο Οη1εῦ. 
8 Ἐ ου {λοπσ] Τ ΕΠοπ]ᾶ Ῥοαξί 5οΠΠ6- 

τ πδ΄ ππογο οὗ οἵαν απἰλΠονΙῦψ (πνῖσ] 
{π6 Τιοτᾶ μ81}} ρίνϑῃ τι ἴου δα !ῆοᾶ- 
ἐΐοῃ, απᾶ ποῦ ἔου γοῦν ἀοβίνασδίοι) |. 
1 ελοπ]ᾶᾷ ποὺ Ῥο δϑῃδτιηθᾶ: 
9. ΤἘ]ιαί 1 τπαγ ποῦ 6δ6θπη 85 1 Τ 

πιοπ]ᾷ θυ τοι ὈΥ Ιείζενς. 
10 ἘῸΥ 118 Ἰαῦζετ (Ρα πογ) ατα 

ποϊρΗγ απᾶ ρουγοτ/{α], αἱ 18 Ῥοᾶ1]γ 
Ῥτθβαπος 15 Ὑπθα]ς, απᾶ Ἠῖ5 Αρθθο] 
Ομ θυ 1016. 
11 Τιοῦ 5110}} ἃ οπο ὑῖηῖς {Π|5: ναί 

ΒΆΘΗ ἃ 5 πο 816 ἴῃ πνογά ὈΥ δ θυ, 
ΨΙἨΘΩ γγ6 ἃΥ6 Δ Βθηῦ, 5ο] τοτζῇ τ 
Φε αἶδο ἴῃ ἄθεᾶ ΘΗ σε 8176 ργυθδϑηῦ. 
19 ΒῸΣ ψοὸ ἆατο ποὺ τηα]|ο ΟΙ- 

5οἶνας οἳ ἴλμα ΠπάηΡαΥ, ΟΥ 6ΟΠΙΡΑΥΘ 
οπΥβθ]γες ἢ Βοπ1Ἱθ {λαί 60πῃ- 
τη θη {οπηβε]γος: Ῥαῦ {πεγ τηθαςβιιΥ- 
ἵηρ Πεπιδε]γες ὮΥ ἴπεπιβε]νορ, απά 

1881 

Ροβρε] οἵ Ομ ϑὺ, δηᾷ {ου {8611} 6- 
χαἩΏγ οὗ γοι οομ τυ! θα οι πη{ο 

14 ποια απᾶ πηΐο 811; 1116. Ώνογ 
Ώλειαδε]νεδα1δο, πι βαρρΗσα {οτι 
ΟἿ 7ο ΘΒ], Ίος αξίεγ γοι Ὦγ 
χθ8δοπ οὗ {Πη6 εχοεοᾶΙπρ Ρρτασθ 

15 οὗ ἀρᾷ ἵπ τοα. Τ]απ]ς Ίο {ο 
(ἀοᾶ Τον 115 ππβρεα]καΡ]ο οἰ, 

10 Νου Τ Ῥαπ] τηγβα]! {πεαέ οι 
Ὦγ ια τπαε]κηεβς ατιά ραοπΊ]σεπαβς 
οὗ Οµ1151, ΒΟ ἴῃ ΟΣ Ῥγεβεπος 
ΑΙ ἸΟῪ ἃιηοηρ' γοι, δα! Ῥεϊηπρ 
αἈδεπῖ τη οἳ ροοᾷ «οπταρο {ο- 

2 πατᾷ τοι: γϑὰᾶ, 1 Ὀοβδοθόλ τοι, 
ναί 1 ππαγ ποῦ θη Ῥγθδεπ{ 
ΒΘ οοπχαρο γη] {πὸ οοπΠ- 
ἄεπερ σ/ηεχοσ]ζ]ι 1 οοαηί {ο Ὦα 
Ῥο]ά αραϊηβί 5οπ1θ, οὶ οοπηῖ 
οἵ ἃ5 ἃ8 1{ πο πγα]κοεᾷ ασσοτᾶ(πρ το 

ὃ [86 Πεβμ. ἘῸΥ ἑμοασ] ντο πγα]]ς 1η 
{16 Π65}), πγο ἄο ποῦ γγαχ αοσοτᾶ (πρ 

4 1ο πο ΠεξἩ ({ογ ὑπὸ πγοβροης οὗ 
ού γ/αΥΓΑΥΘ 418 ποῦ οὗ ]ιο Παρ], 
Ῥαῦ ππϊσμίγ ἸῬοίοτο («οά {ο {π6 
ομβπιρ ἄοππ οἵ βἴτοιπρ 1015) ; 

ὅ οαβῖηρ ἄοππι 2ΠΠαΡΙΠΑΙΙΟΠἨΡ, πα 
ΘΥΘΙῪ ΠΙΡῊ ὑπϊηρ λα! 15 δχαϊ θα 
αραϊηςδῦ ἴμο Ἰκπον]εῖσο οἵ ἄἀοᾶ, 
Δα Ῥτίπρίηρ οΥοχγ {ποτπσ]ί 1πέο 
ΟΡ ἴο ο ορεάίεπεο οἵ 
ΟἨν]βὲ; απᾶ Ῥοΐηρ Τη ΥθαΙπΠΘΡΒΕ {ο 
αγεησο 811 ἀϊξοροάαίσεπος, πε 
γοτχ οραάίεποθ 588] ο {α1πΠεᾶ. 
Ὁ. 6 ἸοοΙς αὖ ὑπὸ (πρβ ὑμαῦ αγο 
Ῥεΐοχα γοῦν 1169. Τί αἩπγ τησ 
ἐπαδίοῦν 1 Ἠπηςοῦ λαῦ Ίο 15 
Οµπ1βῥς, Ιου πίστη οοπβ]ᾷθν {115 
αραϊπ νηξ] Ἠήτηβο]ξ, έμαί, εΥαπ 
35 Π6 15 ΟἨ11505, 50 8.150 αχο 1ο. 
Έογ ἔποισ] 1 Ποτ]ά ϱ]οΥγ 50Π16- 
πν]αῦ αρτπάαπϐ]γ εοπεενηίηρ ΟἿ 
απ ΠΟΥ ΤΥ (ΥΙΟ {πῸ0 Τιονᾷ σαγο 
Το Ῥαάᾶϊπς γοα αρ, απιᾶ ποῦ Του 
οαβδησ τοι ἄοπ), 1 β]ια]] ποῦ 

9 νο Ῥαῦ {ο βῆδτηθ: {παὺ 1 παγ 
τοῦ 8θθπι ἃ5 1 1 που] {οττήγ 

10 γοὰ Ὦγ ΤΥ 1οἰΐουβ. Του, Ηἰδβ 
Ἰούθθυβ, {ποὺ 580, 810 ΙσΥ 
απᾶ βὔοηπςσ; Ῥαῦ 115 Ῥοᾶ1]γ Ῥγε- 
8οπ0θ 18 Ἱποα]ς, απᾶ 15 ΒΡΘΘΟΣ 
οὗ πο δοοοιῃῦ. Τιεῦ 5.10 }} ἃ οπθ 
1θοκοη 0115, ὑπαῦ, σα στο 816 
ἴῃ ΜΟΥ͂ Ὦγ Ἰειίευβ γιοι πε 
απο αὐδοπΏέ, 5ποἩ α)ε 10ο 8150 1π 

2 ἀοο γΥπεη πγο αγθ ῬΥθβοπ{. ΈοΥ 
πνθ 816 ποὺ Ῥο]ά 40 πππηΡον ΟΥ̓ 
οοππρατθ οασβε]γες η] οεγζαῖη οἳ 
1θτη ὑ]ιαῦ οοτητπεπᾶ {οτηρε]νος: 
Ῥαὺ Ώιαγ {πετηδε]νας, πποβξατῖης 
{λοπιδε]να» Ὦγ Ποαιῃβο]νοβ, απᾶά 

ς:. 

-α 

ο 

μ᾿ ιῷ 

τᾳτ. 
δὔπιρίσ- 
11088. 

50τ,}εα- 
δογῖη 5 

80ΟΥ, Πο 
38 00Κ... 
7ασοῦ 

βατ. (ο 
Ζιαᾶσε 
οι δεῖνος 
απιοπῇ, 
ογίο 
2αᾶσε 
ογδεῖυος 
το]. 



τ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8. 

5 / αν γ΄ ” Ν ς / ” εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἁπλότητι τῆς 
» Δ Τ ᾽ 

"4 κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας" καὶ αὖὐ- 
“ ὃ / ε Ἂν ς “" 10 » [2 ε - 

τῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν Ὁ ἐπιποθούντων ὑμᾶς 
διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ᾽ 
σ.σ ᾿ 1 . κ ας - 3 / 

16 ὑμῖν. χάρις δὲ τῷ Θεῳῷ επι τῇ ἀνεκδιηγήτῳ 
Ψ “- - 

αὐτοῦ δωρεᾷ. 
ν ” - ἐἕ « 

10 Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλώ ὑμᾶς διὰ 
τῆς πρᾳύτητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, 
9 / ΄ ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, 

ἴδ οὶ - εἶ, δν 
9 ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς" δέομαι δέ, τὸ μὴ 

ν - ΄σ , - / 

παρὼν θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει ἧ λογίζομαι 
κ ῃ : - 

τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς 

8 ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. ἐν σαρκὶ 
κ᾿ 3 4 

γὰρ περιπατοῦντες, οὐ κατὰ σάρκα στρα- 
, ν Ν “ “ / νο 

4 τευόµεθα (τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν 
γι Ν - - 

οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς κα- 
. ε 

3 : ) 
ὅ θαίρεσιν ὀχυρωμάτων), λογισμοὺς καθαι- 

ροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ 
“ / “- ον Ἂς 3 ,ὕ 

τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες 
- , ῃ ᾿ ς ᾿ ο κα κ᾿ ὃ πᾶν νύηµα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, καὶ 

ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρα- 
μὲ λ - ς »“ ἐ « , Φ 7 κοήν, ὅταν πληρωθη ὑμῶν ἡ ὑπακοή. τὰ 

Δ ΄ ΄ ἴ ᾿ δ θ κατὰ πρόσωπον βλέπετε ;Ϊ εἴ τις πέποιθεν 
- “- 5 ὃ - , ῃ 

ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πά- 

λιν ἀφ᾽ 2 ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, 

8 οὕτω καὶ ἡμεῖς Χριστοῦ". ἐάν τε γὰρ καὶ! 
’ Γ - 

περισσύτερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξου- 
/ ς κα 9 ἔδ ς ; Δὲ ΤΑ Ἣ 

σίας ἡμῶν (ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν" εἰς 
5 ; Ν ᾽ 5 ,’ ς -“ ᾽ οἰκοδομήν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν), οὐκ 

3 ὅ ΕΚ 
9 αἰσχυνθήσομαι ἵνα μὴ δύξω ὡς ἂν ἐκφο- 

1) βεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν. ὅτι Αἱ μὲν 
» λ ᾿, φ / β - ο ω ,᾿ 
επίστολαι, ησις αρειαι και ισχυραι 

5. 9... 
,’ “ / 5 

δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενής, καὶ 

9. 
: 3 

11 λόγος ἐξουθενηµένον. τοῦτο λογιζέσθω 
“ σα ο ἫΝ εὸ / δι 15 

τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι ἐπιστο- 
ω 5 ’ ” / - 

λῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 
3 νο - 3 ΄ς Ἅ “- ιν 

19 οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυ- 
“ Α / . 3 τούς τισι τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων' ἀλλὰ 

3 “ κ “ 

αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες, καὶ 

2ὔ---6 

10 

ια 

(, δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν,) 

11 οπι. δὲ 

1 

τ 

5 

(- ρου; ἐοαὶ, πο πια.) 

ἐφ᾽ 

Οπι. Χριστοῦ 

οπι, καὶ 

οπι, ἡμῖν 



780 1, ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ Χ, 12- ΧΙ. 7. 

1. ΟΥ, τι)- 
«ἰεγδίαπα 
16 ποί. 

Του Μπο. 

0), 
ἡπαηγιῖ- 
πο ἴτι 
οι. 

10,1. 

Ἀ 16γ. 9. 
24 
1 ὅογ. 1. 
91, 

10», νοιι 
40 θεα 
τοὶ ἢ ητο. 

1611 
οοπαραγΊης ΤπΠεπιξεῖ]νεβ 
{οιηβο]νοβ, ἴ ατα ποὺ γ1βο. 
19 Βαῦὺ πο Μὴ1 ποὺ Ῥοαβί οἵ 

πῖηρθ ση ιοαί ΟἿ τηθαβαγθ, Ταῦ 
δΔοοογαίϊηρ {ο {πο τπεαβαγο οὐ πα 
Ἰγα]ο πμ] ἀοᾶ Πα} ἀιδαιραίεά 
{ο 118, ἃ ΙΠΘΗΡΙΥΟ {ο 16αο]ι ουοπ πηΐο 
τοι. 
14 ἘῸΣ τὸ βἰπείο]ι ποῦ οπΥβο]τοβ 

Ῥεγοπά οἳσ πΙΘΑΡΙΥΘ 5 {Ποιρ] νο 
γοασ]εᾷ ποῦ πηΐο γοα, Τ0Υ Ὑνθ 818 
ΘΟΠῚΘ αβ {αχ ἃ5 {ο γοι αἱδο, ἵπ ργεασ]ι- 
πια ὑπ ἀ4ο9ΡΡο] οὗ Ομ γέ. 
15 Νοῦ Ῥοαβύϊρ οὗ ὑμίπρβ ψιποῦῦ 

ΟἿ ΠΙΘΑΡΒΙΤΟ, ἐμαΐ 8, οὗ ΟΥΠΘΙ ΤΏ 6} 5 
Ίαβοανς, Ῥαῇ Πανίτπρ ΠΟΡΘ, πε γ ΤΣ 
{151 15 Ιπογθαδαᾶ, {πα΄ ντο 5118}1} Ῥο 
Ιεπ]αγρεᾶ Ὦγ τοι, αεοοτᾶῖηρ {ο ΟἿ 
γα]ο αραπάατ{]γ. 
16 Το Ῥγοθασ] {με οβροα] ἴῃ ἴ]ε 

Υ6ρΊΟΠΒ Ῥογοπᾶ τοα, απᾶ ποὺ {ο 
Ῥοαβῦ ἴῃ αποίμεν τπαπ΄5 πο οἵ 
{Π]ηρ5 τηαζο χοαᾶγ {ο Οὔτ Παπά. 
17 ἜΒαΐ πὸ ια ρ]οτίεί], 1εῦ Ἠ]τη 

ΒΊΟΥ ἴῃ {πο Τιοτᾶ. 
18 Ἐοτ, ποῦ πὸ ἐ]αί οοπιπηρπ( εϐ] 

Ἠήπηβε]{ 15 αρρτογεᾶ, Ῥαΐ πήλοπα {86 
Τιοτά οοταηππεπζε{Ἡ. 

διποηρδὺ 

11 Ὑγουϊά {ο ἄοᾶ γοα οοπ]ά Ῥεαχ 
ὙΠ Ίππο ἃ 1Π{0{16 ἴῃ τὴν {ο01ψ, απᾶ 
1παθρᾶ | Ῥδαν τυ} γη6. 
2 ΒῸΣ 1 απι 7Θδ]οῖ5 Οὐ σοῦ γη Ἡ 

Ροᾶ]γ Ιεα]οτβγ, Του 1 Ἱανο οβροιδεά 
τοι {ο οπθ Ἠπαεραπᾶ, ναί Τὸ τπαγ 
Ῥτοδεπέ οι ἃ5 ἃ οἨαρδίο υρῖη {ο 

Ἠτ]ςῦ. 
8 Βυαῇ 1 Ίεαγ Ἱερί Ὦγ απγ 1ΙΘαἨΒ, α5 

{πο Βογρεπί Ῥορι]]οᾶ Εν {ποιρ]ι 
Ἠϊ8 Βα ΕΠ, 5ο γοαγ ππϊπάς ϱποπ]ά 
Ῥο οονταρίεᾷ Ίγοπι ἴπο ΑππρΠοΙίγ 
ναί 15 πι Οµτ15{, 
4 Έου 1 πὸ ὑπαῦ οοπιείῃ ῬρτδασλεῖἩ 

ΑΠΟίἨΘΥ 6515 ποπ πο Ἠανθ ποῦ 
Ῥτοασλμεᾶ, οὐ 1 γε τοςεῖνθ ἃ ποίου 
αρἰνϊ{, 10} γο Ἠατο ποῦ γϑορὶ γϑᾶ, 
ΟΥ αΠΟ(ΊΙΘΥ στρ ὙΠΟ γα ανα 
ποῦ αοοερθεᾶ, γο πιὶρηίέ σε] Ῥοαν 
οὐ] έπη. 
ὅ ΤΥ, ΙΤ ΒΌΡΡΟΒΟ, 1 ψγὰθβ ποῦ ἃ 

νηλῖι ΘΙ] Πα ο γονγ ομΐοῖοθὺ Αρο- 
Β.165, 
6 Βα ὑποπρὴ 1 Ῥο χαάο ἴῃ βρθος1ι, 

γεῦ ποῦ ἴῃ Κπον]θᾶρο; θα τῦθ γα 
Ῥεεν {μτοιρΗΙγ τηδᾶθ τηδηϊξοϑῦ α- 
ΙΠΟΗΡ τοι ἵῃπ α] ἠΙπσς. 
7 Ἠαγνο 1 οοτηπη 64 απ΄ οὔοπος 

ἴῃ πῬαβίπρ πιγεο]ξ, ἐπαῦ γοα πη]σ]ι{ 
με εχα]ίθᾷ, Ῥδοκαςθ Τ Ίανα ργοας]ιοᾷ 
{ο γοι {1160 ἄοβρεὶ οὗ ἄοᾶ Γταε]γ2 

1881 
οοπαρατίηρ ΘΒ Ι γ 65 τη] ἔπεπι- 
ΒΘΙ͂γ 65, ἅτ πιιμοῦὺ τπηδογβίδπα- 
Ίηρ. Βυῦ πο ΜΠπλ ποῦ ρ]ουγ 
Ῥεγοπᾶ οἵ" τηθαβαγθ, θαὺ αοσοτᾶ- 
Ίηρ {ο {πε πιθαβατο οἳ {π6 Τργοὸ- 
ν1πσθ ὙγλμΙσ ἄοᾶ αρρογοπεᾶ 
{ο 18 8ἃ5 ἃ ΤΙΘΗΡΙΥΕ, {0 τεασ] 
ου6π ππίο τοα. Έον πο βἰχεῖεμ 
ποῦ  οπγβείνε ΟΥΕΥΙΗΠΟΣ, 8 
Ώιοαρ] νο τοασ]λοᾷ ποὺ απίο 
γοα: 10Υ πο 308118 ΘΥΕΠ 48 ΤαΥ 
38 τιηΐο τοα ἴῃ ἴ]μο Ροβρεὶ οἵ 

ὅ ΟἨτὶδ: ποῦ ρ]οιγίπρ Ῥογοπά 
οι ΤΊΘΕΡΊΙΥΟ, ἐ]αί 8, π᾿ οἴ]εγ 
1πθµ5 Ίαροαι; βΡαῦ Ἱανίης 
Ίορο ἔλμαξ, αξ γοῦν Γαλ ϱτοπγ- 
οἴῃ, πο 5181} Ῥ6 ππαρπϊβεᾶ ἴῃ 
τοι αεοοχάῖης {ο ΟἿ 1Ώχο- 
νΊπεθ ππίο Τωγίμενγ αραπᾶαπςσε, 
8ο αξ ἴο ΤῬγθασὮ {πο Ρο5Ρραἱ 
ετοηπ απίο {πο ρα Ῥεγοπά 
γοα, απᾶ ποὺ {ο ρου Ίπ 
αποϊΠμογ΄ς 1ρχονίπςθ ἴῃ γερατᾷ 
οἵ {πϊηρϑ γεαάγ {ἴο ουν Ἰαπᾶ. 
Ῥπέ ο ἴπαί ρ]οτῖαί], 1εί Ἠϊτα 
ΒΊΟΥ ἴῃ {μ6 Τον. ἘῸΣ ποὺ Ἠε 
{π8ὺ οοπιππεπάθίῃ Ἠππβε]! 15 
αρρτογεᾶ, Ῥας σόα {πὸ Τιοτᾶ 
οοπηπηεπε{Ἡ. 

11 Ὑοα]ᾶ {πᾶΐ γε οοπ]ᾶ Ώθαι τ ἢ 
1ηθ ἴῃ ἃ 11{{16 {οοΠβπαβς: ὅπαγ 

2 Ἰιᾷθεᾶ Ῥεαν πὶ τηθ. ἘῸΣ 1 απι 
Ἰεα]οἩβ οτε τοι πὰ 48. σο6]γ 
1εα]οτςΥ: Τον 1 αβροιδεᾷ χοῦ {ο 
οπθ Ἠπεραπά, {παὖῦ Τ τησ]ιῦ Ῥγε- 
βεηό τοι ἆαδ ἃ Ῥαχθ ΥΙγρίπ {ο 

8. Οµτῖε. Βα 1 ἴσαχ, Ἱορί Ὦγ απγ 
ΙΊΘΑΠ5, ας ο βοτρεπέ Ώερα]]εά 
Ένα ἵπ ᾖἨϊ οτα[ήπθβ, ὑοῦ 
ὄπηϊπάςδ ΑΠοπ]ά Το. οοτταρθᾶ 
{γοπη πο βίη] ον απᾶ {πὸ 
Ῥτπψ αυ 15 {οπατά Οµτὶςί. 

4 ΒῸΣ 1 Ἡε ἐπαὺ οοπιθί Ῥτθας]]- 
εί αποίΠες «θβαβ, ποτ γα 
αἷά ποῦ Ῥτεασ], ου {ή γα τεσθῖγε 
α ἀμἴογεπί βρῖτΙ6, ΒΟ ἢ γο ἀῑά 
ποῦ τοςθῖτθ, ΟΥ ἃ ογοπί ϱΡο08- 
ο ΓπΥΠΙΕΠ γα 414 ποῦ αοοορῦ, Υο 

ὅ ἆο πα] {ο Ῥεαχ νἩ ἵν. Ῥοι 1 
γθο]ζοἩ ὑπαῦ Τ ἅτ ποὺ ἃ νι ἱῦὺ Ρ6- 
Ἠϊπα 6119 νου ομΙεῖοξί αΡοβ/ί16Ρ. 

6 Βαΐ ὑΠιοασ] 7 δὲ πιαᾶε ἴῃ ΒΡΘΘΟΙ, 
γεῦ απι 1 ποῦ ἵπ Κποπ]εάρο: 
ΠΥ, ἴῃ οναιγμ!πρ 6 Ίατο 
τηϑθ ἐέ τηδηϊἕοδῦ απιοηρ αἱ] 

7 πιθι {ο τοτ-πνατᾶα. Ον αἰ 1Τ 
οοτηπη]ό ἃ 51Π ἴῃ αραβῖηρ Τα 56 1} 
ὑμαῦ ο τηΐρηῦ Ῥο οχα]ἰοᾷ, "ὲ- 
οδπ86. 1 ργθδοῃθᾶ {ο γοα {6 
ΒΌΒΡΟΙ οἳ ἄοά {ον ποπρλύ 

15 

14 

16 

17 
18 

10. 
ἐϊηιὶξ 
α΄. Ἰπεα- 
διιγίηη- 
γοᾷ. 

305, 
1066 {116 
Ἰγεί {ο 
ΕΟπι6 

505, 
διέ ἴπι- 
ἄοοα μὲ 
ο θεα 
τού] πιο. 

«ατ.α 
εαίοιδ/ 
97 αοα. 

δα. 
ἐλιοιιφ]ιί9. 

60ος, 
ἐμοϑβε 
Ῥγεεριί- 
πιοπί 
αροδίῖος 
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συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς, οὐ συνιοῦσιν. 
1 [τὸ ” δὲ αφή) 5 . / 6 
8 ἡμεῖς δὲ οὐχὶ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόµεθα, 

2 κ᾿ 7 ὦκ , α , 9» 
ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν 

δι, όν ᾿ ” ἡμῖν ὁ Θεός, μέτρου ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ 
ΚΞ ΝῺ » Ν { ν » ’ ν ε ΄σ 

ιεὐμων. οὐ γαρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς υμας 

ε / ε ον ον ᾿ ΝΕ ὅν 
ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν 
η ῃ ᾽ κ » / ----- νι 
ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ 

» ᾿ ΑΝ [ή » ΕΣ / 

15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι, ἐν ἀλλοτρίοις 
κ , ι ἐλ (ὃ, ὃ νῶν»... ᾽ξ / - 

όποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες, αὐξανομένης τῆς 
’ ς “ » ε ο ” Ν 

πίστεως ὑμῶν, ἐν ὑμῖν µεγαλυνθῆναι κατὰ 
δι , « - τι ’ 5» ΔΒ ΄ 

10 τον κανυνα ἡμῶν εἰς περισσειαν, εἰς ταυπερε- 

κεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ πολη ρ ρα 
τ , " Νο 8 , « ν 

17 κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι. ὁ δὲ 

18 ἐν Κυρίῳ καυχάσθω ἡ γὰρ ὁ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. οὐ γὰρ 
ε Ν δ᾿ » ΄ς- κ 5 ιά τ ᾽ 

ἑαυτὸν συνιστῶν, ἐκεῖνός ἐστι δόκιμος, ἀλλ 

δ «ε ’ / 

ὃν ο Κυριος συνιστησιν. 

11 ἜὌφελον ἀνείχεσθέ µου μικρὸν; τῇ ἆφρο- ! (μικρόν) ααὰ τι 

9 σύνῃ Ἑ»' ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ µου. ζηλῶ γὰρ 

ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ' ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ 

ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ. 

8 φοβοῦμαι δὲ μή πως ὡς ὁ ὄφις Εϊύαν ἐξηπά- 

τησενϑ ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ “ ἐξηπάτησεν Ἐὔαν 
" ΄ { “ » δὴ ΄- ε λ ’ 5 - 

τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος» τῆς 
5" Ἀ ’ 5" Δ ΔΝ ς ᾽ / 

4 εἰς τὸν Χριστόν. εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος 
- 9 ΄ 

ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, 
- ως ᾿ , 

ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, 

ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς 

ὁ (Θεὸς μέτρου,) 

3 ἀφροσύνης 

4 ρηι. οὕτω 

ὅ αάά καὶ τῆς ἁγνότητος 

ὅ ἠνείχεσθεδ, λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι ὃ ἀνέχεσθε 
΄“- 2 δ Ὶ / ” / τὸ ν κ. / - 

ὃ τῶν ὑπὲρλίαν ἀποστόλων. εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ 

λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει ἀλλ᾽ ἐν παντὶ φανερω- 

τ θέντεςῖ ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα  Φανερώσαντες 
᾿ - « ΄“΄ ς “ ασ Δ 

ἐμαυτονταπεινών ἵναὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν 
Ν - “ιν 3 ῃ ς - 

το του Θεου εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην υμιν; 
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ταν. ἐπὶς 
δοαϑέϊη 
α]ιαῖζ ποῖ 
ὑὲ 5ίορ- 
ρΡεὰ ἵν 
πο, 

10», 
δ θεν. 

1611 
81 τορρεᾶ ολοι ΟΠατο]ιες, ἐακίηρ 

Μ8ρ65 οἵ {λετα {ο ἆο γοα Βοτνίσθ. 
9 Απά γπεπ 1 παβ. Ῥτοβοηί σης 

γοα, απᾶ πναπθεᾶ, Τ πα οἩαγροαβ]ο 
ἴο πο Ἱπαπ: ΕῸΥ ἐἶαῦ ὙΠΟ τὰ 
Ἰαε]άτπς {ο πιο {π6 Ῥγοίμγοη τ ΠΟ 
«8Ίη6 Ίτοπι Μαοεᾶοπία 5αρρ]ϊας, 
απᾶά ἴῃ 811] ἐπίηρθ 1 πᾶν Κερί 
ΙΙΨΒΘΙ ἴτοπι θοΐπρ Ῥατάσηξδοπιο {ο 
σοι, Δη 50 πν] 1 Ίκεερ πιγβο]Ε. 
10 ΑΑ {πο {πι οὗ ΟἨτ]ςύ ἶς5 ἴῃ πῃο, 
Το 1Π8Π 5118] {ορ τηθ οἳ {15 Ῥοαβί- 
πρ ἴῃ {με τορίοης οὗ Αολαῖα. 
11 ἨγΠεγε[ῖοτα» Ῥεσατςε 1 Ίογο γοα 

ποὺ ἄοᾶ Κπονείῃ. 
12 Βυὺῦ γ]αί 1 ἄο, ναί Τ τν] 

4ο, ὑμαῦ 1 πιαγ οπί οῦ οεομβίοη 
Ίχοπα ἔμεπα τ ΠΟ ἀθβῖτο οσσαβίοη. 
ἴμαί, πν]οχαίη ὉΠΟῪ ΡΊοΥγ, ἔμογ τιαΥ 
Ῥο {οππᾶ 6Υεη ας νο. 
18 ἘῸΥ ΒΟ ατα {αΐ5ε Αροβί]ος, 46- 

σα] πα] του ουβ, ἐγαπβζογτηίηρ {Ἠοπι- 
Β6Ι͂ν 65 ΙΠπ{ο π6 ΑΡροςί]ο5 οὗ ΟΗτίεῦ. 
14 Απά πο πιαχγνα], {οΥ βαΐϑῃη ΠΙΠαβε]/ 

15 (γαηβξογπηεᾶ Ιπ{ο απ Αηρε] οὔ Πρ]ιύ. 
15 Τ]εγείογο 16 15 πο ρτθαέ ἐπίηρ Ἡ 

18. ΠΙΠΙΒ6ΥΕ 4150 ο ἐγδηβἔουτηθα 
35 {Πο τηϊηϊβέθυβ οἳ τἰσ]έθοαςηϐςς, 
πηοξο οπζ 5188} Ῥο δοοουάϊηρ {ο 
{ποῦ του. 
161 580 ἃραΐη, Τιδὲ πο πιαη {πῖης 

πιο ἃ 10ο]: 1 οὐλμειγγίδε, γαοί ἃ5 
ἃ ἴοο] Ἰχεσοεῖνο τη6, (ια 1 τᾶν Ῥουςέ 
ΤΥ ΞΘ] ἃ 11{{]6. 
17 ΤΠπαὺ ΘΗ Τ βρεαῖς, Τ 5ροα]ς Τέ 

ποῦ αἴξ ὑπὸ Τιοτᾶ, Ὀτυ 85 10 νοῦ 
ΓοοΠΞΗΙΥ ἴῃ {ΠΒ εοηβάεποο οἵ 
Ῥοαρίίηρ. 
18 Μοείηρ ἴμαί πιαπγ ρ]οτγ αἲίαν 

Ώια Παβῃ, 1 π]] ρ]οτγ αἱρο. 
19 ἘῸΥ γα βου {οο] ρ]αᾶ1γ, 5εεεῖησ 

το τοπτβε]νθΒ ατα προ. ᾿ 
20 Ἐοχ Το 5} Υ 17 ατηαπ Ῥτῖησ γοι 

Ἰπ{ο Ῥοπάαρε, 17 ἃ πιαπ ἄεγοιγ γοιι, ἴἢ 
ἃ ΤΙᾶη ἴακο οὗ γοι, Ἡξ ἃ της οκ] 
Ἠπηβο]{, 1 ἃ τη Επῃῇ{θ γοα οἩ {]ιθ 
{ας6. 
21 Τ Ερεα]ς α5 οοποεγηῖης ΓΘΡΙΌΔΟΗ, 

ἃ5 (Ποιρ]Ώ Ὑγο Ἰαᾶ Ώθει πγθα]ς: Ί1ουγ- 
Ῥείέ, πν]εγείπβοευεν απγ 15 Ῥο]ᾶ, 1 
Βρεα]ς {οοΠβΗΙΨ, Τ απ Ῥο]ᾶ 8150. 
23 ΆΑτο ἴΠεγ Ἠεβτεπβ 50 απι Τ: 

416 ὉΠΟῪ ἸΒΥδΘ 65) 50 απι 1: αγο 
ἴπεγ {π6 βεεά οἳ Αθγϑῆδιη" 50 απι 
1 - 

25 Αγο {Π6Υ τηϊηϊβίουβ οἳ ΟΠγβυ 1 
εροα]ς ἃ5 ἃ ἴ00], 1 Σ1ὴ τηο 76 : ἵπ]αβοιγβ 
ΊΠΟΧΟ Δραπᾶδηθ: ἴῃ ΒΕ Ρ65. ἅθονα 
ΙΠΘΑΡΊΥΕ: [ἢ Ῥχείβοης ποτε ἔγϑαπθηΐ: 
ἴῃ ἀοαί]ς οἳ 0. 

1881 
81 τορρεᾶᾷ οἴμει οαγο]ας, ἰα]κίπσ 

πίβ65 ο έἶεπι ἴπαις 1 παρε 
9. τη] βίου ππίο οι; απᾶ πει 1 

πνα5 Ῥγεβεοηπί ὙΠ γοα απᾶ ππαβ 
ἵπ παπξ, 1 πα ποῦ ἃ Ῥατάεπ 
ΟΠ ΑΠΥ ΠΠ; 0Υ {μα Ῥγοίμτα, 
πποη {μασ οα1πο ἔτοπι Μασρᾶοπῖα, 
5αρρ]θά {πῃ Ἱπθαξβαγο οὗ ΤηΥ͂ 
πναηῦ; απᾶ ἴῃ ονογγμίηρ Τ Κορῦ 
ΤΥ 56} ἔτοπι Ῥεῖης Ῥαχάεπδοτης 
αηΐο γοα, απᾶ 5ο νη 1 Ίεερ 
πιιδεἰΓ. Α8 Ὁπ6 (γαι οὗ Οτῖςε 
16 1 πηθ, ΠΟ ΤΙΕΠ 5}18}} Βἴορ Τὴ 
οὗ 5 ρ]ουγίηρ ἴῃ {ιο τερίοηΒ 
οὗ Αομαία. ἸἨΠεγοίογα2 Ῥθσαταςδο 
1 Ίογο τοα πού ἄοά Κποποαίμ. 
Βαΐ πας 1 ἆο, {Ππ||0 Τ νι] ἄο, 
ὑμαῦ Τ τπαγ οὖ οὐ 1ο0εοαβΙΟΠ. 
{χοτα {παπα πγ]ο]ι ἄθβῖτο απ ο6- 
οαδῖον; ἐμαῦ ΠΟΥ ΘΙ ΠΟΥ 6ΊοΥΥ, 
ΠΟΥ ππαγ 6 Τοπηα ουθὴ ἃ 5 πο. 
᾿ΕΌΣ 5100} ΠἹοπ 8168 [4156 αροβίΙ65, 
ἀθοθιυ ἢ] τνουῖζουβ, {αβμῖοπίηπρ 
{ΘΒ  ν 65 1 ηὔο αροβί]ε5 οἵ ΟΠ11Α0. 

14 Απᾶ πο πἹαχγε];: ἴον 6νει ϑαΐδη 
{α5ΠἱοπείἩ ἨΗτηδε]! πο απ δηροὶ 

156 οἵ Ἰρῦ. ΤΆ 15. πο ρτεαξ Ὠήπς 
ὑμογοίουθ 1 5 πηϊηΙβίεΥβ 8150 
{α5Η1οη (Ἠεπιβε]νες ἃ5 τη Ἰδέ θυ 5 
οὐ ΥἹρ ΘΟ ΒΗ 655 ; ΠΟ56 Θη 588}} 
Ῥο δοοογαϊηρ {ο ἐ]ιαῖν γοχ]ςβ. 

1 58. αραίΐῃ, Τιεί πὸ πα. Εήπι]ς 
118 {οοδΗ: Ἀπ 1 γε ἄο, γεῖ α5 
Τ00ΗΞἩ τοσθῖνο 116, ελα 1 αἶδο 

17 πιαγ Ρἱοιγ ἃ Πο. ἘΤ]αῦ νήσο] 
Τ βρθαῖς, 1 βρεα]ς ποὺ αἴἴεν {πῸ 
Τιοτᾶ, θυΐ ἃ5. ἴῃ ΤῸΟ] 5655, πι 

18 {Π15 οοπΏᾶεπορ οὗ ρ]ουγίηρ. 83.66- 
ἵης ὑἐμπαῦ ΤΙΟΠΥ Ρ]οΥγ αἲζεν {16 

19 Πεςῃ, Τ πΠ] ρ]ογ αἱδο. ΒῸΣ 
σε εις τὶ {ο Τ00]15}} ρ]αᾶ1ψ, 

20 Ῥεῖηρ τήξο ψοιιγϑεοῖνεβ. Έοι γο 
Ῥοαχ τὶς ἃ ταση, 1 ο Ῥηήπροί]ι 
τοι Πίο Ῥοπᾶαρο, 1 Ίο ἄενοιατ- 
ού] σοι, 1 Ἡο ἰπ]κεί] γοα εαρ- 
ἴἴωο, Ἡ π οχκα]ίοἩ Ἰήπιδα, 
1 ο Απ (εί γοι οἩ {πὸ {αςθ. 
1 ερεακ Ὦγ νὰ οὗ 6ἱδραγαρο- 
τηθηῦ, 85. {ποτπρ]ι πο δα Ὦθσι 
Ὑγαα]ς. εί ὙΠΟΘΥΘΙ ΠΒΟΘΥΘΥ ΔΗ͂ 
15. Ῥο]ᾶ (1 βρθδὶ ἴῃ {οοΠΙςΠΕΞΒ), 
1 ἅτ Ῥο]ά αἱδο. Άτα {Παγ Ἠε- 
Ῥγασνβὸ 80 απ]. ἀτίμου ΤβΥαε]- 
1065 5ο ἅτ 1. Αγ {Ποὺ {ο βθϑᾶ 

25 οὗ ΑΡτα]ατα 2 50 ἅτη Τ. Άτο {Π6Ὺ 
χηϊϊϑύθυβ οὐ ΟἨτιςέ (1 βροα]ς ἃ5 

«0Π6 Ῥοεδιάο Ἠϊτηςο]{) 1 ππογος ἴῃ 
Ἰαροασβ ΤΟΥ αΡαπάα{]γ, ἵπ ρτ]- 
80Η5 πποσο αραπάαπ{]γ, ἴῃ βἰχῖρας 
Άβογο πἹθαξπτο, ἴῃ ἀθοαίμβ ο. 

1 [αυ] 

11 

12 

μι ὧν 

16 

τῷ τῷ 

1 ατ. {πὲ 

οσσακίο]ὲ 
ο/ ἴπεπι. 
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᾽ ’ 

8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα, λαβὼν: ὀψώνιον 
΄ 5 δὰ Ν 

ϱ πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν" καὶ παρὼν πρὸς 
« “ Ἂ, ε ΄ Ψ , ᾽ ᾽ς. 

ὑμᾶς καὶ ὑστερηθείς, οὐ κατενάρκησα οὐδενός 
΄ ε 

τὸ γὰρ ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ 

ἀδελφοί, ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας καὶ ἐν 
κ 3 - δα. η κ η... ος ν παντὶ ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ὃ ἐτήρησα καὶ 

”- ν᾽ ” 

10 τηρήσω. ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί, 
“ ς ᾿ σα » ΄ Ὺ » 9 

ὅτι ἡ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ 
΄ ” 3 ευ σ 

11 ἐν τοῖς κλίμασι τῆς ᾿ Αχαΐας. διατί; ὅτι 
΄σ - 5 ἃ “ 

19 οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὁ Θεὸς οἶδεν. ὃ δὲ ποιῷ, 
᾿ ΄ “ » / ν 5 Δ ΄ 

καὶ ποιήσω, ἵνα ἐκκύψω τὴν ἀφορμὴν τών 
Φ , - » ο ”- 

θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται, 
« - 9 4 { - « Ν ἢ ΄σ΄ 

13 εὑρεθῶσι καθὼς καὶ ἡμεις. οἱ γαρ τοιουτοι 
/ ) ΄ / 

ψευδαπόστολοι, ἐργάται «δόλιοι, µετασχη- 

4 µατιζόµενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. καὶ 
3 , 0. ΓΚ Η ς ε 

οὐ θαυμαστόν" αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς μετα- 
- / κ᾿ ” ΄ 2 ΄ 15 σχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός. οὐ μέγα 

5 - οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ µετασχηµατί- 
« ’ ωὶ ΔΝ ΄ 

ζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος 
ο νο κ» 5 - 
ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

: 9 16. Πάλιν λέγω, μή τίς µε δόξῃ ἄφρονα εἶναι 
Ἀ ΄ ΄ ιό 

εἰ δὲ μή γε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ µε, ἵνα 
” ΕΣ 

ΙΤ μικρόν τι κἀγὼ 1 καυχήσωμαι. ὃ λαλῶ, οὐ 
»“»Ἥ « , 

λαλῶ κατὰ Ιζύριον 1, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ; 
-ε ΄ 

18 ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. ἐπεὶ 

ολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴ ἵρκα, κἀγὼ π χῶ κ ὴν σάρκα, κἀγ 
, .«,’ὔ Δ 3 αρ - ἢ [ιά 19 καυχήσομαι. ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρύ- 

3 ΄ ” 

90 νων, φρόνιμοι ὄντες. ἀνέχεσθε γάρ, εἴ τις 
« ΄σ » ᾽ ’ 4 

ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμ- 
ή , “ 

βάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἴ τις ὑμᾶς εἰς πρόσ- 

21] ὠπον 2 δέρει. κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι 
- : 9 » - 

ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν 15 ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ (ἐν 

95 ἀφροσύνῃ λέγω), τολμώ κἀγώ. Ἑβραῖοί εἰσι; 
ο ο τι ΄ , 5 αι. , 3 / 

κἀγώ" Ισραηλίταίεἰσι; κἀγώ" σπέρμα Δβραάμ 

23 εἰσ - κἀγώ" διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; (παραφρο- 
- ὰ λώ) δὲ ΑΧ / Η͂ 

νῶν λαλῶ) ὑπὲρ ἐγώ" ἐν κόποις περισσοτέρως, 

ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ̓ ἐν φυλακαῖς 

περισσοτέρως, ἢ. ἐν θανάτοις πολλάκις. 

8 ἐμαυτὸν ὑμῖν 

ὃ θαῦμα 

10 ΞΡ. Ξ - { 

κάγω μικρὸν τι 

11 κατὰ Κύριον λαλῶ 

19 ᾽ ἢ Ἐπ σε 
“ εἰς προσώπον υμαξ: 

19 ἠσθενήκαμεν 

14 ηι. ἐν πληγαῖς ὑπερ- 
βαλλόντως, 

15 αάά ἐν πληγαῖς ὑπερ- 
βαλλόντως, 
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” ου, 
20. 8 

.ογ, 

νο»ρ{0[0. 

1611 
94 Οὗ ὧλο ὅονγβ ἤν ὤππος τοσαῖνοᾶ 

1 Ἐ{ογίψ δίγζμεβ 58} 026 016. 
Ὁ Τητίσο Ίνας 1 Ῥεαίει ση] τος. 

οπ66 γγὰ5 1 βἰοπεά: {πῖσε 1 εαΠογοᾶ 
ΒΡ ΘΟ : ἃ πἰαΗ{ ανά ἃ 4αγ 1 λανο 
Ῥο6μ ἴπὶ {Π|0 ἄθθρ. 
96 Τὴ οπχπογίις οὗξθηι, ἵπ Ῥ61115 
ο νγαῦθυβ, ἴῃ ῬΡ61}115 οἵ γ ΡΟ, 1η 
ραν]ς Ὦγ τά Οὐ 6ΟΠΠΥΥΙΛΘΗ, ἴῃ 
ρεγ]]5 Ὦγ {μα Ἰιδαί]αιι, ἵπ Ῥετί]5 ἴῃ 
ὑπ ο16ψ, ἵπ Ῥοτ]]5 πι {11ο π]άθγηΘΒΒ, 
ἴῃ) Ῥον1]5 ἴῃ {λα 68, ἴῃ Ῥοπ115 α1ποπς 
{α]5ο Ὦγοί]γθιι, 
27 Τὴ πνοατίηθβς απ ΡαΙΠΓάΙΠΘΡΒ, 

ἴῃ ναοβήηπσς οἵζθη, ἴῃ Ἠάπρεγ απά 
Ωηνεί, ἴῃ Ταβύϊηρβ οἱΐαπι, ἴῃ σο]ά πα 
ΠΙΚ6(ΠΙΘΒΒ. 
28 Ῥοβ]άθ5 ἴποβο ἐ]ήπρς ὑπαῦ αγα 

πηθλοαί, ας νο «οππεί] Ἱρον 
ης 4411Υ, ἴ]ιο «ατο οὗ 811 [Π6 Οατό]1εΡ. 
99 Ὑγπο 15 ποσα], απᾶ 1 απι ποὺ 
το. 0 15 ο επιάοᾶ, απ Τ τ 
που» 
80 ΤῊ Τ τιπβί ποαίς σΊουγ, 1 ν]] 

ΒΊΟΥΥ οὗ {π6 {πἴπρθ Ισ] ΟΟΠΕΘΥΠΙ 
116 ΠΠΥΥηΙ{168. 
51 Τμο ἄοἆ απά Ἐαίιεν οὗ οαν Τιογᾷ 

Ίοβας5 ΟἨτίθέ, τ 10} 15 Ῥ]ος5εᾶ ἴον 
ΟΝΘΥΊΠΟΥΘ, Ιαιογγεί] ὑπαῦ 1116 πού. 
92 Τὴ Ώαιπαδοαβ [Π|16 ΡΟΥΘ6ΥΠΟΥ τι 6 

Ατείας ὑπὸ Κίηρ, Ἱκορί {πε οἱ τὰ ἃ 
σαχΥΊΡΟΠ, ἀδβίτοαβ {ο αρρτε]ιεηᾷ πηθ. 
89. Απᾶ {Ἡγοαρ]λ ἃ πΙπᾶον ἰῇ ἃ 

Ρας]κοῦ ττὰβ 1 Ἰοὺ ἄοσνα, ΡΥ ἴ]ιο σα]], 
απᾶ οβοαρες 115 Παπάς. 

12 Τὸ 15. ποὺ δχρϑαϊθηῦ {οΥ 1ηθ, 
ἀοιβί]οβς, {ο σίουυ ; 1 πν] οοπιο {ο 
γΙΡΙΟΠΡ απ τουε]αίίοης οὗ {πο Τιοτᾷ. 
2 Τ Ίου ἃ πιαν πι ΟΠ] 4βογο 

{οπτίθεπ γθ6αΥ5 αρο, (τ πο Π θυ 1η {16 
Ῥοάᾶγ, 1 οαπποῦ {6]1, ο είπεν οἂὐ 
οὗ πα Ῥοάγ, 1 οαπποῦ {6], ἀοα 
Κποπνγεμ:) βαοἩ ἃ οπ6, οπού ἀρ {ο 
Όλο {γα θάνῃ. 
5 Απά Τ Ίου 5860} ἃ ΊπαΠ (μοῦ Π 

ἴῃ ἴλμο Ῥοάγ, οἳ οπύ οἳ {Π6 Ῥοᾶγ, 
1 εαπποῦ 66], (οὔ Ἱαιοτγεί]ι :) 
4 ον ἐλαῦ Ίο Ίνας σασί τρ Ιπῖο 

Ῥαγαᾶϊδε, ἃ πραγ απβρεακαβ]α 
Ἰογάς, τ Β1 0} 10 15 ποῦ ᾿ Ἰανν τα] Του ἃ 
τη8 {0 αὐίου. 

δ᾽ Οἱ βιιο] α οπε Μ1ΠΙ ρίουυ, γοῦ οὗ 
ΤΥ 561} 1 υγ] ποῦ ρ]ουγ, θαὐὺ πι τη 6 
1 Ἱη 1165. 
6 Ἐον ἐποὰρῃ 1 ποπ] ἄεβῖτα 

{ο ρ]οιγ, 1 51|8}} ποὺ "Ὀ6 ἃ 10ο]: 
{ου 1 ΜΠ} βὰν {πὸ ναι. Βαΐ 
που; Τ {οΥΏ6αΥ, ἰδέ ἀπὸ ταδὶ βοιι]ά 
πη} οὗ το ἄθονθ ἐδαξ γής] 16 

1881 
24 ΟἵὁὨ {πὸ ἆανβ ἔνθ {μπας τοσθϊγεᾶ 
26 1 ΤΟΥ 8ἐγῖρο58 βανθ 0Π6. Τητίοε 

πας 1 Ἠεαίεν ππΙ] τοᾶδ, οπσθ 
Ὑγὰ5 1 δίοπαᾶ, ἑ]]σο 1 βαοτεί. 
ΒΗΙΡΥΥΥΘΟΚ, ἃ πἰρηῦ απᾶ ἃ ἄν 

20 Ἠανο 1 Ῥεει ἴῃ {πο ἄεερ; ἴτι 
Ιοπππογίηβς οἴΐει, π Ῥοτ]ς οὗ 
1Ν6ΥΒ, {πι Ῥογῃβ Οἵ τοῦβεγβ, {πι 
Ῥου11ς ἔτοπα ή 106ΟΠΠΙΥΥΠΙΕΗ, 
ἵπ ῬΘΥῚ5 ἔγοπι ο (θη 1165, πι 
ῬΘΥῚ5 ἴῃ {ο οἵιψ, π Ῥ61115 ἴῃ 
[Π6 νΠ]άθΓΠΘΡΒΒ, ἔπ Ῥενῖ]ς ἴῃ {πὸ 
561, πι ῬΘΥ15. απποηςΡ Τα156 Ὀτο- 

2τ (μτοι: ἴπ Ιαροας απά αναΙ], η 
πναίομιηρς οὔθ, ἵπ Ἠππσαυ απά 
ὠηγςί, ἴῃ ζαβύϊηρβ οἴζαπ, ἴῃ ορ]ᾶ 

28 απά παἰεάπθβΒ. 3ΖΒερίάθ ἴ]οβε 
πηρε ὑπαῦ ατα ποτ, {θα 
15 {μαι ΙΕ Ῥτεβδεί] προηπ 
1186 (431γ, απχΙείγ {ον 811] ἴιο 

99 «ππχομες. ΠΟ 15 τνοαίς, απᾶ 
1 απι ποὺ δα» Ἱπο 15 πιαᾷα 
1ο βἰππιρ]ο, απᾶ Τ ατα ποὺ 

50 ΤΠ 1 πιαδί πηοοᾶβ ρ]οιγ, Τ νι 
ΡΙουγ οὗ {πὸ Οπίπισς {]αῦ οοΠΟΘΥΠΙ 

51 ΤΙ Ὑοαακηθβ. πο αοᾶ απᾶ 
Ἐαΐ]ιον οἳ ὑπὸ Τιογᾷ “6815, μ6 
νο 15. Ῥ]εςςεά 510 6ΥΟΓΠΙΟΤΘ, 

90 κπονγεία ἐπαῦ 1 116 ποῦ. Τη Τα- 
ΠΠΩΡΟΙΒ Τμο ΡΟΥΟΥΠΟΣΓ Ἀαπάᾶθγ 
Απχείας πὸ Ιάπρ ρπαγάοᾷ [Π6 
οἷν οὗ {μ6 ΏαΠΙΒΡΟΘΠΟΡ, πὶ ΟΥ̓͂ΘΥ 

99. {ο {ακο της: δηᾷ ἐῃγοαρ ἃ σπι- 
ον τνὰβ Τ Ἰοὺ ἄονγῃ ἴπ ἃ. Ῥαδ]κοί 
Ῥγ πο παΠ, ἃ μα οδοαρεᾷ 18 
λαπᾶς. 

41 πηπςδί ποεοᾷς ρ]οτγ, {λοασ]ι 
10 15 ποῦ εχρεΙοπί: ὑαῦ 1 πι] 
οοπ1ο {ο νβίοηβ ἃ πα τογο]αβίοΏβ 

2 οἵ {πὸ Τιογᾶ. 1 Κηον ἃ Παπ ἴῃ 
Οητῖςί, {οπτίθεπ γθ δ 75 ἃρὸ (π18- 
{που ἴῃ {πο Ῥοάγ, 1 Κπον ποῦ; ΟΥ̓ 
ψηπεί]εχ οαὖ οἳ ὑπὸ Ῥοάγ. 1 πον 
ποῦ; ἀοᾶ Ἱσποπγοῦ]ᾖ), Βα ἢ ἃ 0Π6 
οπαρΏί πρ ενα {ο πε {πϊγν Ίεα- 
γ6 ΠΗ. ᾱ Τ Ίσιουν 51|60}} ἃ τηδῃ 
(μοῦ Υ ἴῃ {πε Ῥοᾶγ, ΟΥ αρατί 
1γοπα ὕπ6 Ῥοάγ, πον ποῦ; ἀοά 
Ἰσιουνοί1ι), πουν ὑπαῦ 6 νγὰβ οαιαισ]{, 
τι ἰηΐο Ῥαταᾶίδο, απᾶ Ἰδυτᾶ 
ππβρθακαβ]ε νγοτάς, γιο 1 15 
ποῦ Ἱαπν[α] Του ἃ ΤΠΑΠ {ο πθίεν. 
Ον θεμα] οἵ 5πὸ ἃ οηπ6 π]] 
1 ρ]ουγΥ: αῦ οἩ ταῖπθ Όνπ θελα] 

1. Μὴ} ποὺ ΡΊΟΥΥ, 8ανο ἴπ τι 
ϐ. π/εαΙ«ἸΘ8ΕΘ6Β. Του 1Γ 1 εΠοτπ]ά ἆο- 

β1το {ο βου, Τ 518}} ποῖ Ὄο {οο]- 
15Η: 1ος Τ 5118}} 5ροα]ς {ο ἐγα[ῃ : 
ΡῈ} Τ{οτΏααχ., 1ος αΏγ τηαη ϱΠοτ]ᾶ 
δοσοιηῦ οἵ πιθαβογο (μας πγΠπΙε α 

12 

[ο] 

Η». 

σι 

1αγ. 
γαος. 

εοπιε οί 
οΓεοιδε 

5. τ)}- 
{ο έλα 
αφοδ. 

4 ΒΟΠΙο 
αποθης 
ααὐλοτ]- 
{165 τοπ 
Λοιυ {ο 
σον 8 
ιοί εᾶ- 
Φεατελί, 
ῥιι 1 1011] 
οΟΜιε ὅς 



ἘΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΟΣ 

« Ν 3 ’ ’ ὲ ὃ / " 

54 ὑπὸ Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ 

95 μίαν ἔλαβον. τρὶς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλι- 
, Ν » “ , ) ο. 

θάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ 

86 βυθῷ πεποίηκα᾽ ὁδοιπορίαις πολλάκις, κιν- 

δύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις 
Ε ,ὕ , ᾽ 9 “ ’ » 

ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν 
Δ. ὃ ̓ » 3 / ὃ ’ 1 πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν 

97 θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις᾽ ἐν 
/ ω ν / 6 » 3 , λλ ΄ εἰ 

κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν 

λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν 
’ Ν ’ Δ ο ή 

58 ψύχει καὶ γυμνότητι. χωρὶς τῶν παρεκτός, 
« Ρο ΄ ” 

ἡ ἐπισύστασίς μου" ἡ καθ ἡμέραν, ἡ μέριμνα 

390 πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ 

ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ 

30 πυροῦμαι; εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθε- 
’ ’ «ε ΔΝ Ν Ἁ 

81 νείας μου καυχήσομαι. ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν 18 Ἰησοῦ Χριστοῦ 1 οἶδεν, 
ε Ἆ ᾽ Ν Ὁ» Ν 3ο μή ” 

ὁ ὧν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ 
- 3 ΄, 

85 ψεύδοµαι. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα 
“ ’ ΔΝ - 

τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνών 

38 πόλιν, πιάσαι µε θέλων”΄ καὶ διὰ θυρίδος ἐν 
, 3, ; Ν “ / ΔΝ 

σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους, καὶ 
” ᾿, Δ - 3 - 

ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

19 Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι΄ ἐλεύσομαι 
” ’ 

γὰρ] εἰς ὁπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. 
3. ” - γα 

9 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσ- 
/ ”/ » , 3 5 ᾿ ”/ » " 

σάρων (εἴτε ἐν σώματι, οὐκ οἶδα” εἴτε ἐκτὸς 
- ῃ 2 ο ΙΟ ΜΕΑΑΑ 5 ε 

τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα ὁ Θεὸς οἶδεν), ἅρπα- 

3 γέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. καὶ 
3. δὶ - 34 / 3 , 

οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον (εἴτε ἐν σώματι, 

εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα ὁ Θεὸς 
4. Γ ε , ” Δ ’ 4 

4 οἶδεν), ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, καὶ 
᾿, ” δ. ὰ ΕΣ ἐξὺ ᾽ θ ’ 
ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ 

ὅ λαλῆσαι. ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι" 

ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς 
᾽ ’ 3 “- Δ ΄ / 

6 ἀσθενείαις μουῦ. ἐὰν γὰρ θελήσω καυχή- 
. ” λε  -- Ἰκῷ 

σασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων' ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ 
, / ώ 3 Ν / ς Ν δ 

φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 8. 

16 ϱηι. ἐν 

17 3 , ΩΣ 

ἐπιστασις µου 

18. πι. ἡμῶν 

19. οπι. Χριστοῦ 

30 001. θέλων 

1 δεῖ, οὗ συμφέρον μέν, 
ἐλεύσομαι δὲ ἰοχί, δὲ οὐ 
συμφέρον μέν, ἐλεύσο- 
μαι δὲ Πατ. 

3 χωρὶς 

9 ΟΠ. µου 
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βθείἩ 1ὴη6 {ο ὅδ, οὐ ἐλαέ Ἡο Ἱεαγαῦ] 
οἴ 1ηθ: 
1 Απάᾶ Ἱερί 1 εἸιοπ]ᾷ ο οχα]ιοᾶ 

4Ρονο πηθαβ"χθ ἰμγοαρ] {πο αὔαιι- 
4απες οὗ {1ο τενε]αίίοη5, έλεγε γγας 
Ρίνοη {ο πιο α "ίλοτη 1π {π6 Πθβ]ι, 
ελα Ἱηθββοηραγ οἳ Βαΐαπ {ο Ῥαβοί 
πια, ]ο5 1 ϱΠοτπ]ά ΡῈ εχα]ίεᾷ αΏογα 
ΙΠΘΑΡΠΤΘ. 
8 Έον ὑμς ἐπίηρ Τ ῬεβοασΠί {πὸ 

Τιονᾶά 0πιος, ια 16 τησ ἀερατί 
ΤΟΠΙΑ 16. 
9 Απά Ίο βαϊ ππίο πιο, Μγ ρταςο 

15 βπ{Ποϊεπί Ίος ἴμεε: 10 τηΥ 
βἰχοπρίἩ 15 πηαᾶο Ῥογ[εοῦ ἵπ Ὑγθα]ς- 
1658. Μοβὺ ρ]αᾶ]ψ Πιετο[οτε πν] 1 
Υ{ΠΕΥ ρΊσοτγ 1π πι ᾿πῆγτηϊ 165, ὑπαΐ 
{πε Ῥοπεχ οἳ ΟἨπίξέ τηαγ τεξῦ προιι 
1ηΘ. 
10 Τηαγείογο 1 ἰαΚο Ῥίεαξατο ἴῃ 

ΙΠΗΥΤΩΙΠ6Β, ἴῃ ΥΘΡΤΟΒΟἨΘΕ, ἴῃ πθοςθξ- 
8160165, 1Π Ῥδχβθσπ{ΙοηΒ, ἴῃ 4Ι8ίγεββος 
{οΥ Ομτ]βίβ Ρα]: 10Υ σοι Τ 81 
ψθη]ς, “πετ ατη 1 βποης. 
11 Τ απ Ῥθεοπηο ἃ Τοο] ἴῃ ρ]οτγίμᾳ, 

γθ Ἠαγο «οπαρε]εά τηθ. ἘῸΣ 1 οασ]ιέ 
{ο Ἠαγο Ῥ6ειι οοπιήρπᾶεᾶ οἳ γοα: Του 
ἴῃ ποµίησ απ 1 Ῥελϊπᾶά {Π6 ναιγ 
οΠϊε[αοδύ ΑΡοβί]65, ἔποιρ]ῃ 1 "6 πο- 
{πϊπρ. 
12 Ενα] {π6 εἶσηπς οὗ απ ΑΡορβί]θ 

πετο Ὑποιρηῦ απιοης τοι ἴῃ αἲἱ 
Ῥαίίσπσα, ἴῃ: 5515, απά ἹοπσιΒ, 
απᾶ τηϊρηὺν ἀεαᾶς. 
15 Εογ ν]αῦ 15 10 νγ]εγεῖηπ γο ενα 

ΙΠΤΘΥΙΟΥ {ο οὔ]ιον ΟΠπΥ6ἨΘΒ, οχοαρί {έ 
Φε {πα 1 τη 561 πνας ποῦ Ῥατάεπβοπιθ 
{ο το» {οτρῖνε τη {Ππ|5 πτοπς, 
14 Ἑο]λο]ᾶ, {πὸ ήτα ἄππο 1 απι 

χοβᾶγ {ἴο οοπιθ {ο τοι, απά 1 πν]] 
ποὺ ο Ῥπχάεηβοπιςθ {ο τοι; ἴῸΓ 1 
Βθε]ς ποῦ γοατ», θαὺ τοι: ΤΟΥ {πα 
ομηάτειπ οαρΗ{ ποῦ {ο Δ τρ {οχ {πὸ 
Ῥαχοπίβ, Ὀταί {ιο Ῥαχαοπίβ {ον {ια 
οἨΠ]άτεῃ, 
15 Απᾶ Τ τσ] νου σ]αᾶ]ψ βρεπᾷ 

δια Ῥο βροεπ{ Του σοῦ, ποι} {πὸ 
ΊΠΟΥΟ αβραπάαηπΙγ 1 Ίονο σοῦ, {116 
1655 1 ΡῈ Ἰογεί. 
16 Βαύ Ῥο 16 βο: 1 αἰᾶ ποὺ Ῥαγᾶάβθῃ 

τοα: ποαγετίῃε]εβ», Ῥοΐιπρ ογαζ, 1 
οπισ]ί τοι νη(]ι σᾳ]]ο. 
17 ΙΑ 1 τπακο ἃ ραῖπ οὗ γοα Ὦγ 

ΔΩΥ οἳ {ποῖὴ ποια 1 βοηῦ πηΐο 
τοι 2 
18 Τ ἀθθιγοα Ταΐέας, απ σι ἴση Τ 

5επέ ἃ Ὀτοίματ: σα Της τπα]κο ἃ 
ραΐῃπ οἵ γοῖι ἢ Ὑγα]κοᾶ πτο ποῦ ἴῃ {116 |) 
ΒΆΤΩΘ ΒΡ  τοαἰπεά τῦς τπιοὺ ἴῃ {16 
ΒΆΤΩΘ Ε{ΕΡΕ ὃ 

1881 
βοοί] τη6 ἐο δε, ΟΥ̓ Ἱθαχθί]ι {γοηΏι 

7 πηῬθ. Απά Ὦγ χθ8βδοη οὗ {ο εκ- 
εοεάῖπρ ρτεαίπθβς οὗ {μα τογε]α- 
1οπςβ--ΥΠΘγοδίοτθ, ὑμπαῦ 1 5ῃουᾶ 
ποῦ Ῥο εχα]οᾷ ουθυύτηπο, Έλεγε 
πγᾶς ϱίγεηπ {ο 116 ἃ 1{Πογῃ ἴῃ {λα 
Πθδ], ἃ ΙΠΘΑΒΘΏΡΟΥ οὗ Ῥαΐαπ ἴο 
ῥαβοί της, ὑπαῦ Τ Εοπ]ᾶ ποὺ Ῥα 

8 οχα]ίεᾷ οτετππσἩ. Οοπεετηῖπςρ 
ος Οήπς Τ Ῥοεοαρ]μέ πα Τιοτᾶ 
Όπησα, λα 10 παρΗ{ ἀερανί Γχοτη 

9 τηθ. Απά Ἠο δίῃ βαϊᾷ απ{ο τηθ, 
ΜΥ στασθ 15 βυϊποιθηῦ Τοχ ἔ]εο: 
{0Υ 1 ῬΟΥΘΥ 18 πηπᾷο Ῥετίεοί 
1η πγθακηθβΕ. Μοςί ρ]αᾶ1γ {]ιογθ- 
1016 νι 1 ταίπεν σ]οτγ ἴῃ τα 
Τ/ΘΙΠΘΡΡΘΡ, Ό]αῦ ὑπὸ βἰτοπσί]ι 
οὗ ΟἨτ]ξῦ τηαγ 2τεξι Ἱροη ΤηΘ. 

10 ἸΠεχείοτο 1 {81 Ῥ]οαδαγο ἴῃ 
ΥΓΘΒΙΦΠΘΡΘΒΘΕ, ἴῃ 1Π]άγΙ68, 1Π Π6- 
οο551{168, [ἢ Ῥογβασπ{ίοπς, ἵπ 415- 
βρος, Του ΟΠτὶβΒ βαΚο: ΤῸΥ 
ππευη Ἰ 8 θα] {παοπ απι 1 
βίτοηρ. 

1 απῃ Ῥδοσπηο {οοΏθ]: πο «οπι- 
Ῥε]]οά τηε; {0Υ 1 οασ]ιῇ {ο Ίατα 
Ῥοεπ. «οπηππεπᾶεᾷ οὗ γοα: ΤῸ 1π 
ποῦμίηρ πας 1 Ῥεβ]πᾶ 91]ιο Υετγ 
οΠΙε[εβί αΡοβί165, ὑποαρ} Τ ατα 

2 ποῦµῖπρ. ΈΤτα]γ {Π6 ϱΊρης οὗ απ 
πῬοβί]αε τοῦθ πτοπσαέ απιοης 
που ἴῃ α]] ραίΐεπος, Ὦγ βίρτιβ μα 
πΟΠᾷΘΥΒ απᾶ Αἁπηϊσηίψ πνοτκβ. 
Έον πα 15 που π]εγαῖηπ πο 
Ίή6Υα6 Ιηδ 6 ΙΠΘΤΙΟΥ {ο {Π6 τοβί 
οὗ ἴπο «Ἠπτομας, οχοορί ἐξ δε 
ναί 1 τηγβε]/ πας ποῦ ἃ Ῥανάεπι 
{ο τοι 2 1ογρίνε τηο {115 ποπϱ. 

Ἔο]ιο]ᾶ, 0115 15 ὑπ6 γα πιο 
1 απι τοαᾶγ {ο οοπιθ {ο τοι; ἃ πᾶ 
1 π] ποῦ Ῥο ἃ Ῥατάεη {ο τοι: 
1ου 1 5οε]ς ποῦ τοα1β, Ῥαύ τοι: 
ΤΟΥ {1ο Ομ] στο οαρΗέ ποῦ {ο 
Ίαυ αρ Του ὑπὸ Ῥαγεπίς, θαὺ {πὸ 
Ῥαχαεπίβ {0Υ {πο ομ]άτειπ. Απιά 
1 νι] πιοδί σ]αᾶ1ψ βρεπᾶᾷ απᾶ 
νο ὄρροεπί {ου γοιχ βοιιῖβΒ. 11 
Ίογα τοι ποτε αραπάα1ψ, ατα 1 
Ἰογεᾶ {Π6 19552 Βαῦ Ῥο 16 Ρο, 1 
4ἱᾷ ποῦ ταγβε]! Ῥατάεπ γοι; Ραΐ, 
Ῥεΐηρ ογαΐίυ, 1 εααρ]έ γοα τ 
ρα]ο. 14 1 ίακο αἀναπίαρο οἵ 
γοα Ὦσ αΠΥ 9Ἠ6 οὗ {Π6 1} τ ΠΟΥ 
1 Βᾶνϑ βοηὺ πηΐο τοι» 1 οεςκ- 
οτε Τιΐαθ, απᾶ 1 σοπί {λα 
Ῥγούμου πι πη. Ῥιά Τπτς 
ίαιο δὴν αἀναπίαρο οἵ γοα» 
σα]]κεᾶᾷ ππο ποῦ Ὦγ {πὸ βαπιθ 
Βρε} τυα[μεᾶ ισε ποῦ ἴῃ ἴμο | 
ΡαΠΙθ 568 ὃ 

11 
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ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Π. -Ἱ 

΄ Ἅ Ε] » “ 9 - 

Ἰ βλέπει µε, ἢ ἀκούει τι: ἐξ ἐμοῦ. καὶ τῇ 
- - - 9 « , 

ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων" ἵνα μὴ ὑπεραί- 
΄“ , ” 

ρώμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος 
΄ “ , “ ἈΝ { ’ 

Σατᾶν ἵνα µε κολαφίζη, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. 
/ 

8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα, 
“ 5» ΄“- Ψ » » ΄“- “ » ΄ » ” 

9 ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ. καὶ εἴρηκέ μοι, Αρκεί 
3 

σοι ἡ χάρις µου ἡ γὰρ δύναμίς μουῦ ἐν 
- 3. - 

ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον 
΄ 3 “ 

καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα 
9 ’ Ἅ ον 3 Ν « / ΄ ΄ ΄ 

ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 
΄- 4 

0 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν 
΄ ΄ { 

ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ 
αμ ο, ν᾿ 3 “ [κ ’ 

Χριστοῦ" ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός 
” 

εἰμι. 

- Γέγονα ἄφρων καυχώμενοςϑ᾽ ὑμεῖς µε 
3 , ο 5 Α Δ ” « » ς - 

ἠναγκάσατε ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν 
/ Τ σος Ν ς ͵ ΕΜ 

συνίστασθαι οὐδὲν γαρ υστερησα των υπερ 

.9 
/ ΕΣ / » Ν 7 » Δ Ν 

λίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι. τὰ μὲν 
- - 5» ες - 

σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν 
» , « “ ᾿ 9 / 10 Ν , ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, ἐν" σημείοις 1 καὶ τέρασι 

Ν , / , » ἃ, "Ἢ / ΕΝ 
3 καὶ δυνάμεσι. τί γάρ ἐστιν ὃ ἠττήθητε ὑπὲρ 

Δ Ν 3 ’ 3 ν “ δεἈ » Ν τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ 

οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν 

ἀδικίαν ταύτην. 

4 Ἰδού, τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς 

ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω ὑμῶν] οὐ γὰρ 
΄ Δ « - ΄ 

ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλ᾽ ὑμᾶς" οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ 
, - - η 3 δες - 

τέκνα τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν, ἀλλ᾽ οἱ γονεῖς 
- , ον ασ η ΗΠ 

5 τοῖς τέκνοις, ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ 
. , « 8 ΄- ΄σ « - ” 

ἐκδαπανηθήσοµαι ὑπὲρ τῶν ψυχών ὑμῶν, εἰ 

καὶ "5 περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν", ἧττον 
» “ 15 ” ΄ αν ος » / 

6 ἀγαπῶμαι. ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα 
κο στη - , « ε 
ὑμᾶς' ἀλλ᾽ ὑπάρχων πανοῦργος, δόλῳ ὑμᾶς 
“,ἷ᾿᾽ τ , πο 5 , ᾿ 6 « 

7 ἔλαβον. ᾿μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, 
» » “ 3 ΄ { ΄ / 

18 δι αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς ; παρεκάλεσα 
“τ΄ Ν , Ν 3 δ 
Τίτον, καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφύν᾽ μή τι 
Ν» ’ ς ΄“ ’ » - 3 ΄ 

ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος ; οὐ τῷ αὐτῷ 
᾿ Ψ » - ᾽ ΄ 

Πνεύματι περιεπατήσαμεν ; οὐ τοῖς αὐτοῖς 
» 

ἴχνεσι; 

3 οπι. τι 

ὅ αάᾶ - διό, 

6 (-αμι) ΟΠι. µου 

7 τελεῖται 

8 ρηι. καυχώμενος 

9 οπι. ἐν 10 αᾶ τε 

τ αάᾶ τοῦτο 

13 οπι. ὑμῶν 

15 (ὑμῶν. 

1 ἀγαπῶ 

μονή 

εἰ) οπι. καὶ 

κι 



Τ. ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ ΧΤΙ. 19- ΧΙΤΙ. 10. 

1611 
19 Ασαϊπ, ἐμῖπηκ τοα ἐλιαί νεο εςκ- 

οπ5δ6 οπγεεῖτες απίο τοι» πε ΞΡΘαΚ 
Ῥεΐέοτε αοᾶ ἴῃ Οµτὶδε: Ῥαί τε ἄο 81] 
Ώήπρς, ἀεατῖσ Ῥε]ογεᾶ, ἔογ τοαχ 
ο δ. 
90 ΕῸΣ 1 {εατ ἰοβὲ ΘΗ 1 οοπ1θ, Τ 

5881} πού πᾷ γοα 580} ἃ5 Τ ποι], 
απᾶ ἐπαΐ 1 5}8}} ΡῈ ζοππᾶ πηΐο τοα 
5πε] α5 το ποπ]ά ποΐ, Ἱεςί ἔετε Ῥε 
ἀἄεραίες, επνσίηρ», στθέης, 5α1ξες. 
Ῥαεκρίμτρς, πἨΙδρετίης», ππο]ήτσς, 
{απηπ]{ς, 
21 Απᾷ Ἱεςί επ 1 οοπΊε ασαῖτ, ΤΩΥ͂ 
οὔ “11 ἹἩππαρ]θ τη απποηπς το, 
απᾶ ἐπα 1 ελα] Ῥετγα] πιατγ νημῖσ] 
Ἠανε εἸηπεᾷ αἰτεαᾶγ, απᾶ Ἠατε ποῖ 
γερεπ{εᾷ οἳ πε ππε]θαπηεςς απᾶ {οΥ- 
πϊσαξῖοη απᾶ Ἰακεοινίιοαξςηεςς ὙγΒΙΟ 
Ώπαγ πᾶν σοτητηϊ θα. 

19 Τηῖς ἰ5 ἐπ ἐδπιγτα ἔπη Τ απι 
οοιηϊηρ {οποα: 1π {μα τοπ] οὗ ἔντο 
ος ἔλτοο ππεςςες 5}18}} ετετγ ποτά 
Ῥε εξίαρ]ς]ιοᾶ. 
3 1 ἰο]ᾶ γοα Ῥείογα, απᾶ {οτείε] | 

τοῦ ἃ5 17 1 πετε Ῥτεδεπί {πΠ6 5εεοπά 
Ώτηε, απᾶ Ῥεϊτπρ αΏδεηέ ποτ Τ τε 
{ο ἔπτη τυ ἢ Πεγείοξοτο πᾶν Ε1π- 
προ, απᾶ {ο 411 οὔνετ, ἐμπδΐ 1 1 «οππε 
ασαϊτ 1 τη] ποῦ 5Ραχε: 
ὃ. 5ἴποθ τ 5εεκ ἃ Ῥτουί οἵ Οητίςίέ 

ΞΡΘΔΚΙΗΡ ἴῃ τηε, τυ Βῖο} {ο τοτ-πνατᾶ 
15 ποῦ πεαξ, Ῥαε 15 πτήση ἴῃ 

Ἴποα. 
4 Ἐον ἔλοπσ]ι Ίε πας οταποϊῃεᾶ | 

| Έπτοασ] πγεακπεςς, γεί Ἶε Ἠτεί]ι Ὦσ | 
ια Ῥουεχ οἵ αοᾶ: Σον πε 8150 816 
πνθαἷς ἶπ Ἰήτη, Ὀτπε πε 51:8} Ίτε 
η] Ἠϊτα Ὁγ ἔλε Ῥοσγεχ οὗ ἀοἆ {ο- 
πατᾷ το. 
ὅ Ἐκατηϊπε τοπχςε]τος, ππείμετ τε 

μὲ ἴῃ πε Μα: Ῥχοτεο τοις ΟΥ 
φεἶτο». Έποπ τε ποῖ τοπ ΟΥ̓ 
5ο]τος, Ίου ἐπδξ Ίεδας Ομτὶςέ 15 ἴῃ 

τοῦ, εχοερέ τε Ῥε τερτοΡα{ες ἢ 
6 Βπέ 1 ἐπιβὺ ἐμαξ γε εἶνα]] Έπουγ 

| ναί νε 816 ποῖ τερτοραίες. 
Γ τ Νοπ Τ ρταγ {ο ἀοἆ ἐμὲ τε ο 
Ἴπιο ετΙ], ποῦ ἐλιαξ στο «Ποα]ά αΏρεαγ 
αρρτονεᾶ, Ραΐ ἐλαί το βου ἄο 
Ενα τ μοὶ 15 ποπεςί, ἐμοῦ ντε ε 
δῷ τερτοβαί{ες. 
8 Ἐοχ πε δὴ ἄο ποϊμῖηπρ αραϊηςί 

Ενα πα, Ὀτέ ἔου 16 ἐστι. 
9. ΕῸΣ πε ατε ρ]αᾶᾷ ππεπ πε 816 

Γπνθαῖς, 8Π4 τε 816 5οης: απᾶά 5 | 
4150 πο νξ], ετεπ τοττ Ῥρετ{εςβῖο. 
10 Τμεγείοτε 1 πτῖέθ ἔπεςεα ἐλίηρς 

Γ Ῥεΐησ αὐκεπέ, Ἱεξί Ῥεῖης Ῥτεσεηέ Τὶ 
᾿ ελοπ]ά αεε ϱμΏαγρηεςς, αοοογῖπῃ {ο | 

1881 
1Υε Οήπ]ς 8}} ἐ}15 ἔτη {λαέ τα 

3χγο ΘΧΟΠΒΙΠ ΠΡ οπτςε]τες ππίο τοπ. 
Τη πα βἰρῃὲέ οὗ ἀοα 5ρεαξκ πὸ ἴῃ 
Ομ γέ. 
αγε ἴοΥυ σοῦ οαϊἔνίπρ. ΕῸΓΣ 1 ἔδδυ, 
Ἱεςί Ὦγ απγ τηθαΏς, ππεπ 1 οοτηθ, 
1 5Ποτπ]ᾶ Επᾶ τοα ποῦ επο] 85 
1 ποπ]ᾶ, απᾶ οι] παγςε]ξ 6 
Σοππᾶ οὗ γοα εποε]ι ἃ5 τε ποπ]ᾷ 
ποὺς; Ἱεεέ ὈΥ ΔΩΥ ΊΠΘαἨς έλεγε 
ελουζα δε βἰστῖθ, ]εα]οπςγ, Ὑταίμς, 
Σ46{19Η5, Τσ] μήῆχισς, τη προ. 
Ίησς, Αγγε]Πτισς, Σἰπτηπ]ΐς: Ἰεςί, 
πει 1 οοπι0 8981}, ΤΗΥ 
ςΠοπ]ᾶ Ἠππαρ]α τηε Ῥείογε το, 
απᾶ 1 5«Ποπ]ᾶ τποπτη ἔρον τηϑην οὗ 
πετ {ναί δυο βίηπι θα Πετείοίοτε. 
δηᾷ τερεπ{εᾶ ποῦ οὗ ἔπε ππε]εαπ- 
Ἠ655 απᾶ Γογη]σβ{1οπ απᾶ ]αςοῖτί- 
οπσπεςς τυ ΒΟ ον δοτητηϊ θᾷ. 

19 Τηῖβ 15 ἐμ ἐμϊγα παρ 1 ατα 
οοπαῖηπᾳ {ο τοα. Αί {πο τηοαΐῃ 
οὗ πο πήέηπθεξος ΟΥὁ ΕΠ 66 5881] 
6ΥΕΙΨ ποτά ΡῈ θβίδθηβηρᾶ. 1 
Ίατο βαϊᾷ 8 θεξζουθῃδπᾶ, απᾶ 1 ἄο 
εαν ϑΡοζοσθμῃαμπᾶ, 85 πει 1 
τὰβ ρῬγθβθηΐ ἔπ 5εοοπᾶ Ώτηο, 50 
ποῦν, Ῥοῖης αρβαπέ. {ο ἔπετη ἐπδὲ 
Ἠατο βἰπηρᾶ Ἰετγείοξογε, απιᾶᾷ {ο 
αἩ ιο τεςδί, ἐμπαΐ, 12 1 οοπιε 

9 ασαῖη, 1 νη]] πο βρατε: 5οαῖπς 
Ώιαί το εθοεκ ἃ Ῥτουί οὗ Οπτιςί 
Ένας ερεαΚκείἩ ἴῃ τηε; σο {ο 
τοτ-πατᾶ ἶ5 πο πεαξ, Ότι 15 

4 Ῥοποτίαὶ ἴῃ τοι: 1ου ΒΘ πας 
ετασπεᾶ ἔμτοπσ] γγεακπεςς, τεί 
Ἡε Ητείμ {Ἡτοαρ]Ώ νε Ῥοσεχ οὗ 
ἀοα. Έοτ πε αἶξο 816 νγεα]ς 5 1 
1ηπα, θαΐ πτε 588}} ἔπ τηε] Ἠῖτα 
Ώπτοπσ] πε Ῥοπεχ οὗ ἄἀοᾶ {ο- 
πατᾶᾷ τοα. Ττν τοατ ΟὟ 5εἶτες, 
πλείπεχ τε Ῥε ἴῃ ἐπ ἔβ! ἢ : Ῥτοτε 
ποτχγ ΟὟ 5ε]τες. ΟΥ Ἐποπσγτε ποΐ 
ας {ο τοτχ οπη 5εἶτες, ἐμ Ἱεξας 
Ολτῖςί 15 ἴῃ τοα2 ππ]εςς Ιπάεεᾶ 
πε Ῥετερτοβαίε. Επί 1 Ἱορε ἐμαὶ 
γε ελα] πον ἐλαί πε ατε ποῖ 
χερτοβαίθ. Νοῦν πε Ῥτασ {ο ἀοᾶ 
Ώιαί τε ἄο πο ετῖ]; πο ἐπδξ ντε 
τηας αΆρθαχ αρρτοτεᾶ, Ῥπέ ενας 
τε τηαν 4ο ἐπαί τ] ἢ 15 Ἡοποττ- 
4.016, δέποασῃ τε Ῥε ἃ5 τερτοβα{6. 
Έονγπεσαπ ἀοποίμίτῃς ασαϊπςε ἢ 8 
πμ, θαΐ ἔοχ ἐμ ἔστι. ἘΈοτ τα 
τε]οῖσθ, πει τε ατα πγεα]ς, απιᾶ 
πε ατε είτοης: {15 γε αἶ5ο Ῥτας 

10 ἔον, ετεη γοιχ Ρετ{εεΏης. Έοτ 
Ἠῖ5 «8π5ε 1 νπ]ίε ἔεςε (ῆπρς 
πυμῖ]ε αΏςεπξ, ἐ]ιαί Ττηατ ποῖ τε πει 
Ῥτερεπέ ἀεαὶ 5]ιαρ]γ, δοοογαϊηρ ἕο Ϊ 

19 

20 

τῷ 
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οπεης 

505, 
»ιαϊηῖν 

ΞΟΥ, ας 
ΠΤ ΕΣ 
Ῥτγεξεηπὲ 
{πε 
εεζοπὰ 
ἐΐπιε, 
οτε 
ἐπου ἢ Τ 
απι ποισ 
αὐσεπί 

5 Ταην 
αηοϊεηῖ 
αι λοτ]- 
ος τουά 
το]. 

ος. 
αιιά (λαί. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β. 759 

19 Πάλιν! δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα:ἳἵ 

κατενώπιον ὃ τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν" 

τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκο- 
“ -“ ΕῚ 

90 δομῆς. φοβοῦμαι γάρ, μή πως ἐλθὼν οὐχ 
“ Ω 4 ὥς ΣᾺΝ » Ν ς “ ἘΠ "νε 

οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν 

οἷον οὐ θέλετε μή πως ἔρεις 19, ζῆλοι 2), 

θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισµοί, 

9] φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι μὴ πάλιν ἐλθόντα 
21 ’ λ ς » Δ «ς -“ Ν 

με” ταπεινώσῃ”; ὁ Θεός µου πρὸς ὑμᾶς, καὶ 

πενθήσω πολλοὺς τῶν προηµαρτηκότων, καὶ 

μὴ µετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ 
/ 4 'ϑδὶ ” 9 ” 

πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ έπραξαν. 
/ “ » Δ « “ ΒΟΥ 

19 Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. ἐπὶ 

στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσε- 

ιϑ 
- - « 

ται πᾶν ῥῆμα. προείρηκα καὶ προλέγω, ὡς 
Δ Ν ’ γρ 5 λ . η 1 

παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν γράφω 

τοῖς προηµαρτηκόσι καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 
ω κ᾿ / » . 
ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι" ἐπεὶ ων 

δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χρι- 
- 8 ή 8 - ᾿ 9 ΄σ ϑ' Ν ΄“ 

στοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ 

4 ἐν ὑμῖν' καὶ γὰρ εἰ” ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, 

ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ. καὶ γὰρ καὶ 
{ - - 

ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν" αὐτῷ, ἀλλὰ ζησόμεθαδ 
ς 
εαυ- οι 

᾿ 5 ” δ᾿ /΄ “ Ἂ ς - 

σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ εἰς ὑμᾶς. 
Ν /{ ΄“ 

τοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς 
/ Ἆ ᾿ 5 ’ ε , 

δοκιμάζετε. ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτούς, 
μὴ ΕΣ ”- - Ἁ 2 ε ο 3 , α] / 

ότι Ίησους Χριστος ἐν υμίν ἐστιν; εἰ μὴ τι 

| ἀδόκιμοί ἐστε. ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε 

-Ἡ 
α΄ ή ” ΕΣ 3 ΟΥ̓ 3 / » Π ΔΝ 

ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι. εὔχομαι δὲ 
μ᾿ ΔΝ 4 . “ -- 

πρὸς τὸν Θεόν, μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν µη- 
, [2 “ ΄“ 

δέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ 
- « ” Ν Δ ”- ε “ Ν ε 3 / 

ἵνα ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδό- 
᾽ Δ / ΄ ΔΝ - 

οὐ γὰρ δυνάµεθά τι κατὰ τῆς 

χαίρο- 
Δ “ ς - ΕΣ “ ς “ Ν 

μεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενώμεν, ὑμεῖς δὲ δυ- 

5 
8 κιμοι ὦμεν. 

9 ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 

Αι . - τὴ Ν ᾿»» ως Δ ενα 
νατοὶ ἠτε' τοῦτο δὲ καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν 

“2 αὶ “Ἢ “ ” ] / 

κατάρτισω. διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, 
“ Α οὗ 

ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι, κατὰ 

16 ]Τάλαι 

17. 0 ος : 
για γα.) 

185. κατέναντι 

ἰοΐ, γοὲ 

19 ἔρις 30 ζῆλος 

ἐλθόντος µου 

2 αἰ µε 

1 (νῦν,) ΟΠ. γράφω 

3 οηι. εἰ 

ὃ ρηι. καὶ 

4 Ἡαγῃ. σὺν 

δ᾽ ξήσομεν 

ὁ εὐχόμεθα 

.. 7 οπι. δὲ 



το ΤῊΝ ἄΑΤΙΑΤΤΙΑΝΡ 1. 1..-9. 

1611 
{10 Ῥοψγογ. πίο]ι ὑμ6 Τιονᾶ Ἰναξ]ι 
Ρίνοη πιο Το οὔϊβοβίοπ, απᾶ ποῦ {ο 
ἀθδίγασίίοη. 
11 ἘππαΠγ, γούνα, {αχθυγο]]: Όσο 

Ῥογ{θςί, "ὈῈ οἵ ροοᾷ εοπι{ουί, Ὦο οἵ 
οπθ τη], 1γο ἴῃ Ῥθασο, πα {πὸ αοα ; 
οὗ Ιονϑ απιά Ῥεαςο 5Π8}1} "6 συ] γοα. 
12 ἄτοεί 9Π6 ἃπούμιθυ γη]ι θπ ΠΟΙῪ 

1195, 
18 ΑἹΙ {16 βαϊηὺβ βαϊαΐθ τοι. 
14 ΤὴΘ ρτασο οὗ {π6 Τιοτά “6515 

Οµα1ρί, απά {πὸ Ίογο οἳ αοᾶ, απᾶ 
{6 οοΙΠΠΙΗΠΙΟΠ οὗ {πο Πο] ἄπορί, 
Ῥο να] γοι 811. Αππθη, 

4“ Τῃο βοσοπά Ἠρίβί]α {ο ἴ]χαο ΟοσΙη{ΠίαπΒ 
να γι 6η τοπ ῬλΠρρί, α οὐέψ οἵ 
Μασοάοπία, Ὦγ Τ1ΐα8 απ Ἰωασᾳ8. 

1881 
{86 Δα οΥ πο} {πὸ Τιογνᾶ 

6ανο 1η60 Τον 11] Π]ηρ αρ, απᾶ 

ποὺ ἴον οπβπρ ἄονγη. 
11 Ἐππα!ςσ, Ὀτοίμχοι, 1{αγ6γγο]]. 

Ῥο ρεγ{οσζεᾶ; 6 οοτηξογ θᾶ : 6 

οἳ [6 βᾶτῃηβ χη] η ; Πἰγ8 ἴῃ Ῥθασθ: 

παπά ιο αοᾶ οὗ Ίογο απᾶ Ῥεαςο 
19 518} Ῥ6 νι γοα. Βαϊαίθ 9Ἠ9 

ΑΠΟΙΠΘΥ ση] ἃ Ἰοῖσ Ε͵55. 

15 ΑΙ {ιο ραϊπ{ς βα]πίο τοτ. 
14 ΤΠ σταςθ οὗ ιο Τιοτᾷ ᾳεβας 

Οτ1βέ, απά ὑπὸ ον οὗ ἀοᾶ, απᾶ 

{86 οοπΙπηαῖοπ οἳ ἴλο Ἠο]γ 

ἀΠορί, "6 πα γοι 81]. 

ΤΗΕ ἨΡΙΡΤΙΕΒ ΟΕ ῬΑ ΠῚ, ΤῸ ΤῊΝ 

αΑΤΑΤΙΑΝΡ, 

1 Ῥλυτ, απ Αροβί]α, ποὺ οὗ 1ΠΘΗ, 
ΒΘ ΠΟΥ Ὦγ πια, αὖ Ὁγ 9 655 Οµτ1ςί, 
απά ἀοάᾶ {πὸ Ἐαίμεν, γ]ο ταἰβδδᾷ Πτα 
{γοτα {με ἀθαά, 
2 Απᾶ α]] {πὸ Ῥγείχεη τ ΠΟ ατο 
γη Ἠμθ, απο {πο ΟπΠπτεμος οὗ 
ααπ]αα: 
8 ἄπτασο Ῥο {ο γοα απᾶ Ῥομσο, ἔγοπη 
ἄοά {πὸ Ἐαί]οαχ, απιᾷ ἴσου οσα Τιοτᾷ 
ζορας Ο11ρ6, 
4 πο ρανο Ἰήπιβα]Ι ΤΟΥ ΟἿἿ 5118, 
{πῶ Ίο τηϊρηῦ 4εἨνεν τς ἴγοπαι 0118 
Ῥτοδοπῦ ον!] του], δοοογάϊηρ {ο {πὸ 
νι] οἳ ἀοᾶ απιᾶᾷ οαχ Ἐαίμον, 
ὅ Το γ]οτα ὁο Ρ]οιγ ος ετετ απἆ 

6Υ6Υ. ΑΙΠΠΕΗ. 
6 1 πιαχγε], ἐ]ιαῦ γοα 316 50. 80Ο0Π 

γοπιονοαᾷ {τοπ η λαξ οα]εά γοι | 
ΙΠ{ο {λα ρταςς οὗ ΟἨτὶδί, απ{ο αἩ- 
οὔ]ιου ἄοβΡε]: 
τ ἨΠΙοἩ 15 ποῦ αποί]θυ; Πα {πεγα 

Ῥο βοππο {παῤ {αοπρίο οι, απᾶ 
ψ/οπ]ᾷ Ῥεχνονῦ {με «οβρε] οὗ ΟἨτίβύ. 
8 Βαεύ ἐποισ] νγθ, ΟΥ απ Απροὶ ἔχοτηα 

Ίθανοι, Ῥγουςὴ απ οὐδεν «οβρεῖ 
ππίο τοι απ λα πΥΠΙοἩ νο πᾶν 
Ῥγοασ]ιοᾷ ππίο σοι, ἰοῦ Πτα Ρ6 δο- 
οπγςοᾶ. 
9 Α: νο βαϊα Ῥεΐοτο, 5ο 58} 1 ΠΟῪ 

αραῖῃ, ΤΠ απΥ ππαἩ ῬγεαςὮ ΑΠΥ ο]16Υ 
ἄοβρα] ππίο γοι ἔλαι Ὠιαῦ το Ἠαγε 
χοσρίγες, Ἰοὺ τη ΡῈ αοσπχξες. 

1 ῬΑῦΙ, δὴ αροβΏθ (ποῦ οτι 
1ΏΘΗ, ΠθΙ(θΥ ΠΥ Ο.Ρ}} Ίππαπ, Ὀαὺ 
ὠωγοπρ] 6βι5 ΟἨµνὶδί, απᾶ αοᾶ 
{π6 Ἐαί]οαΥ, νο χαῖδες ἴση {γοτη 
ιο ἀἆθαί), απᾶ 811 ὑπ6 Ῥτείμγει 
161} 816 Ὑ1ΠῚ 1ηθ, Ἱπίο {Π6 
οπήχομες οἳ Αδαια: ἄπχαοο {ο 
γοι δα Ῥεασος ἆοπι ἀοᾶ {16 
Έαίλου, απᾶ ΟἿἿἹ Τιονᾷ «6518 
Ομ δῦ, νο ρανο Ἠπαξδε]! ΤΟΥ ο 
515, ὑπαῦ Ἰιο τη]σηέ ΘΙ ΤΟΥ ας 
οαῦ οἳ 15 ρτοδεπί ον1] ὃ ποτ], 
ποοογζπρ {ο ἔ]λο τσ] οὗ οι ἀοά 
δι Ῥαΐζμαν: {ο ποπ δα ἴ]ο 
ΒΊΟΥΥ 4ΐοχ 6ΥΕΥ απιᾷ οΥεχγ. ΑΤΠΕΠ. 

6  ᾖΤ1παχγε] {μαῦ γααχαβο α ίσο] 
}ΘΠΙΟΥΊηΡ χοπ Ηϊτη {λαῖ σα] εά 
γοι ἴῃ {μο ργαςο οἵ ΟἨτὶδὺ πη{ο 
α ἀιβεγαπό ϱοβρα]: νη]ο] 15 ποῦ 
αποίἩεχ φοδρεί: οπ]ψ ἴλετε ατα 
5οπηθ {ια {ποπρ]ε γοα, απιά 
πνοπ]ά Ῥετγετύ {πο ροβρε]ὶ οὗ 
Οµτ]ςς. Βα ἔποαρ] πο, ΟΥ αἩ 
πησα] {γοπῃ Ἡδαγεη, ΒΠΟ Πα Ῥγεασ]ι 
δππίο τοι απγ ΡοΒΡεΙ 6οἴ]μογ 
{88 ας ὙΙΟἩ πο Ῥγοασ]λεά 
ππίο τοι, ᾿οῦ Ἠϊπα Ῥο απιαίπεππα, 

9 Α8 νο Πᾶν βαὶᾷ Ὀείονθ, 850 
βαν 1 ΤΟΥ͂ αραίῃ, Τὸ αἩπγ τση 
Ῥτοσσ]αί αηΐο γοα αΠγ Ροςδ- 
ρε] οἴπεν ἐμὰς ιαῦ 161} γα 
χοσοϊνρᾶ, 1εῦ ἶσα Ῥε απαίμεπια. 

τῷ 

[} 

μ 

σι 

-- 

οο 

10Υ, 
γε]οἱσα: 
δὲ ρε) 
Τεείεά 

1054 
γιά}ι 

3 Βοπιο 
ἃ ποϊθηῦ 
Δ] 1οΥ]- 
{165 τροὰ 
7Υοὴν 
σοαᾶ οἱ)" 
Τα, 
αλα ἐπα 
1ο 
«εδ 
Ολγὶοί. 

505, ασε 

45, 
τπίο ἐς 
ασις οὗ 
ἐμὲ αὐὸΣ. 

δΟΠηΘ 
αποϊοηί, 
ααὐλλοτ]- 
{105 οχηϊέ 
[7 7) 
φοι. 

605, 
οοπίραγν 
ἰο ἐ]ιαί 



ΕΗΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑΛΑΤΑΣ. 

τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ μοι ὁ Κύριος εἰς 
οἰκοδομήν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν, 

11 Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε΄ καταρτίζεσθε, 

παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε΄ 
καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται 

19 μεθ᾽ ὑμῶν. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ 
φιλήματι. 

ι8. ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες, 

: Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ᾿Αγίου 
Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν, ἀμήν 

[Πρὸς Ἐορινθίους δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ 
Φιλίππων τῆς Μακεδονίας, διὰ Τ του 
καὶ Λουκᾶ. |10 

Ρα  ΟΑ 
Ἢ ΠΡΟΣ 

ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

- 3 / 3 αν 3 3 / 

1 Παῦλος ἀπόστολος (οὐκ ἀπ ἀνθρώπων, 
λ - - - 

οὐδὲ δι ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ ᾿Τησοῦ Χριστοῦ, 

καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ 
- νΝ ν 

9 νεκρῶν), καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, 
- » / - : ΠΗ / ον 

3 ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας' χάρις ὑμῖν 
ΔΝ ᾽ / » ΔΝ - / ἢ Αα / 

καὶ ειρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς", καὶ Κυρίου 

4 ἡμῶν” ᾿Ιγσοῦ Χριστοῦ, τοῦ δόντος ἑαυτὸν 
ε « - “ , 

ὑπὲρ τών ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται 
ς “« - - - ΄ 

ἡμῖς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος" πονηροῦ, 
σης ο - κ Ἔν ας πὴ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν 

ο ς / 3 ν 5“ “ 31} 

δῷ ἡ δύξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 

αμήν. 
Ε ΄ “ “ , 
ὃ Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε 

ὅν τῷ “ , τ᾿ τρ » ΄ ΄ “ 
απο του καλέσαντος υμαᾶς εν χάριτι Χριστοῦ 

Ἰ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ 

μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾷς καὶ θέ- 

λοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χρι- 

8 στοῦ. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐ- 

ρανοῦ εὐαγγελίζηται" ὑμῖνδ παρ᾽ ὃ εὐηγγελι- 
9 σάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκα- 

μεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγ- 

γελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 

8. ὁ Ἰζύριος ἔδωκέ μοι 

9. οπι. ἀμήν, 

10. οηῖ, διιὑδονὶρ ον 

1 Μανγᾳ. αν ἡμῶν 

3. Ιαγσ. οπι. ἡμῶν 

3. αἰῶνος τοῦ ἐνεστώτος 

4 εὐαγγελίσηται 

δ᾽ Ματη. οπι. ὑμῖν 

ΤῸ] 



Ἱ κα] ιῷ 

ὶ δ). 
ἐμαὶ ἠὲ 
36αγΝ. 

τον, γ8- 
ζει. 

10Η, 5ευς- 
γαϊῳ. 

1611 
10 ΤῸΣ ἄο 1 ποπ Ῥουβαδᾶθ ΊἸΠοΠ, 

ΟΥ ἄοᾶδ οὐ ἄο 1 βθοκ ἴο Ῥίθαβο 
τηθη ΕῸΣ Ἡ 1 τοῦ ρ]θαβθᾶ 1Π6Π, 
1 Ελοα]ά ποὺ Ὄο {Π0 βετναπί οἳ 
Ομ ]ϑί. 
11 Ῥαΐ 1 σον γοιῖι, Ώτείμγαιι, Ολα 

{86 «οβρα] Ὑν]ο] πνας Ῥτοασμεᾶ οἵ 
198 18 ποῦ α1ἴ6γ ΤΠΔΗ. 
19 ΒῸΣ Τ ποϊῖιεχ τεσθινεᾷ 1ὐ οὗ της1., 

πρὶ ὑπο ας 1 ἰαασ{ οἱ, Ῥαί Ὦγ {116 
ταενοε]α[ίοιι οὗ ᾗοδας Οµτ]ςῦ. 
19 Ἐοχ γο Ἠαγο Ἰεατᾶ οὗ τὴν οοἩ- 

γοαγβαΊοπ ἴῃ Όππο Ῥαξῦ ἴῃ {1ο 6ης’ 
ἨοἩσῖοι, λοι ἴ]λαῦ Ῥεγοπά ππθαβαγθ 
1 ρετεοσα{εᾷ πο Οματεα οἳ «ο, 
δια πναβίες 16: 
14 Απᾶ Ῥτοβίεᾶ ἴῃ {πὸ εν) Ἐε- 

Ἠρίοι α,ονο 1ΠαΠΨ τα Τοαια]ς ἴῃ 
1ΠΙΠς Οὐ πδύϊομ, ΒΘ ΠΡ 1ΠΟΥΘ οκ- 
οδεΙπρ]ψ σεα]οαβ οἳ ἐπ ἐταδΙοιβ 
οὗ τὴν {αΐμονς. 
15 Βυῦ πνιαη 16 Ῥρ]εαξεᾷ αοᾶ, νο 

βοραχαῦεᾶ τὴ ΤΟΠ ΤΠ ΠΟ ΠΟΥ 5 
ΨΟΙΩΡ, απᾶ οα]]ες πιε Ὦψ Πῖ5 ρταςο, 
16 Το ταενοαα] 115 501} 1π 1ης, ὑπαῦ 1 

πηὶρη{ Ῥγθασ]ι Ἰήτη απποης {π6 Ίθα- 
Όιαπ, ἸπηπηθζΙα{ε]γ 1 «οη{εχγθοᾷ ποὺ 
τ ἤθθη απᾶ Ῥ]ουος : 
17 Νεϊμιον ποπ Τὸ παρ {ο ἆονι- 

βα]6τη, {ο ὑπο πΠΙοἩ 1σεγε ΑΡοΡίΙε5 
Ῥοΐοχαο τηθ, αᾶῦ 1 νοῦ Ιπίο Ατα- 
Ρία, απά τεαγηεά αραϊηπ ππίο 1)8- 
ΤΩ ΒΟΤΙΒ. 
18 Τ]οι α[ίον {νεο ΥοαΥς, 1 Γππεπί 

πρ {ο «οεγαραίατ Το 566 Ῥείαχ, απᾶ 
αροᾶο ὙΠ Ἠήπα Β{{6ειι ἄαγς. 
19 Ῥπί οἴ]ιογ οὗ {π6 Αγρορβί]ες παν; Τ 

1016, 84Υ6 «απο ὑμ6 Το Ῥγο- 
{Π 61. 
20 Νουν {Π|6 ὑήπρς 10} 1 νυτ]{ε πη- 

{ο γοα, Ῥεμο]ά, Ὀείοτε αοα 1116 ποῦ. 
21 Α{ίοτπαγάς 1 οαπιο ΙΠπίο {πὸ 

ΥΘΡΊΟΙΒ οὗ Ῥγτῖα δα Οὐ]οῖα, 
22 Απᾷ τγὰβ τη κηονγῃ ὈΥ ἔασο πιηΐο 

Όια ΠΤ ΟΠ 65 οἱ δπ|ᾶ:58, νηῖσ] Ἰν 6 
ἴῃ Ομ ϑῦ. 
25 Βαΐ που πᾶ πραγ οἩ]ψ, ὑπαὺ 

Ίο ὙΠΟ Ῥουβθοτθα αδ πι {1165 
Ῥαβῦ, πουν Ῥτοσσλεί] {πὸ {αἰ} 16 ἢ 
οπισο Ίιο ἀοϑυσουθ. 
24 Απᾷ {μεγ ρ]οπιβεᾷ ἄοά ἴῃ 116. 

Ὁ Τ]ει {οπτῖθει γθαις αἴἴογ, 1 
ποπ αρ αραϊηπ {ο «εταδα]οτι τ} 
Ῥατπαβαβ, απά ἴοοἷς Τιῦαβ 1 τηθ 
8180. 
2 Απᾶ Τ πτεπῦ πρ Ὦγ τεγε]αΙοἩ, απιᾶ 

οοπηπηπΙσοα {ο απο ἔπετη ολα (ἄοςΡο] 
ν]]ο]ι 1 Ῥτοας] απποτρ {1ο ἀθπίϊ]6ς, 
Ῥαῦ ΓρτϊναίεΙψ {ο {επι ΒΟ ΤΟΥ 

ΤῸ ΤΗΕ Ο6ΑΙΙΑΤΙΑΝΡ ΠΟ 10---Τ1. 9. 

1881 
10 ΤῸΣ απα 1 πον Ῥενςπαῖπρ 1Πθη, 

ΟΥ ἀοάδ ΟΥ̓ Ὁ 1 βθοκίηρ {ο 
Ῥ]οᾶ8βδο Ἰηθη 1 1Τ πετο ει 
ρ]ααβῖησ 1Π6Ώ, 1 ελοα]ά ποῦ Ῥε 
ἃ 1βοτναπ{ οὗ Οτ1ςς. 

11 Έοντ 1 πιακο Ἐπονπι ἴο τοι, 
Ῥτοαίβγοα, α5 {οπομῖηρ {λα ϱοβρο] 
νυΙο] γγὰΒ Ῥγοασλεί ὈΥ της, ε]ια 
10 15 ποῦ αξἴεγ τπαἩπ. ἘῸΓΣ ποῖ Π 6 . 
ιά 1 γϑοοῖνθ 165 ἔγότη 2ΠΙ8Π, ΠΟΥ 
ππαβ 1 ἑααρμί 16, Ραὺ {έσαπιε {ο 
ιο {ητοιρ] τεγε]αοη οἵ «655 
Οµ1βί. ΒῸΣ γο Ἠανο Ἠεατᾷ οὗ 
ΤΗΥ ΙΠΑἨΠ6Υ οὗ 16 ἴῃ πιο Ῥαδί 
ἴῃ {μα ὦ ανα γεβσῖοη, Ίου ὑπαὶ 
Ῥεγοπᾶ πηθαβαχο 1 Ῥεγδοσαθεᾷ 
πο οματο]ι οὗ ἄοά, απᾶ ππαᾶᾷο 
Ἠανους]ς οὗ 16: απᾶ 1 αἄναπεθα ἴῃ 
{πὸ 9ος’ τεΙσίοη Ῥεγοπᾶ 1ΠαΠΥ 
οἱ πηῖπο ΟΥΊΙ ἃδθ ὃαΤΙΟΠΡ ΤΙΥ 
οοαΠίΥΥΙΠΕΗ, Ῥοῖηρ ΤΠΟΤΘ ϱχεθεί]- 
ἴηΡΙΥ Ζεα]οαβ ΤοΥ ιο ἐτασδίοπβ 
Οὗ τι 14ἱ1ε6Υβ. Βυῦ πλαν 1έ 
πναςδ ἴῃθ ροοᾷ Ῥ]εαξατο οἵ «ἀοᾶ, 
Ὕ)0 5οραταζεᾶ τηθ, εὐ θη ἔτοτα τηΥ 
Τοῦ Υ 5. νοπιῦ, απᾶ οα]]οεᾷ τη 
{Ἡγοασ]Ώ Ἠ15 ρταςε, {ο τενοεα] Ἠϊ8 
ΒΘοπ ἴῃ πηθ, ὑμαῦ Τ τηϊσμί Ῥγοσς] 
Ἠϊτη απποτῃς {με ἀεπίΙος: ΙΠΠΤΠΘ- 
ἀια{οἶν Τ οοπ{ετγοᾶ ποὺ ση] ἢ 65}} 
απᾶ Ῥ]ουᾶ: πεϊίμαν νοπί 1 πρ {ο 
1ογπβα]οτη {ο έπεται ΒΟΉ Ὕγενθ 
προδ/]θ8 Ῥο[ογο τηε: Ῥαΐ 1 πγεπί 
ΦΥΓΆΣ Ιπίο Αταρία: απά αραῖῃ 1 
γαίαγποᾷ ππ{ο Ώατηβδοις. 

ΤΈποπ αἲίεν {μταεο γεανς Τ πεί 
τρ {ο 1 6γβα]ετη {ο ὁ νιβδὶῦ Οερ]α», 
απ {αντιοᾶᾷ πμ Ἠϊπι Ἀ{ίεειι 

19 ἄαγδ. Βαΐ οἴ]εν οὗ {πο δροβί!8β 
ΒΔ 1 ποπθ, ὅβανγο «απιθϐ ἔ]λοα 

20 Τον” Ὀχοίμετ. Νοπ {οπομῖτπς 
Όλο Οήηπρς ΒΟ Τὸ τυϊίθ απίο 
το, Ρε]ιο]ᾶ, Ῥεΐονε ἄοά, 1 119 ποῦ. 

21 Τ]σιι Τ σατηο Ιπίο {Πε τορίΙοΏΒ οἵ 
22 Ἐντία απᾶ ΟΠοῖα. Απᾶ Τ πας 

5011 απ]κπονπη Ὦγ ἴασο απίο {π6 
Ο6ἨάΤΕΠΕΕ οἳ πάσα τ 10} Ὕετε 

25 ἴῃ Ομτὶςε: θα ΠΥ οπ]γ πραγ 
ΒΑΣ, Ἠο ὑπαῦ οπςθ ρεγδεσπ{αᾷ τς 
ΠΟΥ Ργδασ]ιε{]ι {πὸ Τα} οἳ πν]ῖσ]ι 

24 Ἰε οποθ τηδᾶθ Ἡανοσ]ς; απιᾶ ἴμεγ 
σ]οτίπεᾶ ἄοᾶ ἴῃ τη6. 

2 Ίπαν θαξίοχ {Π6 8ρασο οἵ ἔοτχ- 
ἴθεη θα 1 πεπῦ πρ αραῖῃ {ο 
16γπδα]ετη να ΒαγπαβΡας, {α]άτις 

2 Τιία5 8150 τι τηθ. Απᾶ 1 πεί 
τρ ὈΥ τεγε]αοη; απᾶ 1 Ἰαϊα θ6- 
ἔογθ ἔμοῖὰ {πο ροςροαὶ πο] 1 
ῬΥΘΔΟῊ διηοηρ {π6 (οπ16Ε, Ῥαί 
Ῥτϊναί{εΙγ Ῥεΐοτε {παπα πο ἵ ΤῈ 6 

12 

19 

1: η». 

μ᾿ οι 

10 

1 -1 

18 

αγ. 
δοπεῖ- 
δογϑαλιῖ, 

Σ0χγα 
2101] 

δαν, πι 
314 }αοο. 

405, δὲ- 
{οπές αἲ- 

φιια που 
τοὶ 

505, δέ 
οπή 

605, 
Ὅι έλα 
οοιγδεο 

ΤΟΥ, αγὸ 



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑΛΑΤΆΣ. 

” Ἅ 10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ 
ἘΣ ᾿ πο - 3 σ ”,. 3 

ζητώ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρῦ ἔτι ἂν- 
/ " - - - 3 Ἂ 

θρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν 
Ε 

μὴν. ᾿ ᾿ 

1 Τνωρίζω ϑὲϊ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον 
Δ ΕΣ ν αν 3 (ὃ “-“ σ » » Ἄ 

τὸ εὐαγγελιόθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ 
” » Ν ὰ :] Δ Δ ) ’ 

13 ἄνθρωπον. οὐδὲ γαρ εγω παρα ἀνθρώπου 

παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι 

13 ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. ἠκούσατε 
; Ἁ 5 Ν 7 / ε) πα ] 

γαρ την ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε εν τῷ ἴΙου- 
.. “ 9 1] ΝΥ , 

δαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν 
ΕῚ ,ὔ Μ ΄ “ ᾿] , 9 ΄, ἃ 

ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπόρθουν αὐτήν 

1: καὶ προέκοπττον ἐν τῷ Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολ- 
τς ᾿ - ΄ . 

λοὺς σὐνηλικιώτας ἐν τῷ γένει µου, περισ- 
| - « - 

σοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν 
α σα 

Ιδ µου παραδόσεων, ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεός, 
οσα με αὐ ήν ἢ / ᾿ . ὁ ἀφορίσας μὲ ἐκ κοιλίας μητρός µου καὶ 

, " - ῃ υ Ὅν Πω 
16 καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἀποκαλύψαι 

Δ ελ Ραὐδτ » » ἀ ἢ .«Ἁ / 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι 

εν » ο ” 2 , ΕΣ ΄ αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέ- 
τς ΘΟ ΚῪ “ 9 ον ο Ινξ 3 

17 µην σαρκι και αιµατι οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς 

Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺξ πρὸ ἐμοῦ ἀποστό- 
λους, ἀλλ᾽ ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν 
« , - ή 

ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. 

ΙΒ Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἵερο- 

σόλυμα ἱστορῆσαι ΠἨέτρον", καὶ ἐπέμεινα 

10 πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε: ἕτερον δὲ 
- ε / 3 

τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον 
ΔΝ - ’ ὰ -- 

20 τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου. ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, 

ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι οὐ ψεύδοµαι. 
5. - 

9Ι ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ 
9 ικῷ Στῆς Κιλικίας. ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ [] . μη ΤΥ ἰῷ τ 

[ή ἴω » ’ η σν ᾿ (. ” 

προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαίς τῆς Ἰουδαίας ταῖς 
ἘΞ ξ Ξ 

23 ἐν Χριστῷ" μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὃ 

διώκων ἡμᾶς ποτέ, νῦν εὐαγγελίζεται τὴν 
/ 

πίστιν ἦν ποτε ἐπόρθει. καὶ ἐδόξαζον ἐν 
» Ἀ Ἁ ’ 

ἐμοὶ τον Θεὸν. 
Ἁ - 

5. Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν 
ε 

ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμ- 
Ἀ ΄ 

3 παραλαβὼν καὶ Τίτον. ἀνέβην δὲ κατὰ ἀπο- 
δ᾿ » “ 3 ΄ 

κάλυψιν, καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον 
ΟΣ / 3 “Ἢν » 5») ν - 
ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς 

6 οι. γὰρ 

7 γὰρ 

8 Κηφᾶν 



194 το ΤΗΕ ΖΘ ΑΥΤΆ ΑΝ ΤΠ. 9-14. 

1611 
οὗ τερπία{Ίοη, Ἱερῦ Ὦγ ΔΠΥ͂ τπθαης 1 

1881 
οὗ τερπίθ, Ἱερί ὮΥ ΔΗΥ͂ ππεαης 1 

βΠοπ]ά τα, ΟΥ̓ λαᾶ ταπ, 1π γαίῃ. 
8 Ῥαΐ ποιίμου Τιΐαβ, νν]ιο σγας ἢ 

της, Ῥαϊπρ ἃ (γθεῖς, νγὰβ «οπρε]]εά 
{ο Μὰ οἰγοππησίδεά: 

5μοπ]ά Ὦε ταππΙπᾳ, ΟΥ̓ Ἰιαᾶ ὙΠ, 
8 ἴῃ ναῖπ. Βαῦ ποὺ θν6η Τ1618 0 
γα σης] 1ης, Ῥοῖηρ ἃ ἀτοθοξ, πγαβ 
οοπιρε]]οᾶά {ο Ὦε οἰγοπππσϊδεᾶ: 

4 Απά ναί Ώθοαπςδε οὗ {αΐ5ο τε- 
Ώωτοη ππαπγατες Ὀγχοιρηῦ ἴπ, ὙΠΟ 
οαπιθ ἴῃ Ρχ]ν!]γ {ο 5ΡΥ οαὖ ουχ ΗῬεχίη, 
νο] γα πᾶν ἴῃ Ο1δὲ 9 6585, ὑπαῦ 
6Π6Υ τηῖρΗ{ Ὀχίπρ τι πο Ῥοπάαρο. 
ὃ Το ψ ΠΟΙ πἡγῈ ϱαγο Ῥ]αεο Ὁγ εα}- 

16οίίοἩ, πιο ποὺ Του απ΄ Ἠοιν, ὑπαῦ 
Όπλα ἱταῦ] οὗ {ο ἄοεΡρεὶ τηϊρ}ιῦ «ο1Ι- 
ππο πΙ(Ἡ τοι. : 
6 Βαύ οἳ Ἰιαρθ, πο 5εεπιθᾷ {ο Ῥα 

Βοιηθν δύ, (πΠαύδοεσεχ {]αγ πνετε, 
10 τοδί πιο πια{ί6Υ {ο τη, 601 
δοοθρύθί πο τηΝΠ᾽Β ΡΕΓΒΟΠ;) ΤΟΥ {116Υ 
ΤΟ βοεχησᾶ ἐο ῥά δοπιειυ]αέ, ἵπι 60Ι- 
{6ΥεΠςθ αἀάθᾶ ποίμῃϊπρ {ο τηοθ. 

4 1απᾶ (ναί Ῥεοααςδα οἵ ἴ]ο ἔ8]56 
Ὀταείμτου ρτϊνΙ]γ Ῥγοασ]ηέ 1π, πο 
σαπηθ 1 Ῥηάν]]γ {ο 507 οτιῦ ΠῚ 
ΠΟΥ ΒΟ νε Ἠανε 1η Ομτῖςί 
ᾖοδας, ὑμαῦ μεν τησ Ὀτίηρ τι8 

ὅ Ἰπίο Ῥοπάαρο: {ο ΨΊοπη Ὑγθ σᾶνθ, 
Ῥ]αςσς ἵπ ἔπ τᾶν οἵ βαῬ]θοίοη, πο, |) 1 { 
ποῦ ΣΟΥ απ Ἠοπγ; ἐμαῦ {Π|6 ἐστι οὗ} ᾖ 
Ώιο σοβΡα] ταϊρηῦ οοπΏπαο να 

Ὁ γτοα. Επί ἴτοπα 0Πο5βθ 0 Ἄπγεγα 
χορη{θᾷ {ο Ῥο βοπιαπγ]λαῦ (ὄν]αῦ- 
ΒΟΘΥΘΥ͂ {1ου “οτε, 16 τη κοί πιο 
τηδίζου {οτηθ: αοα αεεορθεί] ποῦ 
Τη8 5 ῬΘΥΒΟΠ)--- ΠΟΥ, 1 5αγ, πΠο 
πγθχο οἳ τερα{θ Ππρατίοᾶ πούμϊηρ 
η 

105, δύ 
10 να 
ὀεζατιό 

305, αγνό 

505, 
το]ιαί 
{16 οπι0ὲ 
10ο ό 

τ Βαυΐ οοπ{χαχ1π1θθ, πε {αγ Βα 1 ἴο τηο ΟΠ ΤΥ ΊΞ6, ΜΉΘ εἰδὴ 

ἴλαί {Πο ἀο5Ρ61 οὗ πο πποϊγομτηοῖ- {Π6 ἐπαὺ ἘΠπαα Ῥεεπ Ἰμἐγτιβῦ- 
50. Ύγαβ οοτητη 1 6 απίο 1Π6, ἃ5 Π6 
οβΡο] οὗ ἴλε οἰτοππιοῖϊβδΙοι γγαβ πηΐο 
Ῥείετ: 
8 (ΒῸΥ ο ὑπαὶ νυτοαρ]ῦ ε[βεοίια]]γ 

1η Ῥείογ {ο {ο ΑΡοβΙΙεδΠΙρΡ οὗ ἴμα 
οἹτοππησΙδίοπ, {Π6 88116 Ίγα5 ταὶρΏ 
1η της {οπ/ατάς ὑπ6 (θη 1165.) 
9 Απά γ/]θπ «9 ατηθ», Ο6ερ]μαβ, απᾶ 

ΊοἩΏπ, πο βαθπιθᾷ {0 Ὀο Ῥί]αΥΒ, 
Ῥεχοσῖνεᾶ {]ια ρτασε ἐΠαῦ γναςδ Ρῖνει 
ππ{ο πιθ, ὑΠ6Υ ῥαγο {ο της απᾶ Ῥατ- 
ηπαΡαΒ {με τὶσ]ῦ Παχιᾶς οἱ {εΠουγβΗΙΡ, 
ἐλαί πο ελοιι]ᾷ ο ππίο πὸ Ἱδαί]ει, 
απά {πεγ ππ{ο ὑΠ6 οἰτοπππσοῖϊβδίοη. 
10 ΟπΙγ {ια ι:οιζά ναῦ νο 5ποπ]ά 

ΥΘΤΠΙΘΠΙΡΏΕΥ ἔ]ιθ ῬΟΟΥ, [86 βα1Πθ ὙγΒ10} 
1 4150 πγας {ογγατᾶ {ο 40. 
11 Ῥαΐ θη Ῥεΐευγ πγαδ οοπ1θ ἴο 

Απϊοσ]ι, Τ τι βίοοα Ἠάτη {ο ἔ]ιε ἴδοο, 
Ῥδσβτδο 11ο τνας {ο 6 Ῥ]απηεά. 
12 Ἐον Ῥε[οτο ἐμπαὺ οετίαίπ ϱα1Πθ 

{ΤΟΠΙ «81168, μ6 ἄἱᾷ οαῦ σι {πὸ 
(θη 1165. θαῦ πετ {αγ πθγε 60116, 
Ἡε νι πᾶγνονν, απά βερατα{εᾷ Ἠπιδα]Η, 
{οατίης {]1θπη τολίομ Ίσεγο οὗ Ίο οἵτ- 
οπτης]βίοἩ, 
18 Απά {ο οἴ]μοεν ον )ῦ5 ἀῑδεοπηρ]εᾶ 

Ἡ]κονγῖδε ση] εἴπη, ΠΠδοπππο]ι ελα 
Ῥαγπαβαβ 4150 πναβ οαχπεᾷ απας 
τ 0} {Π61} ἀἰδεπηπ]αίΙοη. 
14Βευῦ τηε 1 βαν’ ὑμπαΐ {]ιεγ γνα]]κοᾶ 

ποῦ πρτίσ{]γ δοοογαϊηρ {ο {πὸ ἐπί 
οἳ {μ6 (οβρα], 1 βαϊά απίο Ῥείΐεν 
Ῥοδίοχα {παπι 811, Τῇ Όποια, Ῥεΐπρ 8 
Ίαν, Ηγοαδί αἲίογ ἴ]ε τη 6 7 οὗ 
ἄἀοπίί]θ», απᾶ ποὺ 85 ἆο {ο ᾖσπβ, 
πἩγ οοπιροε]οεύ ποια {πο (ἀοπίΙ]εΒ 
{ο Ἠνο δὲ ἆο {πε σεπ52 

ο σιὮ {πὸ ϱοβρε] οὗ ιο τποῖν- 
οππςΙβΙΟἨ, 6Υεπι ἃ5 Ρϑίου τι ἐλα 

8 φοϑβρεῖ οἵ [16 οἴτοππποϊδίοι (ΟΥ̓ 16 
ὑπαῦ σγομρμύ Του Ῥοΐετ πιηΐο ἴ]ο 
βΡρος{]ας]Ιρ οὗ {Π6 οἴγοπταςΙβδίοηῃ 
ψγοιισἩ{ [ΟΥ̓ πιθ 8150 πιηΐο {πε 
ἀεπ]ες); απἆ π]εη Ώπαογ Ῥεχ- 
οεῖνεᾶ ἴ]ιο ϱταςθ {λαῦ πας Ρίγεῃ 
ππ{ο 18, {41165 απά ΟερΠαΡΒ απά 
ΦοἨπ, 1ογ πο ὅτου τεραθᾶ 
{ο Ῥο ΡΙ]αχς, σάν {ο τὴ απᾶ 
Ῥατπαβας ὑπὸ τισὴ{ Ἰαπᾶς οἳ {ε]- 
Ἰουςμ!ρ, ὑπαῦ νο εΠοπ]ά ρο απίο 
ιο ἀ6π{Ι]68, απᾶ ποὺ ππίο {πε 

[10] 

10 οἴτοππισϊβῖοι;: οπ]ψ έει τὐοιια 
Ενας στο 5]οπ]ᾶᾷ 1οππθπηΡετ ἔα 
Ῥοους: ὙΠΟ γειγ πρ 1 παβ 
4150 Ζθ6α1]οἩ5 {ο ἄο, 

11 ἘῬπίπλεπ Οερ]ιας οαπ]ε {ο Απ- 
{1ος}, 1 ταβιβζοᾶ Πάπα {ο {ο Τασα, 
Ῥεσαμξο Ἰα βίου εοπάεπιπεᾷ, 

19 ἘῸΥ Ῥοαΐοταο ἐπαὺ οθταίη ο.11Θ 
ἔχου άΠ16Β, Ί6 414 δα γη] {ο 
(«ἀαπίι]ες; Ῥαί πε ΠΘΥῪ «81Πε, 
16 ἄγον νασ]ς απᾶ βερατα{αεᾷ Ἠϊπῃ- 
56 1, {εατίπρ {επι ὑπαῦ Ἱπεγο οἳ 
{Ππ6 οΙγοΠΠΙΟΙΦΊΟΠ. Απά {με τοςδί οὗ 
{πε 1 ουγς ἀΙ βου  Ὀ]6α Π]κεσνῖςε γα 
Ίήπα: 1ΠΡΟΠΙΠΕΊ {πα΄ δυο Ῥαχπα- 
Ῥα5 πγας οαγτ]εᾷ απγαγ στι ἐμαῖν 

9 

14 ἀἱδεπηπ]αίοπ. Βαΐ π]σπ Τ βατ; 
ὑπαῦ {λ6γ γγα]κεᾶ ποῦ αρτίρα{]γ 
ποοοτᾶΊπρ {ο ἴ]ιο ὑσπι ἢ οὗ {πὸ ϱο5- 
Ῥ6],1 βαἱᾷ ππ{ο Οερμας Ῥε[οτε {ᾖιετι 
411, Τῇ Όποια, Ῥαΐπρ ἃ αν, Πγεξδί ἃ5 
6ο {πὸ (4 6π{Ι16Ρ, απιᾷ ποῦ 85 ἄο {1ο 
1618, ΠΟ οοπιρε]]αξί {ποτ (πο 
ἀεπέες {ο 1ΐνο ἃ5 ἆο ἐπ Φεβ ῦ 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ. 

- Α 

δοκοῦσι, μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον. 
” 3 

3 ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὦν, ἠναγ- 
/ - Ἐς, κ᾿ / 

4 κάσθη περιτμηθῆναι διὰ δὲ τοὺς παρεισάκ- 

τους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατα- 
ο / ο νι ἃ 3” 3 σκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται" } καταδουλώσουσιν 
9 δολ Δ 4 » Ἄς - ο 

δ οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα 
- .) 

ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς 
Ἔσϑως ας. Ὁ Ν “ / 3 / ς . 

ὁ ὑμᾶς. ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι (ὁποῖοί 
αν " / 

ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει" πρόσωπον 
Ν 

Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει)---ἐμοὶ γὰρ οἱ 

Ἰ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο' ἀλλὰ του- 

ναντίον͵ ἰδόντες ὅτι πεπίστευµαι τὸ εὐαγγέ- 
αι... Ἢ Ξ 

λιον τῆς ἀκροβυστίας, καθὼς Πέτρος τῆς πε- 
” ς ΔΝ ε , ΄ 5» » 

Β ριτομῆς (ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀπο- 
Α - ΄σ 1 

στολὴν τῆς περιτομῆς, ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς 
. ” Ἂν / 8 / ᾿ς ” / 

9 τὰ ἔθνη), καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν 

μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ 
κ σε 5 τν ον 

δοκοῦντες στύλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ 
9 / ,ὕ ιό ε - ” 8 

καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ 
” 9) αν τ ῃ γη / - 10 ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομην᾽ µόνον τῶν 

- 8 
πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα 

αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. 

"Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος” εἰς ᾿Αντιόχειαν, 5 Κηφᾶς 

κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατε- 
3 Η - κ᾿ ος 

ι9 γνωµένος ἦν. πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς 
ο Άγ) / " κ πο / Ξ ἀπὸ ᾿Ιακώβου, μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν 
“ δ 3 ΄ 

ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν έαυ- 
/ , η . - Η 

Ι3 τόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. καὶ 
’ » ” ΔΝ ε Ν 9. - 

συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, 
“ κ / , 4. ὃ ̓νε “- 
ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ 

5 

ΜΗ ὑποκρίσει. ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοπο- 
- ν Α 3 , ”- ’ 

δοῦσι πρὺς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, 
5 - - - 

εἶπον τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων, Βὶ σύ, ἢ Κηφᾷ 
3 ε ΓΝ" » - - Ν ες 4 
Ιουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς ζῃς καὶ οὐκ ἸἼου- 

δαϊκῶς, τί! τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ᾿Ιουδαΐζειν ; 4 πῶς 
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15 ο τὐὖὔο αγὸ 6.718 Ὦγ παϊπτο, 
ΔΩ ποῦ ΒΙΠηΘΥΡ οὗ π6 ἀαπίϊ]ος, 
16 Κπονίηρ ἴΠμαί ἃ τη 15 ποῦ 

{αβϊβεᾶ ὮΥ ὑπ6 σου οἳ {πο Ίαν, 
Ῥας Ὦγ ὑπ6 Γα11 οὗ 9685 ΟἨτὶςί, 
6Υ6η νο Ἰανο Ῥεμενεᾶ ἴῃ {6888 
Ομγ]ςς, ἐπαῦ νο τηϊρΏέ Ῥο ]α5ιιβεᾶ 
Ῥγ ὑπ6 1410} οἳ ΟἨπῖδέ, απᾶ ποὺ Ὦγ 
{η6 πγοχ]κς οἳ ἔ]ιο Ίαν: {ον Ὦγ ἴμο 
σοχ]κς οὗ 11ο 1 5881} πο Ώεβῃ Ὦα 
Ππδβεά. 
17 Ῥαἱ 1ξ νγμ!]ο πο 5οε]ς ἴο "δ 1π5{1- 

βαᾶ Ὦν Ολτ]ςί, πνο ΟΠ ΒΘΙΥ 65 8150 ατα 
Του ΠΩ ΒΙΠΠΘΥΒ, 15 {πεγείογο Οτι 
{16 τη]ηϊρίοτ οὗ βίη αοα Του]. 
18 Έου 1 1 Ῥαᾶ αραῖπ ὑπὸ ὑμίησβ 
το} Τ ἀεβίγογεᾶ, 1 τα] τΙΥΡΕΗ ἃ 
{ΤαΠΡΒΡΥΘΡΡΟΣ., 
19 Ἐου 1 Οπγοισ]ι ὑπ αν απ ἀθαᾶ 

{ο {Π|6 Ίατγ, ναί Γτηϊση{ να ππ{ο (αοᾶ. 
20 1 απ ογασβεά νησι ΟΠτ]εί. 

Νογοτίμε]εβς, 1 να, εί ποῦ 1, Ραῇ 
Οµτ]δέ Ἠνοαί] ἴῃ τη, απᾶ {πὸ 116 
το 1 πον 11νε ἴῃ {ο 681, Τ Ίνα 
Ὦγ {π6 Γαϊδ]ι οὗ {π βοπ οἵ ἀοᾶ, το 
Ἰονϑᾶ πηθ, απᾶ ϱανο Ἠπηβε]{ {0Υ 1ηθ. 
21 1 ἄο ποὺ {γαβίταίε {Π6 ρταςο οὗ 

αοᾶ: ἴον 1 τΙσµζεοαβΠΘΕΒ 60πιο ὮΥ 
Όλο Ίαν, ἔλοιι ΟἨχ1δί 15 ἀ4εαᾶ ἴῃ ναῖη. 

Ὦ Ο {οο]βα αἰαατς, πιο ναί 
Ῥοαπϊζο]εᾶ τοιι, ἐ]ιαί γοα ϱΠοπ]ά ποὺ 
ΟΌΘΥ {π6 ἐγαΐλ, Ῥείογο ΠΟΘ 676Β 
Ἱερας ΟἨτβῦ Ἰαίῃ Ῥεεη ενἰάεπ{]γ 
βοΐ Του, οὐτιο θα απποηρ τοι» 
2 Τ]ή5 οπ]γ σοι] Τ Ίεατα οὗ τοι, 

χοσδῖγεᾶ το {πὸ αρίγῖ{ Ὦγ ὑπ6 ποΥΚΡ 
οἳ ἴπο Ίων ος Ὦν ἴπε στης οἳ 
Τα} 3 
8 ΑΥ̓Θ το 5ο {οο 52 Πανΐηρ Ῥεριῃ 

ἴῃ ἐπ βΡΙΠΙ{, ΓΘ γε ΠΟῪ τηΔ6 86 Ῥοχ- 
{6οῦ Ὦγ ὑπ6 ἤ65}}Ὁ 
4 Ἠαγνο γε ϱαΠεγεᾷ ᾿ 50 τηϑὴν ἐπ Ρ5 

ἴῃ γαίῃ 3 1 10 "ὴὈὲ γοῦ ἴῃ ναῖη. 
ὅ Ηδ ἴ]ιεγαίογο ελα παϊπϊβεγεί] ἴο 

γοα {μα ΒρίτΊ{, ἀμ υγοτ]κείἩ τηῖγας]ες 
ΑΊΠΟΠΡ ΤΟΠ, ἀοαί] 6 16 Ὦγ {μ6 ΤΟΥ 5 
οὗ {πὸ απ, ΟΥΎ Ὦγ ὑπ Ἠεατίηπρ οἳ 
{α1]ι 2 
ϐ Ἐνεν 85 ΑἈταμαπι Ῥοε]μονοᾶ ἀοᾶ, 
απᾶ 165 πας | αοοοαπ{εᾶ {ο Ἠϊπα {ου 
1ΙΡΗ{ΘΟΊΙΡΙΘΒΒ. 
7 Ἐποι γθ [λετείοιθ, ὑμαῦ μεν 

ν/λ]ο]ι 416 οἱ Γα15]ι, ὑπ|6 ΒαΠΠθ αχθ {με 
ομη]άταειπ οὗ ΑΡγαματη. 
8 Απά {μ6 Ῥοπρίατα, {ογεβθοείης 

μαὺ ἀοᾶ νου]ᾶ 7υϑυ1ν {πὸ Ἠεαί]εῃ 
{πχοαρ]ι ἔα, Ῥχοεασλεᾶ Ῥεΐοσε {116 
ἄοβρο] απο ΑΡγάμδτη, δαγίπα, Τι 

| πες β]ια]] 811 παύϊομβ θ6 Ῥ]ερδεά. 

1981 

15 Ίο Ῥεϊπρ ὧἆαπς Ὦγ παίπτε, απᾶ 
ποῦ ΒΙΠΠΘΥΑ οἳ ἴμο «απίΙ]6Β. 

16 γεί Ἰαιοπήπρ {πα ἃ ππαπ 1Β 
ποῦ αδβεᾶ Ὦγ 11ο πγοτκς οἵ 
Όλο Ίαν, Ἴβανο {]λχοασα {α1{]ι 
ἵπ 9 6β5ι5 ΟΠτίβ, 6Υεηπ πο Ὀ6- 
Ἠετεά ον ΟἨτ]ςὲ σεβας, ἴ]ιαῖς γα 
τσὴ Ῥα Παξβοεᾶ Ὦγ Σαϊδι ἴῃ 
ΟἨτ]εί, απά ποῦ Ὦγ ἴ]ιο πγον]ςς 
οὗ {Π| Ίαπν: Ῥεσααξε Ὦγ {πε πγοτ]ςβ 
οἳ {πο Ίατγ 5181} πο Ώο5Ἡ Ῥο 785- 

17 πεί. Βυΐ 1ἢ, 116 το 5οπρ]ιῦ 
{ο Ῥο ι51Π64 ἴῃ ΟἸγδύ, πα 
οἱΎβε]νος 8150 ππετο Τοππᾶ 51η- 
ἨΘΥΑ, 15 Οµτ]δί ἃ πηϊηϊβίοτ οὗ βῖη 2 
Αοᾶ Του. Έοτ 1 1 Ῥαᾶ τρ 
πραϊα ἴλοδο ὑΠήπρβ πυμΙεἩ 1 ἆ6- 
βἰτογεᾶ, 1 Ῥτογο τυ γ561Ὲ ἃ {ταηβ- 

19 Ρτθ6βΒοΥ. Ἐογ Τ (πτοπσ]ι 8 {11ο Ίαν 
οἷοά απ{ο 50116 Ίαχγ, ἐμπαῦ Τ πρ 
το απίο ἄοά. 1 Ἠατο Ῥεεπ 
ογποϊβοᾶᾷ υπ] Ον]; ἀγτεῖι Τ 

18 

20 

Ίνα; απ φεί πο Ίοπρετ 1, Ραὺ | 
Οδ νεα ἴῃ τηθ: απᾶ ἰλαί 
ο λε 1 ποπ Ἠπνεο ἴῃ {πὸ 
Ώαβ]1 1 Ἠπνο ἴῃ ἔα, ἐλε αι 
πυ]ῖσοἩ 15 ἴῃ {ο Βοπ οὗ ἀοᾶ, ὙΠῸ 
Ἰογοᾶ ππθ, αηᾶ ρατο Ἠϊτηδε]! πρ 

21 19Υ1ηθ8. 1 ἆο ποῦ τηακο νοῖᾷ ὑπὸ 
ῥταςο οὗ ἀοᾶ: Τον 1 τισηίεοαξ- 
ηθρς 15. τοι 8 {Ππ6 αν, ἐ]ε 
Οντὶςί αἰθα ἔου ποπρηῦ. 

3 Ο ἔοο δι (αΙααπς, πὸ ἀϊα 
Ῥου θη τοι, Ῥο[ογο ΏΟΒΘ 676Β 

1ος, 
ἰὐοΥ 5 οὗ. 
ἶαιυ 

505, διιὲ 
οπῖν 

805, ἑατὶῦ 

6885 ΟἨτὶβί σναβ ορεπ]γ βοὺ {οτίἩ |- 
9 ογαοϊβεᾶ2 ΤΠΙβ οπ]γ ποπ]ᾶ 1 

Ίεαγπ {Τοπ γοα, Ἠεεεϊγεᾷ γο {μα 
ΒρίπΙς Ὦγ 1116 πγοτ]ς οἵ Ἴπα αν, 

8. ος ΡΥ {με ὅ Παατῖηρ οὗ {410132 ΑΥ̓Θ 
γθ 80 {001512 Πανίηρ Ῥερατ ἴῃ 
{ο ΒΡρίΠΕ, 68Υο6 γθ ΠΟῪ Ῥει- 
{εοιοᾶ ἴῃ ἴπο ἤρθη Ῥιᾷ Το 
ΒΌΡΟΥ 50 ΤΩΒΔΏΥ {μῖηπσς ἴῃ ὙΑ]η 2 

δ Ἡ 1 ΡῈ ἱπᾶάθοᾶ ἴπ ταῖπ. ο 
{μουθέοσθ ὑμπαὺ αρρΗεί] {ο τοι 
{π6 Βρϊτί6, απᾶ πνοτ]κεί] Ἷ πη- 
Υ80165 Β4ΤΙΟΠΡ το, ἄοεί]λ Ίιε τέ 
Ὦ} 1016 νοτ]κς οἳ {π6 Ίαπ, ΟΥ 

μ- 

[ο] 

85 ΑΡβταµατα Ῥε]εγεᾶ (οὔ, απά 
10 πναῬ χοοκοπεά απίο Ἠϊπι ΤοΥ 

τ τἰσμίθοιβΠθΘΒΒ. ποπ 1Πεγθ- 
10χο ὑμαῦ {με π]Ιο ο οὗ 
Τα101, ὑπ 8Β41ΠΘ 4Υθ 80Π5 οἱ Α- 

8 Ῥγαμαπι. Απάᾶ ἴῃο βοτῖρίπτο, 
{ρτοβεαῖηπρ {λαῦ ἀοά 10 πνοα]ᾶᾷ 
Παβυάγ ὑπὸ 1 θη 65. Ὦγ βαϊθ]ι, 
Ῥτεαο]ιοᾶ {πο ροβρα] Ῥεί[ογεπαπά 
ππ{ο ΑἈχαβαπῃ, βϑαμψίηφ, Τα ἴ]εε 
βα]] 811 ὑπ6 πϑύϊουβ Ῥο Ῥ]οβδεᾶ. 

Ὦγ πο ὅμεαχῖηρ οὗ {41112 Έτεῃ. 

5. ΟΥ, 
πιεδδασε 

605, ἄο 
Φε ποιῦ 
πιακο απ 
ἐπα πι 
1ο εξ] 

Τατ. 
Ῥοιυεγ. 

8 ΟΥὮ ὃ) 

9Ο, Τε 
Φεγοεῖυε 

10 ϱγ. 
2ιδίῖ- 
πε. 

1 ατ. 
παίϊοηδ. 
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ΤΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑΛΑΤΑΣ. τοτ 

΄“΄ - ΕῪ ΄“ἅ 

16 ἡμεῖς φύσει ᾿Ιουδαῖοι, καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν 
η Ψ ν ναί ”/ 

19 ἁμαρτωλοί, εἰδότες" ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄν- ὕ αἀ δὲ 
Ε) ᾿ἷ / γΝ Ν Δ Ψ : 

θρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως 
ο ἊΝ ἘΠῚ ἊΝ τὴ τα 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰη- 
“ » , ιά - ᾽ 

σοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ 
’ 7 - ν » Ε ” / ο 

πίστεως Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόµου 
/ 3 - / 3 ” / - 

διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόµου πᾶσα 

ΙΙ σάρξ. εἰ δέ, ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν 
» ο ς έθ' Δ τι 4 ς πα λ / 

ριστῷ, εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, 
3 - Δ ς / / , ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο. 

3 Ἀ ἂ 2 “ / 3 “ 
18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, 

/ » Δ / 3 Δ Ν 

19 παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστηµι. ἐγὼ γαρ 
ὃ ο / ” 460 ω Θ - ζή ιν ιὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω: 

20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι' ζῶ δέ, οὐκέτιῦ ἐγώ, ὃ (αγῳ. δὲ οὐκέτι) 
- 7 . ἃ “ “ ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός" ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν 

κεν η σα εἰ Ἄχ ν5 - Α 
σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 

- ’ Δ, 

τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν 
πα η 5 “- » 9 »" Ν , .-"» δ᾽. 

91 ὑπὲρ ἐμοῦ. οὐκ ἀθετώ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ 
ν Ν / / / Δ 

εἰ γὰρ διὰ νόµου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς 
Ν Β ο 

δωρεὰν ἀπέθανεν. /άσι ῃά αν να) 
3, κ ΝΣ 

8. ὮὮ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ 
3 νι 8 3. 9 ν Α ι ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαιϊ, οἷς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς 1 ουι. τῇ ἀληθείᾳ μὴ 

᾽ “ ; / ΜΙΤ οἱ 1 πείθεσθαι. Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖγ” ἐσταυ- ἀρ τς 
( ο ἢ : (δή αὶ ἐδ) 5. οπι. ἐν ὑμῖν 

Φρωμένος; τοῦτο μόνον θέλω’ μαθεῖν ἀφ᾽ δι 2 Μας 
“ ΄ κ «ιά 

- ΄ ᾿ Ψ» 

ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε, 
Ἁ 5 ΕΣ “ / ο ο ρα ρα » 

3 τη ε ΠΚΟΠΣ, ψΙΠΤΕΩΦ: ουτως ανοητοι εστε; ὃ ᾿ 

᾽ / “ κι » : ἐναρξάμενοι Πνεύματι, νῦν σαρκὶ ἐπιτε- δ΄͵απ τ ἀπ 4 
ο - ὍΝ ».- ” . ΕΟτε ει) 

4 λεῖσθε; τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ ; εἴ γε καὶ 
9 α ς 3 η ΝΣ « ε Ν ) “ 

ὅ εἰκῆ. ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα 
Ν 5 “-“ » ς ον 5 ᾿» καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων 

ΩΝ 5 ΄' Ν . Ἂ 

Ὁ νόμου, ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; καθὼς ᾿Αβραὰμ 
- “ 3 - 

ἐπίστευσε τῷ  Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ 
3 ’ / ” [ιά [4 2 

Ἰ εἰς δικαιοσύνην. γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ 
, Ὅ / 3 Ελ Δ / .. 

8 πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿Δβραάμ. προΐ- 
“ ἘΠΕ Δ ” , “ ) 

δοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ 
« / ”- 3 Ν 

έθνη ὁ Θεός, προευηγγελίσατο τῷ ᾿Αβραὰμ 

ὅτι Εὐλογηθήσονταιὸ ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. ὃ ᾿Βνευλογηθήσονται 
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Ῥοιβ, 
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10, 165- 
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9 90 ἔθη, {αυ σσ] Ὦο οὐἨ {α1Ε]ι 
ατο Ῥ]θββδεᾶ ση] ἔοι τι] ΑΡΥΆ Πάτα. 
10 Ἐου 8 ΙΒ ΠΥ ἃΒ 8Υ8 οἳ {1ο Ἱνοχ]ςς 

οὗ {1ο Ίαπγ, αχ ΠπάθΥ 1ο «Ἡχβο: {0Υ 
10 15 νηξίαι, "Οὐ βθα 15 6Υ6ΥΥ οπθ 
παῦ οοπΙπαθί] ποὺ ἴῃ 811] ήπρς 
ψ/ΠΙοἩ Άγο τυ ίθη ἴῃ {πὸ Ῥου]ς οὗ 
[Π6 Ίανν {ο ἆο {Π 61. 
11 Βαξἐμπαῦ ποτηδῃ 15 1516 Ὀγ ἐπα 

Ίανν ἴῃ ἐπ βἱρ]ιό οὗ αοα, 1919 δυϊαθηῦ: 
{0Υ, ἍΤ]6 ]αςῇ ελα]! Ἠνο ὈΥ 1810}. 
12 Απά Ώπο Ίατν 15 ποὺ οὗ {αϊδλαι: Ῥαἳ 

Ἀίῃπο 1ηαπ {μαι ἀοεῦα {πετα β]α]] 
Ἠγο ἴῃ {11θπῃ. 
18 Ομτῖςί Πα ]ιγεἆθεπιθᾶ 5 ἔγοπη {πὸ 

οπχβε οὗ {1ο Ἰανν, Ὀεῖτρ πιαᾶθ ἃ 611Υ86 
ΤΟΥ 48: Του 16 15 παει, " σπχβεᾷ 15 
6ΥΕΥΥ οπε ἐλαί Παπρεί]Ἡ οἱ {γθθ: 
14 Τλαϊ {π6 Ῥ]εβεῖπσ οὗ ΑΡγαλαπα 

πηϊρ]ι{ 60πηθ ο {πὸ (46Π{Π165, [ΠΥ ΟΡ" 
Ἱερας ΟΠμτὶς: Όπαί νο πηρ]ῦ τε- 
ο6ίνγο ἴ]πο Ῥγοπιςδο οἳ ἴπο ΒΡρῖτς 
ἑμτοαρ] {8 1{}. 
15 Ἐγτείμτον, 1 βρθαὶς αἴἴεγ {μα 

ΙΠΑΏΤΘΥ Οὗ 16η: {Πποαρ] 1{ θ6 Ραΐ ἃ 
πιαΗ 5 Ιοογεπαηί, σοὺ 1 1 Ὦο οοἩ- 
Ἠπτηθᾶ, πο 1ης «ἱβδαππα]]εία, ΟΥ 
αἀᾶεί] ἐπουοίο. 
16 Νοῦν {ο ΑΡγαβματι απἆ Ἠ]5 5οοᾷ 

ΓΕΥΘ ἴ]ια ΡτοΙΏΙ66Β τηδθ. ο β81}}} 
πού, Απᾶ {ο ββϑᾶϑβ᾽ α5 οὗ πα, Ραΐ 
8.5 οὗ οη6, Απά {ο ἔπ 5666, νλ]ο]ι 18 
Οµγ1ςί, 
17 Απά ἐς 1 αγ, ὑπαῦ {π6 Οογο- 
παξ ἐλαῦ Ὕταξ οοπβτγτπεᾷ Ῥε[ογο οἵ 
ἀοᾶ τὰ Οµτ]ςὲ, ἐο Ίατν, νη]ῖο]ι σναβ 
{οαν Ἠαπᾶάταεᾶ πᾶ ΟΠΙγ γεανβ αξίου, 
οαπποῦ ἀἱβαππτ], {Ππαὖ 10 β]οα]ᾷ τὰκ 
{16 Ῥτοππϊςο οὗ ποπο οῇοοῦ. 
18 ΕῸΥ 1 {π6 Ιπμογίαποθ Ὦο οὗ {πα 

ἴανν, 16 18 πιο ΊΠΟΥΘ Οὗ Ῥτοππίδε: Ῥαή 
ἄοά σατο 1 {ο Αὔταμαιη Ὦγ Ρτοτηῖρο, 
19 Ὑγμουθίογσθ Έμεπ δεγυεί Ίλια 
αν 2 1ὖ τγὰβ αἀάεᾶ Ῥεσααδο οὗ ἑτατς- 
ΡΤΟΘΒΒΙΟἨΒ, {1 1ο 5εεᾶ βλοπ]ά «οῦπε 
{ο πποπη {1ο ρτοπηῖθο γγ85 τη Δ 6166, ατιᾷ 
ἐξ ρα οτᾷαϊπεά Ὦγ Απρε]5 ἵπ {]ε 
λατᾶ οὗ ἃ ΜεαΙαἴογ. 
20 Νον ἃ ππθβΙαΜοΥ 15 ποὺ α λΓεαϊ- 

αίογ οἵ οπ6, Ῥαῦ ἀοᾶ 15 016. 
21 15 ο Ίατγ ἔπη αραϊηβὺ {πὸ ΡΥο- 

πηῖδος οἳ ἀοα 7 ἀοα {οτριᾶα: [ον 1 
{που πα θη ἃ Ίατ ρἵνει νο] 
οοπ]ά Ίαγο ρῖνοιπ 116, γοτ]γ τισ]ηί- 
6οα5ηθ55 ϱΠοτπ]ά πᾶν Ὄεει Ὦγ ἴλο 
αγγ. 
22 Ῥαυὺ {π6 Βοτρίατε Πα οοἩ- 

οἰπᾶεά 811 ἀπᾶρυ βίη, ὑμαὺ ἴ]ιο Ῥγο- 
τΤηΐβ Ὦγ [αϊδ]ι οἳ ᾗερας Ολτίςί τηϊρηΐ 
Ῥο ρίνεπ {ο έλεπι ὑμαὺ Ῥε]ίενο, 

το ΤΗΕ αΑΤΙΑΤΙΑΝΡ ΤΤΙ. 9-22. 

1881 
9 Βο ἴλοπ {ποὺ πΠΙο] ΡῈ οἱ ἴδ: 

3χθ Ῥ]ερβεά Ὁ Ώιο Γαλ] α] 
10 Αὔταματη, ἘῸΣ 88 ΙΙΑΗΥ ἃ5. 816 

οἳ 1116 Ἱποχκς οἳ {ο ἴων 816 
ὉΠΟΥ͂ ἃ οπγβο: ΤΟΥ 16 15 τυϊ θη, 
Οπγδεί 15. ΘΥΘΙῪ οἩπθ ὙΠΟ ο0Ἡ- 
ἀἰϊηαθίῃ ποῦ ἵπ 811 Ώήπσς ὑπᾶῦ 
806 τειὐίθη ἴῃ {ο Ῥοοὶς οἱ {π6 

11 Ίαν, {ο ἄο πϑθη. Νοῦν ὑπαῦ πο 
1ηαπ 15. 115. 1Π6 4 30ΏΥ πιο Ίαν ἴῃ | 3 αἵ, ἕη. 
186 5ρ}ιύ οἳ αοᾶ, 15 ενιάεπξ: ΤΟΥ, 
ΤῊ τιρηίεοις 5118]] 1γο Ὦγ {α1Ηι: 

12 απᾶ {ο Ίαν 15 ποῦ οὗ {αι Ῥαἱ, 
Ἠε {λα ἀοεῖ]ι {]νοτη 5181] Ίνο ἴῃ 

15 ποῖ, ΟἨγ]ς6 τεάεειπεᾶ ας ἔγοπα 
ιο οπχβο οἳ ἴμο Ίαν, Ἠανίηπσ 
Ῥεσσππθ ἃ 1150 ΤΟΥ 48: 107 15 15 
πντξεπ, σα βθᾶ 15 ενατγ οπο {]ιαί 

14 ΠαηρείἩ οη ἃ {γ86 : {λα προη {λε 
(ἀϑη 1165 πα]σ]ῇ οοππθ 6ο Ῥ]εββίηρ 
οὗ ΑΡγαματη ἴῃ ΟΗΤ]ςί 9 6585; ὑπαὺ 
Ὑ6 ππ]ρΏ{ γοσεῖνο ἴ]ιο ΡΥοΙΠΙ56 οὗ 
{86 ϑρισιῦ οωποιρ]ι {α1Η1. 

1ὔ ἈῬτείμτοη, 1 βροα]ς αἴξ {Π6 
ΙΠΑἨΏΠ6Υ οἳ πει: Τμοιρ] 18 Ῥα 
Ῥαϐ ἃ ππαπ5 δοονεπαπῦ, γοῦ νγηατι | 5 01, ἐθ- 
10 παῖ Ῥεει οοιΏχπηθᾶ, 1ιο οΠ6 
πιακοί] 16 νοῖᾶ, οὐ αἀά αεί] {πογθ- 

16 ἰο. Νον {ο ΑΡΤαΠαΤΙ ν/ΕΥΘ ἴ]ε 
Ῥτοπηϊδεβ8 ΒΡΟΚΘΗ, απᾶ {ο Ἠ18 βεοᾶ. 
Ἠο βα1ζ]ι πού, Απᾶ {ο 5εεᾷς, ἃ5 οὗ 
ΙΠΑΠΥ: Ῥαΐς 85 οἵ οπθ, Απᾶ ἴο 
τ γ βοαᾶ, νήσο] 15 Οµτ]δς. Νου 
ες 1 βαν; Α δεογεπαπί ο0- 
Άγτηθᾶ Ῥε[ογε]λατιᾶ Ὦγ ἀοά, Όπε 
Ίαν, πνΙο «απιο Το Ππαπᾶγεᾶ 
804 Ὠητίγ γεατ5 αἴξου, ἄοῖλι 
ποὺ ἀἱδατιππ], 6ο α5 {ο πια]κο [Π6 
Ῥτοπί5ο οὗ ποπο ο[οοῦ. ἸΤῸΥ 1ξ 
{86 Ππ]ιθγ]ζαποο 15 οὗ {πὸ Ίατγ, 15 
18 ΠῸ ΊΠΟΤΟ οἳ Ῥγοπηίδε: θαὺ ἀοά 
παῖ ρταπ{εᾶ 18 {ο ΑῬγαματη ὮΥ 
Ῥτοππϊςα. Ἠμαί έμεπ 15 πε Ἰὰνν ὃ 
1 νγὰβ αἆάθᾶ Ῥδεααςο οἵ ἐγδῃβ- 
ΕΥΘΒΞΙΟΠΒ, 11 {πε βορρᾶ βῃου]ᾶ 
60116 {ο Ποῖα {Π6 Ῥγοπηῖξθ Παίῃ 
Ῥεεπ τηδ6θ8 ; απιᾶ τέ τοα8 ογάα]πεᾶ 
πγοις] απρο]ς Ὦγ ὧπε λαπᾶ οἵ ἃ 

20 τηραϊαΐου. ΝΟΥ ἃ ππθβαίου 15 
ποῦ α πιεαϊαΐογ οὗ οπα;: θαὺ ἄοά 

21 15. οπο. 15 {ΠῸ Ίαν ἔῃθῃ αρεϊηβῦὺ 
{π6 Ῥγοϊηΐῖβοβ οἵ ἀοᾶ2 «ἄοάᾶ {ογ- 
Ῥιᾶ: {ου 17 {που μδᾶ Ώθει ἃ δ 
δίνη ὙΠ] σου] τηδ]τθ α1νο, 
γοτ!]γ ΥἹΡ ΘΟ 5655 ποπ] Ἰαγε 
Ῥεεπ οὗ {μ6 Ίαν. ἨἩονθοὶῦ {π6 
εοπρίτγε μπαίῃ βῃτιῦ πρ 8}} ἐπήπρβ 
ππᾶςχ Επ, ὑπαῦ {Π6 Ῥγοταίβο Ὦγ 
{α161ι ἴῃ 9655 Οµτίςδε τηϊσμέ Ῥο 
Είτε {ο {μεπαι Ολαῦ Ῥε]ετο. 

1 -: 

1 ἴσ 2] 

1 [ο] 

[ο] τῷ 

ἑαηιξηΐ 



ἘΠΙΞΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑΛΑΤΑΣ. 

“ « » / 3 Αα 4 Α 

9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ 
. ”- 3 ΄ ιά Α Ε] » , 

1) πιστῷ ᾿Αβραάμ. ὅσοι γὰρ ἐξ έργων νόμου 
4 ᾿ ὡ , / εἰσίν, ὑπὸ κατάραν εἰσί γέγραπται γάρ, ἢ 

᾽ 9 Δ ΄ - 
Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι 

΄ ΄, » - / ” / 
τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νύμου, 

“ “ 1. κ. [ιό ᾿ ΕΣ / 3 Ν 

ΤΙ τοῦ ποιῆσαι αὐτά, ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς 

δικαιοῦται παρὰ τῴ Θεῴ, δῆλον' ὅτι Ὁ 
, ῃ , / κε ᾿ , 3 

12 δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται' ὁ δὲ νόμος οὐκ 
” 3 ’ 3 ᾽ « / δι κ 

ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ Ὃ ποιήσας αὐτὰ 

13 ἄνθρωπος ῦ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Χριστὸς 

ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, 
/ ἘΠ τα : 

γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα’ γέγραπταν 
ΕἸ ΄ “ ή / 

γάρῦ, ᾿Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ 
΄ ιά “ 

Η ξύλου ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ 
- “ “ ΄“΄ 

᾿Αβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα τὴν 

ἐπαγγελίαν τοῦ ΤΠινεύματος λάβωμεν διὰ τῆς 

πίστεως. 
ι ᾿Αδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω᾽ ὅμως ἀν- 

/ ’ 4 » Δ 16 ο 

θρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ 
Ἀ » , ο ἘΡΨΦΨ 3 ) / Ι6 ἢ ἐπιδιατάσσεται. τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ ἐρρήθη- 

μὴ 3 Ν ΄- ΄ 3 - 

σαν αἱ ἐπαγγελίαι, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. 
» ᾿ ἌΝ " ώ « » 

οὐ λέγει, Καὶ τοῖς σπέρµασιν, ὡς ἐπὶ πολ- 

λῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός, Καὶ τῷ σπέρματί 

171 σου, ὅς ἐστι Χριστός. τοῦτο δὲ λέγω, δια- 
θήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς 

Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριά- 

κονταξ γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ 
Ι8 καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. εἰ γὰρ ἐκ νό- 

μου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας" τῷ 
δ 3 Λ 3” 1 / / ς 

δὲ ᾿Αβραὰμ δι ἐπαγγελίας κεχάρισται ὃ 
3 ΄ 

19 Θεός. τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων 
, ,΄ ᾿ 5” ᾿ ῃ 

χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθη τὸ σπέρμα 
ὧ ΙΡ λ ὃ Δ δύ 1 έλ 3 ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι ἀγγέλων ἐν 

9) ΔΝ / ς δὲ ’ ΕΝ ΕΣ »Ὰ 90 χειρὶ μεσίτου. ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, 
ΠΣ; 3 ες οι ὃ δὲ Θεὸς εἷς ἐστίν. ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν 

3 ”- - “ κ ΄΄ 3 κ 

ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ 
« 5.5.7 / , «ἱ ” 

ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι, ὄντως 
Δ 3 / 3 2 3 Γι 

9) ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη. ἀλλὰ συνέ- 
« Ν κ / ς κ « / 

κλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, 
” Ε ὅ ’ εἰ ’ 9 “ ΄ ” 

ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ 
- - / 

δοθῇ τοῖς πιστεύουσι. 

4 (γὰρ) αἲᾶ ὅτι 

ὅ Οπι, ἄνθρωπος 

6 ὅτι γέγραπται 

Τ οπι, εἰς Χριστὸν 

8 τετρακόσια καὶ τριά- 
κοντα ἔτη 



800 το ΤΗΕ 6ΑΙΑΤΙΑΝΡ ΤΠ. 25- ΤΝ. 12. 

Πο), }1- 

αἰπιοπίς. 

᾿ Οὐ, 
ὥκοκ. 

"ΟΥ, γὰ- 
«ἰϊηχολιίς, 

1611 
28 Βαυΐ Ῥοίογο {α1δ]ι 6.16, Ὑγο ὍΣΟΥ 

καρέ πᾶεχ {πα Ίαν, βῃπῦ αρ ππζο 
{π6 Γα1ζ] νο βλοπ]ά αἲιουγγατᾶς 
Ῥο χονυεα]εᾶ. 
24 Ὑ/Παγαίογο λα Ίαν πας ο. 
Βολοο]πιαβίεν ἰο Όνγίπα τα απίο 
ΟἨν]ςί, μα πο πα]σμύ ΡῈ ΠαςΗβεᾶ 
Ὦγ αμ. 
ου Βα αἴξου ὑπαὺ Ἐαϊ{] 15 οοἵπο, να 

819 πο Ιοηβ6Υ ΠΟΘΙ ἃ Ῥομοομηαξίεν. 
20 Ἐονγ το 816 811 {ο ομϊ]άνοη οἳ 
αοᾶ Ὦγ {αι ἵπ ΟἨτ]βὲ 1ερας. 
ϱτ Ἐοτ 5 ΙΠΑΠΥ οὗ τοι 38 Ἠατο 

Ῥοαειι Ῥαρίισαᾶ Ιπίο ΟἨν]Εί, Πάνο ραῦ 
οἩ 01160. 
28 Τηονο 15 ποῖ ΠΟῪ {ασ ΠΟΥ (ἀτοε]ς, 

{Ππποτο 15 ΘΙ ΠῚ Ῥοπᾶ ΠΟΥ 4166, ἔΠ6 16 
15. ΠΟΙ ΠΟΥ τηα]ο ΠΟΙ Γεπια]ο: ΤΟΥ γα 
αγο 811] οπθ ἴῃ ΟἨτ16ῇ ἆερᾳς. 
29 Απᾶ 1 γε δὲ ΟΠπὶβῦ’, ἔβη ατα 

γο ΑΡταμαππ)ς 5θθᾶ, απἆ Ἠείτς ας- 
οοχζ τρ {ο {16 ρτοπηίςθ. 

4 Νου 1 5880, ὑμαὺ ἴ]μο Ἠαῖγ, 85 
Ίοηρ ἃ5 ο 15 ἃ ολλ], ἀπογαῦ]ι το- 
πΐς τοπ α βογγα{, ἴποιρ] Ίο Ῥο 
Τιονᾷ οἵ αἩ, 
2 Βυ 15 απᾷοαγ {παιῦουβ απᾶ ΡοΥεν- 

ΏΟΥΒ απ] ο πιο αρροϊηζεά οἵ 
{πιο Ταῦ που. 
8 Ἠνοαι 850 πο, 6 78 ἹὙ6χο ο)Ι]- 

ἄτγθῃ, τ ΥῸ ἴῃ Ῥοπάαρο ππάΘΥ {Π6 
ΙἩ]οππεπίς οἵ {π6 που] : : 
4 Ῥταῇ γγπαεπ ὑπὸ {α]πεββ οὗ {Π6 {πὴ 

πγαβ σοπιθ, οὐ βού Γοτμ 5 Ῥοτ 
πιο οἵ ἃ ΊΟΙΠΒΠ, παᾶθ αππᾶεχ {πο 
Ίανν, 
ὅ Τὸ γαᾶεεπα {ατα {πᾶ πγεγε ὉΠΟῪ 

{Π6 Ίαν, ὑπαῦ σε τηϊσὺ χεσθῖνο {πα 
αἀορίῖοπ οἵ 8018. 
6 Απιᾶ Ῥοσα1δο το αγθ 5ΟΠΡ, οὐ Πα} 

ποπῇ {οτί Ὁ ΑΡΙΙ0 οὗ 15 500) 1πἴο 
σοῦ Ἠθατίβ, οὐγιηρ, ΑΡΡα, Ἠα{]οΥ. 
1 ὙΠεγείοτο ἴλοι ἃυῦ ΠΟ 1ΠΟΥΘ ἃ 

βουύνδηῦ, θαῦ ἃ 50ῃ; απᾶ 1 ἃ 50Η, 
Όλοι δη Πποῖν οὗ ἀοα ἑπποαρ] Οµτ]ςῦ. 
8 ἩἨοπνροῖῦ, {παει πει Ὑο ΚΗΘ 

ποὺ αοᾶ, γο 414 βούυϊοθ πηΐο {ποατη 
γη]ο]ι ὮΥ παίπτθ αὖθ πο αοἄᾶϑ. 
9 Ὠπί που α[ίοι ἴμαί γε Ἠαγο 
ποπ ἄοᾶ, οὗ Τα αὖο ΠΟΙ 
οὗ αοᾶ, ΠΟΥ ἔα το Ιαραῖπ {ο 
{πο πγοα]ς απ Ῥορρατ]γ | Ἐλοπιοπίς, 
ψ/ογειπ{ο γα ἀεδίτο αβαῖπ {ο Ῥ6 ἴῃ 
Ῥοπάασε ὃ 
10 Ὑο οἈεειγο ἆαγβ, απἆ ΤΙΟΠ{ΗΡ, 

απιά πῃθς, ατιᾷ γΘ 878. 
111 απι α[γαῖᾷ οὗ γοτ, Ἰοϑὺ Τ Ἰανο 

Ῥοαβίοπγοᾶ προπ τοι Ίβο [ἢ νη. 

| 
29 

29 

τῶ 

9 

"ὃ- 

σι 

[στ] 

“1 

«ο 

12 Βτείμται, 1 Ῥεξεσε] γοτ, "6 851 12 

1881 
Βαὺ Ῥοείογο 118} }} οππιο, 6 

πογο Κορ ἴῃ γ/ατᾶ αππᾶςν μα 
Ίαν, Ελαῖ αρ απίο ἐπ Εαν 
ὙΠ10} βΠοπ]ά αἴβετψατάβ 6 
γανεα]εῖ. Ῥο ἴλαί {π6 Ίαν Πα ἴ]ι 
Ῥεεπ ΟἿΥ {πίου ἐο ὀνῖπα τι8 ππῖο 
ΟἨτ]ςί, ἐπα πνο πηϊσμέ ο Παςίῖ- 
Πρ Ὦγ ἔαϊῃ. Ἐταου πουν ἴλαί 
14151 15. ο0ΊΠ6, 6 816. ηο ἸΟΠΡΘΥ 
ἈΠΑ͂ΘΥ ἃ ἰπίογ. Έοχ γο αγο αἲὶ 
5015 οὗ ἀοά, ἔπνοαρ]ι ζαϊ ἢ, ἴῃ 
Ολτ]ρί Φθθιβ. ΕῸΣ 85 πιαηΥ οὗ 
σοι α5 πογο Ῥαράσεᾶ ἱηΐο Ομτ]ςί 
414 ραῦ ον ΟἨτὶδ. Τμετο οδ ἢ 
Ῥο πιοῖζ]θυ 7 νυ ΠΟΥ ΟὝ ΘΚ, ὑοῦ 
οαπ Ῥο Ἠπθιίμας Ῥοπά ΠΟΥ 7766, 
Ώιογο οαη Ὦεδ ΠΟ πια]ο απᾷ {6- 
Ίηα]6: ΤΟΥ͂ πο 811 αἲὸ οπθ πια 
ἵπ Ομ ᾖθβαδ. Απᾶ Ἱ γο 
416 ΟἨτ]ςζ”Β, ἔμαπ 8γο ο Αὐτα- 
Ἰπαπα)5 5664, Ἰοῖν5 δοοοσαίηρ {ο 
Ῥγοιηῖςο. : 

Βαῦ 1 Βα ἴ]λαί 5ο Ίοπς αξ 
{Ππ6 Πρὶν 15 ἃ 6114, πὸ ἀπογεί]ι 
ποδήπρ Ίτοπ ἃ Ὀομάβουνδηΐ, 
ποαρ] μ6 15 Ἰογᾷ οὗ 411; μα 15 
ππᾶεν σπαχάῖαπβ απᾶ εἴεπανᾶς 
τη! {πο {επ αρροϊπ{εά οἵ 
πο {α0ΠοΥ. 90 πο αἱδο, ΘΗ 
ππο ΜΟΥ οἨμ]]άταεπ, Ὕετο Ἰε]ά 
ἴῃ Ὀοπάᾶαρο παπάες {ο Ἀτπαῖ- 
τηθηΐβ οὗ {πὸ που: θα πετ 
ιο {π]πεςβς οὐ {Π6 {πιο οα1ΠΘ, 
αοά βοπ6 ἴον 115 Ῥοηῦ, ῬΟΥ͂Ν 
οὗ ἃ ποπαἩπ, ΟΝ παπάς. {86 
Ίαν, ὑπαῦ Ίο ταϊρ}ὺ τοᾶεεπα {μετα 
ΒΟ πγογο ππάσθΥ {Π6 Ἰατν, ὑπαῦ 
νο τηὶσμῦ τοοεῖνο {πὸ αἀορίῖοπ 
οἳ ΒΟἨ8. Απᾶ Ῥθσαιβο Υε αχο 
ΒΟἨΒ, αοα εεπί {οτί]ι ἐπ6 βρΙτί 
οὗ 15 ὅοῃ Ιπίο οαχ Ἠθατίβ, οὐυ- 
Ίπς, ΑΌΡα, Ἐαίμεχ. Βο ἐμπαῦ ἴμοα 
αὐ πο Ίοηπσοαν ἃ Ῥοπᾶβουναπί, τε 
ἃ 50} ; απ 1ξ ἃ 501, {μετ απ ΠΟΙ 
{μτοασ] ἀοάᾶ. 

Ἠοπροῖς αὖ ὑμπαὺ Ώταο, ποῦ 
Ἰποπνίηρ (ἀοἆ,τοα γετοῖπ Ῥοπᾶαροα 
{ο ποιὰ ΠΟ Ὦγ παίαχε ΔΘ πο 
ροᾶς8: ΌῬαῦ ποπ (πα το Ἰαγο 
«οπαθ {ο πον ἀοᾷ, οἳ ταίμεχ {ο 
Ὄο Ίπιονπ οἵ ἀοά, Ποπ {αχ γα 
Ῥαο]ς ασαῖπ ἴο {πο να] απά 
Ῥερσατ]γ Υπ ϊππθη{ς, τυ που θαηΐο 
γθ ἀοβίτο {ο Ῥο ἴῃ Ῥοπᾶασο 9Υο6Υ 
ασαϊπδ Ὑο οῬεαιγο ἆαγ, απᾶ 
ΠΙΟΠ{Η5, απᾶ ΕΘΆΒΟΠΒ, αηπᾶ ΥοατΑ. 
1 απ αἰγαιᾷ οὗ τοα, Ιο5ῦ Ὦγ απγ 
ΠΠΘΩΠ5 1 Ἠαγο Ὀοδίογθᾶ Ίαβοαν 
ὌΡΟΣ τοι ἴῃ γαίῃ. 

1 ῬεδεεσἩ γοιι, Ὀσοίμσθῃ, θΘ 51 

105, {ιο 
Γαΐ]ι 

305, 
οἴεπιοιίς 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΤΑΛΑΤΑΣ. 

Ν -- - 

23 Πρὸὺ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόμον 
5» 

ἐφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν 

2: μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. ὥστε ὃ 
΄ -“ , νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χρι- 

σα - 

97 στόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθώµεν. ἐλθού- 
- Θ΄. Ὰ 

σης δὲ τῆς πίστεως, οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν 
ο 2 4 λ δν - » Ν ΔΝ “ 
50 ἐσμεν. πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς 
ΓΕ Π ῃ ο] - “ Ν ᾿ 
81 πίστεως ἐν Χριστῷ ἴησου, οσοι γαρ εἰς 

Υ ν 

Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. 

50 οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος 
” με: , οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ 

, 4 ς “ ον δ κα 9 5 Γ΄ ο (9, “- 
πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

- ΄ ᾿»᾿ “ ΕῚ 4 

93 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ 
΄ » ’ 10 » » / σπέρμα ἐστέ, κολ' κατ ἐπαγγελίαν κλη- 

ρονόμοι. 
ἣν Ἁ 3. εν / ε ον 

4 Λέγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος 
΄ / ’ νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος 
, αι) Ἡ Ἀν ἂν ἐὰ γα ΄ ο Ν 

2 πάντων ὦν" ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ 

οἰκονόμους, ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός, 
“ ΤΌ τον “ἐν “ 3 , σε 4 

3 οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ 
- - / ι 2 , στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι 

5. - , 
4 ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξ- 

΄ ς ΔΝ 9 ελ 2 - ’ 

απέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον 
΄ « δ / ιά 4 

5 ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόµον, ἵνα τοὺς 
ς Δ ΄ 3 ΄ σ νι) « / 

ὑπὸ νόμον ἐξαγοράση, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν 
9 ᾿ 

ὃ ἀπολάβωμεν. ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστει- 
ορ 

λεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς 

τὰς καρδίας ὑμῶν], κρᾶζον, ᾿Αββᾶ, ὁ πατήρ. 
φ Φος, 5 

7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ᾽ υἱός" εἰ δὲ υἱός, 

καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ”, 
/ 

8. ᾿Αλλὰ τότε μέν, οὐκ εἰδότες Θεόν, ἐδου- 
“..ὕ....--- τ΄... 

- 5 πο νο 
9 λεύσατε τοῖς μὴ φύσει» οὖσι θεοῖς" νῦν δέ, 

γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ 
- ΄“΄ " - 

Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ 
Ν Δ - ἽΝ »" 3” 

καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δου- 

10 λεύειν θέλετε; ἡμέρας παρατηρεῖσθε, καὶ 
- Λ ή ΨΥ. ΄ - 

11 µηνας, και καιρους, και ενιαυτους. φοβοῦμαι 

ὑμᾶς, μή πως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς, 
/ ε εἰ) ’ “ 5, 4 « ε - 

2 Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ. ὡς ὑμεῖς, 

26 

ὃ συγκλειόµενοι 

10 ρῃϊ, Κα 

1 ἡμῶν 

3 διὰ Θεο 

τοὶ. 
5. φύσει μ 

ὶ 

αν Ζε. οί" 
ὁ ἔνι γκ τλλα 

501 

“τα 
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.ον, 
αυ]ιαί 
τυαςδ 
ει 

ἢ Οὐ, 18. 

1.08, Ι 
απι }εγ- 
εσΦεά 
7Τογ Ίου. 

Γον, {οδ- 
ἰαπιοηίς. 

"ΠΟΥ, 8 
ἦν {16 
δαπιε 
4 ατι]ς 
ευ. 

ΧἹς, 64. 
ἷς 

ΤῸ ΤΗΕ αΑΤΙΑΤΙΑΝΡ ΤΥ. 12-29. 

1611 
απι; ΤΟΥ 1 απι 88 γὙ6 816, 70 Ἠαγο ποὺ 
Ἰπ]ατοᾶ τη αὖ α]]. 
18 Ὑ6 Ίσιου που {τοαρῃ Ππβτπψ 

οὗ πὸ ἤθβιῃι 1 Ῥγεασλεᾷ ο ἄοβΡεΙ 
ππίο γοι αὖ {πο Βτβί. 
14 Απᾶ παγ ἐοταρίαβίοπ ὙΠῸ} γα 

ἴῃ τὴν Ώεβῃ γο ἀεβρίβεᾶ ποῖ, ΠΟΥ͂ 16- 
1εοζαᾶ, τί τεσεῖνθᾶ τη ἃ5 δ) Απροι 
οὗ αοά, ενεη ἃ5 Ομτῖδί 9 6588. 
16 Ιπογθ 15 {μη {πο Ῥ]εββεάπθαΒβ 

γοα βραΚε οὐ ἔον 1 Ῥοαχ σοῦ 186- 
οοτᾶ, ὑπαῦ 17 16 πδα Ῥεετ ροββίρ]ο, γα 
σου ανα Ῥ]ασκεᾷ οαί γοῦν οὗ 
6765, 84 Ἠανε ρίνει {]ιθπῃ Το 118. 
16 Απι 1 {μοτεῖογο Ώθδοσπιο Το 

ΘΠΟΙΗΥ, Ῥεσαιιδο 1 {ε]] οι ὑπ6 σας Ὁ 
17 Πογ πεα]οπεῖγ αΏαοῦ γοα, Ρα 

ποῦ πα]: γεα, ὑπθὺ σου] εκο]ιᾶε 
Ιγοα, ὑπαῦ γοι πρ αβεοῦ ἔπετῃ. 
18 Βαὺ 1Ὁ 15 ροοᾷ {ο Ῥε Ζεα]οπβΙγ 

αΏοοίθᾷ αἱγγανς ἴῃ ἃ ροοᾷ 0μίπρ, 
απᾶ μοῦ οπΙγ ἜΘΗ 1 απ Ῥτοβεπί 
σι γοι. 
19 Μγ Πίο οἸ]άτεπ, οὗ σοι 1 

ἐχαναῖ] ἴῃ {η αραῖτ, απ Οητὶδί 
Ῥο Γογπιθᾶ ἴῃ σοι, 
20 1 ἄεβίτο {ο Ὀα Ῥγεβδεπί υΠζἩ γοα 

ΠΟΥ, απᾶ {ο «Ἠατιρο πιγ γοῖςθ, {07 ΙΤ 
βίδηᾷ ἴῃ ἀοαβί οὗ γοιι. 
21 Το]! τηθ, Ὑο ὑμαῦ ἀθβίτο {ο 8 

ππάᾶςτ {μα Ίαν, ἆο Τε ποὺ Ἠεαχ ἴμε 
Ίαν ὃ 
22. Έου 10 15 νπ]ἑίαη, ὑμαὺ ΑΡταμαπα 

μδᾶ ὕνγο ΒΟΠ5, ἴ]ο ὁπ Ὦγ ἃ Ῥοπᾶ- 
ταδί, ἴ]ιο οἵηεν Ὦγ ἃ ΤΥΘΕΥΟΠΙΒΗ. 
25 Ῥτῖ Πα ὕπο πας οὗ ὑπὸ Ῥοπά- 

ΨΙΟΙΠΔΗ, 88 Ῥουηπ ἰοὺ ὑπὸ Παρ: 
Ῥαΐῦ ο οὗ ἔῑο {ΓΘΕΥΓΟΙΙΒΠ, τῦα8. ὮΥ 
Ῥτοιηῖβθ. 
24 ἨΓΠΙοΙ ΟΙπρς 41θ 4η ΑΠΕΡΟΙΥ; 

ἴον {μα6βο α1θ ἴμο πο ΙΟογεπαπίβ; 
πο ΄οπε {ποπ {πο τιοππυ Βίπαῖ, 
π/μῖοἩ ροπᾶστοαί] {ο Ῥοπάαρε, ΒΟ 
15 Αρα». 
25 ΕῸΣ ἐπί Αραν 15 ππουη{ Βαῖ Τή 

Αταρία, απᾶ απβγγεγεί] {ο σΦεταξα- 
Ίθπα ΠΟ πον 15, απά 15 ἴῃ Ῥοπά- 
αβο ὙΠῸ ΠΟΥ οἩΙ]άχεη. 
ϱ6 Βαὺ ζογαβα]επι πγμῖοἩ 15 αΏογε 

15. 1166, ΒΊΟΝ 15 {πο τποί]αεν οὗ τι8 
811 
Ω] ἘῸΣ ἰὁ 1 ναϊθίοη, "Βδ]οἱοΘ, 
ποὰ Ῥαχτοη ὑπαῦ Ῥοαγεξῦ ποῦ ; Ότεα]ς 
Του απᾶ οΥΥ, ὑπο πας ἐχανα]εδῦ 
ποῦ; 10Υ ὑπὸ ἀεβο]αίο Πα ΤῊ 
ΤΊΟΥΘ ομΙ]άταπ. ἔλαπ 586 πυΙοἩ Ἠα{ῃ 
81) Παβραπᾶ. 
8 Νοῦν νο, Ῥγείμτεη, ας Τδαπο 
γᾶ, αἲθ {116 ομΙ]άγεπ οὗ Ῥτοπηίδο. 
29 Ῥαί αν ἴλαι Ίο ὑμδὺ πας ΣῊΝ 

1881 

απι, ἴΟΥ Τ απι ἃ5 Ὑθ αγὸ. Ὑο αἸᾶ 
19 τηθ πο πτοιρ: θαὺ γο πον {λα 

Ῥδέαπδο οὗ απ ἱπῆγτηϊδυ οἵ ἴμε 
Παρ] 1 ργεαολεᾷ {λε ϱοβΡε] ππ{ο 

14 γοαι ο 1ΗτΕί Ώπιο: απᾶ Όιαί 
πυΏΙςὮ πταξ ἃ ἑοπαρίαβίοι {ο γοι 
1η ΤΥ Παβ] γο ἀεβρίδες ποῦ, ΠΟΥ͂ 
Ἀτο]εσίεᾶ; θῦ Υο τεοεϊνεᾶ τηθ ἃ5 
8. αηρο] οὗ ἀοᾶ, ετεπ ἃ5 Οτ]δὲ 
ᾖ6βας. ΠΟΥ ἔπη 15 {]ιαί ρτα- 
ὑπ]αίοηι 5οξ γουγβοὶγοθ {ον 1 
Ῥααυ γοα νήίπθςδς, λα, 1 Ῥοββί- 
Ῥ]6, ο ποπ] Ίατο Ῥ]ασ]τοά οὐ 
ΥΟοἩΥ 6765 απιᾶᾷ ρἴγετι {]ιοτη {ο 1Π6. 
50 [61 81 1 Ῥεσοππαγοτγ 6ΠΘΠΗΥ, 
Ῥεοαιςδαο 1 4061] τοι {π6 γαίῃ ἢ 

17 ΤΉΘΥ σεα]οαδΙγ 566. τοι ἴῃ πο 
ροοά παν; ΠΥ, ΠΟΥ ἄθβῖτο {ο 
μμαΐ τοι οα{, ἐμαῦ γε τπαγ 5661 
ἔπατα. Βα 16 15 σοοᾶ {ο Ῥο σ6α8- 
1οαβ]σ βοαρ]{ ἵπ ἃ ροοᾷ τηδύξου 
αὖ 811 ὤππςς, απά ποῦ ΠΥ ΘΗ 

191 απι φγβϑδθηὺ σι γοα. ΜΥ 
1016 οἸι]άνεη, οἳ ποια 1 ατη 
αραϊη ἴῃ {χαναΙ] τη] Ομν]δε Ῥο 

20 οττηεᾷ ἴῃ τοπ, Υεα, 1 οοπ]ά νβἩ 
{ο Ῥε Ῥτεβαπ{ ὙΠ γοῖ που, δ 

. ἴο «Ἡαπρο ΤῊΥ νοῖσε; Τοχ 1 81} 
Ῥεγρ]εχοεά αροπί το. 

21 Τα] πηα, το {]ιαί ἆθβῖτο {ο Ῥοα 
που {1ο Ἰαπ, ἆο γε ποὺ θα 

9» μο Ίαν} Έου 16 15 ντιδίαιι, ενα 
ΑἉβταματη Πας {νο βοΏΒ, οπ6Ργ {μα 
λαπάπηα]ᾱ, απᾶ 9ης Ὦ} {πο Τγεθ- 

25 ποπιαῃ. Ἠονρεῖό {Π6 5ο Ὦγ {λα 
Ἰαπάτηα]ά 15 Ῥουη α[ἴ6γ Πιο Πεε]ι; 
Ῥα{ πο 6οπι ὮΨ {πο ΓΥΘΕΊΓΟΙΙΩΠ {8 

24 Φουπ ἴπτοιρ]ι Ῥτοππϊδθ, ΗΙο] 
Ώήπρς οοπίαϊΐη απ αΠΠεροτγ: 10Υ 
1656 10Οπιεπι 418 {πγο «ογεπαΘΒ; 
016 {ποπ πποππῦ ΒΙπαί, Ῥεατίπς 
ομη]άναεπ ππέο Ῥοπάαρο, ΒΟ} 15 

2ῦ Ἡαραν. ὕνΝονγ {15 Ἠαρατ 15 
πηουηέ Κ΄] 1π Αγαβία, απ απι- 
ΒΥΥΘΥΕΙΙ {ο {πὸ «εγπδα]εη {παί 
ΠΟῪ 15: 1ου 586 18 ἴῃ Ῥοπάαρε 

26 η ποὺ ομα]άτεπ. ἘῬπί πο ἆᾖθ- 
ταςα]οπι ὑμπαὺ 15 αρογο 15 {νοε, 

7 ὙΠΟ 15 ΟἿΣ πποίµετ. Έ ου 10 15 
πτΙσίε, 
Ἐε]οῖσα, ὅπου Ῥαχτει ἐμπαὺ Ῥεαχ- 

οβῦ ποί; 
Ἔτεα]ς {ογίἩ απᾶ ον, ἐμοῦ ἐμπαὺ 

{ανα]]οξῦ ποῦ: 
ἜΟΥ 1ποτο ατο {πὸ ο ή]άτεπ οὗ [Π6 

ἄαβο]αίο μπᾶ οἳ ΠΟΥ ση]ίο] 
πα πο ἨΠαςραπᾶ. 

98 ΝΟΥ πε, Ῥγαοίμτεηι, ἃ5 Ίδααο 
πας, 316 ο]ή]άγει οὗ Ῥγοπιβθ. 

1 σι 

10 

18 

29 Ῥιΐ α6 Όιει με ὑπαὺ τγὰϑ Ῥοχη | 

1ᾳατ. 
ΤΟΥΤΙΕΥ. 

26}. 
εραί οί. 

505, ο 
ψουγδ 

48ος, 
ἄῑεαῖ 
ἐγ 
τοῦ ψοῖι 

ὅ ΜαπΥ 
αποϊεηό 
ααὐλιοτῖ- 
1165 τοαά 
ΕΟΥ 
ϑὲπαὶ ἐξ 
α πποιι- 
ἑαϊν ἴγι 
ἁγαδία. 

6 Μαπγ 
ἃποϊοη ἡ 
δα Πουῖ- 
{165 τοδὰ 
φο. 
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- ΄᾿ὕ " , 

ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδική- 
τα ο , ᾿Ξ 

18 σατε᾽ οἴδατε δὲ ὅτι δι’ ἀσθένειαν τῆς σαρ- 
Ν 3 / ε Ἃ Δ / Ν 

14 κος εὐηγγελισάμην υμιν το πρότερον. και 

τὸν πειρασμόν µου τὸν! ἐν τῇ σαρκί µου 

οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλ᾽ ὡς 

ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ µε, ὡς Χριστὸν Ἰη- 
σι δ δε ΡΤ»: Ν δεν νξ 

15 σοῦν. τίς" οὖν ἣνῦ ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; 

μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι, εἰ δυνατόν, τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἂνῖ ἐδώκατέ 
9 Ε] Ν ς “ ΄ ΕῚ , 

16 μοι. ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων 

17 ὑμῖν; ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκ- 

κλεῖσαι ὑμᾶς ἡ θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζη- 

18 λοῦτε. καλὸν δὲ τὸ» ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ 
/ Ν Ἂ , » ΄- - / 

πάντοτε, καὶ μὴ µόνον ἐν τῷ παρεῖναί µε 
ἣν ς -“ / Δ / .” / 

1) προς Όμας. τεκγια µου, ους πάλιν ὠδίνω, 

90 ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἤθελον 

δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν 

φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 
΄ ΄ Ν ᾿ ἘΞ. 

81] Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, 

89 τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε; γέγραπται γάρ, ὅτι 
5 Ν , ἰός παν Ὅν Β - Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν᾽ ἕνα ἐκ τῆς παι- 

23 δίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. ἀλλ᾽ ὁ 

μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέν- 

νηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆςν 
ο / ω 8 η / : 

24 ἐπαγγελίας. ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα 
τ / ” «τὸ / - Ἢ ; Ν 

αὗται γάρ εἰσιν αἱ δύο διαθῆκαι µία μὲν 
3 αχ “ 9. , ΄σ “ 

ἀπὸ Όρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα; ἥτις 

55 ἐστὶν ΓΔγαρ. τὸ γὰρ! " Αγαρ! Σινᾶ ὄρος 
3 Δ 3 ο 3 , ΄- Ν ΄ - 

ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν 

Ἱερουσαλήμ, δουλεύει δὲ 1 μετὰ τών τέκ- 

οῦνων αὐτῆς. ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευ- 
“ - 

θέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων 1! ἡμῶν. 

91 γέγραπται γάρ, Ἑὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ 
, 5 επ . / ς » σα τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδί- 

. 6 Δ Ν ΄ “ 8. Ψ - 
νουσα᾽ ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλ- 

98 λον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. ἡμεῖς" δέ, 

ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαάκ, ἐπαγγελίας τέκνα 

2) ἐσμέν", ἀλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα 

20-- 9 

4 (-σμὸν) ὑμῶν 

ὅ ποῦ 6 οπι. ἣν 

7 οπι. ἂν 

8 οπι, τὸ 

9 δυ 

19 οηι. (ν) αἱ 

Ἡ δὲ ἐπί, ποί πια). 

13 ΠΤαγῃ. οπι. Αγαρ 

19 {. δουλεύει) γὰρ 

14 ϱΠΙ, πάντων 

1 Ματ. ὑμεῖς 

16 Ταχ. ἐστέ 
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10Υ, ὐπὸ 
αἰαὰ 
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89, 

ΤῸ ΤΗΕ αΑΙΑΤΙΑΝΡ ΤΥ. 29-- -Ν, 15. 

1611 

οἴου {πὸ Πσξδ], ρουβοοα θα Ἠήτα ἐπαὺ 
γα δον αξίον ὑπ ΒΡρΙΙ{, οΥοπ 50 1Ὁ 
18 ΠΟΥ͂. 
80 Νονουίποίοαθ, π]αῦ δαϊζ] ἐπ 
Βουρίαγο Ὁ ἈἘθαεί οαὐ {πΠ6 Ῥοπά- 
ποτη ἃ ΠΩ Π61 501: {0Υ {π6 50} οἵ 
{ιο Ῥοπάποπιαι 5184}} ποῦ Ὦο Ποαῖν 
τι {1ο βοὴ οὗ {ιο ΓγοβΥγΟΠΙΘΠ. 
91 8ο {λοι., Ἠγοί]νοπ, πο 816 ποῦ 

αη]άνοι οὗ {π6 Ῥοπάνοιπαα, Ῥαῦ οἳ 
{πὸ {γεοθ. 

5 Βδἰαπᾷ {[αδί ὑπουοίοσθ 1π {ΠῸ 
ρου πν]ιονδυν]ι Ομτ]δέ Παζ πηαᾶα 
τι5 {γθο, απά θὲ ποῦ επίαηρ]εᾶ αραῖι 
πηζλ ἴ]ιο γο]κο οὗ Ῥοπάαρο. 
Φ Ῥο]μο]ά, 1 Ῥατα] 580 ππίο τοι, 

Οιαί 1 γο νὰ οἴγοαππσίδεᾶ, ΟΗτὶδί 
5881] Ῥγοβ{ τοα ποθβῖηρ. 
8 ΒῸΣ 1 {οραίσ αραῖη {ο 6Υ6ΙΥ πια 

{παῦὺ 15 οἰγοαπιοίδεᾶ, αι ο 15 ἃ 
4αὈίου {ο 4ο ο πο] ]ατγ. 
4 Οτ]ςί 15 Ώθόσπιθ οὗ πο εβεοῦ ππ{ο 

τοπ, ὙΥ ΠΟΘΟΘΥΘΙ οὗ οι 816 7π501Π64 
υγ ὉΠ Ίαν: το 8.6 Γα]]οπ {γοτη ρταςθ. 
δ Ἐον πο ὠοιρ]ι {πε αρ πναῖί 

{0Υ ὑπ Ἰιορο οὗ τισμίεοαρπθδςβ Ὦτ 
᾿ Δ 1}. 

0 ἘῸΣ ἴπ ᾗοξα5 ΟΠτιςὺ πιο Ὺ οἵτ- 
᾿ ὐσποϊβίο. αναἰ]οί]ῃ αἩπγ ὑΠ]ηρ, ΠΟΥ 
Γαποϊγοαπιαϊδίοι, μας ἔαϊ ο 
που κοίῃ Ὦγ Ἰοτο. 
7 Ὑο αἴ τὰ γε]! Ἰ ντο αἸα Ἠπᾶςν 

τοα, ὑπαῦ γο βΠοπ]ά ποὺ οΏεγ ὑπὸ 
πα } ἢ 
8 Τμϊς ῬοΥΒ 5101. οοπηεί] ποὺ οἵ 

1ήτη ια οα]]εἴ]ι γοι. 
9 Α Πίο Ίεανεπ Ἰεαγεπεί] ἴ]ο 

ν/μο]ε Ίαπηρ. 
10 Τῶν εοπβάεποθῖη τοπ {μτοπρ] 

{π6 Τιογᾶ, Όιαῦ τοι νι] 6 ποπο 
οἴμποινπήδο πηϊπάεά- ὃῬας Ἰαο {αι 
ωοαρ]εθα γοα 518}} εαν ἠῖς Ἱαάς- 
ππθη6, Ψ1οβοε6ΥεΥ Π6 Ῥ6. 
11 Απά 1, Ὀτοίμτε, Ἡ 1 τεῖ Ῥγθασ]ι 

οΙγοππΙσΙβΙοἩ, ΠΥ ἆο 1 γε βοῦν 
Ῥογβεσοαδίοη ὃ ἔΠεη 15. ὑπ6 οὔἴεπερ οἳ 
{116 οΥ955 «θαβαᾶ. 
12 1 νου {ποὺ σοῦ 6Υεη οαὖ οῇ 
πο] ποπ] τοι. 
18 ἘῸΥ Ῥγείμγθεη, γο πᾶν Ῥοσῃ 

σα]]θᾶ ππίο ΠΟΥ ἢ οπΠΙψ 16ε ποῦ 
ἨἩροτίγ {ου απ οοςαΡΙΟἨΠ {0 {1ο Πεξ], 
ναό Ὦγ Ίογο 5οΥγΥο οΠ6 αποίµοεν. 
14 Ἐον 811 ιο Ίαν 15 {1116 ἴῃ 

ουθ πνοτᾶ, ευεπ ἴῃ 15: Ἐ Το 5118] 
Ίονο ἴ]ιγ πεϊρῃροαν α5 ἐμ 56]. 
15 Βαύ 1 το Ῥϊίο απᾶᾷ ἀενοτχ οπθ 

αποίἩσχ, ἴαίιο Ἠοοᾶ γο Ῥο ποὺ ο0ἩΠ- 
επτηθᾶ οπς οἳ αποΐΠες. 

1881 
α[ίον {Π6 Περ] Ῥογβεσπίαᾶ Ἠϊπα 
ἴλαί ας θουπι αἰἴΐου μο ϑ'ριγηῦ, 
6ύεη 50 16 15 ποπ. ἨΗοπβρεῖν 
να Βα} {μα ποτιρίατο» Οαδί 
οὐ {π6 Παπάπησαϊά απᾶ ΠΟΥ 801: 
ἴον {ο βοὴ οὗ ο Ἰαπάτιαιᾶ 
51Π8}} ποῦ Ἰπ]ιετ16 τι 0Π6 βοτ οὗ 
{6 Τγϑϑυγοιηϑῃ. ἸλΠογείοτο, Ὦτ6- 
{Πγθη, πγο 816 ποῦ ΟΠ] θη οὗ 8 
λαπάτπαῖᾶ, ᾿ναὺ οἵ μα ἔγθθυγοτηδῃ. 
ΤΠ {γεοάοπα ἀἷά Ομγῖβῦ βοῦ τι 
ἔγρο: βίαπᾶ ζαϑῦ {πϑυϑίουθ, απᾷ 
Ῥο ποῦ οπ{απρ]οᾷ ἀρϑῖῃ 1π α γοΚκοα 
οἵ Ῥοπάασο. 

Ῥο]ο]ᾶ, 1 Ῥαπ] ραγ ππίο τοπ, 
ὑπαῦ, 1 γο τοοθῖνο οἴγοαπποϊβίοἩ, 
Ομ] 11 Ῥτοβί τοα πούμῖης. 
Ὑαα, 1 ἰεβιίγ αραϊῃ {ο ενετγ 
1ηαι [πας χεοθϊῖναίῃ οἴτοπππςί- 
ΒΙ0η, ὑπαῦ Ἰο 1 ἃ ἀερίοι {ο 

4 ἄο Όλο πο] Ίαν. Ὑ ατθ 
Ἀρονογοᾶ ποπ ΟἨτὶβί, γο 80 
ποπ]ά Ῥα Ἱαδήβοᾶ Ὦγ ὧπαο Ίαν; 
πο 816 {π]ει ανγαγ χοπ ϱΥ806. 
ΕῸΣ πο {πγοιρ] {ιο Βρὶνίς Ὦσ 
ἴα ἢ σας ἴον 86 Ἰορο οἳ 

6 τἱρηθοῦβηθθθ. Έον ἴῃ Οµτ]δί 
9655 ποι Π 6 Υ οἱγοαπηοϊδίοη ανα]]- 
εἰ δηγύμϊηρ, ΠΟΥ αποϊγοππης]- 
5Βῖοῃ 0 ζα 10} 8 γουκίπρ' (πτοιρ]α 
Ίονο. Ὑ ποιο ΥΠΗΠΙΠσ πα]: 
πο ἄἷά πάει τοι Όιαῦ τε 

8 ϱΠοτα]ά ποῦ οῬεγ ὑπ6 ἐγαδι» Της 
Ῥεχβιαβίοη οαπιο ποὺ οἵ ἸἨϊτα 

9 ὑπᾶῦ οα]]εῖ] γοα. Α Πίο Ίοα- 
ν6η Ἰοατοπεί]Ώ {πο ππο]ο Ἱαπρ. 

101 Ἠανο οοπῃάεπεο {ο τΤοα-πατά 
1η {ο Τιογᾶ, ἴ]λαῦ Ὑγο υπ] 6 
ποἩΠθΘ οἴμαιγίδο πηϊιάθᾶ: Όταί 
Π6 ὑμαῦ {χοαρ]είῃ γοα ελα] 
Ῥααν. 815 Ἱπάραιπεηί, γγοβοετες 
Ἰα ο. Βα 1, Ῥγούμγοῃ, 1 1 
5011 Ῥτθσο] οἰγοππιοῖβίοἩ, ΥΣ 
απ 1 5.1] ρουβθοπίθα 2 πετ 
λαί] ὑπὸ ὐππιρΗπσρ]οε]ς οὗ {1ο 
670558 Ῥεεη ἆοπθ απαγ. 1 ποα]ᾶ 
ναί παν ὑ 10 απβείθε στοὰ 
πες ετεη ἀοπί {Πεπιδε]ντος 
οἳ. 

Έον σε, Ὀτοίμγοη, ποιο οα]]αᾷ 
ΤΟΥ 1τθεάοτα; ΟἨΠΙΨ 1ιδε ποὺ γοας 
{γορᾶοπι {ου απι οσσβΒΙΟΠ {ο ἴ]θ 
Ποβῃ, θαὺ {Ἡχοαρ]ῃ ἴον Ὀ6 560- 
νϑηΐβ 9πΠ6 {ο αποίµαχ. ἘῸΣ {ο 
πυηο]ο Ίατν 15 {1116 ἴπ οπο πγοτᾷ, 
ευεπ ἴῃ ὑμ15; Τ]οι ϱ]α]{]ουο {ΠΥ 
πείσηροατ 85 {Ἠγςε]ξ. Βαΐ 1 το 
Ῥ]ιέο απᾶ ἀἄθενοιχ ο9Π6 αΠΟίΜΟΣΥ, 
ἴαΚο Ἰιορᾶ {λαί ο ΡῈ ποὺ ο0ή- 
ΒΕΠηΘα οπθ οὗ αποίΐᾖοχ. 
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ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΤΑΛΑΤΑΣ. 

ΔΝ 5, λ Ἁ -” α ΔΝ 

γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ Πνεῦμα, οὕτω καὶ 
- , ” 80 νῦν. ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; "Ώκβαλε τὴν 

’ Ν Δ ελ ᾽ Δ ᾿ 

παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ 
΄σ κε “ 

κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ 

81 υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. ἄρα", ἀδελφοί, οὐκ 

ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας. 
“ αν 99 - 

5 τῇ ἐλευθερίᾳ. οὖν! ἡ" Χριστὸς ἡμᾶς" ἠλευ- 

θέρωσε, στήκετεϊ, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δου- 

λείας ἐνέχεσθε. 
” Ε) κ - α ε ν᾿ ο »ν" 9 Ἴδε, ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν περι- 

τέμνησθε, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. 
’ 9 ᾿ Ν » 

3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περι- 
ὕ ιά 3 Ψ . Ἀ ο Ν ’ 

τεμνοµένῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τον νό- 
- / » 4 αι τς -- 4 μὸν ποιῆσαι. κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, 

“ ᾽ ΄ - τὸ - ΄ ᾽ 
οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε᾽ τῆς χάριτος ἐξε- 

δ πέσατε. ἡμεῖς γὰρ Πνεύματι ἐκ πίστεως 

ὃ ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. ἐν γὰρ 
᾿ Ξ » ες 
Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε 
κι .) |, 43. » τὰ / Ε] Ψ , » ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι ἀγάπης ἐνερ- 

᾿ ᾽ η ο , ε - ᾿ / 

7 γουμένη. ἐτρέχετε καλῶς" τίς ὑμᾶς ἀνέ- 
΄ 4 

8 κοψεῦ τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; ἡ πεισμονὴ 
9 Η - - ο λέ η ῃ ς 

9 οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. μικρὰ ζύμη ὅλον 
9 δα Ἂν η " - 

10 τὸ φύραμα ζυμοῖ. ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν 
“ σον 3 / ρε 

Κυρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε' ὁ δὲ τα- 
, Ἐπ. , Ν η 4 Δ 

ράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ἂν 

ι ἧ. ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κη- 
΄ .» ΄ ” / κι 

ρύσσω, τί ἔτι διώκοµαι; ἄρα κατήργηται τὸ 

19 σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. ὄφελον καὶ ἀπο- 
΄ ἀφο} -“ ς ΄“΄ 

κόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 

ιδ. Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελ- 

φοί μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν 
-- Ἢ ΄ 

τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε 
3 / ς Δ - , 3 δι᾿. ’ 

14 ἀλλήλοις. ὃ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ 

πληροῦται 
᾽ ο ὦ / κ᾿ , 

, ἐν τῷ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 

1ὅ σου ὡς ἑαντόν]. εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε 

καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων 

ἀναλωθῆτε, 

1 διό 

1 οπι. οὖν 3 οηι. ᾗ 

ὃ ἡμᾶς Χριστὸς 

4 (" στήκετε) αᾶ οὖν 

ὅ ἐνέκοψε 

6 πεπλήρωται 
ζ , 

σεαυτο» 



806 το ΤῊΝ αΑΤΙΑΤΙΑΝΡ ν. 106---Ἱ. 8. 

1611 1881 
16 ΤῊϊ5 1 58. ιο, ΑΚ ἴῃ πὸ 16 Βα] αγ, ας Ὦγ {πὸ ϑριυ1ῦ, 

πο, αρἰτϊς, απᾶ Ἰγο 518}1} ποῦ {1141 {πὸ απᾶ γ6 5181] τοῦ {π1|Π] πο Ἰαδί 
Τα πὶ 1Ταϑὺ οἳ {πῸ 65}. 17 οἳ ιο ἢἤββθῃ. ἘῸΣΓ {πο Ώεδμ 
πο» 17 Ἐου {πὸ Παρ]! Παςδιαί]ι ἀραϊηβῦ {]ιο Ἱπβθείίι αραϊπςδε πο Βριής, απᾶ 

Αγρϊγίε, απᾶ ἴμο βριυἹῦ ασαϊηςυ {μα ιο Βρις αραϊηπςί ὑπ Πεξα; 
ΆθΡΗ: απᾶ ἴπαβο αγο οοπίτατγ {ιο {0Υ πεδο αὖἴθ οοπ{ταΥγ ἴ]λο οπς 
οπο {ο {π6 οί]θΥ: 5ο {]ιαί γο εαΠἹποῦ {0 {ιο οἴῃοετ; ὑπῶῦ γο ππαγ ποῖ 
4ο {πὸ {πΐπρϑ5 ὑμπαῦ το ποπ]. ο πε (Πίιρς Ὠιαῦ το ποπ]. 
18 Βαὺ 1 γε "δ θᾶ οὗ {π6 βριτἱῦ, | 18 Βαῦ 1 το 16 16 Ὦσ ιο βΡΙ115, 

γ6 816 ποῦ τπιη66 7 {πο Ίατν. ἡ 19 το 816 ποῦ πηᾶρθυ η6 Ίατν. ΝΟΥ 
19 Νοὸν {πὸ σουκ5 οὗ ὑπ6 Π65}1 816 {π6Ὸ ποτ] οἳ ιο ἢθθη. 816 

τηϑηϊθϑί, σσ] αγ ἐμ656, Δα] Υν, ππαπ]{θςί, τυ Π10 ἢ ἃγ6 ἐλΐμεδε, ἴου- 
Του ηϊοα ον, πο] ΘΔ 1655, Δ ΒΟΙ γ]οσι5- π]οθΙοἩπ, πο ]θϑημθϑθ, Ἰαβο]ν]- 
655, 20 οἴιβηθββ, Ιάο]αίτγ, ΒΟΥΌΘΥΥ, 6ῃ- 
20 ἸΤάοιαίαγ, σιομογαῖί, Παἰχεᾶ, τα 165, βία ἴθ, 76 ]ουιβθβ, σύ 5, 

νατίαπςθ, επππ]αβίοης, νωἩ, βἰή(ο, {αοἴΙοἨΠ5, «ἀΙνΙδίοἩπςβ, 1 ΠΘΥΘΒΙ65, | 109, 
86411015, Ἠθγθ5δΙ65, 21 οΠπνγΙησΒ, ἄτππ]κοππεβς, τογε]- | Ῥαγέϊοδ 
21 Ἐπνγίπρβ, τππγᾷσς, ἄταπ]κεη- Ἠπσα, απᾶά 5αοη κὸ: οἳ {π6 

ηθ55, τονο]ΠηρΒ, απιά βαο]ι Ἠ]το: οἵ πο 1 2ΙΟΥΘ 1 γοα, 6Τεη | 505, {ο 
πο σοι 1 {611 τοι Ῥεΐογε, α5 1 α5 1 ἀιᾷ Ἀἴοτεπατη τοι, ἴλαῦ | οι 
Ἰαπτο αἱβο {ο]ᾶ γοα ἴῃ ππο ρα5{, {πὰ Όιου νηήο]ι Ῥγασίίθο δαοἩ ἐπίηρβ | Ῥίαϊμιν 
{ευ πο] ἄο βαε] ἐπ ρ5 5ΠαΙ] ποὺ 5141] ποῦ ποῦ {ιο Ἱάπρᾶοτα 
1 Ππουῖῦ {πὸ κἰηράοιη οἳ αοᾶ. 22 οἳ ἀοᾶ. Βαὺ 16 ἔνι οἳ Όπλα 
99 Βαὺ ιο ἔστι οἳ {π6 αρ 15 ΒρΙΤΗ, 15 Ίοτα, 7100, Ῥεασο, Ἰοηρ- 

Ίοπα, 167, Ῥεαςε, Ιοπρεα”ετίπς, Ρ6π- ραῇσοιῖησ, ΙΠάπα6ΡΕ, Ροοᾶπας, | 
{16 6585, ϱοοάπθβς, 0}, 25. ξ 1 ἔπ] Π 655, πθο]πιθςς, ϑύθιαρο- | 505, δε] 
28. ἸΜοε]αιοςς, 6επιρΡεταπσθ: ἀραϊτιβὺ γαἨο06: ασαίηδέ 5ποἩ {Π 678 ἶ πο | “ΟΠ  οὲ 

βπο]Ἡ ΤΠ6γο 15 πο αν. 24 Ίαν. Απᾶ (αγ ὑπδῦ αγο οὗ ΟἨτ]βί 
24 Απιᾶ {αγ ὑπαῦ τὸ ΟΗ1805 Ἠανο Ίοεᾳς Ἠατο ογπο]βεᾷ {πο ἢθβη 

Ιου, Ρα8- | ογποϊβοᾶ {λε Βαβῃ νι μα Ἰ αἲος- τὶ τ {πὸ ραββίοἩς5 απ {πε Ἱαςῦς 
8108. 61οπς απ 1πι55. {πογϑοῦ. ς 

; 96 ΤῇΆ πτο Ἠτο ἵπ {π6 ϑρίυἱῦ, Ιοὐ τς | 2ὔ Τῇ πε Ἰίνθ Ὦγ πὸ Βρϊτις, Ὦτ 
8150 σγα]]ς ἴῃ {πὸ Βρ{. 26 ἐπα ὅρισε 1οῦ τι αἱδο πας. Τιεί 
26 Τιοῦ τι ποὺ Ῥο ἀθείτοτς οἵ ναῖτ τι ποῦ Ῥε ναϊηρ]ογίοτΒ, ῬτοτοΚ- 

ρ]ουγ, Ῥτογο]άπρ οπθ αΠΟΙΠΘΥ, 6ΙΥΥ- ἵησ Οη6. αποίπαν, οπνγίπσ οπα 
ἴῃ 0Π6 αΠΟΠΠΕΓΥ. ΑΠΟΤΠΕΥ. 5 

6 ἈῬτείμτοῃ, οσοη 1 ἃ ΠΙΑΠ Ὀ6 
"ον, αἰ- | 6 Ῥνείπεη, 1 α πῃ Ὦο ΟΥΕΙΓ- ογοτίακαεπ ἴῃ ΔΠῪ ἴΤθ6βρ858, 7ο 
{ποιρ]. | ἔαικεπ ἴῃ α απ], Ὑο ΒΟ. ἃ16 ὙΠΟ ατα Βρ τ Ίσα], ταβέοχθ 5πῸ0} 

ΒΡ σύ], τ6δίοΥο 6αοἩ α 016 ἴπ {1ο Ὁ οπο ἴῃ ἃ Αρπ οὗ τπεε]- 
ΒΡ οἳ Τηθ 6] 1655, οοηδΙάετίης {Π ν- ΠΘ55; ΙοοΙηρ {ο {1γεοα]ξ, ]εδί 
561} Ἱεβύ {ποια αἱδο Ῥο {εταρίεᾶ. 2 [ποῖ αἱδο θ6 {οπιρίεί. θᾶ 
2 ΈΒεαν το ὁΠ6 αποίµετ’5 Ῥαχάςης, γο 0Π6 αποίµοαι’ς Ῥατάςπβ, απᾶ 

αηᾶ 50 {π]β] πο Ίανγ οἵ Οµτίβί. 8. 50 {π1Η] {Ππ6 Ίανν οἵ Οµτῖςε. ἘῸΣ 
8 Έουν 1ἢ α πα ἐμίης ἨΙταςα]Ε {ο Ῥο 1 ἃ πιαη ΕΙη]κεί]ι Ἠπαδε]Ε {ο Ῥα 

βοπιεΩ!ης, πε Ἠο 15 πούμϊηρ, ΒΘ βοπιοίμ!πς, ποπ Π6 15 ποίῃϊηρ, 
ἀεοσϊνεί]ι ΠἰτηβοΙ, 4 16. ἀθοοίγθιῃ μἰτηβο, Βαΐ 1εί 
4 Βαύ Ιοὖ ΘΥ̓ΘΥῪ 1παπ Ῥτογο 115 οι οαο] ΤΙΔΠ Ῥχογο Πῖβ οση ὙΟΥΪ,, 
οτε, απᾶ Έπειπ 518} 6 Ίανε το- ππᾶ ὕπεῃ 5118} Ἡο Ἠανο Ἠΐ5 ρ]οιτ- 
1οἶσῖτς ἴῃ ΠΙτΙΡΘΗ αἶοπθ, απᾶ ποῦ ἴῃ Ίηρ ἴῃ τοραχά οὗ ἨΙπιξε]! αἶοπο, 
αΠΟΙΠΕΥ. δ απᾶ πο οὗ 4Πῖ5 παϊσηροαν. Έοτ | 4 αν. {πε 
6 Ῥογ 6ὖαιγ πιαπ 5181] ΘΑ 5 οποὰ τπαη 5881] θα 5 οὗ | οίετ. 

οπη Ῥαγάεῃ. δρατᾶση. δ05, 
6 Τιοῦ Ἠπα ἐμπαὺ 15 ἰαπσΏί ἴῃ ἐπ 6 ἴοαᾶ 
σου οοπιπαπ]σα{θ πο ἴση {πὰ 
{θασ]αίΠ, ἴῃ 811 σοοῦ ὑβίηρβ. 
7 Ῥο ποὺ ἀοοθῖναᾶ, ἀοά 15. ποῦ 

πηοσκθοᾶ: 10Υ ἹΠΒΙΒΟΕΤΕΥ ἃ ΤΙΔΠ 
βοπαί1, ἐπαὺ 5181] μ6 8150 γ68}. 
8 Έον 16 ὑπαὺ βοπγεί]ι {ο 15 Π|65},, 

Βα 16 Εἴτα ἐπα 15 {ααρ]Ώί Τη πὸ 
ποτά οοτητηπηϊοδΐθ απ{ο Ἠῖτα (λα 
{θασ]οαίῃ πὶ 811 ροοᾶ (πρβ. Β6 
ποῦ ἀεοαϊνοᾶ- ἀοά 15 πού πιος]- 
ο: {ου πΠαίβοετοσ ἃ τη βουγθί, 

86 ]λαί εΠα]] Ἰθ 8150 τεαρ. ἘῸΥ Ἡα 

- 

ἐμαῦ βονγθίῃ ππίο μἷβ οὔσῃ ἤθβῃ |. 



ν 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΤΑΛΑΤΑΣ. - 807 

1 Λέγω δέ, Πνεύματι περιπατεῖτε, καὶ ἐπι- 
/ Ν ᾽ ἣν / ς Ν Δ 

17 θυµίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. ἡ γὰρ σὰρξ 
3 ΄σ Ν ΄“ , - ΔΝ - 

ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ Πνεύματος, τὸ δὲ Πνεῦμα 
ν ε λες - ὃ 8 5 ί Δ. κατὰ τῆς σαρκός" ταῦτα δὲβ ἀντίκειται ἀλ- 

ἃ ; - κ 
λήλοις", ἵνα μὴ ἃ ἂν θέλητε, ταῦτα ποιῆτε. 
ΕῚ εἶ , ” ᾽ 5 ἐδ. / 

18 εἰ δὲ Πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ εστε υπο νομον. 
Δ ΄ κι Ἁ ” - [ή “ 4 

19 φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά 
3 10 / 3 ϐ ” » έλ. 

ἐστι μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλ- 
20 Ύεια, εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, ἔχθραι, 

᾿ 1 ο. / » 2 / ἔρεις 1], ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, 
9 “ 

9] αἱρέσεις, φθόνοι, Φόνοι,'” μέθαι, κῶμοι, καὶ 
Ν Ὁ , ὃ ἃ , ς - Ν 

τὰ ὅμοια τούτοις ἃ προλέγω ὑμῖν, καθὼς 
” ἣν - 

καὶ} προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες 
-“ ΔΝ , 

99 βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν, ὁ δὲ 
Ν “ , [2 η 3 “ 2 καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, 

/ ’ ” /’ 

εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, 

95 πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια κατὰ τῶν τοιού- 

34 των οὐκ ἔστι νόμος. οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ 13, 
Ἂ , ᾽ / ΄- 

τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι 
9 “ » , 

καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 
5 κ , κ 

25. Ἐἰ ζώμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ στοιχῶ- 
ν ’ / / 

96 μεν. μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προ- 
/ 3 / -“ 

καλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. 
3 3 “ / 

6 Αδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῃη ἄνθρωπος 
4 / « - 

ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ 
,ὔ οἵ “ 

καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραό- 
΄“ Δ Ἁ Ν - τητος, σκοπῶν σεαυτὸν μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. 

3 / , “ 5 ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀνα- 
, 8 ΄ ” [ολ ε) Δ 8 πληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. εἰ γὰρ 

α Φ ” δοκεῖ τις εἶναί τι, μηδὲν ὦν, ἑαυτὸν Φρενα- 
α Α ”- ’ 

4 πατᾷ]. τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω 

ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύ- 
- 9 » 5 9 ιά “ 

δ χημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον. ἕκαστος 
Δ / 

γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 

6 Κοινωνείτω δὲ ὃ κατηχούµενος τὸν λό- 

7 γον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. μὴ 
- Ν Ε ο ΕΥ̓ , 

πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται' Ὁ γὰρ 
»Ν / 3 -“ 5, ” 

ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει. 
μὴ « / » Α ΄ ς ο 

ΒΘοτι ο σπείρων εἰς την σάρκα εαντου, 

8 γὰρ 
ὃ ἀλλήλοις ἀντίκειται 

19 ρῃι. μοιχεία, 

Ἡ ἔρις 

13 πι. φόνοι, 

15 ϱπι. καὶ 

14 αζᾷ ᾿]ησοῦ 

1 φρεναπατᾷ ἑαυτόν 
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10», 
10 ΠΟ). 

ΤῸ ΤΗΕ ΑΙ ΑΤΙΑΝΕΡ ΥἹ. 8- 18. 

1611 
5181] οἱ {π6 Πεε]ι τοῦρ οογαρΙοῃ : 
Ῥαῦ Ίο {πῶῦ βογεῦἩ {ο {ια βριυἹῦ, 
5181] οὗ πο ϱρΠ{ τοαρ Η[α ογετ]αξί- 
1ης. 
9 Απᾶ Ἰδοῦ 15 ποὺ Ὦο πγεασγ ἴῃ) πο] 

ἀοἵηπρ: {ον ἴῃ ἀπ βΘαβδοι Ὑγα 518}} 
γθα), 1 τὸ Ταϊηὖ πού. 
10 Α5 τὸ Ίατο {]ιογείογο ορροτίι- 

Π1{Υ, Ἰοὺ τ ἆο σοοᾷ απίο αἲ] της, 
ο5ροοία]]γ τπ{ο ἴ]ιθίη 0 ἆγθ οἳ {μα 
Ἠοπβδε]ιο]ά οἵ ζει. 
11 Ὑε 566 ΠΟῪ Ίαχρο ἃ Ιείίεχ Τ Ἡαγε 

ναθίθι απίο σοι Ὑ 10} πλΙπθ ΟΥ 
απ. 
19 ΑΒ ΤΙΩΠΥ ἃ5 ἀθβίτο {ο τη Κα ἃ 

ζαὶν βου ἴῃ ὑΠ6 Π6βΗ, {ΠΟῪ σοηβύγ δ] 
γοι {ο Ρ6 οἱοππηοϊδεά: οπ]γ Ἱερί 
μαγ ϱΠοπ]ά εαβεν Ῥεγδεσπίῖοι 10Υ 
16 07985 οἱ Οµτίβί. 
18 Ἐον πεϊ]θΥ {]αογ {]επιδε]γες 

ΥΠΟ απο οϊγοαπιοὶβεᾷ Ἱεερ {1ο Ίατν, 
Ῥαῦ ἄεξῖτο {ο Ίατε τοι αἰγοππησϊσες, 
Όιαί ἴπεγ Ἱπαγ σ]οΥγ ἴῃ σοι 165}. 
14 Ῥαέ ἀοά {οτριά ναί Τ 5που]ᾶ 

ΒΊΟΥΥ, 5806 ἴῃ {πὸ 0Υο0β88 οὗ οἳΥ Τιονά 
6585 Οµτ]ςς, ἢ ποπ {με σου]α 
18 ογαοϊβοᾷ πηΐο 16, ἃηα 1 απίο ἔ]ε 
ποτ]ᾶ. 
15 Έον ἴῃ ΟἨμτίβὲ ἆεδας ποι ΠΟΥ 

οἴγοιπησϊδίοη αγα]]οί] απ ὑπ] Πρ ΠΟΥ 
ΠοΙΓΟΙΠΙΘΙΒΙΟΗ, ταῦ ἃ ΠΘῪ ογΘεα/ΙΥθ. 
16 Απά ἃ ΙΔ ΠΥ ἃ 5 Ὑγ8}1ς Δοοουαϊηρ 
{ο 015 τα]ς, Ῥεαςο "6 οἩ {]θια, απ 
ΙΠΘΥΟΥ, απᾶ ΠΡΟ {με Τ6ταε] οὗ ἀοα. 
17 Έπτοπαι ἨἩεποεί[οτί]ι 1εῦ πο Τη 

ἐπουλ]α τηθ, {ος 1 ῬΘΆΥ 1π ΤΥ Ροᾶγ 
{1Π6 τηατ]κς οὗ {πὸ Τιονᾶ περα». 
18 Ἑταίμταεπ, ἴ]λο ργαςο οὗ οἩἱγ 

Τιοτᾶ ἆεξβας ΟΠ ὂο πὶ γοῦν 
ΑΡὶτϊ6. ΑΠΙΕΗ. 

« Ὀπίο ὑπ (ΔΙααηςδ, υπέέοα {οπα 
Ίλ0Π1Θ. 

1881 

β]α]] οὗ ἴ]ιο Πθβ] Υθαρ οοΥτάρ- 
Ποπ: Ραὺ 16 ὑπῶὺ βοπγεία απέο 
Όλα ΒρίτΙ6 588}] οὔ {116 Βρῖτις τεαρ 
εἴογηα] Ἠΐα,. Απᾶ Ἰοὺ τι ποῦ ο | 
ὙΘΔΥῪ ἴῃ υγε]]-άοίις: ον ἴῃ πε 
ΒΘΆΒΟΙ πο 5Π8}] γαρ, 1 νο {απ 
ποὺ. Ῥο 1ο, 45 6 Ἰαγο ο)- 
Ῥοτίαμψ, ἰοὺ 5 νονῖς (ας 
πυμίο] 15 σοοᾶ {οψατά 81] πως, 
δια οβροεσῖα]]γ {οτγατά ἔπεπα ἐπα 
3γο οὗ ἴ]ο Ἱοτβδε]μο]ά οἵ λα 
Τα]. 

Ῥ6ο τ] ΠΟΥ Ίαγσο Ιειίους 1 
1λανο ππϊδίει ππίο οι νη]ι 

2 ΤΙΙΠΘ ΟΠ Ἠαπᾶ. ΑΦ τπαηγ α8 
46βίγε ἴο Ίπακαο ἃ [αν 81ου’ ἴῃ 
{η6 Παδ], {ιεγ οοπιραὶ γοα {ο 
Ῥο οἰγοιππσίρεᾶ; οπ]γ ὑμπαῦ λογ 
πιαΥ ποῦ Ὦο ρογςδοσπ{θεά 310Υ {π6 
οχο58 Οἱ Οµγ]ς6. Του ποῦ 6Υ6ι 
.16γ ὙΠῸ ϑυθοθῖνθ οΙγοιπηςΙβΙΟἨ 
ο {]λαπιρε]γες Κορ 4{Π6 Ίατ: 
Ῥαῦ {1εγ ἄθβίτο {ο Ἰαγο γοα οἵτ- 
εαπησϊςεά, ὑμπαὺ {ΠΟΥ ππαγ ΡΊΟΙΥ 
ἴῃ γοῦν ἤθθῃ. Ῥευὺ ἔα ο 16 
ΤγΟΙΠ 1η6 {ο ΡΊΟΥΥ, βᾶγβ ἴῃ ἐπὸ 
610585 οὗ οἂὔν Τιογὰ 655 Ομνιςί, 
Ώπγοιρσ]ι ὅν ἢ μα πγοτ]ᾷ Ἰιαξ]ι 
Ῥθθὴ ογποϊιβεά απίο τη6, απᾶ 1 

ὅ απΐο ἴλα νου. ἘῸΣ πεϊί]ιεν 18 
οἰγοιτησϊβίοη απσ(μίης, ΠΟΥ πῃ- 
οἰγοαπησϊβίοι, Ὀαῦ ἃ πθυ 60Υ68- 
ίατο. Απᾶ 5 ΙΠΑΠΥ 88 518] 
να]]ς Ὁγ {115 τα]ς, Ῥθᾶος δε προπ 
λεπτα, απά 1ΠΕΥΕΥ, 8 Πα αροπ {86 
Ίδγαε] οἱ ἀοά. 

Έτοπα Ἠεποε[ονί] 1θοῦ πο πα 
οαδ]ο πο: Του 1 εαν Ῥγαπᾶςά 
ΟἹ πιγ Ῥοάγ {πο τπαχ]ς οὗ 6518. 

ΤῊΘ ργαςο οὗ οἳχ Τιοτᾷ ᾖσθρις | 
Ομ] Ῥο πὶ γοῦν βρὶ τὶ, Ὄτε- 
{πγθ, ΑΙΠΕΗ. 

[ο] 
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Ν Ν τς 
ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν" ὁ δὲ σπεί- 

3 Δ - 3 - ; 
ρων εἰς τὸ Πνεῦμα, ἐκ τοῦ Πνεύματος θε- 

9 ρίσει ζωὴν αἰώνιον, τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες 
ΟῚ - 9. “- ΔΝ )δί ϐ , 3 

μη εκκακώμεν καιρῳ γαρ ἐ ἰῷ ερισομεν, 

δον Ὁ , ” Φ ς Ν ” 10 μὴ ἐκλυόμενοι. ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, 
. / Ν χὰ Δ Ν / / 

ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα 

δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 
5 - 

1 Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα 
- ΄“ “ ᾿ “- 15 τῇ ἐμῇ χειρί. ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι 

ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμ- 
/ - 3 “ - - - 

νεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χρι- 
4 ὃ / δὲ Ν ς 

15 στου ιωκώνται. οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεµ.- 

νόμενοιδ αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν ἀλλὰ 

θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ 
Ν 

Ἡ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. ἐμοὶ δὲ μὴ 
’ δν ο) Ν 3 - - 

γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ 
ἘΣ Μη, Ἐν}. ἃ - η » 9 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ' δι οὗ 
5 Ν / ” ’ 3 8 αρ / ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ τῷ κόσμῳ. 

15 ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτεῖ περιτομή τι 

ἰσχύειδ, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτί- 
“- , 

16 σις. καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσου- 
- / ΦΡΕ 9 2 ’ ν απλα Δ σιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν 

Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. 
- - / Ν εμέ 

12 Τοῦ λοιποῦ, κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω 
3 Ν ν Ν , “- Κ᾿ { 9 » δν 5 ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ ἹΚυρίουϑ Ἰησοῦ ἐν 

“ Ψ, / 

τῷ σώματί µου βαστάζω. 
« ” ” ε - 3 - 

18 Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
- Δ ”- ’ ΕὙ' οὶ 1δ λ , 

στοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί, 
3 

αμήν. 

οἷ ΄ [Πρὸς Γαλάτας ἐγράφη ἀπὸ 'Ῥώμης. ο 

3 ἐγκακῶμεν 

10 

οὖι. μὴ 

αἄᾶ μὴ 

171αγῷ. περιτετμημένοι 

οπι, τῷ 
οὔτε γὰρ 

ἔστιν 

οπι. Κυρίου 

οπι. καὐδογ[ρ{ίοτι 
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ΤῊΝ; ἘΡΙΡΤΤΕ ΟΕ ῬΑΘῚ, ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΤΙΒ 

πο ΤΗΕ 

ΕΡΗἩἨΡΙΑΝΡ. 

1611 
1 Ῥλυτ, 8) ΑΡοβ{16 οὗ 6εδας Οτ]5ῦ 

Ῥσ {πο Μὴ] οἳ ἄοᾶ, {ο {π6 βαϊηὺβ 
τ ΠΟ. απο αὖ Ἡρμεβας, απᾶ {ο μα 
{αὶ πα] 1 Οτ]ςῦ 9 6588. 
2 ἄταοο δὲ {ο γοι, απᾶ Ῥ6866 {ΤοἨ1 
αοᾶ οὖν Ἐαί]ιου, απ Γοπι {πὸ Τιονᾶ 
ὕορας Ομτ]ςῦ. 
8 Ῥ]οβδεᾶ Ῥο πὸ ἀοᾶ απᾶά Ἐαί]ιευ 

οὗ οαχ Τιογ 9 651τ5 Οτ1ςὲ, νο πα} 
Ῥ]οβδεᾶ τι5 πα 411 δριίπα] Ὀ]655- 
ἵηρς ἴῃ δαγεπ]γ ἢ Ῥ]Δ 665 ἴῃ ΟἨτ]ςί: 
4 ΛΔοοογάϊηρ᾽ ἃ5. Β8 πα «Ἡοβεῃ ας 

ἴῃ ἶτη, Ῥείουθ {πὸ {οππᾶαξίοπ οὗ {πὸ 
ποτ], ὑπαῦὺ Ὑο 5ῃου]α Ὦα ΠΟΙ͂, απά 
ση πουὺ Ῥ]αππε Ῥεΐ[ογε Ἠ]τη ἴῃ 1076: 
6 Ἡανίηρ ρτγεᾷεβΗπαξεά τι απῖο {μα 

δαορίϊοη οὗ ομη]άνεη Ὦγ ᾗαδας Οµτ]δί 
{ο Ἠϊπαβα]ξ, δοοογαϊηρ {ο ἴμο βροοᾷ 
Ῥ]δεαβαχο οἳ Ες Μ1Π: 
6 Το {ο Ῥταῖδο οὗ ἴμε ρ]ουγ οἳ 18 

Ργαςθ, ὙΠθγαῖη Ἡε Παζ πιαάο δ᾽ 
αοοθρίεᾶ ἴπ {πὸ Ῥε]ογες : 
7 Τὰ γηοπι τὸ Ἰαγο τεᾷεππρίῖοι 

{μγοαρΏ Ἠ15 Ῥ]οοᾶ, ια ἔουρίνθη 88 
οὗ 5118, δοοουίηρ {ο {πὸ 1Ί6ΠΘΡ οἳ 
Ἠ15 ρταςσθ, - 
8 Ἠλπιθγαῖη Ἡο ἨαίἩ αροαπᾶσᾶ {ο- 

νγαγᾷ τι8 ἴῃ αἲ] πγιβᾶοτη απιᾶ Ργπᾶεπεθ: 
9 Ἠανίπρ ππαᾶς Κποῦι ππ{ο τας ἔλε 

πηγβίετγ οἳ [15 ΜΠ], αοοογπς Το 
μῖ5 ροοᾷ Ῥδαδατθ, σοι ο Ἰμαά 
Ῥατροβεᾶ ἴῃ Ἠ1ΠΕΕΗ., 
10 Τ]αϊ ἴῃ ὑπὸ ἀιβρεηδαξίοη οὗ μια 

{π]πθςβ οὗ ὤππες Π6 τηϊρηῦ ραΐ]ετ 
ἰοσεί]ογ ἴῃ οπθ 81] (μΐησς η ΟἨτ]εί, 
οί ΒΟ ατα ἴῃ Τπμθαταιπ, πᾶ 
νο] ΔΥΘ ΟἨ Θα], 6εΥθη ἴπ Ὠΐτη : 
11 Τη σοι 8150 γε πᾶν ομίαϊπεα 

81. ᾿ῃ πουϊίδηοθ, δείς ῬγοᾶοερΙπα{εᾷ 
δΔοσουϊηρ {ο ο Ῥπχροδο οἵ Μηῖτη 
νο σου τοῦ. 811 {Ππ|πρβ αξίεν ἴμο 
οοππβα] οὗ Ἠ]5 ο Ὑ1]: 
12 Ταῦ ντο ΕἸιοπ]ά ΡῈ {ο {π6 ργαῖξο 

οὗ 115 ΡΊοΥΥ, πο Ενδί ᾿ἰ ἰστπιδί θα 1 
Οµτ]δς, 
18 Τη πποπῃ γθ 4150 ἐγιδίοᾷ αἲτον 

ὑμαῦ το μοογᾷ ἔ]ε γγοτᾷ οὗ ἐστι, {μα 

18681 
1 Ῥαῦτ, δὴ αροβί]ε οὗ Ομυϊβδύ ἆθ- 

515 {γοισ] {πο γη] οὗ ἀοἄ, {ο {μα 
βαπῦς ΒΟ ατα Ταῦ ἘΡΉΘΞΤΙΒ, 
απά {16 {10} π] ἴῃ Οµ]Ρῖ 6515: 

2 ἄταςο ἴο τοι απᾶ Ῥεαςο Τοπ 
αοᾶ οἷν Ἰαί]ιεγ απιά 11ο Τονᾶ 
9655 01808. 

8 ἈῬ]εββο δε πὸ αοᾶ απᾶᾷ Ἠαίμεν 
οὗ ος Τιονᾷ ἆεβας Οµν15ἱ, πο 
Ἰαξ] Ῥ]ορβςεά τ τὰ εΥετγ 5Ρ171- 
ἰπα]. Ῥ]ορρίης ἴθ [Π6 Ποεαναπ]γ 

4 Ῥίαςεδ ἴὰ ΟἨτϊδ: ενεη α5 Ἠθ 
ο,οβο τς ἴῃ Ἠϊπα Ῥεΐογε ἴ1ο Εοπ- 
ἀαποπ οὐ {Π6 ποτ], ὑπαῦ τε 
5Ώοι]ά Ῥο Ἠοῖγ ατιά πι οτί Ῥ]6- 
τη ἶ8}} Ῥο[οχς Σ]Η1η ἴῃ ἴον; Πανίας 
Τουθου δ! ηθα τιὸ τπ{ο αορβοπτ 
45 8ΟΠ8 ῃγοιρὴ) 9655 ΟΠνῖδῦ 
πηΐο ἨΗΙΠΙΡΕΙ, αοοοτάπιρ {ο μα 

6 ροοᾷ Ῥ]εαβαχο οὗ 115 ΠΠ], {ο {86 
Ῥγαίδε οὗ {πὸ ρ]ουγ οὗ Μΐ5 ρχαςς, 
ἈπγηΙς) Ίο {γθα]γ Ῥορίοπγεᾶ οἩ τι8 

7 ἴῃ ιο Ῥε]ογοᾶ: ἴῃ Ἱοπη ὙὙῸ 
Ἰανο οὐ τοεππρίοι ὑμπγοι 
115 Ῥ]οο, {π6 {ογρῖνεπεβς οἳ 
ο ἴΥΘ68Ρ8ΒΡΘΕ, αοσοτ(ήτς {0 {Π| 

8 τῖο]λος οὗ ἨΙ8 ρτασθ, Σπγμίο] Ίο 
πηαζθ {ο αροτπᾶᾷ {οπατᾶ τι τι 
411 νηιδάοπα απ Ῥγπάσησς, Ἠανίης 
πηαάθ ον ππίο τι8 {πο ΤΗΥΑ- 
{6ΥΥ οἳ 5 ΜΠ], ασοογᾶῖηρ {ο 
115 ροοᾶ ρ]δαβατο σ/Ι«Ἡ 6 Ῥτ- 
Ῥοβα ἴῃ ἨΙπη ππ{ο ἃ 4ἱ5ρεπβα[ίοπ 
οὗ {π6 {π]ποςδς οὗ ἴμε 51165, {ο 
β4Π1 πρ 811 {ἐμΐπσς ἵπ ΟΠτ]δ, {116 
πρβ 61η {1ο ἨθανεηΒ, απᾶ {λα 
πρβ προηπ {μα θαυ; ἴῃ Ἠήπη, 

11 7 καν, ἴῃ Ίο 4150 6 Ὑεγθ 
πηαάο ἃ Ἰει]ίαρα, Ἱανίης Ῥεει 
{οτθογάαΙπεᾶ δοοουαϊηρ ἴο {π6 
ΤἩΥΡΟΡΒΟ οἵ Ἠϊπα ὙΠῸ πγοτ]καί] 8} 
Ώήπρς αἲίογ {πα οοαηεεὶ οὐ Ἠϊ5 

19 ΜΠ; ἴο πο οπᾷ ὑπαῦ πνο 5Ποτα]ά 
Ῥο ππίο {π6 Ῥγαίξο οὗ Ἠἱ5 Ρ1ΟΥΥ, 
πνθ Ὑπὸ πᾷ Ῥοε[ογο πορϑᾶ ἴῃ 

18 ΟἨτῖςί: ἴῃ πνοπη γ6 8150, Πανίπρ 
μϑαχᾷ {π6 γγονᾷ οὗ ἐπ ἐστι, ὑπ 6 

σι 

«ο 

10 

1 ΒΟΠΠΘ 
ΥΟΥΥ 
αποΐοηέ 
ααλογ]- 
{165 οπἰ6 
αἱ Εγ]ιο- 
8118. 

305, 
λ1ηε: 
παυΐης 
ἦν ἴουε 
ΤΟΥΟΟΥ- 
ααὐπεά 
118 

505, 
10} 6 γ6- 
ΤΗ 
οιᾶιιειῖ 
18 

405, 
ὉΠ ογῦ- 
τοι 116 
αὐοιιιῖ- 
σα 

ὅ αν. 
Φ6αΦΟ218. 

6 ατ. 
ΓΝ 

ΤΟΥ, 
παυε 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΔΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΕΦΒΣΙΟΥΣ ἘΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

- 5» - - 

1 Παῦλος, ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ διὰ 
΄ - - ἐξ: » 

θελήματος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν 
4 Ἐφέσῳ" καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ' χά- 

ς - - - 

ρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν 
5 η » ῳ πὰ - 

και Κυριου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
” ΔΝ - 5 

8 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου 
6 “ 5 - - ς 3 / ς - » 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν 
πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρα- 

"- 
΄, ᾽ ο Δ 3 , εκ η 

νίοις ἐν Χριστῷ" καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν 
» “ Δ - ή 5 ς ”- 

αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς 
ς » / “ » ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν 

- Ηλ / Εαν. 2 « / Δ 

ὅ ἀγάπῃ, προορίσας ὃ ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ 
. “ “ » » ’ ΔΝ δ ΕΣ ’ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν 

--] 
- ’ 3 “ 3 ” / - 

τοῦ θελήματος αὐτοῦ, εἰς ἔπαινον δόξης τῆς 
ος : νον - 

χάριτος αὐτοῦ, ἐν ἡ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ 
᾽ Σετ οι ἔγϑι  » ᾿ » , 
ἠγαπημένῳ᾽ ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν 

“ - ο) “ Ν / - 

διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν πα- 

ραπτωμάτων, κατὰ τὸν πλοῦτονϑ τῆς χάριτος 
3 ΄ φΦ 3 “ . 

8 αὐτοῦ, ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σ 

’ ἈΝ , ’ 4" δὲ υ 

σοφίᾳ καὶ φρονήσει, γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυ- 
, - ΄ ε} ” 9 3 5» 

στήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδο- 
’ » - Δ , » » ΄“ ΕῚ » 10 κίαν αὐτοῦ, ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ εἰς οἴκονο- 

- ΄σ - » 

μίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφα- 
’ Ἁ / - ΄ ΄ , 0 

λαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τά τε 
” ἐξ - ΜᾺ κ πὸ νὰ 

ἐνῖ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς" ἐν 

ὑτῷ, ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν, προορισθέντες αὐτῷ, ἐν ᾧ ηρώθημεν, προορ 
αι : ἡ 

κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος 

» κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, εἰς .-.- τς 

ν 5 οι 3 ΒΩ Ὁ δα » “ 
το εἰναι ἡμᾶς εἰς επαινον της ὄξης αὐτου, 

Ν , ΕΣ “ κι. 3 τ Ν 
19 τους προηλπικότας εν τῷ Χριστῷ εν ᾧ και 

ε ” 5 , Δ ’ - Ψ , ἣν 

ὑμεῖς, ἀκουσαντες τον λόγον της ἀληθείας, το 

οὐ---0 

1 Χριστοῦ Ἰησοῦ 

3. ΤαΥΦ. Οι, ἐν Ἐφέσῳ 

ὃ Παγᾳ. αὐτοῦ" ἐν ἀ- 
γάπῃ προορίσα») 

“39 ση 

5 τὸ πλοῦτος 

δ (τὰ) οπι. τε 

πὶ “1 μα 

8 οπι. τῆς 



ΤῸ ΤῊΝ ἘΡΗΕΡΘΙΑΝΡ 1. 15- Τ. 4. 

109,70 
ἐπε αὐ- 
λπιοιῦ- 
161{- 
γηεγιΐ. 

Ταν. ο 
ἐμεηυϊσπὲ 
ο 15 
Φοισθ)". 

Τα». ἐμὰ 
τοζζ8. 

1611 

ἄοβρο] οὗ οι βα]ναίίοη: ἴθ πνηοπι 
αἱδο αἴξου ὑπαῦ γε Ῥο]ιογας, Υθ Ίγοτα 
ΒΘ} 164 νι ἴλπαῦ ΠΟΙ Βρις οἵ 
Ῥτοπηῇςθ, 
14 Πο ἴθ πὸ οαγποςί οἱ οτί 

Ἰπ]πογ]ζαπισα, πη 1} [πὸ γϑαθιηρίϊοη οἳ 
{π6 ραγε]αβθά ῬοββθββίοἩ, τπιηΐο {16 
ῬΥΔ156 οἳ Ἠ15 Ρ]ουγ. 
16 ὙγΠιογοίοτο 1 αἶβο, αἲίον Τ πραγ 

οὗ γοαν Γα1ζῃ ἴῃ {πὸ Τιογα 6515, απᾶά 
Ίογο ππ{ο 811] ἴο ϑαϊηΐβ, 
16 Όααβο ποὺ {ο ρῖνθ ὑπ 8 ΤῸ 

τοα, τηδκίηρ τηθηύϊομ οὗ τοι 1 ΤΙΥ 
ΡΥΑΕΥΑ, 
17 ΤΊ αὐ {ο αοᾶ οὗ οαν Τιογᾷ “6585 

Ομυῖβῦ, π6 Ἐαίμεγ οἳ ΡΙΟΥ, Τα 
ρῖνο πη{ο γοι {πὸ ὅτ οὐ πΙβδάοπι 
απᾶ τονθ]αδίοἩ "1 {χο Ἰαιοπν]εᾶρο οὗ 
τη: 
18 ΤΠο οσες οἳ τον ππζενδίαπᾶ- 

Ίηρ Ῥοεϊης οπ]ρ]θεπεά: λαῦ Ὑο τηαΥ 
Κηον ταῦ 156 Π6 Ίορο οὗ 145 α]]- 
ἴηρ, απά ταῦ {πὸ τίομοδ οὗ ἴλμα 
ΡΊΟΥΥ οἵ 145 ἱππουϊύαποθ ἴῃ {16 
ΡΙΠ{8: 
19 Απᾶ ν]ιαῖ 15 ἴ]πο οχοθθᾶΙηρ ρτοα{- 

ηΘβ5 οἱ 15 Ῥούεν 6ο τι5- υαυα ὙΠῸ 
Ῥο]ϊονο, αοεοτᾶΊης {ο ἴπο πουκίηρ 
Τοῦ 5 ππϊσΗ{γ ῬοπγοΥ: 
20 ἨΠΙΕἨ πὸ πτοιραῦ ἴῃ ΟἨτὶδί 

τλθη Ἰ16 γα ϊβϑα Ὠΐτη ἴγοπη πο ἆθαά, 
δια ποὺ Ἠΐτα αὖ 18 οι τὶρ]ῦ παπᾶ 
ἴῃ {1ο ΠοανοεΠ]γ Ρίαςσ68, 
21 Έαν α,ογο 811] ρτϊποϊραΠίψ, απᾶ 

Ῥοπας, δα τηϊρηῦ, απᾶ ον] ΟΠ, 
απᾶ 6Υ6ΥΥ παπηθ ὑμπαῦ 15. παπηθᾶ, ποῦ 
οπ]γ ἴῃ {15 νου, θαῦ 4150 ἴῃ ὑπαὺ 
πυΙςἩ 15 {ο 60Π]θ6: 
22 Απάᾶ πα ραῦ 811 ὑήηπσς πηάετ 

Ἠϊβ θοῦ, απᾶ Ρρανο τη {ο ο ἴ]ε 
Ἰοαᾶ οΥοΥ 811 (πρβ {ο ὑπ ΟΠατοΗ, 
28 Πο 15 Ἠϊ5 Ῥοάγ, {π6 ἔα]ποβς 

οὗ Εἴτα ὑλαῦ Π]]6 0} 811} ἴῃ αἩ. 

9) Απᾶ τοι λαΐΐ Ἱιο χιυοξεηπεα ΠΟ 
ν/6γθ ἀθαά ἴῃ {εβρᾶβ865 δα 8118, 
2 Ὑγ]ιαγαῖη ἴῃ πιο Ῥαβῦ γα νγα]]τοᾶ 

ποοοτάῖηρ {ο ἴπο οοπΥβο οἳ 015 
πιοτ]ᾶ, αοοογᾶίπρ {ο πο Ῥτίπορ οὗ 
{Π6 Ῥοπου οὗ ἴ]ιε αἲν, πο βρὶσῦ ὑπαὺ 
ΠΟΥ νου κοῦ} 1π ἐ]1ο Ομ] ἄγη οἳ ᾱἷξ- 
ομοάΙεπσθ, 
8 Απιοης πνΠοπι 8150 πο 81] Ἰαᾶ 
οι οοπνοδγβαΔίοη ἴῃ {πιο Ῥαδί ἴῃ 
Όλο Ἰαδίς οὗ οἵ Πδ6β], {α]411ππς Τ{]ιο 
ἄαβίτος οἵ {πὸ ΒαςδἩ απιᾷ οἳ {1ο πηϊπᾶ, 
απά Ὑθυθ ὮΥ πβίπΥο {ο ομ]άγεπ οὗ 
γα {], εΥεη ἃ5 ΟἱἨθΥΡ: 
4 Ῥαΐ ἀοά πγ]ο 18 ΥἹΟῚ πη ΠΊΘΥΟΥ, {0Υ 
15 ρτεα{]ουο θυ ἢ με ]ογεά ας, 

1881 
ΒΌΒΡΟΙ οὗ γοῦν κβα]ταίίοῃ.---ἴα 
πνηοπι, ΠΥ ηρ᾽ 8150 ο ον γα 
που 5οα]θς τν ο Ηο]ν ϑριγῦ 
ος τοῖς, πΠΙΕΠ 15 80 ΘΑΥΠΘΒΙ 
οὗ οας ἸπΠπογίαησθ, πηΐοὸ Θ 
χοσιηρίίοι οἳ ἄοαᾶς οπΏἩ Ῥοϑ- 
ΒΘΒΡΙΟΠΙ, απίο {16 Ῥγαῖδο οὐ Ηἱ8 
Ρ]οχγ. 

ἘῸΥ {115 οαπβο Τ 4150, Πανίηρ 
Ἰιοαγᾶ οὗ {πὸ αι ἴῃ {πὸ Τιοτά 
Ἴθβιας πγμίσ] 15 1ατποπς τοι, Δ ΠΩ͂ 
3ΥΥΜΙΟἩ 6 θελει» ἑοπγατά 811 μα 
βΒα1ΠΙ5, «6456 ποῦ {ο ρίνο {λιαπ]ςβ 
{οχ γοι, ππα]κίτις πΠΘΠΜΙΟΠ οἵ 1/οιι 
ἴῃ ΤΥ ΡΥΑΥΘΥΑΡ; ὑπαῦ {πὸ ἀοἆ 
οὗ οὖν Τιογά 9655 ΟΠτὶεί, ὑπὸ 
Ἐαἴ]αν οἳ Ίου}, ΤΠ} Ρίνο πιηΐο 
γοα ἃ 5ΡΪ 1 οὗ νήβάοτα Πα ΤεΥε- 
Ἰαύϊου ἴῃ πο πον ]θᾶρθ οὗ Ἠΐτη ; 

18 λανίησ ἴμο ογος οἳ γοῦν Ἠοθατί 
- ϱηἩρηίοποεᾶ, ὑπαῦ γο πιαγ ΚΠΟΥ 

πη]λαῦ 15 ἴλμο Ἰορο οἵ 15 οα]]- 
Ἰπρ, π]ας ο τίομας οἳ ιο 
ΒΊΟΥΥ οἵ Ἠϊ5 ΙπΠετίζαπςθ ἴῃ μα 
βαϊΠίΒ, απᾶά ν]ιαῦ {πο οχοθε- 
Ἱηπρ ϱρτοαίπθς οὐ [8 Ῥοπες 
{ο τ5- γα ὙΠῸ Ῥε[σνο, ας- 
οοτᾶΐπσ {ο ὑπαῦ πουκίηρ οὗ {μα 
βἰχεπρί]ι οὗ 115 τηϊρηῦ ΒΟ Τε 
πποιρας ἴῃ ΟΠ], Ὑηεπ Ἰα 
χαΐβαά Ἠϊπα {Τοπ {μα ἀθαᾶ, απ 
χπαᾶο Ἠϊπα {ο ας αὖ 5 τὶσηί 
Ἰαπᾶ Ἱπ {Πο ἨἩαανεπΙψ γίασεδ, 
{αχ αΏογο αἲὶ τα]θ, απά απί]ο- 
Υ16Ψ, απᾶ Ῥοψον, απᾶ 4οπαίπΙοἩ, 
Δα 6ΥΘ6ΙΥ ηβπης {πᾶῦ 15 παπηες, 
ποῦ οηπἱγ ἴῃ ἐπὶ ὃ που], Ραΐ 
4150 ἴῃ ὑπμαῦ ΠΟ 15 {ο 6ΟΠΊ6: 
απᾶ ο Ῥυὺ 811 πρ ἵπ ΒῈὉ- 
θείον ππάεν 15 {οεί, ἃ πα Ρατε 
Ἠϊτη {ο Ὦο Ἰοαά ουὐδὺ 811] (ήπρς 
{ο {π6 οματο], ση ΙοἩ 15 5 Ῥοᾶγ, 
λαο ἔπ] πη 655 οὗ Ἠΐπι ὑπαὺ Πε] 
811 ἴῃ 81]. 

2 Απάᾶτοα ἄιᾶ Ίο φιιοϊοη, ΤΠ ΘΠ 
το πετο ἀθαᾶ Πτοαρῃ γοῦν 0168- 

9 Ῥαβ565 απᾶ 8ἱΠ8, ἸΠθγθῖη δἴογο- 
Ώπηο ο πγα]]καᾶ αοοοτᾶῖπρ {ο {Π6 
4ροπ156 οὗ {815 πγοτ]ᾶ, αοοοτᾶίπς 
{ο πο Ῥτίποο οὗ {Π6 Ῥοπεγ οὗ 
πιο αγ, οὗ {πὸ αριτῖε λαῦ που; 
σου τοῦ ἴῃ {ιο 8οἩ5 οὗ ἀἱ5οβο- 

8. ἀἴεπεθ; ΔΙ ΟΠΡ' ΥΠΟΙΗ Ὑ76 8150 8] 
οπ66 ᾿ἰγοᾶ ἴῃ {πο Ἰαδίς οὗ οἷν 
ἤρϑι, ἀοϊῃρ πὸ ἀθεβίγες οἳ ἴμο 
Παβ] απᾶ οὗ {ο ὅ τηϊπᾶ, μα πγετα 
Ὦγ παίπτα ομ]άτοη οἳ πα], 

4 6Υεη ἃ5 {πο τορί:--Όαι «ἀοᾶ, 
Ῥεΐηρ ΥἹΟῚ 1π ΙΠΘΥΟΥ, ἴοΥ 15 ρτοαί 
Ίογο μου Ἡθ ἸΙογεᾶ τβ, 

14 

19 

20 

25 

105, ἐπ 

3 ΜαΠΥ 
αποϊθηί 
ααὐλιοτῖ- 
{165 ἵπ- 
βου {6 
τουσ. 

805, αφε 

466 Γ΄ ασε. 

5. ὅτ. 
ἐπμοιιρ]ιίε. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 

κι εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν,-- ἐν ᾧ καὶ 

) ΄“ ’ ξ -- Ἅ ή ΄ 

Βὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρω- 
΄“ ΄ “ 

σιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης 

αὐτοῦ. 
εἶ ΄“ ͵ - 

ι5 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ ὑμᾶς 
΄ Ε - Κ / Ττ - Ν » ΄ πίστιν ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγά- 

Ἁ / ς 

16 πην "Ὁ τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, οὐ παύο- 
ὼ ΄- « « ΄“ - 

μαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν 1} 
΄ 5. 5 τ ΄“ - 

11 ποιουµενος επι των προσευχων μου) ἵνα ὁ 
Ν ΄ ιο ς - Ε] “-“ “ τ 

Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ 
Ν ” [ή ιά Εν ιόν ΄ , 

πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας 
νο) ΄ » » / ον ι8 καὶ ἀποκαλύψεως, ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ" πε- 

΄ Α Ύ ΄-“ 

φωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας 15 
τ - " Ά » Ω δ ἦν ΄ 3 ς Δ 

ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς 
-- { - ο) ς - - 

τῆς κλήσεως αὐτοῦ, καὶ" τίς ὁ πλοῦτος τῆς 
΄ -- ΄ ῴ ΄σ ΄ ς 

δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 
ς ΄ ” 

10 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως 
:Σ - ς - Ν { 

αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας, κατὰ τὴν 
» ΄ ΄ ΄- κ } ”- ἃ 

30 ἐνέργειαν του κρατους της ἰσχύος αὐτου ην 
ΡΜ 9 - - 9 ΄ 3. «Αι » 

ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ, ἐγείρας αὐτὸν ἐκ 
- ΝΥ » {0 11 5 ὃ -“ Ψ - . 

νεκρῶν, καὶ ἐκάθισεν! ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν 
΄“΄ ς , ᾿ς » - 

9] τοῖς ἐπουρανίοις, ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ 
4 

ἐξουσίας καὶ δυνάµεως καὶ κυριότητος, καὶ 
3 3 ΄ ᾿ ΄ η) 

παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν 
-“ - ν᾿ 3 - - 

τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι 
΄ » « ν ΔΝ Γι ΄“ 

99 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
Ν δ. οὐ -” ον ς » " - 3 

καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκ- 
γ᾽ -“ ο) Α Ν “ .) “ κ ΄ 

92 κλησία, ἥτις ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλή- 
- 3 ΄“ ᾿ 

ρώμα τοῦ" πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου. 
τ - 4 3 - ΄ 

ὢ Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώ- 
- ς 4 ” - 

9 μασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαιςϊ, ἐν αἷς ποτὲ πε- 
Ὶ ΕΣ ΄ - 

ριεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου 
΄ 4 . ἕω “ 3 “ 

τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ 
΄“ ΄ -- - 5 ΄ 

ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος 
- - - ᾽ σῶν «γῦῦ, 9 δις 

3 ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας" ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς 
΄ : ΄ ΄, 5 ΄“ 3 ΄ 

πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις 
΄ κ « “ ΄- Ἅ, / 

τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα 
- 9 - “ ο 9 

τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἦμεν 3 
, , » ΒΞ ς ο. ς ᾿ς 

τέκνα φύσει ὀργῆς, ὡς καὶ οἱ λοιποί--- 
΄ ΄ Α 3 2 Ν Δ 

4 ὁ δὲ Θεός, πλούσιος ὧν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν 
κ᾿ ο) ὧν » α ἃ ΡΨ ο 

πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ην ἠγάπησεν ἡμᾶς, 

81 

9 ὅ 

15 οπι. τὴν ἀγάπην ἰσπί, 
γιοῦ πα (. 

11 Οι, ὑμῶν 

13 καρδίας 

15 ἢν. καὶ 

1 καθίσας 

15 αά τὰ 

1 ᾳἀᾷ ὑμῶν 

3 ἥμεθα 

9 



814 το ΤΗΕ ἘΡΗΕΡΙΑΝΕ ΤΙ. ὅ--20. 

1.09, ϱ16- 
Ῥαγοα. 

το», πι 
2εζιδοζ{. 

1611 
ὅ Ἐνεηω Ὑγιθη Ὑπο Ἴν6γο ἄεαᾶ ἴῃ 

515, Πα απἰοκεπεᾷ τ5 {ορεί]μον 
ση ΟΗτ1βί, (Ὁ ϱγαςθ ο 816 βαγεᾷ) 
6 Απά δ} ταὶδεᾷ 115 πρ {ορεί]οΥ, 
απ πηαάο 15 510 {οσεί]ιαν ἴῃ θαυ ΘΗ 
Ῥ]ασοθς ἴῃ Ολμτὶςί 6 εβας: 
1 Τμαῦ ἴῃ ο αρος {ο οοταο 116 

τηϊρηῦ 5ου; {πο οχοθεᾶῖτρ τίομοας οὗ 
115 ρνασα, ἴῃ λὲ8 ΚΙπᾶπεβς {οπατᾶς 
τι5, {πνοαρ] Οµτ]ςί 655. 
8 Ρον Ργ ργαςθαγεγε βατεᾶ, ]γοτιρ]ι 

Γ ΣΑΙΗ, απᾶ {πας ποῦ οἵ γοπΥβο]νος: 
τέ 18 ὑπ6 ση {6 οὗ ἄοά: 
9 Νου οἵ ποτ, Ἱοῦ απ τπαη 

αΠοπ]ᾶ Ῥοαβῦ. 
10 Ἐον νο ατα 115 ππογκππαπβΗ!ῃ, 

ογθαθεᾷ ἴῃ Ομ] Ίεξας ππίο ροοᾷ 
ὙγΟ 5, 10) οὐ Πα} Ῥοίογο | οὐ- 
ἄαϊποα, μαι τὸ Ποπ] πα]]ς ἴῃ 
ἔποαπι. 
11 ὙΠΟ οἴου τοπιἹσπηροεΥ ὑπαὺ το 

ῥεῖπᾳ 1η Έππο ραβδεᾶ ἀαπά]ες ἴῃ {116 
᾿ ἤρθη, ὙΠῸ αὖθ οα]]οᾶ τιποῖγοππΙοΙβΙΟΠ 
Ὦψγ Ολα ῦ ΠΟ 15 οα]]εᾷ {π6 οΙγοτη- 
οἱδίοη ἴῃ {πὸ Παρῃ τπαᾶε Ὦγ ας, 
12 ΤΠ δῦ αὖ ἐ]λαί ὥτπο το ποτ πηΙ{]ι- 
ος ΟἨτιςί, Ῥοϊηρ αΠεπβ {χοπ {πὸ 

| οοτηπποηπγθα] 6] οὗ Τβγαε], απᾶ Εἴτατ- 
668 γοπα ὑπ οογεπαπζς οὗ ργοτηῖρα, 
᾿μανίας πο Ἠορο, απά πΙμοαί ἀοᾶ 
ἴῃ ὑπ6 πνοτ]ᾶ. 
18 Βαῦ ποὺ ἴῃ ΟἸγῖδὺ ἆερπςβ, γα 

᾿ ὙΠΟ Βοπιοίππος ππογο Ταχ ΟἹ αγο 
Ἱππαᾶο π]σ] Ὦγ {π6 Ὀ]οοῦ οὗ Οµτῖςί. 

14 ἘῸΣ Ίο 15. οἵ Ῥαπος, πὸ Πα. } 
Γπηβᾶο ῬοῦἩ οΠ6, απά Πα Ῥτο]και 
| ἄοσσα ὑπὸ πη]ᾶά]ο πνα]] οὗ ραγ οι 
: Ῥοίστοεη τις: 
Γ 15 Ἠανίπρ ΔΡΟ] 5164 ἴῃ 115 Πεβ] 
πο οηΠΠζγ, ευεη [86 Ί1τν οὗ «οπι- 

Γππαπάππθη{ϐ σοπίαϊπεα ἵπ ογάΙΠαΙςΘΡ, 
' {οΥ {ο ππα]κο ἴῃ ἨήπιβδΙ{ οὗ ἐπγαῖπ 9ης 
ηθνν ΤΠΦΠ, 50 Τηα]«Ιησ Ῥθασθ 

ι 16 Απᾶ ὑπ Π6 τηϊρ]{ τ' θοοποῖ]ο Ῥοῦ]ι 
᾿πηΐο αοα ἴῃ οπο Ῥοᾶγ Ὦγ {λε οΥ0ΡΒ, 
λανίηρ ]αῖπ {Π6 οηπηϊ{γ Ι{Ἠεγεβγ, 
17 Απᾶ σαπιο απ Ῥτθασςμεᾶᾷ Ῥθασθ 

{ο τοι τοσο] Ίθεγε αἴαιν ο, πᾶ ἴο 
{ποθὴ ὑπαῦ πνογε Πρ. 
18 Τους {πγοαρῃ Ἠήτα στο θοῦ Ἠανεα 

4Ώ 400858 Ὦγ οπθ ΒρίΠΙ6 τιπ{ο {με 
Ἐαἴ]ου.. 
19 Νου ἴΠεγεῖογθ Ὑθ αὖθ ΠῸ ΤΠΟΥΘ 

ΒίΥΑΠΡΟΥΡ απά ΤογεῖσποΥς, Όαῇ Γε]]οτυ- 
᾿ΟἸΠ ΖΘ 5 ἢ {πὸ Βαϊπίός, απ οἵ ἴ]ιο 
᾿ Ποπδο]ιο]ά οὗ ἀοᾶ, 

20 Απᾶ αγο θα} προ ὑπὸ Τοππᾶδ- 
Ποπ οὗ {πὸ ΑΡροβί]ος απᾶ Ῥτορ]μείβ, 
Ί6ρδας ΟΠ] δῦ ΗΙπΙβεΙ Ῥαΐτης {π6 οὨϊοῖ 

, ΘΟΙΏΘΙ 5ἴοπ6, 

1881 

ὅ οποΏ γα Ὑ76 πθγθ ἀθαα {μγοπρ]ι 
οἱ «Υ6ΡΡΕΞΕΡΘΡ, απο ΚΘ θα τις {ο- 
Ρεί]εν 1 Ομ] (ὉΥ ρνασε 
Ἠανο γε Ῥεδι βαγεᾷ), ατιά ταϊδοᾶ 
Ὃ5 αρ να Πτα, απ ππαᾶς τιβ 
{ο 5ιὺ πι Ἠϊπα ἴῃ {ο Ίθα- 
τοπ] {ίασεδ, ἴῃ Ομ 6505: 
ὑμπαῦ ἴῃ {116 αρο5 {ο 6οπιε Π6 τη]σ]{ 
ΒἩθυγ ἴ]μο εχοθθᾶἵισ τΊεμες οὗ 
15. ρτασθ ἴῃ ΚΙπᾶπερς ἑογατᾶ τ8 
ἴῃ Ομτίεῦ 9 65π5: 1οΥ Ὦψ ρταςα 
Ίανο Ὑγο 6ο βανοᾷ {μτοισ] 
Τα; απά Όαῦ ποῦ οἵ τοττ- 
5ο]νοας: ἐξ {5 {Π6 ρΙ οὗ ἀοᾶ: ποί 
οἵ ποτΙΚΕ, ὠιαῦ πο τὴ βμοτα]ᾶ 
6]οιγ. ΕῸΣ πο αγθ 115 πγοτ]ς- 
ΤΉ 5810, οὐϑα θα ἴῃ ΟἨτήρί ᾳαοδας 
{0Υ ροος ὑγουῖτβ, ΤΊ ΟῊ ἀοᾶ αἴοτα 
Ῥγερανθᾶ ια πα 5ῃοι!α ντα]]ς 
ἴῃ {]επῃ. 

ὝμΠεγχοίοτο ΤΘΠΙΘΙΠΡΟΥ, ὑπαΐ 
π{ογοίΙτηο γα, ἴ]ιαο («απίΙες ἴῃ 
186 Πθβ]ι, πο ατα οα[]οᾶ Ὅτ- 
οἴγοππησίδίοι Ὦγ ναί πο 15 
οα]]εᾶ ΟΙγοτπιοϊδίοπι, ἴῃ ἐπ Πεβ]ι, 
πηαάθ Ὦγ Ἠαπᾶς; {ποὺ γα πειτε δὲ 
{πᾶὖ πιο βοραταίο ἔγοπι Ολτ]1ςῖ, 
π]οπαζεά Ίποπι με ϱοΟΤΙΤΠΟΗ- 
πγθα]έἩ οὗ 1ςγας], απά βἴταηρενβ 
1γοπ1 {μα οογεπαπί5 οὗ ιο Ῥτο- 
Ἰη156, Πανίης πο ΠΟΡΘ απᾶ νζ]ι- 
οσα (οὔ 1η {πΠ6 νου. Βαυΐ πον 
ἴῃ Οτι αρα γο ὑπ8ὲ οποθ 
ππθγαο Ταχ ΟἿ ατο ππαᾶθ πὶρὴ ἴῃ 

14 {π6 Ῥ]οοᾶ οἳ ΟΙ. Ἐον Ἰα 18 
ΟἿ Ῥοθαςς, πο τηαάθ θοῇ οπο, 
παπά Ὄγα]κο ἆογντι {ο πηΙάἄ]ε πνα]] 
οὐ ῬατδίοἩ, Μανίπς αβοβςμεᾶ 
ἴῃ 5 ἤρθη {πο οππηΙζψ, ετετ 
Όλα Ίαν οἳ οοπιπιαπᾶπηθηίβ σοτι- 
Ἰαϊπεά ἵπ οτάΙπαπσοθς; ἐμαῦ ο 
τηϊσηῦ ογθαίο ἢ Ἰπηβε]ξ οὗ ἴ]ε 
ὑνγαϊη ο9ηΏ6 ΠΘῪ ΤΠΔΠ, 80 τησ ΚΙΠΡ' 

16 Ῥεασο; απᾶ πηὶσ]{ χαοσποῖ]θ {6η 
Ῥοῦμ ἴῃ οὔθ Ῥοᾶψφ απίο ἄἀοά 
μγοαση {μα 67055, Πανίηςρ 5141Π 

17 ο οπηΙζγ ποχεὮγ: ατιᾶ Ία 
οαπΠθ απᾶ ΖῬγοασμεᾶ Ῥεαςϱ {ο 
τοι {πα νγετο Ταχ ο, απ Ῥθεαςθ 

18 {ο ἔποπι ἐπαῦ πετο πρ: {ον 
{ποαρ]ι Ἠΐτπν πο θοῦ Πᾶν ο 
ΠΟΟΘΡ5 ἢ οπθ ΒρΙΙ6 απο {πα 

19 Ἐαΐμεν. Ῥο ἴπ6ιπ τε 816. πο 
ΤΟΥ͂Θ ΒΙΤΑΊΠΡΟΥΒ απᾶ ΒΟΙΟΠΥΠΘΥΒ, 
Ῥαΐ γθο αγ {ε]1οπγ-αΙασαοπς ἢ 
πο βαϊηΐβ, απᾶ οἳ ἐπ Ἠοιπςδο- 

20 Ἠο]ᾶ οὗ ἄοᾶ, Ῥεῖης ὈαΠί αροπ 
{π6 Γοαπζσα[ῖοπ οὐ {πα αροβί]ος 
ππᾶ Ῥτορμοεί5, ΟἨν]ςέ {6515 Ἠϊπῃ- 
5611 υεῖηρ (ο οΙεξ 6ΟΥΏ6ΕΥ Β{ΟΠ6;: | 

ο» 

.- 

[59] 

«ο 

10 

{δ} 

18 

μ ὦτ 

1 Β0πΊ6 
πποῖϊρηῦ 
ααθλογ]- 
1ο8 τουᾶ 
τη 

1 8ί. 

3 αν. 
Ῥγέαςῖ- 
ε φοοᾶ 
μπέμπα 
οἳ Ῥσασθ. 
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ὅ καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι 
συνεζωοποίησε" τῷ Χριστῷ (χάριτί ἐστε 

ὃ σεσωσμένοι), καὶ συνήγειρε, καὶ συνεκάθι- 

σεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" 

7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχο- 

μένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χά- 

ρίτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν 

8 Χριστῷ Ἰησοῦ τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σε- 

σωσμένοι διὰ τῆς" πίστεως, καὶ τοῦτο οὐκ 

9 ἐξ ὑμῶν Θεοῦ τὸ δώρον' οὐκ ἐξ ἔργων, 

1) ἵνα μή τις καυχήσηται. αὐτοῦ γάρ ἐσμεν 
ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ 

ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεός, ἵνα 

ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 
Σ Διὸ μνημονεύετε, ὅτι ὑμεῖς ποτὲῦ τὰ ἔθνη 

ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς 

λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιή- 

ιῷ 
μὴ τε ΕΝ ἢ “ αν /’ ἐν 

του, ὅτι ἦτε ἐνῖ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χρι- 
ζωὴ 5 “ ΄σ 

στοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ 

Ἰσραήλ, καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγ- 
/ 2 / δ (ιν Ὅν. ν “ἡ 5 “ 

γελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες, καὶ ἄθεοι ἐν τῷ 
14 / Ν δὲ 3” δὲ ἘΠῚ ΄“ « ” 

κόσμῳ. νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ὑμεῖς 
ς οκ, ν 2 Δ » , 8 οἱ ποτὲ ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε 

» “ " “ “ ΙΝ / 

Ἡ εν τῷ αἰματι του Χριστοῦ. αὕτος γαρ 
Σ, 6 5 « “ « / Ν' οἷ / ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφό- 

5. ΄ -- - 

τερα ἕν, καὶ τὸ µεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ 
15 λ ’ 4 ᾿»ἤ, 6 ᾿ “ τ τὶ “ Α 

ὅ λύσας, τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν 

νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι, καταργή- 
. -“" 3 [ιά 

σας ἵνα τοὺς δύο κτίση ἐν ἑαυτῷϑ εἰς ἕνα 

1 καινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀπο- 
1. δ ε) ’ 3 ει { 

καταλλάξη τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι 

τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν 

17 ἔχθραν ἐν αὐτῷ' καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο 
κ - ᾿ Ν - » εκ 

εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς 
΄- 4 3 

18 ὅτι δι αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ 
3 ’ ” δν / 9 ΔΝ 

ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι πρὸς τὸν πα- 
, 5”, 3 ΑΡ. 3 λ , Ἀν Υ 

19 τερα. αρα οὖν ουκετι εστε ξένοι καὶ παρ- 
ἊΣ Ξ ο ᾿ 

οικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ 
“- ΄ “ “ 3 οἷς 

90 οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ 
ε 

- - 3 

θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητών, ὃν- 

τος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ", 

3. Πανφ. ας (ν) ἐν 

4 τὸ ὑπερβάλλον πλοῦ- 
τος 

ὅ ϱΠι. τῆς 

Ἢ ΜΠ - 

ποτὲ ὑμεῖς 

7 οι. ἐν 

1 Φ ααἀὰ εἰρήνην 

1 ᾳαἀα ἐστὲ 

13 Χριστοῦ Ἰησοῦ 
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ΠΟΥ, ἃ 
{16 
ΦΕΓο0Υε. 

το ΤΗΕ ἘΕΡΗΕΡΙΑΝΡ ΤΙ. 21- 117. 15. 

1611 

21 Τη πγλοπι 811 {πο Ῥπϊ]άῖπς ΠΗΥ 
{γαππεᾶ {ορείπος ρτογείἩ ππζο 4 
ΠΟΙ͂ Ταπαρ]ο ἴῃ πο Τιογᾶ: 
22 Τα ποπ τοι 8150 816 Ῥπι]ᾶεά 

{οσαίμον {ον απ περι αύϊοη οἳ αοα 
{Ἡποαρ] {πὸ ΒΡΙ10. 

5 ἘῸῚ ἐπὶ οαπ8δὸ Ἰ Ῥατπ], ἴ]ο 
ΡΥΙΡΟΠΕΥ οἳ αρα» ΟἨτὶδέ Του τοι 
ἀθΠΙΙΙΕΡ, 
2 ΤΆ το Ἠανο Ἠεατᾷ οἵ {πε ἄἴδρει- 

βδύϊοι οἵ {ο ρταςε οὗ ἀοᾶ, πε 
15 ρῖνεπ τηο {ο ποι-πανᾷ: 
8 Ηον ἐλλαῖ Ἀγ τεγε]αίῖοπ ο πιαᾷε 

Ίσποῖγη πηΐο 1η6 {16 τΤΙΥΕί6ΕΥΣ, (85 1 
νιγοίε | α{ογο ἴῃ ἔθυν πγοτας, 
4 ἨΠεταῦγ, ποπ γο τεας, το τηαγ 

ππάοτρίαπᾶ τὴν Ἰποπ]εάρε ἴῃ ἴ]ε 
πιγβίαυγ οὗ 0Ἠτ1684) 
5 ὙΓΗΙΟἩ ἴῃ οπου αρας παβ ποὺ 

τηαζο ΟΥ τπιπΐο {16 ΒΟΠ8 οἳ 1ΠΕΗ, 
38 16 19 ΠΟῪ τευεα]εᾷ απ{ο Ἠ]8 ΠΟΙ͂Υ 
ΑΡοβ{]65 απ Ἐτορμείβ θυ {πὸ Βρϊπ{, 
6 ΤΠαί ιο «ἀεπΙεΕ β]λοπ]ά ὂε 

16Πογγ]αῖγΒ, απά οὗ {πε βαπ1θ Ῥοᾶγ, 
απᾶ Ῥατίακενς οἳ Πῖ5 Ῥτοπιίδθ 1Π 
Οτῖςί, Ὦγ πε «.οβΡε]: 
τ ὙΥΒΟΥΘΟΥ͂Ι τας πιαᾶο ἃ ΜΠπϊςίου, 

ποοοτᾶῖηπρ {ο {με στ οἳ {πε ρτασο οἵ 
ἄοᾶ ρῖνεπ πηΐο τηε, ὈΥ {πε εβεοίτια] 
πγοχγκίηρ οὗ ΗΒ Ῥοπο}. 
8 Ὀπίο τη6, πο απ 1655 ἔπη {λα 

Ἰεαβί οἳ 811 Βαϊπίς, 15 {8185 στασςε 
ρίτοι, ὑπαὺ Τ 5Ποτπ]ᾷ Ῥτεας] απποηπϱ 
{μο ἀεπίΙ]6ς [16 πηβθεαχοµαβΡ]ε τ1οῃθΒ 
οὗ Ομτῖρί, 
9 Απᾶ {ο πιακο 81] ποπ 566 υ]αῦ 

Ἰ5 ὑπ 16] ΒΡ οἳ {Π6 τηγβίθτγ, 
νημ]ο]ι ἔγοπι {πα Ῥεριππῖηρ οἳ {Π6 
σου μα Ῥεεπ ἸἨᾶ ἴῃ αοᾶ, πο 
ογθαύθα 811 ὑμπῖπρΒ Ὦγ Ἱεβας ΟἨτ]ιβί: 
10 Το {ο Ιπίεπὸ ὑπαῦ πον απίο 
πο ῬτϊποϊραΗῖθεβ απᾶ Ῥοποδις ἴῃ 
Ἠοατοη]ψ Ῥίασες τηϊρηῦ Ῥο Ίσπποτπ, 
Ὦγ ὧπα «Ἡαχο], {Π6 πια το] σγϊβᾶοτα 
οὗ ἀοἆ, 
11 Αοοοτάῖησ {ο ο εἴεγηα] Ῥαγ- 

ῬΟΒΘ ἜΘ Ίο ρατροδεᾷ ἴῃ Οτ]ςέ 
66βα5 οὐ Τιοτᾷ: 
19 Τη Ποῖ πγο Ἠανο Ῥο]άπαςς απᾶ 

890658, 1 οοπΏάεπος, Ὦγ ὑπὸ ΖΔ 
οὗ Ἠϊτη. 
18 ὙΠογοίουθ 1 ἄθεῖτο ἴ]αῦ γο 

Γαϊπῦ ποὺ αὖ τὴν ἱπιρα]α[ίοτηβ ΓοΥ γοιι, 
νηηΙο] 18 γοατ Ρ]ουγ. 
14 ἘῸΥ {Π15 οβ15ε 1 Ῥοσ τησ Ίσιοςθς 

ππ{ο πο Ἐαΐμετ οὗ οαχ Τιοτά 6518 
Οπτῖςί, 
15 Οἱ π]οπι πο πγλο]ε Σατοῖ]γ ἴῃ 

Ἠθαγεπ απά θαυ 15 πατηθᾷ, 

1891 

21 ἴῃ ΠΟΙ 1680} 5ετετα] Ῥπ]άϊπᾳ, 
ΠΠΠῪ {ναπιεᾷ {ορείμοτ, ϱγοπγεῦἩ 
1Π{0 ἃ Ἠο]γ Σ{επιρ]ο ἵπ ὑπὸ Τιογᾷ ; 

22. ἴὴ ὝΠΟ γ6 8150 816 Ρα]]ᾶεά {ο- 
ρεί]ιεγ ὅΊῸΥ ἃ Ἱαριαίοιι οἱ αοᾶ 
1π ὑπ6 ϑριυ. 

3 ΆΈογ ἐμ οαπβθ 1 Ῥαυ], {πὸ 
ῬΥΙΒΟΠΟΥ οἳ Ον «ερας ἴῃ 

2 Ῥε]ια] οἳ γοα (δ η{1165,---ἰῇ 5ο 
ΡῈ {μαῦ το Ἰαγο Ἠεατα οἵ {με 
4(Πβρεπβα {οι οἳ μαι τας οὗ 
ἄἀοά ὙΠΟ ππαδ ϱῖνοι 1η6 Το 
ποα-παχᾶ; πο ἴλιαῦ Ὦγ τογο- 
Ἰαύϊοη ππαβ ππαᾶε ποπ απίο 
1ηθ {πο τΥΡΙΘΙΥ, ἃ5Β 1 υπο 
αἴοχο ἴῃ ἴθ ποτᾷβ, ΥΠΘΥΘΡΣΥ, 
ΊνΠεη Ὑο τοαᾶ, το οαη Ῥετοεῖνο 
ΙΗΥ απεγβίαπάϊηπρ ἴῃ 11ο ΤΙΥΑ- 
{6τγ οὐ Οµτ]κς πο ἵπ οἴλμεν 
ΡεπθγαὔθΙοη5 γὰθ ποῦ τηδᾶρ 
ποπ ππίο {ο 50Π85 οἳ τησ, 
ἃ5 16 Πα ποπ Ῥεεη γεγοα]οᾷ 
ππίο 118 ΠΟΙ δροβῦϊθβ απά 
Ῥτορβείς ἴῃ {πο ϑριυῦ; {ο τοὶέ, 
ἐμαῦ {πο ἀεπΙε απο {6]]ου- 
Ἠαίγς, απᾶ {αἰ]οτνγ-ππεπιραοτς οὗ 
ιο Ῥοᾶγ, απά {ε]]οπγ-ρατία]κοτς 
οἵ ο Ῥτοπιδο ἴῃ Ομτιξδί ἆεβας 
{μποιρ] {ιο ΡοβΡε!, πηεγοοί 1 
5 τηδᾶθ ἃ. πη]π]ςίενγ, αοσοτᾷ- 
Ίηρ {ο ο οἱ οὗ ὑπᾶὺ ϱτασε οὗ 
ἀοᾶ πι ῖο] ππαξβ Ρῖτεη τὴθ 80- 
οοχάϊῖπᾳρ {ο {π6 πιοτκίπρ οὗ Ἠ]8 

8 Ῥοψγεγ. ἴηΐο πηθ, πο απ 1655 
λατ {πα Ἰοαδί οὗ αἲ βαϊπίς, 
πας ὑπ15 ρτασθ ρίνθῃ, {0 Ῥτθαςο]ι 
πη{ο {μα ἀεπί]ες {πο πηβεατς]- 

9 4016 τῖομες οἵ ΟἨτὶδί: απᾶᾷ {ο 
ὄππα]α 811] πιαη 5εο γ]αῦ 15 ἴμο 
αἀἱβρεηβαβῖοη οὗ {ο πιγεδύειγ 
πυἩΙοἩ 1τοπη 811} αρε5 πα Ῥοεπ 
μιά ἵπ ἄοᾶ πο ογεα(θᾷ αἲ 

10 ὑβίηρβ; {ο {πο Ππεπῇ {]ιαῦ που; 
ππ{ο ο ῬτϊποϊραΠεΕ απᾶ {86 
Ῥοσετς ἴῃ π6 Ἠεανεπ]γ Ρίασεδ 
τηϊσηῦ Ῥο τιαάο Ίποππι {Πτοιρβ] 
ιο οἩατοἩ {ιο πιαπ][ζο]ά τνῖς- 

11 ἄοπι οὗ ἀοᾶ, αοεοτάσισ {ο ἴμο 
δρ[εγηα] Ῥαγροςδθ πΠΙο] Ἡο Ῥατ- 
Ῥομβεά ἵπ Ολτίδί 5 εξας οας Τιοτᾶ: 

19 ἴῃ νλοπι πθ πᾶν Ῥο]άπεββ απᾶ 
ποοθΒς ἴῃ εοπβᾶεπσςρ {Πτοιρῃ 

18 Τοις ἔα ἴῃ Ἠϊπα. ποτείοτο Τ 
αβὶς ας 8γο {αϊπὸ ποῦ αὖ τσ 
ή ρπ]αίοης Τοχ τοι, ΒΟ ὅατα 
γοτιχ ρ]οιγ. 

14 Έον {ἴΠῖβ οππβο 1 Ῥοπ ΤΠΥ 
16 Ἐπεες ππίο {ῃ6 Ἐιαί]ου, ἔχοτα 

ποπ ΘΥΘΙῪ 10{ατη]νγ ἴῃ Ἰθα- 
Υοη απᾶ οἩἳ οατί]ι 15 παπιεᾷ, 

ο5 

ον 

σι 

σ: 

.2 

1 6τ. 
δυο ν ή 
διιϊϊα- 
πρ. 

305, 
δαγιζ- 
ίπαγή 

δ.σ. 
Τπίο. 

805, 
εἰεισαγᾶ- 
δρ 

5 ΒΟΠΠΘ 
αποϊοεπέ 
ααὐποτῖ- 
{165 τοπά 
υγῖπᾳ {ο 
ἐφ 
τὐπαΐ ἐς. 

δ (τ. 
ριῦροβα 
οΓύιε 
αφεδ. 

Τ 05, {πε 
Ταἰδι ο 
1η 

ΒΟΌΣ, 1 

905, ἐς 

10 αν. 
Γαίπεγ- 
ιοθᾶ. 
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2] ἐν ᾧ πᾶσα ἡ 1" οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη 
” 5 Ν ο 3 - / : τ Ν 99 αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ, ἐν ᾧ καὶ 

” - ιά ” 

ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ 

Θεοῦ ἐν Πνεύματι. 
Α ἐδ τ 1 

Ὦ Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ 

Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν,--- 
ε / 

9 εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος 
“ “-“ - ε - ας 

8 τοῦ Θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς, ὅτι 
ἢ , 

κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώρισέ] μοι τὸ μυστή- 
λ ΄ 5 - / Δ ὰ 

4 ριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, πρὸς ὃ 

δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν 
“- “ γ΄ ο ἃ 9 

ὅμου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ ὃ ἐν" 

ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς 
΄ ΄ ’ - 

τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς 
-- / 3 

ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν 
/ μάς ν 5 / ν ὁ Ἠνεύματι εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόµα καὶ 

σύσσωμα καὶ συµµέτοχα τῆς ἐπαγγελίας 

αὐτοῦ» ἐν τῷ Χριστῷ", διὰ τοῦ εὐαγγε 
μι , 

Τλίου, οὗ ἐγενόμην" διάκονος κατὰ τὴν δω- 
" - η - - Η ὃ θ ντ 

ρεὰν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τὴν δοθεῖσάν 
, ΄“ 3 

μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐ- 
- - / 

8 τοῦ. ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳρ πάντων τῶν» 
Εἰ κ᾿ Σο / ς , α 9 - ἔθ 
ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, ἐν» τοῖς ἔθνεσιν 

εὐαγγελίσασθαι τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦ- 

ϱ τον" τοῦ Χριστοῦ, καὶ φωτίσαι πάντας!" 
΄“ “ 5 

τίς ἡ κοινωνία 3 τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκε- 
Ἁ ΄ - ”- - 

κρυµµένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ Θεῷ τῷ 

τὰ πάντα κτίσαντι διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ”, 
“ - - -- - ΡΞ 

10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς 

ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκ- 

κλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ, 
λ 26 “ » ἃ 3 ’ » 16 

1] κατα πρὀῦθεσιν των αἰωνὼν ην ἐποίησεν εν 
- 3 - “ / ε -Ὸ 5 9 ο 

13 Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ημών εν ᾧ έχο- 
᾿ ’ Ν 16 8 

μεν τὴν παρρησίαν καὶ τὴν} προσαγωγὴν 
3 , 4, “- , 3 -“ ΔΝ 

13 ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. διὸ 
- λ - - αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν" ἐν ταῖς θλίψεσί µου 

ς Δ «ε .“ ως 5 ΔΝ ᾿ ε - 

ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶ δόξα ὑμῶν. 
’ 3 ᾿ 3 ᾿ς ’ 

Ἡ Ἰούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου 
ΔΝ Ν ” -“ Κ.: ο ε ολ ἘΠ 

πρὸς τὸν πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἴη- 
- - 3 - - Ἢ 

1 σοὺ Χριστοῦ 5, ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἜΡΘΗ 
5 » ΄-“ τ Δ, - 3 ἢ, 

ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, 

19 ϱπι. ἡ 

1 ἐγνωρίσθη 

2 ϱπι. ἐν 

5 οπι. αὐτοῦ 3 οπι. τῷ 

5 αἆᾶ Ἰησοῦ 

6 ἐγενήθην 

Τ τῆς δοθείσης 

8 πι. τῶν 

9 οπι. ἐν 

10 τὸ 

11 πλοῦτος 

13 Ματη. οπι. πάντας 

15 οἰκονομία 

14 ϱπι. διὰ Ἰησοῦ Ἆρι- 
στοῦ 

15 αᾷᾷ τῷ 

16 πι. τὴν 

17 ἐγκακεῖν 

15 οπι. τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ 
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ἢ 0)", ἦγ 
{116 1ογεῖ. 

ἅ Ῥᾳ, 08. 
18. 

10ν,α 
γι }- 
ἡμᾶς οὗ 
ἐαρίζυφ8. 

ΠΡ 
ΟΠ]. 

απ ρου. 
12. 28 2. 20, 

1.08, πιο 
11ο 
1ης. 

1611 
16 ΤΠαξ Ἱιο πιοα]ά ρταπξ τοα ας- 

οστά πρ {ο {86 1Ίομεξ οἵ [15 ΡϱΊοΥγ, 
{ο ΡῈ εἰτεπρί]μεπεᾶ πα ταση, Ὦγ 
μας ΒρῖνΙ6 1η {Π|6 ΙΠΠΘΥ ΤΠ, 
17 Τμαῦ Ομτ]ςῦ την ἀπγεῖ] [πὶ γοαν 

Ἠοανίς Ὁ {α1θμ, ελα! γο Ῥεῖτρ τοοῦαᾶ 
απᾶ ρτοππᾶσά ἴῃ Ίονα, 
18 Μαγ ΡῈ 8016 {ο οοπιργεμοπᾶ 
νι 411 Φαϊπίς, πν]αϊ 15 υπο Ῥγεας δι, 
απά Ἱεπρί]ῃ, απᾶ ἀαερίΠ, απᾶ μοῖρ}: 
19 Απ ἴο σπου ὑπ Ίοτο οἵ Οµτ]ρί, 
το Ῥαβξείίι Ἰποπ]οᾶσοα, ἴ]ιαί το 
πησ]ῦ Ὦο Π]Ποα ση 811 πο ἔπ] 6 55 
οὗ ἀοᾶ. 
20 Νοῦν ππΐο Ἠϊπα ἐπαὺ 15 8016 {ο 
ο εκοεραῖπς αβαπᾶαπ{]γ 4Ώογο αἲὶ 
Όιαῦ στο αξ]ς οἳ (ΠμΙπ]ς, αοοοτά (πρ {ο 
{π6 Ῥουγεν {]ιαί πνοτκεί] 1π 18, 
21 Ὁπίο πα 6 σ]ουγ πι ἐπ Οτο] 

Ὦγ Οµτ]ςί 96 58π|5, (μποιρποπῦ 81] αρ65, 
πγον]ά νηζλοπῦ επ. «ΑΠΙΘΗ. 

4 1 ἰιογοίογο ἴ]ιο ῬΙΙ6ΟΠ6Υ | οἳ 
{Ππ6 Τιογᾶ, Ῥεβεθο] γοα ὑπαῦ γε σνα]]ς 
του οἵ {]ιο γοσαίῖοπ ΒΟΥ ἢ 
γο 816 εαΠεῖ, 
9 ὙΥ1Ὲ 411 ]οπ]ποςς απᾶ πιθοἸηθςς, 
να Ἱοπρριβοετίπρ, {ογρεατίπς οηθ 
αποῦᾖου ἴῃ ]ογο. 
8. Ἐπάρανοιτίης {ο Κορ ἔπ πρὶν 

οὗ {π6 ϑρι εὖ ἴῃ {πὸ Ῥοπά οὗ Ῥεαςθ. 
4 Ί]εγε ἐδ 9Π6 Ῥοάγ, απᾶ οπε 

αΡΙγΙζ, 6Υ6Π α5 γ6 816 σα]]εᾷ 1 016 
| Ίορο οἵ τοαν οσα) 1ηρ. 

δ ΟποτΤιοτᾶ, οπς Βαζ], Ομ Ῥαρίίδτη, 
6 Οπο ἄοά απᾶ Ἐαΐμαν οὗ 81}, πὸ 

15. δον 11, απᾶ {Πτοαρ]ι 81], απά ἴπ 
το α]]. 
7 Βεΐ ππίρ εταιγ οπθ οἱ τ|5 15 σΊγεῃ 

' ανασα, αοοοτζίπῃ {ο {Π6 ππεᾶδαχο οἳ 
πο οἵ οἵ Οµτ]βῦ. 

8 /Ποεγεῖογα Ί6 βαϊίῃ: ποπ Τε 
αβεοπάαᾷ πρ οη Ἠ161, 16 16 | οαρθτ]- 
{ψ οαρίϊνο, απᾶ ραγο ϱΗ55 πο ΠΠΕΗ. 
9 (Νοῦν ὑμαὺ ο αδοεπᾶςᾶ, π]αῖ 15 

16 Ταῦ ναί Ίιο αἱξο ἀεξεεπᾶοᾶ Ανρί 
1Π{ο {πὸ Ίογγοί ραγί5 οὗ {1ο οαγ{]ι 2 
10 Ἠο {]ιαί ἀεξορπάςᾶ, 15 ιο βΒα1ηθ 

4180 {]ιαῦ αβοεπᾶεά τρ {αχ αΏογο αἲ] 
ΓἩδοανοπς]αί ἹοτηϊσΏί ΕΠ 81] ἐμήτιρς.) 

11 ἘΑπᾶ Ίο ϱαγο 50Π16, ΑΡοΡί]ες: 
ΔΩ 8οππο, Ἐτορμαίς: . απᾶ 8ο1ηθ, 
ἘναηροἨείς: απά 8οτθ, Ῥαβίουβ, 

|. απᾶ {εας]σθΥς: 
19 Ἐου {π6 ρογ[οείῖτρ οἵ {πὸ βαϊπίς, 

ΤΟΥ {ῃ6 πγοτ]ς οὗ [Π6 παϊπΙςίσγ, ἴον πα 
ο ΗγΊηρ οὗ πε Ῥοᾶγ οὗ ΟΠνϑῦ: 
18 ΤΊ] πνο αἲ] οοπιο ᾿1η {11ο πη ν 

οὗ {πῸ6 {α1δμ, απᾶ οὗ {π6 Κπον]θᾶρθ 
οὗ ἐπ βοπ οἳ ἄοᾶ, πηΐο ἃ Ῥοχ[οςῦ 

1881 
10 ἐμαῦ 6 πγοπ]ᾶ ρυϑηῦ γοῦ, 86- 

οοΥαϊηρ {ο {ο τίσμος οἳ 18 
δου, ὠιαί γα τηαγ ο βἰταπσί]- 
οποᾶ ὙΠ Ῥοπον {Ἠγοασ]ι Ἠ15 
Βρίνϊ{ τ Πο Πππναγᾶ Ἱπα; ἴ]ιαί 
ΟἸ δύ τᾶν ἄπγε]] ἵπ γοιν Ἠθαγ{β 
(πποαρΗ [αι : {ο ιο ο ια 
γα, Ῥείηρ τοοῖθᾷ δια ϱτοππἀθᾶ 
1η Ἰονθε, τηαγ ο ΒίΤΟΠΡ {ο αΡΡΥ6- 
Ἰοπᾶ νησι αἲ πο βαϊηΐβ πα 
15. ὑπ6 Ῥγοαάίλ απά Ἱεπρίῃ απᾶ 

19 ποῖρηῦ απᾶ ἄερίμ, απᾶ {ο Ίπιου 
Όλο Ίογο οἵ ΟἨτὶςί πν]Ισ]ι ραββεί]ι 
Ἰπογγ]εᾶσα, ναί γο πιαγ Ῥο Πε 
ππ{ο 811 {π6 {α]πεςς οὗ ἀοᾶ. 
Νοπ απίο Πτα λιαῖ 15 8016 {ο 

ο οχοθεάἵπρ αραπάαπ{]γ αΏογο 
811 ἐπαῦ στο αξ]ς οὐ ὑπῖης, αοσοοτᾶ- 
Ἰηρ {ο {Π6 Ῥοσ/6υ ὑπαῦ γνοτ]κεί] ἴῃ 
8, πιηΐο ΠΪπ δε {Π6 ρ]ουγ ἴῃ πο 
ομΆτοὮ ατιᾷ ἴῃ ΟἨτ]ςί ἆᾗαξας ππ{ο 
14] ρεποταίοις {ον ΟΥ̓ απά 
6Υ6Υ. ΑΠΙΘΗ. 

1 ὑογείοτε, {Π6 ΡΥΙΡΟΠΕΥ ἴῃ {Π6 
Τιονᾶ, Ῥεβεεσ] γοι {ο πνα]]ς γου- 
{811} )}21) οὗ {Π6 σα] πρ π]εγαν{] γα 

9 Ὢεχθ οα]αᾶ, 1 8411] Ιον]1πιθβς 
από ΘΟ, ΠΘ 55, 10 ΟΠ ΘΠ  ουϊηρ, 
Του θαυ ηρ οπθ αΠΟΙΗΘΥ ἴῃ Ίογο; 

8. ρνίηρ ἀρεπεο {ο Ἱκεερ {Π|6 πη 
οὔ {πὸ ϑριυῦ 1η {Ππ6 Ῥοιιά οὗ ρεαςο. 

4 ΤἼεγεῖδ οπθ Ῥοᾶγ, απά οπε ϑρὶυ, 
6ΥΕΠ 45 αἰξογεγγετε εα]]εᾷ ἴῃ οπθ 

ὔ Ἰορο οἳ γοαν σα] πρ: οπθ Τιογᾶ, 
6 οπς ζαϊη, οπθ Ῥαρίϊσπι, οπθ ἀοᾶ 

απᾶ Ἐαί]μαν οἵ 811], ΠΟ 15 ογοες 
811, απά {μτοισ] 811, απᾷ ἴῃ αἩ. 

7 Ῥτπῦ ππ{ο εις] οπς οὗ τι τας {π 
Ργαςθ ρίνεη δοοογάϊηρ {ο {π6 
πηΘαΡΙΥο οἳ ο σης οὗ Ομτςί. 

8 Ἰ/Παγοαίογο Π6 βα1θΗ, 

1 -α 

18 

20 

91 

4 

ὙΠ θη Ίο αξοεπᾶεά ον Ἠ]σ]ι, Ἡο 
164 οαρ6νΙγ «αρ νο, 

Απιᾶ ρατο σΙ{{β τππί{ο 1ΠΘΗ. 
9 (Νου {15, Ἠο αβοαπᾶεᾶ, πγ]αῖ 18 

16 Ῥαύ {πᾶ ΒΘ αἱδο ἀαβοθπάθᾷ 211- 
ἴο πο Ίοπεν ρατίς οἵ {π6 δαν τ 9 

10 Ἠο {μπας ἀεβεεεπάαᾶ ἵδ ἴα β81η6 
4150 {Παῦ αξοοπάαο Ταχ αροτο 81] 
{Π6 Ἰεανεις, {λα Π6 τηϊσ]ιέ Π11 41] 

11 Ώπρε.) Απάᾶ Π6 ρᾷγϑ ΒΟΠΙΘ {ο ὖε 
προβί]θς; απ 5οπιθ6, ρτορ]οείς; απᾶ 
8Ο1Π6, οναπςεΗςί5; απ 89118, ρα8- 
{ου5β απᾶτεασμονς; ἴον {ο ροτ[θοῖ- 
Ἰηρ οἵ {π6 βαϊηΐβ, ππ{ο {1 πγοτ]ς 
οἵ πηϊπ]βίετίηϱ, ππ{ο {πὸ Ῥαϊ]άϊηρ 
πρ οὗ {πο Ῥοᾶγ οἳ Ομτῖβὲ: {111 νο 
811 αἰίαῖηῃ απο πο πηϊὺν οὗ {πΠ6 
14161, απᾶ οἵ πὸ Ἰσιοπ]εᾶρο οὗ 
{86 ὅπῃ οὗ αοᾶ, πηΐο ἃ {πἩρτοπη | 

12 

18 

1αν. αἷΐ 
ἐπε σέρε- 
γαἰίοπιδ 
οΓ ἐπα 
ασο ο 
{Πιο αὔεδ. 

3 ΒΟΠΙΘ 
Αποϊεηέ 
ααἰλοτ]- 
{165 ἴῃ- 
βουῦ 
8ΐ. 
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Ξ Ξ Σ ἘΣΤῚ τ 
16 ἵνα ϑῴη 1 ὑμῖν, κατὰ τὸν πλοῦτον Ὁ τῆς 1 δῷ ἔζξ[ῦ τὸ πλοῦτος 
εἰ - ΄ Α “ 

δόξης αὐτοῦ, δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ 
’ » “ » Ν ” ” Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 

΄“ Ν - - ν - , » 

17 κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν 
- νε ἅ / 

ταῖς καρδίαις ὑμῶν' ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι 
18 καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξισχύσητε καταλα- 

- - λ , 

βέσθαι σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις, τί τὸ πλάτος 

19 καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος Ἵ, γνώναί τε 
Ἁ « [4 ” ’ » “ 

τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην 
- - -- - ι 

τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ 

πλήρωμα τοῦ Θεοῦ. 
“ Νὴ ᾿ ς ν ή - ε 4 

οὺ Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπὲρ 
- τ ς 3 / ΠΥ “ 5 

ἐκ περισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ 
᾿ ” ος. 

91 τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, αὐτῷ 
ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ” ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. 
ἀμήν. 

« φ νι δε με 3 
4 Παρακαλώ οὖν ὑμᾶς ἐγώ, ὁ δέσμιος ἐν 

/ »4) - κ , - 
Κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς 

τῷ 
Ε] / Δ , ’ὔ " 

ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ 
5 / 

πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι 
3 / ᾽ η, / - 4 

8 ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν 
Ἐν, - , 3 - 2 - 
ἑνότητα τοῦ Ἡνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς 

-» 
Ν / ἁ “ - ον - . " εἰρήνης. ἕν σῶμα καὶ ἕν Πνεῦμα, καθὼς καὶ 

ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμών' 

0 

ἘΠ , / , ἁ , πὶ 

εἷς Κύριος, μία πίστις, ἐν βάπτισμα, εἷς 
εὐ Ἁ ’ 

Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ 

-ἲ 

Δ , Ν » “ ΕΒ ΡΝ ἢ ς Αλ Ν 
διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ὑμῖν]. ἑνὶ δὲ 
ς / « ων δόθ ε / Δ δ ’ 

ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον 
8 τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. διὸ λέγει, ᾿Ανα- 

Δ » α΄ τὰ [ή Σ / 

βὰς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, 
4 ιά / ΄ 3 ΄ Ν ΄ 

4 καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. (τὸ δέ, 
3Α , ΓΕ) 3 ἊΨ ιο Δ , - νέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶ- 

190 τον” εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; ὁ κατα- 
’ ΕΣ , 3 ΣΡ, ἈΝ ς / / 

βάς, αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων 

- 

- 5 ΄ ιά / Δ / Ν » 

τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.) καὶ αὐὖ- 
Ν » , , 5 / 9 ΝΥ τὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προ- 

, ᾿ ος , 4 ν᾿ , 
φήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας 

-- [τ 
ἈΝ / Ν Ν κ. - 

καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν 
ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ 

- ὡ σώματος τοῦ Χριστοῦ" μέχρι καταντήσωμεν 

οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ 
΄ ΄ ΄ ΄ ΄ ” 

τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα 

31 ὕψος καὶ βάθος 

ο 

35 ας καὶ 

1 οπι. ὑμῖν 

5 οπι. πρώτον ἰδαΐ, τιοί 
πιατῇ. 



. 1ου, 
δεῖ) 
δίηογ. 

ΠΝ]. 2. 
10, 

ΤΟΠ, 
1. 21. 

Ι Ογ, 
παγα- 
γι εδ8. 

ΠΟΥ, 
Ποῖ 55 
ο) ἐγμίμ. 

Ι.0ν, ἐο 
αἰδίγζ- 
διε. 

Ι Ον, {ο 
εαἱ 
φτοϊία- 
ὑΐῳ. 

πο ΤΗΕ ΕΡΗΕΘΙΑΝΡ ΤΥ. 19-99, 

1611 
ΤΠΦΠ, πηΐο {πὸ πιΘαριχο οὗ ἴ]ο | βἔδ- 
{ατο οἳ {με {π]ποβς οὗ Ομ] 5έ: 
14 Τ]αῦ ντο Πεπεε[οτΏ] ΒΘ πιο ΤΠΟΥΕ 

ο]ή]άταπ, {οββεᾷ {ο απιᾷ ἔγο, απ ο.1- 
χ16ᾷ δροιῦ η ενεΥγ νηπιά οὗ 4οο- 
πα, Ὦγ ἴμο ο]αισμί οἳ Ίπθη, απιᾷ 
οπππηῖησ οΥΑΓΠΠΘΡΕ, ὙΙΠΕΥΕΡΥ Ίαν 
16 ἴῃ πγαΙζ {ο ἀεοεῖνε: 
16 Βαΐ, Γβρεαίτρ {16 ἔστι 11 1ογο, 

ΙΠΑΥ ΡΥΟΥΥ αρ Ἰπίο ήτα πι 81] ὑπ] ΠΡ 5 
πγη]ο]ι 15 ἴῑιο Ἰοαᾶ, εὐ Οτ1δί: 
16 Ἐξτοπι ποτα {11ο 016 Ῥοᾶγ 
ΒΥ Ἰοπιοᾷ {ορείματ, απᾶ εοπαραεῖεᾷ 
Ῥγ ἐλιαῦ νο] ΘΥΘΙῪΎ 1οἶηί βαΡΡΗΕΙ1Ι, 
αοοοτ(πσ {ο ἴμο οβεσίπα] ποτ] Ίτιρ 1π 
Έλα τπεαξβγε οἳ ογενγ ρατῖ, τηα]εἴ] 
Ίποχθαςο οὗ {πε Ῥοᾶγ, ππ{ο πο δα Υ- 
Ίηπσ οὗ 1{5617 1π Ίογο. 
17 ΤΗ15 Τ βαγ (πεγεῖοτε απᾶ {αβιν 

Ἱιπ ο Τιοτά, ἴλαῦ το Πεποε[οτί]ι 
νγα]]ς ποῦ ας οἴμεν (θη 1165 σγα]]ς ἴπι 
{Π6 δῆ οἳ {ἐλιαῖτ της, 
18 Ἠανίησ{]ε ππαουβίδπαϊηρ ἀατ]ς- ἢ 

οποᾶ, Ῥεῖτς α]οπαίεά ἔγχοπα ιο 1176 
οὗ ἀοᾶ, ἔπποασ] {πε ἴσποταπςο {λαῦ 
15 ἴῃ ἔπεπι, Ῥθσαιςα οὗ {πὸ δ᾿ ὈΠπᾶ- 
1655 οἳ ὑποὶν Ἱθατί: 
19 Ίγπο, Ῥοαΐπς ραδῦ ἔβϑηρ, πᾶνθ 

ρῖναοι {λμετηρε]νες ονε» πιηΐο Ἰ]α5δεῖ- 
νΙοπΡΗΘΡΒ, {ο πποτ]ς 811 τπο]εαΊπεΒΕ 
νη(] σγθοᾶΊπεςς. 
20 Βυῦ το Ὠατο ποῦ 5ο ]εαγπες 

Ομτ]εέ: 
21 Τί 5ο Ῥο ἴ]ιαῦ γε Ἠανο Πεατά 

Ἠϊπῃ, απᾶ Ἰαγο Ὄθει {ααρῦ Ὁγ Ἠϊπῃ, 
45 πο ἴγαζῃ 15 1η «6518, 
22 Ἐμαί γο ραῖ ο, οοποθγπῖπρ {Π6 

{ΟΥΤΠΘΥ ΟΟΠΥΘΥΡΑΙΙΟΠ, πο ο]ᾷ τπατι, 
ν/ΏῖοἩ 15 εογταρύ αεσοοτῶΙπρ ἴο ἴμε 
ἀεοαϊι[α] Ἱαδίς: 
25 Απᾶ Ῥο τεποαγτεᾷ ἴῃ ἴμπο 5ριυ1ὖ οἳ 

γοιτ πη]πᾶ: 
24 Απᾶ ἴ]ιαί γο ραΐί οη ὑπαῦ πετ 

ΙΠ8Ώ, ὙΠΟ αξῑεν ἀοά 15 ογραϊθα ἴῃ 
τἹρη θοιβη 655, απᾶ Γἴταε ΠΟ] 6585. 
25 Ἰπεγείοτο Ῥαδέϊπρ ανΓαγ 1ΨΙ1Ρ, 

βρεα]ς αὖαιγ πιανπ πι ση [15 
ηθίρ]ΏῬοαΥ: ΤΟΥ Ύ/θ 8Τθ ΙΠΘΠΙΡΘΥ5 0Π8 
οὗ αποίΗεγ. 
26 Ῥο γε ΔΗΡΥΥ απᾶ 510 ποῦ, 1εί ποὺ 

{Π6 απ ο ἄοππ προπ τοις πτα]α: 
27 Νοαϊίμοτ ρῖνε Ῥ]ασε {ο {με ἀενῃ. 
28 Τιοι Ἰήτα ἰλιαί βἴο]ο βίθα] τὸ 

ΊΠΟΤε: Ῥαῦ ταίπετ 1εῦ Ἠϊπη Ίαβοτγ, 
σου κίηρ τ} 18 Ἱαπᾶςδ {πο {μῖηρ 
πηῖο] 15 ροοᾶ, μαῦ Ίο τπαγ Ἠαγο ᾿ΐο 
σῖνο {ο Μπα ἐμαῦ πεεᾶεί]. 
9 Τιεῖ πο οογταρῦ οοτηπηαηΙοαΡΙοἩ 

Ῥτγοσεεᾶ οὖ οὗ γοαχ πποπ{ἩΗ, Ρα ια 
πγλήσ]ι 15 ροοᾶᾷ Ἰ {ο {Π| πςδε οὗ εὐΗγΊηᾳ, 

1881 

τηδῃ, ΠΠ{ο ἴ]ιο πΘαΡΙΠΥΘ οὗ ἐπ 
βίαϊαγο οὗ {π6 ἔπ] πθ55 οἳ ΟΠ σιβὺ: 
Οιαῦ στο Ίπαγ 6 πο Ίοπσεν 6Π1]- 
ἄναπ, {οββοᾷ {ο δηᾷ ἴχο απᾶ «αχ- 
τ]θᾷ αροταῦ γη] αΥατγ πηπᾶᾷ οὗ 
ἀοσΊποα, Ὦγ {Π6 β]1εἰσ]ί οὐ τη}, 
ἴῃ ΟΥ̓Δ 655, 
οἳ οτου; Ραὺ 1βροα]πρ {αμ 
ἴῃ Ίονο, 1παγ τον πρ ἴῃ αῇ 
ηπσς 1Πίο Ἠϊπα, ὙμΙοἩ 15 με 
Ἠοας, ευεπ ΟἨτ]δὲ; ἔτοπα γλοτη 811 
ιο Ῥοάᾶγ ΠΥ ἐταπιοᾷ απά Ἰσης 
{ορεί]αν 2{Ωτοασ] ἐλαῦ νπΙσ] 

᾿ς ΘΥ̓ΘΥΥ ]οἶπί βαΡΡΗεί], αοοοτα αρ 
{ο {π6 πουκίηρ ἴῃ αἰτι6 Τα ΘΕ ΒΠ16 
οἳ οαο] βϑύϑύδὶ ραγΐ, ππακεί]ι 
Όλο Πογθαδθ οἵ ιο Ῥοᾶγ απίο 
{πὸ Ῥαϊ]άῑπσ τρ οἳ 1056} 1η Ίογο. 

Τ]1ϱ 1 βὰν {μεγαίοτε, απᾶ {65- 
4γ ἴῃ {πὸ Ἰιοτᾶ, ἴμαῖ γε πο 
Ίοπραι σνα]]ς α {π6 ἀεπ]ες 8150 
να]]ς, ἴῃ ἴλο απ οἵ {πα 
πηϊπᾶ, Ῥεΐπσ ἀαχ]κεποά πι {πε 
ππᾶρθγρίαπάἵηπρ, αλεπα[εᾷ Ίτοπι 
{π6 ο οὗ ἄοά Ῥεσααδο οἵ με 
Ίσπογαπος ὑπαὺ 15. ἴῃ {1θπα, Ῥε- 
οα115θ οὗ {π0 Ἱατᾶεπίπρ οὗ {Ππαῖτ 
Ἰδατός; νο Ῥεϊπσ ραβδί Τεεπς 
Ρανο {Πεπιβε]νες τρ {ο ἸΙαβοῖνῖ- 
Ο15Η68Β, ϑύο τους 8411 απο]θα- 
Π655 τ] ἀρτεεάΙηθβδ. Βαΐ γε 
αἷά ποῦ 5ο Ίδατη ΟἨτ]ρδε; 1 50 
θὲ ὑμπαῦ γο πραγὰᾷ Ἰήτη, ατιᾷ πγετο 
{αασΏί ἴῃ Πτα, 6γεη αδ {παζλ 
15 ἴῃ ζθ6ρας: ἴλαί το ρα απαγ, 
35 οΟΠΟΘΥΠΙΠΡ γοἩΥ ΓΟΥΠΠΘΥ ΤΠ - 
ὮθΥ οὗ 11ἴ6, {π6 οἱ τηαπι, ση] 
πιαχεῦ οοιγαρέ αἲίογ {πο 158 
οὐ ἀεοεῖς; απᾶ ἴλπαί γε Ῥο τθ- 
πον ἴῃ [Π6 βρὶτί οἳ τους 
ππϊπᾶ, απᾶ Ῥαῦ οη {16 ΠΟῪ ΤΠΕ, 
δ ΠΟ αἲίοντ ἀοᾶ Ἠαῦι Ῥεει 
ογοαεθᾶ ἴῃ σὶρ θοῦβηθθβ απᾶ 
ΠΟΙ π655 οὗ ἐστι. 
ὙΠ οσϑίοσθ, ρα Πρ αυγᾶν {4]56- 

Ἰουοᾶ, βΡρεα]ς γϑ ἰταί] εαοἩ οπθ 
πὶ Ἠ15 παεϊσμῬροττ: ἴοτ ντο ατα 

26 ΤΙΘΙΙΡΕΥΒ οηΠ6 οὗ αποίἩεχ. ΈῬετε 
ΔΏΡΥΥ, απᾶ 5ῖπ ποῦ: ἰθὺ ποῦ {Π6 
ΒῈΠ ΡῸ ἄοππι ΠΡΟῚ σοι ὁ υϑί : 

ΩΤ πιαϊζῃαν ρίνο Ῥ]ασθ {ο {πο ἄετ]]. 
28 Τιοῦ Ἠϊτα {ιαῦ βίο βίθὶ πο 

πποτο: Ῥαέ ταί]εχ Ἰοὺ Ἠήπῃ ΊαβοτἨ, 
ππογκίηπρ ση  Ἠϊ5 Ἰαπᾶδ ια 
Ώήπσ ὑμπαῦ 15 ροοᾶ, ἐλαῖ Ίο τηαγ 
Ἠανο πν]ιετθοξ {ο ρϊῖνο {ο Ἠΐτη 

29 {πῶῦ Ἠαίλ πιεεᾶ. 1Ταῦ πο 60Υ- 
γαρῦ 5Ρεθο] Ῥτοεθεᾶ οτί οὗ τοις 

14 

15 

16 

17 

18 

26 

αἴϊου ἴ]ο σγ]θβ 
1ος, 
ἀεαῖῦισ 
ἐπ 

56}. 
ἐμ γονῇ 
δυο 
2οἶπί ο) 
{πε διιρ- 
φτίψ. 

8 ΟΥ, {ο 
πιακεα 
{γαᾶε ο 
805, 
εουε- 
ἐουιδηι658 

6 αγΓ. 
φγουο- 
οαϊζοῃ. 

Ταν, ίπε 
δια τη 

ταῦ, θαῦ βαοἩ ἃ 5 15 σοοᾷ ΣΟΥ | αρ οἵ ἐπε 
ἸραΙγηρ ἃ5 ὕπ6 πορᾶ της Ῥο, | πεθά. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ. 
5 ᾿ τ , “" / 

τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος 
ΠΣ ον ἃς 5 Φ , 14 τοῦ Χριστοῦ" ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυ- 

᾽ 

δωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ 
΄ “ ” 2 [ 

τῆς διδασκαλίας, ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρω- 
Ν ΄ 

πων, ἐν πανουργίᾳ, πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς 
. , ιά 

15 πλάνης ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσω- 
» ΒΡ. Ἁ , . 5 ς / 

μεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, 

10 ὁ Χριστός, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρµο- 
λογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης 

ει - - ΄ 5 
ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας, κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέ- 

ν ᾿ὕ ” “ 

τρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους, τὴν αὔξησιν τοῦ 
σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν 

ἀγάπῃ. 
“ 3 ᾿ 17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, 

΄σ “ Δ 

μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν, καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἢ 

ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐ- 

18 τῶν, ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, ὄντες" ἀπηλ- 

λοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν 
9 - 

ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώ- 

τὸ ρωσιν τῆς καρδίας αὐτών᾽ οἵτινες ἀπηλγη- 

κότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ, εἰς 
᾿ ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. 
ς ” ν ᾽ “ 3 , ΔΝ γ΄ / 

20 υμεις δὲ ουχ ουτως ἐμάθετε τον Χριστὸν, 
” 58 » ’ Ν » » ΄σ 3 ᾿ 

9] εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχ- 
, η 'ν 3 ἍΝ Στ 

θητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ 
"ἃ - ΄᾿, » 

99 ἀποθέσθαι ὑμᾶς, κατὰ τὴν προτέραν ἀνα- 
ΔΝ / ΔΝ 

στροφήν, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν Φθει- 
Δ κ , ἘΜ 

93 ρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης" ἀνα- 
Κ᾿ “- .4 - δὰ - 

94 νεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν, καὶ 
» ’ Ν Ν 2’ Δ Δ 

ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ 
δ 6 θέ 3 ὃ ’, Ν « ’ 

Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνη καὶ ὁσιότητι 

τῆς ἀληθείας. 
΄ Ν - - 

95 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἁλή- 

θειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ" 
“ 3 ΕΣ ιά ΄ Ε] 

90 ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. ὀργίζεσθε καὶ 
αυ ε / . ς Ἀ » ’ 9 4 μὴ ἁμαρτάνετε ὃ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ 
α 7 “ΑΙ σις ’ 8 / ’ 

91 τῷ παροργισμῷ ὑμῶν μήτεὃ δίδοτε τό- 
΄ « ’ 

98 πον τῷ διαβόλῳ. ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπ- 
, ὃ .. Π ᾿ 9 η η 

τέτω᾽ μᾶλλον δὲ κοπιάτω, ἐργαζόμενος τὸ 
3 Δ ΄σ΄ , ιά ” ’ 

ἀγαθὸν ταῖς χερσίν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι 
- / ” “ , ᾿Ὶ ᾽ 

89 τῷ χρείαν ἔχοντι. πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ 
- / ς ψω Ἁ 3 , 3 » 

τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ 
» ΔΝ 9 1 Ν σι 

εἴ τις. ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, 

5. ρῃι. ὁ 

4 ρηι. λοιπὰ 

ὅ (διανοίᾳ ὄντες,) 

6 (1{α14. ἄνθρωπον τὸν 
κατὰ Θεόν;) 

8 



κ 2 ον. 
2. 10. 

'.ον, 
απυείε[. 

Γον, α ἱδ- 
εουεγεᾶ. 

ΧἸ5. 00, 
1. 

το ΤΗΕ ΕΡΗΕΡΙΑΝΡ Τν. 29. ν. 14. 

1611 

ὑλαῦ 15 τηαγ πηπ]βίεχ τασθ ππ{ο 1ο. 
ἨΘαΥΘΤΑ. 
80 Απᾶ στίοτο ποῦ ἴμο βου Βρϊνε 

οὗ ἀοᾶ, πετερσ τε απο βεθ]εᾷ απίο 
186 ἄαγ οὗ τεεπαρ{ίοη. 
91 Τιεῦ 8411 Ῥιθεγποαβςβ, απ ναί], 
δα ΠΡΟΘΥ, απᾶ εαπποαχ, ἅμα ανΙ] 
αρεαξῖης, ο ραΐί απγαγ ἔτοπι Το, 
νηῃ 8Η Τη8166, 
92 ΧΑπᾶ Ῥο το Ἰπᾶᾷ οπθ {ο απ- 

ο{μεΥ, Μεπᾶεγλεατίαοᾶ, Γογρίντις οης 
ΑΠΟίΠοΥ, θυ α5 (ἀοἆ οτι Ομτῖδίς 
βα]κο Ἠαἴ] {ογρίνεπ γοα. 

5. Ῥαγο {λογαίοτο {οΠοπγοτς οὗ αοᾶ, 
α5 ἆθαχ ομ]άτει. 
2 Απᾶ γγα]]ς ἴῃ Ίογο, 85 ΟἨγ]βέ αἱξο 
Βα ]ογεά τι, απᾶ μα ρίγοι ἨΙτη- 
5617 {ου ας, απ οβογίτις απιᾶ ἃ βαετῖβῃσο 
{ο ἀοᾶ {ου α βπεείβπιε]Ητρσ Βα τι ; 
9 Βαυῦύ {ογηΙσαϐ1οἩ, απά 811 ἀπο] - 

1658, ΟΥ̓ Θογθίομϑηθββ, ἰοῦ 16 ποῦ 6 
οπσθ παππεά απιοηρβῦ τοι, 85 Ῥο- 
οοπηθ{Ἡ ΒαΙΠΙΡ: 
4 Νεϊμαον ἨΙΙπθβς, που. ΤΟΟΗΒΗ 

τ] Κη, που Ἱεράτᾳ, πγπῖο] απο ποῦ 
οοπγοπ]εηί: υαῦ ὙΠΟ ρῖνίισ οὗ 
ἘΠ ΔΉΚΒ. 
δ Ἐον {18 το Κηουν, ὑμπαῦ το ΠΟΥ6- 

ΙΠΟἨΏΡΘΥ, ΠΟΥ ππό]θβΠ Ῥ6ΥΒΟΠ, ΤΟΥ 
οογείοαβ ᾿8 πο 15 απ Ι4ο]αίθΥ, 
λα {1 αΠΥ Ιπ]δγ]ζατισθ ἴῃ {Π6 Γπρᾶοτα 
οὗ Οµτ]ςῇ απιᾶ οἵ ἀοἀα. 
6 Τιοῦ πο 1παπ ἀἄεοεῖτο τοι τ] 

γαΐη πονάς: ΤΟΥ Ῥοεεααξο οὗ ἴ]ιοδο 
ήπρς οοππεῦἩ ὑπμ6 πα οἳ ἄοά 
προπ {πὸ ΟΠ] τη οἵ |! ἀἰδορεάϊεπος. 
1 Ῥο ποὺ ο {βουθίοσο ῬρατίαΙΚεΥΡΒ 
να {Π 61. 
8 Ἐογ γ6 Ὑ676 ΒΟΠΙΘΠΤΗΘΡ Δ. ΊΚΠ 658, 

Ῥαΐ ΠΟῪ αγε γε Ἰίσῃῦ ἴῃ ἐμ6 Του: 
νγα]]ς 85 ομΙ]άτεπ οἳ Ἡρ]ιί, 
9 (Έον {πὸ ἔντηῦ οὗ πε βρίυἱῦ 15 ἴῃ 

811 σοοάπθβΒ αι τρ]θεοπβποξΒ δηᾶ 
σα] :) 
10 Ἐνονίηρ πυμαῖ 15 αοοερίαΡ]ο ππ{ο 

ἔπο Τιογά: 
11 Απά ανα πο {6ΠογυδμΙρ τ ἢ 

{ιο απ αἱ. ννοτ]ςς οἳ ἄατ]ιορς, 
Ῥαῦ γαίπεν τερτογνθ {λεπῃ. 
12 Έου 16 15. ἃ Βῃ81η6 6ΥεΠ {ο 5Ρρεα]ς 

οὗ ἔλοβο ὑπῖπρθ πΥμΙε] 876 ἆοπο οὗ 
ἔπιοτη ἴῃ βεοτοῦ. 
15 Ῥαΐ 811 (μϊηπρς ὑπαὺ αγο 'Τ6- 

Ῥχουες, ἆγθ τηϑθ πιαπ]{θρί Ὦγ ἴμο 
σι: ΤῸΥ π]αίβοθγεγ ἀοίμ πηα]κα 
πα] [εςί, 15 Πρ. 
14 ὙγΠαγδίογο Ίο βίη: 3 Αγγα]κο 

ἴλοα ἐλιαῖ ϱ]εαρεβῦ, απᾶ αγῖδε Γγοπα {λα 
ἀ6αά, δηᾷ Οὐτὶςί 588}} σῖγϑ {866 Πρ}. 

1881 
ναί 10 τηαγ σῖγ ργαςθ Το {ποτὰ 

90 Όιαῦ Ἠσαν. Απᾶ ρυίθυθ ποὺ {π6 
Ἠο]ψ Βριτιδ οὗ ἀοᾶ, ἴῃ πηοπι 
ο Ἴθχο 5εα]οᾷ ππίο πε ἄαγ 

ΒΓ ΟΥ̓ τοᾶεπιρξοῃ. Τοῦ 411] Ῥ1- 
{6ΥἨΘΒΒ, 8:4 δῖ, απᾶ ΔΠΡΌΥ, 
δια οἸαπποιν, 8η4 παίΠπα, Ῥο 
ραῦ απαγ Ίγοπι τοι, πα αἲὶ 

92 πιαΠσθ: απά Ῥε γο Ἰπᾶᾷ οπο 
{ο αποίµοαν, {οπᾶεγλαατίαᾶ, ἔου- 
δίνη 680}. οἴμαου, ΟΥ̓ 85 
ἀοά αἱξο ἴπ ΟἨγΙβί ἔογσαγο 
1γο. 

5 ἉῬο το ἰ]ογοίοτο ΠπΙίαξοΥΒ οὗ 
2 ἀαοᾶ, αξ᾽ Ῥε]ονοᾷ οἩ]]άτοι: απά 

ππα]]ς ἴῃ Ἴογα, ενεη αξ ΟἨτῖςε 
4150 Ἰογεᾶ τοι, απᾶ ραγο Πϊτη- 
ΒΕΗ τρ Το 215, απ οΠοργῖησ 
χα ἃ 5αοτίβσο {ο ἀοά 1ογ απ 
οσοι οὗ ἃ βυθοῦ Απο]. Βεῦ 
{ογπήσαοἩ, απᾶά αἱ] απο]εαι- 
11658, ΟΥ οογοίοταβηοςς, ἰθὺ 15 ποῦ 
εγεπ Ὀ6 παπηθεᾷ απιοηςσ τοι, 85 

4 Ῥοεοππεί} βαϊπίδς ΠΟΥ Π]]ήποςς, 
ΠΟΥ ΤΌΘ) {α]αης, ΟΥ̓ Ἱεβίτρ, 
πυλΙο ατα πού Ῥοβίήπρ: Ραΐ 
γα{]16Υ ρ]νίηρ οὗ Όπατπκα. ἘῸΥ 
{115 πο Ίπποι οὗ ἃ βατείγ, ἴλιαί 
10 ΤΟΥ] Δ ΟΣ, ΠΟΥ ης]6απ Ῥ6γ- 
80Η, ΠΟΥ͂ ὀογθίοιιϑ Τη8, ΠΙΟ] 
15. απ ἸΙάο]αίεν, Πα αἩγ 1π- 
Ἠογιίαπορ ἴῃ {πὸ Ἰπσᾶυπι οἵ 
Ομ γδὺ απᾷ αοᾶ. Τμεῖ πὸ τηϑῃ 
ἄεοθῖνο τοι πῖζ]ι οι πγοτᾶς: 
{ον Ῥοσεφπςδο οὗ {θε {Ππῖπσ 
οοπηεϐἩ {1ο παξ] οἳ αοα προπι 

7 ιο βοπ8 οὗ αϊβορθάϊθῃοθ. Β68 
ποῦ γε {μεγείοτο Ῥατία]κετΒ να 

8 μαι; 1ο γ8 ΤΟΥ͂Θ οπ6ϱ ζατ]- 
Ἠ685, Ὀτπί 816. πουν Ἠσ]μί ἴῃ 
ιο Τιογά: πνα]]ς ἃ5 ομή]άνει οὗ 

9 Ἠσ]ί ({ογ {πὸ Εγαϊς οὗ {πὸ Ἠσ]ῆί 
15. ἴῃ αἲ σοοᾶᾷπεδβ δι τὶσηί- 

10 δοιβῆθεβ απᾶ {ταίι), Ῥτονίης 
πιηαῦ 15 πγε]]-ρ]εαβίης τπ{ο {Π6 

11 Τιογᾶ; απά Ἠαγο πὸ {οΠον/βΗΙΡ 
τὶ ιο τα [π]. πνοχ]κς οὗ 
ἄαγκπεςς, μαὺ ταί]ογ 6Υθπ 516- 
Ἄχουθ λατ; 1ου {πο {λπῖπσβ 
ὙΠΟ 816 ἆσπο Ὦγ επι ἴῃ 
βοοτεῦ 16 15 ἃ ΒΠ4ΙΠΘ δύῃ {ο 
Ἀροα]ς οἵ. Ῥαΐ 811 (ισς νν]θη 
Ώεγ αὖο ἀγερτογεᾶ 816 τηαᾶε 
τηδηϊἕοοῦ Ὦγ ιο Πρ: {ον 
ογοιγἰμῖηρ {πας 15 τηδᾶθ τηαπ]- 
{ορ ἵ5 Ἠσμο ὙἨπμετείοιο δὲ 

2 

σι 

σ: 

μι 9 

1 ̓- 
ΒΙ{1, Απγακα, ἴπλοα ια εΊθορ- ͵ 
ορ, απᾶ ατγῖδο ἔγοιη ἴμο ἆθαά, 
Δα Οδ 5181} 5} η6 ΡΟΣ 
66. 

1 ΜαπΥ 
ΔηΠοῖοπέ 
Δα ΠΟΥ ]- 
{165 τοδὰ 
119. 

3 Βοππς 
θΠΟΙΘΠΕ 
αθλιοτ]- 
{165 τουά 
γοι. 

"ος 
ἐοπυϊοῖ 

405, ο0)}- 
υἱοί 
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20 ιά ὃ - / - » ’ Ν ν λ - 

ινα δῷ χάριν τοις ἄκουουσι. καὶ µη λυπειτε 
Α “ ἣ ΄“΄ -“ Ν τιν» 

το Πνεῦμα το Αγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ εσφρα- μ γ » ἐν ᾧ ἐσφρα- 
, νὰν ΄ “ 

δ] γίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. πᾶσα 
’ 

πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ 
» » / ε) ᾽ ”- ν / βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν, σὺν πάσῃ 

; ᾳ 23 κακίᾳ γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, 
”/ ’ [ - Ν 3 

εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ 
ς Θ Ν 5 τ “ ]΄ 53 “ ε- 9 ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν". 

5 - - 
5 Τίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς τέκνα 

» ᾽ν ν - 3 ἘΠ τ ΝΥ 
5 ἀγαπητά" καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς 

ν ς τά " 3 / ε [ο 1 Ν ’, 

καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς], καὶ παρέ- 
ὃ ε ΔΝ «ς Ν ε - 9 Α ον 

ὦκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν” προσφορὰν καὶ 
“ - Δ 

ὃ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. πορ- 
- ΩΝ νεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ πλεονεξία 

» 3 ὕ 3 ες ”- Ν 7 μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει 
ἘΠ. ᾿' ο Ν ᾿ , Ν ’ Ἄ 3 4 ἁγίοις" καὶ αἰσχρότης, καὶ µωρολογία ἢ εὖ- 

τραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα ἀλλὰ μᾶλλον 
» - 4 

ὅ εὐχαριστία. τοῦτο γάρ ἐστεῖ γινώσκοντες, 
ιά ΄“ , Ἄ ΕΣ ’ Ἅ ’ ὅτι πᾶς πόρνος, ἢ ἀκάθαρτος, ἢ πλεονέκτης, 

5 ” “ 5» 

ὃςὃ ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονο- 

μίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ, 
. ἘΠ δὶ 5 ῃ - / . ν κ 

ὃ μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις' διὰ ταῦ- 
ΔΝ ᾿» « Ψ Α -“ - 3 ΔΝ 4 

τα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς 
ΓᾺ εφ - » / Ν 5 ΄ 
7 υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. μὴ οὖν γίνεσθε συμ- 

, να ας - 8 μέτοχοι αὐτῶν ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν 
ν᾿ “ ᾽ ἌΣ ο ς , ᾿ 

δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ' ὡς τέκνα φωτὸς περι- 
( - ε ΔΝ μυ ” ττ / 6 ᾿ 

9 πατεῖτε (ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν 
’ 3 , , , ΔΝ 3 

πάση ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἆλη- 

10 θείᾳ), δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ 
9 « 

μ᾿ ν ῃ ΄ - - 
1 Κυρίῳ και µη συγκοινώωνειτε τοις εργοις 

- 5» ’ “ ’ ” εὖ ν 

τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ 
δ. 2 ώ μ ᾿ ο ΄ στα » 

15 έλέγχετε τα Ύαρ κρυφῆ Ύινομενα υπ αυ- 

΄ ” ΄ 5 Ν ΄ Ν ΔΝ “ἃ 

13 τῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν. τὰ δὲ πάντα 
3 ΄ « Ν - ΠΥ ΄σ ο ΄ 

ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται" πᾶν 
Ν Ν ῃ - 5 

µ γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστί, διὸ λέγει, 
»χι { ’ Ν 5 ᾽ ᾽ ΄ 

Ἔγειραι ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νε- 
- π ὁ ’ ς ΄ 

κρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. 

το Δ1αγᾳ. ἡμῖν 

ὑμᾶς 

τὸ 11α)ᾳ, ὑμῶν 

95. ἀκαθαρσία πᾶσα 

3 (γὰρ) ἴστε 

6 φωτὸς 
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ΤΟ ΤῊΝ ΕΡΗΕΡΙΑΝΡ Υ, 15---99. 

1611 
15 ἈΒοο {πεπ ὑπαῦ σο Ὑγ811ς οἴτεππα- 

ΒΡΘΟΙΎ, ποῦ ας {οο]ς, θαὖ ἃ 5 Ὑ7156, 
10 Ἠεᾷεεπιίπς [Π6 πα, Ῥεσααςδο 

ἴ]ο ἆαγβ ατο 601]. 
17 ἨΠετοείοτο Ῥο γο ποῦ πηπγῖςο, τί 

ππάεγείαπᾶπιρ νη]αῦ {π νη]] οἳ πο 
Τιογᾷ 18. 
18 Απά Ῥο ποῦ ἄνπη]ς ση] σνῖπο, 
ΠΟΥ ΘΙ 15 οχσθΒς: Ῥαΐ Ρ6 Ε]]οᾶ ΜΠ 
πιο ΒρίγΙς: 
19 Βροαμίπρ ᾖο γοπγβεῖνεβ, ἴῃ 

Ἔραμης, απά ἨσιηπΕ, πα] ΚΡ πὰ] 
ΒΟΠΡ5, ΒΙΠρΡίης απά ππαζῖτπς ππε]οάγ 
ἴῃ σοῦ Πρατὺ {ο {πε Τιονς, 
20 απνπις απ] αἵπασς Του αἩ 

Εήπσς πηΐο ἄοά, απ ἴμο Ἐαί]6χ, ἴῃ 
{ιο Νδιηθ οὗ οασ Τιογᾶ 9655 Οτ]ςὲ, 
21 Ῥαρηηϊμάπςσ γοπχβε]γεςδ οπθ {ο 

αποζΠμοαχ ἴῃ {πο ἔοαχ οἵ αοά. 
22 Ὑάνος, Βα της γοπγβε]τες ἀπο 

γοαχ οὐ Ἠταβδραπᾶς, 85 απίο {Π6 
Τιοτᾶ. 
28 Ἐοχ ἴ]ιο Ἠπςραπά 15 ἴμο Ποαᾶ οἵ 

{86 πηάο, 6γεη 45 Ο]τ]δέ 15 ὑπὸ Ποιά 
οὗ {π6 ΟΠατοἩ: απᾶ Ἡο 18 86 88- 
σον οἳ {1ο Ῥοάγ. 
24 ΤΠογοείογο ας ἴ]ιο Πα 15 Βα Ὁ- 

Ἰδοῦ πηΐο Ομτῖςέ, 50 1οὕ [6 τσῖνϑ8 δὲ ἴο 
{ποῖ οπη ΒΔ 5 ἴῃ οτειγ ὑπίηρ. 
25 ΠἩταεβαπᾶς, Ίογεγοτχ πνθς, 6ΥεΠ 

α5 ΟΠτὶδί αἱδο Ἰογεᾶ πο Οπατο, 
απᾶ ρανο Ἠϊπαδε]ξ {οΥ 10: 
26 Τμαϊ Ἡο τπϊσΗί βαποΏῖψ απᾶ 

εεαπδο ἐξ γι ὑπ ππαβμίησ οὗ 
πγαΐσεχ, Ὦγ {π6 σου, 
217 Τμαῦ 19 πηίσ]ιέ Ῥτοβοπί{ 16 {ο 
Ἠπηδο] ἃ ρ]οτίοα5 ΟΠατοἩ, ποῦ 
λανίηπρ βροῦ οΥ πτ]π]]ε, ΟΥ̓ απγ 5160] 
πρ: Ῥαί {πᾶ 16 5Βῃου ἃ Ῥο ΠΟΙΥῪ 
απά νη(λοτί Ὀ]6Π115}). 
28 8ο οὰὐρμῦ Ίπθη {ο ἴον {πον 

τῖνθς, 845 μοὶ οπηΏ Ῥοάϊαες: μ6 {]αῦ 
]ογοῦ]ι 15 πε, Ιου ἨΙπΠαδε]ξ. 
29 Ἐοχ πο Ιη8η 6πεν γεῦ Ἠαθεᾶ 

Ἠϊ5 οὗ Π65Η: Ὄταὸ ποππΙβμαεῦἩ ἀπ 
οπεγίβ]αίἩ 16, 6Υεῃ ἃ5 πὸ Τον {ια 
Οπατο: 
90 Έογ πο αγοθ ΙΙΘΠΙΡΘΥ5 οἳ 1)15 

Ῥοάᾶγ, οἳ ϊ5 ΠεςδἩ, απᾶ οὗ 5 Ῥοπ6β. 
81 ἘῸΥ [Π15 «απ5ο 588]] ἃ Π]αΠ Ίεανα 
15 Γαίου απᾶ ΙΩΟίΠΟΥ, απᾶ 5Πα]] 6 
1οϊπθά απ{ο 5 ψ]ΐθ, απᾶ Όλμαγ ὕπνο 
5811] Ῥο οπε ἤθβῃ. 
82 ΤΠϊς 15 ἃ ρτεαί τηγϑίουυ  θαὺ Τ 

ϱροααῖς οοποεγηίηςσ Ομτῖδί απᾶ {π6 
Οπατεῃ. 
88 Νοαγετίμε]οςς, 1εῦ γεν οπθ οὗ 

τοι ἴῃ Ῥατζίσπ]αχ, 50 Ίου Ἠϊ5 συ ΐθ 
ΟΥ̓́Θ 8 Ἠπηβδ], απᾶ {πο πο 866 
{λαῦ 5116 χθΥθτεηςσθ Ποὺ ἨἩαβραπᾶ. 

1881 

Τιοο]ς ἐλαγείοτο συ ΠΥ ΠΟῪ 
το πας, ποῦ ἃ5. ππνίςδα, Ραῦ α5 
νήςο; 1γαάθεπιῖπς ἴ]ιο παπα, Ῥ6- 
ὁδῖι56 {με ἄαγς αγε θυ]. Ἰ/π6τθ- 
{ρχθ Ῥε γε ποῦ ΤοοββΗ, θαῦ ππάςγ- 
είαπᾶ σ]αῦ ὑπὸ ΥΠ] οὗ {π6 Τιογᾷ 

18 15. ἀπᾶ ΡῈ ποὺ ἄναπ]οτ τ} 
Ὑ1Π6, πποεταῖα 15 τοῦ, Ραὺ 6 
ῃΠεά 2} πα Ῥρϊίές 5ροα]κ- 
Ίηρ 5οπ6 Το αποίµοεν ἵπ Ῥδα]πας 
απά στης απά ΕρηΠίαα] ΒοΠ65, 
ΜΙπρίησ απᾶ τπα]άπρσ αππε]οᾶγ 
πα σοαχ Ιοατῦ {ο {πὸ Τον; 
βἰνίησ {παπ]κς α]παγς ΤΟΥ 8} 
Ώήτπσς ἴῃ {πα παπηθ οὗ οἷν Τιονά 
Ίοδας ΟἨμτῖςί {ο ἁαοᾶ, οναοπ Έα 
Ἐαίμεν: επρ]εοᾶπς γοπΥβο]γες 
ὉΠ6 {ο αποίλαεγ ἴῃ ἴλμο ἔθ οἵ 
οτιςο. 
Ὕνας, δὲ π ειζ]εσέίοπ απῖο 

ΟΣ οὐ Ἠπβδραιάςδ, αξδ πηΐο 
{ο Τιοτᾶ. ἘῸΣ ιο ΠαΒΡαΠα 15 
πο πρδᾶ οἳ {ιο τῖΐθ, 85 ΟἨτιρί 
αἱδο 15 {πα Ἰεαᾶ οἵ ὧνο οατο]ι, 
δοΐηφ ἨΙπιξε]Ι {6 6ανΙοτ οὗ ο 
Ῥοάγ. Βυὺῦ αἱ ο ομπατοι 15 
εαμ]θεί {ο ΟΠΤΙΒ6, ὅβο ἰεέ {Π6 
ππΙνθβ 8150 δ6 {ο {ποτ Ἡαδραπᾶς 
Ἰπ οναιγῃ!ηρ. Ἠταβδβραπᾶς, ἴον 
ποἩχ πΊνθβ, 6γεηπ 85 ΟΠ γὶβὺ 8150 
Ἰογϑᾶ {6 οἩΆτο], δηα ρατο Ἠήτῃ- 
56] αρ {ον 165: αι πὸ ταῖρῃ{ 
ΒΘ ΠΟ 16, Πανῖπρ οἰθαπςδοά 16 
Ὦγ πο ὀπναβµῖπσ οὗ πιαίον ση] 
{πη6 πγοτᾶ, ἴ]ιαί Ίο τηϊρῃῦ 6- 
φοη{ πο οἩτοἩ {ο Ἠπηβα] ἃ 
β]οτίοτας απιγοᾗ, ποὺ Πανίηςσ βροῦ 
ου ππ]ηχκ]ο ΟΥ ΔΠΥ͂ 510} {μϊηρ: 
Ραῦ ὑμπαὺ 16 5Βῃοια 6 Ἰοῖγ απά 
τι ποὰὺ Ῥ]οιπϊδΗ. Ἓννοι 50 οασ]έ 
Ἠαςραπᾶς 8180 {ο Ίογο {πΠ6}γ 
ΟΥ̓ πΊνες α5 {ΠΥ ονπ ῬοᾶῖαΒ. 
Ἠο ὑμαῦ Ἰογεί]ι Ἠ5 οπη ὙΠ16 

29 Ἰονϑίῃ Ἠϊπιβε]: ΤΟΥ πο τηδῃ 
ΘΥΟΥ͂ μαϊβθα Ἠϊδ οσῃ Πεβα; Ραΐ 
πουτΙ5Ηαίῃ απᾶ οπετιςμποία 16, 
οσεπ ἃ5 ΟἨτ]ςί αἷδο ὑπ οματο]Ἡ : 

80 Ῥεσοαπξδο Ὑθ 816. ΤΠΙΘΙΙΡΘΙΡ οἵ 
91 Ἠἱ5 Ῥοᾶγ. Έον ες οαπδο β]α]] 

ἃ Τη8}) Ίεαγο Ἠϊ5 {αΐμ6γ απᾶ τηο- 
Π6 7, απᾶ 5181} οἴθανο {ο Ἠῖ5 
πάς: απᾶ {ο {πγαῖι β]ια]] ἘῬο- 
60Π16 0π6 ἤθβῃ. ΤΗ παγβίετγ 
15 ρτοαῦ: Ῥαέ 1 ϱρεα]ς ἴῃ τοσατᾶ 
οὗ Ον] απᾶ οἳ (ιο εἶπατο]λ. 
Νενεγίμα]ο5ς ἆο Ὑθ 8150 56γ6- 
ΤΆΠΥ Ίοτο οας]Ἡ οπο Ἠῖς οὐγῆ τ 6 
ΟΥ̓́Θ 85 Ἠηξδα]: απᾷ {εί ια 
γι ΐ6 566 ἐμαῦ 5119 ἴθαν Ἠοθγ Ώτς- 
Ῥαπᾶ. 

16 

16 
1Τ 

19 

92 

89 

1ᾳγ. 
πα 
τρ πε 
ΟΡΡΟΥ- 
ἐμγυϊέψ. 

305, ἐπ 
ϑδρίγιὶξ 

505, {ο 
ψοιγ- 
ϑεῖυεδ 

4τ. {πο 
-Οοα απά 
Ραἰπεγ. 

50Υ, 56 
49 {ια 
τοίυες 
αἶδο 

6 αν. 
ἴανεν. 
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2, 5 ο - ΄ 
Ι Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, 

ο εν 5 2 ἐδ 
16 μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμε- 

νοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. 
“ φ 

17 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέν- 
8 ΄, Ν θέ - - ᾿ ν ο 

18 τες" τι το έλημα του Ἰκυριου. καὶ µη µε- 
’ ” 1 ΜΝ » ι » / 5 .) 

θύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσωτία, ἀλλὰ 

190 πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς 

ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς, 
2 - ΄ 

ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν» τῇ καρδίᾳ ὑμῶν 
- » - ν 

20 τῷ Κυρίῳ, εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ 
πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

81] Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὑποτασσόμενοι 
ΕΣ , Ε) , [τ ΠῚ 

ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Θεοῦ ἐξ 
« - ο ιό. ΄ ε 

232 Αἱ γυναικες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσ- 

23 σεσθεῖ!, ὡς τῷ Κυρίῳ. ὅτι ὁ 13 ἀνήρ ἐστι 
ε ε 

Ν “ Ἂ; ς Ἁ ς ΔΝ κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς 
κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ" αὐτός ἐστι!" 

᾿ - ’ 3 » ο πε 5 
5 σωτὴρ τοῦ σώματος. ἀλλ᾽ ὥσπερ!" ἡ ἐκ- 

« ΄ “ 

κλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ 
αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. 

95 οἱ ἄνδ ᾽ - . “᾿ « ὢν 1 85 οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν 1, 
Ἁ ᾿ ς Ὶ 5» / Ν 5 

καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλη- 
Ν Ν . -., ο 

20 σίαν͵ καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς" ἵνα 
ν΄. “ἃ ε ΄ - - - 

αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ 
ς ὑδ » ε/ σ / ΕΣ 18 

Ε7 ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν 
ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησί ὴ ἔ ἥ ὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν 

ο Ας , ει “ ’ ᾽ »ο 

σπῖλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα 
Φε, " “ ᾽ 

28 ἢ ἁγία καὶ ἄμωμος. οὕτως ὀφείλουσιν 9 οἱ 
” 3 - Δ - - { 

ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ 
- [ή « ΄σ “ 

ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυ- 
39 ναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν 

5 - ΄ πα. ν » . 3 , ο) 

ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ᾽ ἐκτρέφει καὶ 

θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Κύριος 9 τὴν 
» , ο “ » 4, - , 

30 ἐκκλησίαν᾽ ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος 
» - - - ”- 

αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν 

81] ὀστέων αὐτοῦ”. ᾿Αντὶ τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος τὸν ὅ πατέρα αὐτοῦ" καὶ τὴν μη- 
τέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυ- 

ναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα 

88 μίαν. τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν' ἐγὼ 
ΔΝ , . , Ν 3 ἢ » , 

δὲ λέγω εἰς Χριστόν, καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 
᾿ το - - " 

88 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ ἕνα, ἕκαστος τὴν 
- ΄“ ΄ 

ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν" 

ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 

7 ἀκριβῶς πώς 

8 συνίετε 

9 οπι. ἐν 

10 

18 

19 

Χριστοῦ 

ΟΠι. ὑποτάσσεσθε 

οπι. ὁ 

οπι. καὶ 

(αὐτὸς) οην. ἐστι 

ὡς 

Οπι. ἰδίοις 

ΟἨι. ἑαυτῶν 

(οπι. νὴ α.ά καὶ 

Χριστὸς 

ΟἿ. , ἐκ τῆς σαρκὸς 
επᾶ οὗ τον. 90 

οι. αὐτοῦ 
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ΨΟΊ" 
απ αὶ ἐποῖν' 
ηιαϑδίον.. 
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εὐϊοκοα 
ϑδριγιϊδ. 
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παυϊηῇ 
ουεγ- 
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1611 
6 Οµάτοπ, οΡεγ γοῦν Ῥαγθηΐβ Ίπ 

{86 Ποτά: 1ου 815 16 τσ. 
2 Ἡοποαχ {ἢν ἔθου απᾶ τποί]οαΥ, 

(πΠΙΟἩ 15 πο Ετρδί οοπιπιαπάτηθιιῦ 
ὙΠ ΡΥΟΠΙ166,) 
8 ἘλμαίΙίτηαγ Ρο πγα] τι ἢ {Ππ66. πᾶ 

Έποα πηαγεβί Ἰνο Ίοπρ οἩ ἴ]α θαυ. 
4 Απᾶ γε 14ἱΠοΥβ, Ῥγογο]ο ποὺ γοὮ} 

ομι]άτοι {ο σαί: αὺ Ῥνϊπις {παπα 
αρ ἴῃ ἴμο πατίαγο απ αζπποπΙΠοπ οὗ 
{86 Τιονά. 
δ Βοτναπίς, νο ορεᾶιεπῦ {ο παπα 

ἰπαί ατο γοῦν πππβίθγς αοοοτά (τις {ο 
ἴ]ο Πσβ]ι, πηζ]ι θαυ απά ἰγαπιρ]τρ, 
ἴη ΒΙΠΡΊΘΗΘΒΒ οἳ γοῖ πραγ, 85 απο 
οπτ]ρς: 
0 Νοῦ σι ογοβοινίοθ α5 Ππεή- 

Ῥ]θεαβενς, Ὀαί 85 ὑπ86 βαγναπύς οἳ 
Ομ υβϑὺ, ἀοΐπρ {πο ση] οὐ ἄοά {τοι 
{86 Πεατί: 
7 ὙΠ σοοᾷ πι] ἄοΐπρ βοτνῖοο, 85 

{ο {πὸ Τιογᾶ, απᾶ ποῦ {ο 1Π6Π, 
8 Ἐπογίπρ ἴλαί ν/αίβοθγεγ ροοᾶ 

{πίηρ αΏγ τάδ 4οεί]ι, {116 βατπο 588}} 
6 τοὀεῖγο οὗ ὑπ6 Του, πΥλεύμαγ ε 
Ῥο Ῥοπά ου {γ66. 
9 Απά γο ΙΙΒΡΙ6ΙΥ5, ἆο ἴ]ιοθ βατΠε 

{ππηρς πηΐο ἔΠοτη, ΙΓογρεατίπρ ἠμτοαῦ- 
οπῖης: Κπονίηρ μαι ᾿νοῦ πιαβίεν 
8,150 15 ἴῃ Ἠθδαγθη, πθϊ(ῃθΥ 15 ΠΘΥΘ 
χεβροοῦ οὗ Ῥθύβοῃϑ ση δ]α Πΐτη. 
10 ἘππαΙγ, τὴν Ῥγεί]μτε, 6 ΒΟ ρ' 

ἴῃ {η6 Τιοτᾶ, δηα ἴῃ [6 ροπγεχ οὗ Η18 
τηϊρσὐ. 
11 Ῥαΐ οὐ {πὸ π]ιο]ο απποαΥ οὗ 

αοᾶ, ὑμαῦ το πηαγ Ῥο 8016 {ο βίαμπα 
αραϊηςῦ {ο ν]ος οἳ ὑπὸ ἅ6υ1]. 
12 ἘῸΣ πγο πΥοδβί]ο ποῦ αραἰπβδί Παβ]ι 

απᾶ Ῥ]οοᾶ, θαὺ ἀραϊηϑὺ ρτποϊραΜ16ς, 
αραϊηςδῦ ῬοΠΘΤΒ, αραϊπβδῦ Πο τπ]6γβ 
οὗ ιο ἀατ]αιθβς οἳ 15 πποτ]ά, α- 
ραϊπβί Ἱβριτύπα] νε]κοᾶτιαρς ἴῃ | μρ]ι 
Ῥ]αςςβ. 
18 ὙΓποχαείογο ἴα]το ππ[ο τοι [μα 

π]λο]ο αππποατ οἳ ἄοα, λα γο τπαγ 
Ῥο 8016 {ο η ὐΠείαπᾶ ἴῃ ο ετ]] ἄαγ, 
απιᾶ ἸΠανίπρ ἄοπο 8]], {ο 5ίαπᾶ. 
14 Βίαπᾶ {Ποετείοχε, Πανίηρ γοιχ 

Ἰοίπς οτί αροαί πι ὑσαῦ, απᾶ 
Ἠανίηςρ οἩη πο Ῥγεββύρ]αίο οἱ τισί- 
ΘΟΠΡΠΘΡΕ: 
15 Απᾶ τοπγ {αεί βῃοᾶ σι ἴ]ιο 

Ῥγθραγδύϊοη οὗ {π6 (ο9βρο] οὗ Ῥοαοο; 
16 Αὐονθ 811, ἑακίπρ ὑπ6 βῃ] 14 οἳ 
Έα, που θυν ἢ γο Πα]! θ6 8016 
{ο απεπο] 811 {πὸ Π6υγ ἀανβ οἳ ια 
ποκα. 
17 Απᾶ ἴακο ὑπ6 ἨἩο]πιοῦ οἵ βα]να- 

Ποπ, απᾶ ὑπ βηγοχᾶ οἳ ὑπ6 ϑριυῦ, 
νο] 15 ὑπὸ πγοτᾶ οὗ ἀοά: 

1881 

6 Οπμήάται, ΟΡΘΥ τοι Ῥραγοηίβ 
ἴη {Π6 Ποτά: ἴον 0115 15 τὶσΗ{. 

2 Ἡοποαχ ὑπ γ [116 απ πποῦ]μοτ 
(ΠΙΟ ἵδ {π6 Ατδῦ οοτητηαιά- 

ϐ πιεπῦ ὙΠ Ργοπῇβθ), ὑπῶῦ 10 πα 
ΡῈ πγαο] σιν {π66, δα ποι 
᾿τῃηαγοϑὺ Ἠνο Ίοπρ οἩ ἴμο 2Θδυίῃ. 

4 Απᾶ, γο 1αἴΙΠοΥβ, Ῥτογοκο ποῦ 
τοι ΟΠ] ἄγοι {ο σταίη: τί 
ππγίαγο {Ποπ ἴῃ {πε ομαβίεπῖηρ 
απιά αἀπιοπ]δ]οτ οὗ {π6 Τιογᾷ. 

8 βουναηΐβ, Ῥο ονϑαϊθηῦ πηΐο 
{ποθὴ {ναί αοοοτάπις {ο ὑπ Η65}) 
αγθ οιγ 41ηαΡΙΘΥΕ, ἢ ἔθαῦ θᾶ 
ποτηΡΗηρ, ἴῃ ΒΙΠρΊεΠΕΘΡΒΡ οἳ γοῦν 
Ἰδαχί, ἃ5 απίο Ομ]; ποῦ 1ἢ 
{πα πγαγ οἳ ογθβεινίζς, 85 ΤΘΠ- 
Ῥ]ααβοτβ; Ῥαὺ αξ Ἀβογναπίς οἵ 
Οµτ]ςί, ἀοῖις {πΠ6 ΜΠ] οἳ ἄοᾶ 
{γοτη ὑπ ὄ]οαγό; σι σοοᾶ ὙΠ] 
ἄοἵπρ βετνίσα, ας ππ{ο {π6 Τιοτᾶ, 
απά ποὺ ππίοτηεη: Κπονήπρ ἐπαί 
τ Πδύβοθυϑυ ροοᾷ ἐΠῖπρ οᾶς] οπθ 
4οεΙ, {π6 βαπ1θ βΠα]] Ίο γοσθῖγο 
σα] ποπ {19 Τους, π]είπεν ᾗε 

9 ῥὲ Ῥοπά οἵ 166. Απᾶ, ο 4πιαδ- 
{ου5, ἆο ἴ]μο βαπιο ἴμῖησςβ απ{ο 
ΏΊιοτα, απᾶ ΤΟΥ͂Θ. {Ιιγοαθεπίηρ: 
Ἰσπιονήπρ λα Ῥοῦ]μ {Π6 1} Μαξίεν 
ΔΗ γοατβ 15 ἴῃ ἩθατεΠ, απᾶ {Πεγο 
15ΠπΟχΥεβρεοῦ οὗ Ρ6ΥΒΟΠΡΥΠ{Η Ἠΐτη. 

10 θΕπαΗγσ, Το εἰτοηπςρ ἴῃ Ίο 
Τιοχᾶ, απᾶ ἴῃ ὑπ βύγθηρῃ οἵ 

11 Ἠἱδ τηϊρῃῦύ. Ῥαῦὺ οἩ {λα πγ]ο]α 
αΤπποΙΣ οἱ ἀοά, ἴπαῦ το τηαγ 
νε 8016 {ἴο βἰαπᾶᾷ ασαϊπςδύ {ια 
νη]θς οὗ ἴ]ο ἄθυ!], ἘῸΣ Οὐ  ͵68- 
πρ 15. ποῦ ἃραϊηϑῦ Πεδι απά 
Ῥ]οοᾶ, Ῥαῦ ἀραϊηϑὺ ἴμο Ῥττῃ- 
ΟΡ 165, αραϊπβῦ ἴ]μο ῬοπθΓΒ, 
ασαϊπβδί Όλο πγοτ]-τα]θυγβ οἵ 1118 
ζάατ]ιθβς, αραϊηςδί {πὸ βρὶ γύπα] 
Ποϑὲβ οἵ σοι πθ55 ἴῃ {16 Ίδα- 
ὙΘΗΪΔ ρίαοε8. ἨΠετε[ῖοτο ἴα]ε 
τιρ {πο γ]λοἰο δυτηοῖν οἵ Οοῦ, 
{μη8ὺ γ8 Τῇ 6 8016 {ο σ]- 
βίδπα ἴῃ ο 6υ]1} ἄαγ, απᾶ, παν ηρ' 

14 4016 αἲ], {ο βίαια. ὐαπα ἴΠετοα- 
ἴογτθ, Πανῖπς ρἰτᾷεάᾷ τοαν ]οῖτπβ 
να {παίἩ, απά Ἠανίηπρ Ῥραί οἩ 
{πιε ἸὈγεαρίρ]αίο οἳ υἱρῃύθοιβ- 

16 Ἡθβ», απᾶ Πανίης βποᾶ τον Γεείῦ 
τ] ὑμ6 Ῥτεραχαθίοη οἳ {πὸ 

10 ροβροα] οἳ Ῥοαςο; σὑιῦμαὶ] {α]ῖτπρ 
τρ ὑπὸ 581614 οἵ αὶ}, νου ἢ 
γ6 5181] 6 8016 {ο απεπο] 81] 
ιο Παιν ἀαγίβ οὗ {πΠ6 δὺ]] οπε. 

17 Απᾶ ἴακο {πο μοϊτηθὺ οὗ βα]τα- 
{1οπ, απᾶ ὑπὸ απγοτᾶ οἵ πὸ Βρί- 
τὶῦ, ΥΠΙΟἩ 15 πο ποτά οὗ ἄοά: 

στ 

59 

ο ἵτ-Ἡ 

1 [ὩΣ 

19 

105, 
δ]αἰέ 

505, 
ζαχια 

8 τ. 
Βορα- 
ϑογυαη 

465. 
10Υ48. 

δαν, 
δοιζ. 

60, 
Τγοην 
Πει00- 
οτί 

Ταν. 
γιαο ᾿ 
7οισε)"- 
πι. 



ΈΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ. 

Γι τ ς ΄ - ζ - ον τς 
6 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοις γονευσὶν ὑμῶν 

2 ἐν Κυρίφ τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον. Τίμα 
ε ρ τ Ύαρ 5 ος 

Ν Ἁ ο 5 Ν 

τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα (ἥτις ἐστὶν 
» λ ΄ ᾽ 3 / 4 3 8 ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ), ἵνα εὖ σοι 

γένηται, καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. 

4 καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα 
εἰὐν » Σ1ν5 ΄ ΛΑ ε] , Ν 
ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ 

νουθεσίᾳ Κυρίου. 
ὅ Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατὰ 

, 1 ν / Ν ΄ ὅν Ἶς / 
σάρκα! μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ἐν ἁπλότητι 

- ’ « “ ς ΄σ΄ ΄ -ς εἴ ᾿ 

τῆς καρδίας ὑμῶν, ὡς τῷ Χριστῷ" μὴ Ἐπ 
2 / ς ο) / 

ὀφθαλμοδουλείαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ 
ε - Ε - Ξ ᾿ ἢ. 
ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα 

τοῦ Θεοῦ ἐκ Ψυχῆς, μετ᾽ εὐνοίας δουλεύον- 

9» 

ο - 
ς - 1» ῃ Δ 3 5 / - σα / 

τες ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις" εἰδότες 
μέ δὰ Ὧι Ὁ ε 9 / » θ / - 

ὅτι ὃ ἐάν τι ἕκαστος" ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο 
΄“΄ ΔΝ [ο ”/ ΄ 

κομιεῖται παρὰ τοῦ” Κυρίου, εἴτε δοῦλος, 
5” Σ / κ. ς / Δ ἊΝ ἃ 
εἴτε ἐλεύθερος. καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ - 

- 3 / 4 
ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν 

3 / .“ ΔῊ ὃ - -“ ο: -“ 4 ς / / ΕΣ εἰδότες ὅτι καὶ ὑμῶν αὐτῶν" ὁ Κύριός ἐστιν 
ο Ν / 3 2, 

ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωποληψία οὐκ ἔστι 
ος 

παρ᾽ αὐτῷ. 
» - 

ι0 Τὸ λοιπόνό, ἀδελφοί μουῦ, ἐνδυναμοῦσθε 
» ’ Ν » ΄σ , ΄ ” ’ 3. 

ἐν Κυρίῳ, καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐ- 
“-“ 5» / Ν ΄σ ΄ 

11 τοῦ. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, 
Ν / ς ΄“ ΄“ Δ ΔΝ 

πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς 
3 ἔ ᾿ ᾿ 

19 μεθοδείας τοῦ διαβόλου. ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν 
ε / λ (ν Ν / 3 ν Ν λ 
ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς 
” / Δ Ν » Ψ Ἂν ΔΝ ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς Κοσµο- 

. ΤΝ μία 
κράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, 

Δ Ν 9 ΄σ ΄ 

πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς 
3 / κ ΄ ᾿Ξ Δ ΔΝ 13 ἐπουρανίοις. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν παν- 

᾿ ΄σ ΄σ΄ σα ΄“ ᾿ ΄ 

οπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι 
5 “ ς ΄ - “ “ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ ἅπαντα κατερ- 

/ “ - δ κα 4. γασάμενοι στῆναι. στῆτε οὖν περιζωσά- 
Α 2 αν ς - » ὼ / Ν 5 μενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐν- 

Ν / - 

δυσάµενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 
Ν ς ΓΑ Δ / » ς / 

Ι καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ 
“ 5 / - 3 - 

10 τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης' ἐπὶὃ πᾶσιν 
ΕΣ / ΔΝ ΔΝ - / ᾽ ον 

ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ 
, η Ν , πε ἘΣ 

δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ 
ΔΝ ΄ 

Ι7 τὰ πεπυρωμένα σβέσαι. καὶ τὴν περικε- 
, “-“ Ψ. , “ Ν / 

φαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν µά- 
ση ῃ αν επ τ 

χαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ 

1 δα ί κατὰ σάρκα κυρίοις 

3 ἕκαστος ὃ ἐὰν 

ὅ οπι. τοῦ 

ὧν ΔΕ α μμ 
αὐτῶν καὶ ὑμῶν 

5 Ποῦ λοιποῦ 

ὁ οπι. ἀδελφοί µου, 

7 ρηι. τοῦ αἰῶνος 

ου 
ΩΝ τ 
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1611 
18 Ῥταγίηρ αἱναγς νυἩ αἲ] Ῥγαγον 

απᾶ Βα οὔθ ἴῃ μα βΡρΙγ{, ατιᾷ 
γα ομίηρ {λμογοππίο πα 81] Ῥοι- 
Β6Υ6ΙάΠ6Θ, απᾶ βαρρΙσαοη {ον αἲ] 
ΦαΙΠί5, 
19 Απ {ογ τηθ, ὑπ αἴζεταησο πια 

ΡῈ ρίνει πηΐο 1η6, ὑπᾶὺ Τ πια ΟΡΟ6ΊΙ 
ΙΠΥ τοῦθ} Ὦο]ά1γ, {ο τηα]κο Ι1ον/1ὶ 
{Π6 τη βύθυυ οὗ {μα (ἄοβΡε], 
20 ΕῸΣ ΠΟΙ 1 απι απ απΙραβσα- 

ἄος πὶ Ῥοπάς, ὑπαῦ Γλετεῖη Τ της 
βΡροα]ς Ῥο]ά1γ, ας 1 οασλῦ {ο βΡρεαΙς. 
21 Βαὺ ελα γο 4150 τπαγ ποτ 1η 

αΠα1Υ5, απ Ίου 1 ἄο, Τγομίοιβ, ἃ 
Ῥο]ονοί Ῥτοί]εν απ ἐδ Ἐπ] τα (η1ς- 
{ον ἴῃ {πὸ Τιονᾶ, 5111 πηα]κα που 
{ο γτοα 811] ἠήπσς: 
22 Ὑ/Ποτη 1 Ίαγο βθηῦ ππ{ο οι ΓοΥ 

ἴ]ο 84116 ῬΊΥΡΟΡΟ, {μας Ὑο πηὶσ]ηί 
πον ογ αΏαἲτς, πα ὑπαὺ ο πη]σ]{ 
οοτηζογῦ γοῦν Ἠθαχ{β. 
28 Ῥοασςϱ δὲ ἴο π6 ῬγοίἨτει, απᾶ 

Ἰονϑ, τεῦ ἔα, ἔγοιὰ αοα {ΠῸ Τα- 
{που, απᾶ {πΠ6 Τιογᾷ 9655 Ομτὶςί. 
24. ἄναοο 6 ση] 811 Όιοπι πα 

Ίογο οἱ Τιογά ὄερας Οδ τα 
ΒΙΠΟΘΥΙΥ. 

4] νυ τι τίθη [τοπι Τοπ1θ Πίο {ια Ἐβρ]θ- 
δἶαης Ὁ. Ἐγομίοις. 

190 

1881 
18 νι 811 Ῥγαγεν απᾶ 5αρρ]Ησα{Ιοη 

Ῥταγίῃπσ ἂὖῦ 811] ΒΘΆΒΟΠΒ ἴῃ {80 
ΘΡΙΡ, απ ναἰομῖησ ὑμουθαηΐο 
1 ἃ}1 ρεγβεΥθγαπσθ απιά βαρρ]σα- 
{άοπ {ον αἲ {ιο βαϊπίς, απᾷ ο 
ΤΥ Ῥε]ια, ὑιαῦ α{τεταπσς ΤΠΑΥ 
Ῥο ρῖγεπ πηΐο της 11 ορθπῖης 
ΤΙΣ ΠΟΠΗ, 6ο ππακο ΚπΠΟσ/η σπα 
Ῥο]άπαβς {Π6 τη ϑύουυ οὗ {πα ϱοβ- 
ρα], ἔοχ Ὑγ 10} Τ ἃτὴ απ αΠΙΡαΡ- 
ραΐου ἴῃ ΦομαΙπβ; ὑπαῦ ἴῃ 16 Τ 
ΤΠΑΥ 5ΡΘΔΚ Ῥο]ά1ψ, α5 Τ οασ]{ {ο 
βΡοαα]ς. 

Ῥαΐ ὑπῶῦ γο 4180 τῇδ ὺ Ίπιογ; 
ΤῊΥ οβαἲσς, ουν 1 ο, Ἐγομίσας, 
{Π6 Ῥε]ογεᾶ Ῥτοῖ]ον απᾶ Γα1 1 Γα] 
1ΙΠ1Β{6Υ 1Π {πο Τιογᾶ, 5881] πηα]κα 

9 Ίσιονπ ἴο τοι ἃ}} Οήπσβ: π]λοίή 
1 Ἰανο βρηῦ απο γοα ἴον }}18 
Υ6ΥΥ ῬΌΤΡΟΒΘ, {ια ο Τη8 Ὑ ΚΠΟΥ 
οαχ βἰαΐθ, απ ὑμπᾶὺ 116 τηασ 6011- 
1οτὲ γοῦν Ποαατίβ. 

Ἔοασο 6 {ο πο ῬχαίἨτεὮῃ, απᾶ 
Ιου πι {αιδα, ἔποτπι ἀοᾶ {πὸ 
Ἐαΐλεν απά λαο Τιοντᾷ ἆοαρας 

24 Ομτιβ. ἄταςο Ῥε πι 811 ἔπ τὴ 
ναί Ίοτο οταν Τιοτᾷ 9655 ΟΠ γδὲ 
ἴῃ ὉΠΟΟΥΥΤΙΡ 655. 

1 [το] 

28 

ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῊΝ ΑΡΟΡΤΙ/Ε 

το ΤΗΕ 

ΡΗΤΠΙΙΗ1ΡΡΙΑΝΡ. 

1 Ῥαυι, απᾶ Τιππούµεας, ἴ]ο 560- 
ναπίβ οὗ ἆαβδας ΟΠ γδί, {ο 811 {π6 
Ραϊπίς ἴῃ ΟἸγῖδῦ αραβ ΒΟ ατα 
αὖ ῬμΠρρί, η] ὑπ ἘΙβΠορΡ5 απά 
Ώε8οοΠ8: 
3 ἄταοσο δὲ ππίο γοα, απᾶ Ῥεαος, 

ἔτοπη ἀοἆ ον Ἐαίμετ, απᾶ 7οπι {86 
Τιοτᾶ 655 ΟΗµτ]ςί. 
8 Τ ἠναπ]τηγ ἀοᾶ προπ 6ΥΟΙΥΥ Ι6- 

ΙΠΕΙΗΡΥΕΠΕΟΘ οὗ τοι, 
4 ΑΊπγαγβ ἴῃ ΘΥΕ6ΥΥ ῬΥΔΥΘΥ οἳ πη]πθ 

Του σοι α)] τησ] τις γϑαπθϑὺ η] 10Υ, 
δ᾽ ἙΟΥ͂ γοιχ {ε]]ον/βΏΙρ ἴῃ {16 (08- 

Ρο] {γοπῃ {λε ἢγβὺ ἆαγ απδ1] πον ; 
6 Ῥεϊησ οοπβάεπς οἳ {15 νετγ 
ης, ἔλμαξ Ίο γΙοἩ Πα Ῥαραπ 

ΠΟΥ, ιοί | ἃ ποοᾷ πγου]ς ἴῃ γοιι, ἢ γ71}1 Ῥουέοτηι 16 
οπιὶδην τί. | ἃ 1} {π6 ασ οὗ ἆᾳεβας Οµτ]εί: 

1 ῬΑῦΙ, απᾶ ΤΠποΙΗΨ, 1 βουνδηΐβ 
οὗ Ομ γ]δὺ ἆεβας, {ο 811 {16 βαϊηὺβ 
1η Ομ γιβὺ 9655  ΒΊΘῊ 876 δὖ Ῥ]]- 
Ἡρρί, ψιῦ {Π6 2ΡΙ5ΠΟΡΕ απᾶ ἄθα- 

2 οοη8: τας {ο τοι απᾷ Ῥεαςθ 
{ποπ (οα ος Ἐαίλμεν απά {Π6 
Τιοτᾷ 9655 Ο1194. 

8 1 ἰμαπ]ς πα ἀοά προπ 8]] παγ 
4 ΤΟΠΙΘΙΠΙΡΥάΠΟΘ Οὗ τοι, αἱπγαγβ 1 

οΥ6ιγ δαρρΗσαβῖοι οὗ ππῖηπθ 01! 
Ῥεμα] οὗ τοα αἩἨ ππα]άπρ την 

ὅ βαρρΗοαίίοη νηξ 1ο, Τον γοι} 
16Η ΟΡ ἴῃ {ατίεγαπιςς οὗ ἔ]ε 
6οβΡε] {χοπ ὑπὸ Ἠτδί αγ π|0}}}} 

6 που’; Ρεῖηρ οοπβά επί οἵ {Π]5 ναιΥ 
ὠήπς, ὑπαῦ ο ΒΟ Όθραι ἃ 
δοοα ποτ] ἴῃ τοι ν]] ρενγξεοί 1! 
{11 ἴμο ἆαγ οὗ ὀεβαςβ ΟἨτῖρί: 

105, ἐπ 
ορει] 

το] 
Φοίάπερς, 
{ο ναῖε 
ποιυτι 

Σατ.α 
αμ. 

1 αγ. 
θογι]- 
δεγυα δ, 

105, 
ουεγ- 
860)}"5 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ. ὃ 

Ν / “ Ν / 

18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσ- 
/ » κ “ Ε) , Ν ευχόµενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ 

3 “-“ ΄ 

εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ 

προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν 
“ “ 

19 ἁγίων, καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθείη 1 λόγος 

ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου ἐν παρρησίᾳ, 1} 

γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, 
ς ΔΝ Ὡ , » « ’ [ὦ » » - 

20 ὑπὲρ ου πρεσβεύω ἐν αλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ 

παρρησιάσωμαι, ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 
σ΄ Ν σα” Ν ς - Δ ΕΣ ΒΓ ΤᾺ / 

2] Ίνα δὲ εἰδῆτε Και υμεις τα κατ εμε, τι 
/ - 19 

πράσσω, πάντα ὑμῖν γνωρίσει!” Τυχικὸς ὁ 
ε ΔΝ ἓ) Δ Ν Ν , » 

ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν 
υ9 Ἱς 4. ὦ ἃ » Ψ 8. εἰσι 5» ἂν ΤᾺ, - 

29 Κυρίφ' ον ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, 
“ - " Ας, ΠΣ Ἂς Ν ΄ Α 
ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν, καὶ παρακαλέσῃ τὰς 

’ { - 

καρδίας ὑμῶν. 
αμ - ᾽ - ν 

9. Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ 
’ ] Ν - ΔΝ Ν / ᾽ “ 

πίστεως ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ 
- “ « ᾿ ν { ΄“ » 

Μι Χριστοῦ. ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγα- 
/ Δ ’ . ς “ ΕῚ - κ » 

πωντων τὸν Κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστον ἐν 

ἀφθαρσίᾳ. 

[Πρὸς ᾿Εἰφεσίους ἐγράφη ἀπὸ ἹΡώμης διὰ 

Τυχικοῦ. 13 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

1 Παῦλος καὶ Τιμύθεος, δοῦλοι Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ], πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις, σὺν ἐπισκόποις καὶ 

διακόνοις" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ 
πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

8 Ἑὐχαριστῶ τῷ Θεῴ μου ἐπὶ πάσῃ 
4 τῇ μνείᾳ ὑμῶν, πάντοτε ἐν πάσῃ δεή- 

σει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς 
ὅ τὴν δέησιν ποιούμενος, ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ 
ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον, ἀπὸ” πρώτης 

6 ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν πεποιθὼς αὐτὸ τοῦ- 

το, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν 
ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ" 

9. οπι. τοῦτο 

19 δοθῇ 

Ἡ (τοῦ στό ) µατός µου, 
ἐν παρρησίᾳ οτί, πιο 
ηιαγ 6.) 

13 γνωρίσει ὑμῖν 

15 0). δι ὐδογίρείοτι 

1 Χριστοῦ Ἰησοῦ 

3 αἆᾶ τῆς 
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Γον, νο 
Ίιαυῦε πιό 
ἦγ 110111: 
πεατί. 

ΠΟΥ, ΡαΥ- 
ἐακοΥ 8 
τοῦ ἢλ6 
07 6γαεε. 

0», 
δέ7ιδ6. 

μ.ο», ἐγ. 

1.0, 
αἰ)». 

" ΟΥ, Το 
Ου ἱδί. 

Ιου, 
6ζσαγς 
σοι. 

"ον, [ο αἷὶ 
Οἰμογ8. 

το ΤῊΝ ΡΗΠΙΡΕΡΙΑΝΡ 1. 7---21. 

1611 
7 τει αβ 165 15 ηθεί Τον τὴθ Το 

ὑμΙπ]ς ή οὗ τοι 811, Ῥεσπαδο "1 
Ἠανο τοι ἴῃ τησ Ἠθατί, ΙΠΑΡΠΙΠΕΗ 
88 Ῥοῦμ ἴῃ πασ Ροπᾶβ, απά ἵπ μα 
ἄείοπςοθ απᾶ οοπβνπιαΏΠοι οἵ ἴμα 
«9ΡΡε1, σε 811 ατο Ιρατία]κογβ οἳ ΟΥ̓ 
6τασθ. 
8 Ἠον ἄοά 15 ΤΥ τοοοτᾷ, ΠΟῪ 

Ρταα{]γ 1 Ίος δέξου οι 81}, ἵπ {πα 
Ῥογγε]β οὗ ᾗεξας Οµτ]ςί,. 
9. Απά 15 1 Ίγαγ, ὑπαῦὺ γοῦν Ίοτε 

ΙΠΑΥ αροιπᾶ γεῦ ΊΠΟΥΘ απᾶ 1ΠΟΥΘ 
ἴῃ Ἰκπον]εάσο, απά 1 8}} Ἰἠπάριπεη{, 
10 Τ]αῦ γε τπαγ Ἰαρρτογο {11πρΒ 

{πα Ἱατο εχοε]]επξ, παῖ γε τπαγ Ῥε 
ΒΙΠΟΘΙΘ απά νηὐμοπῦ οὔΏοπος 111 {πε 
αγ οὗ Ομ]. 
11 Βεοίηρ ΠΠ6α τι {πὸ ἔντιἐβ οὗ 

τἱρη θοιβηθ55, γγῖο] αγὸ Ὦγ. 9658 
ΟΒγῖδὺ ππ{ο πε ϱ]οΥγ απᾶ Ῥταίδο οἵ 
αοᾶ. 
12 ΒαΓῚ πνοπ]ᾷ σε εΠοπ]ά απάςτ- 

βίαμᾶ, Ῥτοίμτεῃ, ἴλπαῦ {π6 {ήηρς 
ΒΟ Ἡαρρεπεά πηΐο τηθ Ίαγε 
{4116 οπῦ ταί]ι6Υ πηΐο {πὸ Επτί]εΥ- 
8ποθ οἳ {1ο («οβΡε]. 
19 Θο ὑπαῦ τὴν Ῥοπᾶς 1 Οπτὶςί 

αγ6 ππαπ][εδί πι 81] ᾿0Π6 Ῥα]αςθ, απᾶ 
πα 811} οὔ]μεν Ρίασε». 
14 Απᾶ πΠαΠΥ οἵ {πο Ὦγεί]τοι ἴῃ 

{π6 Τιοτᾶ, πνασῖηπρ οοπβεπό Ὦγ ΤΥ 
Ῥοπάβ, αγα τη 0 }} 1ΠΟΥΘ Ῥο]ᾶ {ο βρεα]ς 
{πῸ πγοτᾶ ση ποα{ {εαΥ. 
16 Βοππο Ιπάεεᾷ Ῥτεαςμ ΟἨτὶςί εγεπ 

Οὗ οπνγ απά βἰ]ΐςθ, απά ΒΟΠ16 8150 
οὗ ροοᾶ γι]. 
16 ΤῊΘ οπθ Ῥγθαεα ΟἨτὶξί οὗ οοἩ- 

{6ΠύΙΟἨ, ποῦ ΒΙΠΕΘΥΕΙΣ, ΒΙΡΡΟΒΙΠΡ {ο 
αᾶ αβ]οίίοπ Το τὴν Ῥοπᾶς: 
17 Ἐπί {μο οἴμεν οὗ Ίογο, Κπονίηρ 

ὑναῦ 1 απ βοΐ ἴον {πο ἀείεπες οὗ ο 
ἀοβΡε]. 
18 Ἠμαῦ {μαι ἈΝοὐνηηβίαπάϊπᾳ, 

6Υ6ΙΥ ΜΆ, πμείῃεν ἴῃ Ῥγείεηοθ, ΟΥ 
ἴῃ τα, Ον ἴθ Ῥτοπσπεᾶ, απᾶ 
1 ογαείιπ ἄο τε]οίσθ, γᾶ, απά ση] 
χε]οῖςθ. 
19 Ῥου Τ Καον ὑπδὺ 115 5πα]] (ανα 

{οταγ βα]ναξίοπ ἐμ ΟΡ Ἢ γοιχ ῬΥΔΥΘΥ, 
απᾶ πο ΒΌΡΡΙΥ οὗ {Π6 βρὶυἱῦ οὗ ᾳεβας 
ΟΠ υρύ, 
20 Αοοοτᾶΐηπσ Το τισ οαγπεβὺ εκ- 

ῬδσίαβοἨ, απᾶ ΤΙΥ Ἠοροθ, ια ἴῃ 
ποῦμῖησ Τ β]ια]] 6 αβλατηεᾶ, Ὅτί 
ια να 811 Ῥο]άπεςς, 48 ΔΙ γα 5, 5ο 
ΠΟῪ 8150 Ομτὶξί 5881] Ὦο πιασπίΠεά 
ἴῃ ΤΥ Ῥοάγ, πηηπείμοτ 1ὖ ρε ὈΥ 8 οὗ 
Ὦγ ἄἀθδίῃ. 
21 ΒῸΥ {ο πιο {ο Ἠτο 15 Οπ]ςέ, δᾶ 

ἴο 416 15 ραϊη. 

1851 
7 6γεηπ ας 16 15 υἱρῃῦ ΤῸΥ τὴθ ἴο 

Ῥο ὑπ5 τη θα οἩ θ6 Πα] οὗ τοι 
811, Ῥοοδβθ 11 Ἠανο γοα 1 ΤΙΣ 
᾿θαγῦ, ΙπαβΙΠΠΟ] 85, Ῥοῦ] 1 ΤΗΥ 
Ῥοπᾶβ απά ἴῃ ἐμ ἄείεπορ απᾶ 
οοπβχπια{οπ οἳ {ιο Ροβρα], τε 
811 απο Ῥδυίδικουβ ὙΠ} πο οἵ 

8 ργᾶοθ. ἘῸΣ ἀοαᾶ 15 τησ ὙΠ 658, 
Ποῦ 1 Ίοπς δου τοι 811 ἴπ {π6 
{παν τηεταίες οἳ ΟἨτὶρβέ 6515. 

9 Απά {Π151 ρταγ, ὑπῶῦ γοῦν Ίογα 
1ΠΑΥ αροαπά γοεῦ Ίποτθ απᾶ ΤΙΠΟΤΕ 
ἴῃ Ἰιογ]εάρο απά 811] ἄἱβοειῃ- 

10 τπεη{; 50 ὑπᾶῦ γ τῇδ. 2αΡρτογθ 
186 πϊηρθ ὑπῶῦ ἃγ6 εχοε]οπί; 
ὑμαὺ γο Ἱπαγ Ῥ6 βίποθτθ ἃπᾶ 
ποῖά οἵ οὔεπορο παΐο {Π6 ὅαγ 
οἵ Ομ γυϊϑῦ; Ῥοίηρ Π]οᾶ τ ἴμο 
8 γτι15 οἳ τιρΠίθΘοιΒΠΘΕΡ, ΒΟ ἢ 
806 {Ππτοπρ] ἆερας ΟἨτ1ςί, ππ{ο 
{πα σ]ουγ απᾶ Ῥταίρε οὗ αοᾶ. 
Νου 1 τοῦ] Πᾶν τοα Ίκπποτγ, 

“Ῥταίητεπ, ἐ]λαῦ ο (]ήπιρβ τολίοῆι 
Παρρεπεᾶ πίο τη Ἠανο [8Π|6 
οαῦ ταΐμον απίο {Π6 Ῥγορτεξς 
οἳ Ίο ροβραΙ;: 5ο Οιαῦ ΤΥ 
Ῥοπάβ Ρεσαπηθ ππαπ] [ερ ἴῃ Ο11δί 
4{μτοασμοαί ἴ]α π]οῖο ἨῬτεβίο- 
τίαπ σπαγᾶ, απᾶ {ο 811] {π6 ταρί; 
απᾶ {λαί τηοβί οὗ ὑπὸ Ῥγοίμτεῃ 
ἴῃ πο Τιοτά, ὄρεῖισ οοπβάεπί 
{Ἡγοιρ] τὴν Ῥοπᾶβ, 8.6. ΤΙΠΟΤΕ 
αραπᾶαπ]γ Ῥο]ᾶ {ο Αβρθα]ς ἐπ6 
ψιοτᾷ οὗ ἀοᾶ νηιοαί εαν. Ῥοπιθ 
παρα τοσο Ομ] θυ οὗ 
εηνγ απά 5018; απά ΒΟΠ16 8180 
οὗ ροοά π]]: πμ6 οπθο ἄο τὲ 
οἳ οσο, Ἰκποπίης {αι 1 απι 
5εΐ {ον πο ἄείεπσόο οὗ ἴ]ο 5ο8- 
ρε]: Όαί {π6 οὔθ Ῥτου]αῖπα 
Οµνιςί οὗ ΤαοΠοπ, ποὺ ΒΙΠ6ΘΥΘ- 
1γ, ὑπ᾽ ηκίηρ' {ο ταῖβο πρ αββΙοΙοτ 
ΤΟΥ τη6 ἴῃ ΤΙ Ῥοπά». ἨΠαῦ 
πει οη]ψ ἰπαῦ Ἱι ετοιγ παγ, 
πυπεί]ιαθΥ ἴῃ Ῥγείεησς Οὐ ἴῃ ὑχσπαίῃ, 
ΟΠ σϑῦ 15 Ῥγοσ]απηεᾶ; απιᾷ 1π6γ6- 
ἴη 1 τε]οίσθ, Ὑθα, απᾶ υ]] το- 
οΐσο. ΒῸΣ 1 πον ἐμαῦ {Ππ|5 
5181 {ὰπ ἰο 1ῃγΥ βα]να[οῃ, 
Ώπγοασ]ᾗ γοῦν επρρΗσαῖοι απᾶ 
{πο 5αρρίγ οὗ {π6 Βρὶτς οἵ 

20 9685 ΟἨπὶβί, αοοοτά πρ {ο ταΥ 
οαγηθβί οχρθείαξίοπ απᾶ ΒΟΡΘ, 
ΕΠιαῦ ἴῃ ποῦμίις 558} 1 Ῥε Ῥαύ 
{ο 5Ἠαππς, Ὀτπύ ἐλαί νι 81] 
Ῥο]άπαεβς, ἃ5 αἱππαγςβ, 5ο ΠΟΥ 
αἱδο ΟἨνιεῦ 5181] Ὦαε τηδρηῆρα 
ἴῃ ΙΙΥ Ῥοᾶγ, πλείπεν Ὦγ Πίο, 

21 οἱ Ὁγ ἀθαίῃμ. ἘῸΣ {ο 1η86 ἴο 
Ίπο 15 Ολτίδί, απ {ο α16 15 ρα[ῃ. 

105, νε 
αυε πιὰ 
ὧπ φοι(" 
πεαγί 

2305, 
ργουε ἴ]ιε 
υπ δ 
ἐπαΐ 
αἰ εν 

δαγ. 
γι. 

45. ὧν 
{πε ιυ]ιοῖε 
Ῥγα- 
{ογ {πα 

δαν. 
δέ ζπιῃ 
το ἨΜ 
Φοπιάδ. 
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7 καθώς ἐστι δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ 
πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ 
ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ τῇ ἀπο- 3. αὐ ἐν 

” δὴ / - 3 ἵν 

λογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, συγ- 
“ αι ΤΣ 

κοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς 
8 ὄντας. μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ὡς 3 (μου) οπι. ἐστιν 

ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις ᾿Ιησοῦ 
“ἢ Ν ΄ , σα ε Β Ρά ο ἾὮἾὮ τ 9 Χριστοῦῦ, καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ριστοῦ ᾿Ιησοῦ 

Ε , ς « » “ Ν - 
ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισ- 

10 σεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, εἰς 
᾿ , ο. Ἁ ΄ ιό 2. τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε 

εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χρι- 
11 στοῦ, πεπληρωμένοι καρπῶν δικαιοσύνης ὅ καρπὸν 

τῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἴ τὸν 

ἔπαινον Θεοῦ. 
12 Τινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι 

τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγ- 

13 γελίου ἐλήλυθεν᾽ ὥστε τοὺς δεσμούς μου 
; ν » κ , δι, Κη 15, κ 

φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ 

Ι πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι, καὶ τοὺς 

πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ, πεποιθό- 
τας τοῖς δεσμοῖς μου, περισσοτέρως τολμᾷν 

Ιδ ἀφόβως τὸν λόγονβ λαλεῖν. τινὲς μὲν καὶ 8 ααΐ τοῦ Θεοῦ 

διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι εὐδοκίαν 
Ν ΓΞ Δ 

Ι6 τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν᾽ οἱ μὲν ἐξ ἐρι- 9 ἐξ ἀγάπης...ἰο επᾶ οί 
3 αλ 

θείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ Όέ. 11 απά ἐξ ἐριθείας 
ο. "4 ο ο ἘΠ Ὁ τ ΟΠ ΟΣ ΤΕΥ 10 
ἁγνῶς, οἰόμενοι θλίψιν ἐπιφέρειν 1 τοῖς ελαπφε ῥίαδος 

-“" . ς ΟΣ 5 , στο, Ὁ 17 δεσμοῖς μου᾽ οἱ δὲ δὲξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι 10 ἐγείρειν 

Ι8 ες ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, τί 
γάρ; πλὴν Ἡ παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει 11 αλά ὅτι 
» » / ᾿ ΄ : ᾽ 

εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται καὶ 
5 ’ , ἰλλὰ . ’ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι. 
5. . “ ο 5 ῃ 3 

19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς 

σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως, καὶ ἐπι- 
, ΄- / 3 -“ ΄ 

χορηγίας τοῦ Πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

90 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, 

ὕτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν 

πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς πάντοτε, καὶ νῦν μεγα- 

λυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, 

2] εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. ἐμοὶ γὰρ 

τὸ ζῆν, Χριστός" καὶ τὸ ἀποθανεῖν, κέρδος. 



1ο, 
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22 Ῥταϊ 1 Τ 1ϊνο ἴῃ ια Πας], {115 

18 ὉΠ6 ἔγτιϊῦ οὗ τὴν Ἰαροατ: γε πν]αί 
1 5881] «Ἠ9οοβθ, 1 πγοῦ πού. 
25 ἘῸΥ 1 απ ἵη ἃ βύγαϊῦ Ῥούνιχὺ 
πο, παυπηρ ἃ 4θβίγο {ο ἀοραγί, απᾶ 
1006 νι Οτ1δέ, πνη]ο]ι 15 {αχ Ῥεί{εν. 
24 Νενοτί]ε]αβς, {ο αρίάα ἴῃ {Π6 

Ποξῃ, ἐβ ΤΏ οὐ 6 πθο/α] {οχ ποτ. 
26 Απά Ἱανίπρ 015 οοπῄάσπσο, Τ 

Ίσιουυ ὑπαῦ 1 Ελα] αθιᾶο απᾶ οοἩ- 
Ώππο τυ] ἢ γοιι 81}, {οχ σοῦ" Γα} ἘΠ 6 Υ- 
866 8η6 10Υ οὗ ζαῖ ἢ, 
20 Τμαῦ γοῦν το]οῖοῖιςσ τη 6 

1πογΥο αραπζατιῦ πι 9655 Ομτὶβῦ Του 
18, Ὦγ ΤΗΥ οοπΙἩρ {ο τοι αρα1η. 
27 Οπ]ν οὐ γοῦν «οπγθγρβαξίοη Ῥο 

α5 16 Ώοέοπιεί] [Π6 ἄοβ)ε] οὗ Οµτ]ςῦ, 
ας θύμον 1 οοπἹθ απἆ 566 τοι, 
ΟΥ̓ εἶξο "6 αβξεπί, 1 τπαγ Ίθαν οἵ 
τον ααϊνς, {πῶὖ γο βίαπᾶ {αδῦ ἴῃ 
οπο βρίτ]ξ, τυ οπο πηπᾶ, βίη 
{ορεί]ουγ Του ἴ]ιο Τα 10} οὐ {π6 (οβρ6], 
286 Απά ἴῃ ποίμῃϊηρ {ογτιπεᾶ Ὦγ 

γοτγ αἠνογρδατί6εβ: νλ]ο] 15 {ο παπα 
απ. ον]άεπί {ο]καπ οὗ Ῥεγάήοτ, Ῥαῦ 
{ογοα οὗ βα]ναίίοΠ, απᾶ ὑμπαῦ οὗ αοᾶ. 
29 ἘῸΣ πηΐο γοα 16 15 ρῖνειῃ ἴῃ 
ια Ώο]ια] οἵ Οµτ]δέ, ποῦ οπ]ψ {ο 
Ῥομονο οὐ ἴση, θαΐ 4150 {ο ϱα.οεν 
ἴου Ἠ18 58 16, 
80 Ἠανίηρ {1ο βαπιθ οοπβ]οί 1 ἢ 
γ βαν 1 ΤῊ 6,8 Πα ΠΟΥ Η8ΒΥ {ο θεΙΠ1ΙΠΘ. 

Ὁ. Τῇ ἴἶενο δε ὑπμουθίουθ ΔΠΥ͂ οοἩ- 
βοϊδύίοῃ ἴῃ ΟἨτῖδέ, 1 δὴν οοτηΐογύ οἵ 
Ίονε, 1 δὴν 16] ον οὗ {π6 ϑριυῦ, 
1 Δ Ῥοψγε]β ἃ Πα 1ΠοΥΕΙΘΕΒ, 
ῷ Ἐτπ]βΙ το πιγ ΟΥ, ὑπαῦ γε Ὀ6 
Το θα, Ἱανίηρ {Π6 Βα1Πθ Ἰογο, 
Ῥεῖηρ οὗ ὁπ6 αὀσοχᾶ, οἵ οπθ τηϊηᾶ. 
5 Τιοῦ πούηΐϊηρ Ὃο ἆοπο Ώιποαρ 
βἩα, ΟΥ ναΙΠΡΙοΙγ, Ῥαῦ ἵπ ]ουγ]- 
116985 οἱ παϊπᾶ ]εῦ οαο] εβίδεπι οί6Υ 
Ῥείέεν [πῃ {Π6πηβε]νες. 
4 Τιοοῖς ποῦ ΕΥΕΥΥ 1η8Π ΟΠ Ἠ18 ο 
ΜΠΡΑ, θα ΘΥΘΥΥ ΠΙΒΏ 8150 οἩ {8 
Ώπρς οὗ οὔθ 8. 
δ᾽ Τιοῦ {1μ18 τηϊπᾶ Ῥο ἴῃ τοι, πΥμῖο]ι 

γγῶ8 8150 ἴῃ Ομτ]θῦ 9655: 
6 Ίο, Ῥαΐπσ ἴῃ {1ο ἔουτη οἳ ο, 
ποπρ] 6 10 ποῦ χοββειγ {ο Ῥε 648] 
νι ἀοά: 
7 Βα τηαᾷο Ἰήπαβε]Ι οἳ πο τερι- 

{α{1οἩ, απᾶ {οο]ς προπ ἨΙτη {16 {ογπα 
οὗ ἃ 5ογναη6, απᾶ τγὰβ τας 1π μα 
Ι]ήκοποβς οὗ ΠΕΠ. 
8. Απιά Ῥεΐπρ Γοαπᾶ ἴῃ Ταβμίοη 48 ἃ 

ΙΗΦΠ, 6 Ἠπηρ]εά Ἠϊτηβα], απᾶ Ἐο- 
6απηθ ορεάΙεπί ππ{ο ἀθαί]μ, ετεη {1ο 
46εα{] οἵ {1ο 01088. 

19881 
ταῦ 11 {ο Ἠνο πὶ {Ππ6 Πρδε].----ἴ 
{115 15. ἴμο ἔτ οἳ ΤΥ ντοτ]ς, 
πιο ἀγγμαί 1 518} «ποοβο 851 νοῦ 

Ὁ ποῦ. Βα 1 ατη ἴῃ ἃ 5γαϊὺ Ῥε- 
ὑνῖχὺ {Π6 πο, μανπρ' {ιο ἀεβῖγο 
{ο ἀαρατί απᾶ Ῥο σι Οµτ1ρς; 
{ου 16 15 ὙΘΥῪ αν Ῥεϊίεν: γεῦ ἴο 
αθ]ᾷ6 ἴπ {116 {165}}15 1ποτο πεθ{α] 
ἴον γοῦν βακο. Απ Πανίις 118 
οοπβάἆθπσο, πον ἐλλαῦ Τ β]α]] ἃ- 
Ῥιά6, ταα, πα αριζα σπα γοα 8]], 
ΤΟΥ γοτν ῬΡΥΟΡΎΘΒ5 απᾶ 1ου {πι {116 
{αϊδμ5 ια γοῦν ρ]οτγίπςρ πιαγ 
αροαπᾶ ἴῃ ΟΤΙ {6515 ἴῃ πιο 
Ἠχοασ] ΤΥ Ῥγδβεπσς πι τοι 
αραίπ. ΟπΙψ δ1εῦ τοἩν ΙΠΑΠΠΘΥ 
οὗ Πἴθ ο πγογίἩγ οὗ [Π6 σοβΡε] οὗ 
Οδ: μπᾶ, τ ΠΘΙΠΟΘΥ 1 οοπιε 
δα 566 τοι ΟΥ̓ 6 αμβεις, 1 
1παΥ Ὠθαν οἳ γοαπν ρίαία, ἐμπαὺ 
πο βίαπά {αδί ἵπ οπο βριγῦ, 
πια οπθ 501] βαϊνίπρ 6{οΥ {ια 
{αλ οὗ {π6 ροβρα];: πιά ἴῃ πο- 
{πϊηρ αβγ]σμίοᾶ Ὦψ {π6 αἄτοι- 
ΒΆΤΙΘΒ: πο] 15. ΤοΥ (ποπ απ 
εγνἰἀάεπ{ {οκαι οὗ ρεγαιἤοπ, Ῥαΐ 
οὗ γοαχ βα]ναίίοτ, απᾶ ὑπαῦ ἔγοτη 
ἄοά; Ῥεσαπξδο {ο γοα 10 Πα 
Ῥοει ρταπ{θᾷ ἴῃ {μα Ῥε]μα]ξ οἳ 
Ομτίςί, ποῦ οΠΙγ {ο Ῥε[ενε οἹ 
πα, Ὀταί αἱδο {ο βαῇθγ ἵπ Ἠϊβ 

50 Ῥεμα]: Πανίηπς {16 βᾶπιθ 60Π- 
Ποῦ 16} γο καπ ἴῃ 1ης, δ 
ΠΟΥ ἨθαΥ {ο ο 1π 116. 

3 ὮἩ λατ 15 ὑμουθίουθ ΑΠΣ 60ΠΙ- 
{οτε ἴῃ ΟἨτ]ςῦ, 1 δ οοπβο]α {1ο 
οὗ οσα, 1 αἩπγ {εΙοπβ]ρ οὗ 
ιο Βρίέ, 1 ΔῊ ἐμ θυ. ΠΙΘΥΟΙΘΒ 

2 απιᾶ οοΠΙΡΒΒΒΙΟΠΗΒ, [{}Π}] γ6 ΤΗΥ ΟΥ, 
{παῦ γο θ6 οἵ {ΠῸ βαπιο τη], Ἱαν- 
{ῃρ {ιο 5816 Ιονϑ, θείιςσ οὗ 0Π6 86- 

8 οοτᾶ, Τ οἔοπς τηϊηα; αοῖπᾳ πολίτης 
{Πτοπσ] Γαούϊοη οὐ ἐγ ΟΡ} γαῖ- 
61ου, Ρας ἴῃ Ἰοπ]ήπεςς οὗ τηϊηᾶ 
απο] οοπππρ οὔλαχ θϑέΐου ὑπ 

4 Ἰήπηβοα]{; ποῦ Ἰοοκίηρ 68 0}} οἵ τοι 
ἴο 158. οι ὑμίηρβ, θα οπ6 οἳ 
γοα 4150 {ο {Π6 {πϊηρ5 οὗ οὔθ 8. 

ὅ Ἠανο {115 τηϊπᾶ ἴῃ γοι, 10 ἢ 
0 τᾶβ αἶδο ἴῃ Ομ υδϑὺ ἆαβα5: ὙΠΟ, 

δροίησ ἴῃ ἴιο ἔοσιη οἳ ἄαοᾶα, 
οοαπ(θᾷ ὁ πο 98. Ῥτῖπε {ο "8 
οἩἳ 8 ΘΑ ναι ἀοᾶ, Ότι 
οπιρεᾶ Ππηβε]ξ, {αῖπσ ια 
{οπη οἳ ἃ Ι0βογναπί, ἨΡρεῖις 
ππαο ἴῃ {πὸ Ἰοποβς οὗ ΤΠΘΏ: 
απᾶ Ῥοΐτπσ ἔοαπᾶ ἴῃ {αβηῖοη 48 ἃ 
ΠΙαἩ, Ἰα Ἠαπηρ]οά Ὠϊτηβο]ῇ, Ῥο- 
οοτηῖησ οροεΙαεπί ευεπ ππ{ο ἄρα, 
γου, {ια ἀθαίι οὗ {86 οΓ08Β. 

2 -.- 

29 

-α 

ορ 

1ος, Βιὲ 
ἢ {ο ἴῖυε 
ἦγ {6 
«Π 5} 6 
πΙΥ Ιοΐ, 
ἐμὶ5 5 186 
Τί οὗ 
1 ΊΘΟΥΚ: 

τοοΐ ποΐ. 

505, 
1ρ]α{ 
“παῖ Γ 
610086 Ρ 

δο05,Ι (0 
πιοί πιακε 
πιουν 

405, ο 
«Ζζαϊέ 

8 α΄. δ6- 
λμαῦε α 
οἰξ ζει 
αὐοΥ- 
ἐμῖϊψ. 

6 (τ. 
τοι. 

7 Βοπιο 
αποϊοηέ 
ααὐλοτ]- 
{165 τον 
οἳ ἐπα 
δαπιε 
πεγιᾶ. 

δεν: 
δεῖης 
οτγῖσι- 
γηαίῖῃ. 

9 αγ. α 
ἐπίῃ {ο 
δὲ σΥγαϑ- 
εα. 

10 τ. 
θογιᾶ- 
ϑογυαηξ, 

πα αν. 
Φεσοπι- 
ἑὴν ἴπι. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΔΙΠΠΗΣΙΟΥΣ. 

» ᾿ Ν “ 2 , “- / κ 

89 εἰ δὲ τὸ ζην ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς 
εξ 12 χ ται 13 ᾽ ἢ 
ἔργου καὶ τί αἱρήσομαι "5" οὐ γνωρίζω. 

΄ ’ὔ’ ’ 

98 συνέχομαι γὰρ]! ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν 
» » 3 - ν Ν - ΜΕ ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, 

84 πολλῷ ὁ" μᾶλλον κρεῖσσον᾽ τὸ δὲ ἐπιμένειν 
16 ο ἂν 9 , Αλεκα οὖν Ν 

85 ἐν τη σαρκι ἀναγκαιότερον δι Ὅμας. και 
- 3. - 

τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ, καὶ συµπα- 

ραμενῶ "7 
τὰ ο ος . νων» 

πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν 
Ν - ” ιά ν ’ ς ΄ 

26 καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, ἵνα τὸ καυχηµα υΌμων 

περισσεύη ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοί, διὰ ρ η ριστῳ 31η μοι, ια 
- » ο , / Ν ες - / 

9] τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. μό- 
» “- - - 

νον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πο- 
’ ιά » Ἁ αὖ ἊΨ ᾿ «ς ΄σ 

λιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς, 
” 3 ’ Ν ΄ ΄ 

εἴτε ἀπών, ἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στή- 
» τα ’ ΄“ ΄ - 

κετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦν- 
΄ ᾿ - Ψ Ν Ν / 

28 τες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, καὶ μὴ πτυρό- 
ῃ εαν - 3 : 

μενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων' ἥτις 

αὐτοῖς μέν ἐστιν] ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν 19 
ν ῃ Ν - οἱ «κ κι « δ. 

39 δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ᾽ ὅτι ὑμῖν 
» ᾿ ᾿ « Ν ” ΕῚ , ον 5 ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς 
ΣΑ ’ 3 ν ΔΝ Δ σον » - 

αὐτον πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ 
τῳ . Δ ον καν ” 9 

30 πασχειν᾽ τον αυτον αγωνα εχοντες οἷον 
” κ » Ψ / Ν - » ’ » 5 , εἴδετε ἡ ἐν ἐμοί, καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί. 

” φ / .) - ΕΣ 
 ὮἘϊ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι 

’ ή ΄ ” ’ ΄ 

παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία Πνεύ- 
” , 

ματος, εἴ τιναΐ σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 
; , Π , “ ν ας 

8 πληρώσατέ µου τὴν χαράν, ἵνα τὸ αὐτὸ 
- ΑῚ 5: δ 9 , ’ 

φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμ- 
ν 9 - : 

8 ψυχοι, τὸ ἓν” φρονοῦντες" μηδὲν κατὰ ἐρί- 
’ 3 Ν - 

θειαν ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφρο- 
’ 3 / « , « , ε 

σύνῃ ἀλλήλους ἡγοίμενοι ὑπερέχοντας ἑαυ- 

4 τών μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε", ἀλλὰ 

σι 
δις εἰ 7, ς δ - . / καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστος». τοῦτο γὰρ φρονεί- 

-. ὁ εκ -, 
9 σθωῦ ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ' ὃς ἐν 

- “ « , 3 « Δ ς ’ 

μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγή- 
Ν - 5 η) .ε Δ βοτὰ 

σατο το ειναι ισα Θεῳ, ἀλλ εαὐυτον εκενωσε, -- 

Ἁ ’ ’ 

μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιωματι ἀνθρω- 
΄ . 8 πων γενόμενος καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς 

” 3 

ἄνθρωπος, ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, γενόμενος 
« ,ὔ ΄ / ΄ Ν -- 

ὑπήκοος µέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 

21 

899 

13 [σαρκί,---) , Τον " 
τοπ, πιοί πια. 

19 (αγ. αἱρήσομαι :) 

14 δὲ 

15 αάᾶ γὰρ 

16 οι. ἐν 

1 παραμενῶ 

18 ἐστὶν αὐτοῖς 

19 ὑμῶν 

τις 

τῷ Μασ. αὐτὸ 

μηδὲ κατὰ 

ἕκαστοι σκοποῦντες 

ἕκαστοι 

6 φρονεῖτε 
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1611 
9. ὙΠιογοίογε αοα αἷδο αμ Ἠϊρ]]σ 

οχα]ίεᾷ Ἰήτη, απιᾷ ρΊνεη Ὠΐτη ἃ Χαπιο 
ΥΙΜΙΟἨ 15 ΡΟΥΘ 6ΥΟΥΥ ΠΔΙῊΘ : 
10 ΤῊ δῦ αὖ [Π6 Ναπῃιο οἱ “6515 6ΥΕΙΥ 

| Ίπιος 5Ποπ]ά μουν, οἳ ἐλέη ϑ ἴῃ Πεανε. 
απιᾶ ἐλίπῃς ἵπ θαυ ἢ, απιᾶ ἐλίπφς απάςτ 
{86 οατέ]ι: 
11 Απᾶ {πᾶ ενεγγ ἴοπραο που] 

60Π{685, ἴ]αί αρα. Ομτὶςί 15. Ποτά, 
{ο ἴῑιο ϱ]οιγ οὗ αοα {π6 ΕαίΙεν. 
12 ὙΓΠογοαίογε, τὴν Ῥε]ονεᾶ, α5 78 

Ίανο αἵπαγς ορεγεᾶ, ποὺ α5 ἵη ΤῊ 
Ῥχθβεηοθ οπ]ψ, Ῥαΐ ΠΟΥ ΤΟ 1ΠΟΥΕ 
1η ΤΗΥ 4Ἀβεπσθ; ποτκ οτπύ γοιΥ 
οπΏ βα]γαξίοη τι. 1θαχ, δα γετῃ- 
Ῥητις. 
18 Έον Ιέ 15 ἄοά ν]ο]ι χουνε ἴῃ 

γοα, Ῥοῦμ {ο ση] απᾶ {ο ἅο, οὗ 18 
ροοᾷ ρ]εαβιτο. 
14 ο 81] ἐήπρς η ποσὺ ΤΠΙΥΤΑΠΥ- 

1165, απιᾷ 4ἱβΡάΠΠΡΕ: 
15 ΤΠμαῦ το τιαγ Το Ῥ]απιε]οβς 

απᾶ | Ἠατπῃ]θββΒ, ὕπΠ6 βοηπ5 οἵ ἀοᾶ, 
νηζλοπῦ τορικα, ἴῃ πο πηϊᾷδί οὗ 
ἃ ογοοκεᾶᾷ απᾶά Ῥ6σγείβα ἨΠβίΙοἨ, 
απηοης Ὑγποτη γε βΗῖπε ἃ5 ΠρΡῊὐΒ ἴῃ 
{π6 πγοτ]ά : 
16 Ἠο]άϊπρ {ογ{] {π6 που οἳ Ἠ{α, 

{παῦ Τ τιαγ τε]οῖοο ἴῃ λα ἄαγ οἵ 
Οµν]δί, εναί Τ πᾶν ποῦ στη ἴῃ ταῖη, 
ποϊ(]αν ἸαῬοιγεά ἴῃ γαῖη. 
17 Ὑαα, απά 1 1 ΡῈ Το[ετεᾷ ὍΡΟΝ 

{π6 βδουϊῆοθ απᾶ βϑυύυϊοθ οἳ τοι 
{α1811, 1 10ΟΥ, απᾶ τε]οῖος πα σοι 8]]. 
18 ἘῸΥ {Π6 84116 68156 8150 4ο γα 

19Υ, δια τε]οῖσς στη τηθ. 
19 'Ῥαί 1 απαδί ἴῃ ἐπ Του 655 

{ο βεπά ΤΙτηοίπθιβ ΒΒΟΥΪΥ ππίο τοι, 
{πδὺ 1 4150 1πασ Ὀ6 οὗ ροοᾷ οοπα{ζοχί, 
ΒΘ η 1 ΠΟΥ τοιΥ βἰαΐ9θ. 
90 Έου 1 Ἠατο πο τησ | Ἡ]κοπηϊπάαᾶ, 
πο Ὑ{1Π1 παίιταΗγ «ιτε 1ο: γοατ 
βίαΐθ. 
ϱ1 ἘῸΣ 81] 5εε]ς εαῖν οσα, ποὺ μα 

(ήπρς πΥἨ]6]ι ατο 6585 Οµπςίβ. 
2ο Βαῦ γε Ἰποπ ἐπ Ῥτοο οἵ 

Ἠΐπη, Τ]αῦ 85 ἃ βοὴ πα ἴμο ἴὰ- 
πον 6 μαίῃ βογγεᾷ να 1 ἴῃ {με 
ἄοβΡε]. 
25 Ἠϊπι {εγαείονο 1 Ίορο {ο 5βεπᾶᾷ 

Ῥχθβοπ{]γ, 50 8001 88 1 5181 566 ΠΟῪ 
10 ΜΠ] ο σι τηθ. 

24 Ῥπί Τ δέ ἴῃ {πὸ Τιογτᾶ ἐμαί 1 
8.150 Τηγ 56] ε]α]] οοπ1θ ΒΙΟΥ. 
26 Ὑοϊ 1 5αρροβεᾷ 165 πΘοΘΒΒΑΥΥ {ο 

βοπά {ο γοα Ἐραρμτοδξας, τη Ῥγο- 
ἔλιογ απᾶ οοπαραπΊοἩ ἴῃ Δ ΡΟΣ, απᾶ 
{οΗονγκο]άϊαχ, αυ γοαχ ΊΠΘΡΒΘΏΡΟΣΥ, 
απά ο Ὠιαῦ παπϊβίετεα {ο πασ 
γγαηΘΒ. 

1881 

9 Ἠποενγοίογθ αἱξο ἀαοᾶ Ἠϊρ]η]γ εςκ- 
αἰ θα Ἠϊτα, απᾶ ρανο τπ{ο ἨΙπη 
{πο πασηθ ὙΠῸ} 15 ΡΟΥΘ ΘΥΘΥΥ͂ 
ΤΌ ΤῊ6 : ὑμαῦ ἴῃ {6 παΊηθ οὗ «6 5115 
ΘΥΘΙῪ ΚΗΘ6 5Που]α Ῥουγ, οἳ ἐς 
ἴῃ Ἠδανεη απᾶ ἐλέηϑ ον ϑαυΐῃ 
δα 1τλῖηρ8. απᾶον {πο φϑυΐῃ, 
απᾶ ὑπῶὺ ενουγ {οηρας βΠοπ]ᾶ 
σοπ6ε85 ὑπαῦ “9685 ΟἨτςί 15 
Τιοτᾶ, {ο ο ρ]οιγ οὗ ἀαοᾶ {π6 
Τα ΠΟΥ. 

50 ματ, ΤῊΥ Ῥε]ογεῖ, θυθῃ ἃ 5 
πο Ἠαγτε αἱπαγ5 ορεγεᾶ, ποὺ 385 
1) ΤΗΥ ῬτθΘδεπςςο οΠΙγ, μαῦ ΠΟΥ 
1ΠΊΙ6Ἠ ΤΟΥ ΤΠ ΤΙΥ αββθπσθ, ΤΟΥ 
οαὖ τοιχ οὗ βα]ναὔ]οπι σημα ἔθαγ 
απᾶά Ποπιρήιςς {ον 16 16 αοᾶ 
συμΙοἩ πγοτ]κο ἴῃ τοι Ῥοῦ]μ {ο 
Ὑ11 απ {ο σου, {ον Ἠ15 ροοᾶ 

14 Ῥ]εββατθ. ο 81] ἐτισς πα ποτ{ 
15 τππιπηπτῖηρς αι ἀἱβραίπρς; ναί 

πο 1ΠΑΥ 6 Ῥ]ατηε]θβς απά Ἠαντῃ- 
1655, οΠ]]άταει οὐ ἄοᾶ πιηιοα 
Ῥ]αιηϊδ] 1π ἐπ τη]ᾶδί οὗ ἃ ετοο]κεᾶ, 
δα Ῥ6γτειβο ϱεΠΘΥαΦΙΟΠ, αΤΠΟΠΡ 
ποια γθ 816 566} ας δΗσ]ηίς ἴῃ 
{ια ποτ], Ἰο]άῖης Τον ἴιε 
πιονᾶᾷ οὗ Ἠε; ἴμαί 1 1παγ Πᾶνα 
πγ]ογθεοξ {ο ρ]ουγ ἴῃ ἴμε ἄαγ 
οὗ ΟἨτ]βὲ, Ὅμαῦ 1 ἀἱᾷ ποῦ γὰπ 
ἴῃ γαι πϑι Ποὺ Ίαροαν ἴῃ γαῖη. 
ρα, απᾶ 111 απι 4οἰουθαᾶ προπ 
πο βδουϊῆοθ απᾶ βϑυύυῖοθ οὗ 
γοτχ 19181, Τὸ 1ογ, απᾶ τε]οίσε 
νι τοι 811: απά ἴῃ {Π6 βαπιθ 
ΊΠ8ΊἨΘΥ ἄο ο 8150 107, απᾶ 18- 
1οἱες γι τη6. 

Βυῦ 1 Ἰορα ἴῃ {μ6 Τιονᾷ ἆε- 
515 {ο βεπᾷ Τπποιιψ 5ΠΟΥΥ 
τιηΐο οι, ὑμαῦ 1 4180 ππαγ Ῥο οἵ 
δ6οοᾶ οοτηΐουῦ, θη 1 Ίσπιου 

20 τοι: βίαίΐθ. ον 1 Ἰατο πο 
1ης ΠΟ Παρ, ΤΟ πν] ΟΥ̓ 

21 ὄιτα]γ Του γοῦν βἰαΐθ. ἘῸΣ ἴ]ιεγ 
811 566 Κ {π6ὶ ο, ποῦ {μα 

22 {Π]1ηρ5 οἳ ὄεδας ΟΙῇςί. Βαΐ 
γ9 Κηοῦ ἴ]πο ριοοῦ οἵ Πάπα, 
{μαῦ, 5 α ομΙ]ᾷ βογυδέϊ, α ἔα μου, 
80 Ἠ9 ΒοΥυρθα ὙΠῸ} τὴθ ἴῃ [Ἃπ7- 

28 ἴποαταιςρϱ οἳ ἐπθ Ροβρε]. Ἠίπι 
Όλαγαίοταο 1 ΊἸορε {ο βϑηᾷᾶ {οτίμ- 
τ, 50. ΒΟΟΠ αδ [ Εἰια] 566 

24 ον ὖ ππ] ρὸ πμ τη6: Ῥπί 
1 ἐἰγχυδὺ ἴῃ {πο Τιονᾶ ἐμπαὺ 1 
ΤΗΥΡΕΙ 8150. 588] 6οπ1θ ΒΠΟΣΕΪΥ. 

25 Ῥαΐ 1 οοπηΐορα 15 πθοεββαΥγ {ο 
βοπᾶ {ο τοι ἨἘραρητοδίας, τΥ 
Ῥγοίμαν απά {6ἱ1ον/-γγον]κεν απιᾶ 
{οΠουγ-Βο]ᾶϊθΥ, απᾶ γοῦν 61168- 
ΒΘΠΡΕΧ απιᾷ παΙπΙβ{θχ {ο πα πιθεᾷ ; 

10 

1 μι 

19 

10 

Ἰ -α 

18 

19 

ΤΟΥ, 
{Πῖηρ85 
οὔ ί]ε 
«ὐογὰ 
Φεῖοιυ 

2 ΒΟΠ1Ο 
αποϊοις 
Δα λοτ]- 
{165 
οπη]έ αδ. 

3 αν. 
ζιυιῖ- 
γιαγῖθδ. 

4 Ὅτ, 
γ»ομγεὰ 
ομαδα 
αγίη]ς- 
οβεγἵισ 

δᾳατ. 
(επι 1τιθ- 
ἐψ. 

6 α΄. 
αβοσδίε. 
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2 / 

9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε, καὶ ἐχαρί- 
΄ ΔΝ 5 ΄ ” στο 

10 σατο αὐτῷ] ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα" ἵνα 
3 «οἱ “5 ή 3 - - { / 2 ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπου- 

Ν 

ΙΙ ρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ 
΄- “ » / α / 

πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος 
- Ὲ / κ ΄ 

Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. 
- 

1) ὭΩστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπη- 
ν ΄- , 

κούσατε, μὴ ὡςὃ ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον, 
΄σ ΄ - ΄σ 2 

ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, 
Ν , Ν / Ν ασ [ρὰ μετὰ φόβου καὶ τρόµου τὴν ἑαυτῶν σωτη- 

. « 13 ρίαν κατεργάζεσθε' ὁ" Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ 
» “ » ς ο ΔΝ Ν ᾽ Ν Ἂ "ἢ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνερ- 

΄ Ν - / , - ΜΗ γεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. πάντα ποιεῖτε 
- ΄σ - ΄ 

16 χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν, ἵνα γέ- 
3/ Ν ΕΣ ΄ , α 

νησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ 

ἀμώμητα ἢ ἐν μέσῳ! γενεᾶς σκολιᾶς καὶ 
’ Ε πὸ / « ΄ 

διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆ- 
Ν » / / - ἌΡ 5 

18 ρες ἐν κόσμῳ, λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς 
/ « ᾿᾽ὔ “ σα 7 

. καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ 
ἊΝ, Δ -” ΕΣ ν ” Ἂς 3 / 

εἰς κενὸν ἔδραμον, οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. 
» ’ ΄ 

11 ἀλλ᾽ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ 
΄ ’ ΄.΄ 

λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ 
/ ε εξ ος νο ΕῸ ὩΣ ες 

18 συγχαιρω πασιν υμιν το δ᾽ αὐτὸ καὶ μεις 

χαίρετε καὶ συγχαίἰρετέ μοι. 

19 Ἐλπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ, Τιμόθεον 
Ἄ, , ς ο “ 3 Ν 2 ” ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ, 

ΝΕ Δ ἈΝ « ΄“ ” ’ δὶ 4 τὰ 

50 γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσό- 
“ Ν “ 

ψυχον, ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μερι- 
δ᾿ ΄ ΄“ς 

9] μνήσει. οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, 
Ν -- - “10 

99 οὐ τὰ τοῦ Χριστοῦ ᾿Γησοῦ1. τὴν δὲ δοκι- 
΄ “ ᾿ 

μὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον, 
Δ 5 Ν 3 / Ὁ Δ 2 

σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 
- 3 . 

ἢ τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι, ὡς ἂν 
2 Ν ᾿ σις ς ΄ 

4 ἀπίδω τὰ περὶ ἐμέ, ἐξαυτῆς" πέποιθα δὲ ἐν 
- / “ 3 

Κυρίῳ, ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσο- 
Π ] ΄ « 

95 μαι, ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην ᾿Επαφρόδιτον 
Ἂ 1δ λ Ν λ μι λ / τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώ- 

ε ΄ ᾿ 2 / Δ 

την µου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον, καὶ λειτουρ- 
Δ “ , - 

γὸν τῆς χρείας µου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς" 

2τ--- 

7 αᾶ τὸ 

8. Παγς. ΟΠι. ὡς 

9. οπι. ὁ 

10 ἄμωμα Ἡ μέσον 

15 ᾿Γησοῦ Χριστοῦ 
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1611 
26 ἘῸΥ Π6 Ἰοπρεά αἲίει τοι 811, πᾶ 

τας {411 οὗ ἸαανΙποαςβς, Ώθεσβιδο {λαί 
γα λα Ἠεαγᾶ ὑλαῦ 6 πᾶ Όθειι βἰο]ς. 
27 Έον Ιπᾷεεᾷ Ίο πνας βἷο]ς πῖρ]ι 

πηΐο ἆθαία, Ραὺ αοα Ἰιαᾶ τπαγογ-οἩ 
Ἱάπα: απᾶ ποὺ οτι Πτα οπ]γ, Ῥα{ οἩ 
πιο 8150, Ἱεδῦ 1 5Ποτπ]ά Ίανο ΒΟΥΥΟῪ 
ὌΡΟΣ ΒΟΥΤΟΥΓ. 
28 Τ 5οπί Πτα {Πθγα[ογα πα πιογθ 

οαγα{π]]γ, ναί, πει γ 566 ἨΙτη 
αραίη, το ταν τε]οίσα, απᾶ ὑπαῦ 1 
πιαγ 6 {116 1655 ΒΟΥΥ Τα]. 
29 Ἠδοθῖνο Ἰήπα Πεγείογο ἴῃ {ΠῸ 

Τιονᾶ νι 411 ρ]αᾶπαβς, δα Ποιά 
ΡΟΗ 1π γερα{αὔίοἩ : 
80 Ῥεεατρο {ου ἴ1α σοῦ οἳ ΟἨτ]δί 

ιο πας πῖρῃ πηΐο ἄεαίμ, πού τεραχά- 
Ίηρ Πρ Ἠΐα, {ο ΒΌΡΡΙΣ σον Ἰαο]ς οἵ 
βεχγῖσο {οπγατά Τη6. 

9 ἘιπαΙσ, τὴν Ὀγαείμτεν, τε]οῖσρ 
Ώ {πο Τιονά. Το πο ο 6ατια 
πρς {ο χοῦ, {ο 1ης Ἰπᾷεεᾶ 15 ποῦ 
ρτῖονοις: Ῥα{ Το τοι 15 15 5αἴθ. 
2 Ῥσπαχο οὗ ἄορβ, Ῥεπατε οἵ εν1] 

ὙΥΟΥΚΟΙΕ : Ῥοαπγαχο οἳ {π6 οοποϊβίοῃ. 
8 Έον πόθ απο {ο οἴγοππιοΙβίοῃ, 
ὙΠΟ γγονβμῖρ αοα ἴῃ {πὸ βρίηί, 
απᾶ τε]οίσαο ἴθ ΟἨτ]δ ἆεραςδ, δα 
Ἠανε πὸ εοπ/άεπος ἴῃ {Π6 Π 65}. 
4 ΤΠΟῸΡῊ 1 τηϊσ]έ 4150 Ἠανο οοἵἹ- 

ΆΏάεησα ἴθ {π6 ἤρθη. Τί απγ οὔ μετ 
1η Πμπ]ςοῦ] ιαῦ Ίο μα νεγθ- 
οὗ 6 τηϊρῃῦ ἐχτιϑῦ ἴῃ πο Ἠοβ], 1 
ΙΠΟΥΘ: 
ὅ ΟΙγοππισϊβεᾷ [ο εἰσαίῃμ ἆαγ, οἳ 

{π6 βίοοϊκ οἵ 1βταε], οἵ {π6 {106 οἵ 
Ῥεπ]ατηίπ, δὲ Ἠεβτεν οὗ με ἩἨσο- 
Ῥχαυνδ; 85. ἰοπομίηρ {πο Ίαν, ἃ 
Ῥματίδεε: 
6 Οοπέεγηῖησ 268], ρεγβεσα τς {πα 

ΟΠανο] : ἑοποΠίπρ {Π6 τιϱΠ{εοαξήθΒΕ 
νηλῖο]ι 18 ἴῃ 1ο Ία1ν, Ρ]αππο]εβς. 
π Βαΐ π]αῖ {πἰπρθ σοῦ ραῖῃ {ο 

116, {1οβ6 1 εοιπἰαᾷ 1055 ἴον ΟΗτ1βῦ. 
8 Ύσδα ζἆοπαβρίεββ, απᾶ 1 οοιπί 81] 
ήπρς Ραΐ 1955, ΤΟΥ {ο εχοσ]]επογ 
οὗ {μ6 Ἰσιοπ]οᾶσε οὗ ΟἨμτὶδ «6515 
ΠΙΥ Τιογ : {ουν ποτὰ 1 Ἠανο Βα ουθα 
{π6 1055 οὗ 411 ὑπίηρβ, απᾶ ἄο οοπηΐ 
{ποπ Ῥαῦ ἄαπσ, ὑπαὺ 1 ππαγ νπ 
Οπτιςς, 
9 Απ ο {οαπᾶ ἴῃ Ἠΐπα, ποῦ Ἠαν- 

ἵηρ πηηθ ΟΥ ΥΙΡΠΡΘΟΙΞΗΘΒΡ, ὙγμΙο]ι 
Ἱς6 οὗ {π6 Ίαπ, Ὀπί ὑπ πο] 15 
(Ἡνοασ]ι ὑπ ἤδη οἵ ΟἨτῖδί, {Π6 
τσ θοῦβηθθθ ΒΟ 15 οἵ αοά Ὦτ 
ἴα: 
10 Τμαί Τ τᾶν Κηον Ἠϊπα, απᾶ {πα 

ῬΟΥΤΘΙ οἳ 15 ταβαχγθοβίοΏ, 8 Πα {πὸ 

1881 

20 βίποθ. Τε Ἰοπρεᾷ ταῦθ τοι 8]], 
απᾶ γ/αδ 5οτο ἰγουρ]οᾶ, Ώεσεααδε 
γθ Ἰαᾶ Ἰδατᾶ {λαῖ 6 νγὰβ 5101: 
{οχ Ιπᾷεεςά Ίο πναβ βἶο]ς πΙρΏ απ{ο 
ἀθαί]: Ῥαὺ αοα Ἰιαά ππεγογ οι 
Ἠΐπα; απ ποὺ οἨη τη οπ]γ, Ῥαί 
οἩ 1ης 4150, λα 1 τησ] ποὺ 
Ἠαγο ΒΟΥΥΟΥ/ πΡΟΠ ΒΟΥΥΟΣΥ. 1 απο 
βοπ{ Ἠϊπῃ {]ιεγοίογθ {16 ΤΠΟΥΘ ἅτᾖ- 
Ροπ{]γ, ναί, πει γα 566. Ἠϊτη 
αραῖη, γο ΤΙαΥ τε]οῖσθ, απᾶ ιαί 
1 τπαγ Ὀ6 {π6 1655 5οιτοπ/α]. 
Ἠεεεῖνο ἴση ὑπογϑίοσθ ἴῃ {86 
Τιονᾶᾷ πι 811] 1οΥ;: απᾶ Ποιά 
ΒΊΟΝ ἴῃ ἨοποιΥ: Ῥοόμαδο 1ου 
{π6 σοὺς οὐ 20Ην]Ι5ί Ἰε οσΊηο 
πῖρ] ππ{ο ἀἄδαίμ, Παζαχα πρ Ἠ18 
Ἠΐο {ο ΒΌΡΡΙΥ ὑμαῦὺ το παβ 
Ἰδοκίηρ ἵπ τοι 5εχνίος {οπατα 

2 -ᾱ 

28 

29 

90 

ΤΩΘ. 
9 ἈἘππα[γσ, τιγ Ῥτείμτεῃ, δΥ6]οῖοε 

ἴῃ {πὸ Τιοτά. Το συ {116 βᾶτηθ 
{ηρ5 {ο τοι, {ο τηθ Ιπᾷθαεᾶ 15 
ποῦ 11]εβοτπα, θαὺ {ου τοι 1ο 15 
βαΐθ. Ῥεπαχα οἵ ἴ]ο ἄορ8, Ῥε- 
πγαχο οὗ {Π6 ον]] ΥγοΓοΥς, Ῥεπγαχε 
οὗ {ιο οοποΙβίοη: 10Υ πο 816 
{π6 οἴτοπππσΙβίοἩ, ὙΠῸ ΥΓΟΥΡΗΤΡ 
Ὦ} {π6 ϑριυῖ οἵ ἄοᾶ, απᾶ ρ]οτγ 
ἴῃ ΟΤΙ «6515, απᾶ Ἠανο πο 
οοπΏᾶσπες 1π {1ο ἤθϑη : {ποαρῃ 
1 τηγβο]! τηϊσ]{ πᾶν οοπΏάεπσα 
6Υε ἴῃ ὑπὸ Πθ6β]: 1 αἩπγ οἴ με 
1παπ 4ἡλΙπ]κοί {ο παν οοηῇ- 
ἄεπεςρ ἴῃ {πο Πεβ], 1 γεῦ του: 
οιγοππις]δεᾷ {ο οἰρηθ αγ, οὗ 
ιο βίου]ς οὗ Ἰ5ταος], οἵ {π6 ὑγ106 
οἳ Ῥεπ]ατηίη, ἃ Έερτον οἳ Ἠε- 
Ὄχασνς; α5 {οπομίηπσ πα Ἰαπ, ἃ 
Ἔματίβοο: αξ {οπολμῖηρ 268], Ῥει- 
φεοπ/{ῖπρ ἔ]ιο οτε]; αξ {οασμίης 
{πια τιρμίθοιβηθδΒς πγηῖσ 185 ἴῃ 
{16 Ίαπν, Γοππᾷ Ῥ]απηο]θςς. Ἠονι- 
Ῥεῖς ταῦ 11ρΕ Ίνεγο ὅδραῖπ {ο 
1η6, ᾖ]εβο Ἠανο 1 οοππ{εᾷ 1055 
{ον Ον]. ὙΎσα συγ, απᾶ 
1 οοαπί 811] πρβ {ο Ὄο 1055 
ΤΟΥ {μα εχοε]]οπογ οὗ {π6 Ἐπογί- 
Ἰοεᾷσα οἵ Ομ υῖδὺ ἆαδις τὴν Τιοτά: 
ΤΟΥ ποπ 1 βυθυθα {1ο 1055 οἵ 
αἱ {πϊπρθ, απά ο εοαπί ἴ]επι 
ραῦ΄ θᾳιπισ, ἴπαῦ Τ πια ραῖη 

9 Οµτ]ςί, απᾶ ο ἔοαππᾶ ἴπ Ἠϊπι, 
Τποῦ Ἱανίηςσ ἃ τρ]ίεοαξδπθβς οὗ 
πηίπθ ΟΥΥΠ, εὖόιι ὑπαὺ ΠΟ 15 οἵ 
ια ]απγ, θαῦ να τυ 10 }} 15 ΠΥ ΟΡ 
Τα] {πι ΟΠ Ἰοὺ, [Π6 τἱρη θοῦ 655 

10 πμΙσοἩ 15 οἳ αοᾶ 80 γ 9410}: ὑπαῦ 
1 τηαγ ΠΟῪ Πΐτη, απ [Π6 ῬΟΎΤΘΥ 
οὗ 15 ταβαΥγεοβοἩ, απᾶ {π6 

ὧϑ τῷ 

νὰ 

σπ 

σο 

-α 

ἴσ ο) 

1 ΜαΠΥ 
αποιοηί 
ααλοτ]- 
{165 τοδὰ 
ἰο 866 μοῖς 
αἰϊ. 

2 ΜαΑΠΥ 
Ἀποϊοηί 
Δα ΠΟΥ - 
1165 τοµά. 
ἐπε]ιογᾶ. 

505, 
/αγειροῖῖ 

407;, 
δεεηιεί η 

δαν. 
φαὔπδ. 

605, 
Γι 

ΤΟΥΣ, ιοί 
παυῦιῃ 
α5 πι 
γὴσμέ-. 
εΟι511688 
έλαί 
το]είο]ι ἐδ 
οΓ {πε 
ἴαιη 

δαν. 
προ. 
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» ᾿ » - 5 ΡΝ Ἡρ 
ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς 13, καὶ 
3 - , 9 / μὲ 3 ’ - Ν ἀδημονών, διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησε' καὶ 

ν » ΄ - . γὰρ ἠσθένησε παραπλήσιον θανάτῳ' ἀλλ᾽ ὁ 
Ν ” , 

Θεὸς αὐτὸν ἠλέησεν, οὐκ αὐτὸν δὲ µόνον, 
3 Δ » ιά , ΄- 

ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπῃ" σχῶ. 
΄ Δ, δ ΡΥ σ΄ σα / 

σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα, ἰδόν- 
ϱ α / ” ᾽ ΔΝ ” / τες αὐτὸν πάλιν, χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπότερος 

ὦ οσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρί ὴ . προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ 
, ΄ 

πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους 

ἔχετε' ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ" Χριστοῦ" 
΄ / " , 17 

µέχρι θανάτου ἤγγισε, παραβουλευσάμενος 
- ” “ » ’ ν᾿ « ΄“ ξ ’ τῇ Ψυχῇ, ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρη- 

΄ / 

μα τῆς πρός µε λειτουργίας. 
ὴ ” Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί µου, χαίρετε ἐν Κυ- 

’ ᾿ ἌΞ: Ὁ , ες - ᾿ 9 Δ . ρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν, ἐμοὶ μὲν οὐκ 
» ή δ.σ ο) ΄ [ 

ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. βλέπετε τοὺς 
’ ΄ 4 κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέ- 

πετε τὴν κατατομήν ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ 
, ε Π κα , 9 

περιτομή, οἱ πνεύματι Θεῷ λατρεύοντες, καὶ 
, ο ε) δὲ “ ἢ - ον 2 ε) καυχώμενοι ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ οὐκ ἐν 

σαρκὶ πεποιθότες" καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποί- 
ἮΝ 3 ἤ-. ”/ ΄σ»' 

θησιν καὶ ἐν σαρκί εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πε- 
, ᾿ κ ᾿ ᾿ 

ποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον' περιτομὴ ὦ 

ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βεν- 
- Ν ή 

ιαµίν, Ἔβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον 
΄ -“ Ν 

Φαρισαῖος, κατὰ ζῆλον" διώκων τὴν ἐκκλη- 
” Ν ’ Δ ᾿ / ’ 

σίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόµε- 
” ᾿ Σα 5 ΄ - 

νος ἄμεμπτος. ἀλλ᾽ ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦ- 
Ν 2 

τα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. ἀλλὰ 

μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ 
΄ ” - ἊΝ ΄ 

τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 
“- , ἃ » 8 " / 9 / 

τοῦ Κυρίου μου᾽ δι ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, 
- ο ο 

καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι", ἵνα Χριστὸν 
, Ν « ΄“΄ ᾿ » ”- ϑ' -” κερδήσω, καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων 

» Ν ’ Ν » / ᾿ .Ὶ Δ 

ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόµου, ἀλλὰ τὴν 
- ν ΄ 

διὰ πίστεως Χριστοῦ. τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιο- 

σύνην ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ γνῶναι αὐτόν, καὶ 
ΔΝ ὃ ῃ - 3 ῃ ες δ 

τὴν ὀυναμιν τῆς αναστασεως αυτου, και τὴν 

19 Ἡαγφ. ας ἰδεῖν 

14 λύπην 

01ι. τοῦ 

16. Ἵ7]αγᾳ. Κυρίου 

παραβολευσάμενος 

1 (Πνεύματι) Θεοῦ 

2 περιτομῇ 

3. ζῆλος 

3 οπι, εἶναι 

5 οπι. τὴν 
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1611 
{εΙΙου/βΗΙρ οἳ Πῖ5 εαῇστῖπσς, Ῥεΐτπς 
τηϑθ ΘΟ ΠΤ ΟΥΤ 8016 {ο Ἠῖς ἀθαί]ι, 
11 Τῇ Ὦγ ΔΠΥ Τη6805 1 τηϊρηῦ αξζαῖτι 

ππ{ο {πο ταραγγεσίΙοπ οὗ ὑπ6 ἆθαί. 
12 Νοῦ αξ ἔποαρ] 1 Ἰαᾶ αἰτεαᾶγ 

αὐϊαϊηθα, αἴζ]πονγ γενο ΔΙ δα Ῥεγ- 
1θοῦ: Ῥαῦ 1 {ο]οι αἴξου, 1 Πναί 1 
ΤΠΑΥ αρρτε]λεπᾷ {πῶ Γον πγηΙο]ι 8150 
1 81) αρρτεβεπάεᾷ οὗ Οµ1Ρί “6515. 
19 Ῥνείητεη, 1 οοπηῦ ποὺ ΤΙΨΡΕΗ 

{ο Ἠαγο αρρτεμοεπάαᾶ: θαὺ {815 οπθ 
μπηπς 1 αο, ἑουρεμάτισ ἴἸιοβο θμίπρς 
ππΙο 806 Ῥεμίπά, απᾶ τεασµῖς 
Του απίζο {μοβο (ππισς ΒΟ ἃ Υ6 
Ῥοαΐονο, 
14 Τ Ῥνοβς {ογγατᾶᾷ ἴπο πιαχῖς, {ου 

{πὸ Ῥτίσο οἱ π6 Πρ οα]]πρ οὗ ἄοά 
ἴῃ ΟἨτ]βὲ ;εεᾳς. 
16 Τιεῦ ας {Πετείογθ, 5 ΤΏ ΠΥ 85 

Ῥο Ῥετ[αοί, Ῥο ἴ]ναρ πηϊπάθᾶ: απᾶ 
1 ἴῃ δὴν {πίπηρ γε Ῥο οὐμϑυνίβα 
τη] θα, ἀοἆ 5ΠαΠ γεγεαὶ οΥεη {815 
ππ{ο τοι. 
16 ἈΝοανοαγίμο]εβς, πγ]θγεῦο νο ανα 

αἰτεαᾶγ αὐίαϊποα, 1εί τα5 πας ὈΥῪ 
{16 581ὴη6 τα]ο, 1οὐ ας τηϊπᾶ {19 β81ηθ 
{πϊηρ. 
17 Ῥτείμγχε, Ῥο {ο]1ουγενς {ορεί]οαν 

Οἵ γη6, απᾶ πιαχ]ς ἔπατα γγπῖο] πγα]]ς 
50 85 7ο Ἠαγο τς ΤοΥ αη θηδατηρ]ο. 
18 (Ἠου ππαἩπγ πας, οὗ π]ποπι Τ 

Ἠανο ἴο]ά γοι ο[ΐαι, απᾶ ποπ {611 
χοῦ 6Υ6εηΠ Ἱγεερίης, έλαί {ει αν ὑπ 8 
οπετηῖες οὗ {16 οχγοβ5 οὗ Οµτ]ςί: 
19 Ύγῃορο οπᾷ ἐ5 ἀεβίγποῦίοι, γγ]οβα 
αοᾶ ἐς Επεῖν Ῥε]γ, απᾶ πγ]οβθ Ρ]ΟΙῪ 
18 ἴῃ {]λαῖγ βΏατπο, ὙΠῸ τη ]πᾷ θαυ ]ν 
Μ1Πρ5.) 
20 ΒῸΣ ο οοπγθγβαδῖοη 15 ἴῃ Ἠθα- 

νεη, ἔτοτα Ἱππεηπςσς 8150 νο 1οο]ς ἴου 
{πο Ρανίοαν, {πο Τιοτᾷ 9655 ΟἨντιςί: 
21 Πο 5181] «Ἡαπρε ο ν]εῬοςγ, 

ὑπαῦ 10 ππαγ "6 {αβμιοπεᾶ Ἠ]κο πιηΐο 
μῖς ρ]οτίοις Ῥοάγ, δοοογαάϊηρ {ο {16 
ψγοτ]ῖηρ ὙὙΠΘΙΘΌΥ ΠΘ 15 8016 6Υει 
{ο βαράπο αἲ (πρβ τπιηΐο ἨηΡΕΙΕ, 

4 Τπετείοτε, ΤΗΥ Ῥγείμτεν, ἄθεατ]γ 
Ῥε]ογοᾶᾷ απᾶ ]οπραᾷ Τοντ, πΙΨ 10οΥ απιά 
στον, 50 βζαπά [αβί ἴῃ {π6 Τιοτᾷ, 
τΙΥ 4εατ]γ Ῥε]ογεά. 
2 1 νεβεεο]μ Ἠπιοάῖαςβ, δα Ῥεβεεο] 
ΒΥπίγεµο, Οπαῦ {εγ Ὦο οὗ ἴ]ιο βαπ1θ 
τη]πιᾷ ἴῃ {πο Τιοτᾷ. 
8 Απάα 1 Ιπίχεαί ἴ]λεο αἶδο, ἴχπε 

γοκε{εΠογγ, μ6 10 6Ποβο ποπηθι συ] 
Ἰαροατεᾶ τὰ τηθ ἴῃ {πο (05ΡεΙ, 
πι 0Ἰαπιθηί 8150, απᾶ νι οὔμαν 
ΤῊΥ 1ε]]οπγ]αβοαχενβ, ΊΠΟΒ6 ΏΒΠΙΘΒ 
816 ἴῃ ἴμο Ῥοο]ς οὗ 16. 

1581 

ΤΕΠΟΤΥΡΗΙΡ οὗ 115 ια ετίηρς, Ῥο- 
οοιπῖηπρ οοπ{ογππεᾷ απίο Ἠ1βΒ 

11 ἄεαία; 1 Ὦγ απγ 1πεαπς Τ τα 
αἰίαίη ἈἹπίο {πο τοβαγγθοβΙοη 

19 ποπ ἴμο ἀθαά. Νοὺ μαι 1 
Ἠανο αἰτεαᾶγ ορίαϊιαᾶ, οὐ 81 
α]γοαίγ Ἱππαάο Ῥεγίεσοί: Ῥαι 1 
Ῥ1655 ΟΠΗ, 1 5ο ο ναί 1 ταγ 
1αργρτε]ιοπά ἐμαί Γον νο] 8150 
1 πας αρρτεπμεπᾶεά Ὁγ Οµνῖβί 

18 ἆοθθας. ἨῬτείμτει, Ι εοαππί ποῦ 
ΤΙΥΡΕΙ 2γεί {ο Ἠαγτο αρρτε]ιαεπᾷ- 
ο: Ῥαί οπο {πίηρ 71 ἆο, 1οῦ- 
σεἰῃσ Όιο ήπρς ΠΟ 818 
Ῥ6 πα, απά βἰτεζομῖηρ {ουνανά 
{ο πα ὑπίηρβ ΒΊΟΝ αγο Ῥ6ίοτς, 

141 χεβ οὐ {οπατᾶα {πο ροαὶ 
ππίο ο Ῥτίπο οἵ ο ὃΠῖρ]ι 
οα]Ππρ οὗ αοα ἴῃ ΟΠ γδὺ ἆερας. 

156 Τιοῦ τ ὑμθυθίουθ, ἃ5. τΠΑΠΥ ἃ 5 
Ῥε ρϑυΐθοῦ, "ΡῈ ὑμπ5 τηϊη θα: απά 
1 η δηγύμϊηρ τε 806 Οὐ ΠΘΥΤ]Β6 
πηιπᾷεᾶ, ουθὴ ὑπ15 518} ἀοῦ 

16 τεγεαΙ ππίο τοι: ΟΠΙΨ, πππεγθ- 
απο ππο πᾶν αἰτεαάγ αὐίαϊπσᾶ, 
Ὦγ ὑμαί 58116 γμζε 1εῦ α5 σα]]ς. 

17 Ῥτείμτει, ϱο Το ΠΠΙίαἴΟΥΡ {ο0- 
Ρείμετ οἳ πιο, απᾶ τηατ]ς ἔλεπι 
ΠΟ. 50 πγα]]ς θυ 85 Το Ίαγο 

18 τι5 Του 81. ΕεΠΡΑΙΗΡΙΘ6. Έον ΤΠΙΑΠΥ 
πγα]]ς, οὗ ποσα 1 {ο]ᾷ τοι οἱδεῃ, 
απ ΠΟΥ ὑ6}} τοι ενεη πγεερίης, 
ἔλαί ἐλειί απε πο οπειιες οἱ 

19 πο 69558 οἳ ΟἨτ]βέ: π]ιοβο οπᾷ 
15 ῬονζΙοι, π]οςβθ ροᾶ 15 ἴ]ε 
Ῥα]γ, απά 10ᾗοδε ρ]οιγ 15. ἴῃ 
ναι βΠαπηθ, ὙΠῸ τηϊπά θατ{]ι- 

20 Ἱν ΟµπρΕΒ. Έον οι 4ο ΖΘ 510 
15 ἴῃ Ἠδανει; ΠΌΤ] ἹὝπεηπςς 8150 
πο νγαϊῦ ἴον ἃ Βανίοιτ, ὑπὸ Τιονᾷ 
9685 Ομτ]ρί: ΠῸ 5181] 5 ΐουι 
ΔΉΘΥ {πε Ῥοῦψ οἵ οἷν Ὠυτη]][δ- 
οι, ἐλαέ ἐξέ πιαη δα οουζογτηθᾷ 
{ο πε Ῥοάγ οἳ Ἠἱ5 Ρ]οΥγ, ας- 

. οοτά πρ {ο {πο πποτ]πιρ π/]εγθ- 
Ὦγ Ίο 15 8016 6γεπ {ο βαῬΏ]αεοῦ 81] 
ὑμίηρ5 απζο ΗΙΤΠΡΕΙ. 

4 Ὑπετείοτε, πι Ῥτεί]γει Ἐ6- 
Ἰογεά απᾶ Ἰοηπσεᾷ Τοτ, 1ΠΥ 1ου 
δια οτοἵί, 50 βἐαπᾶ {56 ἴῃ {86 
Τιοτᾶ, τὴγ Ῥε]ογεά. 

2  Ἱ οκλμοτί Ἠποάῖα, απᾶ 1 οχ]οτύ 
ΒΥΙΙύΥοµα, ἴο Ὃο οὗ {πο ΒαΠΙθΘ 

8 πηϊηᾶ Τη ἴ]μο Τιοτά. Ὑσθα, 1 Ῥε- 
566ο]ι {Π66 4150, ἴγαε γο]κείζε]οτη, 
Ἠο]ρ ἴμαβο ΊύοΙΠεΏ, {οΥ που 1ἃ- 
Ῥοτγεά τιν 1ης ἴῃ {Π6 ϱοβΡεΙ, 
τ ΟΙεπιοπῇ 4150, δα {ο τοδῦ 
οὗ Τὴ 1ε]]ου/-γγογκδις, ὙΠοβθ 
ΏΦΙΙΘΡ 419 ἴῃ {πο Ῥοο]ς οἵ Ηΐο. 

τ μι 

10), αρ- 
γελιο, 
σεεῖηιςσ 
ἐπαΐ αἴδο 
Τ10α5 αγ- 
εΠεγιί- 
εά 

3 ΜαΠΥ 
αποϊοπό 
ααλοτ]- 
{165 οι] 
φαί. 

8 ΟΥ, 
“ριυαγα 

40γ 
οοηιΟ7- 
1σεαζί]ι 
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κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορ- 
6 “ , Ε “ " 11 φούμενος" τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, εἴ πως καταν- 

τήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τῶν νεκρῶν. 
“ ή . 19 οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον, ἢ ἤδη τετελείωµαι 

διώκω δέ, εἰ καὶ καταλάβω ἐφ᾽ ᾧδ καὶ κατε- 
« Ν “- ΄ - - 

18 λήφθην ὑπὸ τοῦ" Χριστοῦ Ἰησοῦ. ἀδελφοί, 

ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι" 
4 , Ν Ν ΠΝ, » , “ 
ἕν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς 

µ δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, κατὰ σκοπὸν 

διώκω ἐπὶ] τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως 
“ “ 9 - 3 - ’ 

16 τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. ὅσοι οὖν τέ- 
Ἕ γε ἐς " 

λειοι, τοῦτο φρονῶμεν᾽ καὶ εἴ τι ἑτέρως 
“ Ν “ ε ας ει 5 / ᾿ 

φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει 

10 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖ η με τ ῃ οἰχειν 

κανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν 15, 
/ 

17 Συμμιμηταί µου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ 
- “ - 

σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας, καθὼς 
18 ἔχετε τύπον ἡμᾶς. πολλοὶ γὰρ περιπατοῦ- 

ἃ , ” 6 τα α Ν ΔΝ 

σιν, οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ 
/ ’ κ 5 Ν “ “ “ 

κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ 
Ὁ τὰς Ν ’ 5 ΑΒ. 

19 Χριστοῦ ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ 
,’ ΔΝ « / 3 “ , ΄σ 

κοιλία, καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, 
ν » “ “ 

90 οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. ἡμῶν γὰρ Χ τὸ 
/ 5 5 “ ς / 2 9 Ν πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ 
“ 5 , 5 “ 

Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα, Κύριον ᾿Ιησοῦν Χρι- 
γι ἃ Ν - “ 

91 στόν᾽ ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς τα- 
/ ς ΄΄ε- ᾽ μ , »» ὁ 13 πεινώσεως ἡμῶν, εἰς τὸ γενέσθαι αὖτ 

μμορφ 5 σώ τῆς δόξης αὐτοῦ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, 
Ἂν Ἁ τη - ’ ο ΥΑΥ ΔΝ 

κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ 
Δ / 

1 τὰ πάντα. ὑποτάξαι ἑαυτῷ 
» 

4 Ὥστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπό- 

θητοι, χαρὰ καὶ στέφανός µου, οὕτω στήκετε 
» Κ / 3 / 

ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί. 

9 Εὐοδί λώ, καὶ Συντύ ὐοδίαν παρακαλώ, καὶ Συντύχην παρα- 
ἴω Ν -” 

3 καλώ, τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ. καὶ 
͵ 

ἐρωτῶ καί σε, σύζυγε γνήσιε", συλλαμβά- 
“ ο] “ » / 

νου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνή- 

θλησά ὰ καὶ Κλή ὶ τῶ ησάν μοι, μετὰ καὶ Κλήμεντος, καὶ τῶν 
- ” Ὡ ΔΝ 5 / ᾽ 

λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν 

βίβλῳ ζωῆς. 

6 συμμορφιζόμενος 

7 τὴν ἐκ 

8 (]}αγῷ., ἐφ᾽ ᾧ) 

δη. τοῦ 

10 οὔπω ἰεαί, ποῖ ιαγῇ. 

11 εἰς 

15. ρηι. κανόνι, τὸ αὐτὸ 
φρονεῖν 

19 Οι. εἰς τὸ γενέσθαι 
αὐτὸ 

14 αὐτῷ 

1 ναί, 

3 γνήσιε σύζυγε 
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1611 
᾿ 4 Ἠο]οῖσς ἴῃ ἴ]πο Τιοτᾷ αἵγαγ: απᾶ 
αραῖπ Τ 58, Ἠε]οῖσθ. 
ὅ Τιοῦ γοιχ πιοᾷοτγαοηπ Ὦο ποπ 

πη{ο 811 τοπ. ΤῊ Τιονᾶ 15 αἲ Παπά. 

6Υ6ΥΥ {Πῖπσ Ὦγ Ῥχαγεν απά 5αρρ]]- 
| οαὔϊοη. τ ἐΠπαπκκβρῖνίηπρ Ἰοὺ γοῦν 
γερπο»ί Ῥο πας πόση πηΐο αοᾶ. 
7 Απά {ο ρεασε οὗ ἀοᾶ, ΒΟ ραβς- 

᾿ ἢ 8411 απάαιρίαπᾶΐπας, 5181} Ίεερ 
γοαν Ἠθατί απᾶ παπᾶς {μτοιρ] 
Οµτῖςέ 66818. 
8 ἘππαΙγ, Ῥτοίῃπγοῃ, ὙΠαίΒΟοΘΥΟΘΣ 

 Ππηρβ αγε πε, τυ βαύβοθυϑυ {Πήπρς 
' ΟΥ, /.αγε ᾿ποποϑύ, νυ μδύβοθυθυ {ΠΙΠρ5 αγὸ 
ἜΝΕ Ιαςί, πγλαίβοενονχ {πηρε ατα ῬΌΓΘ, 

ο ν/ΠαίβοθΥεΥ {μίπσς αγε Ἰονα]γ, σ]ιαῦ- 
ΒΟ6ΥΘΥ {πρβ αγε οἳ σοοᾷ τεροτί: 
1 {ποῦ Ῥο απγ ν]τίπε, απᾶ 1 ἴπογε 
Ῥ6 αἩγ Ῥταίςο, ἑλ]π]ς ο {Π656 {Πμῖπρς. 
9 Τ]οβο (ήηπσς γ/μΙοἩ γε Ἠανοε Ῥοΐ]ι 

Ἰεαγπθᾶ, απᾶ τεσθεϊνεᾶ, απᾶ Ἠθαγᾶ, 
απᾶ 566Ώ ἴῃ πιθ, ο: απᾶ ἴπο αοῦ 
οὗ Ῥεαςο β]α]] Ῥε σι οι. 
10 Βαυῦ 1 γο]οϊορᾶ Ίπ {πο Τιογᾶ 

Ρτθα!]γ, ὑμαῦ πον αὖ πο Ἰαϑῦ τον 
"ΟΥ, ἐς 816 οὗ πιο ᾿πδ}} Ποπτίδπεᾶ δραΐῃ, 
γουϊυθα. | πηεχεῖη γ6 Ὑγετε 8150 εατεί[α], θαὐ ο 

]ασ]οᾷ ορροταπΙ{τ. 
11 Νοῦ ὑμπαῦ 1 βρεα]ς ἴῃ ταβρεοῦ οὗ 

ναπί: {ον 1 Πᾶν Ἰοαγπεᾶ ἴῃ νηλαί- 
ΒΟΘΥΘΥ καί 1 απι, ὑμουύθυῃ ἵο 
6 οοπίθηξ. 

19 ΤΊ ον Ῥοῦ] πον {ο 6 δραβϑθᾶ, 
απᾶ 1 πον ον {ο αροππᾶ: ΘΥΘΥΎ 

Γπνηθγο απᾶ ἴῃ 811 ὑμϊπρς Τ απι Ἱπ- 
βἰποίεᾶ, Ῥοῦ]π {ο Ῥο Γπ] απᾶ {ο 

.Ῥο Ἠππρτγ, Ῥοί]λ {ο αροππᾶ απᾶ Το 
βαν πεοᾶ. 

19 Τ δ ἆο αἱ ἐμῖηπρς {μτοιρ]ι | 
Ι Οη1ςί, τ Β10}} βἰγεπρ]λεπεῦμ πηο. 

14 Νοἰπιμβίαπάϊης, γ6 Πᾶν πγε]] 
ἄοπαθ, ὑπαῦὺ το ἄᾷ οοππηππίσα{α 
10} τηγ αΠΠοβίοῃ. 
15 Νοπ το ΡΜΙρρίαπς που; 8180, 

ἐπδῦ 1η {πὸ Ῥερίππῖησ οὗ {π6 (οβΡε], 
| ὙΠ6η 1 ἀερατ[εά Ίγοπι Μασεᾶοπῖα, 
πο ΟΠαΥοἩ οοπιππαπΙσοασ{εᾶ τ] ἢ} της, 
85 οοποθτηῖπρ ρ]νῖηςρ απᾶ τεοείν]πᾳ, 

᾿Ραΐ το οη]γ. 
. 10 Εοσένε πι ΤΠεβββ]οπῖσα σε βοη{ 
οποθ απᾶ αραῖπ ππ{ο ΤΥ πεςθββῖζτ. 
| 11 Νοὺ Ῥθοδιβθ 1 ἀθεῖτο ἃ ϱΗ!: 
Ῥα 1 ἀθρῖτο ἔστι ὑπαῦ πιασ ΔΡουπᾶ 
{ο γοῦν δοσοπηΐ. 

νου, 1 18 Βαυῦ 'Τηανο 81], απᾷ αροαπᾶ. Ταπι 
]αυὺ {α1, ΠανΙπργεσεϊναᾷ οὗ Εραρητος {τι5 
ών | Εἶ1ο Εήπρς τ0]ηέο]ι 10ογο 8οπέ ἔτοτα ΥΟΙΙ, 
Ὁ: 80. οἄοατ οὗ ἃ 5πυγθοϑῦ 5716]1, ἃ 5Βϑουϊῆςθ 

ΓαεεερίαΡ]ε, πεΗρ]εαδίηᾳ {ο αοά. 

6 Ῥο οατο[α] Τοχ ποµίης: Ῥας η | 

4 
ὄ 

[ο] 

-ᾱ 

ορ 

κο] 

10 

μι μ᾿ 

μι τῷ 

18 
14 

1 οι 

10 

1 -1 

18 

1881 
1 ]οΐοθ ἴῃ ἐμ Τιοτᾶ δἰνγαῦ: 

ασαῖη 1 Ὑ11] 5αγ, 1Ἠε]οῖσθ. Τιϑὶ 
γοῦν οχβεαγαπισθ Ρε Κον ππ{ο 
811 πιοπ. Τηο Τιονᾷ 15 δὲ Ἰαπᾶ. 
Τὴ πούμϊηρ Ῥο δηχίοιβ; Ῥιαΐ ἴῃ 
εγοειγῃ!ηπσ Ὦγ ῬΥΔΥΘΥ απᾶ εαρ- 
Ῥμσαίοηυ νΠι ὑαπ]κβρίνίηρ 1εί 
ποαχγ τθεπθΒίβ Ῥο τηδᾶθ ποστ 
πηΐο ἀοᾶ. Απά {πε ροεαςε οὗ ἄοᾶ, 
νυμ]ο]ι Ῥαβδεί] 41] ππάογβίαπά πρ, 
βΠα]] ρααγᾶ γοῦν Ἠεατίς απᾶ τοι 
οισΠη{ς ἵπ Οτῖςέ 9 6585. 

Ἐππα!γσ, Ῥτοίλγεπ, τυ Πδύβοθυ θυ 
ὑπϊηρθ απο ἴγαε, Ὑπ]αίβοεγος 
Ώήησς απο δΠοποπαβ]α, τυ μαΐβο- 
ετεν «πρβ 816 ]α5ί, ὙΠ βοθυθυ 
πρβ α1θ Ῥρ416, ἨΊίδΟΕΥΟΥ 
Ώπρς 4γο Ἰογείσ, π]ιαίβδοεγθν 
Πήπιρςαγαο4οξροοᾶταροτί; 11ἴπετε 
Ῥο απγ ν]τίτα, απᾶ 11 {πεγο Ὀ6 απ 
Ῥγαῖβθ, ὅ (Π]π]ς οη {π656 ἐβίηρβ. 
ΤῊΘ ἐμήησς π/μΙε]γο Ῥοῦμ ]θαγπεά 
απᾶ τοοθ]γεᾷ απ πραγ δ βατ; 
ἴῃ 18, ἴμεςο ὑπῖηρβ ἆο: απιᾷ {Π6 
ἀοά οἳ Ῥεασθ βΠα]] Ῥο στ} γοα. 

Βαευΐ 1 θγε]οῖοθ ἴθ {1 Τιονᾷ 
Ρτοα!{]γ, ὑμπαῦ πουν αἲ Ιεησίῃ το 
Πανατενινεά γοῦν {Πποασ]Π{{ἔουτηςθ; 
Τπν]ετεϊη γο ἆᾶ Ἱπάεεά ἴακε 
Πιοαρηῦ, Ῥαῦ το Ἰαοεκοᾷ ορροτίτ- 
πΙ({γ. Νοῦ ὑπαὖ 1 βρεα]ς ἴῃ χεβρεοί 
οἳ παπί: Τον 1 Ἠαγο ᾿θδυγιϑα, 1Π 
γγΠαίΒΟΘΥΘΥ β{αΐε Τ απ, {λογοαῖτι {ο 

2 Ῥο οοπύεη{. 1 ΠΟ ΠΟΥ {ο Ὀ6 
Δραβθᾶ, δηᾶ Τ Ίου 8150 Ἠουγ {ο 
αροαπά: ἴῃ εγεγγ(ηῖπρ απ Τη 81] 
Ώήπσς Ἰανο Τ ]θαγπεά {πο βοογεί 
Ῥοίῃ {ο Ῥο Β]]οᾶ ατιᾷ {ο ΡῈ Ἠπ- 
61, οί {ο αροαπᾶ ἃπᾶ {ο Ῥε ἴῃ 
νιαης. 1 «απ 40 81} ἐμίπρς ἴῃ Ἠϊτη 
Ώνας βἰτεπσίπεπείμ της. Ἡοπρεαϊε 
γο αῑᾷ τνε]], ὑπαῦ το δα {ε]]οπγςΏ1ρ 
πια τησ αΏβ]οίίοπ. Απιᾶ γεγοττ- 
5ε]νες αἱξο Ίππου”, 7ο ΡΗΙΗρρίαπΕ, 
Όιαῦ ἵπ {πο Ῥοσιππίπςσ οὗ {16 
6οβΡε], πει 1 ἄεραγίεά ἔτοπι 
Μαοοάοπῖα, ηΟ οἩπτο]ᾗ πᾶ {ε]- 
1οπγβΗΙρ ΜΙ της ἴῃ {πὸ πιαζέαυ 
οἵ ρἰνίηπρ απἆ γεσαϊνίπρ, πό γα 
ΟΠ]; ΤῸ 6Υεη ἴῃ ΤμεῬκα]οηίσα 
γο βοηῦ οὔποθ απᾶ αραῖη τη{ο 
ΤΥ ηθεᾶ. Νοὺ ὑμπαῦ 1 εαε]ς {ου 
{π6 οἷ; Ῥὰαῦ 1 5661 {ον {ια 
Γγαϊί ὑμαὺ ᾿πουθαβθῦ {ο γοατ 86- 
ὁοπηῦ. Βαΐ 1 Πδν6 81] ἐμῖπρβ, απᾶ 
αρουπᾶ: 1 απ Ἠ]Πεᾶ, Ἱανίπρ 16- 
οεϊνεᾶά ἔτοπι ἹἩραρ]μτοάαίας {Π6 
πηρα έλα «απιο ἴΤοπι οι, απ 
οὕσοτχ οἵ ἃ βυγθϑῦ 57η61], ἃ βατ] ᾶσθ 
«οεερίαΡ]ο, γγ611-}]θαβίπρ {ο ἀοᾶ. 

ΤΟΥ, 
Ραγειυεἰῖ 

505, 
σεπι{ζέ- 
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γευε- 
οι. 
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σγασἰοιδ 
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ΤΟΥ, 
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ἐμαὶ 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ. 

4. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε πάλιν ἐρῶ, 
Δ Δ ΄σ ΄ ΄σ 

5 χαίρετε. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν 
ΕΣ ’ ς / 5 / Ν 

6 ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. μηδὲν μεριμ- 
- εἰ 3 “ “ ΄σ 

νᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ 
’ ιΥ̓ 3 ιν ΄ 

δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν 
δ , , 

7 γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. καὶ ἡ εἰρήνη 
τα “Ὑἱ , , κα 

τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, φρου- 
ε - 

ρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα 
ς “ » 5 ΄σ 

υμών ἐν Χριστῷ Ιησου. 
Δ “ - 

8. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα 
/ [ιά , Ὁ « / ιο) 

σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα προσ- 
ο το ” " 2 Ν νο 

φιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις 
Ἂς ἃ 

9 ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε. ἃ καὶ ἐμάθετε 
ν / ΝΥ -Σ / Δ 5/ 5 

καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν 
3 / - / . ος Δ “ ΠΑΝ, ἐμοί, ταῦτα πράσσετε" καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρή- 

» ΒΕ: - 

νης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 
» / ΄ » / / μι " 

10 ᾿Ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως, ὅτι ἤδη 
3 « κα αᾱ, 

ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν ἐφ᾽ 
τ 

11 ὦ 
Ἀ » ΄ 9 ΄ 6 δέ 5 σ 

ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δέ. οὐχ ὅτι 
ἜΣ. , , οι ον Ν ” ᾽ 

καθ᾽ ὑστέρησιν λέγω᾽ ἐγὼ γὰρ ἔμαθον, ἐν 

ω ταπεί- 
ΑΝ τεωδ ς 9 ιών ο. 3’ Δ 19 οἷς εἰμί, αὐτάρκης εἶναι. οἶδα καὶ 

- 5 ν ,ὔ . :2 Δ Ν 

νοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν᾽ ἐν παντὶ καὶ 
3 φι / ΔΝ / Ν ἐν πᾶσι μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πει- 
“ « ΄σ 

13 νᾷν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι. πάν- 

τα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ χ ' μοῦντί με Χριστῷ", 
ΔΝ - 5 / / , 

ΜΗ πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές 

16 µου τῇ θλίψει. οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιπ- 
, “ » » - - 2 ’ [ή 

πήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε 

ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκ- 
ΓΑ 3 ’ 2 ’ , Ἅ κλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ 

ἐς νο 
Ι6λήψεως, εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι ὅτι καὶ ἐν 

ο Ν 

Θεσσαλονίκη καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν 
,ὔ 5 Ἄ » σα » ” 

17 χρείαν μοι ἐπέμψατε. ουχ οτι ἐπιζητώ 
’ “ ἊΝ μ᾿ 

τὸ δόμα, ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν 
/ “ ᾿] ’ 

18 πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. ἀπέχω δὲ 
ἡβ. Ν , . / / πάντα καὶ περισσεύω᾽ πεπλήρωμαι, δεξάµε- 

απ 3 / Ν . ς “ 3 Α 

νος παρὰ ᾿Ἐπαφροδίτου τὰ παρ᾽ ὑμῶν, ὀσμὴν 
ἊΝ / / , 5», - “ 

εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ. 

27---ὖ 

841 

ὃ ρηι. Χριστῷ 
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 Οἰνεὶκέ δὲ η] γοιι 81]. 

το ΤΗΕ ΟΟΤΙΟΡΒΡΙΑΝΡΕ 1. 1-- 9. 

1611 
19 Βαὺ τ΄ ἄἀοᾶ 5881] ΒΌΡΡΙΥ αἱ] 

γοαχ πθοαᾶ, αοοοχᾶῖηρ {ο Ἠ]5 χίοΒθ 
ἴῃ ΡΊοΥΥ, Ὦγ Ομτ]θὺ ἆερδας. 
20 Νον ππίο ἀοᾶ απά ουχ Ἐα[]ον 

δε 6ου} ΤΟΥ 6Υ6Υ απᾶ 6νεν. ΑΙΙΘΗ. 
21 Βαϊπίο 6Υ6ΙΥ ῥαϊπίι ἴῃ Ομτίβέ 

Φοβαβ: ἴπο Ῥγοίμγθι συμ] 0} τὸ ηδη 
πηθ σγϑοῦ τοι. 
99. ΑἸ] ιο Βαϊπίς βα]αίο γοιι, ΟΠ Η͂ν 

Ώιον ὑμπαῦ αγο οὗ 0β41’5 Ποιδο]ο]ά. 
98 Τ]ο ρνασς οὗ ος Τιονά “6585 

Ατηρ. 

4 Τὸ ννας τί {ο ὑπ ῬΠΙΠρρίαης {ΓΟΙΑ 
Ίοππο, ΡΥ ΕΡΑΡῃΓοαϊ 8. 

| 29 

1881 

19 Απᾶ τὴν ἄοά ελα] Τα1Π] ενενγ 
ποθᾷ οὗ τοατς αεοοτᾶῖπρ {ο Ἠ]β 
τίοᾳθς ἴῃ ρ]ουΥ ἵπ Ομτ]δί 9 6βι8. 

20 Νοπ απίο οὐὐ ἀοά «πᾶ Ἐαίμεν 
δε {πὸ ρ]οιγ 11οΥ ογεν απᾶ 6ΥοεΥ. 
ΑΤΠΘΗ. 

Ρα]αίο εναιγ βαϊηὺ ἴῃ Οµτ]ςδί 
4655. Τ]ο Ὀτείμνοη Ὑγ 10 }} αγθ 

92 η] τη6 βα]αίο τοι. ΑΠ {ο 
ρα]πῖς βα]αία τοι, εβροοΙα]1ψ {Παεγ 
ναί αγο οἵ Οα0βαχ’5 Ἠοπδε]λο]ᾶ. 

Ἐ]ο ρταςε οὗ {πὸ Τιονᾷ ἆαρας 
Οµν]αίέ Ῥε πλ γοῦν βρἰχ]δ. ] 

21 

ΤῊΝ ἘΡΙΡΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌῚ, ΤῊΝ ΑΡΟΡΤΙΕ 

πο ΤΗΕ 

Ο0ΟΙΟΡΡΙΑΝΡ. 

1 Ῥλυτ, απ Αροβ{]ο οὗ 9655 Οηβί, 
Ὀγ ὑπὸ ψΠ]| οἵ ἀοᾶ, απᾶά Τπποίλµοαας 
ο ῬγούοΥ, 
ῷ ΤῸ {π6 βαϊηξβ απᾶ ζαιψ μα! ῶνο- 

Ι {γθὴ ἴῃ ΟἨτ]β!, πΥΠῖο] 8.6 αὖ 09109588, 
6Υα08 Ῥο πηΐο γοα, απά Ῥθ866 ΤΟΠ 
αἀοᾶ ον Ἐαίμαν, απ ὑπὸ Τιονᾷ “655 
Ονςῦ. 
8 Με ρῖτο {]ιαπ]ς {ο ἀοᾶ, απᾶ ἴ]α 

Ἐαίμον οὗ οαχ Τιογᾷ ἆερας Οµτ]ςί, 
ργαγΏιρ α]πγαγς Τον γοι, 
4 ΒϊποῬ νγ Πασνά οἵ γοῦν ἔαὶ ἴῃ 

Οµτ]βί 5655, 84 οἳ ἴ]ιο Ίοτο υν]ο]ι 
γθ Ἰατο ἴο 81] {π6 βαϊηίς, 
ὅ ΒῸΣ {ο Ίιορθ ν]ήοἩ 15 ]αϊᾷ αρ {ου 

γοα ἴῃ ἨεαΤεη, Πυθοῖ 7ο Ἠοατᾶ Ῥε- 
ἔοτϑ ἴῃ {πΠ6 που οἵ {π6 ἐπί] οὐ {Π6 
(ΟΞΡΘΕΙ, 
6 ΠΙΟ] 15 οοπ1θ πηΐο οι ἃ Τέ 8 

ἴῃ 411 {π6 σου], απᾶ Ῥν]πρεί]ι {ογζ] 
{γτῦ, ἃ5. 1ὖ οὔ αἱβο ἴῃ τοι, 5'ποθ 
ιο ἆαγ γα πραγᾷ οὔ δέ, δῃᾷ Κπθνν 
{π6 σγαςθ οὗ ἀοᾶ ἴῃ γαίῃ, 
7 ΑΒ το 8150 Ἰθαγπεᾶ οὗ ἘΣΡδΡῃγ 85 

ΟἿἿ ἄθαν [6] ουυβουνδηΐ, πο 15. ΤῸΥ 
Ίποι ἃ Γη Ὁ] ΜΙπΙβίεχ οἵ ΟΠ υ δῦ: 

8 ὝΠΟ αἱ5δο ἀεο]ατοά πηΐο τι γοιγ 
Ίονο ἴῃ πο βριυἹῦ. 
9 Έον {Π15 οαι56 πγο 8150, βίῃσοθ ἴ]α 
ἄὰν πο πραγ 1, 4ο ποῦ «6856 ἴο | 

1 ὮὉῬΑυτ, 85 αροβί]ο οἳ Ομτ]βί 
Ίθδας {Πτοισ] ἔπα ση] οὗ ἀοᾶ, 

2 απᾶ ΤΠπομψ 1οαγ Ῥχοίμαν, 2ΐο 
πιο βαϊηῦβ απᾶ αι Π7π θεία 
ἴῃ ΟἨΥΙΕὲ το]ίε]ι αγε αὖ Ο091οββε»: 
ἄπαος {ο τοι απά Ῥθυσς ΤΟΠΙΑ 
ἀοά οὖν Ἐαίμενγ. 
Το ρῖνο ἔλαπ]ς {ο ἄοᾶ {π6 

Ἐαἴ]ιογ οὗ οὐχ Τιογᾷ ἆερας ΟἨν]βῖ, 
Ῥγαγίηρ 8Ιπαγ5 ΤΟΥ γοι, Πανίηρ 
Ἠθαχᾶ οἳ τον {αι ἴῃ ΟΠμτ]δε 
168115, δη οὗ {Πο Ίουο π]Ιε]ι γα 
Ἰαγο {ογατᾷ 211 λα βδϊηΐβ, Ὦθ- 
οαα5ο οὗ {π6 Ίορο ψ ΟΝ 15 Ἰαϊᾷ 
τρ ΤΟΥ τοπ 1η {Π6 Ἠθαν6ΏΕ, ἩΥἩθΥθ- 
οὗ το Πεατᾷ Ῥοε[ογε ἴῃ {πὸ πγοτᾶ 
οὗ {π6 ἐταί] οἳ {ο σοβΡε], τνΙοἩ 
6 60Π16 ππίο γοι; 6γαπ 85 ἰὖ 15 
8,150 ἴῃ 1] {Π6 γγοτ]ᾷ Ῥϑαυΐπρ {ταῖς 
απ Ιπογθαβίηρ, ἃ5 ἐξέ οί ἴῃ γοὰ 
4150, Βῖποθ Ππ6 ἆαγ γϑ πραγ απᾶ 
Καθ {Π6 ρυδοθ οὗ ἀοᾶ ἴῃ ἐγαθα; 
6Υεη ἃ8 7ο ]εαγτπεᾷ οἳ Ἐραρ]ηγας 
οἱ Ῥε]ονεᾷ Γε]]ογ/-βεγναπί, πΥἩο 
15. ἃ {10} {π|| τη] βίου οὐ ΟΠτῖς 
οἳ. ὅοῖ Ῥο]α], ΠΟ α͵85ὸ ἆθ- 
οἰαγτοᾷ απ{ζο ας γοἩΥ Ίογο ἴῃ {ιο 
Βρε. 

Έ ου {Π15 οαα5ε Ὑ 76 150, βίη ἐῃ 8 
ἆασ νγε Πεατᾷ τέ, 4ο πιο ἐθαβθ ἴο | 

». 9 

σι 

ο] 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡῸΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ. 

« 9 , ’ ΄ ’ « συ 

10 ὁ δὲ Θεός µου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν 
κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξη, ἐν Ἆρι- 

20 στῴ Ἰησοῦ. τῷ δὲ Θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ᾧ Ἰησοῦ. τῴ ἔ ρὶ ἡμ 
ς / τι 9 »- - »/ " , 

ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

81 ᾿Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰη- 
- ε / « - « Ν Ε ο 2 / 

σοῦ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 

99 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα 

δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. 

3. χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ μετὰ πάντων" ὑμών. ἀμήν.ἵ 

[Πρὸς Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ 'Ῥώμης 
δι᾿ ᾿Εἰπαφροδίτου. 18 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Η ΠΡΟΣ 

ΚΟΛΟΣΣΑΒΙΣ ΕΠΙΣΤΟΔΗ. 
΄“ » , -“ἢεΕ - 

1 Παῦλος ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ] διὰ 
/ ΄ 

θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 

3 τοῖς ἐν Κολοσσαῖς" ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελ- 
- » σα ο δν / ε - Ν 3ᾳ. 

φοῖς ἐν Χριστῷ Ἁ' χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
3 αἱ - ΄ »“» 

ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾿]ησοῦ 
Χριστοῦ. 

- ΄ - 4 ὧν -- 

8. Ἐὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ καὶῖ πατρὶ τοῦ 
/ κ΄ κ 5 - δ. , 

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάντοτε περὶ 
«- ”- 

4 ὑμῶν προσευχόμενοι, ἀκούσαντες τὴν πίστιν 
ς - 3 3 -- ν Ν 3, / Δ δ 

ὑμῶν εν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην τὴν 
5» / 8 ε , μ Ν τὸ , τ 

εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν Ξι 

η - ἀν Ἢ Δ 
ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προ- 

’ » - , ΄ » , ΄ 

ἠκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ 
95 

3 , ΄ ΄ 5» ς “ ΝῚ 

εὐαγγελίου, τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς 
Ν ΕΣ Ν - ,ὔ 6 ” 

καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, καὶ ἔστι καρποφο- 
/ 7 Ν ΔῸΣ  “« 2 το 'σι πεν ρούμενονῖ, καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 

5 ’ ’ Ν / ΄σ ΄σ 

ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ 

- ἐν ἀληθείᾳ' καθὼς καὶδ ἐμάθετε ἀπὸ Ἔπα- 

φρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστι 

πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν» διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 

δ ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν 
’ 

Πνεύματι. 
- ἝΞ - 

9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμες,  ἀφ ἧς 
, » / 

ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα 

57--6 

4 τὸ πλοῦτος 

ὅ οπι. ἡμῶν 

ὁ τοῦ πνεύματος 

7 οπι. ἀμήν. 

8. ρηιῖς βιι)8ογἱρίϊον 

1 

9 - 

3 

Χριστοῦ ᾿Τησοῦ 

(Ιαγφ. Ιζολοσσαῖς;) 

οπι. καὶ Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ 
4 

5 

6 

οπι, καὶ 

ἣν ἔχετε 

οπι. , καὶ (ἐστὶ) 

αἆᾶ καὶ αὐξανόμενον 

οπι. καὶ 

ἡμῶν οί, πιοί πιαγ(]. 
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16). ἐπ 6 
5οπι ο 
Πῖς ουε. 

ΠΟΠΗ 1. 
δν Ὁ 
16ος. 
8. 6. 

..0ν9, 
αππιογιῇ 
αἰϊ. 

.0Υ, 
πια]εῖπιᾳ 
φεασο. 

Γον, ὃν 
οι" 
ηυϊγιεῖ γε 
εὐϊοκεοα 
τον. 

1611 
ῬΥαγ ἴου οι, δηα {ο ἄεβίχο ὑπαῦ γο 
πηϊρΗέ Ῥο Π]]Θα νηζ] {πὸ την ]θᾶρα οἵ 
15 ση], ἴ) 811 πηβάοτα απιά ορίταα] 
ππζεγβδίαπά πρ: 
10 ΤΠαί γα ταϊρΗ{ πγα]]ς που νυ οὗ 

{π0 Τιοτᾷ απίο 811] ριεαβίηρ, Ῥοαΐτπρ 
{γαϊι[α] πι εναΥγγ ροοάᾶ νγον]ς, απ Ίπ- 
ογεββῖηρ ἴῃ {1ο Κποπ]εᾶρο οἵ ἄοᾶ: 
11 Βπεπριεοπθᾶ ση] 81] ταὶρΗ{ 8ο- 

οοτᾶ(πρ {ο Ἠ15 ρ]οτῖοα5δ Ῥοπγαχ, ππ{ο 
811 Ῥαίίεπσθ απ Ιοπρραβοετίις ὙΥ 10} 
1ογ{α]πθβς: 
12 απνίησ {παπ]ςς πη{ο {πὸ ΤΑ ΠΟΥ, 
ΒΟ ἢ Ἠα αι τπαᾶε τι5 τπεεῖ {ο θ6 ραχ- 
δου οἵ {πὸ Ιπποαγίαποϱ οἳ {16 
ϑαϊηὐδβ ἴῃ Πρ]ί: 
18 Ὑπὸ πιαΐ! ἀεμγεγεᾶ ας ἔγοτη ὑπὸ 

ῬΟΥΤΘΙ οἵ 4α11πΘΡΕ, ατιᾷ μα ὑγ85- 
Ἰαϊοα τ Ἱπίο {π ᾿ἰησάοτϊῃ οἵ ἴ ΠΒ 
αθδυ Ῥοη, 
14 Τὴ πγποπα τὸ Ἠατο τεᾷεπαρίῖοιι 

{Ἡποαρ]ι 15 Ὀ]οοΟά, ευεπι {Ππ6 Τουρῖνο- 
Ὧ655 οὗ βΒίῃδ:.. 
15 ὙΠΟ 15 πε ἵπαρο οἳ {Ππ6 1 γ151018 

ἀοά, {πὸ βτβίροτη οἵ ΘΥΘΥῪ ογδαίπιτο. 
16 ον Ὦγ Ἠϊπη πγεγε 81] {πρβ ογθᾶ- 

{εά ἴλαί ατα 1η Ἠθαγει, δα ἐπα 8.6 
1η θατ{1,ν1βΙΡ]6 Δα Ππν 151216, Υγε{11θΥ’ 
ἴλει ὂε ἴΠποπαδ, οΥ ἀοπιϊπΙοις, ΟΥ̓ 
Ῥγϊποϊραμίά6ς, ΟΥ̓ Ῥου6τς: 811 (πήηρς 
616 ογθαΐθα Ὦγ Ἠϊτα, αππᾷ Του τη. 
17 ἘΑπάᾶ 19 15 Ῥεΐοτο αἲ] ἠήπσς, 

απᾶ Ὦγ Ἠἶα 811 ὠήπσς οοηβὶςῦ. 
18 Απᾶ 16 15 {με Ἰιεαᾶ οἵ {πῸ Ῥοάγ, 

{π6 ΟΠατοἩ: πο 15 ἴΠο Ῥοριππίτρ, 
{π6 αγβίρονπ ἔγοπα {πε ἀεαᾶ, ὑπεῦ "1 
81 ἐμπίηρβ Π6 π]ρ]ῃῦ Ώαγο {Πο ΡΥ6- 
οπΙΙΠΘησθ: 
19 Ἐν 16 Ῥ]εαβαᾶ {με δ᾽ αἰδιον ἴμαί 

ἴῃ Ὠΐτη βοπ]ά 411 {π]πορβς ἆπγαι], 
20 Απά (παν ιπστπαᾶερεαςε {πτοαρ] 

ελα Ῥ]ουά οὗ Ἠ15 ογο5β8) ΒΥ ΠΒίτη {ο τ6- 
οοπο]ο 811 (Πήπισς απ{ο ἨΙπΠΡεΙ, Ὁ 
Ἠϊπα, 7 8αγ, νλείτεν ἴμπαγ Ῥο ἐΠίπσς 
ἴῃ. οαγ{], οὐ ἐμῖπρς ἴῃ Ἠδαγεῃ. 
21 Απά γοα ὑλαῦ νετ ΒΟΠΙΕΙΠΠΘΕ 

α]οπαζοᾶ, απᾶ οεπεταηῖες Ἰῑπ τον 
πηπᾶ Ὦγ πνῖο]κοἆ πγοτ]ς», γεῦ που Πα ἢ 
Π6 τοσοπισ]]ας, 

το ΤΗΕ ΟΟΙΠΤΟΡΒΡΙΑΝΝΟ 1. 9- 29. 

93 Τη ο Ῥοᾶςσ οἵ Ἠϊ5 Πας] {Πτοπρ]ι 
θα, {ο Ῥτεβεπύ τοι Ἠο]Ιγ απᾶ πη- 
Ῥ]απποαΡ]ο, απά απτερτογοεαΡ]ε ἴῃ Εἱ8 
βἰσηί, 
29 Τῇ γο οοπππο ἴῃ πο [αμ 

βτοιπάθᾶ απά βου θᾶ, απᾶ Ρ6 ποῦ 
ππονθά αὐγὰν Ίτοπι ὑπΠ6 ΠΟΡΘ οἵ ἴ]ιο 
ἀοβροα], ΒΟ γο Ἠατο Ἠθατᾶ, απ 
ὙΠΟ} Ὕγαβ Ῥγοασεμεᾶ {ο ΘΥΘΙῪ οχεα- 
{το πΥΏΙς 15 απᾶεχ Ἠθαγεπι, Υπεγθοί | 
1 Ῥαπαἱ 81 τηδᾶθ ἃ ΝΠΠΙΡύΕΥ. | 

1881 

ῬΥΔΥ δηᾶ ππα]κο γθαποβὺ ΤοΥ γοῦ, 
{πᾶ Ὑο πηαγ Ὀ6 ΆΠεά σι ἴπε 
Ἰπιονν]εᾶσο οὗ 18 νι] ἵπ 81] βρὶ- 
για]. νηβᾶοτα απᾶ απᾶοετεαπά- 
ΊΠρ, {0 γγα]]ς υγου θυ οὗ ἴμο Τιονᾶ 
1πίο 411 Ῥ]δαβίης, ρδατίηρ {ας 
ἴῃ ΘΥΘ6ΥΥ ροοά γου]ς, απ ΙΠΟΥΘΒΡΒ- 
ἵηρ 31η ἴ]αο Κηον]οᾶρο οἵ ἄοά; 
δργεπσίπεπεᾶά ἐπι 811 Ῥονγοχ, 
ποζονᾶῖηπρ {ο πε τηϊρηῦ οὗ 149 
δου, απίο αἲ Ῥραΐεπσο απᾶ 
Ἱοπρβαβενίης τι 1ου; αἰτίπς 
παπι] απίο ἴ]ιο Ταΐμαχ, πο 
τηϑθ ὅπ πιεεῖ {ο Ῥο ρατζα]ετς 
οὗ {π6 Ἱπ]παγίίαπσο οἳ πο βαϊπίΒ 
ἴῃ ΠἩρ]ίς πηο ἀε]ινετεᾶ αδ οαὖ 
οὗ ο Ῥοψοι οὐ ἀἆαπ]σιθβα, απᾶ 
απβ]αζεά τας Ππίο ο Ἰϊπράοτη 
οὗ πο Βοπ οἳ 115 Ίογο ἴῃ ΠΟΤ 
νο Ίαγο Οἵ τε επαρΙοἩ, [Π6 Γ0Υ- 

15 ρἵνοπεβς οἵ ος 51η85: ὙΠῸ 15 ὅπ 
Ίπαρο οἵ {Π6 Ἰπν]5ίΡ]Ι6 ἄοᾶ, ὧπο 

16 Ἀταίροτι οἵ 811 οτοαβοπ; ἴῸΥ ἴῃ 
Ἠϊτα γγεγο 811 ὑππρθ ογοαίθᾶ, ἴῃ 
[Π86 Ίδεανεπς απιά προπ {πὸ εατ{]ι, 
Ώησς νὶδιρ]ο απά Ώήπρς Ἱῃ- 
π]βιρ]α, πλεον {Ἠτοτιθβ Οὐ ἄο- 
ΠΗΠΙΟΠ5 ΟἹ ῬτποϊραΗ ες οὗ 
Ῥοψεχς; 81} {ππιρς Ἠαγο Ῥοεεπ 
ογθαίθᾶ (Ἡγοαρ] Ἠϊπα, απᾶ απο 
Ἠϊπα: απᾶ 19 15 Ῥε[οτο 81} ε1ήπρΕ, 
δια 1ῃ τ 811 ἐΠήπρς δεοπβὶδῦ. 
Απά ΠΘ 15 {π6 Ἰοαᾶ οἵ {πο Ῥοᾶγ, 
{86 οβαχοἩ: νο 15 υπο ῬορίππΙηᾳ, 
{1ο Ηνρίρονπ {τοπι{]θ ἄθας ; ΤΠ 
ἴῃ 811 πρβ ο πησλῦ Ἠανο μα 
ΡΥΘΘΙΗΙΠΘΠΟΘ. 8Έ ου 1Ὁ γπαβ {]ια 
Ροοᾶ Ῥ]θαβατο οἵ ἐλ Ιαίμεν ὑλιαί 
ἴῃ τη βΠοπ]ά 811] πο ἔπιπεβς 
ἄν 611; απά {Πτοπρ] Ἠϊπα 6ο τεσοτ- 
οἷἷο 411 (προ Ζαπῦο 10 πηΡεΙΗ, 
Πανῖηρ πιαᾶθ Ῥεασθ {πτοαρ]ι {Π6 
Ῥ]οοᾶ οὗ 15 οτοβς: {πτοας] Ἠϊτα, 
1 δαη, ππεί]ιαεν (Πϊπςσς προη με 
θα ἢ, οΥ πρβ ἴῃ {πο Ἠθαγεηβ. 
Απά τοι, Ὀοίηρ ἴῃ ὤππο Ῥραςδί 
αοπαῖεᾶ απᾶ επεπηίο5 ἴῃ τοαν 
της 1η Τον 6Υ1] ΤΟΥ ΚΒ, γοῦ ΠΟῪ 
1 ΠΑ ΔῊ Το τουοηοῖ]οά ἴῃ με Ῥοᾶγ 
οἳ μῖβ ἤθβῃ {πτοαρῃ ἆθαίμ, ἴο 
Ῥγθϑϑηῦ γοα ΠΟΙΥ απᾶ νηζλοπῦ 
Ῥ]οπαϊβἩ ατιά ππνδρτογεαβ]θ Ὦ6- 
1016 Ἠίτα: 1ἢ βο "6 {πας ο οο- 
πιο ἴῃ ιο αι, ργοαπάεᾶ απᾶ 
βὐραϊαβῦ, ἃπ ποὺ τηοτεᾶ απαΥ 
{γοπα {πὸ ΠΟΡΘ οἳ ἴ]πο ΡΌΒΡΘΙ 10 Ὲ 
γ8 πραγ, πΙοἩ πας Ῥυθδομοᾶ 
ἴῃ 81] οΥὐθαῦ]οη ππᾶεν ἨθΘαγεῃ; 
ν/ηεγθοί 1 Ῥαπ] παδ πιδᾶθ ἃ 
1ΩΙΠΙΡ{6Υ. 

10 

1 μι 

1 [νο] 

19 

14 

1 - 

1 ο 

19 

5 τ᾽ 

29 

105, Πίο 
αἰ! Ρίεαὸ- 
ἴηι, τι 
ευετ/ 
φοοῦ 
ἉΟΟΥ͂ΚΝ, 
θαυ" 
Ζυιῖς 
απὶὰ ἵπ- 
ογὐθαδὶν 
δ. 

305, ὃν 

δαν. 
πιαο 
Ῥοιρό- 
Τι. 

405, ἐπ 

5 Β0πηο 
αποϊθηί 
Δα ΠΟΥ - 
{165 τοδα 
ψοιι. 

ὃ ΤΠ αὐ 15, 
ποιὰ ἰο- 
σοί». 

705, ἐπαὶΐ 
απιοπή 
αἲῖ μὲ 
πιο ]ιέ 
παυε 

80Υ, ΕῸΥ 
{Πε ιυ]ιοίε 
Γιεν 
οἵ ἄοά 
τα 8 
Ῥί6αςειῖ 
{ο αιθεῖῖ 
τι ην 

305, ἐπίο 
μΐηι 

1005, 
ΠΟ 

11 ΞΟΠῚΘ 
Αποϊζοηί 
ααλοτ]- 
{168 τοπ. 
Φε ᾖαυε 
θεενι γ8- 
σογιοζζειῖ. 
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ες « -“ 

ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι 
ο -“ κ) ” / [οὶ » ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος 

τῆ ἧς, 
αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευμα- 

10 τικῇ, περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Κυρίου 
" {ο 3.7 ε) ν».-»» ᾿ ὃν 11 εἰς πᾶσαν ἀρέσκειαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ 

καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι εἰς τὴν 
11 ἐπίγνωσιν 15 τοῦ Θεοῦ ἐν πάσῃ δυνάμει 

Ν - 

δυναμούμενοι, κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης 
” “ » - Α 

αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν 
ν ο » - “ Ν - « ϊ 19 μετὰ χαρᾶς" εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ 

6 , ε - 19 » ΙΝ ὔ ΄“ λ ’ 

ἱκανώσαντι ἡμᾶς ὃ εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλή- 
“ Ἐκ» 2 - / ὰ 2 , 

13 ρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, ὃς ἐρρύσατο 

ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους, καὶ μετέ- 

στησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγά- 
3 “ 4" Δ Ν ’ 

14 πης αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν 
- - ” - 

διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ], τὴν ἄφεσιν τῶν 
15 ἁμαρτιών' ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ 

να 
16 ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως" ὅτι ἐν 

ελ κἀδν:.} Ν / πρ 5 - 2 αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ 15 ἐν τοῖς οὐρα- 
” Δ 15 5. ΣᾺ [ο - Ν ς Δ Ν Δ νοῖς καὶ τὰ" ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ 

/ , / ”/ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε 
3 μες . τν κ / 2 5 Ν 
ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίαι τὰ πάντα δι αὐτοῦ καὶ 
3” νά ἡ » Ὁ Ν αρ » Ν , 

17 εἰς αὐτον εκτισται καὶ αὑτος εστι προ παν- 

18 των, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε. καὶ 

αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς 
. “ ἐκκλησίας ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ 

“ - η ΄σ 3»: "Δ 

τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς 
Η - π Ν 

19 πρωτεύων' ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τὸ 
- νῷ ἐν 

90 πλήρωμα κατοικῆσαι, καὶ δι αὐτοῦ ἀποκατ- 
{ Ν / 5 ΕΣ / 3 / 

αλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιῆσας 
΄“΄ “ - ΄“΄ ΄ 

διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι 
αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς 

Ψ ΄ - 

21] οὐρανοῖς. καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριω- 
μένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις 

29 τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν 1 ἐν 
΄ “ Ων - Δ - 

τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ Θανά- 
- - ς » / 

του, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους 
ο τν " 

23 καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ" εἴγε 
ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ 

΄σ τ - 

ἑδραῖοι, καὶ μὴ μετακινούµενοι ἀπὸ τῆς ἐλπί- 

δος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κη- 

ρυχθέντος ἐν πάση τῇ" κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν 
ΕΣ , ὌΨψν , τον “ / 

οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος. 

10 οπι, ὑμᾶς 

τ (Μαγᾳ. ἀγαθῷ,) 

13 τῇ ἐπιγνώσει 

13 Μαγῳ. ὑμᾶς 

14. ρῃι. διὰ τοῦ αἵματος 
αὐτοῦ 

16 ρῃϊ, τὰ 

15 ͵7αγ. ἀποκατηλλά- 

γητε 

17 οπι, τῇ 
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[ον 
Γιῖν {ο 
Ῥγεα στι 
λε τυογᾶ 
ο αοᾶ. 
{ίοπι. 19. 
19. 

ΠΟΥ, 
απιοπιβςέ 
ου. 

ΠΟΥ, 7εαν 
ΟΥ̓ 6αγο. 

Ι ΟΥ, 
αὐλεγεῖῃ. 

4. 
πο, 
οἴθοίς. 

το ΤΗΕ ΟΟΙΓΟΡΡΙΑΝΕΡ 1. 24- «ΙΙ. 9. 
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24 γιο ΠΟῪ τε]οῖσθ ἴῃ ΤΗΥ 5α{ΐ6γ- 
Ίπρβ {οΥ γοι, απᾶ Π1 αρ Οιαῦ ΒΟ ἢ 
18 Ῥε]μῖπά οὗ {πο α[Πϊοίίοης οὗ Οµτ]ςί 

Γη. ΤΙ Βε5], ΤοΥ Ἠϊ5 Ῥοάγ”5 κακο, 
ΓπῬΙσοἩ 15 πο ΟΠανο], 

20 Ἰ/Πετθοξ 1 απι τηαᾶε ἃ ΜΙΠ]ρίεν, 
| ποοοχᾶΐης {ο ἴμπο ἀἱβρεπραίίοι οἵ 
|; αοᾶ, ΒΊΟΝ 19 Ρίγοπ {ο ππθ {ον τοι, 
πο Γα1β] ιο πογᾷ οὗ ἄοά : 
26 νοι ἴπο πιψβίειγ ὑπο Ἠαῦα 

Ῥεειι ϊᾷ ἔγοπα αΡ68, απᾶ Γγοπ ϱεΠ6- 
ΥΙΙΟΠ5, Ὀπό ΠΟΥ 15 πηαο τηϑηϊοβὺ 
{ο Ἠ15 βαϊηΐβ, 
2τ Το ποπ αοα ποπ] πιακο 
Ίποππ λα 15 πο τῖομαεςβ οὗ {πα 
Ρ]οιγ οὗ {115 πΙψβίΘΕΙΥ 4ΠΙΟΠΡ {Π6 
ἀοπί]θβ, πο 15. Οµτὶβί Ἰϊπ τοι, 
{Π6 Ἠορο οἵ ρου: 
28 οτι πο ῬγθασΠ, ναγπίηπς 

ΘΥΕΥΥ παπι, απᾶ {εασΠμῖτρ 6Υ6ΥΥ ΤΙ 
ἵη 811 τιιβᾶοπι, ὑπῶῦ πο τπαγ Ρτεδεπ{ 
ΕΥΕΥΥ ππαη Ῥεγ{[εοί ἴῃ ΟἨτ]ςί ἆεεας. 
29 Ἠπετεππ{οΤαἱδο]αβοαν, θἰτϊνίπς 

βοοοτᾶῖίηπρ {ο Πῖ5 ποτῖηςρ, πγῖσ]ι 
σπου κοί ἴῃ τηθ πηϊρΠΜΙ1Υ. 

Ὁ, Έου 1 ποπ]ᾶ ὑπαὺ το Ἐπαυ π]ιαῦ 
6τοαί | οοπβϊοξΤ Ἠανε {ον σου, Πα ἴον 
{ππετα αὖ Τιαοᾶῖσοςα, απᾶ Τ0Υ 45 ΤΥ 
85 Ἠαγο ποῦ 566} τηγ ἴϑοθ 1 {Π6 Πθβ]ι: 
2 Τηδὐ ὑποὶν πραγὺβ παῖσ]{ θ6 οοπι- 

{οτζεᾶ, Ῥοΐπς Ἰπῖί {ορεί]ιθυ ἴῃ Ίοτε, 
απᾶ ππίο αἱ τίοµεβ οὗ {π6 ἔπ] αξ- 
5αγαηςθ οὗ πηδογβίδηαίϊηρ, {ο {πο 
αο]σιον]εάρεπποεπί οὗ {Πο πιγβίειγ οἵ 
ἀ.οᾶ, απᾶ οἵ {πὸ Εαἴποεχ, απά οἵ Οµτ]εί, 
8 "Τη ΠΟΤῚ 876 Ἠ]ά 81} {πο ἔτεββαχες 

οὗ πηβᾶοτηα, απᾶ Κποπ]εᾶρο. 
4 Απᾶ {μ15 1 κα”, Ἱερί ΑΠΥ ΤΙ 

αΠοπ]ά Ῥεριαί]ο γοι πι επἰϊοῖπς 
πιοτᾷς. 
5. ΒῸΣ ἴποαρ]ῃ Τ ΡῈ α,δεπί ἴῃ {μα 

ΠεβἩ, γοὺ δὴ 1 σι τοι ἵπ {μα 
ΒΡΙσΙῦ, Ἰογίηρ απᾶ Ῥε]μο]άπις τοταγ 
ΟΥ̓͂ΘΥ, απᾶ ὑπὸ βίραζαβύμθθβ οὗ γοιι 
{αλ ἴῃ ΟἨτ]5{. 
6 Α5 τε ΊἸανο ἴ]ογοθίογο γεσεϊγεᾷ 

ΟἨτ]ςί 6εδας {ιο Τιογᾷ, 5ο πας γε 
ἴῃ Ηἴτη: 
1 Βοοίἰρᾷ δηᾷᾶ Ῥαἳ, αρ ἵπ Ἠϊπη, απᾶ 

5ἰαρΗε]μεᾶ ἴῃ {Π6 ΓΗ, 48 7ο Ἠανε 
Ῥεεπ ἐδαρηὺ, αροππάῖηρ που θῖη γη {]ι 
ΠιαπκερινΊπρ. 
8 Ῥεψατο Ἰεβί Αησ πια 5001] γοτι ] 

{ητοτ ΟΒΟΡΙΥ απά να] ἀεοθίῇ, 
3ΤΤΘΥ απο Ἱτααποη Οὗ ππσπ, αἴτοι {]ιο 
Ιπαᾶιπεπίς οὗ πο ποτ], απᾶ πού 
αἴζετ ΟΠτ]ςί: 
9 Έον ἴῃ Ἠϊπι ἄν] 811 {Π6 {π]- 

ηθβς οὗ {με ἄοἆμεβᾶ Ῥοά11γ. | 

| 

1981 
Νοῦν 1 γε]οῖσθ ἴῃ ΤΗΥ ϱαΠεγῖπρβ 

ον γοαγ βα]τα, δα Β1 αρ οἩ ΤΗΥ 
Ῥρατί ὑπαῦ ὙΠΟ 15. Ἰδοϊηρ οὗ 
πο δἰηϊούϊοηβ οὐ ΟΠ υῖϑὺ ἴῃ ΤΥ 
εξ] Τον 15. θοᾶγ᾽β β8θ, ψ βοῇ 

20 16 ἴπο ομαχο]ι: π]εγθοί 1 παβ 
ππαᾶο ἃ τηϊηϊβύθυ, δοοουᾶϊηρ {ο 
{ΠπῸὸ 1 ἀἸθρθηβαύίοη. οὗ ἀοα τ ΒΟ 
πας ρΊνει 1Πθ Το τοι-γαχᾶᾷ, ἴο 

26 {π|Η] ιο ποτᾷ οἳ ἀοᾶ, ευεπ Έλα 
πιγδί6υγ ΠΟ Πα Ῥεεπ ΜΠ] 
2{γοπι 811] ἃρ65 απᾶ ϱεπογαῖοηΒ: 
Ῥαΐ πον Πα] 16 Ῥθθὴ ππαπϊ[οβέεί. 
{ο Ἠ15 βαϊηΐβ, το Ὑ]οπι αοα πγαβ 
Ῥ]εαδεᾶ {ο παα]κο που π]αῦ 15 
ἴπο τίοµεβ οὗ {μα ρ]οτγ οὗ {15 
ΤΙΥΒ{ΘΥΥ ΑΠΙΟΠΡ ἴμα (θη 1165, 
συλΙοἩ 15 ΟἨτ]ςδῦ ἴῃ τοπ, {πΠ6 Ἠορε 
οἳ ΡΊΟΥΥ : π]οτη πγο Ρυοοϊδίτη, α- 
ΤΟΙ} ΠΡ ΕΥοΥΥ Τηϑ απ {θας]- 
ης ΘΥΘΙῪ ππαπ ἴπ 8] πηβᾶοπη, 
ὑπαί στο πιαγ ΡΥθβεπί ΘΥΘΥΥ Τη 

29 Ῥετ[αοσυ ἴῃ Οµτ1εί; πιΠετοππίο 1 
Ίαροαν 8150, εἰτϊνῖπςρ αεεοτᾶιπρ 
{ο Ἠ15 πποτ]άτς, θὰ που κοῦ 
{ῃ τη ΣτηϊσΗ{Ι]Τ. 

24 

2 οο 

3 ἘΌΓῚ ποι] Ἠαγο τοα πον 
Ίου στθα{]γ 1 δέν ον γοι, απᾶ 
10Υ ἔπετα αὖ Τ,αοᾶῖσθα, απ ΤοΥ 85. 
ΤΙΒΏΥ 48 Ἠαγνο ποῦ 566 ΤΙΥ {ασε | 

[ὩΣ ἴῃ ἴλμο ἤρθβῃ ,; αι ὠιαῖν Ἠεατίς 
ΊΠαΥ Ὀ6 οοτηξογίαεᾶ, ἴ]εγ Ῥαϊπρ 
Επί {ορεί]εν ἴῃ Ίοσθ, απᾶ ππῖο ͵ 
81] τίομοβ οὗ {πὸ 4111] αβδπγαπσς 
οὗ ππζεγβίαπᾶἶπᾳ, ὑπαὺ εν τπαγ 
Έπονν {πε τηγςίευγ οἵ ἀοά, ὄευει 
ΟἨτίςς, η ποπ απο 811] {πὸ 
πδαδαγες οὗ πηβάοπα απᾶ Κπον- 
Ἰεᾶσο μάθη. Τ]ΐ5 1 Ραγ, εμας 
ΠΟ Ο0Π6 ΊΠΑΥ ἀε]αᾶο τοι πμ 
Ῥ6ΥΡΙΘΡΙΥΕΠΘΑΕ Οὗ 8Ρεεο]ᾗ. ἘῸΣ 
ποῦ Τατ αρβεπέ ἴῃ {ιο Πες], 
χοῦ δ 1 τ] τοι ἴῃ ο βρὶνῖτ, 
Πογίπρ απά Ῥε]ιο]άΐπς γοῦν ογᾷ6χ, 
απᾶ με βἰεᾷ[αββίπαβς οἵ γοῦν 
{410 ἴῃ ΟΠ ἰθὺ. 

Α5 ἔπετεῖοτγε γϑυϑοοϊνϑαᾶ Ομν]ςί 
“6585 {π6 Τιογ, 5ο ὑγαῖς ἵπ τη, 
χοοίθᾶ δηᾶ Ῥαϊ]άεᾶ αρ ἴῃ Ἠΐτη, 
απᾶ δ Π]5Π6α θ᾽ γοῦν 816}, 
ΘΥΕΠ ἃ8 γ86 ποτε ἐδαρηύ, αροππιᾶ- 
ἴηρ ΤΙ ἑΠαπ]βοῖνίης. 

8 Τα] Ἰεεί Ἱερδί {πεγο 5]α] "8 
αΠΥ οπο ὑπεῦ τπα]κεί] 5Ρ01] οἵτοα 
Ώωτοιρβ] δ ΡΗΠΟΒΟΡΗΥ αιιᾷ ταῖτι 
ἀοσαῖς, αἲίεν ἐπ ἰαβμοι οὗ 
ΊΠΘΗ, δου ἴμο Ὀταάϊπεηίς οὗ 
ια νγοτ]ᾶ, απά ποὺ α[ίεν ΟἨτιεί: 

9 {ον ἵπ ἴση ἀπο]είι αἲ ἴμπα 
{11688 οὗ ὑπ ἀοἀ]μεαᾶ Ῥοᾶψ, 

Φι ὃν ὦ 

πα: δὲ 

1ου, 
δίειραγ- 
5). 

3 αν. 
“γοηι {ο 
ασε5 απᾶ 
΄γοπι ἐμὰ 
φοηεγα- 
ἐἱογικ. 

3 ΟΥ̓́ ἦι 
Ῥοιῦθ)" 

405, 
Γιύπεδς 

5 ΤῊ 8ῃ- 
οἴεηί 8ιι- 
που 165 
ΥΑΣΥ 
Τα ἢ ἢ 
{πο {οχί 
οἵ 16 
ῬαββαΡο. 

605, ν/ 

Ἰ Βοπια 
αποϊοηίέ 
Δ ΠΟΥῚ- 
{165 'π- 
βού ἐγ ἐΐ. 

805, 8εε 
το]ιοί]ιε: 

905, 
εἴεπιεηίς 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ. 

- - ’ 

94. Ὃς νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήµασί μον ῖὸ 
” -“ Ν { / 

ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρώ τὰ ὑστερήματα 
Γρ / ” “Ὁ ” ” , 

τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου 
”- - » 

ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκ- 
ΜΝ ΔΙ αμ » ΄ 3 Ν / Ν " 

2ο κλησία᾽ ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος, κατὰ τὴν 

οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς 
« - - ΄ “ Ν 

306 ὑμᾶς, πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τὸ μυ- 
΄’ Ἄ ΄“ 

στήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων 
ος - νο 90 ἋΣ 2 6 - 

καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν᾽ νυνὶ Ὁ δὲ ἐφανερώθη τοῖς 
ΟΡ} Ε “ ο 3 ς δ , 

97 ἁγίοις αὐτοῦ, οἷς ἡθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι 
τίς δῚ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου 

, :) - ἔθ Ὁ φ ” Ν 

τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅς" ἐστι Χριστὸς 
ας ε ᾿ - / ή δε γυκίσν 

ο ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης" ὃν ἡμεῖς καταγ- 
᾿ - / ” Ν 

γέλλομεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον, καὶ 
/ , / 

διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, 
" »" 

ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον 
15 

εἶ - 5 9983. ᾿ Δ Ν ο ᾽ ἐν Χριστώ ᾿Ιησοῦ“ εἰς ὃ καὶ κοπιῶ, ἀγω- 
/ μ Ν Ν πλω 3 - Ν 3 

νιζόµενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τὴν ἐνερ- 
γουµένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 

2 ον ΄ 3, ΄“ 

2. Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω 
΄σ - “ 

περὶὶ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ ὅσοι 
[ή 

οὐχ ἑωράκασι τὸ πρόσωπόν µου ἐν σαρκί, 
ἵνα παρακληθώσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συµβι- 
βασθέντων” ἐν ἀγάπῃ, καὶ εἰς πάντα πλοῦ- 
τον ὃ τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς 
ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ" καὶ 

- “ εν 

πατρὸς καὶ τοῦῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ εἰσὶ πάντες 
- ’ 

οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως 
“ [ 

4 ἀπόκρυφοι. τοῦτο δὲῖ λέγω, ἵνα μή τις» 
“ Δ 

ὅ ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. εἰ γὰρ 
Νε δν ν ” ᾿ Δ - , κ᾿ 

καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν 
« ΄“΄ 5» / / ΔΝ ” «ς “ ν᾽ 

ὑμῖν εἰμί, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν 
’ ν “ ΔΝ 

τάξιν, καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν 
’ « - 

πίστεως ὑμών. 
Ξ 3 , « 
ὃ Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν 
Ἰ τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐρριζω- 

) ΄ 

μένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ βε- 
’ 9 οὐ ’ 8 » ᾿ 

βαιούμενοι ἐν τῇ πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, 

περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ' ἐν εὐχαριστίᾳ. 

τῷ 

ο» 

΄ , ς ” ” « 8 Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγω- 
- ν᾿ “ / ν “ “ / 

γῶν διὰ τῆς Φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπά- 
Δ Ν / “ ” ’ 

της, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, 
΄ “ , 

κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ οὐ 
. Φος - ἧς 

9 κατὰ Χριστόν ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν 
-“ / - 

τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, 

18. πι, Ὃς (Νῦν) 

19 (-μασι) ΟἨι. μου 

τῷ φ- οπι. Ἰησοῦ 

1 ὑπὲρ 

3 συμβιβασθέντες 

ὃ πᾶν πλοῦτος 

4 (θεοῦ,) 

ὅ ϱπι. καὶ πατρὸς καὶ τοῦ 
Παγα. βἰαίεδ ἰ]αί απι- 
οἶεπιί αι]ιογἰκίες υαγ]! 
πιιισ]ι 

6 οπι. τῆς 

Τ οπι. δὲ 

8 μηδεὶς 

9. οπι. ἐν 

10 οπι. ἐν αὐτῇ ἰ6.υἱ, οὶ 
πιαγρ. 
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'. 0ο, ἐγ 
1υἱπιδεῖ]. 

1.09, 70} 
εαῦισ 
απᾶ 
αγ ]ς- 
ἸΏ. 

Γον, πι 
φαγί. 

ιο, 
Ζαᾶσε 
ασαΏιδί 
οι. 

τα». 
δαῖτ α 
αοἴιι- 
ἑαγν ἴῃ 
τι ἐζἱ- 
ἐγ. 

" ον», 
εἰοπιεγιίδ. 

"ον, 
»ιιηῖ8}:- 

ϑραγίησ. 

Το ΤΗΕ ΟΟΤΟΡΡΙΑΝΡΒ ΤΙ. 10--- ΠΤΙ. 1. 

1611 
10 Απᾶ Ὑο 816 οοπιρ]είο [ἢ ἨΙη, 

ν/μΙο] 15 πο Ἰεαᾶ οὗ 811 ρτϊπεϊραΠίγ, 
απ ΤοΥΘΥ. 
11 Τη ΠΟΤῚ 8150 γο 8168 οἰγοππποϊβδοᾶ 

σῖθ]ι ἐπ᾿ οἰγοπποϊβῖοη τα νο 
λαπᾶς, ἴῃ Ῥαάτς οϐ {π6 Ῥοάυ οὗ 
ιο 5βῖπιβ οἵ {πὸ ΒεΡΗ, Ὦγ χε οΙγοΠτη- 
οἰβίοῃ οἵ Οµτ1Εί: 
12 Βαυυοᾶ πι Ἠϊτα ἴῃ Ῥαρίίσηι, 
ΠΟΥ ΘΙ ἢ 8150 γοι 816 1Ί5εη 10} [πι 
ἔπποτσ]ι ὑπ6 {αι οἳ ιο ορϑυδύϊοῃ 
οὗ ἀοἄ, πιο Παζ] γαϊβοᾷ Πίτα Τγοπα 
{πιο ἀ4εαᾶ. 
18 Απάγοτι Ῥεΐπρ ἆθαᾶ [ἢ τοαγ ΒΊΠΒ., 

απᾶ {πο πποϊγοπτης]βίοπ οἳ γοῦν ἤθ5}), 
Βα Ίο απϊσ]κεπιθᾷ {ορείμεν να πι, 
λανῖπσ Γογσῖνει γοα 811 ἴΥεςΡ8ΡΡΕΡ, 
14 Ῥ]ουάτπς οαὐ ἴπο παπᾶν ηρ 

οὗ οΥαϊηδη 665, ὑπαὺ πνας ασαἰηδί τι8, 
τ ΠΟ γγας οοΠ{ΓαΥΥ ἴο τας, απᾶ ἴοο]ς 
16 οαὖὺ οὗ ἴ]λο ππαγ, παῖἩτπρ 16 {ο Ἠ1β8 
Ονοβ8: 
15 Απ Πανῖης ϱροϊ]εᾶ ρτϊπαϊραΗ{1ες 

απᾶ ΡούθτΒ, Π6 τη ἃ Βῃθνν οὗ {ηεπα 
ορθη]γ, ἑΙππηρΗίηρ ΟΥΘΥ ὉΠ ΘΙ ᾿ 1 10. 
16 Τιοῦ πο τῆϑη ὑπουρίουο ἹἸπᾶρα 

γοα 1 τηραῦ, ΟΥ ἴῃ ἀγίη]ς, ΟΥ̓ ἢ ἴῃ 16- 
βρϑοῦ οὗ δὴ Ἠοϊγᾶδυ, οὐ οὗ {π6 εν; 
ΤΊΟΟΠ ΟΥ̓ οὗ {Πο Ραβρα{]ι ἄαῃς: 
17 ἨΠΙε] 816 ἃ ΕΠαᾶοι οἵ εΙπρς 

{ο οππ6, θα ὑπὸ Ῥοάγ ἐ8 οὗ ΟἨτῖδί. 
18 Τιοῦ πο τῆ8ῃ ἸῬεσπϊ]ο τοι οὗ 

γοαν τοπατᾶ, ἰὴ ἃ πο]απίατγ Πα- 
πΙΙΠ{γ, Δ ΤΟΥ ΒΕ ΡΡΙηρ οὗ Απροί», 
Πιίγαθίηρ 1Πΐ{ο ποβθ {Πϊηρβ ΠΟ 
Ἠο πα ποὺ 8θ66Π, ναϊπ]σ ραβεᾷ αρ 
Ῥγ ἰδ ΠαβΗ]γ τηϊηᾷ : 
19 Απ ποὺ Πο]άϊπς {π6 Ἠοαᾶ, Γγοπα 
ὙΠΟ. 81] ἴπο Ῥοᾶγ Ὦσ Ιοϊπίς απά 
Ῥαπᾶς Πανίπρ ΠΟΙ ΙΒῃτηθηῦ πηϊπς- 
{ογαᾷ, απᾶ Ἰτϊῦ {ορεῦ]Ἡαχ, Ιπογεαβεί]ι 
τ ἢ ἐπ Ίπογεαξο οὗ ἀοἆ. 
20 Ὕπενγοίοτο 1 γο Ῥο ἀθδᾶ σι 
Ον] ἔγοια ὑπὸ Ινπᾶιηθπίς οὗ {με 
φοτ]ᾶ, ΥΊγ, ἃ5 ἔποτπσ]ῃ Ἠνίπρ ἴῃ {ο 
νοτ]ᾷ, αγο γο εαρ]εοί {ο ΟΥ̓ Π ΠΟΘ 59 
21 (ΤοπεἩ ποῦ, ἐπβίεποί, Παπᾶ]επιοί: 
22 ΠΙΟ 81} αγο {ο Ῥογίβδα τὶν 

{πο πβίπρ) αξίει {ο οοπηπηαπά πια {β 
απᾶ ἀοοίτίποβ Οὗ ΤΠΕΗ : 
25 ΠΙΟΣ ὑπίηρβ Ἠανο Ἰπᾷεεᾷ ἃ 
ΒΗΘ οἳ πηράοπι ἴῃ πν]]-νγουβ]Ιρ 
απᾶ ἨππηΠ{γ, απᾶ Ιπερ]εοίπσ οὗ {Π6 
Ῥοάᾶγ, ποὺ ἴῃ αΠΥ Ἠοποιχγ {ο {πὸ 
βαβ{γίηρ οὗ {π6 ἤθ5}. 

9 Τ γε πη Ῥο τῖδεπ νηζ] ΟἨτ]ςέ, 
5661 {Πορβο {μ]ηρς σ/ΠΙεἩ αγο Ρουθ, 
που ΟἨτ]5ί βιζύθῦ ον {π6 σὶρ 
λαπάᾶ οὗ ἄοα: 

1881 
10 απᾶ ἴῃ Ἠϊτη γο αγθ πιαᾶο ΓπΠ, γ]ιο 

18 ἴ]ο Ἰεαᾶ οἳ αἲὶ ργποϊραΠψ απᾶ 
11 Ῥοπας: ἴῃ ΠΟΙ γ6 Ίγετο 8150 

οἴγοππηςεῖδεᾶ πλ α. οἴτοπτησΙβΙοἩ 
τοῦ τιαᾶο πμ ἸἨαπιάςδ, ἵπ ινε 
Ῥαυαπσ ΟΥ̓ οὗ {π6 Ῥοᾶγ οὗ [πε 
ἤρβῃ, ἴθ {Π6 οἸστοιΠοἸβίο οἵ 

12. Οµτὶςί; Πανῖης Ῥοσπ Ῥατῖας τ ἢ 
Μήτη ἴῃ Ῥαρίίσπι, ὙΠ οἷ Ὑθ γγεγα 
4150. ταῖδεᾷ ση Ἠϊῖπι {πτοπρ]ῃ 
ταὶ! ἴῃ {πο πγον]ίπς οὗ ἀοᾶ, π]ο 

18 τα]βεᾷ Ἠϊτα ἔγοπη {11ο ἆθαα. Απᾶ 
γοι, Ῥεϊηπσ ἀοαᾶ {πνοαρῃ τοιΥ 
ΊΊ6βΡΔΞΕ65 απᾶ {πο αποϊγοπτη- 
οἴρῖοπ οὗ γοῦν Β65]1, τοι, 7 δαη, 
α1ἃ Π6 ᾳπἹο]εη {οροί]ιαν πα Πΐτη, 
Ἠανίπρ-{ογρΊνεπ τι8 811] ΟΥ̓ {γ65- 
Ῥαββ65: Πανίησ Ὀ]οὐ 6 οαῦ 186 
Ῥοπά νυν εη ἴῃ ογάιπαπισες ἐπαί 
πας ασα]ηδῦ ας, ὙΠΟ γαςδ οΟἩ- 
ΤΥΔΥῪ {ο τι5: απ Π6 Πα {αἷκετι 18 
οαῦ οὗ {μα πναγ, παϊΠτις 16 {ο {πὸ 
ογο55; μανίπρρα{ ο {γοτη ΠΙπΙΡΕΗ 
{Π6 ΡΥ πο ρα 0165 απιᾷ ὑΠ|6 ΡοπγοΥΑ, 
Ἠθ ππαᾶο ἃ 5ΠΟῪ οἳ {Ἠετη ορεΠ]γ, 
παπαρΗῖης 9Υ6Υ {μοθτη ἴῃ 18. 

16 Τιοῦ πο πιαπ {πογείογο ]πᾷσε 
τοι ἴῃ τηθα{, ΟΥ ἵπ ἀτ]π]ς, ΟΥ ἴῃ 
χοβροςῦ οὗ ἃ {οαδῇ ἄαγ ΟΥ ἃ ΠΟῪ 

17 πποοῦ ΟΥ ἃ ΒΕ ὈΡα ἢ ἄαγ: ὙΠ 
ΔΥΘ ἃ 5ῃδᾶον οὗ {πα {πϊηρδ {ο 
οοπ1θ; Ραΐ {πὸ Ῥοᾶγ 15 Ο]βῦς. 
Τιεῦ πο Τπαη τοῦ γοὰ οἳ γοῦν 
ῬΥ1Ζ 5Ώγ α το]απίανγ Ἠαταϊμγ 
απᾶ ποτεμαρρίπρ οἵ μα απρε]ς, 
4άγο[μίῃπςρ ἴῃ ὑπὸ {πρβ πΙσ] 
Ίο Πα] ὅβθϑθῃ, ναϊη]ν ραβοᾶ αρ 

19 Ὦγ 5 ΒαβμΙγ ππϊπά, απᾶ ποῦ 
Ἰο]άϊισ ἔαθὺ ἴ]ο Ἠεαᾶ, ποτ 
πνποπῃ 81] {]ιο Ῥοᾶγ, Ῥείπρ Βα ΡΠ θα 
απᾶ Ἰσηξ {ορείλεγ {μτοιρῃ {πο 
1οἶπ{β απ Ῥαπᾶς. που ΘΒ ἢ ση 
{πο Ίποχθαδε οἵ ἀοἆ. 

Τῇ γε ἄῑεα πι ΟΗτ]5{ ἔτοπα ἴῃα 
θγπᾶησῦς οὗ {ΠῸ ποτ], νἩγ, αξ 
ὑποαρῈ Ηνίτπσ ἴῃ {με πγοτ]ᾶ, ἆο γε 
ΒΕ] Θ οὗ γοἈγβε]νοΒ {ο ΟΥ̓ΔΙΏΔΠΟΘΒ, 

21 Ἠαπᾶ]ο ποῦ, ΠΟΥ {αβΐ6, ΠΟΥ {οπςἩ. 
22 (411 10} ὑμ]ηρ5. αὖθ ο ῬΘΥΪΒἢ 

στ {Π|6 πι5]ΠΡῚ, αὔξοι {ῃμαρτασερί5 
25. δῃ6 ἄοοϊτιπθβ οὗ τηθη ΠΙΟ] 

Φῃϊηρ5 ἤἢᾶνο Ἰπάεοᾶ ἃ 5ΒΠ ον ο  τής- 
οτι 'ἴπ πν]]-γγοβΗΡ, 86 Ἠτιτηὶ- 
Ἠίπ, απᾶ βου {ο ἴἶο Ῥοᾶγ: 
διιέ αγε τοῦ οὗ αγ Τγα]πο ασαϊτιδε 
186 Ππάπ]σεπισο οὗ {ο Ἠσς]ι. 

3 ὮἩΤ ἴ]οπ γοπγοτεταϊδεᾶ {ορείμαν 
ιο ΟΠ], βϑοὶς ἴμο {μπρς 
{παῦ αγο αὔογο, ποῦ ΟἨτ]ςέ 15, 
πθαζεᾷ οἩἨ {ἔ]ιο τὶσ]{ Παηᾷ οἵ ἄοᾶ. 

14 

1 σι 

18 

20 

1 ΟΥ, {6 
δοπα 
ἐμαΐξ σα 
ασαϊπδί 
118 ὃ 
ἐΐ5 ογαζ- 
αζοξ 

505, 
αυ για 

»μὶ ὦ" 
7 οηι 
ιοί 
Πί5 Ῥοάγ, 
πὲ ιαᾶε 
α»ηοιυ 
οὔ {πια 
φγϊηοῖ- 
γαϊζιϊες 
ὅο. 

80Υ, ο 
Πῇ5 οι. 
ΕΥ 
4111. 1 
ΙἩππΙἄμ 
80. 

40Υ, 
ἑακίης 
μὲ δίαπα 
ὩΠ0Ο}. 

5. ΜαπΥ 
Δα  ΠΟΥἹ- 
{1688, 
80116 
αποϊοηῖ, 
Ἰηβδοτί 
ιού. 

60», 
εἴεπιεγιίς 

Τ0υ, 
Ποιοι 
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, ᾿ 2 3 σ΄ ΄ σ » 

10 καί ἐστε ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὃς ἐστιν 

11 ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας" ἐν ᾧ η η ης αρχη υσιας Ω 

καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ, ἐν 
“ γ᾽ , “ - - 

τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν Ἡ 

τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, 

19 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ ς ᾧ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ 

καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνερ- 
΄σ ΄“ - Δ 

γείας τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ 
- “ Ν ς « Δ 2 9. 15 

19 των νεκρων. και μας, νεκρους οντας εν 
- , ΄“- -“ 

τοῖς παραπτώμασι καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς 
Ν “ κ ἌΡ προ 

σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεῖὸ σὺν αὐτῷ, 
ῃ - / 

χαρισάμενος ὑμῖν" πάντα τὰ παραπτώματα, 

Ἡ ἐξαλείψας τὸ καθ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς 
ον “᾿ς ϑιὼξ 

δόγμασιν, ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν καὶ αὐτὸ 
ο - ΄ Φαν ἦρκεν ἐκ τοῦ µέσου, προσηλώσας αὐτὸ 

” -. . / Ν Ε » Ν 

Ιδτῷ σταυρῷ᾽ ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ 
Ν 2 , ἐδ / 15 » / τὰς ἐξουσίας, ἐδειγμάτισεν]ὸ ἐν παρρησίᾳ, 

θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 
τ ε ΄ 5 /  ὁὸ 

16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινετω εν βρώσει ἢ εν 
Ἀ ΄ “ Ἅ Ἅ πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαβ- 

δι Ὁ. Ν κ ᾿ 
17 βάτων᾽ ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ 

18 σῶμα τοῦ Χριστοῦ. μηδεὶς ὑμᾶς καταβρα- 
Ω » ΄ 

βευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρη- 
, ΄ » ὰ ὰ ν17 εφ » 

σκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβα- 
- ” Ν ΄“- 

τεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς 
ΔΝ 2 “ ἊΝ ᾽ “ Ν , 

19 σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλῆν, 
» - ε΄ 5 ε Η͂ ΕΦΕΕ. Ἆ ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα, διὰ τῶν ἀφῶν καὶ συν- 

, 2 / Ν / 

δέσµων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμε- 
” δ 5 - - 

νον, αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ. 

20 Εἰ οὖν!" ἀπεθάνετε σὺν τῷ 9 Χριστῷ ἀπὸ 

τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί, ὡς ζῶντες 
» { ’ Ν ιά ΔΝ 

91 ἐν κόσμῳ, δογµατίζεσθε, Μὴ ἅψῃ, μηδὲ 
σ 

9» γεύση, μηδὲ θίγῃς (ἅ ἐστι πάντα εἰς Φθο- 
Δ - 2 / 

ρὰν τῇ ἀποχρήσει), κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ 
΄ 3 

28 διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων; ἅτινά ἐστι λό- 
Ν - / ) ) / ΝΥ 

γον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ καὶ 
’ Ν 3 ’ ’ 3 » ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν 

- Δ ΄σ 

τιμῇ τινὶ πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. 

5 Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ ἜΑ! ο ο 
Ν ” ο Ἣν ς / ” 

τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐσ- 
τι ἐν δεξιᾷ τοῦ. Θεοῦ καθήμενος. 

Ἡ ϱπι. τῶν ἁμαρτιῶν 

13 ϱΠι. ἐν 

19 αᾷ (ν) ὑμᾶς 
14 ἡμῖν 

16 (Ἠαγᾳ. ἀπεκδυσάμε- 
νος, τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 

ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν) 

16 (Παυᾳ. θέλων,) 

17 οπι. μὴ 

18 0η. οὖν 

19 πι. τῷ 
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"ον, 
πα ζγις]. 

ον. 
ἢ ὦ 

γίαϊη!. 

.αΡρεαχ τ] ἨΙτα 1ῃ ΡΊοτγ. 

ΓῬ]ιδνα, Αἶῆιγ οοπηπιαπἰσθ βίον. ος 

ναί Ὑθ Ἰανε Ῥαί οῦ ια οἷᾶ πα 
| τ} Ἠ18 ἀεεᾶς: 

| 
| 
᾿ 6ΠΙΠΟΙΦΙΟΗ, 
| Ῥοπᾶ, ΠΟΥ 1γεθ: 

Γυπαπ{π]. 

το ΤΗΕ ΟΟΤΟΡΡΙΑΝΡ ΤΙΙ. 2-18. 

1611 
2 Ῥεῖ τοι Ἰαβοοίοιῃ ον ἐμπιρς 

4ῦογο, ποῦ ον {πρβ οἩ μα εαγ{Ἡ. 
9 ΒῬῸΥ γε 818 ἀεαᾶ, απιᾷ γοαν {ο 15 

μια σι Οτ1βύ ἴῃ ἀοά. 
4 παν ΟΠν]οῦ, π]ο 15. οὐ Πα, 

58.811] αρρθαχ, ἴ]ιεπ 588} γο 8150 

ὃ Μοτιγ ὑλεγεῖογο γοἩχ 1ΠοΙΠΡΕΥΒ 
ψυμ]ο]ι ΓΘ προπ ὑπ θαυ: Γουγπ]ζα- 
{101}, ἘΠΟΙΘΔΏΠΘΒΒ, Ἰπογαϊηδίο αἴοθς- 
Που, εν. οοποπρίβοεπςσε, απιά οοΥθ- 
ὑοτιϑη 655, πΠΙσοΠ 15 14ο]αίαγΥ: 
6 Ἐον νο ὑμϊηρδ᾽ βα]κθ, ἴ]ιο 
ταῦ οὗ αοα οοπιεί]ι οἩ ἴ]ιο ολ]]- 
ἄχθη οὗ ἀἱδορεάίοπορ, 
7 Τὴ {π6 πο] γα δἷ5ϑοὸ ψαϊκοᾶ. 
ΒΟΙΘὕη6, 6 γε Ηνες 1ἢ {μθπῃ. 
8 Βιυῦ ΠΟῪ γοι αἶδο ρει οἱ αἲ 

{π6586, 8ηρον, γαι, τη8}166, Ῥ]αβ- 

οὗ τον πποπ{]. 
9. 116 ποῦ ο1θ {ο αποὐΠμον, 5οεῖπρ 

10 Απιά Ἠανο ραῦ οἩ ἔπ Παν’ 1Π8Π, 
Γ πνΏΙοῖ 15 τοπθυγοά ἴῃ Κπον]εᾶρε, αἴζου | 
{86 ππαρο οἳ πα ὑμαῦ οτθαύεά τη, | 

11 Ἠιεγε ἴ]ογα 15 ποαϊ]ου ἄγεεῖς, 
ΠΟΥ {6 ν7, οΙγοιπποΙβΙοη, ΠΟΥ αποί- 

Ῥαχρατίαι, Ῥογίμία, 
ρα Ομτ]ςί 15 8]], 

δα ἴῃ α]]. 
12 Ῥαΐ οἱ ὑπουθίου (α5 {Ππ6 ε]εοῦ οἳ 

αοᾶ, ΠΟΙ͂ απᾷ Ῥε]ονεά) Ῥουνθὶβ οἵ 
ΙΠΘΥΟ1Ί68, Ἰπάπαβς, Ἠππηρ]επθβς οἳ 
ΤῊ] 61, ΤΠΘΘΙΘΒΡ, Ιοπρβιῇετίηρ, . 
15. Ἐοτρθατίπσ οἩπθ ἃπούπμοι, απᾶ 

{οτρ]νίησ οπο6 αποί]μεν, ἢ αγ πια 
Ἰαγο ἃ Ἰᾳπαγτεὶ αραἰηδί ΑΓ: ΘΥΘῊ 
α5 ΟἨτ]ςί Τογρανε γοα, 50 αἱβο ἄο γα. 
14 Απιά 8ρογο 811 {ιοβο (ήπρς ρεέ 

οὐ οπατΙγ, ΠΟΙ 15 ο Ῥοπά οἵ 
Ῥεγ{θοίθβς. 
16 Απᾶ 1εῖ ὑπὸ Ῥθασο οὗ ἄοά γι] 

ἴπ γοιχ Ἠθαγῦς, {ο ὑπ ΒΟ}. 180. 
γ6 816 οα]]εά ἴῃ οπθ Ῥοᾶγ: απᾷ Ῥεγε ' 

16 Τιεῦ π6 ψοχᾷ οὗ Οτὶδί ἆνγε]] ἰὼ 
γοα τ16ΠΙγ ἴῃ 811 νηδᾶοτα, θεασο]ίις 
απᾶ αὐπιοπϊβ]ηῖης 9Π6 Δ Πού ἴῃ 
Ῥβαμηβ, απᾷ Ἠσιππς, απά ΚΡ υ ὑπ] 
ΒΟΠΡΒ, Βἰπρίπρ νηζ] ργαςθ ἴῃ γοιγ 
Ἠοαι {5 {ο πα Τιοτᾶ. 
17 Απᾶ νηιαίδοενεχ γα ἆο ἴῃ γγονά | 

ΟΥ ἀαθεᾶ, ἄο 811 ἴθ πὸ Ναπιο οὗ 
ιο Τιοτᾷ ᾖοδαςδ, ρἶνίισ ἔμαπ]ς {ο 
ἄοά απᾶ ὧιε Ἐαΐ]ον, Ὦγ Ἠπη. 
18 νο, βαἈιπϊ{ γοἈγβε]νθβ πηΐο 

γοιν ον Ἠαβδραπᾶς, ἃ5 16 15 Πἱ ἴῃ 
πο Τιονά. 

[18 

1881 

2 ϑοὺ γοῦν πηπᾷ ον ἐπ6 ἐπίπρς 
ια ἆγα ἆ3μονο, ποὺ οὐ. {ἴ]πο 
{ήρ5 μα αγο προη {ο θαγΕΙ. 
Έοχ γο ἀῑεᾶ, απᾶ γοῦν Ἠΐο 15 
«14 τι ΟΠ γῖδὺ τὰ οσα. Ὑ/μεη 
Οµτ]βί, τοῖο 5 ΤΟὰν 116, 5881 6 
ππαπηεβίοᾶ, ἔμοι βΠα]] γε αἷβο 
νι Ἠϊπα Ῥο πια [εβξεά ἴῃ ρ]οτγ. 

3ΜΟτΙΗΙγ ἐμεγείογθ γοιχ ΤΙΘΠΙ- 
Ῥους ΠΟ]. αγο προπ {πο εα.{Η; 
Του πη] σα οι, Ἱπο]εαηπθβς, Ῥας” 
10Η, 6011 ἀθβῖτα, απᾷ οονείοτβ- 
ἨΘΒΒ, Ί]ο ΜΉ. 15 ἸΔο]αίγ ; 
{ον ΒΟ. πσβ’᾽ 58 116 οοπιθϐ]Ἡ 
{π6 ντα] οὗ αοα ϑαροι {μα βοπΒ 
οἵ ἀἰδορεάίοπος; 41π ελα ΒΊΟΝ 
γθ αἱδο πνα]]κεᾷ αἴογοαίῖης, τ 

8 το Ἰϊνθᾶ ἴῃ ἴλεβο ἐπΐηρβ. Ἐπί 
ΠΟΥ͂ ραῦ 7ο 8150 αγαγ 81] {Π656: 
8Ἠβο6Υ, τα, ΤηΔ]166, γα] ηρ, 
ΑΠαηπα{α] ερεακίπςσ οὐ οἳ γοῦν 
τηοαῦ : 116 ποῦ οπθ {ο αποΐμεν: 
βοεῖηρ ὑπαῦ γϑ Ἠανο ραῦ οῦ {π6 
οἷᾶ τα πι Ἠ]5 ἀοἴπσς, απᾶ 
Ίαγε ραΐ οἩἨ 616 πού τη), γγμῖο]ι 
15 Ῥοΐηρ τεπιογγοᾷ απι{ο Ιπιοπ]εᾶρε 
αἴζει ἴ]ο Ίπιαρο οἳ Ἠϊπ ὑπαὶ 
ογεαἰεᾷ Πα: πηεγο ἴ]ιετο οδη- 
ποῦ Ῥο (γοεῖς απᾷ ὅθ, οἵγ- 
ΟΠ Οἴου. απᾶ αποϊγοπτησΙβίοη, 
ῬατραχίαἨ, Βεγίμίαῃ, Ῥοπάπακ, 
ἔγεειπαν: ας Ομτ1ςί 16 811, απιᾶ 
ἴῃ α]]. 

Ῥαὺ οὐ ἐπουθίουθ, ἃ5 ος 
οἰθού, ἸιοΙγ δια Ῥο]οναᾶ, ἃ Ἠθατί 
οἳ οοπιραδβίοΠ, Ι«ΠπάΠΘΡΒ, ππιτη1]1- 
Υ, ΤΠΘΕΟΚΠΘΕΕ, Ἰοπρριῇετίπρ; ΓΟΥ- 
Ῥεατίησ οπθ αποίµαὶ, δα ἔου- 
βἰνίηρ εαεἩ οἶμεν, 1 αΠΥ ΤΠαΠ 
Ἠανο ἃ οοπιρ]αϊἰιό ασαἰηδί ΑΠΥ: 
ΘΥ6Π α5 {πὸ Τιονᾷ ἴογσανο γοα, 
80 45ο ἆο Ὑο: απᾶ αὔονε 81} 
{π6586 (Πρ μέ οη Ἰονθ, ΠΟ ἢ 
18 ὑπ6 Ῥοπά οἵ ρεγ{εσίπθβΒ. ἀπᾶ 
Ἰοὺ {ο Ῥουςο οὐ ΟἨμτὶιξί ὄγα]αε 
ἴῃ ουν Ἠθδαν{ς, {ο ἴ]παο ν]ῖσ] 4150 
γθ 676 α]]εά ἴῃ οιιο Ῥοᾶγ;: απᾶ 
Ῥο το ὑλαπ]{α]. Τιεῦ {π6 πνοτᾷ 
οἱ ΤοἨτί{ ἀπγε] ἵπ γοι τῖομΙψ 
ἵπ αἲ] πηράοτα; {θασμίπρ απά 
αζπποπϊκΗηίπς 8οπθ απού]θν γη ζ]ι 
Ρ5ΕΩΡ απ Ηγταπς απ βριγϊτπα] 
ΒΟΠΡ5, βἰησρίηρ 0 ρναοςθ ἴῃ 
σοῦ Ἠθαχίβ απίο ἄἀοά. Απᾶ 
ν/λαίδοενοχ ο ἆο, ἴῃ του οὐ ἴπ 
(664, ἄο 811 ἴῃ ὑπ παᾶπῖθ οὗ ο 
Τιογά ἆεδας, αἰνίπρ Πα {ο 
αοᾶ {πὸ Εαίΐμον ὑμγοιρ]ι Πΐτη. 

Ὢ]ήνας, "6 ἴῃ εαὈ]δοίΙοη {ο γοαγ 
Ἠπβραπάς, ἃ 515 Ἡὐπηρ Ίη ἢ Τιονᾶ. 

φι Η» ὦν 

ΤΩΣ 

«ο 

10 

1 [ση 

12 

19 

14 

ΠῚ ὧι 

16 

1 πα 

| 
| 

1 ΜΑΠΥ 
αποϊοηί, 
ααζοτ- 
{165 τομά 
οι". 

3 αν. 
Μακε 
ἀεαα. 

8 ΒΟΠῚΘ 
δηοϊοηῦ 
ΔΆ ΠΟΥΙ- 
68 οὔ 
προ {με 
80158 ΟΥ̓ 
ἀἱδοῦέ- 
ἀἴθσο. 
569 ΕΡΙ. 

505, 
απιοπιβεί 
ΠΥ 

5δΜαπΠΥ 
αποϊοηίς 
απλογ]- 
{165 τους. 
Οἱ κί. 

6 αν. 
αὐϑὶ- 
ἐγαΐε. 

Τ᾿ Βοπ]ο 
αποϊοηί 
απ ΠΟΥ - 
{165 τοδᾶ 
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ὩΣ ΑΕΕ πι απο πια τς θά 5, 8 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ἀπεθά- 
’ Δ « Ἁ « - ΄ " - 

νετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ 
- - - “ ς - Ν 

4 Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ. ὅταν ὁ Χριστὸς φανε- 
΄“ « ᾿ ε -" 1 / Ν « ΄“ Ἁ , “ ρωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν], τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ 

[ο 

φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. 
4 3 ν ΄ Ἑ δι 9 . 34 [ο δ ἨΝεκρώσατε οὖν τὰ µέλη ὑμῶν” τὰ ἐπὶ τῆς 

- ’ 

γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν 
, Η ο ’ “ ον " 

κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδω- 

ὃ λολατρεία, δι ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ 
Σ φπιτφ -“ » 8. » ο ΔΝ 

ἴ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας" ἐν οἷς καὶ 

ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐὖ- 
-. 4 Ν Ἀ ΥΝῈ 0 ΑνιΕ “ ᾿Σ ’ 8 τοῖς]. νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, 

3 ’ / ΄ γ Ψ 

ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρο- 

λογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ψεύδεσθε 
5» Ε /΄ » / Δ Ν 

εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν 
3 - 3 “- 

10 ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, καὶ ἐν- 
Δ ᾿ 

δυσάμενοι τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς 

Φ 

ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν" 
μή ᾽ 3 ιά Ν. ” Ἁ 

ΙΙ ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ ᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ 
3 - 

καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, 
᾿ ἁ 3 ᾿ ῃ ΄ κ ῃ - ἐλεύθερος" ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι 

Χριστός. 
τς - - 

Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, -- 9 

[2 , ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρ- 
μῶνῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πρᾳό- 

θυμίαν᾽ ἀνεχό ἰλλήλ 3 τῆτα, μακροθυμιαν ανεχοµενοι αλληλών, 

καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις πρός τινα 
- μεν θὼ ᾿- ὁ Χ πρ) τ. / ἔχῃ μομφήν᾽ καθὼς καὶ ὁ ΧἈριστὸςῦ ἐχαρί- 

4 σατο ὑμῖν, οὕτω καὶ ὑμεῖς ἐπὶ πᾶσι δὲ 
Α 3 

τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος 
Ιὅ τῆς τελειότητος. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ" 

΄ “ σι. ὰ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν 
ΑΙ Δ / ας ήν , : ν “(0 

καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι καὶ εὐχάριστοι 
π 5 , 

ενοικειτω Ι6 γίνεσθε. ὃ λόγος τοῦ Χριστοῦ 
3 ς - ’ . , γιο ῃ 
ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάση σοφίᾳ διδάσ- 

κοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς, 
καὶ 10 ὕμνοις, καὶ] ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν 
χάριτι ἄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ"! ὑμῶν τῷ 

11 Κυρίῳ!", καὶ πᾶν ὅ τι ἂν ποιῆτε, ἐν λόγῳ 
Ἀ » ” ’ 5» ϑι τῷ Κ , Ἀἢ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου ᾿Ἰη- 

-“ » ΄“ - ΄“ 13 μι 

σοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ]; πατρὶ 
» ᾽ ΄- 

δὺ αὐτοῦ. 
“ ς - 

ΙΒ Αἱ γυναῖκες, ὑποτσσεσθε τοῖς (ἰδί- 
14 » , « » - . / 

οις 1 ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ. 

1 

5 Μαγᾳ. ΟἨι. ἐπὶ τοὺς 
υἱοὺς τῆς ἀπειθείας 

4 

- 

Φ 

Μαγῳ. ὑμῶν 

οπι. ὑμῶν 

τούτοις 

οἰκτιρμοῦ 

Κύριος ἰδ ἱ, ποξηλανα. 

ὅ (ἐστι) 

Χριστοῦ 

Μάγῳ. ἹΚυρίου ον" Θεοῦ 

οὶ. καὶ 

ταῖς καρδίαις 

Θεῷ 

Ο)ι. καὶ 

οι. ἰδίοις 



852 

1611 
19 Ἠπεβαπᾶς, Ίογα γοἩχ πΊνθας, απᾶ 

Ῥο ποὺ Ῥϊ{ΐ{εν ασαϊτδί {ματ 
20 Οµήάτοτ, ΟΌΘΥ σοῦ Ῥαγαηίς ἴῃ 

811 πρβ, {ου 15 15. πγοῇ Ῥ]εαδίης 
πηΐο 1ο Τον. 
21 Ἐπί]ογς, Ῥτογο]θ ποῦ γοῦν ολ]- 

ἄτοπ {ο απφεν, 1εδῦ που Ῥο ἄϊδεοτ- 
ταρεί. 
232 ΡειναπῖΒ, οΏεγ ἴῃ 811 ἐΠῖηρβ τοις 

ΠΙΡΙΘΥΡ αοσοτᾶΊηρ Το {π6 Β6δΗ: ποῦ 
τ εγοβογν]ζθ 8.5 ΙΙΘΊΡΙΘΑΡ6ΥΒ, μα 
ἴῃ ΒΙΠΡΊΘΠΘΡΒΡ οὗ πραγύ, Γεατίπςσ αοᾶ: 
28 Απᾶ τ πδίβοθυου Ὑο ἄο, ἄο 1ὐὺ 

ἨθαγΙ]γ, 8 {ο {π6 Τιογᾶ, δπᾶ ποῦ 
τπιηΐο ΤΠΕΗ: 
24 Ἐπονίπς, ἴ]ιαί οὗ {πὸ Τιοτᾷ το 

5881] γϑοϑῖγθ ἔμα τοπατᾶ οἵ ἴμο Ἱῃ- 
Ἠαγ]ζαπσοθ: ΤῸΥ Ὑθ 86εγγο ἴμο Του 
ΟΠ. 
25 Βευῦ πο ναί ἄοαῦ] πτοης, 5181] 

γοσθῖνο {0Υ ὅΠ6 τ τοηρ νγμ]ο] πα Πα 
ἄοῃθ: απᾶ {πεγο 18. πο τεερεοῦ οἵ 
Ῥ6ΥΒΟΠΗΒ. 

4 Μαβίαυγβ, ρῖνο Ἱπίο γοἩν 56Υ- 
γοπῖς {μαῖ ΒΟ 15 7πδῦ απᾶ εατα], 
Κποπήπρ ἴμαί ο 8150 Ἠατε ἃ Μαρίεν 
1η Ώθατεῃ. 
2 Οοπβππθ ἵπ Ῥχαφαν, απᾶ πναῖο] 

ἴῃ {1ο βδιὴθ σι ἑΠαπ]βρῖνίηρ: 
8. ΕΙ, Ῥταγίηρ 4150 {ου ας, ὑπᾶῦ 

|. ἄοᾶ ποῦ] ρθη τιηΐο τι5 ἃ ἄοοτ οἵ 
αὐξουϑηοθ, {ο βρεα]ς {μα πηγβίενγ οἵ 
ΟἨγ1ςί, ΤΟΥ πμ]ο]ι Ταπη 4150 1 Ῥοπάς: 
4 Τμαί Τ τηαγ τπακο 1ὖ πιαπή{θβί, 88 

Τ οαρ]Η{ {ο βροαα]ς. 
6 Ἠλα]Ις ἴῃ νηράοπι {ογατᾶ ἔ]θτη 

{πα αγο ψἑλοτ{,γοάθετηῖης {μα πο, 
6 Τιεί τον βΡρεεςἩ Ῥο αἰνὰ ση 

Ρ1ᾳ66, βεαβοποθά τι ἢ Βα], ὑπαῦ τοι 
ΤΊΔῪ ΚΉΠΟΥ ΠΟῪ γ6 οπρ]{ {ο ΔΉΒΎΤΘΥ 
6ΥΘΙΥ Τη8. 
7 ΑἹ] τὴν βίαϊθ 58.811} Τσομίσις ἆο- 

Οἷαγθ πηΐο γοα, τοῆο 185 ἃ Ῥε]ογεά 
Ῥγούμου, απᾶ ἃ ἔαϊψ ἴα] πηϊπϊβίου, 
απᾶ Γε]ογγςεγναπ{ ἴῃ {πὸ Τιογᾶ: 
8 Ἠ/ποτη 1 Πᾶν βοηὐτηΐο σοῦ Του μα 

881Π6 ῬΌΥΡΟΒΘ, ὑπαῦὺ Π6 τηϊρηῦ που; 
γοιχ οβία{ο, απιᾷ οοπη[οτῦ σοι μϑαυΐβ. 
9 ὙΠ Οποϑίτητιβ α ἔα μα] απιά 

Ῥε]ογοᾶ Ῥγοίμαν, πο 18 οπθ οὗ τοι. 
Τ]ογ ϱΠαΠ πα] Ἰπποππη ππ{ο γοι 
811 ὑῃϊησ 5 10} αγε ἆοπο Ἰετο. 
10 Απτιρίατομας Τὴν 16]]ΟΥΡΥΪΒΟΠΘΥ 

Βα αὐ τοι, απᾶ Ματοας βἰβύθυ 5 
500 {ο Βα4γπαβας, ({οπο]Ίτιρ πΥΠοπι γ6 
γασεϊναᾶ οοπηπιαπάππεη{Β; 17 ΗΘ ΘΟ] 6 
πηΐο γοῖι, τεσεῖνθ ΠἨΐτη :) 
11 Απᾶ σας, ππΙοἩ 15 οα]]οᾷ στιβέτιβ, 
πο 816 οἳ {116 εἰχοπππσοϊβίοπ. Τ]εβα 

ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΙΟΒΡΙΑΝΡ ΠΠ. 19- τν. 11. 

18681 

19 Ἠτπεραπᾶς, Ίουο τοτν τίν, απᾶ 
20 δ ποῦ ῬΙ5ζεγ αραϊηδί ἔἨαπα. ΟΜΙ]- 

ἄτεῃπ, ΟΌΘΥ γοῦν Ῥαγεπίς ἴῃ 81] 
ΏήπρΕ, Του {11158 15. νο] -ρ]εαβῖπς 

21 ἴῃ μα Τιοτᾶ. ἘαίΠ6ΥΒ, Ῥτογοκοα 
πο τοι οἰ]άτεῃ, Όπαῦ {ΠΟΥ 

22 Ῥο πού ἀἰβοοπγαρεᾶ. 1βεγναπίς, 
ΟΌΘΥ ἴῃ 811 (πρ (μαι {μαι 
ΔΥΘ ΤΟΥ Σπηαβδίεγς αοοογᾶῖηρ {ο 
{86 Ἠθβ]: ποὺ ση] εγεβοτνΙσθ, 
358 ΤΙΘΗ-ΡΙΕΒΞΘΙΕ, αἱ ἴῃ βἴπρ]θ- 
ηΘΡΒ οὗ Ἠεατῇ, Τεατίηρ {πο Τιογᾶ: 

295 ΥΙΠΒΊΒΟΘΥΟΥ γε ἄο, ποτ]ςδμεατβ]γ, 
85 πηΐο {πὸ Τιοτᾶ, απ ποῦ πηΐο 

24 τηθῃ; Ἰσποπίηρ ὑμπαῦ ἔποπι {6 
Τ,οτᾷ γ8 5181} γθοϑῖνϑ {Π6 Υ8οΟΠΙ- 
Ῥ6ηβθ οὗ {ο Ἱππετίίαπσε: γα 

26 Βοχνο ἴμο Τιονᾶ ΟΗτΙβ!. ἘῸΣ ο 
{μαὺ ἄορ! πποιρ 5181] 4τθ- 
οοἵνο ἃρϑίηῃ ἴον πο ππονρ ὑπδΐ 
Π6 Ππαῦῃ ἆοπα: απᾶ ἴπεγο 18. πο 

4 τοβρθοοῦ οὗ ῬεβοΠβ. 32ΜαΡίοΙΑ, 
γοηάεχ πηΐο τοαν 1βεγγαπ{5 ὑπαῦ 
ὙΠΟ 15 δῦ απιᾷ ὅθαπα]; Κπον- 
Ἰηρ ὑμαῦ γϑ 8180 Ἠατε ἃ Μαβίογ 
1η ἨΘΔΥΘΗ. 
ΟοπΏπθ β{εᾶαςί]γ ἴῃ ΡΥαγεν, 

πγαθεβῖηρ {ογεῖη πι ἘΠ 8 }}1κ8- 
βινίηςρ; π]ίμαΙ Ῥταγίηρ ΤΟΥ τ8 
8150, ὑπδαὺ ἄοάᾶ τπαγ ορεπ αππ{ο Ὁ5 
8. ἄοον ΤῸ {πα ππογᾶ, {ο Αβρεα]ς 
{ο τηγβίενγ οὗ Οµτ]δί, ἴον ΒΟ ἢ 

4 1 απ 8180 1ῃ βΡοῃᾶβ; ὑπδὺ 1 τηαγ 
πηα]θ 165 τηϑηϊξοβί, ἃ5. 1 οαρΗέ το 

ὅ ϱρθα]ςε. Ὑγα]ς ἴῃ νηράοτα {οπγατᾶ 
Ώπποπα (μα ατο υυιὑπουῦ, θγθᾶθετη- 

6 ἴης {πὸ 0ππθ. Τιεῦ γοῦν ΑΡΘΘΟΠ 
Ῥο αιπασς τ ἢ ρτασθ, 5δαβοπθᾶ 
γι ἢ εα]{, ὑλλαί ο τηαγ που; ΠΟῪ 
πο οαρ]{ {ο ΠΒΥΓΕΥ εα6]Ἡ 916. 
ΑΗ τησ αβαϊτν 5181] Ττομῖσαβ 

1ηα]κο Ίσποπ απζο το, ὅπ ἛῬθ- 
1ογεά Ῥτοίμες απᾶ {αἴθ]α[α] τηῖ- 
πϊβί6εν απιᾶ Γε]]οσγ-βετναπό ἴῃ {Π6 
Τιονᾶ: ποπ Ἰ Πᾶνα 5επό πη- 
{ο τοι ΤῸΥ {115 νετγ ῬΕΪΙΡΟΒΘ, 
{πας το τπαγ που οατ ορίαίθ, 
δια {παὺ Ίο τπαγ οοπαξοτό τον 
Ἠοεαγίς; {ορείμοαν πα Οπθβ ης, 
πο αι Επ] απᾶ Ῥε]ογεά Ότο- 
{Ί16Υ, πν]ο 15 οπθ οἵ γοα. Τ]1εγ 
5881] ππα]ο Ἰσπονη ππίο γοι αἱ 
Ώήπρς (ναί αγο ἄοπε Ἠετο. 

10 Απζζατομαβτηγ Τ6]]ου/-ΡτΙβοπ6ν 
ΒΑ Πα 6 [ἢ τοι, απᾶ Ματ]ς, {π6 εοτ- 
51 οὗ ῬΒαγπαβας ({οπεβῖτπρ πγοτα 
γατεοθῖγεᾶ οοπηπηαπιάπηεη{5: 1 Ἠ6 

11 οοτηο ππ{ο τοι, γεσεῖτε Ἠϊτη), απᾶ 
ᾖοβα5, συ 16} 15 οα]]εᾷ ο αςίπις, Ίο 
8γθ οὗ πε οἰτοπππσίδίοη: 656 

ο ι᾿τὉ 

ο] 

«ο 

1 αν. 
Βοπᾶ- 
δεγυαπίδ. 

265. 
Ιον. 

8 γ΄ 
“7Ζγοηι λε 
δοιιῖ, 

4 αΥ. 
γοοεῖυς 

ὅ αν. 
ἐφιαϊίεψ. 

6 αγ. 
ΙΙ 
τρ ἴε 
ΟΡρον- 
Μι. 
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« ᾽ -- τ “ Ἂν Ν 19 οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καὶ μὴ 
΄ Ν » / οἱ , ς 

20 πικραίνεσθε προς αὐτὰς. τα τέκνα, ὍΌπα- 
, - - ὶ « / 

κούετε τοῖς γονεῦσι κατὰ πάντα τοῦτο γάρ 

9Ι ἐστιν εὐάρεστον 1" τῷ" Κυρίῳ. οἱ πατέρες, 
λ » ’ Δ / θε ᾿ς ιά Ν η 

μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυ- 
"- ΄“΄ « ΄ « ’ Ι / 

93 μῶσιν. οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα 
- . / ᾿ / λ » 3 

τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμο- 
« δουλείαις ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ἐν ἁπλό- 

/ . 98 τητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν Θεόν 7᾽ καὶ 
- “ 18 Ελ] “ τ “ ” / πᾶν Ὁ τι ἐὰν ποιῆτε, ἐκ Ψυχῆς ἐργά- 

ς - / Δ ᾽ 2 / μ 
ζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις 

ΕΣ Ν 3 Ν 

94 εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου ἀπολήψεσθε τὴν 
ΕΣ , - ης - ὃ, 19 ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας" τῷ γὰρ 

ς πρβ. 
95 Κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε. ὁ δὲ” ἀδικῶν 

κομιεῖται ὃ ἠδίκησε' καὶ οὐκ ἔστι προσω- 
Ν 

Α ποληψία. οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσό- 
΄- / ΄ τς / “ Δ 

τητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι καὶ 
ς σὰ ἢν / 3 » -“ς | 
ὑμεῖς ἔχετε Κύριόν ἐν οὐρανοῖς". 

5 Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦν- 

8 τες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ᾽ προσευχόμενοι 
“ ᾿ς Ν ς -” α « ᾿Ὶ 3, / ε - 

ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν 
θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον 

Ἔ: - ἃ , - 
4 τοῦ Χριστοῦ, δι ὃ καὶ δέδεµαι ἵνα φανε- 

ὅ ρώσω αὐτό, ὡς δεῖ µε λαλῆσαι. ἐν σοφίᾳ 

περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξα- 

6 γοραζόµενοι. ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χά- 
[τ ΄ὕ᾿ ΄᾿, - “ ΄“ 

ριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς 

ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 

- 
Ν ες ” 

Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικός, 
ς 3 ΔΝ 2 Δ Ν Δ / οὗ 

ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ 
/ » 4 τ ἃ ᾿»» ; ο τον 

8 πυνδουλαι ἐν Κυρίῳ᾽ ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς 
” Δ - ιό “ὦ Δ - 

εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν 5 
, ᾿ ΕΝ 

9 καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν' σὺν 

᾿Ονησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ 
αἱ μα σσ η ΝΕ η, η Ὀ σι τ) 

ο ο ος ῃ - - 
ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν. πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι 

τὰ ὧδε. 
9 / « “ ΕΣ / ς / 

Ι0. ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς Αρίσταρχος ὁ συναιχµα- 
/ ο ον δὴ 

λωτός μου, καὶ Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα! 
- ολ (περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς" ἐὰν ἔλθῃ πρὸς 

1 »- 
΄“- ᾿, 3 ΄σ 

ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν), καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ λεγό- 
᾿ φ πό ἊΣ χοῦ αὶ Ὁ ενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς' οὗτοι 

(γὰρ) εὐάρεστόν ἐστιν 

16 ἐν 

17 Κύριον 
ΓῚ 

ο 

ν οπι. γὰρ 

γὰρ 

Ἱ οὐρανὼ οὐρανῳ 

3 γνώτε 
Αν 2 ἡμῶν 

4 Ῥαρνάβα 



1. ΤΗΕΡΡΑΤΟΝΙΑΝΡ 1. 1- 8. 

«| τετ ἔγομι Ἠοπιο ἴο [Π6 ΘΟ] Οββίϑ 8, 
Ὦγ Τγομίοις Πα Ὁ ΠΟΒ]Ώ)115. 

1881 

Ῥοαυς. τὴῦ Ῥοπᾶβ. ατγδοθ Ῥε στ] 
γοι. 

1611 
οη]Υγ 8.06 ΤΗΥ 6]]ΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥ 5 απ{ο ἴ]ια οπ]ψ αγο πι ἴθ] ]ονν - το ΚΘ πο 
ΚΙπρᾶοπα οὗ ἀοᾶ, πΠΙοἩ Ἠαγο Ῥθεπ {π6 Ἰϊπρᾶοια οὗ ἀοᾶ, ππεπ {μαι 
8 οοπηζοτῦ πηΐο τηθ. Πᾶν Ῥευυ ἃ οι {ογῦ ππ{ίο 1ηθ, 
19 ἘγραρΏτας, ΨΠο 15 οηςθ οἵ το, | 12 Ἐραρηταβ, ΗΟ 15 οπθ οὗ Το, ἃ 

ἃ βεγναπύ οἵ ΟἨτῖςὲ, βαϊαύθ ἢ τοιι, 1βργγαηῦ οὗ Οµτὶδί ὀθβαβ, 581ὰ- [1 αν. 
αΊπγαγς Ιαροατίης {ογγεπϐ]γ{ογγοι ἴῃ οί γοα, 4Ίπνασς βαϊνίηρ {ος δομεῖ- 
ΡΥαγ6ΥΑ, ὑπαῦ γο τηαγ βἑαπᾶ Ῥογέεοῦ, γοι ἵπ 148 Ῥχαγους, ὑπαῦ γο πιας | ο οι, 
δια | οοπαρ]είε ἴῃ 811 ἐ]ιο ντ] οἵ αοᾶ. βίδα Ῥον[οςεῦ απᾶ {αμγ αβεατεά 
18 Ἐοχ 1 Ῥοαυ Ἠϊπα τοοογᾶ, ἐ]αί ια | 18 ἴῃ αἲ {π6 νη]] οὗ ἀοᾶ. Έον Τ 
λα] ἃ σνοαῖ Ζ6α] Του γοα, δᾶ {]πειη Ῥθαχ. Ἠϊτη ὙηΙιθΒς, ὑπαῦ Ἡς παίῃ 
ἐμαὶ αγὸ ἴθι Τιαοᾶῖεθα, δια [πα [ἢ ΤΉ Ίαβοαν ἴῸ Ὑοα, απᾷ 1οΥ 
Ἠϊεγαροῇς. Όαπα ἴῃ Τμαοᾶῖσεα, απᾶ {ον ἴπαπα 
14 Ίμικο πὸ Ῥε]ογεᾶ γ]γείοίαη, 14 ἵπ Ἠίεγαρο!ς. πια, ὑπ ὮῬε- 

δια Ώεπιαβ στοοῦ τοι. Ἰογεά ρΗγείοῖαπ, απά Ώοειπας 58- 
15 Ρα]αίο {π6 Ῥγείμτει ΒΟ ατα | 15 Ἰπίο τοι. ϑαϊαΐθ ἴμε Ῥτείῃται 

ἴῃ Τιαοῦῖσθα, απᾶ ΝΨΤΗΡΗΒΡ, απιᾷ {86 Όπιαίῦ αγο ἴῃ Τιαοβῖοθα, δᾶ 2Νστη- | 3 Τε 
οπανοἩ πνμ]ο] 15 ἴῃ Πϊς Ἡοπβο. Ῥμαβ, δ ἐπ μαστοῦ ενας 15 ἵπ | ἄχοοΚκ 
16 Απᾶ νου {18 Ἐρίοί]ο 19 γϑαᾶ | 106 δἡμοῖς Ἰοιςθ. Απά Ἡ]οη 4ήΑ | Ὀποσομί, 

απηοηρςί τοι, οα1159 ὑπαὺ Ἱς ο γϑδᾶ ορίἝ]ο πα Ῥεεπ τει απιοηρ Νψηι- 
αἶδο ἴῃ {πο οπατοη οὗ ἴμο Τιαοςἳ- πο, 68159 ἴλαί 16 Ὦο τοαᾶ 8180 | ρα. 
ο8θαἩΏΒ: απᾶ {]λαῦ το ΠἩχοαπιβο γϑϑᾶ ἴῃ {πΠ6 Ομ οὗ ἴ]λο Τιαοᾶί- | 8 βοπιο 
{πὸ Ἡρίεί]ο ἔτοπι Ἱαοᾶῖσεα, ο6αἩΏΒ; απᾶ ᾖλιαί ο 4150 τοαᾶ | αποϊεπέ 
11 Απᾶ 58. {ο Ατομίρρας, Τακο 17 {Π| ερὶςί]ε ποτ Τιδοᾶϊοθα. Απᾶά ο οι 
Ἠοεᾶ {ο {16 τηϊηϊβίγυ, νΥΠΙοἩ ποια ΒΔ. ἴο Αποβίρρας, Τα]κε Ἠοθεᾶ {ο | πο, 
Ἠαδί χοσαίνεᾷ ἴῃ [6 Τιοτᾷ, ]ιαῦ ποι Όια τη} ὙΠ10} ἴποα Ἠαθί αμ 
Μα141 10. χοοθῖνεᾶ ἴῃ {ο Τιοτᾶ, ὑπαὺ ἔ]οα ἄρον 
18 Τ]ο βαϊαΐαϊοη Ὦγ ὑπ Βαμπᾶ οὗ {41Η 1. 

πηθ Ῥαπ]. Ἡσπιεπρεγ ΤΥ Ροπᾶβ. 18 116 βαϊαξαύοη οἳ τὴ Ῥαπ] 
ατδοθ Ῥο νι οι. ΑΠΙΕΗ. ψηλα τη ο/η Ἠαπᾶ. ΑἨΕΠΙΘΙΙ- 

ΙΤΗΕ ΕΤΗΒΡΤ ΕΕΙΡΤΙΕ ΟΕ ῬΑΌΙ, ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΊΙΙΕΙ 

πο ΤΗΕ 

ΤΗΕΡΡΑΠΟΝΙΑΝΡ. 

1. Ῥαυτ, δᾶ ῥιναπαβ, δα Τπο- | 
ΓΠοιβ, τπίο {π6 ΟΠμανο]ι οὗ ἴπε | 

| ΤΠοββα]οπῖαηςδ, αο]ίο] 86 ἴθ ἄοά 
[πὸ Ἐαίμου, απᾶ ἰὼ ὑπ Τιοτᾷ ὅ6- 
55 Ομπῖρ6: 6γαςθ ὅ6 ππῖο γοα, απά 

1 Ῥαῦι, απᾶ βταπαβ, απᾶ ΤΊ- 
ΙΠΟΓΗΥ, πηΐο ἴ]ιο οἩαχο] οὗ ἴ]α 
Τ]εββα]οπίαπ5 ἴῃ οὐ πε αίμα 
δα ἴμπο Τιογᾶ {6β8τ5 Οτο: 
ατδοθ {ο τοι απιἆ ρθαο6. 

Ῥοασος Ίχοπι ἀοά ου Ἐαΐθμαχ, πα 
Πιο Τιονά ᾗαρας ΟΗτ]εῦ. | 
2 γε ρῖνο ἴ]ιαπ] {ο αοα αἱνναγς | 

{ου γοι 81], τησ] πρ πιεπ{]οη. οὗ γοι | 
1η ΟΥ ΡΥΑΥΕΥΒ, 
ὃ Ἠεππεπιροτίης νη(ποαί οθαβῖηρ 

γοιχ σους οἳ ασ, απᾶ Ίαροαχ οἳ | 
Ίονα, απᾶ Ῥραΐβσποο οἳ Ἰορο ἴῃ ἀρ 
Τιονά “685 ΟΠγβϑῦ, ἵπ ἴμο βἱσηί οἳ | ; 

᾿ Θοῆ απᾶ οἵ ΤΠ ΠΟΥ: | ο ον 

τῷ γε ρῖνο Παπ] {ο ἄοά αἷ- 
ΨΙΑΥ5 ΤῸ γοι αἩ, πια]τιςσ ππθΠ- 
οι 97 Ίοι ἵπ ΟἿΥ ῬΥΔΥΘΙΒ; 
χαιπεπηροετίῃπσ ποια οθαβῖης 
γοἩτχ ποτ] οὐ τα} απᾶ Ίαῦοαν 
οὗ Ίογο απᾶ Ῥαΐβίεπεο οὗ Ἰορο 
ἴῃ ΟἿἿ Τιονᾷ ἆεθας Οδ, Ῥε- 

αο «ἅμα Ἐαΐμε: 

ο» 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΙΣ Α. 

πὰ γα : Ν ώ ον ΩΣ ς , “ “ 

μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
» , 

1 οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία. ἀσπά- 

ζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος 
΄- «ε - 

Χριστοῦ», πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν 

ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ 

πεπληρωμένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ. 
13 ὦ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει ζῆλον πολὺν αρ ηιαρ ς χει 5η 

ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ τῶν 

Ἡ ἐν Ἱεραπόλει. ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ 
ΔΝ ΄σ 

15 ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός, καὶ Δημᾶς. ἀσπάσασθε 

τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφούς, καὶ Νυμφᾶνϑ, 
Ν Ν » 5 ᾽ αι 3 , Ν 

186 καὶ. τὴν κατ οἶκον αὐτοῦ" ἐκκλησίαν. καὶ 
α » σι να παν κ 4 / ὅταν ἀναγνωσθῃῇ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποι- 
, [ Ν ” “ ΄ » / ήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ 
» - Ν ν » { -“ Ν 
ἀναγνωσθῆ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ 
ε ΄ Φ - 9 ”/ 3Α / λέ 

17 υμεις αναγνώτε. και εἴπατε Αρχιππῳ, Βλέπε 
Νὴ / Δ Ω » , ιά τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα 

αὐτὴν πληροῖς. 
«ε 2 Ν - ΤΡ σαι 

18. ἋὋ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνη- 

μονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. ἡ χάρις μεθ᾽ 
ὑμῶν. ἀμήν.1Ὁ 

[Πρὸς Κολοσσαεῖς ἐγράφη ἀπὸ “Ῥώμης 
διὰ Τυχικοῦ καὶ ᾿᾽Ονησίμου. 1} 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΔΟΥ 
Ἡ ΠΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ. 
1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, τῇ 

ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρί, καὶ 
κ / τ ΄ Χ ”-. / «ς ΄“᾿ς ν -) / 

υρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ᾽ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾿]ησοῦ 

Κριστοῦ]. 

3 Ἐὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ μεν τῷ Θεά ρ 
ή, « - ε ἀν, τἂν / » 

πάντων ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν” ποιούμενοι ἐπὶ 

δο 
- ΄σ - } 

τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως μνημο- 
, ΄σ ΄ ΄σ 

νεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως, καὶ 
΄“- ’ - / ΄“ τς ΄ 

τοῦ κύπου τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς ὑπομονῆς 
΄ 3 Ὁ ” - ’ { ΄σ ” ΄ - 

τῆς ἐλπίδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Ἆρι- 
- 5 “ - δ 

στοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν" 

δ αι ᾿Τησοῦ 

ὁ πεπληροφορημένοι 

7 πολὺν πόνον 

ὃ Μαν. Νύμφαν 

ὃ αὐτών ἰσαωί, αὐτῆς 
Ἰιαγο. 

19 ϱπι. ἀμήν. 

11 οι. διιὑδονὶρίϊονι 

1 ϱ)π. ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς 
ἡμῶν καὶ Ἰζυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ 

3 οπι. ὑμῶν 
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Ι 0)", 

δεϊουοεῖ 
ο σοι, 
Ψ ΟΊ 
ΠΠ 

Ι ΟΥ, 
δε αιι- 
ἑμογὶψ. 

1. ΤΗΒΡΡΑΤΟΝΙΑΝΡΕΡ 1. 4--Τῷ.Ξ. 8. 

1611 
4 Κποπίπρ, Ῥγαείμτοι 

γοῦν ε]εσίῖοι οἵ ἀοᾶ. 
ὅ ΒῸΣ οἱ οβΡε] οαπιο ποῦ αππ{ο 

τοι ἴῃ πνοτᾷ οπ]γ: θα 4150 ἴῃ ῬΟΎΨΘΥ͂, 
απάᾶ ἴῃ {ο μον ἀΠοβί, δη πι τη ἢ 
ΔΒΒΌΤΘΠΟΘ, α5 79 Ί(ιοιγ τυ]ιδὺ ΤΠ ΏΠΙΘΥ 
οἳ πιθη 17 Ὑ616 ΑΠΠΟΠΡ γΟῖι Του ὙΟΌΤ 
586. 
6 Απᾶ γϑ Ῥϑοδῖηβ Γ0ΠΟΥ6ΤΒ οἳ τς, 

απᾶ οὗ {π6 Τιοτᾶ, Ἱανίηςρ τεσείγεᾷ 

ΙῬε]ογεᾶ, 

19ΟΥ οὗ ιο Το] οδί: 
Ὁ ᾖ]αί γ8 ΟῚ ΕΠΒΑΠΙΗΡΙ6Ρ {ο 

811 Ὅλαί Ῥο]ίογο ἴῃ Μασοαάοπία απιά 
Αολμαῖα. 
8 ἘῸΝ ἔχοπι γοα 5οππ6ᾷεᾷ οτί λα 

Ὑγοτᾶ οἳ πε Τιοτᾶ, ποῦ οπΙψ ἴῃ 
Μαοεάοπία απᾶά Αολαία, ρα 4150 ἴῃ 
ΘΥΘΙῪ Ῥ]ασθ γοῦν Γα1δμ {ο ἀοά-γγανᾶ 
15. βργοαᾶ αὐγοαᾶ, 5ο ὑπαῦ πε πθεά 
ποῦ {ο βροα]ς απγ Π]ηρ. 
9 ῬῸΣ ἐἶναγ {λεπηβε]νες ΒΠ6Ὺ οἳ 18, 

σ]λαῖ ΙΏΠΕΥ οὗ επ{εγίις ἴῃ πο Ἠαά 
ππ{ο τοι, απιᾷ ΠΟΥ σε ὑπγποεα {ο ἄοά 
ἔχοπη 14915, {ο Βε:γο πο Ἠνίπρ απᾶ 
ἴγαο αοᾶ, . 
10 Απᾶ {ο νγαῖϊῦ Γον Ἠϊ5 50} ἔἸΌΤΩ 

Ἡθδανοι, ΠΟΙ 116 ταἰρεᾷ ἔγότη {μα 
ἀεαᾶ, εὖεπ ;εδας γη] ἀεμνετεᾶ ας 
{γοΙη {πο ν/γα{Ἡ Το 6016. 

2 Ἐου γοιπβε]νος, Ὀταοίμται, πον 
οὐ οη{χαπος ἴῃ πηΐο τοι, ὑπᾶῦ 16 
νίας ποῦ ἴῃ γαίη. 
2 Βαύ οναι α[ίετ ἐμπαῦ πο Ἰαᾶ 
τι Υ 6 α Ῥοΐοτο, απᾶ πετο 5Παππε[α]]γ 
οπύγοαίε, ἃ5 Υο ποτ, αἱ ΕΠΙΗΡΡΙ, 
πο 616 Ῥο]ᾶ ἴῃ οας ἀοᾶ, {ο βρθα]ς 
ππ{ο γοα ιο «οβρα]ἱ οἳ ἄοά πι 
1ηΊΙΟὮ οοπ{ε οι. 
8 Ἐον ον οκ]ιον{α{ίοπ σγας ποῦ οὗ ἆθ- ] 

οσἵζ, ΠΟΥ ο πο] ΘΠ Π655, ΠΟΥ ΊΠ ϱἹ]]ο: 
4 Βα 38 νγ8 χ86 168 δ]Πονγϑᾶ οἵ ἄοάᾶ {ο 

Ῥο ρα ἴῃ ὑγτιϑῦ ση {Π6 ο8Ρε], θυ 
60 πο βρθα]ς, ποὺ 85. Ῥ]εαδίηςσ 1ΠΘΗ, 
Ραὺ ἀἄοᾶ, πο] ντε οὐ Ἡδατῦς. 

Ἵ δ Ἐου ποαϊμιθΥ αὖ αΠΥ {1Π16 αβαεᾶ πο 
Πα {ονΊπιρ σου, ἃ5 γ86 ΠΟΥ, ΠΟΥ ἃ 
ΟΙοῖτα οὗ οογθύοιιβμθϑθ, αοα {ἐς νηῖ- 
ΠΘΕΒῚ 
ϐ ΝΟΥ οἳ πιοη βοιρῃὺ πο ρ]ουγ, 

πθΙζμθυ οὗ τοα, που γεῦ οἵ οἴμοετς, 
ψ/θη Ίνο τηϊρηῦ Ἰαγο ἸΏθοι Ῥατάςιι- 
80116, 85 ὕΠ6 Αγροβί]θβ οἵ ΟΗ11ΡΗ. 
π Ῥταί πο 6 6 ροη{]ε ὩΙΠΟΠρ' τοι, 

ΘΥ6Ἠ ἃδ ἃ παγβο ολθτϊδῃεί] Ἡεν οΠ]]- 
ἄχθη: 
8 50 θϑίηρ ἃ θουύϊοπδίθ!υ ἀεβίγοις οὗ 

᾿ ΤΟΙ, 6 Ὑγ6 16 γι] τις {ο Πᾶν τηραγίθα 
Ι ππίο γοιι, ποῦ {Π|0 ἄοβΡε1 οὗ ἄοά ΟΗΪΥ, 

1116 νου ἴῃ τὰποῃ αΠΠοῖοῃ, ὙΠ} 
αλ 

1881 
4 Ἐπογψίηρ, Ῥτοίμτοιπ Ῥε]ογεᾷ οἵ 
6 ἀοά, γοῦν εἰεσβῖοπ, 11ου ομαί ον 

6ΟΑΡ6] έαππε ποῦ πηΐο γοι ἴῃ ποτά 
οΗΙΨ, Ῥαΐ 4180 ἴῃ Ῥοπθχ, απᾶ ἴῃ 
{ιο 3ΗοΙψ ἀΠοβῖ, απᾶ πι τηασ]ι 
Βαββαχαπόθ; ΘΥ6ΕΠ α8 Υο που 
ν]ιαῖ ΤΠ 8161 Οὗ της] νο 5Βῃθνυθᾶ 
οΥβθ]νες {οπατᾷ γοῖ {ον γοας 
5816. Απᾶ γο Ῥεσοαπιο ΙπΙζαΐἴουβ 
Οὗ π5, απᾶ οὗ πα Τιοτὰ, Πανίπρ 
γοορ]νοᾷ ὑπ ποσὰ ἵπ πο αξ- 
Π]οίῖοπι, νηδ]ι 1ο οἳ με 3Ηο]γ 
ἀΠοβί; 5ο μαι το Ῥεσαπιθ αἩ 
οηβαπαρ]ο {ο 811 {πᾶ Ῥεμαγο ἴπ 
Μαεαεάοπῖα δηα ἴῃ Αολμαία. ΒῸΣ 
{χοπ τοι Πα βΒοπηαοα του ἢ λα 
ΜΟΥ͂ οἳ {πΠ6 Τιοτᾶ, ποὺ ΟὨΪΥ ἴπ 
Μαοεᾶοπία απᾶ Ασλαῖα, θαὺ ἴῃ 
ΘΥΘΙῪ Ῥίασο γοῦν Τα {ο «οᾶ- 
γα ἃ 15 ροπε ἴον ; 50 ὑπᾶὺ πα 
πιθθᾷ ποῦ {ο βρεα]ς απγἰμΊηρ. ἘῸΣ 
ΏἼ1εγ {οπηδε]νας ταροτύ 60ΠΟΘΥΠ- 
Ίῃρ 48 γλαῦ ΠπαἨπεΥ οἳ επθετίηρ 
ἴὴ πο Ἠαά απίο τοι; απᾶ Ποπ 
γθ {πγπος ππύο ἄοά ποπ Ιᾷ91β, 
{ο 861νο ἃ Πνίηρ απἆ ἴγαο αοῦ, 
απᾶ {ο πας Τον Ἠϊβ Βου. ΟΠ 
Ἠθανοαι, ΠΟΠ Π6 1156 4 Τοπ 
{π6 ἆθαί, εὖειι 6515, συμ οἢ ἄθ- 
Ἠνεγεῦμ ταδ ἔσο ἴμθ ψυαίῃ {ο 
60116. οι 

3  Ἐοτγοιχβε]νεΡ, Ρταίμναη, που; 
οταν επίετίησ ἴῃ ππίο τοι, Πα 1 

2 Βα ποὺ δει ἰοπηᾷ να: Ῥαύ 
Βανυϊηρ εαῇενεᾷ Ῥεΐοτα, απᾶ Ώδει 
ΒΠαππο[α]]γ επ{γθα{ε, ἃ5 γε ΙΠιοΥΥ, 
αὖ ῬΏΠΙΡΡΙ, γγθ γγαχεά Ῥο]ά ἴῃ ος 
ἄἀοᾶ {ο 5Βρθαῖ απ{ο σοι {πε σοβρο] 
οὗ ἄοά ἴῃ τησ] οοπβ]εῦ. ἘῸΣ 
ΟἹ οχµοτίαδίοι 18 ποῦ οἳ 6ΥΤΟΥ, 
ΠΟΥ Οὗ ΠΠΟΙΘΑΠΠΘΒΡ, ΠΟΥ ἴῃ ρπ]]ε: 

4 Ῥαῦ ογοιπ α8 πο Ἠατο Ῥθει α)- 
Ῥτογεί οἳ ἄοά {ο Ῥο τηὐχτιϑίθα 
σημ ἴλπο ϱοβΡρε], 8ο πο βρθαίς; 
ποὺ 85 ρ]εαβίπσ ταθῃ, Ραὺ αοῦ 
ΠΟ. Ῥγόυθῦῃ οἵα Ἠθαχίβ. ἘῸΣ 

[οι] 

ο» π 

«ο 

10 

ο» 

σι 

105, 
Φεζαιίδε 
Οὐ" σο8- 
δεῖ δ. 

Σ05, 
ΠΗοῖν 
ϑρὶγὴξ 

ἔθςε, 
Πιο 

πθϊί]ον αὖ αΏγ πιο Ἴπεχο Ὑ6 |- 
Του αβίης πγοτᾶς οἵ Παβίαιγ, 
α5 Υθ ΚΗΟΥ͂, ΠΟΥ͂ ἃ οἶοκο οὗ 
οογοίοπξπαΒΒβ, ἄοά 15. Ὑ]Π65Β ; 
ΠΟΥ͂ ΒΘΘΚΙηρ' ΡΙΟΥΥ οἳ τη, παϊηεν 
{γοτη γοπα, ΠΟΥ ΕγοΠΙ 0111615, π]θ 
νο τηϊρηῦ πᾶν 4θθενπ Ῥατάει- 

7 ΒΟΠ16, 88 αΡοβΏ]θ5 οὐ Οµτῖξί. Βα 
ντο πεχθ ὄροιιί]ο ἴῃ {πο τηϊᾷδί οὗ 
τοι, 5 ηδη ἃ ηΠΥβο6 οπετὶβ]αί]ι 

8 πετ οὗ ομ]άγοι: ΥΕ 50, Ρεῖπρ 
αβΠοσοοπα{ε]γ ἀαβίγοαςβ οἵ τοπ, πα 
πσθγθ πε]! ρ]θαβες {ο Ἱππρατί απ{ο 
το, ποῦ ὧπο ϱοβΡα] οὗ (ἀοᾶ οη1Ψ, 

σὸ 

405, 
οἰαἰπιεαᾶ 
οι}: 

δ᾽ Μοϑῦ οὗ 
ἐπ 
αποϊοηῦ 
δα! Ποτὶ- 
{165 τουᾶ 
θαῦεδ. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α. δοτ 

4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι, ὑπὸ Θεοῦ “8 3 (ἠγαπημένοιὐπὸ Θεοῦ.) 
Ν ᾿ ν ιν η ᾿ » / κ εν ὃ τὴν ἐκλογὴν ὑμών' ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν 

- ᾽ Δ οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ µόνον, ἀλλὰ 
Ν » / Ν 3. / «ε , Ν καὶ ἐν δυνάμει, καὶ ἐν Ἠνεύματι 'Ἁγίῳ, καὶ 

“ ” - 3 πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι “ οι. ἐν 
» ᾿ » 4 ε ” » « ΄“΄ Ν ς 

ὃ ἐγενήθημεν ἐν ὶ ὑμῖν δι ὑμᾶς. καὶ ὑμεῖς 

μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου, 
΄σ Δ δεξάµενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ 

ο) ’ « / Ὁ ΄ 

Ἰ χαρᾶς Πνεύματος Ἁγίου, ὦστε γενέσθαι 

ὑμᾶς τύπους πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ 
“ 1 - ν ἢ 3 8 Μακεδονίᾳ καὶ τῇ ᾿Αχαΐᾳ. ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ὃ ααὰ ἐν 

» , « / “ , » / . 

ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου οὐ µόνον ἐν 
΄ ᾿ "“" 

τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ᾿Αχαΐᾳ, ἀλλὰ καὶϊ ἐν 
΄ Δ Ν παντὶ τύπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν 

Ν - ῷ ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν ὃ 

9 λαλεῖν τι. αὐτοὶ γὰρ περὶ πω ἀπαγγέλ- 

᾿ λουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔ ἔσχομεν ἢ πρὺς ὑμᾶς, 

δ ’ 

τυπον 

-α ἀλλ᾽ 

σο ἔχειν ἡμᾶς 

καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ 

τῶν εἰδώλων, δουλεύειν Θεῷ ζῶντι καὶ ἀλη- 

10 θινῷ, καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν 
οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκϑ νεκρῶν, Ἰησοῦν, τὸν " «αά τῶν 
ῥυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ 1) τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχο- 
μένης. 

5. Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον 
ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς, ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν" 

9 ἀλλὰ καὶ] προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες, κα- ᾿ 00ι. καὶ 
θὼς οἴδατε, ἐν Φιλίπποις, ἐπαρρησιασάμεθα 
ἐν τῷ Θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ 

3 εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. ἡ 

γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης, οὐδὲ 
4 ἐξ ἀκαθαρσίας, οὔτε" ἐν δόλῳ᾽ ἀλλὰ καθὼς 3 οὐδὲ 
δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πιστευθῆναι 
τὸ εὐαγγέλιον, οὕτω λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀν- 
θρώποις ἆ ἀρέσκοντες, ἀλλὰ τῷὸ Θεῷ τῷ δο- 8 οηι. τῷ 

5 κιµάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. οὔτε γάρ ποτε 
ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴ- 
δατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας" Θεὸς 

ῦ μάρτυς" οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, 
οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν οὔτε ἀπ’ ἄλλων, δυνάμενοι 
ἐν βάρει εἶναι, ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι. 

τ ἀλλ᾽ ἐγενήθημεν ἤπιοι“ ἐν μέσῳ ὑμῶν, 3 «Ἠατρ. νήπιοι 
8 ὡς ἂν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα οἵ- 
τως, ἱμειρόμενοιῦ ὑμῶν, εὐδοκοῦμεν μεταδοῦ- ὅ ὁμειρόμενοι 
ναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, 



δδδ 1. ΤΗΗΡΡΑΠΤΟΝΙΑΝΡ ΤΙ. 8ὃ---ΤΙ]. 2. 

ιο), 
ο]ιαφεί 
5 οι. 

10. 
Ο10Υ/- 
ἴῃ. 

1611 

Ρα «50 οἵ οἵπι βομ15, Ῥοσαιβο γ8 
ππογο ἆθαν ππ{ο 8. 
9 ἘῸΣ γο πεππειήΡεχ, Ῥγαίμται, οι 
Ιου απᾶ ἰγαναῖ]: Τον ]αροπνῖις 
ηὶσ]{, αππᾷ ἄαγ, Ώδσπτδο πο ποσά 
ποῦ Ῥο οἸαγρεαΡί]ε απί{ο απγ οὗ γοα, 
νο Ῥγεασ]ιοᾷ πηΐο οι ἴ]ιο (05Ρ6] οὗ 
αοᾶ. 
10 Ὑο αγε πΙμιθββες, απᾶ ἀοᾶ αἶξο, 

Ίου 11ο111γ, αιιᾶ 7π5.}γ, απιᾷ ππῬ]απηθ- 
ΔΌΪΥ πιο Ῥε]μανεᾶ οπγβεΙγεβ α1ἴποης 
γοι ὑμπδὺ Ῥομςτο. 
11 Α5 τοι Ἰπουγ, πο ο δχπογίθα 

δια] οοτηΐογ θα, απᾶ «Παγρεῖ ετειγ 
οπ6 οὗ τοι, (48 ἃ {αΐλμον ἀοῦι Ἠ15 
ομι]άναι,) 
12 Τ]αῦ γο σου] ντα] σου οὗ 

αοά, πο Παζ] οα]]εᾷ οι απο 8 
ἸΠπράοπι οπᾷ Ρ1οῦΥ. 
18 ΒῸΣ {Π15 «απ5ο αἱξο ἐλαπ]ς πο 

ἀοά ποτέ εεαβίης, Ῥεσατιδο ἩΥθΙι 
γο τοοθἰνθᾷ {πὸ γγογᾷ οὗ ἄοᾶ, πη]]σ]ι 
γο Ἠεαντᾶᾷ οὗ τι, γε τοσεϊνεᾶ 1Ὁ ποὺ ας 
{πο που οἴτηθῃ, αὐ (α8 10 15 πα γα }) 
ἴμο νον οἵ ἀοᾶ, ΠΟΙ. οβεοπα]]γ 
σου κοῦ αἷβο ἴῃ τοι ὑμπδὺ Ρε]θυϑ. 
14 Ἐον γε, Ῥγαίμναι, Ῥεσαππο {ο]- 

Ίοποις οἳ {πο ΟΠπτεῃμθβ οὗ ἄἀοᾶ, 
νηλ]σ]ι ἴῃ Γπάρρα 816 ἴῃ ΟΠ γῖϑὺ περας: 
{0Υ γ68 αἱξο Ἠανο ει εγεςᾶ Π|κ6 ὑπ ηρ5 
οὗ γοαν οὗ οΟΠΥΨΙΠΘΗ, ΟΥ̓́Θ 8 
{Πιογ Πᾶν οὗ {π᾿ 65: 
15 Ὑπὸ Ῥοῦι ΚιΠΠ6α {πὸ Τιοτᾷ 46- 

5115, 8:6] {ποῖ οὗ Ῥτορ]μοίς, απά 
μιᾶγνϑ 'ραυβθοιίθα τ: δα {που Ρίεαξα 
ποῦ ἄοᾶ, απά απο οοπίτατγ {ο αἱ 
ΤΊΘΗ: 
16 Ἐοτριάᾶἵπρ τι {ο 5ροαῖς {ο {Π6 

ἀεπ]ας, ζ]αί ιο πηϊσ]ί ΡῈ βαναεᾷ, 
{ο 41] αρ ἐμεῖν βἶπς αἶπαγ: Τον {16 
να{] 15 ο0π1θ ΠΡΟ λμεπι {ο {Π6 
π{{ειπηοβῦ. 
17 Βαὺ το, Ῥτείμτεῃ, Ῥεϊηρ [θη 

{ποια γοι {οχ ἃ βΠοτί πα, ἴῃ Ῥ16- 
β6πΠοθ, ποῦ ἵπ Ἰδατό, οεπάεανοιτοᾶ 
{πο 1ΠΟΥΘ ΡΠ αγ {ο 566 Τον 
{466 τι ριοαί ἀεβίγο. 
18 Ἠ]ιογαίογθ το νου] Πᾶν οοπηθ 

ππ{ο τοι (θυ Τ Ῥατ]) οπσθ απιά 
ασαϊπ: ας Ῥαΐζαη Πἰπ θυ θᾶ τ15. 
19 Ἐον πυ]αῖ 15 ΟἿ ΠΟΡΘ, ΟΥ 1905, ΟΥ̓ 
χοπ οὗ Ἰχο]οίοίπρὸ Ατθ ποῦ ΕΥεΠ 
γθ ἴῃ {Π6 Ῥγδβειςσο οὗ οἳΥ Ποτά 6 6βας 
ΟἨτ]δί αὖ Πἱ5 εοπιῖηρ ἢ 
20 Ἐου Το 816 ΟἿ ϱ]οτγ απἆ 197. 

3 ἸΓΠονθίογο πο τ οεοπ]ά πο 
Ίοπσαυ {ογρεαχ, πο ὑποαρΠέ 16 σοοᾷ 
{ο ο Ἰοὺ αὖ ΑἴΠοπΒ αο1ιθ: 
2 Απᾶ βοηὺ ΤΠποίπεας ον Ῥτούμοαν 

1981 
Ῥαῦ αἷδο οἵ" ονπι βοπ1β, Ώοσααςδθ 
γθ πετθ Ῥεοοπιθ ὙΘΙῪ ἆθαν Το 

9 15. ἘῸΣ γε ΤΘΙΠΘΙΙΡΕΥ, Ῥγδίμτθη, 
ο Ίαβοαν δα (ναναΙ]: νγοτ]πρ 
πϊρ]η{ απιά αγ, ἰ]ιαί ντο τηϊσ]6 
τοῦ Ῥαγάει αἩπγ οὗ τοα, τ 
Ῥτθασῃαᾶά απίο γοα {Π0. σοβροΙ 

10 οὗ ἀαοᾶἀ. Ὑο αὐ πΙὔΠΘΡΒΘΡ, ατιά 
ἀοᾶ αἴξο, ον, Πο] απᾶ τὶρ]ιί- 
αραβ] απά τπρ]ατπθαρίγ να 
Ῥεμανεῦ οπγβεἱνεΒ {οπατά τοι 
Όιαί Ῥο]ενα: ας ο Κπον ΠΟΥ 
πο «ἀεα[έ ασ] ΘᾺ. οπθ οὗ 
τοι, ἃ5 ἃ Ταΐμον ση 15 ο 
ομ]άνει, οχ]λογπρ τοι, απᾶ ε- 
οοπταρίηπΡ οι, απᾶ {εδαίσίηρ, 
{ο {π6 οι {λμαί το 5ῃοι]α πγα]]ς 
γον οἵ ἄοᾶ, πιο 1σα]αί]ι 
γοτα πο Ἠϊ5 οππι Ἱἠπρᾶοια απᾶ 
ΕΊοΥΥ. 

Απιά {ου 015 σππ8ο στο 8150 {]νατι]ς 
αοά νηιθλοαί οεαβῖπρ, {Ππῶὐ, νε 
γο χεοεῖνεᾷ 1οπη τ1β 2616 που οἵ 
{16 τηθϑβᾶρθ, δυο ἐ]ο σον οἵ 
αἄοᾶ, το αεεερίεᾶ ἐξ ποῦ αξ ἴμο 
ποτ οὗ τη, θαΐ, ἃ5 1 15 1η γαι, 
{πο ποτ οὗ ἀἄοᾶ, πο 8180 
σου οί ἢ οι ἔ]ιαί Ῥε[ενα. ἘῸΣ 
γο, Ὀγχϑίμσθῃ, Ῥεσαππθ ΠπΙ{α{ουβ 
οὗ {πο ομτατο]μθς οἳ ἄοά πγΙο] 
α1θ ἴῃ εἑαάσα ἴῃ Οµτὶδ ἆθρας: 
ΤΟΥ γε 8150 βαβογεᾶ ἴπο βα1ηθ 
{π]ηρ5 οἵ γοῦν οἵπι ΟΠΠ ΥΨΙΠΕΗ, 
6Υεη αξ {αγ αἰ οἵ ιο 968; 
νο Ῥοῦ]ι 1164 ιο Τιογ “6515 
Πα ὑπ6 ῬγορΠείβ, πα ἄταγο οαὐ 
τι, δ Ῥ]οαδο ποὺ ἀοᾶ, δηᾷ 816 
οοπ/γαΣΥ {ο 81] τοπ; Τονριάαττπς 

ο π5 {ο βροα]ς {ο {πο ἀεπί]ες ὑμαὺ 
ΠΟΥ 1ΠΑΥ Ῥ6 βανοᾷ; {ο ΠΗΠ τρ 
Οπεῖν 5115 αἵπγαγ: Ραῦ ἴ]ιο να ]ι 
15 «οπ1θ προπι 6Πειη {ο ἐπ α{ζετ- 
1ΠΟΡΙ. 

17 Ῥπαί πο, Ῥγείμνει, Ῥοϊπρ Ὀ6- 
γεανεᾷ οἵ γοι{ογ δα βΠοτῦ 56ΔΒΟΠ, 
ἴῃ Ῥγδβεησθ, ποῦ ἴῃ Ἠθαχί, 6π- 
ἄεανοιχεᾷ {ο ππογθ ακοθεεΙπσ]γ 
{ο 5686 γοαν ἴδοθ ση] ρτεαί ἆε- 

18 αἴτα: Ῥεσαιδο να που] ἔα Ἠανα 
οοπηθ ππ{ο γοα, 1 Ῥατα] οπσο απιᾷ 
αραῖἩῃ; απᾶ Βαΐαπ Ἠϊπάσεγεᾶ ας. 

19 ἘῸΣ π]ιαῦ 15 ΟἿἿ ΠΟΡΘ, ΟΥ 107, ΟΥ̓ 
οχούι οὗ ϱ]οτγ]πρὸ» Αγε ποῦ 6Υθ6Π 
πο, Ῥε[οτο οαΥ Του 9685 αὖ Ἠἱ5 

20 4οοπιιρὸ ΕΒΟΥ Υο 816 ού ϱ]ουγ 
απ οἳχ 107. 

5 Ὑπιανείογο Ὑηεπ πο οοπ]ᾶ πο 
Ίοπροχ ΤΟΥ ΘΑ, ο ὑποαρὐ 1{ ροοᾶ 
{ο ο ]α[ῦ Ῥομ]πᾶ αὖ ΑἴΠες α1οηπθ; 

3 απᾶ βοῃὺ ΤΠποίΗγσ, οαν Ῥγοῦμαεν 

1 μι 

τή τῷ 

3 2 

1 μ- 

μι σι 

- σο 

1 βρπ]ο 
αποϊοπό 
Αα θλλοτ]- 
{165 τϑδᾶ 
οαἰϊρά. 

3 τ. 
ἐμὲ σον 
ο Ἀραν- 
τη. 

8 αν. α 
ϑεαϑογι 
0 αὮ 
οι" 

4). 
γόδεποο. 
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Ε Ἂν ἣν Ν ς - σαι - ΄ ” Ν 

ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ 
εα / 6 / / 1δ λ / 

9 ἡμῖν γεγένησθεῦ. μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, 
τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον' νυκτὸς γὰρ 

ς , 

καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβα- 
“ “ Ν 

ρῆσαί τινα ὑμῶν, ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ 

10 εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ. ὑμεῖς μάρτυρες καὶ 
ς / ς « / Ν / Ν 5 / 

ὁ Θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως 
1 ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν καθάπερ 

οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν, ὡς πατὴρ τέκνα 
ἑαυτοῦ, παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθού- 

12 μενοι καὶ μαρτυρούμενοι», εἰς τὸ περιπατῆ- 
σαι" ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Θεοῦ τοῦ καλοῦντος 
ς ” τὰ ω σ “-“ ’ὔ 3 / 

ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. 
ο 11 ν ον Ν « ΄“ ᾿ ΄σ “ 

13 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ 
»"Ἥ , [ιό / / 

Θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον 
5 -“ ΕῚ Φ “ - - » ΄, ΕῚ 

ἀκοῆς παρ ἡμῶν τοῦ Θεοῦ, ἐδέξασθε οὐ 
Ε “ 

λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς, 
/ ἘΎΥῚ π᾿ μιαν - 

λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς 
’ ς “ ἊΝ ον / 

14 πιστευουσιν. Όυμεις γαρ µιµηται ἐγενήθητε, 
2 , κ ᾽ - Ξ . χε η 
ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν οὐ- 

ε η κι 3 / 3 - κ) “κι 
σῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ᾽ ὅτι 

᾽ ὰ 13 » 16 κι « κ έν - δὲ 
ταὐτὰ]” ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων 

“ Ν Δ ” Δ ς ΔΝ - 39 

συμφυλετῶν, καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἴου- 
“ Ἁ 

16 δαίων, τῶν καὶ τὸν Κύριον ἀποκτεινάντων 
τὴν “-“ Ν λ ἰδί 13 / Ν 

ησοῦν καὶ τοὺς ἰδίους 13 προφήτας, καὶ 
ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, καὶ Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων, 

Ι6 καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, κωλυόντων 
51 τῆς ΄σ ” “ Ὁ“ “ ΕῚ 

ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς 
΄σ ΄“΄ Ν 

τὸ ἀναπληρώσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάν- 
δα νο» 5 Ν ο 9 Ν 3 , τοτε ἔφθασε δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέ- 

λος. 
ς -” 3 

17 Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ 
ο Δ Δ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, προσώπῳ οὐ καρ- 

δίᾳ, περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσ- 
18 ωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ διὸ 

ει Ῥ Σ “ Ν « - 5 Ν ΔΝ 

ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν 
΄ , Εἰ ες 

Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς 
νὰ “ ’ ν ε τον 31’ ΔΝ ΕΥ̓͂ Ἂ 19 ὁ Σατανᾶς. τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρα ἢ 

αἱ . ς - 
στέφανος καυχήσεως; ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς, 
Ε κ η εν ᾽ κ ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

15 δ᾿ ΄“ » -” ’ « “ / 

9) στοῦ" ἐν τη αὐτου παρουσιᾳ; υμεις γὰρ 
« “ ς 

ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ χαρά. 
3 Δ Ν ’΄ ’ ην) / ιὸ μηκέτι στέγοντες, εὐδοκήσαμεν 
ἢ καταλειφθῆναι ἐν ᾿Αθήναις μόνοι, καὶ 

» / ς ΄σ 

ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν 

6 ἐγενήθητε 

Τ οπι. γὰρ 

8 μαρτυρόμενοι 

9. περιπατεῖν 

10 ͵άγᾳ. καλέσαντος 

π κα Καὶ (διὰ) 

16 ϱΠι. ἰδίους 

13 διότι 

15 ϱπι. Χριστοῦ 
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1. ΤΗΕΡΡΑΤΟΝΙΑΝΡ ΤΠΙ. 2- ΙΝ. ὃ. 

1611 
"8 η γα βίου οἵ ἀοᾶ, απᾷ ου Γ6]]ουγ- 
Γ1αροιγον πὶ {π6 (οβρα] οἳ ΟἨτ]βί, {ο 
| ορίαΡ]δῃ τοι, απᾶ {ο εοπι {οτί τοι 
| οοποθτπίηρ γοι 810}: 

8 ΤΉ δῦ πο ππαη βηοπ]ᾶ Ὀ6 τπογνοᾶ Ὦγ 
{8686 οβΗΙοΙοΠς: ΤΟΥ Ὑ ΟΊ ΒΘΙΥ 65 ἹΠΊΟΥ 
{παῦ νο ἃ. 6 δρροϊηὐθα ἐμουθαηίο. 
4 ἘῸῚ νονῖ]γ π/Ίιθ 76 Ύεγο ὙΠ 

γοπ, Ὑθ ἰο]ἃ τοι Ῥϑίουθ, ὑπαῦ νε 
.ϱΠοπ]ᾶ ϱαῇ εν ἰπΙρα]αίοπ, θυ θα 85 1Ὁ 
οα1ηΘ {0 Ρα58 απά γε Κπον’. 
δ ΕἘῸΣ {115 οππ56 πει 1 οοπ]ᾷ πο 

᾿1οησογ ἕο θαυ, 1 βοὴ 0ο ΚΟ πουν 
{αϊδ]ι, Ἰοὺ Ὦγ 8οπ1θ πΊθαΠ5 {11ο ἔθυε 
Ἰανο {επαρίαᾶ γοια, απά Οὐ 1αβοτς 
ΡῈ ἴῃ γαίῃ. 

6 Ῥαΐ ποῦ θη Τπποίλαας «8118 
{χοπι γοι απ{ο τς, απᾶ Ῥτοαρηί τι5 
σοοᾷ Πα πιρς οὗ γοτγ [6 10} απιᾷ οπαχ]- 
ἐγ, απᾶ ἐμαῦ γα πᾶν ροοᾷ ΥΘΠΙΕΠΙ- 
Ῥχαιιος οἳ 5 αἱγγαγ5, ἀεβίτίις στεα]γ 
{ο 566 115, ἃ5 Ὑ76 8150 {ο 6έεγοι: 
7 ΤἙΠονείογα ῬγοίμταοἨ, Ίθ ἩΕΥΘ 

«1ο απᾶ ἀδίνόδς, Ὦγ γοαν {Μαη 
8 ΕῸΥ ΠΟΥ͂ Ὑαο νε, 1 γο βίαπᾶ 

ἔαβὺ ἴῃ {πὸ Τιοτᾶ. 
9 ΒῸΣ νι μαῦ (]α]ςς οδἢ πα ΤΕΠάΘΥ 

{ο ἄοᾶ αραῖπ ἴοι γοι, ΤοΥ 8}} {πΠ6 Ίο 
ὙΠΟ γη] νο 1οὗ ΤῸΥ Του βαίΚ65 
Ῥεΐογο οὖν (αοᾶ, 
10 ΝΙρΠί απᾷ ἆαγ ρταγῖηςρ εκοθεᾷ- 

Ἰηπρ]γ {μαῖ νο πηϊρΗί 566 γοῦν 1α66, 
Γαπᾶ τηὶσηξ Ῥογ[οσς {ια ΠΟ 15 
ΓΠασ]ίηρ ἴῃ ουν {16115 

11 Νον ἀοᾶ ἨϊπαδεΙ απ οαν Τα- 
ἴμοχ, απᾶ ον Τιονά «ορας ΟἨτὶδί 
πᾳποοῦ οὐ Ὕγαγ πηἴο τοι. 
19 Απᾶ ἴλο Του ππα]ο γοι {ο Ἱπ- 

«16886, δα αβουπιᾷ ἴῃ Ίογο οπθ ἴο- 
ψ/αχᾶβ ΑΠΟΙΜΕΣΥ, ἃ μα ἑουγανᾶς 81] 1ΠΕΙ, 
6νΥ6Π α5 Ύγε ο {ογατάδ σοι: 
18 Το {μα επᾷ ο τηαγ βύβ 15} τοις 
Ἠθαχ 5 ππρ]απηθεαβ]θ ἴῃ ΠΟΙ 655 θ6- 
ἴογθ αοᾶ οταν οἩν Ἐαπίμαγ, αἲ {πῸ 
εοπαῖης οὗ οας Τιονά αρα. Οµτὶρί 
πι 411 115 Βαϊπίς. 

4. ἘνΙΠΕΥΊΠΟΥΘ ευ Ὑγθ |Ώοδβεθο] 
τοι, Ῥγείμτετ, απ ΓΙ εχμοτύ τοι ὈΥ 
{86 Τιονᾷ 9655, {παί 48 γθ πᾶνϑ 
γεοθἰγοᾷ οὗ τὸ, μοῦ Ὑο οπρ]ῦὺ {ο 
Ὑγ8}1ς, ἃ 6 {ο Ρ]6856 ο, 5ο σο ψου]Ἱᾶ 
αΏοππιᾶ ΤΠΟΥΘ απᾶ 1ΠΟΥΘ. 
3 ἘῸΣ γο Ίπου πας οοπηπηαπ- 

τηθηΐβ 6 ΡαΥο τοι, Ὦγ ὑπ6 Τιονά 
168118. 
8 Έον {815 15 ὑπ 6 ν]] οἳ (σοῦ, εΌθι 
σοὺ ϑϑηου βοδίίου, ὑπαὺ γα 5Πποπ]ᾶ 
αἰὐϑύδϊῃ ἔγοπη Γογπήσα{1οἵι: 

1881 
απᾶ 1 οα᾽ 5 τηϊ ἰδίου ἴῃ ὑπ6 ρο8- 
Ῥε] οἳ Ομυϊβῦ, {ο θβίϑὈ}15}} τοι, 
απᾶ {ο οοτηΐογύ οι «οποθγΠΙἩϱ 

ὃ τοι {αμ Όπαί πο τπαπ Ὀ6 
αηογεᾶ Ὦγ παρε α[βιοίοης; ΤῸ 
γοἩγβε]γες ΚΉΠΟΥ ὑμπαῦὺ Ἰετεαπίο 

4 ντο ατο αρροϊηζεᾶ. ἘῸΣ γετῖ]γ, 
ΘΗ 76 Ί6γθ τ] ἢ τοι, ππθ {ο]ᾶ 
τοι 2Ρε{ογεμαιιᾷ ]αί πο 816 {ο 
ΒΌΡΕΟΥ αβΠοίοη; 6Υ6ι ἃ5 1δ 6ςη1ε 

ὃ ἴο Ρα88, απᾶ γο που. Έον 118 
οα156 1 4150, πλου 1 εοπ]ᾷ πο 
Ίοηρου Γο1β6α1:, βϑηὺ {πᾶ 1 πρ]η{ 
Ίπιονυ γοῦν {αϊθμ, Ἰοὺ Ὦγ ΔΗ 
1ηθα5 {μα [θηρίου Ἰαᾶ {απαρίεᾶ 
τοι, απά ος ]αβοτχ ϱμοτπ]ᾷ Ῥο ἴῃ 

6 νταῖπ. Βαυύ παει ΤΊ οβπηα 
ΟΥ̓́Θ ΠΟΥ ππίο τι5 {γοτη τοι, απᾶ 
Ῥγουρηῦ τι ρ]αᾶ Πάϊπρς οἳ γοῦν 
Ζαῖ απᾶ Ίονε, απά {μαί γε Ἠαγε 
ροοᾶ τεπιαπηΡγαηςθ οὗ τι8 αἱπαγΑ, 
Ἰοπρίπρ {ο 866 18, 67ΕηΠ 8 Ὑ7Ὑ8 

Τ αἱβο {ο 866 οι; {ον {115 «8356, 
Ῥτδίμτειι, 6 6 16 οοπη{ογ{θᾷ οΥ6Υ’ 
τοι ἴῃ 81} οὔ ἀΠξίτοββ απιᾷ αΏ]]ς- 

8 6ἴοπ ἐμτοιρ]ι σοῦ ἔδ1}} : Του που 
νο Ἠνοε, 1 γο βίαπᾶ ἔαβῦ ἴῃ με 

9 Τιοντᾶ. Έον σαι ὑμαπκβρῖνίης 
οαπ 137 ΓΘ ΠΟΥ αραῖπ απο αοά 
1οΥ οι, {ον 811] 6 ἸΟῪ π]θγε- 
ὙΠ] νο ἸΟῪ ΤΟΥ γοἩχ 58 Κ65 Ῥε- 

10 ἔογθ οι αοᾶ; πὶρῃῦ απᾶ ἄδν 
Ῥτασ]ηρ εχεεεᾶ(πρ]γ ὑπ νε πια 
566 7οτν {ᾳ66, απά 1παΥ Ῥετ{ξεοί 
ναί πνμῖο 15. Ἰαο]άπρ ἴῃ του 
Τα} 2 : 

Νοῦν τηαγ ος ἀοἆ απᾶ Ἐαΐλεν 
Ἠήτηβε]ξ, απᾶά ος Τιογά ἆεβαβ, 
ἀγεοῦ οὐ γίαγ απίο γοα: απᾶ 
{πο Τιογά Ἱπα]κα τοι {ο 1ΠοΥθ68ΒΘ 
δια αροαπᾶ ἴῃ ον οπα {οπατᾶ 
αΠΟίΠΘΥ, απᾶ {οπατᾷ 81] ππθῃ, 
ΟΥ̓́Θ 8 Ὑθ 4ἱδο ἄο ον 
γοι; ἰο {πη οπᾶ ἢ πιαγ ϱία- 
ὈΠ5 τοις ἸἨοεατίς απρ]ατηθαβ]α 
ἴῃ ἨοΗπθβς Ῥεΐογο οἳς αοᾶ απᾶ 
Ἐαΐμεν, αἱ {ἴπε ϑοοιηΐϊπρ οὗ 
Οὐ Τον ὧᾖσοβας πι 81] [15 
βαϊπίς.α 

4 Ἐϊπα!γ απ, Ῥγείμγεη, πα 
Ῥθβοθο] απᾶ οχποτέ τοι ἵπ {Π6 
Τιογ “6585, ὑπαῦ, αξ το χεοθϊνεᾶ 
Οὗ τὸ ον τε οὔριῦ {ο πα]]ς 
απᾶ {ο Ῥ]εαξο (ο, εΤΕηΏ 38 ο 
ο σνα]]ς,---Ὕλαῦ Ὑο αροππᾶ ππογε 
απᾶ 1ΩΟΥΘ. Έοχ γο πον σ]αί 
ὄρμαχρο 6 ρ8νε οι {τοιρ] {ια 
Τιονᾷ ἆερας. Έον {815 15 {Π6 π]] 
οὗ ἀοᾶ, ευεπ γοαχ βαποββοα[Ίοη, 

π1 

19 

ο τ 

ὑπαὺ ο αὈβίαίη ΕΓοπ1 Τοσηϊοαίϊοι : | 

1 ΒΟΠΙ6 
αποιοης 
Δα Ποῦ Ϊ- 
{165 τοδᾶ 
7Ἱοϊοιυ- 
ὩΟΟΥ ΚΟ" 
«οἱ! ἢ 
σοᾶ. 

505, 
γιαϊηῖμν 

δαν. 
Ώγεδθ)ιςς. 

3 ΜΑΝ 
αποζοης 
ααὐλοτῖ- 
{165 δα 
πιο. 

δᾳς, 
ὁπαγαος. 
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καὶ ϑιάκονον 
β Ξ τα 

τοῦ Θεοῦ καὶ συνεργὸν ἡμῶν 
᾿ - 3 / “ ΄ “ » Ὁ} 

ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στη- 
, ο ο Ν , ταν ἢ Ἢ - 

ρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑμᾶς" περὶ" τῆς 

πίστεως ὑμῶν, τῷ μηδένα σαίνεσθαι ἐν 
“ / / ο » Ν Δ ” μὴ ταῖς θλίψεσι ταύταις" αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι 

4 εἰς τοῦτο κείμεθα. καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς 
3 - 2 ἦμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλί- 

δ βεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. διὰ 
“ » , 

τοῦτο κἀγώ, μηκέτι στέγων, ἔπεμψα εἰς τὸ 

γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή πως ἐπείρασεν 
ὑμᾶς ὁ πειράζων, καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ 

’ - ” ’ ΄ 

Ἰ κόπος ἡμῶν. ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου 
” 3 . - , 

πρὸς ἡμᾶς ἀφ ὑμῶν, καὶ εὐαγγελισαμένου 
ε Ἂς ᾿ Ν - 

ὑμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ 
αφ ε ο 
ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπι- 
ποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν, καθάπερ καὶ ἡμεῖς 
ος Ν - 2 

τ ὑμᾶς" διὰ τοῦτο παρεκλήθηµεν, ἀδελφοί, ἐφ 
ς - δ᾽. ἢ, , “ λί φι ν 8... «ἃ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει καὶ ἀνάγκῃ" ἡμῶν 
ἄς πας αν] Ξ - 

8 διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως ὅτι νῦν ζῶμεν, ἐὰν 
” ’ 

9 ὑμεῖς στήκητε ἐν Κυρίῳ. τίνα γὰρ εὖχα- 
ῥριστίαν δυνάμεθα τῷ Θεῷ ἀνταποδοῦναι 

ἘΣ δ ᾿ - ες οσα 
περὶ ὑμῶν, ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίρομεν 

᾽ « “ 3 ΄ ΄“ ΄σ 

10 δι ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, νυκτὸς 
καὶ ἡμέρας ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ 

΄ ΄“- Λ 

ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον, καὶ καταρτίσαι τὰ 
« “ - 

ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν; 
σον κ δις Ν ν ν ἘΠ ΤΕ ο κε 

Ἡ Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν, καὶ ὁ 
/ « - ΄ - 

Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός, κατευθύναι 
Φ παι ἘΝ αν κ᾿ ει Ἄρρον ἴε᾽ ἀκ ΚΑ , 

1ὼ τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς" ὑμᾶς δὲ ὁ Κύριος 
πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς 
1’ /’ Ν ώ / ΄ Ν ς ” 

ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς 
13 3 ς “ τὶ Δ / ς - ΔΝ δι 

εἰς ὑμᾶς, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας 
2 « ’ ΄σ 

ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ, ἔμπροσθεν τοῦ 

Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ 
, ς “ 5 - Αἰ ῷ8 ᾿ / Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» μετὰ πάντων 

τῶν ἁγίων αὐτοῦ." 
4 Ἰὸ! λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς 

᾿ - 5 / 3 -9 Ν 
καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ” καθὼς 

. ς ΄“ Δ - - - 

παρελάβετε παρ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς 
περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῴ 3, ἵνα περισ- 

- ὦ“ 

υ σεύητε μᾶλλον, οἴδατε γὰρ τίνας παραγ- 
“ 5 ’ ς “α΄ ὃ Α “-“ ’ 3 - 

γελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 

ἢ τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασ- 
κ 3 ο κα δν Κι κι Σ 

μὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας 

1 Δ7]αγ. συνεργὸν 

ἢ οι. καὶ συνεργὸν ἡ- 
μῶν 

Ὁ ρῃι. ὑμᾶς 

4 ὑπὲρ 

ὅ τὸ 

6 ἀνάγκῃ καὶ θλίψει 

Τ οπι. Χριστός 

πι. Χριστοῦ 

Παν. ας ἀμήν. 

1 ο). Τὸ (Λοιπὸν) 

αἄᾶ . ἵνα, 19 

." 
5] ααὐά, καθὼς καὶ περι- 
πατεῖτε,--- 



1. ΤΗΕΡΡΑΤΟΝΙΑΝΡ ΤΥ. 4--Ἰδ, 

ον, 
ΟΡΡΥ 685, 
ΟΥ̓, ΟΥΕΥ͂- 

γα ΟᾺ. 

Γ.0», 
ἐπ {πιο 
πιαί{εγ. 

"ον, γ6- 
2οσἰοί Πε. 

Ἰ ον, 4 
ιο ἤναι. 

1.0, 
σαιοΥί. 

1611 
4 Τμαϊ οτπεχγ οπο οὗ τοι 5πουᾶ 
ον ΠΟΥ ἴο Ῥοββεβς 15 ΥθββεΙ {π 
βαποζιβοαΙοη απιᾷ οποια: 
δ Νο ἴῃ {π6 1αϑὺ οὗ οοποπρίβσοεπςθ, 

6Υοη 858 ἴμο ἀαπί]ες ση] ΚΠΟῪ 
ποὺ αοᾶ: 
0 Ἔμαί πὸ πιαιπ ϱο Ῥεγοπᾶ απᾶ 
Ιάοτατπᾶ 15 Ῥτοίμοτ ᾿ ἴῃ απ τιβΏἴεΥ, 
Ῥεσοατςο ὑπαῦ πῸ Τιογᾷ 15 ὠπε αγ6πρεΥ 
οὗ 811 εποἩ: α5 πθ 8150 Ἠατο 10Υ6- 
ναι πθᾷ γοα, απᾶ {εξβες : 
7 Έουχ ἀοᾶ Πα ποῦ οα]εᾶ τι6 ππῖο 

πΏςΙΘΑΠΠΘΒΡ, Ραῦ ππ{ο ἨοΗτεβΕ. 
8 Ἠο ἰ]ιοτοίοτο {λιαῦ ΙΙ ἀαβριδείῃ, 

ἀοβρίδείἩ ποὺ τπαπ, αυ ἀοά, πιο 
Ἱαῦῃ 4180 ρῖγει πηΐο τι8 ΗΒ Ἠοιγ 
ϑρίσιῦ. 
9 Βα 845 {οποβίηρ Ῥτοῦμετ]γ Ίουα, 

γο ποεᾶ ποὺ ὑπᾶὖῦ 1 ππῖο απο γοι: 
ΤΟΥ γ8 γοπτβε]νθς 816 ἰδπρηὺ οἳ ἄοᾶ 
{ο 1ογθ οπθ απΠΟΙΊΟΥ. 
10 Απᾶ Ιπᾶᾷοοᾶ γο ἄο 16 ἑοπατᾶς 811 
{ο ῬγοίἨγοιι, τυ ΒΟ αγ ἴῃ 811 Μαοσε- 
ἄοπία: Ῥαὺ νο ῬαβεθοἩμ τοι, Ῥτο- 
{Ἠτοπ, ὑπᾶῦ Ὑο Ίποτεᾶξθ τη 70 απά 
ΤΠΟΥΘ: 
11 Απᾶ {λμαῖ το αἴπᾶγ ἴο Ῥο απ1εῦ, 

απᾶ {ο ἄο γοῦν οὐ Ῥπβίπθβς, απιά 
{ο νοτ]ς τ] γοατ οὗ Παπάς, (85 
νο οοτηπηαπᾶεά ου :) 
19 Τ]μαίῦ το τιαγ πα] Ἠοπθβδίγ 

{οπατᾶ ποθ Όλπαῦ τὸ σιποαῦῖ, 
απᾶ ἴλαῦ γ τιαγ Πᾶγθ ἰϑοὶς οὗ 
Ιποίμίηρ. 
18 Βυύ 1 πγοπ]ᾷ ποὺ Ἠαγο τοι ἴο Ῥο 

Ισποταη!, ΏταίἨτθή, οοποθγηΙηρ ΤΠθπη 
ὙΠΟ 4Υθ αβ]θορ, ὑμαῦ Ὑο ΒΟΥΤΟΤΓ 
ποῦ, ΘΥ6ΕΠ 85 οὔΠεγς πγΠΙοἩ Πᾶν πο 
ΠΟΡΘ. 
14 ἘῸΣ Ἡ νο Ῥεμενε ὑπαὺ «6515 

ἀἸοα, απᾷ τοβο αραϊπ, 6Υ6Π 50 απ 
4150 πγηῖο] εΊεερ ἴῃ ὁφθβᾳ5, ψ11 αοα 
Ῥτῖηρ τι τη, 
15 Έον {π|5 πο 58 πηΐο τοι ὃν 

{πο πποτᾶ οὗ {μ6 Τιοτᾶ, Τ]αί σα 
ψ/ΠΙοἩ 806 αἶϊνο δα τεππαῖαῃ απίο 
{π6 οοπαπρ οὗ {πε Τιοτᾶ, ΕπαΠ ποῦ 
Ῥτουθιηί ἔλεπα ὙΠΟ]. ατε αβ]εορ. 
16 ἘῸΣ το Τιογᾶ Πήρε] 5181] 

ἄεβοεπᾶ {τοπι Ἠθανατ γη δι ἃ βποτί, 
ση {πὸ νοῖςο οὐ ἴμο Ατοβαηρε], 
απᾶ πο {π6 ἔγαπηρ οὗ αοᾶ: απᾶ 
ἴπο ἄεαά ἴῃ ΟἨτ]δί ΕΠαΙ τῖδε Πτεί. 
17 ἼἨοη πο ΠΟ 876 ανα, απᾶ 

ΤΘΙΠΦΙΗ, 5181} Ὦο οπαρ]{ῦ αρ {ορεί]μεχ 
πῃ ἔἶοπι ἴῃ μα εἰοπᾶς, {ο ταθαῖ 
{πε Τιογᾷ ἴῃ ἴ]ο αἴγ: απᾶά 5ο 588]} 
νο 6Υ6Υ Ῥο ση] με Τιοτᾶ. 
18 ὙΠπεταίοτο, ᾿ οοπη[οτῦ 91Π6 8Π- 

οἴμας γη] ἔλεςε πγοχᾷς. 

1881 : 
4 Όλιαί οαεἩ οὔθ οἵ τοα Ίσοπ 
ΠΟΥ Το Ῥοβδ65β ὨΪΤηΒ61 οἵ Ἠ1β 
οὗ Ὑ65Β56Ὶ ἴῃ βαποβµβσαίΙοῃ 
απᾶ Ἠοποιχ, ποῦ ἴῃ πο Ῥ8βΒΙΟΠ 
οἳ Ἰαβί, 6γεηπ 859 6 (επί]ες 

6 πηΙσἩ πον ποὺ αοᾶ; {πα πο 
1ΠΔΊΠ 10Υ8ἨΡσΥΕΒΣ5, απᾶ ὙΥΟΠΡ 
Ἠ15 Ῥγοίῦμεν ἴῃ ἴλο ππαίοτ: Ὀ6- 
ο81156 ὑπὸ Τιογᾶ 15 απ ΑΥΕΠΡΟΘΥ 
ἴῃ 81] {π6886 {11ΠρΒ, 88 4150 πα 
2Γοταοπαχπεᾶ τοι απᾶ {αε5εβοεᾶ. 
ἘῸΥ ἀοἆ οα]]οᾷ τιὸ ποὺ Τον ππ- 
οἸδαπηθβς, ας ἴῃ βαποΠΠσα Πο. 

8 Ἔμοχγοίοτθ ο {ἴΠαῦ τε]εσοίείῃ, 
τα]θοίεία ποῦ Ἱ1παῃ, Ὀπί «ἄἀοᾶ, 
ΨΠΟ ρϊνείῃ Ἠϊ5 ον Βρϊπϊτ ππ{ο 
τοι. 

9. Βαΐῦ οοπορτηῖπς Ίοπο οἵ {Π6 
Ῥτείηχγεη γο Ἠαγθ πο ποθᾷ {ια 
οπθ ὙΥ]06 ππίο τοι: ΟΥ̓ τε τοιχ- 
β5ε]γοβ 816 {ααρΏί οἵ ἀοᾶ {ο Ίοτε 

10. οπο αποῦΠμεν; {ο Ιπᾷεεᾷ γο ἄο 1 
{ογαχᾶ -αἩ ιο Ῥγείμτει ν/η]ο] 
3χα6 ἴῃ 81] Μασεᾶοπία. Ἐτί πο 
οχλοτί τοι, ἘτείητεἨ, Ὠιαί γο 

11 αροππᾶ τππογθ απᾶ 1ηοτθ; απᾶά 
ὑπαὺ γο ϑϑπαυν {ο Ῥο απἰοῦ, απᾶ 
1ο ἄο γοαχ οὐ Ῥπβίπ6ΒΒ, απιᾷ {ο 
πποτ]κς τ] γοῦν ἨΠαπᾶς, ΟΥ̓ ἢ α5 

12 νο ομδυρϑᾶ τοα; ἴ]ιαί γο πια 
γγα]]ς ΠΟ ΒΟΥ {οπατᾶ {μετα {λαί 
816 παλοτ6, απά πηγ Ἠαγθ πθεᾷ 
οὗ ποῦμῖηρ. 

1. Βυῦ πο ποπ]ᾷ ποῖ πᾶν τοι 
Ἰσπογαιῦ, Ῥγείηταοπ, οοτιοθγηίηρ 
{πει ὑμπαὺ 181] αβ]εερ; ὑπδὺ το 
ΒΟΥΥΟΥ ποῦ, εν6π 85 ἴπο ταβῦ, 

14 ΠΟ Ἠανθ πο Ἠορθ. Έοχ ἵξ ππθ 
Ῥεμεγο {]ιαῦ ;οδας ἄῑεᾶᾷ απᾶ Τοβε 
Ἀσαϊη, 6ΥΕηΠ 5ο ἴμαπι 8150 {μαι 
ατα {α]επ αβ]εερ 41π 9655 ση] 

15 ἀοᾶ Ὀτίηρ ση Ἠπη, Έον {115 
νο 580 τπίο τοι Ὦγ μα πποτᾶ 
οὗ πα Τιοτᾶ, ια πο ἐμπαῦ 8.6 
α1νο, ἴλμαί ατα Ἰαε απο ἐπθ6 
δροτηῖηρ οὗ {με Τιοτᾶ, 5181] ἴτι το 
156 Ῥγθσεᾶε ποτα {λα ατο Τα]]6π 

16 αρ]εερ. ἘῸΣ {πὸ Τιοτᾶ Ἠϊπηβε]Ε 
5181] ἀεβοσπᾶ ἔχοπι Ἠδανθῃ, πα] 
ἃ βλοιαί, τι ἴμο νοῖςο οὗ {Π6 
αγεμαηρα], απᾶ ἢ {πὸ ἵταταρ 
οἵ ἀοᾶ: απιᾷ με ἄεαᾶ ἵπ ΟἨν]βῦ 

17 5181] τῖδο Πτα: {ια πο ὑπαὺ 8.6 
α11νο, ἴλαί αγε 16Η, 581] {ορεί]εχ 
νι] ποῖα Ὦο οδπρηῦ αρ ἴῃ {86 
οἸοαᾶς, ἴο ταθεῖῦ ἐπ Τιογά ἴπ {Π6 
Αγ: απᾶ 5ο 5118} νο ετεν Ῥε 

18 τι {πὸ Τιοτᾶ. ἨΠαγε[ογε 6ΟΟΠΙ- 
Σοτῦ οπθ αποίπεντ γη] Ίλεδε 
πποτᾷς. 

σι 

-π 

105, 
ουΕΥ- 
γέασ]ι 

105, 
ἑοϊὰ οτι 
γιαϊμπῖν 

8 ατ. ὖο 
απιὺῖ- 
ἐϊοιιδ. 

δ α΄. 
γγεϑδεηοε. 

60, 
εα]ιογί 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α. 560 

4 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος 
- ΄ ΄ Ν » , 

δ κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, μὴ ἐν πάθει 
» , / Ν νΝ λ Ν 5." 
ἐπιθυμίας, καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα 

᾿ ᾽ς Ν κ 9 / Ν - 6 τὸν Θεόν τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν 
᾽ “ / ν Ἴ Δ » κι / 
ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ διότι 

ἔκδικος δ΄ Κύριος περὶ πάντων τούτων, κα- 3 ΟἨι. ὁ 

θὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεµαρτυρά- 

τ μεθα. οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπὶ 

8 ἀκαθαρσίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν ἁγιασμῷ. τοιγαροῦν ὁ βσίᾳᾷᾳ, οκ, αρ 
“- , - Ν 

ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ, ἀλλὰ τὸν Θεὸν 
Ξ Ξ ο δ ν 

τὸν καὶδ ϑόνταῦ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ "Άγιον “ Οπι. καὶ 
6 ἄς 7 ι εἰς ἡμᾶς”. 9 Ὁ πα 

γϑ Ρ υμα 
9 Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε ὑοΣ 

, ΓΕ ΒΗ δέ Ν δα / , 
γράφειν ὑμῖν αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί 
» 3 Ν 3 - 3 / ᾿ τὴ κ 

10 ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους" καὶ γὰρ 
- 4 Ἃ Ἂν ’ Δ 3 Ἂν , 

ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς 

ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονία. παρακαλοῦμεν δὲ 

ΙΙ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον, καὶ 

φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν, καὶ πράσσειν τὰ 
” - 

ἴδια, καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν 8 οπι ΓΞ [ο] «-- αις 
ΕΣ ἐς Γ ς - / 9 

15 ὑμῶν, καθὼς υμιν παρηγγείλαµεν ίνα περι- 
” ΕῚ Α " » 

πατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω, καὶ μη- 

δενὸς χρείαν ἔχητε. 
ΕῚ ΄ »“"Ἢ 3 

15 Οὐ θέλωὺ δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ 9 θέλομεν 
χε α Ν - 

τῶν κεκοιμημένων 19, ἵνα μὴ λυπῆσθε, καθὼς 19 κοιμωμένων 
Ν ιν ΔΝ ς συ ἮΝ» 3’ / 5 ΝΥ 

14 καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ 
/ “ “ ΄, πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, 

Ἵ Δ σ΄ 

οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ} τοῦ 11 (Ἠαγῃ. κοιμηθέντας, 

16 Ἰησοῦ ἄξει σὺ ἡτῷ ῦτο γὰρ ὑμῖν διὰ) ησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. τοῦτο γὰρ ὑμῖν 
3 ᾿ “ - Ξ 

λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶν- 

τες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ 
/ 5 Ν / Ἀ ΄ 

Κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας. 
αᾳ Ν « / 5 / 5 ΄ 

16 ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ 
ΕΣ »" Ν Ε / - 
ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ κατα- 

2 » 3 “ 7 

βήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χρι- 
ἘΞ - ἐν: - 

17 στῷ ἀναστήσονται πρῶτον ἔπειτα ἡμεῖς οἱ 
ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς 
« ’ ΄ 

ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν 
- 9 5 

τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα' καὶ οὕτω πάντοτε σὺν 
΄“ ΄σ ᾿ 

18 Κυρίῳ ἐσόμεθα. ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλή- 
λους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις. 
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ου, 
σάλιο). 

μου, 
Μέδεες/. 

᾿ Ον, αἷξ- 
οὐ ογ}. 

1611 
5 Βυὺ οὗ ἴἴιο πια απᾶ {πε 

ΒΘΗΡΟΠΡ, Ὀχοίμταπ, ο Ἠανθ πο πεεά 
ὑμπαῦ 1 πιτ]ίο ππΐο τοι. 
2 ἘῸΣ νοῦ β γο5. ΚΗΟΥ Ῥετ[εςίγ 

ὑμαῦὺ ἴ]ιο ἆαγ οὗ {π6 Τιογ 5ο εοππαί]ι 
ἃ5 α ὑοῦ ἴῃ πε πἰρ])ύ. 

᾿ς 8. ΕῸΣ πια ὉΠΟῪ 5181] Βᾶγ, Έθασθ 
᾿ απᾶ Ββαϊζοίν, [πθὴ βΒιάάθῃ ἀεξίχισίΙοι 
Γ οοπαεῖ] προπ {Π 6}, ἃ5 ὑγανδῖ] ΠΡΟΙ: 

ϱ, οσαδ 1} ο], απιά ἴπεγ 5μα]1 
ποῦ οβσαΡο. 
4 Βαὺ το, Ὀγαείμναει, 8.6 ποὺ ἴῃ 

ἄατ]σθβς, ὑπαῦ ὑμαὺ ἆαγ βΒῃουᾶ 
οτετίακα τοι αξ α ὑπ16ῇ. 
ὅ Ὑο 816 811 πα ο]ή]άτεπ οἳ ΠρΗί, 

απᾶ ἴμπο οἹ]]άτει οἱ ὑπὸ ἆαγ: πα 
᾿ 816 ποὺ οἵ {πὸ πίρηῦ, που οἳ ἆατ]- 
655. 
0 Τ]ογοείοιο 1εῦ τιὸ ποὺ 5160}, ἃ5 
ο οἰποις: Ραΐ 1εῦ τι νγαίοι απᾶ ο 

.80Ρ6Υ. 
᾿ς π Έου παγ ἐπαῦ 5166}, 5Ἴ6ερ ἴπ ἴ]ιο 
πὶρ]έ, δα πον ὑπαῦ Ῥο ἀναπ]εη, 
αὖθ ἀγαπ]κοη ἴῃ {Π6 Πρ}. 

Ι. 8 Ρα Ἰοὺ απ, ὕ7Ἰιηο 816 οὗ {Π|| 
᾿ἄαγ, ο βορϑσ, ραῤιϊηρ οἳ {86 
:Ῥτοαβθρ]αίε οὗ αι απ ἸἼογε, απά 
ΤΟΥ απ Ἰο]αεῦ, {πὸ Ίορο οὗ βα]να- 
Που. 
9 Ἐου ἄοά Πα] ποῦ αρροϊηθεά τις 
{ο να: θα {ο οὐίαϊι βαϊναύϊοι 
Ῥγ οαν Τιογ δεςας Οµ1ἵ, 
10 ὝγΠιο ἀϊοᾶ {ον 48, ὑμπαῦὺ νηπεί]ιαεΥ 

πο παλ ΟΥ̓ ΕΊθερ, πνθ 5]οι]ά Ηνα 
{οραίμαυ ση] Ἠϊτη. 
11 ὙΥ που οἴου, | οοπα[ζοτί γοτβε]νθΒ 

ἐορείμαν, απᾶ οεὔγ οπθ ἃ πού θυ, 
ΟΥ̓́Θ ἃ5 αἱξο πο ἄο. 
19 Απά πο Ώοβεεσ] Υοα, ῬχείΠτεπι, 

{ο Ίσιου ἔ]ιοια ΠΟΙ ]αβοί ατποης 
Ἴποι, απᾶ ατο οὐδ σοι ἴῃ 16 Τον, 
απᾶ αάπιοπίδῃ γοι: 
15 Απᾶ {ο οβίεεπι ΊἨΠεπι ὙΘΙῪ 

Πϊση]ν ἴῃ Ίογο {ον πα ὍΤΟΥ 5 
φακα: απά Ῥο δὖ Ῥεαςο αΠΠοΠς 
γοιΥβε]νθΒ. 
14 Νου πο Ιεχμοτ σοῦ, Ὦχθ- 

{Ἠτοαῃ, νατΠ ἔ]ετα ὑππαῦ απο Γπητ]γ, 
σοπα {οτί {πὸ Γοευ]οπιάεᾶ, 5αρρονῦ 
πο νγοα]ς, ο Ῥαδαεπί {οπατά αἱ 

Γ1ΠΘΗ. 
Γ 15 Βοο ὑπᾶῦ ποπθ τεπᾷον ενΙ] {ον 
ον!] απο αἩγ παπα: ας ενεν {οἱ]ονη 
ἔλιαί το] 15 ροοᾶ, θοῦ απιοπΡ 

ἱγοινβε]νες ἀπ {ο αἩ τησ. 
16 Ἠε]οῖοο 6ΥΘΥΙΙΠΟΥΘ: 
17 Έναν πη(μοπῦ οθαδίης: 
18 Τῇ 6υΥουγ {μ]πρ ρῖνο ὑπ Κ5: {οΥ 

εμας 15 ιο ση] οὐ ἀοᾶ ἴῃ Ολμαδί 
:1θβα5 εοπόεχπΊης γοα. 

1. ΤΗΕΡΡΑΤΟΝΙΑΝΡ Υ. 1---Ιδ. 

1881 
5 Βαΐ οοποεγπῖης ὑπ6 ὤἴππες απᾶ 

ιο 86αδΟΠΒ, Ὀτείητεπ, Υο πᾶν 
πο ποεθᾷ ὧπαῦ απρ]λῦ νο πα] σέε 
απίο σοι. ΕοΥ γοπχβε]νες ΚΠΟῪ 
Ῥοχ{6οῦ]γ Ώιαῦ {π6 ἆαγ οὗ Ίο 
Τιονᾶ 5ο εοππεί] ἃ5 ἃ {16 ἴῃ {16 

8 πἰρῃῦ. πει ἴλμεγ ατα βατίπρ, 
Ῥθαςθ απᾶ βαξείγψ, ἔ]λοι βαάᾷει 
ἀαβίτασίίοι οοππεί] απρονπ μετα, 
48 ἰταναῖ] ὍΡΟΙ ἃ ποπιαη νη δι 
ομ]ᾷ; απᾶ ὤμαγ 5181] ἴῃ 110 Ὑγ156 

4 ββόδρθ. Ῥαΐ το, Ὀγχγθύμυθη, ἃ 16 
ποῦ ἴῃ ἄαχ]κπαςδς, ὑπαῦ ὑμπαὺ ἅαν 
αΠοιπ]ά ογετίακε τοι 1885 ἃ {16Ε: 
Ιου γ8 816 αἩ 5οη5 οὗ Ἠρ]έ, απά 
ΒΟΗ8Β Οὗ {πο ἆαπγ: πο αὖο ποὺ οἵ 
Όλο πΙρΗξ, ΠΟΥ οὗ ἄατίαιθρβα; 50 
Ότο 1εί τι ποῦ 5166}, 45 ἆο {πὸ 
χοςῦ, Ῥαῦ 1εί τ ναί απά ο 
βοΡογ. ἘῸΣ {πε ὑπαῦ 5166} Ε]εερ 
η {π6 πὶρηί: απᾶ μεν μας Ῥε 
ἀγαθὴ απο ἄταπ]καοι ἴῃ {Π| 
πὶσηί. Βαὺύ 1οῦ τι, Βίποθ γγχ8 αγθ 
οὗ {π6 ἄαγ, "6 Βορϑὺ, Ῥαύίηρ ΟΠ 
Όλα Ῥτεαξίρ]αίο οἳ ζαι απᾷ Ίογο: 
απᾶ ΤΟΥ ἃ Ἠε]ππεῖ, ἴλο Ἱορο οἳ βα]- 
γαδίοπ. Έον ἄοᾶ αρροϊπ{εᾷ τι ποὺ 
τιπΐο ταί, θαῦ απίο {πὸ οδίαΊτ- 
ἴηρ οἵ βα]ναίίον {Πμτοιρ] ον ΤΟΥ 

10 ἆεβας ΟΠ γυθὺ, ο ἀῑεᾷ Τον π8, 
ὑπαῦ, τη]λοί]ι6Υ τνε 3 γα ΚΘ ΟΥ 5166}, 

νθ 5Που 1 νε {οσείμευ γη ἢ Ὠΐτη. 

τ 

σι 

59: 

-ᾱ 

ορ 

[10] 

πα. Ὑποτείογθ Σαχ]ᾗοτξ οπθ Δ ποίου, 
5πᾶ Ῥα]]ᾷ εαεὮ οἴπετ πρ, ετεη 85 
4150 ο ἅο. 

Βαῦ νγ θθβθθοὴ τοι, Ῥτείμταη, 
{ο Ίσπονγ ατα ἐ]λαῦ ]αθοιαχ απποπς 
τοι, απᾶ ατα ογεγγοα {η {λα ΤΟΥ, 
απᾶ αἀπποπίξη γοα; απᾶ {ο θ8ἴΘεπι 
Ώλπεπῃ θχοθθαϊηρ ΜΙρΗ]ψ ἴῃ ]ουο {ου 
ὑπ 1} σου’ 5 Βα. ΒΘ αὐ ρθαςε 8- 
ΙΙΟΠΡΥΟΠΙΥΡΕΕΙνΥ6Β. πᾶτε οχ]οτί 
γοι, Ῥγδίμτεη, αἀπιοπῖς] ἔ]ια ᾱἷδ- 
οτγζοτΙγ,εποσοιγαρε (λα [αϊπ]εατῖ- 
ο, βαρροχῦ {116 πγθα]ς, Ρο Ἰοπρει{- 
{οτίηρ {ογαχά 411. Ῥεο ἴμαῦ ποπθ 
1επ(ᾷΘΥ απ{ο ΔΤ οηθ ον!] {ογ 601}; 
Ῥαΐ αἴπναγ {ο ου αἴξου ὑπαῦ νΙσ] 
15 ροοᾷ, οπο {οπατᾷ αποίΒεχ, απᾶ 

12 

19 

14 

15 

᾿ ἰογγαγα 811. Ἠε]οίςερ Αἰνγὰνῦ ; Ρα 
18 πν]ποαί οθαβίηρ: ἴῃ εγεγγ{μῖης 

σἶνε (παπ]κς: Του 011515 {11ο πΙἩ οὗ 
-αοἄ ἴῃ ΟἨτ]δί σα6δα5{ογοι-ατᾶ. 

1 ΒΟΤΏΟ 
αποζοηό 
ααἰλλοτ]- 
{105 τϑδᾶ 
α8 
ἐμίουεδ. 

305, 
1ραίο]ι 

505, 
οοπι/ογί 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α. 5600 

5 Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, 
- ΄ 

ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι. 

1 ἡμέρα 
Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται" 

3 Ν Ν ᾽ “ ” μὴ ε 
9 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ 

“ , 
3 ὅταν γὰρ" λέγωσιν, Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, 

/ / - ” 

τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, 
α΄ ς ΣΑ ” » Ν 2 ιν τὸ 3 ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ 

4 μὴ ἐκφύγωσιν. ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ 
Ε) / -“ ς ς ΄ ς “" ε 3 

ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης 
ἐκεῖν, / ε , 

δ καταλάβῃ" πάντες" ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε 
ελλ 2 με ο ᾿ ν᾿ σον / καὶ υἱοὶ ἡμέρας" οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκό- 
αμ 5 ᾿ 

ὃ τους ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς καὶ οἱ 
, ᾽ Ἂν ΄ 

Ἰ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. οἱ 
. , ν ῃ : κ ς γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσι καὶ οἱ 

/ ΔΝ ’ « ΄ ΄᾿ 

8 μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν. ἡμεῖς δέ, 
«ε ᾿ ει / . { ’ 

ἡμέρας ὄντες, νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα 
” - 5 / Ἀ ᾿ 

πίστεως καὶ ἀγάπης, καὶ περικεφαλαίαν, 
, ιο ΕΣ ΄ 

9 ἐλπίδα σωτηρίας. ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ 
Ν 3 ᾽ , οὖ . 

Θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ᾽ εἰς περιποίησιν σωτη- 
’ ΑΝ “ / ς - “ -- 

ρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
΄“ » 6 ΄ ς , ε ” σα 2/ 

10 του ἀποὔανοντος ὑπὲρ μων, ινα, ειτε γρη- 
΄ » , α - 

γορώμεν εἴτε καθεύδωµεν, ἅμα σὺν αὐτῷ 
/ ΔΝ ΄ 

"1 ζήσωμεν, διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους, καὶ 
3, [ορ Ὁ ΝΥ ο ΔΝ 9 ΄σ 

οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 

15 ἜἘρωτώμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς 
Η Ε Ἀ κ 

κοπιῶντας ἐν ὑμῖν, καὶ προϊσταμένους ὑμῶν 

13 ἐν Κυρί ὶ θετοῦντας ὑμᾶς, καὶ ἡγεῖ- ἐν Κυρίῳ, καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς, ἠγ 

σθαι αὐτοὺς ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ ἐν ἀγάπῃ 
ΑῪ Ν ” » “ » , 5 ς 

διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν έαυ- 
΄“ - « ΄“΄ 

Ι4 τοῖς. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νου- 

θετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς 

ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μα- 
΄σ / ΄ / 

16 κροθυμεῖτε πρὸς πάντας. ὁρᾶτε μή τις κα- 
ν αν : - ΠΤ. ἌΓ} 15 κ᾿ / 

κὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποὺφ' ἀλλὰ πάντοτε 

6 εἰς ἀλλήλους καὶ τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ 
, . 16,1τεἰς πάντας, πάντοτε χαίρετε' ἀδιαλείπτως 

18 προσεύχεσθε" ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε' τοῦτο 
Ν ῃ -. 3 5 “Δα, «3 ς - 

γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. 

28 

1 οηι. ἣ 

Οπι. γὰρ 

ὃ αγσ. κλέπτας 

αᾶ γὰρ 

5 οηι. καὶ 

6 οπι. καὶ 
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ΠΟ ν, 
αα}μ}6. 

11. ΤΗΕΡΡΑΤΟΝΙΑΝΡ Τ. 1 ὅ. 

1611 

19 ῴπεπο] ποὺ {Π6 ΡΥ : 
20 Ώε5)ρίδο ποῦ ΡγοΡρ]ΙΘΒΥΙΠΡΒ: 
21 Ῥτουο 81} ὑπ ρσδ: ΠοΙα ἔαϑὺ ὑπαὺ 
ΒΟ ἰ5 ροοᾶ. 
2: ΑΡαίαϊη γοπ1 81] αργρθαχαποο οὗ 

εν]. 
25 Απᾶ {ο Υειγ οὔ οἵ Ῥεαςσα 

βαποΗῖν τοι ΠΟΥ: απά 7 γα} 
οὐ γοῦῦ πποἰο βρ τὺ, απᾶ βοα], 
απᾶ Ῥοᾶγ Ῥο Ῥτεβογνοᾶ Ῥ]ατπε]οβς 
πηΐο {1ο οοταῖηρ οὗ ου Τον «6515 

180. 
24 Ἰαϊλ[α] 15 Τε ἐ]αί ΟΠ 60} το, 

ὙΠῸ αἱδο π]] 40 10. 
25 Ῥτείμτοι, Ῥχαγ Του Ἡπς. 
20 ἄτοεῦ 811 ιο Ῥτείγει γην αι 

Ἠοἱγ άςΒ. 
ΩΤ 1 ἸοἸλαγρο γοι Ὦγ ἴλιο Τιονᾶ, 

Όναί ὑπ|5 Ἠρίξί]ο Ῥαο τοαᾷ ππΐο 81] 
{πὸ Ποῖγ Ῥγεί]γεη. 
28 Τμο ργαςο οἵ οἷν Τιονά «6515 

ΟἨνῖεί δὲ ἢ οι. ΑΠΙΘΗ. 
4 Το Πτεί Ἠρίδι]ο πηΐο {1ο Τπορξα- 

1οπίαἨ5, Ίγα5 ΤΙ ὕΘ ἢ [τοπ Α{ΠΙ6Π5. 

7 Ἠο]γ Ιῑςς. 

1881 
τ ΩποποἩ ποῦ {π6 Βρις: ἆο- 
21 βΡί5ο ποῦ Ῥγορ]μεβγίπρς: ΤΡΙΌΥΘ 

811 ἐμίπιρβ ; πο] ἔαϑῦ Ενας τ] ἢ 
22 15 ροοᾶ; αρβίαϊι Τοπ ΕΥ6ΙΥ 

2ου οἵ εν]]. 

Απᾷ {πὸ ἀοᾶ οὗ ρεαςσο Πϊπιβο]Ε 

βαποΒ{γ οι πμο]]γ: απᾶ πααγ 
σον ΒΡ τὺ απᾶ βοα] απᾶ Ῥοῦᾶγ 
Ῥα ΤῬγεδεγνεᾷ οπίταο, η λιος 

Ῥ]απιο αὖ {πὸ δοοπιῖπς οὗ οἷν 
24 Τιογ 6515 Ομ]. Ἐαϊημα] 15 

16 ὑμαὺ Τα] γοα, πιο 11] 
8150 ὁ 16. 

Ῥτείλτεπ, ργαγ {ου τι. 
Βαμιίθ 811 {π6 Ῥγεί]ινοη σης ἃ 

1 αὔ]ατο τοι Ὦγ {16 
Τιονά ὑπαῦ Ὠμς ερἰβῖο Ὦα τοαᾶ 
τπύο 811] {με ὅ Ῥγοίγεῃ. 

Τῃοε σγαςο οὗ οταν Τιονᾷ σεεας 
Οπ]ρέ Ῥε τὶ οι. 

29 

25 
20 

28 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΕΡΙΡΤΊΙΙΕ ΟἿ ῬΑΌΙ, ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΤΙΕ 

το ΤΗΕ 

ΤΗΒΟΡΑΤΟΝΙΑΝΡ. 
1 Ῥαυτ, απᾶ βί]ναηας, απᾶά ΤΙΠΙοΟ- 

ἴποις τιπίο {ο Ομ οὗ {π6 
ΤἙ]ιορβρα]οπίας, ἴῃ αοα ουν Εαίμεν, 
απᾶ {πὸ Τιογᾷ «1 εδας Ομτ]δί: 
9 ἄχαςο απο τοι, ἃ Πα] Ῥοσςο {γοπα 

αἀοᾶά ουν Ἐαίιου, απ {ο Τιονά 
{6585 ΟΠ δῦ. 
8 Ίο 816 Ῥοππᾶ ἴο ὑπαὶ ἀοά 

ΔΙνναυ 5 {ον τοι, ΡΥ6ίΠΥΕΠ, ἃ5 ἰὸ 15 
πιθοί, Ώοοαιιδο ὑπδῦ σοῦ {αλ συ ον- 
ΘΠ ΘχοϑαϊηρΊν, δα {μα οατίγ οὗ 
ΘΥΘΙῪ οπθ οὗ τοι ἃ}] {οπανάς εις] 
οἴμεν αΏοππᾶ σα: 
4 ο ἴἶιαῦ νο οπΥρε]νες ρ]ουγ ἢ 

τοι ἴῃ πο ΟΠατοµο5 οἳ ἄἀοα, ἴον 
τοι} ραζίεπσθ απ {αλ ἴῃ 811} σοι 
Ῥαγβοστ{]οις5 δα ρα ίοης {πα 
γθ οπᾶαγο. 
ὅ Ἠ]μίοὴ ἐ8. ἃ πιαπϊ{εδὺ {οκαι οἵ 

ια τρμίεοτ5 Ἱπᾶάσππεπ{ οἵ (οὔ, ὑπαὺ 
γθ ΤΠΑΥ "6 οοπηΐοα ΨΟΥΙΙΙΥ οἵ ἴ]ο 
Ἰαπρᾶοτα οἳ αοᾶ, {ου πάς το 4150 
Βου 

1 Όλι, απᾷ βήναπαςβ, απᾶ Τι- 
ΙΠΟΙΗΥ, απθο {πΠ6 ΟἹ ἢ οὗ ἴ]ιο 
Τ]ιοςδα]οπίαης5 ἴῃ ἀοᾶ οαν Έα- 
{πον απιᾷ ὑπὸ Τιονά {6 5π5 Οµ18ί: 
ἄτασθ ἴο τοι ἃ Πα Ῥουςο ΤγΟΤΙ 
αοα ἐπ Εαί]ιον απιά {ο Τιοτᾷ 
6515 Ομ150. 

8. δε 18 Ῥοππᾶ {ο ρῖνο ἔ]λαπ]ςς 
ἰο αοα απταγ ἴον γοι, ΡγδίἩγεῃ, 
εγεη α5 16 15 πηθεί, Του ἐπαὺ γοαν 
Τα 10} ργοπγδί]α εχεθεαΙπρβΙγ, απιᾷ 
{π6 Ίογο οἵ επ] οπθ οὗ γοα αἱ] 
{ονγατά οπς αποί]ον αβοππζαεί]: 

4 5ο {μὰ να οπγρε]γεβ σ]οΥγ ἴῃ 
ποια ἴῃ [Π6 οἩαγομες οὗ ἀοᾶ {ον 
γοτχ Ῥαίίεησςο απᾶ {αμ ἴῃ αἲ] 
ποτ ρογβεοπ{οη5 απᾶ ἴῃ {ΠῸ 
α{Πιοᾷοπς Ὑ]Ιο το οπτπγο: 
το]ζε] 5 α ππαπαβύ ἴοκοει οὗ 
{16 τρηίεοτας Ἱαάσεππεηί οὗ ἀοᾶ: 
{ο ο επᾶά Οαῦ το πιαγ ο 
οοαπ{ε πγογίἩγ οἵ {πὸ Ἰάπσάοτα 
οὗ ἀοά, ἔος γ]ίσ] γ 180 κα ου: | 

9 

σι 

1 Μαν 
θΠοΙΘΠ{ 
Εν 
{168 {π- 
5ο ολ). 

3059, αρ- 
Ῥέεαγαπςε 

5 αν. 
Ῥγοδοιθο, 

4 8ο0πιο 
ΑΠΟΙΘΠΕ 
Δα ΠΟΥ - 
{165 αάά 
αἴ5ο. 

5. ΜαΠΥ 
ὩΠοΙοηῦ 
δα ΠοΥῖ- 
{165 1π- 
βοσύ μοῖγ. 
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19 Ξυτὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε' προφητείας μὴ ἐξ- 

91 ουθενεῖτε' πάνταϊ δοκιμάζετε᾽ τὸ καλὸν κατ- 
99 έχετε᾽ ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. 
23 Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς 

ὁλοτελεῖς' καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα 

καὶ ἡ Ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ 

παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
94 τηρηθείη. πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ 

ποιήσει. 

ϱὔ ᾿Αδελφοί, προσεὐχεσθεὺ περὶ ἡμῶν. 

95 ᾿Ασπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν 
97 φιλήματι ἁγίῳ. ὁρκίζω» ὑμᾶς τὸν Κύριον, 

ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσι τοῖς ἁγί- 

οις 1 ἀδελφοῖς. 
983: Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

μεθ᾽ ὑμῶν, ἀμήν." 

[Πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτη ἐγράφη ἀπὸ 

᾿Αθηνῶν. 13 

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΘΕΗΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΣ 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΔΕΥΤΕΡΑ, 
- το κ - 

1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκ- 
΄ , “ ΄ 

κλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ ἡμῶν 

9 καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χ δ᾽ χά ὑμῖ ὶ 9 καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ" χάρις ὑμῖν καὶ 
Ὸ Αλ - 4’ ε τον. 1ἱ 9 ΄ Ψ 

ειρηνη ἆπο Θεοῦ πατρὸς ημών" καὶ Κυρίου 
ΕΣ “ - ΄ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

8 Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ Θεῷ πάντοτε χαρ " ο : 
. ς - » / Ά 3 / 

περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, 
΄“ ε ΄ ς , - σα Ἂν ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν, καὶ πλεο- 

/ ε 5“ ’ Ν ΄ 

νάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν 
» ᾽ , ών] ἘΣ μα » εκ. 

4 εἰς ἀλλήλους ὥστε ἡμᾶς αὐτοὺς ἐν ὑμῖν 
- 9 Ε] ΄ » / ” - 

καυχᾶσθαι“ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ Θεοῦ 
|” Ν - «ς ΄ ΄ 

ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν 
΄ ΄ ΄“ « “ . ΄σ , 

πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν 
8 9 σ᾽ . “ ΄ / 

ὅ αἷς ἀνέχεσθε" ἔνδειγµα τῆς δικαίας κρίσεως 
- - αν 3 “ ι 1 ” “ 

τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς 
ῃ - - Ὁ Α , ες 

«βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε 

28-- 

7 Μαγ. ααα5 δὲ 

8. ΜῈαγϑ. ααᾶς καὶ 

9. ἐνορκίζω 

10 οηι. ἁγίοις ἐσαί, ποῖ 
πια). 

Ἡ οι. ἀμήν. 

14 πι, διιὐδογ{ρἶοπι 

τ οπι, ἡμῶν 

“Ὁ 3 [οί 

- ἐγκαυχασθαι 



δ0δ8 

Ἰν. ἐπα 
απιφοῖδ 
ο) 8 
Ῥοισ6):, 

1ο, 
ψίεια πρ. 

.0υΥ, 
τοῖο]: 
5478. 

τον, 
Μρίαεί{, 

11. ΤΗΕΡΡΑΤΙΟΝΙΑΝΡ 1. 6-- Τῇ. 8, 

1611 
6 Βεεῖηρ 16 ἵδ ἃ τἱθῃύθοιβ ὑΠπρ 
πὶ αοα {ο γϑοοιρθηβο ὑπ θα] αύϊοι 
{ο έλατα ὑμπαῦ χοῦ] τοι: 
π Απά {ο γοαι π]ο απο {τουρ]αᾶ, 

τοϑῦ ση ας, ὙὝ σι {π6 Τιοτᾷ “6585 
5881] θὰ τονοα]εᾶ {νο Ἠδαναπ, ολα 
ΕΙΡ τηϊσΙίγ ΑπρεΙβ, 
8 Τα Παπιηρ Ἀτο, ΙἰαΙπρ Υοαι- 

δθᾶποθ οἩ. ἔ]ιθτη ἐ]ιαί πον πο ἄοἀ, 
απᾶ Πιαῦ οΏςαγ ποῦ {ιο (95Ρε1 οἵ οι} 
Τιοτᾷ 7655 Οπτιςῦ, 
9 ὙΠΟ 5181] ο Ῥραπϊςμεᾶ τ 

ονετ]αβήησ ἀαβίτασβίοη ἔγομ {116 
Ῥχδβεπεο οἵ ἴμο Τιονᾶ, απά ἴτοτη 
ὑπό ρ]ουγ οἳ Ἠϊ5 Ῥοπετ: 
10 μοι Ἡδ β]α]] οοπιθ {ο 6 

Β]ου θα ἴῃ Ἠϊς5 Βαϊπίβ, απᾶ {ο ο 
εάπ]γοᾶ ἴῃ 811 {πὰ παί Ῥεμενο 
(ωδέατδο οὐχ ὑθβυϊ τη  ΔΙΠΟ ΠΡ γοὰ 
γία5 Ὀ6]]Θν 6) πι ὑπαὺ ἆαγ. 
11 ἨΠιογοαίογθ 4150 πο ῬΥΔΥῪ ΔΙ να Υ5 

ἴον γοα, ὑπαῦὺ οαν ἀοᾶ ποῦ]ά | οοπηΐ 
γοιι νου ΠΥ οἵ {115 «α] τς, απιᾶ Γ41Η1 
811 {π6 σοοᾷ ρ]δαραγε οὗ Μῖβ ΡοοᾶπΘΒΡ, 
δια ἴ]ιο νγοτ]ς οὗ Γαλ 10} ῬούΠετ: 
19 Τ]ια!ῖ {πὸ Νατπο οἵ οαχ Τιοτᾷ «6515 

ΟΗΥ186 τπαγ ΡῈ ρ]ον]βεᾶ ἴῃ οι, απ 
γο ἵπ Πήπα, αοοοτᾶ (πρ {ο {πΠ6 ρταςθ οὗ 
οι ἄοᾶ, απ ολα Τιοτᾷ 6ερας ΟΠ γ]βῦ. 

Ω Νοῦν πο Ῥαβοθο]μ τοι, ΡΥ6ΙΊΥΘΗ, 
Ὦγ {π6 οεοπιίης οὗ οἳ Ποτά «6585 
Οµν]βέ, απά Ὦγ οας ραϊμετίπς ἴο- 
ρεί]ιαν πηΐο ἨΠ, 
2 Τμαί γο ΡῈ ποὺ 5000) βΠαἷκοη ΊπΠ 

πηϊιᾷ, ο. ρα {ου ρ]θᾷ, πεϊεν ϱγ βρίτΊ{, 
ΠΟΥ ὮΥγ ποτα, του 07 106χ, 8.5 ἴτοπι 18, 
α5 ὑπαὺ ὑπ6 ἆαγ οἱ Οµ115ἱ 15 αὖ Παπά. 
8. Τιοῦ πο τᾶ ἀεοθε]νὲ γοα Ὦγ ΑΠΥ 

ΙΠΘΑΠ5, {0Υ ἐλαέ «αι δ]α[ῖ πιοί 60Πι6, 
οχοερῦ ἴἶιεγο 601Π6 ἃ Τα]Ππς αν/αΥ 
Ἠγδί, απᾶ Οναῦ ται οὗ βἵπ ο το- 
νοα]αᾶ, ο βοῃ οὗ ρϑυα οι, 
4 ὙΠῸ ορροβϑίῃ απ οχα]{αῦῃ Πΐτη- 

5617 αΏογο 8411 ἐῑιαῦ 15 σα]]εά αοά, οὗ 
Οιαί 15 πιογβμΙρροᾶ: 5ο ὑπαῦ ο α5 
αοᾶ, κἰὐοῦι ἵπ πὸ Τετηρ]ο οἳ ἀοά, 
βουγίης Ἰήτηςα]{ ναί ο 15 ἀοᾶ. 
ὅ Ἡεπιοπραεν γ ποῦ, ὑπᾶῦ να 1 

πας γοῦ τι} σοι, 1 ἰο]α σοι {Π6 568 
πρβ» 
0 Απά πού γο που π]αῦ | πνϊ]ι- 

πο] οί], ας ο ππὶρί Ῥο τογεα]οά 
ἴῃ Π15. 6ππο. 
7 Ἐοι {ΠῸ τη ϑίθυυ οἱ ᾿π]ατῖν 4οῦ]ι 

αἰγοαάγ που]: οπἶψ ΠΘ6 ΨΠῸ ΠΟΥ͂ 
1ουθου ἢ, ιο ἰδὲ, τα} π6 6 ὕδκθι 
οι οὗ {Π6 Ἱναγ. 
8 Απᾶ ἴ]ιοη 5181] ναί τ] οἸκοα Ῥε το- 

νοα]αᾶ, ποτὰ {ΠῸ Τιογᾷ 518} ΘΟ ΒΌ ΤΠ 6 

1981 

6 Ἡ 50 "ΡῈ ὑμαὺ 16 15 ἃ υἱσῃύθουβ 
Εις τ} ἀοά {ο τθυοππρεΏΒθ 
αβ]]οβίοπ {ο ἔπεπη ὑμαῦ αβλοίγοα, 

7 οπᾶ {ο γοι ὑμπαῦ ατα α[Π]ο[οᾶ τοὺ 
πι] ας, αὖ πο τογο]αίίοη οἵ {πὸ 
Τιογᾷ 6585 ἔγοπα Ἱθαγεπ γη {Π|6 

8 αηρο]ς οἵ 15 Ῥοψ6γ ἴῃ Παταῖηρ 
Ἀνθ, τοεπᾷετίπσ νεησεαησο ἴο 
ποτ ὑπαῦ Ίπποι ποὺ ἀοί, «πᾶ 
{ο ὕμοϑτιῃ {πϑῦ ΟΌΘΥ ποῦ πα ϱοβΡεΙ 

9 οὗ οι Τιογὰ αδας: νο 518}] 
ΒΕ ΠΟΥ ραπϊβμτηθης, εσεπι εὔετια] 
ἀαβίγασίϊοπ ἔγοπα {πο Τασθ οὗ {Π6 
Τιοτᾷ απᾶ Ίτοπι {πΠ6 ρ]ουγ οἵ 
15. τηϊσ]ξ, θη Ἡθ 5181] οοππθ 
{ο Ῥο. ρ]ογίβεᾶ ἴῃ Ἠϊ5 βαϊηΐϑβ, 
ΔΩ {ο Ῥο ππαγγε]εᾶ αὖ ἴῃ 81] 
{λοτηα ὑπᾶῦ Ῥε]ονεά (Ῥεεααςδο ΟἿΣ 
{δβδπποπγ απ{ογοα γγὰβ Ῥε]εναᾷ) 
ἴῃ (λα ἄαγ. Το ψ ΠΟ επᾷ πο 
α1δο Ῥγαγ ΙΒ. ΤΟΥ τοι, Ὅμαί 
οαχ αοα τπαγ οοαπῦ τοι ΟΣ ΤΠ 
οὗ γοιτ οα]ήπς, απ {ὰ]Η] 6νενγ 
168ΊΥο9 οὐ οοάπθββ απᾶ ευεγή 

12 “νοῦ οὗ {α1δλα, πι Ῥουψευ; ἐμαῦ 
πο παππε οἵ ος ΤΟΥ «[65115 1παΥ 
Ῥο ρ]οτιβεᾶ ἴῃ τοι, απᾶ γο ἴῃ 
Ἰήτη, αοσοτάἹππρ {ο [Π6 ργασε Οὗ ΟἿΣ 
ἄοᾶ απᾶ {πο Τιογᾷ ᾖοδας Οητίςί, 
ΝΟΥ πο Ὀεροσοι γοα, Ὦχθ- 

{ηνεη, Ξῥοπομίηρ {Πο Σοοπήρ οἳ 
οἳχ Τιογᾷ 9655 ΟἨτ]ςί, απ ος 
ραΐμονγῖηςσ {ορείμεν απ{ο Ἠϊπα; {ο 
{π6 οπᾷ {πᾶῦ το ΡῈ ποῦ απἱο]1γ 
βμα]κεη ἔγοπι ὙΟΌΥ τηϊπᾷ, ΠΟΥ γοῦ 
Ῥο ἐνοαρ]εᾶ, οἰ Ποὺ Ὦγ βριυἹῦ, οὐ Ὦγ 
πνογς, ΟΥ ὈΥ ορίβί]ε ας {γοπι τι8, ἃ 5 
Όιας {μα ἄαγ οἳ {πο Τιογὰ 15. ποῖῦ 
Ῥγοβεηί{; εί πο τη Ῥεραί]ο οι 
1η ΑΠΥ Ὑ156: {0Υ δέ τοῖϊί πιοί δε, 
οχοορύ {πο {αΗΐπςσ απαγ «ΟΠΕ 
Ἠγβί, απᾶ {Π6 της οὗ δι ο 
γονοα]θᾶ, ἴλο βοὴ οὗ ῬοτάΙίοἩ, 

4 μὲ (ας ορροβείαῃ απά εχκα][εί]α 
1Η1ηΡΘΙ ασαἰπιδί 811 ἐπαὺ 15 οα]]εά 
αοά οὐ δΏιαί 15 ππογβμῖρραᾶ; 5ο 
ναί Π6 δἰ ἴῃ {πὸ 6{οιπρ]α 
οἳ ἀοά, βατ ΒΙτηβ6 1} ἔου ἢ ἃ 5 
ἄοᾶ. Ἡεπποπρεγ γε ποῦ, ὑπμαΐ, 
πνποη 1 Ἱνας γεῦ πα τοι, Τ {ο]ά 
γοι {λαβο ὑμπ]ηρ5) Απιᾶ ΠΟῪ Το 
που Όμιαῦ πο] τοβταϊπεί], 
{ο {π6 οπά ἴ]λαῦ Ίο τπαγ Ῥο 16- 
ναα]εᾷ ἴῃ Ἠ15 οἵπι Β6βΟ:. ΈἘοΥ 
{ιο ταγβίοΥγ οὗ Ἰαπ]αβθπεβς οί ἢ 
αἸγοαᾶγ ποτ: Τοη]γ ἐλεγ 6 18. 916 
ναί τοβίγαϊπδί] ποῦυ, η 1} Ίο 6 
ἰα]κοτι οτ{ οἵ {π6 τὰν. Απιᾶ ἔ]οπι 
5881 θ6 γενυοσα]εᾷ {πε ]απγ]οβς οπ6, 
συ ποπη ὑπ ΤΟΥ 8 6515 5181] 9518. 

1 [αυ] 

1 [πα 

15 

ο2 

σ οι 

-Ἱ 

οο 

165. 
αοοᾶ 
Ῥίέαδιε 
ΟΥ̓ σοοᾶ- 
11688. 

3 α΄. πι 
νε]ια]Γοῇ. 
δατ. 
Ώγοδεπος, 

4 ΜαΠΥ 
αποιοηό 
ααθλλοτῖ- 
{165 τουιά 
ἴαιο]οβδ- 
11658. 

δαν. αι 
οὐυ]εοί οὗ 
1οογσΠἱρ, 

605, 
ϑαγιὸ- 
ἐμα 

τος, ο 
αἱ πὰ 
ἐμαΐ 1οιῦ 
γορίγα ἱπι- 
οι δ 
{αλοιι δ. 

8 ΒΟΠῚΘ 
ἃ ποϊοηῦ 
ααἰλοτ]- 
{168 οἱ 
«] δι, 

9 Βοη8 
αποϊοηε 
αι θλοσ]- 
{165 τοαᾶ 
ΟΟἨΦΙΠΙΟ. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β. 

ΕΣ / δὶ ΄“ ΕῚ ἘΝ ΄σ 

6 εἴπερ δίκαιον παρὰ Θεῴ ἀνταποδοῦναι τοῖς 
, ς “-“ , - - 

7 θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν, καὶ ὑμῖν τοῖς θλι- 
᾿ / - - 

βομένοις ἄνεσιν μεθ᾽ ἡμῶν, ἐν τῇ ἀποκα- 
’ “ - -“ - 

λύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ αὐρανοῦ μετ᾽ 
2 Ω { “ 

8 ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ, ἐν πυρὶ φλογός, 
/ » , ο) ᾿Ὶ ώ / , Δ 

διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι Θεόν, καὶ 
“ Ἁ « , “ Ε] / -- » 

τοῖς μὴ ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυ- 
, ἘΠΊ ὡς" κα - κα. “ / 9 ρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" οἵτινες δίκην 
᾿ 7 Ν 

τίσουσιν, ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου 
- - δ “ - 

τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δύξης τῆς ἰσχύος 
Ε “ “ - - 

10 αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγί- 
Ε “ “ - - 

οις αὐτοῦ, καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς 

πιστεύουσιν! (ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον 
ς - ΕΓ Ὁ πο σα » ἐν ες χὰ » / 5 ἃ 11 ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς) ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. εἰς ὃ 

- ασ 

καὶ προσευχόµεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα 
ς “ 3 ’ - / ς Ν ς ΄σ 

ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης 

“ / δν. 
19 καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει ὅπως ἐνδο- 

” , ΄“ ΄ ΄ “-“ 

ξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Τησοῦ 
Χριστοῦ» ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ 

Ν / “ - - ΄“ ΔΝ - ’ 3 ” 

τὴν χαριν του Θεου ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. 
“ ”- ’ « - 

2 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς 
παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν, 

” Ν Ν , ᾿ς ἘΠ οι 5 Ν 9 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ 
- 4 / 1 Ἂ 6 , ὃ Δ / τοῦ νοός, μήτε θροεῖσθαι, μήτε διὰ πνεύ- 

ΤΟΥ λ , , ὃ να “ 
ματος, μήτε διὰ λόγου, μήτε δι ἐπιστολῆς 
ὡς δι ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ 

αο. ε / Ν 
ὃ Χριστοῦ” μή τι ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ 

, , Άρα ΠῚ ἀν εν.» 
μηδένα τρόπον ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἢ ἀπο- 

/ “ Α » - ς ΕΒ 

στασία πρῶτον, καὶ ἀποκαλυφθῃ ὁ ἄνθρω- 
φι ς ΄σ 

πος τῆς ἁμαρτίαςῦ, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 
4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πᾶν 

λά ιά λ ΕΥ̓ , “ 3 τὸ λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐ- 
4 Φ Ἂ ΝΥ “ - ε ν ὃ 

τὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν κα- 
, 3 ΄ -- λ Ψ 9 ἣ, / 

θίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός, 
» ς ΄“ ΄σ 

δ οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὧν πρὸς ὑμᾶς ταῦ- 
΄ “ ΄ ”/ 

ὃτα ἔλεγον ὑμῖν; καὶ νῦν τὸ κατέχον οἵ- 
3 Ν » “ ο Δὰ ἢ ο 

δατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ 
ε καθ - ν Ν / / ᾽ 

7 ἑαυτοῦ καιρῷ. τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνερ- 
- εκ » ης ’ 

γεῖται τῆς ἀνομίας" µόνον ὁ κατέχων ἄρτι, 

8 ἕως ἐκ μέσου γένηται. καὶ τότε ἀποκαλυφ- 
, Ἐκ Ό, [ο ς σ »Ἥ ᾿ 3 θήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριοςῖ ἀναλώσει 

ὃ ρηι, Χριστοῦ 

4 πιστεύσασιν 

ὅδ ρῃι. Χριστοῦ 

1 μηδὲ 

3 Κυρίου 

5. Παγᾳ. ἀνομίας 

4 πάντα 

ὕ ρηι, ὡς Θεὸν 

6 αὐτοῦ 

Τ ᾳαα ᾿Τησοῦς ἐοαῖ, πιοῦ 
πιανῃ. 

8 ἀνελεῖ ἰοιί, ιοί πια. 



870 1. ΤΗΕΡΡΑΤΟΝΙΑΝΡ ΤΙ. Δ---ΤΤΙ. Ὁ. 

τα». 
η 
ιν 

16», 
εἰὔδι.} 6. 

"ον, ἐπα 
Ῥαήΐσπος 
ο Οκ. 

1611 
τι ἴ]ιο βριυὺ οὗ Ἠ]5 τηοπΏἩ, απᾶ 
588} ἀοβίτογ γη] {ιο Ῥτϊσ]μίποαςς οἵ 
15 σοταΙπρ: 
9 Γγυεπι Πιίπι πγλοβο οοπαίησ 15 αἴθγ 
06 πνοτ]ῖτιρ οὗ Ῥαΐαπι, ση] 811 Ῥουγεν 
απᾶ βἴσης, δη 1γίηρ πγοπάςΥ, 
10 Απά πα αἲἱ ἀεσοείναβρ]εποδβ 

οἳ πηπΙσ]ΠίθοοαξΠοΡΒΕ, ἴῃ ὕπο αι 
᾿ῬενΙδΗ: Ῥοεοπτςο {]εγ τοσεϊνεᾷ ποῦ 
{πὸ Ίογο οὗ ὑπὸ ἐστί, ας ἴ]λογ 
τηϊρηῦ Ὦο βανϑᾷ. 
11 Απά Του ὑπὶ5. οαπ5δο αοα 51}8]1] 

βοπᾶ {μαι βίτοιςρ ἀο]ιαδίοι, {ια 
ἴμαεγ ΒΒουᾶ Ῥε]ίενε ἃ 116: 
19 Τμαἱ Π6Ὺ αἲἱ ταϊρηὺ Ὦο ἀατηηθᾶ 
νο Ῥε]αεγνεςᾶ τιοῦ {π6 ὑστιίῃ, μαῦ παᾶ 
ρ]εαβαγε ἢ ΠΗ} ]ΡΉ ὑΘΟΙΊ51655. 
19 Βαΐ γα αγο Ῥοπῃᾶ ἴο σῖνϑ ὑπ 815 

αἰνγαν {ο ἄἀοᾶ ἴῸΣ τοι, Ῥυθίθγυ θη, 
Ῥε]ονοᾶ οὗ ιο Τιοτᾷ, Ώασαιδο αοα 
αύ]ι {γοπῃ {]ιο Ῥεσϊηπῖης 6ποβοιγοια 
το βαναίοπ, {μτοισ] βαποῦ σα 61ο 
οὗ {ο βρι τὺ, απ Ῥοε]ιαί οὗ ὑπ ἐγαθ, 
14 Ὑνμουθαηΐο ἢ6 οα]εᾷ γοα ὮΥ 
ΟἹ Ο5Ρ6], {ο ὑπ6 ορίαϊηίσ οὗ {86 
6]οτγ οἳ {πο Τιογᾷ 965π5 ΟΠ βύ. 
15 Τ]ετείοτα, Ῥτείητεν, βὐδηᾷ {α5ΐ, 

απᾶ ΠΟΙ {π6 ἰταάϊποπς πν]ήσ]ι γα 
πᾶν Ῥοον {ααπρΏί, νπεί]εν Ὦγ πγονᾷ 
ΟΥ̓ Οἵ" Ἠρὶβί]ο. 
16 Νου οἷ Τιονᾷ “9655 Ολμτῖρίς 

Ἠήπηξδο]{, πᾶ ἄοά οτεηπ οι Ἐαΐμον, 
πηΠΙοἩ Πα Ἰονεά τας, απά Ἠαίμ 
ρίνεη τι ογετ]αβης οοπβο]αβίοῃ, 
απά ροοᾷ Ἱορο {μγοαρῃ ρτασθ, 
17 (ὐοτηξονῦ γοῦν Ἠδαγίς,απιά βαβΗδ] 

γοα ἴῃ ΘΥΘΙῪ ροοᾷ πνοτᾶ απά νγγοτ]ς, 

Ὁ. ΕΠπαΙΠγ, ῬγοίπτοἨ, Ῥταγ ΤΟΥ τς, 
ια [ιο ποτά οὗ ια Τιοτᾶ Ἱτπαγ 
Ἠαγο 7,66 «οπΊβο, απᾶ Ῥο σ]ογ]ῇεί, 
ΟΥ̓́Θ ας {έ τ6 να γοι: 
2 Απά ἴιαῦ ντο τδὺ Ῥο ἄεμνεγοᾶ 

{γοπη ΓτηπγθαδοπαΡ]6 απιᾷ πν]ε]κος τηθῃ: 
ΤΟΥ 81] τποη γα ποῦ Τα1{1. 
8 Βαὺ {Π6 ΤιοΥγῇ 15 {1} π|, πυ]ο 5118] 

ΒίαβΡΗΡΗ χοῦ, απᾶ Ίκεεργοι {τοπ ον1]. 
4 Απᾶ πο πᾶν οοπβάεπσο ἴῃ ἴ]α 

Τιονᾷ {οπο]μίηπρσ τοπ, ὑμαῦ γα ῬοΐίἩ ἆο, 
δα Μ11 ἄο {πο ὑμίηρβ 16} Ὕναο 
οοπηππαπιᾷ γοτι. 
ὅ Απᾷ {πο Τιονᾷ αἰγθοῦ οταν Ἠδαγίβ 

ἸΠ{ο {μα Ίονο οἵ ἀοᾶ, απᾶ Ιπίο ο 
Ῥαθ1οπί να πρ {ου Ολτίεῦ. 
6 Νοπ πο οοπιτπαπᾷ το, Ῥγαίβμγα, 

ἴῃ {ο Ναιηθ οὗ οας Τιονᾷ αραβ 
ΟΠ ϑύ, Ωιαῦ γ τιμᾶν ανν γοιχβε]νες 
{χοπι ΘΥΘΙῪ Ῥτοίμαν {αι τα] κοίῃ 
ΦΠδοτάστΙγ, απᾶ ποὺ δου {πο ἴγα- 
πο γης] πο χοροϊνεᾷ οὗ τι». 

1881 

πο πο Ῥγοαί] οὗ 5 πιοπ{ϐῃ, 
απά Ῥχίης {ο ποαραί Ὦγ Όια 
πα [οδίαβίοι οὗ 115. 1οοπΙπρ; 
ευεπ 6, ΊΥΠΟΞΘ 1εοπαῖηρ 15 ας- 
οοΥαϊηρ {ο πε πγοτκίηρ οἵ βαΐαπ 
πια αἲ Ύροπεχ απά βἶσῃπς ἃπᾶ 

10 Ἰγίιρ πποπάθΥβ, απᾶ πα 811 ἆθ- 
οαῖς οὗ πητρΗ{εοΙξΠΘΒΡ {οΥ {παπα 
Οιαῖ ατο ρετὶςμίας; Ῥεσααδο {αγ 
γοσθ]γεᾶᾷ ποὺ ἴμο Ίογο οὗ {πὸ 
ἐναθ], ὑπῶῦ ἐ]ιοΥ τηϊρηῦ ο βαναᾶ. 

11 Απά ἴον {π15 «ααβδο (ἀοἆ βοπᾶεί]ι 
πετ ἃ ποτ]άπρ οἳ ΘΟ, ὑπ 

19 πον βΠοα]ᾶ Ῥεμετε ἃ 116: Όιαί 
ΠΟΥ 811] τηϊρτιὺ ΡῈ παρορᾷ π]ιο 
Ῥοα]ενοᾶ ποὺ ἐπ (ναι, αὶ πᾶ 
Ῥ]εαξατε ἴῃ ΠΥ] Ρ  Θοιι51}658. 

1. Βυὺ πο δ Ῥοππᾶ {ο ρῖνα 
ιαπ]: {ο ἄοά απταυ {ον το, 
Ῥτεί]πεπ Ῥε]ονοᾶ οὐ πα Τιονᾶ, 
Του Πιαῦ ἄοά «Ίιοβο τοιι 51γοπα {Π6 
Ῥορϊππῖηρ ππζο πα[ναξίοη πὶ Βᾶπο- 
ΙΠεαβῖοη οὐ {π6 ΡΡΙΠ{ δα {Ῥε]μεξ 

14 οἵ {πὸ ἐγαία: πηπεγεαπ{ο Ίο σα]]- 
οἆ τοα {Πτοιρα Οἵ ϱοβρε], {ο 
ιο ορίαϊηίηπσ οὗ ἴμο ρ]ουγ οὗ 

16 ον Τιοτᾷ ἆθρας ΟΗΠτ]βζ. Ῥο ἔπη, 
Ῥτείβμτεπ, βίαιιά {αβί, δα ΠΟ] ἐπ 
{γα 10 }5 πυμΙο] γα πγογο ἑαπσΏῦ, 
ΒΟΟΣ Ὦγ ποτᾶ, οἱ Ὢγ ερὶξί]ο 
οἵ οἩτβ. 

106. Νοῦν οτι Τιονᾷ σεξας Ομτῖςς 
Ἠπηβα]ξ, απᾶ ἀοᾶ οι Τα πον 
ὙΠΟ Ἰ]ονοᾶᾷ τὸ απᾶ ρανο τ5 
οἴογπα] οοπα{οτῦ απᾶ ροοᾷ Ίορε 

17 {μτοαρῃα ργαςθ, οοπήοτύ γοῦν 
Ἠεατίς απά βαρ! 5 {ποθὴ ἴῃ 
ΟΥ̓́ΟΥῪ ροοᾷ ποτ]ς Δ6] ποσᾷ., 

3  ἘπαΙγ, Ῥγείιγοῃ, ργαγ {ου τι8, 
ὑμαὺ πο σον οὗ {π6 Τιονά παν 
ται απᾶ Ρ6 σ]οτ]ῇαᾶ, ογοι 8.5 4150 
1 15 πα τοι; δα {πῶ νο τπαγ 
νο ἀεμνοτεα [ὙΥΌΤ πηχθαβοπαΡ]α 
απ ονΙ] τηοη; Τον 811 Ίανε ποί 

ϐ δία. Βαῦ λε Τιογᾷ 15 αι βα], 
ὙΠΟ ΕΠαΙ1 5. ὈΠ5} γοπ, απᾷ ριπανᾷ 

4 γοι Τοπ δ {116 οΥ]] οπθ. Απ νο 
Ἠανο οοπβάσεπσο ἴῃ ἐπ Τιονᾷ 
{οπομῖης το, ὑπαῦ γο Ῥοῦμ 4ο 
απιά 11 4ο πε πη ρ5 πν]]σ]ι πγο 

ὅ οοπιπαπᾶ. Απ πε Τιονᾷ ἀῑγεοί 
γοἩγ Ἠεατίς το {πα Ίονο οἵ ἀοᾶ, 
απᾶ Ιπίο ὑπ ραίεπσο οὗ Ο11506. 

Νοῦν πα οοτηππαιιᾶ τοι, Ὦτε- 
{Ἴνγοτ, ἴῃ 6 πη οὗ οας Τιογᾶ 
ᾖοδα5 ΟΠ], Ὠιαῦ γο τσί]ι- 
ἄνανν γοπγβεῖτες Ίγοιι ΘΥ6ΥΥ 
Ῥγοί]μεν ἐ]ιαί νγα]]κοί]ι ἀ1ξογᾶσι]γ, 
απά ποὺ αἴίεν {ο ἰταοπ 
ὙΠΟ ΤΌΠΟΥ τοεσοθἰνοᾷ οἳ τς. 

«9 

9 

σ» 

1 αν. 
γεδεπιςς. 

26τ. 
ῬοΟισεΥ" 
απιαά 
εἶστδ 
αλιάισοτι- 
ἄεγε ΟΥ̓ 
Ταἶδέ- 
λος. 

8 ΜαπΥ 
αποῖϊοης 
ααοτῖ- 
{165 του 
αν Πγοί- 
εις. 

405, 
αι 

505, {ο 
Ταν 

60Υ, ουἰζ 

7 Βοτηθ 
αποϊοηι 
ααζποτ]- 
[165 τοδὰ 
0. 
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-“ “ ” -“ 

τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ καταρ- 
δ κ δι᾿ ρὸν; 

γήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ 
τ ᾿ 

9 οὗ ἐστὶν ἡ παρουσία κατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ 
“ ” Ν 

Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ 
’ ΄ Ν » ΄ Ψ /΄ -“ 9 

10 τέρασι ψεύδους, καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς 
” / ” 3 ΄, » ρου Ν 

ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ᾽ ὧν τὴν 
9 4 “ 2 / 2 Ελ Γ λ 
ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ 

11 σωθῆναι αὐτούς. καὶ διὰ τοῦτο πέμψει Ἡ 
” - « ΔΝ Αν / 5 Δ 

αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης, εἰς τὸ 
- ΄σ ΄ ΄ ΄- 

19 πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει" ἵνα κριθῶσι 
΄ ς ἐν ’ “ » , 2 ” 

πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ 
)δι /’ ν 12 ” ΕΣ / 

εὐδοκήσαντες ἐν]” τῇ ἀδικίᾳ. 

15 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ ο μπα Φος - Ν ’ 

πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ 
, “ “ ς« - ε ν αἰ νυ μὺ ἐν 

Κυρίου, ὅτι εἴλετο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπ᾽ ἀρ- 

χῆς 5 εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος 
Ἀ / ΕΣ / ο 3 Δ ΕΥ) ς τὸν 

Ἡ καὶ πίστει ἀληθείας" εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς 
- » ΄ 

διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν 
δόξης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

] ᾿ ἂν 1δ λ / / Ν - δ᾽ ὅ ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς 
ιά Δ » / ”/ ΔΝ / 

παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγου 
εἴτε δι ἐπιστολῆς ἡμῶν. 

« - ΄ 

1ὺ Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός, 
ΔΝ ς ᾿ 14 Ἁ 4 ” ε Θ᾽ / 

καὶ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν ὃ ἀγαπήσας 
«ς ἝΞ“. Ν Ν / ” , νὰ δ / 

ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα 
17 ἀγαθὴν ἐν χάριτι, παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρ- 

δίας καὶ στηρίξαι ὑμᾶς" ἐν παντὶ λόγῳ καὶ 
ἔργῳ" ἀγαθῷ ργῳ Ὁ ἀγαθῷ. 

Ν { ’ ” / Ν 

8. Τὸ λοιπόν, προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ 
ὙΌΣ σ ς , - Ἑ , ᾿ 
ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καὶ 

9 δοξάζηται, καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἵνα 
« ΄- Δ - 3 , ΄σ 

ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀν- 
3 θρώπων οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις. πιστὸς 

’ Ε] ς »" ἃ / εἰν ἰὸς 9 

δέ ἐστιν ὁ Κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ 

4 φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. πεποίθαμεν δὲ 
» Κ η Φ᾽ ος “ Δ ἑλλ 
εν υρ:ῳ ε Όμας, οτι α παραγγε ομεν 

4 - η ς ν --κ 
5 ὑμῖν! καὶ ποιεῖτε καὶ ποιήσετε, ὁ δὲ Κύ- 

ριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν 
ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν ὃ ὑπομονὴν 
τοῦ Χριστοῦ. 

δ Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν 
ώ / ΄“ ες ΄σ » ΄ ο. 

ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
΄- ιά «ς ΄“ Ε ν Ν 5 

στοῦ, στέλλεσθαι. ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελ- 
φοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος, καὶ μὴ κατὰ 

λ ’ ἃ Ζ' 9 ᾽ 5 εν 
τὴν παράδοσιν ἣν παρέλαβε” παρ ἡμῶν. 

571 

ὃ οπι, τῆς 

10 πι, ἐν 

Ἡ πέμπει 

13 ϱἨπ, ἔν 

15 ΊαΥῃ. ἀπαρχὴν 

16 ϱπι. ὑμᾶς 

16 ἔργῳ καὶ λόγῳ 

1 Φε 

οπι. ὑμῖν 

3 παρελάβοσαν ἰοπῖ, 
παρελάβετε Ίιατῃ. 



ῬΡαὺ αὔπποπῖθ] τη ἃ5 ἃ Ὀτοίμεν. 
16 Νοὸν ὑμ6 Τιογᾷ οἵ Ῥεασο ΗΠΠΡΕΗ 

ρῖνο τοι Ῥθασο α1πΤαγΒ, ὈΥ 81] γηθ 85. 
ιο Τιουᾶ Το ση έ]ι χοῦ αἱ]. 
17 Τ]ιο ρα]αίαίοι οὐ Ῥατ], πει 

ηήηθ ΟΥ Παπά, νη]ο]ι 15. ἴ]ιο ἴο]κοι 
ἴῃ ΘΥΘΥΥ ἘΡί 5816: 501 πτ]{ο. 
18 Τ]αο ρυύδοθ οὗ οἳν Τοῦ 6ᾳαδας 

Ονν]ρί δ τὶῦ τοι 811. ΑπΠεῃ. 

“ ΤΊ βϑοοπμα Ἠρίδίζε ἴο {πὸ Τῃογδα- 
Ἰοπίαης νγὰ8 ὙΥΥ  ύΘη οπι ΑΥΠΘΠ8. 

812 1. ΤΗΕΡΡΑΤΙΟΝΙΑΝΡ ΤΤΙ. 7---18. 

1611 1881 

Τ ΤΟΥ γοπτβε]νος ΚΠΟΝ ΠΟ σοι 7 Ἐου γοπγβε]νθβ ΚΠΟῪ ΠΟῪ το 
οτρΗ{ {ο ΤΌΠΟΥ ας: Τον το Ῥομανεά οαπρΏί {ο Ππϊίαίο πιὸ: Του. πα 
ποῦ οπγβε]νθΒ ἀδογάετ]ψ απἹοπργοι, Ῥεμανοαᾶ ποῦ οπγβε]νας ἀῑδοτᾶετ]γ 
8. Νοαίμογ ἀἱᾷ νο εαῦ αΠΥ τ} 5 8. απποηπςσ τοι; πθϊ]θογ ΑἸ πο αὐ 

Ῥνοαά Τον ποαρῃέ: Ὀτς πυγοισ]{ τι} Ῥγεαᾶ [ον ποπρ]ί αὖ απγ Τη8 Β 
Τα θοῦ απά ανα] πϊσαί απᾶ ἆαγ, Ἰαιιᾶ, Ῥα6 ἴῃ Ίαβοαν απά τανα1], 
{π8ὺ πο τηϊσ]ῦ ποῦ Ὦε μάν ρθ 16 ἴο ποτ]απρ πΙρῃ{ πα ἆαγ, ἴ]ιαί νε 
ΔῊ ο[τοι. τηϊρηῦ ποῦ Ῥαχάεη απγ οἳ τοι: 
9. Νοῦ Ῥδεσααδα πο Ἰανα ποὺ ῬονθΥ, |. 9 ποὺ Ῥεσπαςο νο Ἠανο ποὺ ἴ]α 

Ῥαἡ {ο τᾶ κθ οἳ1βείνες αἲ Θ6ΠΒΑΠΙΡΙΕ χ]σηξ, Ραὺ Το τηα]α οπΥβο]γες 
ππζο τοι {ο {οΠονυ τς. απ εΠΡάΠΙΡΙ6 απίο τοα, {μαι 
10 Ἐν 6Υ6Π 6 πο πγογο ὙΠ | 10 το που] Ππϊίαίο πςδ. ἘοΥ 6ὖΥθι 

τοι, 05 πνο οοπηππαπᾶεά τοι, ἐπα πυΠθη πγο Ὑγ6 16 γη γοιι, {18 πγο 
1 αΠΥ ποπ] ποὺ ποτ], ποι πο οοπιηαπζε στοὰ, 1 απγ νη 
βΠοπ]ά Π6 οαί. ποὺ σους, πθιί]εν Ἰοὺ ήτα δῦ. 
11 Του πνο Ἠδαν ὑπαὺ {Π6Υ6 8.6, 11 ἘῸΣ τνο Ίιθαχ οἳ 6οππθ ὑπᾶῦ τνα]]ς 

ΒΟ1ης γη] γα] απποπρ γοα ᾱἷς- 4Ίποης τοι ἄἰδοτάσςτ]γ, {Πδὺ πνοτ]ς 
ον αν]σ, πον]άπς ποῦ αὖ 81, Ραὺ ποῦ αὖ 811, Ῥαῦ ἃγθ Ῥπβδγροάϊθς. 
49 Ῥαβγροά1αβ. 12 Νου παπι ἴλαί ατο 5 ἢ τε 
12 Νοῦν ματ ὑπῶῦ αὖγο 510}, πο οοπηπηαπά απᾶ οχλοτί ἴῃ {πὸ 

οοπηπησιᾶ, απά οχ]λοτγί Ὦγ οι Τιονᾷ Τιονᾷ 9655 Ομτςς, ναί σέ] 
Ἱθρας Οµν]ςέ, αι νι απΙθίποβς απϊείπθβδς {]αγ ποτ], απᾶ οαί 
Ώλαγ πγουζ, απ εαί ἐ]λεῖν οσι Ῥγεαᾶ. | 19 {]ιοῖν οππι Ὀτοαά. Βαϊ γα, Ῥχ- 

10), 15 Ῥαή χο, Ὀτείμτοι, ἵ ρε ποῦ πθαΥγ ΏΊνγαι, Ῥ6 ποῦ δαν ἴῃ νε]]- 
Τα ἴῃ νο] ἀοἶπρ. 14 ἀοἶπα. Απᾶ 1} 4ΏΨ παπι ορεγοίἩ 
που 14 Απά Ἡ αἩπγ ππαη ΟΌΘΥ ποῖ ΟἿΣ ποῦ οὐ ποτὰ Ὦγ ἐπ|8 αρίδί]ο, 
νου, φον, Ὀν ὠπς Ἠριβί]α, ποίο ἰλαί ποῦο ἴλπαί 1παἩ, {μαι γο Ίαγο 
ο ση, | 181, απᾶ Ἠαγθ πο «ΟΠΩΣ γη] ὯΟ ΘΟΙΏΡΆΠΥ να Ἠήπη, {ο {16 
ΠΕΣ Ἠΐτα, ὑπ8ῦ Τε 1παγ ο αβαππεᾶ, επᾶ {λαῦ 6 τη Ῥο αρΠαπιεᾶ. 
Ερίδίζο. 156 Ὑοαῦ οοιμγῦ Πα ποῦ 38 81) ΕΠΘΠΙΥ, | 15 Απάᾶ γε εοππΟ Ἠϊπα ποῦ α8 

απ. 6ΠΕΙΙΥ, θα αἄτποπϊδη Ἠΐτη 
α5 ἃ Ῥγοῦ]ογ. 

16 Νον πο Τιονᾷ οὗ Ῥθαυσε Πίτη- 
5ο] σίγα τοι Ῥοαασθ δὖ 81] {{πη65 
ἴῃ 811 ψγᾶγβ. 116 Τιογᾶ ΡῈ σι 
γοτ ἃ]]. 

17 Τῆι παϊαξαύίϊου οἵ τὴ Ῥατπ] 
τὶ ἢ πηῖηπο οὐ Παπᾶ, πΠΙοἩ 15 
{Π6 {οκεη ἴῃ ΘΥΘΥΥ ερίβδί]ε: 5ο Τ 

18 πο. Τηο ϱγαςε οἵ οἱ Τιονᾷ 
ὀ6βα5 ΟΗμτ]δίέ θ6 να τοι α]]. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΞΑΛΟΝΊΚΕΙΣ Β, 

3 Ν Ν ”/ “ - - ε ας 
7 αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς 

α 3 » / » ε ἃς Ε] ν εν 8 ὅτι οὐκ ἡτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν, οὐδὲ δωρεὰν 

ἄρτον ἐφάγομεν παρά ἰλλ᾽ ἐν κό ρ ἄγομ ρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν κόπῳ 
Ὁ ΄ ϐ , ὶ ε ἐ 8.15 / καὶ μόχθῳ, νύκτα καὶ ἡμέραν ὃ ἐργαζόμενοι, 
ἣν ΕΥ̓ ἈΝ - ΄σ 

9 πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν᾽ οὐχ ὅτι 
” -” » / ᾿ ΕΣ ς ΔΝ ’ 

οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον 

10 δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. καὶ γὰρ 
5 “ “ ΄ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν 

ὑμῖν ὅτι ἘΠ᾿ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ 

11 ἐσθιέτω. ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦν- 
΄ 5 

τας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους, 
19 ἀλλὰ περιεργαζομένους. τοῖς δὲ τοιούτοις 

΄ κ᾿ - - 
παραγγέλλοµεν, καὶ παρακαλοῦμεν διὰ τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ", ἵνα μετὰ 
ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθί- 

΄“ ” 

13 ὡσιν. ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐκκακήσητεξ 
σι ο) ᾿ 3 ε ’ “ 

14 καλοποιοῦντες. εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει τῷ 
[4 ΄ Α “ -- “ 

λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον ση- 

μειοῦσθε, καὶ δ μὴ συναναμίγνυσθεῖ αὐτῷ, 
“ » ΩΣ ν κ ε ᾽ κ᾿ εως 

15 ινα εντραπη και µη ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, 

ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 
νι, ἌΡΑ / - Φον / Ε. Ίον 

16. Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν 
ε 

τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ 

Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 
3 ΄ ΄“΄ 

17 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστι 
- ᾽ / ᾽ κι ο / ς 

18 σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ οὕτω γράφω. ἡ 
” ς - “ -- 

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ 
ς ΄ 

πάντων ὑμῶν. ἁμήν.ὃ 

[Πρὸς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ 

᾿Αθηνῶν. 9 

3. γυκτὸς καὶ ἡμέρας 

4 ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χρι- 
στῷ 

δ ἐγκακήσητε 

δ οπι. καὶ 
7 συναναμίγνυσθαι 

8. οπι. ἀμήν. 

9. ον. διιδϑογὶρίϊοιι 



τή, 
ἀγαεὰ 
φορ 5 

κ. 
Ἵ 

- 

᾿ ΟΥ, ποί 
αἰηιΐης 
αἱ. 

ΤΗΕ ΒΙΒΒΤ ἘΡΙΡΤΊΕ ΟΝ ῬΑΌΙ, ΤΗΕ ΑΡΟΞΤΊ 

ΤΙΜΟΤΗΥ. 

1611 : 
1 Ῥλαυτ, 4η Αροβ/1ο οὗ 7655 Οητ]ςῦ 

Ὦγ πο οοπιππαπζιηεπί οἳ ἀοᾶ οἳχ 
Φανίοαν, απᾶ Τιονᾷ ερας ΟἨτὶςδέ 
τυ]ίσ]ι ἐ8 Οὐ Ἠογρο, 
2 Ὀπίο ΤἘπποίμγ πι οσα 500 Τὰ 

{πὸ ΤΙ : ἄντασς, ΤΙΘΤΟΥ, απ Ῥεᾶοθ 
ἔγοτη αοα ον μου, απᾶ «6515 
Οµτ]δί ον Τιοτᾶ. 
5. Ας Τ Ῥεβοιισμύ {π66 {ο αριᾷο 5}}} 

αὖ Ἐρῃοαδις 6 1 πγεπ{ 1πύο Νίδοο- 
ἀομῖδ, ἴλαί Ὠποα τηϊρ)ιίθδὺ ομᾶυρθ 
501η6 ὑπαὺ {ΠΥ ὑθϑοῃ πο οἴ]ιοχ ἄοο- 
{γῖη6, 
4 ΝΟΙΠΟΥ ρῖνο Ἰεεᾷ ἴο [80]65, αιιᾶ 

οπᾶ[ο55 σοποα]ορΙθΒ, πγΠΙοὮ τη] βίου 
απόΣΠοῦς, ταίῃου ἔΊναπ σοᾷ]ψ ο γ- 
ἴης σ]ῖο]ι 18 ἴῃ Τα]: 5ο ἄο. 
6 Νοῦν {Π6 οπᾶ οὗ {πῃ οοτητηδηᾶ- 

τηθηὖ 15 επαπΙζγ, οι οἳ ἃ ρατο Πϑασέ, 
απᾶ οὗ ἃ βοοᾶ οοηβοίθηςθ, απᾶ οὗ 
ΤᾺ 10} αη[εὶρτιθᾶ. 
0 Ἔτοπι ὙΠΟ Βοὴθ ᾿πΠδυ]ηρ' 
ΒΟΥ ΘΩ͂, Ἠαγο πιο αδιᾷο απίο 
γαΐῃ απρἩπς, 
7 Ῥεβίτίπρ {ο Ῥο ῄεασηενς οὗ {ο 

Ίων, απαειρίαηάΊης ποῖ Ποῦ σλαξ 
ΠΟΥ 5807, ΠΟΥ ψιεγεοξ ἴμεν αἴῆγπι, 
8 Βυὺ πο Ίου ἔπαξ Ἐπ Ταν 15 

δοοᾶ, 1 ἃ της τι56 16 Ἱασ[α]]γ. 
9 Κυονίηρ {1Π|15, ὑπαῦ ιο Ίατ 15 

ποῦ τηϑ8 ΤΟΥ ἃ τιρῃίοοτβδ τα, Ὀιιῦ 
Του ὑπ Ἰαπ]εβς5 απᾶ αἸβορθαϊθηῦ, {ου 
ἐπ ππροᾶ1γ, απᾶ {οΥ ΒΙΠΠΘΥΒ, Τ0Υ 
πη]οίγ, δα Ῥγοίαπο, ΤΟΥ τητι Θ᾽ ΟΥΒ 
οὗ ἔδύμουβ, απᾶ τηΠΥάΘΥΘΥ5 οὗ τηο- 
{ΠΟΥ 5, ΤΟΥ ΤΩ ΒΙ ΔΎ ΘΥΒ, 
10 ἘῸΣ ὙΠΟΥΕΙΠΟΉΡΘΥΒ, {09 λατ 

{π8ὺ 6616 παιδείας τ ἢ τηδη- 
Ἰπιᾶ, ου ΠΙΘΠΡΙΘΑΙΘΥ5, {ου 11808, ΓῸΥ 
Ῥεγ]πγοᾷ Ῥ6χβοπΒ, απᾶ 1 {Ποῦ Ῥο 
ΔΗ οἴπει ὑμΙπρ ὑπαῦ 19 οοπίχατγ {ο 
βοππᾷ ἀἄοοίτίπο, 
11 Αεοογάϊἵπρ {ο {πο ρ]οτίοας (305- 

Ρο] οὗ {λαο Ῥ]εδβεᾷ ἄἀοά, τ 10} πας 
σοτημ {ες {ο τὴν {γαςῦ. 
12 Απά Τ Εναπ]ς ΟἨτ1δί οβας ον 

Τιονᾷ, Ὑ]ιο παῖ οπαρ]εᾷ το; {0Υ 

1881 
1 ὮἘῬλυτ,απαροβί]9οί Ο νυ 1δ 7 6585 

βοοογᾶΙπρ ὕο {πο οοιητηδηθτηθηΐ 
οἵ ἀοα ουχ Ρανίοαχ, δα ΟἸγδὺ 

2 ΨΦ6β81185 ΟἿ ΠοΟρΘ; απίο Το, 
ΤΥ ὕχτιθ οἰπ]ά ἴῃ Τα Ἰ ἢ: ἄταςσε, 
ΙΠΘΥΟΥ, Ἄθ8σθ, ἔγοιη αοα ια 
Ἐαΐλιεν απᾶά ΟἨμίδί 6ερπβ ΟἿΣ 
Τιονᾷ. 

8 Α5Τ οχμοτιεᾷ [Π66 {ο {α11Υ αἲ 
Ἐρμοαρας, πο Τ τας ροΐπρ {Πίο 
ἸΜαοεάοπῖα, λα ἴλοα παϊση{οςε, 
ΈΠαΥΡο σου ΤΠΕΠ ποῦ {ο ἔθασ]ι 

4 α ἀϊῄεγοπί ἀοσίαίπα, ηθίί]λεν {ο 
Ρῖνο θεά {ο 1αμΙ65 απά επά]οςε 
Ρεπθα]ορῖθΒ, ἴ]ια νυμ]ο]ι πηηΙβέθυ 
απδβΙοΙπΡΕ, Ταῦ 6. ιαπ 8, 1α18- 
Ῥεηδαίίοη οἳ ἄοᾶ νηῖσ]ι 15 ἴῃ 

ὅ αι; 50 ἄο 1 που. Ῥαι ἴμα 
επᾷ οὗ {πο οἨανσό 15 Ίογο οα{ οὗ 
ἃ Ῥατο Ἠεαγί απᾶά ἃ σοοᾷ οο- 
βοἴθπςεο απά ἔα παπ{αϊσπεᾷ : 

6 ἴνοπι πηήσἩ {Πήπρς βοπηθ Ἠανίπρ 
ΑΑηογνεᾶ Ἠαγο ὑπ 64 8516 τ- 

7 ἴο ναίῃ ἑαάπρ; ἀεβίγῖηπςσ {ο Ῥα 
{68ό]εγς οἵ {Π6 Ίαπγ, ἑποισ] ΠΟῪ 
ππάεγβδίαπᾶ ποαϊζμαν πν]ιας ὉΠΟῪ 
58, ΠΟΥ ΠΥΘΟΙ͂ {Π6Υ ΘΟ ΘΗ 

8 α/ῆντα. Βαῦ τγϑ ]ςπου ναί ἔ]ιο Ίαν; 
15 ροοᾶ, 1 ἃ τα 1156 1 Ἱανγ[αψ, 

9 αἱ Ἰονήπρ {π|5, ὑλαί Ἰανν 15 ποὺ 
τηδθ ἴον ἃ τισμίθοτβ της, Ότι 
ΤΟΥ 1ο Ἰαπν]οβς απιά ΠΗ, 1ου 
Όλο πησος1ψ απιᾷ ΕΊΠΠΘΥΕ, ἴον {ΠῸ 
ππ]οΙψ απ Ῥτοίαπθ, ἴον ΔΤΗΤΙΥ- 
46γεΥς οἱ {αΐμενς ἃ: ὃτητγάςγεγβ 
οἵ πΙοί]ΘΥΒ, {0Υ ΠΠΔΠΡΙΑΥΘΥ5, [ΟΣ 
ΣογπΙσα{οΥΒ, Του αΡαβ6ι5 οἳ {νθπῃ- 
βο]νος η] 1611, ΓΟΥ ΙΠΘΙΙ-Ρ{ΘΗΙ6ΥΑ, 
ΤΟΥ 135, ΤΟΥ {αἱ56 ΒΥΥΕΒΥΕΙ5, απιᾶ 
1 {ποῖ ο απγ οἴμεν πα 
ΟΟΠΙΥΑΥΥ {ο ιο ἀβοππᾶ ὅᾷοο- 
πα; αοεονᾶσιρ {ο {πο ροβρε] 
οἳ ο ρ]ουγ οὗ {1ο Ῥ]εβςεᾷ αοᾶ, 
ν/ηῖο πναδ οοπηπἑεᾷ {ο τι 
ΕΤΗ 

1 ὑμαπ]ς Ἠπη ὑππαῦ δοπαρ]οᾷ ππο, 
ευει ΟΠ υϊδῦ εδα» οαν Τιονς, ἔοι 

10 

11 

19 

105, 
δἰσιυαγά- 
διεῖρ 

20), 
μπι 
ἐμ 
πια. 

8 ΟΥ, 
δηιεῖ{0}8 

46τ. 
ποαϊὶ-: 
Γι. 

5.0 ., 
ἐδαο)ιε 

6 ΒΟΠῚΘ 
αποϊοπι 
απ που Ϊ- 
{165 τοδᾶ 
οπιαδίεΙἩ, 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΤΙΜΟΘΕΟΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ. 

1 κατ᾽ 1 Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἊΝ “ - ΄ 

ἐπιταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν, καὶ Κυρίου” 
3” ο) αν - / ς ΄- ὕ 

2 Ἰησοῦ Χριστοῦ" τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, Τιμοθέῳ 

γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει" χάρις, ἔλεος, εἰρήνη 

ἀπὸ Θεοῦ πατρὺς ἡμῶν“ καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 
Δ / ΄ ΄“ 5 

8 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν 
3 ᾿ “ 

Ἐφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα 

4 παραγγείλῃς τισὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν, μηδὲ 

προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράν- 

ἵ ἥσεις 3 ἄλλον ἢ τοις, αἵτινες ζητήσεις" παρέχουσι μᾶλλον ἢ 
“ Ν Δ Ν 

δ οἰκοδομίανῦ Θεοῦ τὴν ἐν πίστει--. τὸ δὲ 
᾿ς ο ’ ” ἈΝ 3 ’ » τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ κα- 

” / Ν ’ ” “ ΔΝ 

θαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ 

6 πίστεως ἀνυποκρίτου' ὧν τινὲς ἀστοχήσαν- 

τες ἐξετράπησαν εἰς µαταιολογίαν, θέλοντες 
5 ή Δ “ / ὰ 

εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ 

λέγουσι, μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. ο μή 
” Δ ιό Δ ς / 5» 5» “ 

8 οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐὰν τις αὐτῷ 
/ - 2 Ν “ “ ὃ ’ 

9 νομίμως χρῆται, εἰδὼς τοῦτο, ὃτι δικαίῳ 

νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκ- 
» , Ν ς - 5 / Ν 

τοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ 
, , Ν ’ } 

βεβήλοις, πατραλφαις καὶ µητραλῳαις, ἀν- 
] ὃ ή / 2 / » ὃ 

0 δροφόνοις, πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραπο- 

δισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον 
ων 

1 τῇ ὑγιαινούση διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, κατὰ τὸ 
3 , . , - ατα 

εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου Θεοῦ, ὃ 
ϑ, , » ’ 

ἐπιστεύθην ἐγώ. 
ο τς / » - 

1 Καὶϊ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί ὃ 
΄ ” 5» - - - 

µε Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι 

289--6 

1 Χριστοῦ Ἰησοῦ 

3 οπι, Κυρίου 

ὃ Χριστοῦ Ἰησοῦ 

4 0π.. ἡμῶν 

ὅ ἐκζητήσεις 

0 οἰκονομίαν 

7 οι, Καὶ (Χάριν) 

8 Μαγῃ. ἐνδυναμοῦντί 



δΤό6 ΕΕ ΜΟΡΤ 1,.12- ΤΤ, Ὑ. 

ΟΝ {Ἂμ ἔε.ά. 

ΠΟΥ, 
αὐδῖγα. 

κου, 
ἐμ ιϊγιογυξ 
Ῥίαςε. 

0ου, α 
(ορ ζ- 
πιο. 

1611 
ναί Το ορππ{οᾷ πιο [αἱ (μ{α1, ρα ν᾽ 
πιο 1Π{ο {πὸ ΜΙΠΙΡί1Υ, 
19 Πιο γγας Ῥείονο ἃ Ῥ]αςΡ]θτπσ, 

απᾶ ἃ Ῥεγβοσπίου, απά Ἱπανίοιας. 
Βυῦ 1 ουίαπιεᾶ ΊΠΘτογ, Ῥεσααδε 1 
αἷᾶ 1ὖ Ισποταπ{]γ, ἵπ πη 6] 16, 
14 Αιιά {Π6 ργασο οὗ οἷν Τιογά Ίναβ 

οχσεεᾶσιρ αραπᾶα{, ναι ἔα, θα 
Ίονο, ΠΟ ἢ 15 ἴῃ ΟἨτ]δίέ 6515. 
15 ΤΗΙ5 15. ἃ ἐδ ηπ] βασίπσ, απᾷ 
ποτ οἳ 811] δοοορίδψοη, Οιαί 
Ο1βὲ 6ρας 6απαο ΠΠ{ο πὸ σου] {ο 
βανθ ΒΙΠΠΘΥΒ, Οὗ Ὕγ]οπα 1 8πὶ ΟΠ οἴ, 
10 Ἡονροῖιί, Τον {115 οππ5ο 1 οἳ- 

{αϊτιθᾶ πΙσΥΟΥ, ιαξ 1η πο Π1β0, 655 
Ομτ]ςί τηϊρ]{, ΒΘ {οτί αἩ Ίοπρ- 
βΠετίπς, Του ἃ Ῥαΐίθνι {ο ποια 
τυ 0 ϱΠοπ]ά Ἱεγοα{ίίεν Ῥεμενο οι 
Ἠϊτα {ο [ο ονοτ]αξίπρ. 
17 Νοῦν πηΐο {πὸ κίηρ' οἴου δὶ, ἵπῃ- 

τηογύϑ!, Παν]βίρ]α, ἴ]ιο οπ]γ νηξο αοᾶ, 
Ῥο Ἠοποτς απά ρ]ουγ {ον 6γεΥ διὰ 
6Υ6Υ. ΑΊΠΘΗ. 
18 ΤΠμϊς «ἶαχρο 1 οοπιπαξ πηΐο 

{π66, βοὴ ΤΠΠΟΗΨ, αοέοτά πρ {ο πα 
Ῥγορμοσϊθς ΒΟ πνοις Ῥείογο ΟἩ 
ἴμεε, λα μοι Ὦγ Όποια πηϊρμ{εδί 
νο} ἃ ροοᾶ ναν{ανο, 
19 Ηοιάϊπρ {α1δ], απ ἃ σοοᾷ «ο01- 

βοΐοποθ, ὙΠῸ 8οππθ Πανίπρ ραῦ 
αναγ, οοποσγηῖηρ Γα10Π1, Ίαγθο ππαᾶθ 
βμΙΡΥΥΤοσ]ς. 
20 Οἱ σοι 15 Ἡσπιοπωτς απᾶ 

Α]οχαπᾶσν, Πότ 1 Ίπανο ἀε]νονοά 
πηζο βαίαη, {λαῦ «πεγ 1ηαγ ἸΘΆΡῊ 
ποῦ {ο Ὀ]ΔΒΡΠΘΠΊΘ. 

«3 1 Ιοχ]ιογί ἐπουοίοσθ, ια ἢγθὺ 
οἳ 411, βαρρΙσαΙοἩΒ, ΡΥαγΕΥΡ, 11{6Υ- 
66βΒΙΟΠΒ, 8Π4 ρῖνίιςρ οἳ ἐμαπ]ς ο 
ππα(ο 701 81] Τη6}: 
2 ἘῸΣ Κίηρβ, απᾶ Τον 811 {πῶῦ αγε 

ἴῃ ᾿᾿ Δα που, ὑΠπαῦ νο τπαΥ Ἰοδ ἃ 
ααἰοῦ απᾷ ῬεασοαΡ]ο 11{6 ἴῃ 811 ροα]}- 
Π655 8η4 Ποποβίγυ. 
ὃ ἘῸΣ {15 15 σοοῦᾶ απᾷ αοοερίαμ]ο 

ἴῃ {πο αἰρ]μῦ οὐ ἀοᾶ ους Ρανίοιν, 
4 Πο ππΙἩΠ Ἠανο 811 τπση {ο Ἆοα 

5ανοᾶ, απᾶ {ο 601168 πιο {ιο Ίσιουγ- 
]εᾷσο οὗ πο ἐγα1. 
ὅ ΒῸΣ {μεγε ἱ5δ ὁπ ἀοᾶ, απᾶ οπθ 

Μοδιαίον Ῥούνοει ἄοά απᾶ 1Π6Η, 
Πιο τπαπ ΟἨ11δίέ πεβας, 
6 Ἠῃμο ρανο 1Ητηρε]ῖ α Τταήδοπι ΤΟΥ 

411, το ΡῈ {ορ βαᾶ ἴῃ ἄπο πο, 
1 ἨἩπιογοιπίο 1 απ οτάαϊπεά ἃ 

Ῥγθασ]αχ, απᾶ απ ΑΡοβίο (1 6ροα]ς 
{86 ὑχαῦ απ ΟἨ1δέ, απᾶ 116 πο) ἃ 
{εασμεχ οὗ {π6 θη 1165 ἴῃ ζα 10} απᾶ 
γεν(γ. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1881 
ἐπαῦ ο οοππ{ίεᾶ το Γαἰθ{α], 
αρροϊπθῖηςσ 1ης {ο μὲ Β6τνιζο; 

ὃ Όποιρη 1 πας Ῥεΐοτο ἃ Ῥ]αξ- 
ΤΠ ΘΠΙΘΥ, απᾶ ἃ ῬογβεστπίονΥ, απιά 
Ἱπήωίοαξ: Πονραϊς 1 ορίαϊιεᾶ 
ΊΘΥΕΥ, Ῥεσαπδο 1 ἄιᾷ 1 ἰσπο- 
ΤῊ ΠΥ ἵῃ ππρο]ίαξ: απᾶ {ΠῸ ϱγαςθ 
οἳ οὖν Τιονᾶᾷ αροππᾶεά εχσεεᾷ- 
{πσ]ψ ψ ἢ Γα1δ]α απιᾷ Ίου πνμσ]ι 

ὅ 15. ἴῃ ΟἨτ]βί ἆεξαδ. Ῥαϊ ία] 15 
ια βαγΊπς, απᾶ πποτγ οἵ 81] 
ποοερίαΠον, Όιαῦ Οτι {6515 
σαππθ 1Π{ο {πΠ6 ποτ] {ο βᾶγϑ 
ΒΙΏΠΟΙΒ; οἳ ποια 1 απι ΟΠ θοῦ: 

ϐ πονθοὶῦ ἴον ΠΒ οαπδο 1 οἳ- 
ἰαϊπεά ΤΠΘΥΕΥ, ὑμπαῦ ἰῇ 1ο 48 
ομΙαξ τηϊρηῦ σας Οτι 5ΠΘ 
Τοχ{11 811 15 Ἱοπρεαβεγίηρ, ΣΟΥ αι 
οηβατηρ]ο οἳ ἔ]απι ν/πΙε ΒΠοσ]ᾶ 
Ἰογοα{ίετγ. Ῥεμεγο οπ Ἠϊπι πηΐο 
αἴετπα] 1116. ΝΟ ταπίο {ΠπῸ 
πρ 1οἴεγπα], ἱποογταρββρ]α, Ἱπι- 

τ ψΊΒΙΡΙ6, ιο οπΙγ ἀοᾶ, δὲ Ἱοποις 
απᾶ ρ]ουγ 2ΙῸΣ 6νετ απᾶ ενον. 
ΑΊΠΕΠ. 

8  ἘΤΠμίδ ομαχρο Τ οοπιπα]ξ ππ{ο 
ἤΠιορ, ταν οἰ]ά Τπποῦμγ, ας- 
οοτᾶἵπρ {ο {Π6 Ῥγορ]θσίθΒ σγπ]ο]ι 
ὄγγοπί Ῥοίογθοπ {]εο, ἐλαί Ὦγ ἔ]ιαπα 
Όποια ππαγαδί γᾶν {πα ροοᾷ γγαὶ- 

9. {ατε; Πο]άπρ Ταν απᾶ ἃ ροοᾶ 
οοπδείεποθ; ὙγμΙσ] βοππο Πανίπρ 
πγαβῦ Ίτοτη παιπ τηϑᾶθ ΕΠΙ}- 

ΗΣ- 

-α 

20 πντοεἷς εοπεργπῖης ἴμο {αϊθα: οὗ 
πμοτη 15 Ησπιαπῶας απᾶ Α]ες- 
δου; Ὕ ποια 1 ἀεμνογεᾶ απίο 
Ραΐαπ, ὑπαΐ Ώπογ παρ] Ρε {αασ]ιῦ 
ποῦ {ο Ῥ]αξβρῃοιηο. 

Ὁ ἩἹ οχλμοτί ἐΠεγείογο, αγδί οἵ 81], 
ἁιαῦ βαρρΠσα{ΙοΠΒ, ΡΓαγΘΙΒ, 1ι- 
{6ΥΕΕΒΒΙΟἨΒ, {λπιαπ]βρῖνίηρς, Το 

2 πηπᾶο 701 81] ππεπ: Του Κύισβ απᾶ 
811 Ὅλαῦ ατο ἴῃ ἨϊσΗ Ῥίασε; ἐμπαῦ 
πο Τηαγ Ἰεαά ἃ {γαπαιπ] απά 
ααἰοὺ [ο ἴῃ 81] ροᾷπιοβς απᾶ 

ὃ ρτανίζγ. ΤῊ5 15 ροοᾶ απᾶ ας- 
οορίαΡ]ο ἴῃ ο βὶρμῦ οὐ ἀοά οι’ 

4 Βανίοατ; πΠο ν]]οίι ας 81] 
1ΠΘΠ βΠοτ]ά Ὦο βανοᾶ, απιᾶ οοπιθ 
{ο πο Ἰσιοπ]εᾶρε οὗ ια απζμ. 

ὅ ἘῸΣ «λογο 15 ὁπ (οᾶ, οἳς 1Πθ- 
αἸδύου 4150 Ρεύπγεεπ αοα απ τησ, 

6 Ἰὔπιδε[{ ππαἩ, Οτ]βῦ ὦεβας, νο 
ανα Ἰήηκο]έ ἃ ΥΑΠΦΟΙΗ {ΟΥ 8}; 
{86 {6βΙΙΤΠΟΙΥ {ο ὂε Φουπο ἴῃ 18 

7 ον Όππθβς νπλοτοππύο 1 πγαβ 
αργροϊηθεᾶ ἃ ὄρτααςσ]θγ. απᾶ αι 
αροβί]ο (1 βροαα]ς ἴμο ἐσπίῃ, Τ Ἡο 
πο), ἃ ἴθασμεν οὗ ἴμο ἀεπί]ος 
ἴῃ ἔαι ἢ πᾶ ἐταζῃ. 

1 αν. οὗ 
ἐμὲ αθςδ. 

3 αν. 
απιίο {Π6 
ασοξδ ΟΥ̓ 
ἐμὲ αθεδ.- 

505, οσα 
πιο Ίσα 
{ο ἴ]ιοε 

44}. {0 
πια]ια 
κιρρζί- 
σαΐἶομο, 
Φο. 

δᾳτ. 
πεγαῖα. 



ἘΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

πιστὸν µε ἡγήσατο, θέμενος εἰς διακονίαν, 
Μ 

13 τὸν" πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην 

καὶ ὑβριστήν᾽ ἀλλ᾽ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποί- 
᾽ 5 ΒΟΥ ς , ΑΔΕ ΄ 

Ἡ Ίσα ἐν ἀπιστίᾳ᾽ ὑπερεπλεύνασε δὲ ἡ χάρις 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης 
- » -“9 “ ΔΝ ς / Ἂς 

Ι5 τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. πιστὸς ὁ λόγος καὶ 
ή 5 - γ᾿ “ 7 Ν 3 ”- 

πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς 
5 ” ΔΝ / ς Ν - - ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν 

16 πρῶτός εἰμι ἐγώ" ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, 

ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται ᾿Ιησοῦς Χρι- μοὶ πρώτ ται Ἰησοῦς Χρ 
Ἀ Ἵ - 

στὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑπο- 
’ “ / , | Ὁ ” “ 

τύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾿ αὐτῷ 

17 εἰς ζωὴν αἰώνιον. τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώ- 
Ψ ’ .) / / τι - 

νων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ" Θεῷ, 
δι Δ / Γ) Ν "“ ΄ ἀν 

τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
ο. ΄ 

ἀμήν. 
/ Δ , ’ | 

Ι8 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεµαί σοι, 
΄ ,ὔ , ΔΝ / » ιά 

τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπί 
, “ ’ » ᾽ ” ῳ 

σε προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν 
Ψ ΄ 3 ΄ Ν 5 8 

10 καλὴν στρατείαν, ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν 
“ ΕΣ ἊΨ Δ Ν 

συνείδησιν, ἦν τινες ἀπωσάμενοι περὶ την 
ο ς , Ν 90 πίστιν ἐναυάγησαν' ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ 

΄ Δ ᾿ - ΄“ “ 

᾿Αλέξανδρος, οὺς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ, ἵνα 
΄“ ο. ΄ 

παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν, 
ος ᾧ . - 

Παρακαλώ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι 
΄ 3 

δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, 
ες , 2 / Ξη τεσεν , κ᾿ 9 ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων᾽ ὑπὲρ βασιλέων καὶ 

πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον 
Ν ς ’ , / 3 / τ 

καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσε- 
, Ν / - δὶ 1 Ν ΔΝ 3 βείᾳ καὶ σεμνότητι. τοῦτο γὰρ] καλὸν καὶ 

ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, 
ὰ ΄ . ’ “ Ν 3 

4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς 

6 ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. εἷς γὰρ Θεός, 
το Ν / ” ο / ”/ 

εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος 
Ν 3 ” ς Ν ς Ὁ ᾽ 6 Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον 

ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις, εἰς 
Δ ͵ 

ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος (ἀλήθειαν 
΄ 0 » 

λέγω ἐν Χριστῷ”, οὐ ψεύδομαι), διδάσκαλος 

ἐθνών ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 

9 τὸ 

0 ἅπασαν 

1 Οπι. σοφῷ 

1 οπι. γὰρ 

3 οπι, ἐν Χριστῷ 
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"ΘΟ Υ, 
φγίαϊξοα, 

" 05, 
φιοαοδῖ. 

" ον, οί 
γεραανψ {ο 
σιανγεῖ 
απα ΟΣ 
ΟΥΟΉΩ, 
ἀξ ΟἿ γι 
τοὔτθι 

102, Ομ δ 
γισιοζη 
6οππε {ο 
16 αι, 

1. ΤΙΜΟΤΗΥ ΤΙ. 6-11. 10. 

1611 
81 πῃ] Οιεγείογτο ἐμπαὺῦ τ1θη Ῥταγ 

6Υαυγ νἼετα, Η {πρ αρ οί Ἰαπᾶς 
νηζλοαῦ γα απᾶ ἄοαραηρ. 
ϱ Τὴ Ίϊ]κο ΠΙΩΠΙΙΘΥ 8150, ια νύΟΙΠΘΙΙ 

αᾶονἩ (Ππετηρε]ν6αβ ἴῃ πποᾶεβῦ αΡΡαΤεΙ, 
νο ΕἸλαπηρίαδαιθδς απᾶ ΒΟΡΥΊΘΙΥ ; 
ποῦ ση Ἰ Ῥτοιᾶεᾶ Ἰαϊτ, οἳ ΡΟ], οΥ 
Ῥθαχ18, ο ΘΟΒΌΥ ΔΥΤΆΥ; 
10 Ῥπαὸ (ης Ῥεοοππδί] ὙΨΟΠΙΘΙΙ 

Ῥτγοίθβρίηςσ ροάπεββ) πα ροοά 
ΠΟΥ ΚΒ; 
11 Τιοῦ ἐπ νγοπιαπ Ίοανῃ ἴη βἴ]εηος 
ιτ] 811 επ ρ]οσίοιι: 
19 Ῥαΐς 1 βιῖοχ ποὺ ἃ ΠΙΟΙΠΑΠ {ο 

ἔσαςσ], ΠΟΥ {ο πβα Δα ΠΟΥ ΟΥ6Υ 
{πὸ τπαπ, Ῥαῦ {ο Ῥο ἴῃ εἴ]σπος. 
195 Ἐοῦ Αάαπι ας ἢγβῦ {οτπιεᾶ, 
ποπ ῶἶνοι 
14 Απᾶ Λάαπι τὰ ποὺ ἀεεαῖναᾶ, 

Ῥαῦ ιο γγοιπαπ Ῥεΐπρ ἀεοεϊνεά γγαβ 
ἴῃ {π6 {γαπβρτοαββδίοη: 
15 Νοὐνιπδϑύδηαϊηρ 516. ελα] 6 

βανοᾶ ἴῃ οὨΠαΡθαυϊηρ, 1 ποὺ «οηή- 
πο ἴῃ ἔα ἢν απ ολατΙζγ, δα Π0]1- 
π655, νηζ]ι ΒοΡυϊθίγ. 

5. Τμϊρ ἰβ ἃ ἔστι βαυίηρ: Τῇ ἃ της 
ἄαβίτο {π6 οσο οὗ ἃ ΒΙΕΠοΟΡ, μα ἆθ- 
ΒΙγϑί ἃ σοοᾷ πγοτ]ς. 
2.Α ΒΙΒΠποὸρΡ ἔπειπ πηαςὺῦ θ6 Ῥ]ατηθ- 

1655, π6 Ἡπςδραπιά οἳ οπθ στ ]ἴ6, ν]ρὶ- 
Ἰατιὺ, βόΡοὺ, "οὗ σοοᾷ Ῥε]ανίοιν, 
δίνθῃ {ο ἹοβριζαΠ(γ, αρῦ ἴο {ασ 
8 ΙΝοί ρῖναη {ο πήπθ, πο ΒΟΥ, 

ποῦ ρτοεάγ οἳ ΠΠ] Ἰαστο, Ῥαύ 
ραοηί, ποῦ ἃ Ῥταν]εν, ποὺ οοτοί- 
οἳς; 
4 Οπο ἴιαῦ τα]εί]ι τε] 15 οσα 

Ἰρᾳφο, Πανῖης Ἠϊ5 επΠάτεν ἴῃ βαβ- 
]εοίῖοι πα 811 στανΙ{γ. 
ὅ (Του 1 ἃ ππαη Ίσπουγ ποὺ μον {ο 

χη]ο Ἠΐ5 οσα ΠΟ 56, ΠΟΥ 5181} Ίο 
ἰα]κο «χο οὗ {πὸ Οτο] οἱ ἄοα ) 
6 Νού Ίνα πονίσα, 1950 Ώσΐισ Ἠ{{οᾶ 

τρ 1} Ῥρν]ᾶς, Ίο 1411] Ἰπίο {ιο 601- 
ἀδιηπαδίοη οὗ ὑπὸ ἀθν]]. 
7 ΜοΤΘΟΥΟΥ, 11ο τητιϑῦ πᾶν ἃ σοοᾷ 

γαορονῦ οἳ {ποῖ πο ατα πιῦποῦ!, 
1956 π6 141] Ἱπίο χαρτοβοἩ, απᾶ {116 
ΒΠ8 76 οἳ {πὸ ἀθτ]]. 
8 Τήκογγῖδο ταπδὺ {π6 Ώθασοπς Ῥα 

6γανο, ποὺ ἄοαρ]είοπραεᾶ, ποὺ ίνα 
{ο πηπο. γήπο, ποῦ ϱτεοᾶγ οὗ ΠΥ 
Ίαοτο, 
9 Ἠο]άϊπρ {πο ταγβίειγ οἵ {π6 [αϊδ]ι 

Τη ἃ Ῥάχο 60ΠΡΟΙΕΠ66. 
10 Απά Ἰοὺ ἴπορο αἷδο Πτδί Ῥε 

Ῥχονοά; ἴἶιοπ 1εῦ ὕεια τπιδ6 ὑπὸ οἤ]σο 
οἱ ἃ Ὄεασον, Ῥοΐης 7οιπιά Ῥ]α1πο- 

[1658. 

1881 

8  Τάοδῖτο ὑπογυίου ὑπαῦ ἔλιο τη 6 
ῬΥαγ ἴῃ ΘΥΘΙῪ ασε, Ἠήπρ τρ 
ἨοΙψ Ἠαπάς, ποπ ντα] απᾶ 

9 Τα ϊβρυθηρ. Τπ ἸχΚκο ΤΠαΠΠΕΥ, 
{πα πνοτπετ δου {Πιεπηβε]γας 1π 
πηοᾶθρί αΡραχα}, νυ} β)αππο[αρῖ- 
11685 απᾶ κβορτίείψ; ποῦ νι 
Ῥταιᾶεᾶ Ἠατ, απᾷ ρο]ά ΟΥ̓ Ῥεατ]β 

10 ον 6οβγ ταππσπό; Ότο (0 ἢ 
Ῥεεοιπεί] πποπηθπ ργοίθββίηρ σος- 

11 11Π655) (Πτοπα] ροοᾷ ποτ]. Τιεί 
8 ΟΠΙΩΠ 681} ἴπ ᾳπἱοίπθςς τ] ἢ 

12 211] ϱαρ]εοίσηπ, Βαὺ 1 ῬετιηΙ{ ποὺ 
ἃ ΠΥΟΙΠΑΗ {ο ἰθ8}), ΠΟΥ {ο Ἠαγο 
ἄοπηΗπΙοη 9Υ6Υ ἃ τς, αὖ {ο Ὦα 

18 ἴῃ ᾳπΙείπεξδβ. Ἔον Αάατη πας βγβῦ 
14 {οτπηεᾶ, {πο Ἐνο: απᾶ Αάαπι 

σας ποὺ ῬοριΠ]οᾶ, Ῥα{ {Π6 πγοππα 
Ῥοαΐπς Ῥεραϊ]εᾶ Πα ΤαῇΠοπ 16ο 

15 ἰπαπβρτθββίοἩ: Ῥαΐς 516 5181] Ῥα 
ραναᾶ {μτοισ]ι 216 ομή]άρεατίηᾳ, 
1 {π6υ οοπΙπθ 1η ἔα 1}} απιᾷ Ίογα 
απά βαποΠΠεαίΙοπ τυ τ βορτ]αίγ. 

ΣῬαΙη{α] 15 πο βαγίηρ, ΤΠ ἃ 
ΤΟΠ βθεκείῃ {π6 οᾖ]οο οὗ ἃ 
4ΡΙΦΠΟΡ, μ6 ἀεβιγοῦ]ι ἃ σοοᾷ ποτ]. 

2 πιο 4Ρί5Ίορ ἰλιογοίογαο τηςδς Ὦα 
νηζποαῦ ταργοας], πὸ Ἡπαβρατιά 
οὗ οης ία, {επιρεγαίθ, ΒΟΡΕΥ- 
τηϊη 64, ογάαι]ψ, Ρίγεπ {ο Πορβρί- 

8 {αμἴψ, αρί ἴο ἔεαςσ]; ὅ πο Ῥταν]εχ, 
10 5γΊκεν; Ῥαί ροπί]ο, ποὺ οοτ- 

4 ἰοηί]οτας, πο Ίου6Υ οἳ ΙΠΟΠΕΥ; οπθ 
ναί τα]εί] νο] 5 οὗ Ἠοτςο, 
Πανίῖηρ ᾖ5 ΟΠ] ἄγη ἴῃ Βα] οὐ 

δ᾽ {ΠῚ 811 σταν]ύγ; (ρα0 1 α πια 
Καονγθῖ ποὺ πον {οχπ]ο Ἠϊ5 οσγη 
Ἠοπβο, Που 51|8}} Ίο {α]το «αο οἵ 

6 {π6 σατο οὗ ἄ0ά 9) ποῦ ἃ πονῖσθ, 
Ἰαορῦ θϑίῃρ ραβεά πρ μ [81] Πίο 
{π6 δοοπαπιπαίοη οὗ πο ἀεν]]. 
ΜΟΥ ΘΟΥΘΙ Ίο τηἁδ{ πᾶν ροοᾷ ἴεβ- 
πποηΥ {γοτη ἔ]ιετα ἐλαῦ αγθ υηἔ]ι- 
οαὔῦ; Ἱαβῦ ιο 18}1] Ιπίο ταρτοβοἩ. 
απᾶ ο Απαχο οὗ {π6 ἄγ]. 
Ῥεασοπβ ἴῃ Π]κε ΤΠΑΠΏΘΥ ηνιδέ δὲ 
βτανο, ποὺ ἀοπῬ]είοπρπεᾶ, ποῦ 
βῖνεπ {ο τηε νήπα, ποὺ ρτεεᾶγ 
οὗ ΙΓ Ίαογα; Πο]άϊ(πρ ο 1ΙΣΕ- 
{οτγ οὗ {πὸ δι} ἴῃ ἃ Ῥατο 60Π- 
Βοίθποθ. ἀπᾷ ]εί {πΠ686 4150 ἢσβὺ 
Ῥο Ῥγονας; μαι 1εί ἐοπι ΒΟΥΎΘ 
α8 4εασοὮ, 1 {αγ Ῥο ΡΙαΙΠΕΙ65Β, | 

8 

-Ἱ 

ΟΡ 

[10] 

10 
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ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. δτο 

5 8 ”/ 
8 Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας 

ε ΄“΄ 

ἐν παντὶ τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας, 
“ “ « / 

ἢ χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ. ὡσαύτως 
- ”- , ν᾿ 

καὶ τὰς γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, 3 οἨ, καὶ τὰς 
Δ "ἃ σὲ Ν / - ε 

μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης, κοσμεῖν ἕαυ- 

τάς, μὴ ἐν πλέγμασιν, ἢ χρυσῷ», ἢ μαργα- 3 καὶ 
- - ἃ ὔ 

10 ρίταις, ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽ (ὃ πρέ- ὃ χρυσίῳ 

πει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν) 
»» 5 -“ 3. 3 5 ϑ 

11 δι ἔργων ἀγαθῶν. γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθα- 

12 νέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ. γυναικὶ δὲ διδά- 
΄ 3 σκεινῦ οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ὃ διδάσκειν δὲ γυναικὶ 

Ε » 5 ᾽ ς / 3 Ν Ν τας 

19 ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. ᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος 

Ἡ ἐπλάσθη, εἶτα Ἐὔα' καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, 

ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσαῖ ἐν παραβάσει γέ- Ἰ ἐξαπατηθεῖσα 
, / κ᾿ ᾿ “ , 5, ἢ 

1δ γονε᾽ σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν 

μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ 

μετὰ σωφροσύνης. 

5. Πιστὸς ὁ λόγος" Ἐϊ τις ἐπισκοπῆς ὀρέ- 8 (Π7Παγῷ. σωφροσύνης" Νὰ ὁ λό ρ η 
3 κ -. 48 πιστὸ 05. 9 Ύεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. δεῖ οὖν τὸν 1.705 ὁ ΛΟΎ ὯΝ 

ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς 

ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλό- 

ὃ ἕενον, διδακτικόν᾽ μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, 

μὴ αἰσχροκερδῆ,! ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφι- 1 οἨι. μὴ αἰσχροκερδῆ, 
/ µ .. ὁο9/ ”/ - μα δ 

4 λάργυρον᾽ τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστά- 

μενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης 
/ ” ΄ ” πὶ ία ” 

ὃ σεμνότητος (εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου προ- 
- 3 5 “ 5» , - 5 

στῆναι οὐκ οἶδε, πῶς ἐκκλησίας Θεοῦ ἐπι- 

ὃ μελήσεται;)" μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφω- 

ἢ θεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. δεῖ 

δὲ αὐτὸν” καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ “ ΟΠι. αὐτὸν 
΄“΄ 4 6 Ὁ“ Ν ᾿] 5 ὃ Δ 3 ᾿ 

τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ 

8 καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. διακόνους ὡσαύ- 
Ῥ Ἁ [ή Ν ” ΄ 

τως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ 

9 προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, ἔχοντας τὸ 

μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνει- 

10 δήσει. καὶ οὗτοι. δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶ- 

τον, εἶτα διακονείτωσαν, ἀνέγκλητοι ὄντες. 
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σγανθ; ποῦ ΒΙΠ4ΦΥΘΥ5, 5006}, ξαά{1ι- 
{11 ἴῃ 81} {πϊηρβ. 
12 Τιοῦ ὑπὸ ὉΡΑ ΩΣ Ῥο {Π|0 Ἡαβραπιᾶς 

οὗ οπ6 (ο, τα]πρ {λαῖν ΟΠ] ἄνθη 
ἃ {Π|6 17 οὐ Ἠοπβος ὙΧ6]]. 

ο/ῇσο οἵ ἃ Ώθασοπ πνθ]], Ῥτιο 56 {ο 
{πιοιάβοῖνοϑ ἃ ροοςᾷ ἀαρτεε, απᾶ ρσγοαῦ 
Ῥο]άπαβς ἴθ ἐπ {αϊδ, αολίο]ι 18. ἴῃ 
Οµνίαῇ ᾗαβας. 
14 Τ]ορο ἐήπρς πεῖ Τ πηΐο {ποο, 

Ἱορίιρ {ο οοππο πηΐο ιο ΒΜΟΥΗΥ. 
15 Επῖ 1 Τ {ανν Ίοηςβ, ἐμπαὺ ποτ 

τηδγοδὺ Ίσιουγ μον {ποια οπσ]ι{οβί {ο 
Ῥε]ανο {11γ56Η ἴῃ ἐμ Ἠοπρο οἵ ἀοά, 
ν]ο] 15 ἐμο Οµατομ οἳ ιο Ἠνίπς 
ἄαοᾶ, Πιο ρη]αν απά Ι στοππᾶ οὗ {πο 
{γα ἢ. 
10 Απᾷ πν]λοταί αοπίχοΥΘΤΑΣ, συθαῦ 

5 {Π6 πηγρίευν οἳ ροάμπαβς: («οᾷ 
πας τη δ {ορ 1Π πο Ώοδ1, Παδάβεᾶ 
ἴῃ {π6 ΒρΙΤΙ6, 86ϱη οἵ Απροίς, Ρτοας]ι- 
ο απίο {πο (θπίΙΙ6ς, Ῥε]εγοι οἱ ἢ 
Όλο πνοτ], τεοεϊναᾶ αρ Ιπῖο ΡΙΟΥ. 

4 Νον {πὸ ΒρηΠς βρεα]είῃ οκ- 
ΡΥΘΡΒΙΣ, ιαῦ ἵπ {ο Ἰαθονγ {1165 
8ο1η9 5Π8}} ἀερατί ἔτοπα {116 Γα1ῇ]λ, 
᾽αἰνίης Ἠοσᾷ {ο βοάποίῖης βριυ108, αλά 
ἀοσίγίπες οἵ ἀθνί]ς: 
9 Βροα]ῖπρ "1651 Ἠγροσ1βγ, παν ηρ' 

{ποῖ} οοπηβοῖθηςο βαρ τὰ ἃ ποὺ 
ΊΥΟἨ, 
8 Ἠονριάάἵπς {ο τΠαΙΊΥ, παῖ οοπη- 

ππαπιάζπῃ {ο αὐβίαῖι τοι τπθαίς, 

οεϊνοᾶ νι Οπαπ]κβρίνῖης οὐ Έπειη 
ν]ῖο]ι ΒΘ ον, πα πον πο ἐπαῦμ. 
4 ἘῸΣ εΥειγ οτθαίαγο οἳ ἀοᾶ 18 

σοοᾷᾶ, απᾶ πούμίηρ {ο Ῥο το[αδεᾶ, 1 
10 "»Ὀὰ γοσεῖναᾶ τι ἐμ βριυϊηρ: 
5 ῬῸν 16 15. βαποΜβοᾷ Ὦγ ἐμ ποσὰ 

οἳ ἄοά, δια Ῥγαγοτ. 
6 Τ ὕποὰ ραῦ ιο Ῥτοίμτοηυ ἴῃ 6- 

ΙΠΘΙΠΡΥαΠΟοΘ οἳ {λεδο 1ΠρΒ, ὑποὰ 
πα], Ρ6 ἃ σοοᾷ τηπϊβίον οὐ 655 
ΟΠ Ἰβῦ, που 564 αρ ἴῃ. {λα πγογᾷς οὗ 
Τα, δ οὗ ροοᾷ ἀοσίαἼπο, 6 γ6- 
πη{ο {οι μαβὲ αἰαϊπεί. 
7 Βαὺ τοῖαδο ργοίαπθ δι οἱ πεῖν θϑ᾽ 

(40165, απά αχονγοῖδο {1γβε]! γαὐλ 6)" 
πη{ο Ρο Ηποεβς, 
8 ΕῸΣ Ῥοᾶ!γ οχογοῖδο Ῥτοβίθί 

ΙΗμᾳο, θα ϱοάποβς 15. Ῥγοβίαρ]ο 
ππ{ο 811] ήπρς, µανΊπςσρτοπη]βο οἵ {πὸ 
{ο {πᾶὺ ΠΟῪ 18, απᾶ οὗ ια τυ ἢ 
5. {0 60116, 
9 ΤΠ|15 5 α Τα μα] φαγίπα, δᾶ 
γον ΠΥ οὗ αἱ αοεορίαδίοη: 

18 ἘῸΣ ποὺ ὑπὰῦ Ἰαγνο ΙΙτπδοᾷ {πὸ | 

νηπίο αοα Βα} ογθαϊθᾶ {ο ΡῈ 16-. 

1881 
11 Τύνοια 50 τασπϑὺ {]ιαῖγ νος 6 | 11 ῆοταθα. ἴῃ Ἠ]κ ΤΙΑΠΠΟΣ τριϑὲ 

δε ρτανο, ποῦ β]απᾶεγοαις, {οιπρθ- 
12. γαΐο, {αλ π|| ἵπ 81} Οήπσς. Τοῦ 

ἄδποσπβ Ῥο ΠἩπαβραπάς οὗ οπθ 
πο, της {αγ ομΙ]άτει απᾶ 

19. ποῖ οὐ ἨοἩδε πε. Ἠον 
{πον μὰν πᾶν βοτνοᾶ πε] ἃ5 
6ἄεποσπβ ραϊπ {ο {πεπιβε]νες ἃ 
ροοά. βίαπά(πς, απά ργεαῦ Ῥο]ᾶ- 
11688 1π λα {αι νλΙοα 15. ἴῃ 
Ον]ϱί ἆερας, 

Τ]ιοβο ἐπίησς πυτῖ{ς Τ απο ἔπ, 
Ἱορίπς {ο οοτηθ τι{0 ἔἶιορ ΒΠΟΤΙΗΙΣ; 
Ῥρας 17 Τ {αγ Ίοπρ, Ελα που 
ππαγοβί (ΟΥ πον ποπ οπσ]ῦ {ο 
Ῥεματο {πειηβο]νθς πι ἐπ Ἠοπδο 
οὗ αοὔ, νήσο] 15 {πὸ ΘΠ Ὸ ἢ οὗ 
ἀπὸ Ἠνίπρ ἀοᾶ, ὧπο Ῥῆ]αγ απιά 
Ἀστοππᾶ οὗ ἔπ ἐγαί. Απιά πν{]ι- 
οαῦ ΟΟΠΙΥΟΥΟΥΑΥ ρτοαῦ 15 ἴμο 
ΥΙΥΡΙ6ΥΥ οὗ ροᾷΗποςδς; ὃἨο πο 
πνας τπαηΙ{οδίο τη πο Ποβ]ι, 7685- 
Πα ἴῃ ἐπ βρ]τΊ{, 866 οὗ δ Ρ6 15, 
Ῥγεπομεᾶ απποηῃ {Π| παοηΒ, Ῥθ- 
ἨΠενοῦ οἩ. ἴῃ {Π| 07 πνοτ]ᾶ, τοοαῖνοᾶ 
τρ ἴῃ ϱΙΟΥΥ 
Βα Ἠιο θρῖγίέ φαΐ εχκΡΥΕΒΡΙΥ, 

ὑμαί ἴῃ Ἰαΐον πηρρ 80Π16 5118}} 
[411] ἵνα [τοι ὑπὸ Γα1, ρ]νίηρ 
Ἰοθᾶ {ο βεάποῖπς ΒΡΙΥ1{5 απᾶ ἆοο- 

9 1π6εςΒ οὗ ἀζενι]δ, {πγοασ]) Έλα 
Ἠψροςχγίβγ οὗ ππθῃ {πὸ 5ρεα]ς Ἠθς, 
ὕργαπᾶθᾶ {πι 01θῖγ ΟΥ οοΠΒΟΙΘΊΟΘ 

ὃ 88 ψ] ἃ ποῦ Ίος Τογριάάσιπς 
{ο ΤΗΔΥΥΥ͂, απο οοππππαπάίπᾳ ἴο 
τρδίδίη 1γοπα τηθαῦβ, πιο αοῦ 
ογεἙτεᾶ {ο ἢὈΘ τοσεϊνεᾶ στ 
ΏΠιαπ]ρρ]νίησ Ὦγ ἔ]επα {]αῖ ῶο- 

4 Ἠσνο απᾶ πουν {π6 γαῖ. ἘῸΣ 
ΘΥΘΙῪ ογεαίατο οἵ ἀοά 15 ροοῦ, 
δαγ ποῦ]ήρ 15 {ο Ῥο τε]οσοζες, 1 
10 Ῥο γασαϊναεᾶ υπ] ιαπ κβρῖνΊηρ: 

ὅ ΤῸΥ 16 15. βαποββεᾶ {πγοασ] ἐπ 
πογᾶ οἵ ἄοᾶ απά ΡΥαΥΘΥ. 

6 ΤΆ Ὅλοα ρα πο Ῥτεί]λτοη Τη 
τη) οὐ {μεβο {μίπσς, Έλοα 5118}Ὁ 
Ῥο ἃ ροοᾶ παϊπϊρίεν οἳ Ομτ]ςί 
Ἴθβας, ΠΟΙ ΒΗΘ ἴῃ ἐπ πνοτάς οὗ 
{πιο {α1{Ἡ, απᾶ οἵ ἐπ6 ροοῦ ἆοο- 
{πο ΒΟ. {οι Πποϑῦ {ομοπγεᾶ 
τωιέῖξ ποισ: Ὀπὺ ταοίπβο ργοΐῖατο 
απιά οἷά νηῖνεβ’ Γαρίοβ. Απάᾶ οχεν- 
οἶδο ὑπ γβ6 } απίο ροᾷΗποβς: ΤΟΥ 
ῬΟΔΠΥ αχετοῖδο 15 Ῥτοβίαβ]α ΟἿΟΣ 
ἃ ΠΌ016 ; θα σοάᾷΗποςς 15. ρτοβί- 
8016 {ου 811 ὑπίηρβ, μανίηρ Ῥτο- 
Τηΐϊθθ οἳ πο 6 πο ποτ 
15, απᾶ οὗ ἴλαῦ πο] ἳδ {ο 
σοπ1θ. Ῥαϊμ[αὶ 15 ὑπὸ ΡαγΙηΡ, 
πα ποτ οὗ 811] αοθεορίαίοη. 

4 
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ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ :Α. 

11 - ε , ῃ Λ ὃ βύλ Ἢ 
γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβύλους, νη- 

, Ἂν; » “ / ” 19 φαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσι. διάκονοι ἔστωσαν 
- ” ΝΝ ἊΣ 

μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προῖ- 
/ Ἂς ” ᾿} ’ ”/ ς Ν δ: 

13 στάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. οἱ γὰρ καλῶς 
Ν “ 

διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περι- 
- Ν 

ποιοῦνται, καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει 
σι » Γ΄ ΄“» “ 

τῇ ἐν Χριστῷ Ιησου. 

1: Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός 

1ὅ σε τάχιονϑ᾽ ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῆς πῶς 
ὃ ἌΝ δ᾽ ”/ Θ ο α Φφ 60 ο » Ν 

εἶ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν 

ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στύλος καὶ ἑδραίωμα 
- » / Ν « ὕ , » Ν᾿ 

16 τῆς ἀληθείας. καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ 

τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον Θεὸς ἐφανε- 

ρώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη 
2 ἐλ » , θ » ἔθ 3 6 3 ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν 

’ » , ΑἹ / 

κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ. 
- “ [ιά 

4 Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι ἐν ὑστέ- 

ροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, 

προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκα- 
ε 

9 λίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει Ψευδολόγων, 
΄ Ν δὰ , 8 κεκαυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, κω- 
“ , ἃ 

λυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων, ἃ ὁ 

Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαρι- 
- ΄ ᾿ 

στίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλή- 

4 θειαν. ὅτι πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν, καὶ 
Ν 

οὐδὲν ἀπόβλητον, μετὰ εὐχαριστίας λαμβα- 

ὅ νόμενον᾽ ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ 

ἐντεύξεως. 

8 Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς 
1 μα) » 

» ἐντρεφό- 

µενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως, καὶ τῆς 

ἔσῃ διάκονος Ἰησοῦ Χριστοῦ 

Ἰ καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας. τοὺς 

δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραι- 
- , Ν Ν ᾿ ο Δὰν ᾿ 

τοῦ. γύμναζε δὲ σεαυτὸν τρὸς εὐσέβειαν 
ς Ν Ἧ ’ Ν ᾿» / 

8 ἢ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον 

ἐστὶν ὠφέλιμος" ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάν- 
ῳ᾽ Ψ' ’ ᾽ 5» ’ ” 

τα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα 

9 ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. πισ- 
Λ ς , Ν , 3 - ” 

τὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. 

5 ἐν τάχει 

4 ὃς ἰοσί, ὃ πιαγϱ., τὐτί)ι 
πιοίο ἐ]ιαὶ Θεὸς Υ68ἱ5 ΟἿ] 
πο δι[ιοῖοπί απεῖοπί 
ουίζειισο. 

1 Χριστοῦ ᾿Τησοῦ 



882 1. ΤΙΜΟΤΗΣ ΤΝ. 1ύΞ ν. 10. 

1611 18681 
10 Έον ἐλογοίογαο πο Ῥοΐ]ι Ίαροαν, | 10 Ἐον {ο {115 οπᾷ πο Ιαῦοαγ απᾶ 

απᾶ κιῇθυ ΥὙΘΡΙΌΔΟΙ, Ῥεσατδο πα βἰχῖνο, Ώθσατδο πε Ἠατο ο Ἡορθ 
ἐταςδέ ἴῃ πο Ἠνίιρ ἀοᾶ, πο 15 {Π6 βοῦ ΟΠ {πο Ἠνίηρ ἀοά, πο 15 
Βανίοιν οἳ 811] 16, βρθοίαΙΙγ οὗ {16 Βανίοιχ οἱ 811] ππεπ, βρεοϊα]]σ 
{λοβο ὑπαὺ Ῥο[στο. 11 οὐ ἴ]απα ἐλαί Ῥε[ονο. Τ]αβο 
11 Ἴ]εβο ἰΠίπρβ οοπαπαπᾶ απᾶ 12. 0ήπρς εοπππαπᾶ απᾶ {εαομ. Τεῦ 
ἰδ. πο τη ἄθρρίβο ὑπ γ γοαί; να 
19 Τιοξ πο πιαη ἀθβρίξο ὑπ σοπί1, Ῥο ποια απ οπβαπηρ]ο {ο {επ 
μα Ῥο οι αι οχατηρ]ο οὗ {1ο Ῥε- ναί Ῥομσνε, ἴῃ που, 1 ΙΠΕΊΊΘΥ 
Ἰθγους, ἴπ πγοτᾶ, ἵπ οοΠΥΘΥΡΑΠΙΟΠἨ, πι οὗ ἴθ, ἴῃ Ίονο, ἴῃ {α151, ἴῃ Ῥατ]- 
οἸνατίζψ, ἴῃ βρί τὺ, τπὶ ζα1611, η Ῥαυν. | 19 ἐγ. ΤΠ 1 «οππθ, σῖγθ Ἰεεᾷ {ο 
18 ΤΙ] Τ «οπιο, σῖγα αἰεπᾶαπεο ἴο τεδαϊηρ, ἴο οχ]ογ{α{1οἩ, {ο {εασ]ι- 

τοαᾶΊπς, {ο οχ]λοχέα{ οι, {ο ἀοοίίπα. | 14 1πρ. ὙΝερ]αεεί ποὺ {πο ϱΗΐ ιαῦ 
14 Νερ]εεί ποὺ ὑπὸ σΗξ ἴ]ιαῦ 15 [ἢ 15. ἴῃ λαο, ΠΟΙ τπγὰ5 ρΊνεπ {Π66 

{π66, Ὑγμῖ ἢ πας ϱῖνεη {ερ ὈΥ Ὦ1ο0- ῬῪ ΡῬΙΌΡΠΘΟΥ, τι ἢ πο Ἰαγίης οἷ 
Ῥϊθογ, πι {π6 Ἰαγίηρ οἳ οὗ {Π6 οὗ {π6 Ἰαπάς οἵ {πο ρτδββγίθιγ. 
Ἱαπᾶς οὗ {πὸ Ῥυβ γίουυ. 15 Ῥο ἀῑρεπι ἴῃ πθθθ {λππρβ; 
15 Μοαϊξαΐθ προπ ἴπθδο ἐμίηρβ, ρῖνο {νγςε] Ὑ ΠΟΙ {ο Όποια; 

ρῖνο ἰγβα] ΠΟΙ {ο {1οπι, ναί Όλα ΠΥ ΤΤοβΡγεβΒ 1ΠΑΥ Ῥο 1η8- 
1.00, {γ ρτοβίἩρ πιαγ αΡΡεαΣ | {ο α]]. 16 υεἰΐοοῦ παπίο αἩ.  ἘΤακο Ἰεεά 
τι αἲἲ 10 Τα]κο Ἰοοά ππίο {πγβο], απᾶ {ο ἴ]ιεο], δα {ο 1 {εασ]ήης. 
ἐπέηρϑ.. ] ππ{ο (ιο ἀοσίχίπα: εοπ πιο ἴῃ ἔπιθι: Οοπ πιο τὰ ἴμοβο λίπρς; ΙῸΥ 

Του ἴῃ ἀοΐτς 0115, ποια 510 Ῥοί] βανο ἴῃ ἀοἵπρ {ΕΠ πο Ελα] 5ανο 
Ώνγβα]ξ, απᾶ ἔλοπι Οιαί Ἠθαχ {Π66. Ὃ μψβο]ξ απᾶ παπα ὑμαῦ Ἠεα 

Ώου. 
5 Ἠε]ι]κο ποὺ απ Ἐ]άοαν, Ῥαὺ ἵπ-| 5 Ἠερι]κα ποὺ απ εἶάεν, Ῥαῦ εκ- 

ἰγοαῦ ἢ ἃ5 ἃ 14ἴἨ6Υ, απᾶ {86 που Πΐτη ἃ5 ἃ Γα{λ6Υ; {Π6 γΟΌΠΡΘΥ 
γοιπς6Υ 1Π6Π ἃ 5 ὈΓΘΙΠΤΘΗ : 2 τῆη8) ἃ5 ῬγοίῃταἨ: Όλο 6] 6. σγο- 
9. Τ]ιο 6] 461 υγόσηθῃ 85 1ΠΟΙΗΕΥ, λα 1ΠΘΗ 35 ΠΙΟΙΊΙΘΥΒ; ἴ]ιο ὙΟΌΠΡΘ. 88 

γοπΏσοχ 8.5 βἰδίους ὙΠ αἱ Ῥα  γ. 8 ΒΙδί6υ5, ἵπ ἃ] μασιν. ἩἨοποαπν 
8 Ἠοποιχ πγᾶουγβ ὑπαῦ αγθ σηᾶουγΒ νᾷοτγς ια ἃγ6 νπᾷοννς Ππάεεᾶ. 

Ἰπᾷεεᾶ. 4 Βυὺ ἢ δὴν νου αι ολ]- 
4 Ῥαὴ 1 δὴν νάουν Ἠανο οἰ] τ θη ἄτοπ ου σταπᾶσ]μή]άτεπι, Ἰοὺ (επι 

οἳ πδρ]αν;ς, ἰθὺ ἔποτη Ίδαν Ἠτρβῦ ἴο Ίδανη ἢνθὺ {ο ΑἩεν Ῥίείψ {ο- 
1.08, βου | ρίοῦγ αὖ Ίοτης, απᾶ {ο τοαπ]ζα γα 5. ]ιαῖν οὗ Τατη1]γ, απιᾷ Το 
κιηά- ἐποῖν ρατοηίς: Σου {πῶὺ 15 σοοᾶ απιᾶά γϑαπῖίθ {πὶ} ραγθηΐβ: {ον ης 
αλα αοεορίαλ]ο Ῥαΐοτο αοᾶ. 5 αοεερίαΡ]ο ἴῃ πε αρ] οἵ 

5. Νου; 516 ἐἶιαί 15 ἃ νυϊᾶου Ιπᾷθαᾶ, | ὅ αοᾶ. Νοή 516 ἴμαί 15 ἃ πηάου/ 
απᾶ ἀερο]αία, ὑσαβίθι ἢ ἴῃ ἀοά, απιά 1πᾷα6αοᾶ, απᾶ ἆορο]αίε, Πα ΠΟΥ 
οομ ποίη ἴῃ βαρρησαίῖοπ5 απά Ίορε βού οἩ αοά, απᾶ οομίϊητ- 
Ῥαγοαι5 πὶρ]ί δηᾶ ἆαγ. οἵ ἴῃ ϱαρρΗσα{Ιοη5 απᾶ ΡΥΑΥΕΥΒ 

πογ,ἄαί- |. 6 Βαῦ 516 ἐμαὶ Ἠνείλ [1η Ῥίθαδατο, | Ὁ πὶσΗί απά ἄαγ. Ότι 5π6 ἐπαῦ 
οαίαψ. 15 4οαᾶ ννῖ]ε 516 Ἠνεί]. βὶνείἃ Ἰογβα]ξ {ο Ῥ]εαβαγο 15 

7 Απιᾶ ἴΊιαςο {πϊηρβ σἶνο ἴῃ «μαχρα, | 17 ἀοια πλ] βο Ἠγείμ. Έμεβο 
ἐπαῦ ἄιογ 1ηαγ Ῥο Ῥ]απης]ας». Ὀήπρς αἱ5ο οοπιππαπᾶ, ἐμαῦ ιο 
8 Βαυὐ Τῇ δὴν Ῥγονίᾶα ποῦ Τον 115} 8 1ηαγ Ῥο πέμοι{ χαρτοασΗµ. Βα 

: ΟὟ, απᾶ βρεοΙαΙ]γ ΤΟΥ ἴποςδο οὗ 118 1ἴ δ ῥγον]ᾶείἩ τοῦ ἴον Ἠ18 οὗ, 
Ι 0», οὐ ἵμποιιβθ, Ππ6 μα ἀαεπῖιεᾷ {Ππ6 ΔΩ ΒΡΘΟΙΔΠΥ Η15 οσπι ΠΟΘΒΘΠΟΙΩ͂, 
κιπαγοά. | 1111, δια 15 ὑσουβθ παπι απ Ππβάε]. 16 παῦῃ ἀθπ]ε πα {αϊδ, απ 15 
πο”, 9 Τιοί ποὺ ἃ σίου θ6 Ἰέα]κοπ Ἰπίο| 9 ποΥβο ἔ]λαι απ ππρεβενετ. Τε 
εἸιόδοπ.. | [{Π6 τΙἹΠΡοΥ, πη θυ ΤΠΤΘΘΕΒΟΟΥΘ γεαΥ5 ΊοΠθ6 Ῥα οπτο]εά αξ ἃ πᾶον 

οἷᾶ, Πανῖηπςσ Ῥεοι {πΠ6 πηίο οἳ 916 
ΤΙ, 
10 Ἠο]] τοροτ{οᾷ οὗ Του ᾳοοᾷ πγοτ]ςΒ, 

1 5516 πᾶν Ῥτοιρ]ί τρ εἰή]άγο, 1 
5Π6 Ἠατο Ἰοᾷσοᾶ ΑΙΤαΠΡΟΕΥ5, 1 5ο 
Ἠανο νγαβηοᾶ ιο ϑαϊη θ᾽ ἰδοῦ, 1 556 
Ίαγο τοµογοά {πὸ α]ιοίεᾶ, ἢ 516 
Ἰανο ἀϊΠσεπ{]ψ Γοοπγεᾶ ετενγ βϱοοᾷ 
νοτ]ς. 

τπιᾶθν {ΠΥ66β6οΥΘ Υ6ΔΥ5 ΟἹ, λαν- 
ια. Όεεπι ἴπ πο οἳ 9ης 1ΠΒΗ, 

10 νο] τερον{εᾷ οἵ Τον σοοά ποτ]Β; 
1 5π6 παῖ Ῥτοπσ]ῦ αρ εμΙ]άταιι, 
1 516 Ἰαίμ τεεά Ἱορριαμίψ ἴο 
ΒίΥ8ἨΡΕΥΣ, 11 56 Πα πγαξ]ιαᾷ {πὸ 
βαϊπίς᾽ Γοαἳ, 1 5ο Πα} γεμαναοᾶ 
πιο αΠῃείαᾶ, 1 5Ἠ6 Ἰαί]ι ἀα1Ησειιί- 
ΙΥ 1ο]ογεᾶ επαειγ ροοᾷ Ἱγοτ]ς, 

ο κοκὰ 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 889 

Ἰ0 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ” κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζό- “ οπι. καὶ 
“ ΄ - 

μεθα”, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι  ἀγωνιόμεθα 

σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστών. 

,Ιοπαράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. μηδείς σου 
σι / / 3 ν / ” 

τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γί- 
΄ .ν » / » 2 - 3 νου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν 

ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. “4 οπι. ἐν πνεύματι, 

13 ἕως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ πα- 

Ἡ ρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν 
Ω 

σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας 

μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτε- 
" / ἴω ᾿ » , ”/ “ 15 ρίου. ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα 

« Δ 3 ΄ υ, 

10 σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ἢ ἐνῇ πᾶσιν. ἔπεχε ὕ οπι, ἐν 
- τας / 5.21} ἘΠ) 

σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ. ἐπίμενε αὐτοῖς 

τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ 

τοὺς ἀκούοντάς σου. 
3 δ Ὁ 3” Δ 

5 πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξης, ἀλλὰ παρα- 

κάλει ὡς πατέρα νεωτέρους, ὡς ἀδελφούς" 

ἢ πρεσβυτέρας, ὡς μητέρας" νεωτέρας, ὡς 
2 / Ε] ’ ς , / / ν᾿ 

8 ἀδελφάς, ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. χήρας τίμα τὰς 
/ / . ΄ / , Ἄ»ν 4 ὄντως χήρας. εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκ- 

γονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον 
9 - ὶ 3 - 

οἶκον εὐσεβεῖν, καὶ ἀμαιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς 

προγόνοις" τοῦτο γάρ ἐστι καλὸν καὶ] ἀπό- 1 (ν) οπι. καλὸν καὶ 
5 / ” - « δ / 

ὅ δεκτον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ἡ δὲ ὄντως χήρα 

καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ τὸν” Θεόν, καὶ 3 ΟΠι, τὸν 

προσμένει ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς 
ΔΝ Ν « ’ « Ν ΄ - 

ὃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. ἡ δὲ σπαταλώσα, ζῶσα 
’ Ν ν / [ 5 ’ 

Ἴ τέθνηκε. καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπί- 
3 , - 

8 ληπτοι ὦσιν. εἰ δέ τις τῶν ἰδίων Καὶ μάλιστα 

τῶν» οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνη- 3. οπι. τῶν 

9 ται, καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. χήρα κατα- 

λεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα, γεγονυῖα 
/ - - 

10 ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυ- Ἅ (ἑξήκοντα γεγονυῖα, 
΄ 3 / ΘΑ / ἑνὸς) 

ρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, 

εἰ ἁγίων πόδας ένιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρ- 

ἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησε κεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπὴ ησε. 



1. ΤΙΜΟΤΗῪ 

169. ΤΟΥ 
1ο} 
γαϊηησ. 

δ Ῥοιῦ. 
25. 4. 

δ Μα. 
10. 10. 

"0", 

{16}, 

" ον, 
“οἰ ποι 
γῦ671- 
ασα. 

1611 

11 Ῥτα{ Πιο γοππροΥ ψΙάον/Β το[ηβο: 
ΤΟΥ ΘῈ ΠΟῪ Ἠανο Ῥεσαπ {ο σας 
φαπίοι αραϊιδῦ ΟΕµτ]ςί, ὑπο π] 
ΠΙΑΤΊΥ, 
12 Ἠανίηπς ἄαπιπαβοτ, Ῥεσατδο 
ὑπο Ἠαγο οδϑὺ οϐἳ {μαι Ἠγεί {810}. 
15 Απά πα] {πεγ Ίααγη έο δὲ 

1416, γγαπάστίηρ αροαῖ Ίχοιι Ἠοπβδα 
ἴο Ἠοπδε;: απᾶ ποὺ οπ]γ 1416, Ῥτιῦ 
{α{{]ογς 4150, απᾶ Ῥπβγβοςί6β, βΡοα]ς- 
Ίησ {μήησς πΥμ]ο]ι {αγ οαρ]ιῦ ποῦ. 
14 Τ συ] ὑπουϑίουθ ἔ]αί ἔ]ιο γοπηροχ 

ΨΙΟΙΠΘΠ ΤΙΦΥΥ, Ῥ6αχ οἩΙ]άνει, ρα] 6 
Π6 Ἰοτςο, σῖνο ποπο οοθαβΙοπ Το {μα 
αἄγεγδανγ Τ{ο βρεα]ς τεργοαεμ/{π]]γσ. 
15 Τον ΒΟΠ16 αγο α]γεαᾶγ ἰπτπεα 

αδ]ᾷο αἴἴογ ΒαΐαἩ. 
16 Τῇ απγ τησ ΟΥ̓ οπιαη ἐπα Ῥε- 

Ἰαγοί]ι Ἠανο πνᾶᾷοπς, ἰοὺ ὑπο] τ6- 
στο ὕΠ 6}, απᾶ ἰοῦ ποὺ {πὸ Οµατο]ι 
Ῥε ομαυρϑᾶ, ὑπ 1Ὁ τηδγ χο]ῖογο {ποτ 
ὑπὸῦ τ σψιᾶονϑ Ππάσεᾶ. 
117 Τιοὺῦ ὑπὸ Ἰ]άσνς ὑπαῦὺ τα]ο τνο]], 

Ῥο εοαπ{αά ποτ] οἵ ἄοτπρ]ο Πο- 
ποτ, οβροσἰα]]ψ ἔλαγ ΠΟ Ίβο 
Τη {πὸ νον απ ἀοο[χῖπθ. 
18 ΒῸΣ {π6 Βογηρίανε δα1ὔμ, Ἔ Τηοτα 

5Π 81} ποῦ τη] {πΠ6 οκ {ια {τοαί]-- 
ο] οαὖ {πο οσα: απᾶ, ἘΤΠΙ6 ]ὰἃ- 
Ῥομγ6υ 15 πογζγ οὗ 15 τάχ. 
19 Ασαϊπδί δὴ Ε]άογ τεσαῖνθ ποῦ αἩ 

αοοπβαΏΊοἨ, με | Ῥοίοχο ὕνγο οΥ {ηχου 
πΙσηθβξες. 
90 Τοπ ὑπαὶ αἵπ γερα]κο Ῥοίογο 

811, ἐμὰ οἴ]ιογς 8150 τηαγ 1641. 
21 Τ «αχσο {ερ Ῥεΐογα ἀοᾶ, απᾶ 

{πο Τιογά εβαςβ Οµτ]δί, απᾶ ἴ]ο οἱθοῦ 
ΑἈπηρσοα]ς, ἴλαῦ ἴλοι  οΏβογνο ΄ἴλεβα 
Όππρς "νι ποῦὺ Ῥγε[θιτίπρ οπ6 Ῥθ- 
{οτο δπούμου, ἀοΐπρ ποἰμῖηπρ ὮΥ Ῥατ- 
{1811 ὺ. 
22 Ἱιαγ Ἠαπᾶς οπζᾶεη]γ ΟἿ πο ΤΊ, 

πθῖ{]εν Ῥε Ῥατίακενγ οὗ οἴμεν τπθμ’Β 
8115. Κϑρρ ὑῃπυβοὶ ρατο. 
295 Ὀτίπ]ς πο ΊοησθΥ γγαΐον, Ῥαΐ τι56 

ἃ ΠῚ ΠῚ 6 ντο Του ὑπ γ βἴοπιαςμ)Β βακο, 
δια {πίηθ οἴξθη ᾿πΠγτη 1165. 
24 Β01η0 ΠΙΘΙ)5 5115 ΔΥΘ ΟΡΘΠΙ Ὦ6[οΥ6- 

Ἠαπᾶ, σοῖΐπςσ Ῥοΐογο {ο Ἱπάρπιεπί: 
απᾶ 50116 ιο [ΠΘΥῪ Το]1οτγ αἴζετ. 
26 Τμχκονίδο αἱδο {ο ροοᾶ πποτ]ς 

ος 8οπιο 31ο τηϑηϊξοδὺ Ῥο[ογο]μαπᾶ, 
δια {1167 ὑπαῦ αγο οὐμεγπήδο οαηποί 
ρε 14. 

6 Τιοῦ 8ἃ5 ΤΥ βόγγαη{ςβ ἃ5. αγο 
ππάςν ἴμο τοκο, οοαπ{ Όλμαίν οὗ 
ΙΠΏΡΤΘΥΡ ΟΠ οἳ αἩ Ἠοποτς, ὑπᾶῦ 
{ιο Ναπιο οὗ ο, απᾶ Ἠϊ5 ἀοοίτίπο 

1 098 ποὺ Ρ]αβρμοιηεᾶ. 

Υ. 11--Ἰ. 1. 

1881 

11 Ῥπαΐ γοππροΥ πηᾷονς το[αδο: 101 
Π6 ὕπο Ἰανο πγαχοᾶ παηΤοπ 
αραϊηδί Ομτὶςὲ, μον ἀοθρίτο Το 
ΤΩΔΥΤΥ ; Πανίηπσ οοπάσπιπαΒΙοΠ, 
Ῥεσατδο {16γ Ἠανο το]οσίεά ἠ]ιεῖτ 
Ἠτεί ΤΠ. Απᾶ νημα] ἴιατ 
ΘΔ} 8150 {ο δὲ 1416, σοῖης 
αροτῦ {γοτη Ἠοπςο {0 Ἠοπδο; ἃ πα 
ποῦ οΠΙΨ 116, Ῥαΐ {αγ 8150 
απᾶ Ῥαβδγβοάἴθ», βρεα]άπσ (ήπρς 
πυμΙοἩ ὑπο Ὺ οαρηὺ ποῦ. 1 ἆερδῖτο 
ΏΠιατγοίογο ὑπαῦ Π6 γοπηροχ Τευῖ- 
ἄοιυδ ΤΠΊΥΥ, Ῥθαχ ολμΙ]άνεπ, τα]α 
ιο Ἠοτδε]ο]ά, ρῖνο ποπο οὐσα- 
805 {ο {ιο αἄτετβανγ Τον τογῖ- 
Ἠπις: ΤΟΥ α]τεαᾶγ 8ο1Π6 αγο {πγτιθᾶ 
αβιάο αὐξου Βαΐαπ. Τῇ αΠΥ ππο- 
1ΠαΠ {λαῦ ΡοΠεγοαί] Ταζ τ] ονγ8, 
1εῦ ΠΟΥ γοῄστο {]οτα, απᾶ Ἰοὺ ποῦ 
086 οπάγο]ι Ῥο Ῥανάεποςα: ὑἐπηῦ τί 
1παΥ χοἩεγο ὑπο ἔλαῦ ατα γ- 
ἀοπνς Ιπάσαᾷ. 

1ιεῦ {π6 ο]άενς ὑπαῦ στο σγε]] 
Ῥα οοππ{θοᾷ νου οὗ ἀοπρ]α 
Ἠοποιχ, ο5ροσΙαΠγ ἔλοβο νο ]α- 
Ῥοαν. ἴῃ {1ο πγοτᾶ δηα ἴῃ ἔθαςλ- 
Ἰπςσ. Έοτ ο βογρίατο βαϊτ], 
Έποι 5181} ποὺ τσὶ ἴμπο οκ 
πηση Ἐο ἰχοαάσί]ῃ οαὖ με «οτΤΗ. 
Απάα, Τ1ο Ίαβροινεν 15. σου τῃν 
οὗ 5 Ἰϊπο. Αραϊπςῦ απ ε]άθι 
χθοθῖνθ ποῦ απ αοθπβαοἩ, εκ- 
οορύ αὖ {μα πιοιί]ῃ οὗ Όπνο οἵ 

20 ἴηχγου νήίπθβδος. ΤΠοαπι {Πδὺ βἶτ 
ΥΘΡΥΟΥΘ ἴῃ ἴμο »ἰσ]ιί οἳ α1ἱ, ναί 
{Πη6 γϑϑὺ 4150 ππαγ ὈΘ6 ἴῃ 18αΥ. 
1 «Ἠαχρο ἐλμεε ἴῃ {ΠπῸ βρηὺ οἳ 
ἀοά, απά Οπτιβ ἆεβαβ, δηᾶ 
{ιο ε]εοί απρο]5, ὑπαὺ ποι οἳ- 
βογνο {Π656 {μῖπσς νη{]οτα{ 2Ρτ16- 
Ίπᾶῖςο, ἀοΐπς πούμίῃπσ Ὦγ Ῥραν- 
ΜαΠΐζσ. Τὰν Ἰαπᾶς Παξι]γ ἡ 
πο ΤΠΗ, ΠΟΙ ΠΟΥ Ὅ6 Ῥρατία]κον οἵ 
ΟΥ̓ΠΘΥ πηθπ/ς 5'η5: Ίκεορ ὑπυβε 
Ῥπχθ. ΒΘ πο ἸΟΠΡΌΥ ἃ ἄτιπ]καν 
οἳ παίοτ, Ραῦ απο ἃ {16 νγῖπα 
10Υ ΠΥ βύοτηδο᾽ 5 Β8Κ8 απ {ήτο 
οἴδθηῃ ΙΠΗΥΠΙΙΠΙ68, ἈῬοπιθ πιθῃ)5 
ΒΊ15 4γο ονἰ(επί, σοῖπςσ Ῥείογε 
τιηΐο πάσεπιθηῦ; πιά ΒΟΠῚΘ 1ΠΘΙ 
8150 ΠΟΥ {ο]]ον αἴξ. Τη Ί]κο 
ΙΠΑΏἨΘΥ 8150 5ίμετο αγο σοοᾷ 
τ Κα ἴλμαί απο ονἰᾷεπὸ; απᾶ 
ΒΟ. 5 816. οἰΠογγίδο οαηποί 
Ῥα Μἆ. 

6 ἍΤιοῦ 48 τπαἩγ α5 816 ἀβογγαπίς 
ὉΠΟΥ͂ ἴλο γοκο οοππί {αι 
ΟΠ ΤΙΑΡΙΘΥΡ ΤΟΥ ΠΥ οἵ 811] Ἠο- 
πο}, ὑπαῦ λα πατηο οὗ οα απᾶ 
{86 ἀοοίχίπο Ῥο ποὺ Ῥ]αβρμοεπιεά. 

12 

19 

17 

18 

19 

21 

τῷ ὧὦτ 

1Ο5, 
Ψ/ΟΠΙΟΠ. 

307, ϱΥ6- 
εγοπςε 

δαν. {με 
10οΥή 5 
ἐμαὶ αγε 
σοοᾶ αγε 
ουϊα! γι. 

4 τ. 
Ῥοπα- 
δεγυαηῖς. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 

, , ΜΝ 
11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ" ὅταν γὰρ κατα- 

στρηνιάσωσι τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 
” ’ ασ ᾿ ’ , ᾿᾽ ΄ 15 ἔχουσαι κρίμα, ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέ- 

“ μα Ν 2 Ν , 
13 τῆσαν. ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσι, πε- 

, ϑ' 

ριερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαί, 
3 ΔΝ - 

ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι 
΄ 3 Ἡ τὰ μὴ δέοντα. βούλομαι οὖν νεωτέρας Ύα- 

μεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν 

ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας 
, ”/ / 5 , ο 

15 χάριν. ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω 
΄ “ ” 5 

16 τοῦ Σατανᾶ. εἴ τις πιστὸς ἢ πιστὴ ἔχει 
/ » / 3 ” Ἀ δ , { 

χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ 
5» ΄ ΄ ΄ 

ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέση. 
ς - - ΄ ε 

17 Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς 
-- ” ΄ » ε συ » 

τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν 
, ολ / 18 λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. λέγει γὰρ ἡ γραφή, 

΄ - ”/ 
Ῥοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις. καί, Άξιος ὁ 

19 ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. κατὰ πρεσβυ- 
η: υ ’ Ν 

τέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ 
ο, Ἁ ων ’ ΔΑ - , , ε 50 μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. τοὺς ἅμαρ- 

, » Δ ΄ 

τάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ 

9] λοιποὶ φόβον ἔχωσι. διαμαρτύρομαι ἐνώ- 

πιον τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦῦ 
Δ - 1 - 9 ΄ “ ΄σ 

καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυ- 
΄ Ν ΄ 

λάξης χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ 
οο / λ ” ΄ ὃ Ν » , 

39 πρόσκλισιν. χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, 
ν᾿ , « ΄ 3 / ἃ κ᾿ 

μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις" σεαυτὸν 
ς ΄᾿ ./ 

33 ἁγνὸν τήρει. μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλ᾽ οἴνῳ 
᾿ / “ Ν 4 , ’ ” Ν Ν 

ὀλίγῳ χρῶ, διὰ τὸν στόμαχόν σουΐ καὶ τὰς 
΄ ώ ’ - ᾽ , ε 

54 πυκνάς σου ἀσθενείας. τινῶν ἀνθρώπων αἱ 
« ΄ / ’ 3 / - ’ 

ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσι, προάγουσαι εἰς κρί- 

96 σι’ τισὶ δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν. ὡσαύτως 
΄ 

καὶ τὰ καλὰ ἔργαϑ πρὀδηλά ἐστιϑ᾽ καὶ τὰ 

ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύναται. 
σ ς Ν - 

6 Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς 
5 , / ή ΄“ 2 ’ 

ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους 
1 ΄ σ ΝΣ Ν ” -- 

ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ 

Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. 

ὅ 0η, πιστὸς ἢ 

ὃ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 

7 (-χον) οπι. σου 

8 ἔργα τὰ καλὰ 

9. (-λα) οὔ. ἐστι 
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ΠΟΥ, ὖε- 
Μἱευἴιῇ. 

σ οὔτε. 

{2 
πα α 
λοοῖ. 

1.0, 
δίοκ. 

ΠΟΥ, 
παϊῖησϑ 
οπο ΟΕ 
αη οἰ ΠΟΥ͂, 

πο», 
ΠΣ 
δεζιιοε. 

109, Ῥγο- 
/εδδίοη. 

1611 
2 Απᾶ πον {ἴαί Ἠατο Ῥοε]οενίηρ 

πηαδίοΥ5, ἰοῦ ἴ]ιοπι ποὺ ἀθεδρίδο έλεηι 
Ῥασαιςο {ἴ]εγ ἃγτθ Ὀτείμτει: Ὀαί 
Ταῦ Υ ἄο έλεπι ΒΟΥΎ 66, Ώεσατιδε ἴ]αγ 
αγο [Τα η {α] απ Ῥε]ογεᾶ, ρατία]κετβ 
οὗ {πὸ Ῥοπεβί: Τμερβε (Ἠήπιρς {θασ]ι 
απᾶ οχλοτί. 
8 Ἡ αΠγ τῆδῃ ἔθαςλμ ομευγγῖςο, δ 

οομβοηῦ ποῦ {ο Ὑ]οἱεβοπιθ Ὑύογᾶς, 
δυο ἴπ6 πνονᾶς οὗ οαν Τιονᾷ {6518 
Οµτ1δέ, απἆ {ο {πὸ ἀοσίτίπο πγμΙσ]ι 15 
αοοοτά(πρ {ο σοᾷΗπεςς; 
4 Ἠο 15 "ρτοπϐ, Κπουῖηρ πού], 

Ῥας 1 ἀοϊίηρ αροαπς αποβίϊομβ, απᾶ 
βίος οἳ πγοτᾶς, πηεγεοξ οοπιοί]ι 
6ΠΥΥ, 5 υἴο, γαϊήησς, οτ1] ΕΙΥΤΠΙΡΙΠΡΕ, 
ὅ ἵῬοσγογεο ἀεραίίπσς οἵ τπεπ οἵ 

οοτταρύ τηΙπᾷ5, αππᾶ ἀοδΗἰπίο οὗ ἴ]ια 
ἐπ], βπρροδίης ὑπαὺ σαΐπ 15 ρο- 
Ἠθββ: Έχοπι 5.0} πηζλάναν ἴ]σ- 
56 1, 
6 Βαυΐ ροᾷποβς ιν οοπέθηἐτηθηῦ 

15 στϑαῦ ραϊη. 
7 Ἐου τὸ Ῥγοιαρ] 6 πούμτηρ ἰηΐο {Π15 

σου], απ 16 15 οετίαϊτ στο ο8Ώ ΟΔΥΥΎῪ 
πούμτηρ οαὖ. 
8 Απᾷ μΒαγυΐηρ Τοοῦ απᾶ ταϊπεπ{ 1εῦ 

τι ο ὑπουθυτ οοπ{εΠ{. 
9 Ῥα{ αγ (ναί σνῖ] Ῥε το], Τα] Ἱπίο 

ἰοπαρίαίοπ απᾶ ἃ. 5Π8 76, απά 1Πίο 
ΙΗΦΗΓ Τ0ΟΗΕΗ Πα ατα] Πα505, πΥΙο] 
ἄνονπι τη ἴῃ ἀθεβίταςίίοτ δα Ῥει- 
ἀδίο. 
10 Ἐον ἐπ Ίογο οὗ 1ποπαΥ 15 ἴ]α 

χοοῦ οὗ 81] ονΙ], πΥΠΙο] σηῖ]ο 8016 
οογείεᾷ αἴἴθγ, {116γ Πᾶν | ογγοᾷ Τγοτα 
{πὸ {α1α, απᾶ Ῥριετσοθᾷ {Παιηβεῖγας 
Ώιγοιρ]ι σημ ΤΉ ΠΥ ΞΟΤΥΟΝΥΡ. 
11 Βα Όλοι, Ο τπαπ οἳ ἀοᾶ, δα 

{ποθ {πμίπσ5: απᾶ {1ο]οπ α[ίοτ 
χ1σ]{ΘΟΙΞΠΘΡΕ, 6ο6πθβ, ἔα], 1ογε, 
Ῥαΐϊεησθ, ΤΠ ΘΗ 658. 
12 Ἐϊσμί Πιο σοοᾷ ἤρσπὺ οἳ [1 }, 

Ίαγ ΠΟΙΩ͂ ὁπ εἴετπα] Πέο, πΊογθαη {ο 
ἴλοα ατί 8150 σα]]εᾷ, Πα μηδέ Ῥτο- 
{οβεοᾷ ἃ σοοᾷ ργοΐβββιοι Ῥε[οχο τα 
τι 6 5565. 
19 Τ σῖνο ἴλεο «Ἡατρε ἴπ πο βἰσηῦ 

οὗ ἀοᾶ, πο απἰεκεπαοίῃ 411 011ρ5, 
δ) δεΐονο Οπ1εί {65τ|5, νο Ῥείογο 
Ῥοπίις Ῥηαίο νηπεβδεἆ ἃ ροοᾷ 
ΙΙ Οοπ{6ββΙοἩ, 
14 Τ]αῦ ποια Ἱαερ {115 οοπηπιαά- 

πιοηξ η ποαέ εροῦ, αππτεβτ]κεαβ]ο, 
τη] ιο αρρεατίπς οὗ οὖν Ποτά 
9655 Ομ]εῦ. 
15 ΠΙΟΣ 1π Ἠ]5 πας Ίο β]ο]] 

βἨουγ, ὙΠῸ 15. 1ο Ῥ]οξεεί, απ οπ]γ 
Ῥοΐεπίαίο, ὑμ6 Κίῃρ οἱ ΙπρΒ, δᾶ 
Τιοχᾷ οἱ Ἰογτᾷ9; 

1881 
2 Αμᾶ ἐμοῦ {παῦὺ πᾶν ῬεΠοετίπςϱ 

τηδδίθυβ, 1εί ἴἶοπι ποῦ ἄθβρίβθ 
ΏΊιοπα, Ῥεσστςο ἔ]αγ αγο Ώτδίμγθιι; 
Ῥαΐς 1εί {ποθὴ βοῦν ἴ]σπι ἴ]θ 
ΤΆ ΠΟΥ, Ῥϑοδῖιβ {ποὺ ἴλαί 1ραχ- 
ἴα]κο οἵ {πα Ῥεπεβί ατα Ῥεμενίπρ 
απᾶ Ῥε]ονοᾶ. Τηεξο {Πΐτπιςς {εασἩ 
δα Θχ που. 

8 Τέδηγντηδη {οασ]μαίῃ ἃ αἸΠογθηῦ 
ἄοοίπῖπο, απᾶ εοπβεπ{αοξ ποῦ {ο 
2βοτπᾶ πνοτᾷς, ετεπι χο πγονᾶς οὗ 
οαν Τιονᾷ ᾖεβας ΟΠν δύ, απᾶ ἴο 
πα ἀοοίν 6. 10} 19 αοσογᾶπιρ 

4 ἴο ροάπεςδς; Ίο 15 ραβεᾷ αρ, 
πονήης πολης, αν δᾷοιπς 
αροτπό απεξοπῖηςς απ ἄἱδραίθς 
οἵ πνοχᾶς, ππεγθοί ορπχεί]ι ΘΗ, 
βία, ταϊἩπσς, αν] βαΥπηΙΒΙΠΡΑ, 
πταπρΗηρς οἳ τηε οονγαρίαες πι 
τη πα Ῥογοῖ οὐ {πὸ ναί, 
ΒαΡΡοβίηρ {πῶ ροᾷ πες 15 8 

6 παγ οἳ σαϊΐπ. Βεΐύ ροα] 655 χα} 
τ οοπεπίππεπ{ 15 ρτοαί σα: Του 

πο Ῥγοισαί πούμϊηρ Ιπίο {π6 
πγοτ]ᾷ, ΤΟΥ πεϊίῃεν «8 Ίο 6ΒΥΥΥ 
απγιμπβ οαὐ; Ῥαΐς Ἱανίηπρ Τοοῦ 
παπά οογετίηρ άπτο 518}} "6 {116Υο- 
να οοπθεηῦ. Βαὺ ον πα 
ἄαβῖνο {ο Ῥο 710} Τα] Ἱπίο ἃ 
ἰοπιρίαίοι απά ἃ ΑΠ4ΥΟ6 απᾶ 
ΤΗΣ ΠΥ ΤΟΟΠ5}) απᾶ παν απ] Παξίς, 
5. ἃ5 ἄτογπτησπ ἴῃ ἀθξίτασῦίοτι 

10 απᾶ ῬογαΠοηπ. ἘῸΣ {πὸ Ίονο οἵ 
ΤΠΟΠΘΥ 15 ἃ τοοῦ οὗ αἲ] 5]ᾳτιᾶς οἵ 
61} : Ισ] βοππθ γϑδο ἶηρ' αΓίογ 
Ἠαγο Ῥθθὴ ]οᾷ αξίταγ ἔγότη {ια 
1101, μα αν Ῥρογοθᾷ {λαπι- 
εο]γες {μτοιρ] πμ τη ΠΥ 5ῸΥ- 
ΥΟΥΥΒ. 

11 Βυῦ ἴμοα, Ο πχαπ οὗ ἀοᾶ, δα 
περα ]ήπσς; απά ΤΌΠΟΥ αίεν 
χΙσΗ{ΘΟΊΦΊΠΙΕΒΕ, ΡΌΘΙ] 655, Τα], 

12. Ίογε, ραΐξϊεπσα, τηδο](πο5ς. Ἐϊσ]ιί 
{86 σοοᾶ Πσ]ί οὗ ἴ]ιο 141{Π|, Ίασ 
Ἠο]ᾶ οἩ {1ο 11ἴ6 οἑογπα], ν/]ιεγο- 
ππ{ο ποια νγαδί εα]]θα, απιᾷ ἀιᾶςί 
οοπ/{θ55 ἴμθ σοοᾷ οοπ/[θββίοη ἴῃ 
ιο κἱριιῦ οἳ τηαγ ἹΙΠΘΒΕΟΣ. 
1 «Ἴανσαο λαο ἴῃ {πὸ βἰρ]ς οὗ 
ἀοᾶ, νο δᾳπἱσ]κεπδί]ι 811 ἘΠ] 5, 
απάᾶ οὗ Ομτ]βῦ ο οβτς, π]ιο Ῥοεΐίογο 
Ῥοπίπτας Ῥηαίο νηπιοβδεᾷ Ίο 

14 ροοᾷ οοπ{θβδίοη»: ἐπα {]ιοι Ἱκεορ 
{π᾿ εοππππαπάτποπ{, ση ιοτῦ 5ροῦ, 
νηϊζ]οαῦ ταρτοαςἩ, παπί {ΠῸ6 
αρρθανῖης οἵ οαν Του «6518 

15 Οδ: τ ΒΟῊ ἴῃ 1105. ο {ἸΤ65 
116 5118}} 5116 τὺ, γῆ 15 ὑπὸ ν]οςδαοᾶ 
απά οπ]γ Ῥοϊοπίαίο, ο Τις 
οὗ 814165, απὀ Τιονά οἵ δ]1ονάς; 

σι 

ο ϱοὉὉ 

1 ω] 

10Υ, Ίαν 
ιοίᾶᾷ ο) 

5αγ. 
Τιδα[{]ι- 
Τις 

δα}. 
δίοῖς. 

405, ἐπ 
ἐ]ιοδσ 10ο 
δ]ιαῖῖ 
Ιαυῦ 
δου} 

σαν. 
ευτ[ν. 

605, ργο- 
ϑεγυοί] 
αἷὲ 
μπα 
αἴΐυο 

ΤΟΥ, πὶ 

δςγ. 
{λιθην 
ἱπαΐ 
γοῖση α 
πρ. 

9 αν. 
ἐμὴν 
ἐμαΐ γνῖ8 
ἆδ ἰογὰ δ, 
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« ἣν" . » / ι 9 οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ κατα- 
“ ἀν "Ὁ Η - φρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν' ἀλλὰ μᾶλ- 

΄ “ Ν » 

λον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσι καὶ ἀγα- 
΄“ » , 

πητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι, 
- / 

ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. 
ν ς “ Ν Δ , 

8 ἘΕἴτις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ μὴ προσέρχεται 
ἊΣ »“" “ / « - . 

ὑγιαίνουσι λόγοις, τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Τη- 
- οἱ Ν “ » 5 , σοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασ- 

, » [4 » ᾿ 

4 καλίᾳ, τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ 

νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν 
, / ” ’ ε / 

γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι 
Ε 

ὅ πονηραί, παραδιατριβαὶ διεφθαρμένων ἀν- 
θρώπων τὸν νοῦν, καὶ ἀπεστερημένων τῆς 

ον τα 
ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν 
εὐσέβειαν. ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων." 
” Ν Δ , ς 3, ΄ Δ 

ὃ ἔστι δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ 
ἐς 4 λ 

ἢ αὐταρκείας" οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν 
/ -“ 8 “ » ν 5 - / 

κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνά- 
8 μεθα᾿ ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα 
9 τούτοις ἀρκεσθησόμεθα, οἱ δὲ βουλόμενοι 

΄σ Ν 

πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ 
,ὔ Ἂν » / Ν ” / Ν 

παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ 
α΄ ’ 

βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀἄνθρω- 
2 γ᾿ Ν 2 / ε,ὔ Ν 

1ῖ᾽0ὼ πους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. ῥίζα γὰρ 

πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία" ἧς 
τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς 

4 ,ὕ 

πίστεως, καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις 
πολλαῖς. 

Ἡ Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα 
κεν ῃ ᾿ , 5, 

φεῦγε' δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, 
Ἂ 

πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα, 
19 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, 

. Ω,” “ 3 , κ 3 ἃ 6 
ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν καὶ 
. / Ν « / Δ Ν ς ἐκλήθης, καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμο- 

13 λογίαν ἐνώπιον πολλών μαρτύρων. παρ- 
αγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ 

- ’ »-“ 

ζωοποιοῦντοςἸ τὰ πάντα, καὶ Χριστοῦ 
3 - “ » 

Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου 
’ Ν Ν ς , ΄ 

14 Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, τηρῆσαί σε 
Ν 3 Α ”/ ᾿ , ᾿ 

τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον, μέχρι 

τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
΄ - ΓΙ - 

1 Χριστοῦ, ἣν ἡ καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ µακά- 
ῥριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ Βασιλεὺς τῶν 

’ / - 

βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντω», 

1 διαπαρατριβαὶ 

Σ οπι. ἀφίστασο ἀπὸ τῶν 
τοιούτων. 

5. ρῃι. δῆλον 

4 οπι. τοῦ 

5 ᾿ 

πραυπάθειαν 

6 ϱπι. καὶ 

7 ζωογονοῦντος 
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1α}. 
τχιζοΥ- 
ἑαϊηΐμ ο) 
γἱο]ιέδ. 

109, 
δοοίαῦῖο. 

1. ΤΙΜΟΤΗῪ νΙ. 16--1. ΤΙΜΟΤΗΥ 1. 4. 

1611 

16 Ὑπο οπ]ψ Πα ἹπιπιοτίαΠμίγ,. 
ἀνθ πὴρ ἴῃ ἴ]ιο Πρ ί νηῖο] το Τα 
δ ΔΡΡΙΌΔΟΙ απίο, Ποτά το Τη8 η΄ 
Πα 86611, ΠΟΥ ΟΠ 566: {0 Ποῖ 6 ΠΟ-. 
ΠΟΥ απιᾷ ΡΟΥΘ ουθυ]αβϑύϊηρ. ΑΠΙΘΗ. 
17 Οπαχρο ἔμεπι πας 806 τίοἩ ἴῃ | 

{1815 πγοτ]ᾶ, ια μον ΡῈ ποὺ Πϊρ]ι- 
τη 64, που. ὑγαβῦ ἴῃ Ἱαποθγίαϊη 
τίομ65, Ραῦ ἴῃ {πὸ Ἠνίπρ ἀοᾶ, πο 
δἰνοίῃ ας τομ]γ 811 {Πϊηρ5 {ο ΘΗ]ΟΥ, : 
18 Τλαΐ {που ἄο ροοᾶ, ὑπαῦ ὕπο ο 
ΤΟ ἴῃ ροοᾷ πγοΥ]ς, τεαᾶγ {ο ἆἲδ- | 
απραίο, ᾿᾿ ννη]πς {ο οοπηπηαηῖσα{θ, 
19 Τιαγίηρ ΠΡ ἴῃ Αἴογο Του {]απ]- 

ρο]νοβ ἃ ροοᾶ {οππάασοη αραϊηδυ 
Όλο της {ο οοππο, {ια Όμεγσ πηαγ 147 
ΠΟΙ οἩ εἴενπα] 116. 
20 Ο Τοῦ, Ἱταερ ὑμαὺ πΏΙο] 15 
Θοχητηϊ 6 {ο {11 ὑγαβύ, αγοΙᾶ ης Ρτο- 
{απο απο γαϊπ. ῬΔΡΡΊ Παρ, απιά ορροβῖ- 
κος Οὗ 5616ηςς, {α]56]γ 80 σα]]ες : 
ΓσΓΥΓΠΙΟΗΠ βοῖπο ΡΥΟΙΘΒΒΊΠΡ, Ἰανο 
ογγοᾷ ὁοποθΥπῖπρ Όλο ΤΠ. «ἄταςο 
δὲ νι ορ. Απηθῃ. 

4 Τμο Πνδῦ {ο Τϊπιοίιν πας νέοι | 
{το Ἰμαοᾶϊσοα, Ὑνπ]ο] 15. {Π6 ο]ο[οςδέ | 
οἵγ οἵ Ρμηγσία Ρασςσύίαπα. 

1881 
10 π]ο οπ]γ μα ἹπιπογίαΠίᾳ, 

ἀνθ ηρ ἴῃ Πρηί αππαρρτοασ]]- 
8016; ἹπΠοπα πο τησ Πα 866, 
ΠΟΥ σα 566: {ο νΊοΟΠΙ 6 Ἡοποιχ 
δα] Ῥομοαχ εἴογπα]. Αππεή. 

Οπαγρο ἔ]οτα ὑπαῦ αγε τΊο]Ὦ ἴῃ 
5 ρτοβοη{ 1πγοχ]ᾶ, ὑμπαῦ {που Ῥα 
ποῦ Πισμιηϊπᾶσᾶ, ΠΟΥ πᾶν [λιαῖν 
ΠΟΡ6 βοῦ ον {π6 αποετίαϊπίψ οὗ 
116165, θαῦ ον αοᾶ, πο ρὶνείῃ 
τι τομ] αἱ (Πϊηρς {ο οΠΊΟΥ; 

18 Ὠπαῦ ὑπο ἆο ροοᾶ, {πᾶ που Ῥα 
χ16Ἡ ἴῃ ροοᾶᾷ νΟΙΙ5, ἐλαί ἔπαγ Ῥε 
ΤΟΥ {ο ἀῑξδιιραία, πιηίπρ {ο 

19 οοιηπηαπσαίο: Ιαγίηρ αρ ἴῃ Βἴογα 
{0Υ {Π16πηβε]νος ἃ ροοᾶ {οππάα{ῖοιι 
αραἰηςί ἴμο Ώππο {ο 60116, ἔλαῦ 
ΠΟΥ ΤΥ Ιαγ Ποιά οὐ {π6 Ἡ[α 
ὙηΙο] 15 {γε ᾿πἀθθᾶ. 

Ο ΤΠποίΙψ, ραατᾶ 3 0Πδὖ τ] ἢ 
15. οοπηπη θα πἀηΐο {μεε, ὑαυ πϊηρ' 
απγαγ Ίτοτη ὑπὸ ργοῖαπο ΡαββΗτιρς 
απιά ορροβῖΒοιβ οὐ μα Κηον- 
Ἰεάσο πσν]ῖο]ι 15 ΤΆ 156 1γ 5ο εαΠεά: 

21 πυΏῖο 80116 Ῥγοίθοββπις Πᾶνα 
4ργγοά οοπεστπῖης ἴ]ο {α1{1. 

ἄτασο Ῥο τὶ} γοα. 

ἵμ 

20 

ΤΗΕ ΡΕΟΟΝΡ ΕΕΙ»ΤΙΕ ΟΒ ῬΑΌΤ, ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΊΙΕ 

το 

ΤΙΜΟΤΗΥ. 

1. Ῥλδυτ, απ ΑΡοβί]ο οἵ 7655 ΟΠτ]ξί 
Ὦψ ιο ΜΠ] οἵ ἀοά, Δοοογαϊηρ {ο Όλα 
Ῥτοπηίβθο οὗ 1ΐο, 10} 15. αι ΟἨτὶβῦ 
26515, 
2 Το Τπποῦ]ψ πι ἀεατ]γ Ῥε]ονοᾶ 

ΒοἩ: 67366, ΙΊΘΥ6ΟΥ, απ Ῥεμςθ Τοπ 
ἀοᾶ {6 Ἐαίλιαν, ἀπᾶ Ομτὶεί δοθὰβ 
ον Τιοτά. 
8 Τ ὑιαπ]ς ἀοᾶ, Πότ 1 56γγο {γΟΠ1 

πι Του ΠΟ 5 υηζἩ ΡΤ 8 οοηβοίθηςθ, 
{μαῦ νι ποὰὺ οδραβῖης 1 Πᾶν ΤΟΠΙΘΠΙ- 
Ῥταπσς οἳ {π66 1 ΤΗΥ ΡΤΑΥΟΥΡ πὶσ]ῦ 
απᾶ ἆαγ, 
4 ἀτοαί]ν ἀθβιτίηρ {0 566 {Π66, Ῥεῖηρ 

πηἰηζ {11 οἵ {11 {οαχ5, ὑπαῦ 1 τᾶν Ῥο 
Πρ πα 1ο7, 

1 ῬΑῦτ, απ αροβί]ο οὗ ΟἨτ]θύ ἆο- 
5185 ΤῸΥ {Π6 γη]! οὗ αοὔ, αοεοτᾶσαις 
{ο {πΠ6 Ῥγοπίβο οἳ ο [ο τ ἢ 

9 18 ἴῃ Οµτ]ςί 9655, {ο ΤΙΠΟΙΗΨ, 
ΙΙΥ Ῥε]ογεᾷ ομΙ]ᾷ: ἄτασς, ΙΠΕΤΟΨ, 
Ῥθασο, ἔχοπα οὐ {με Ἐαίπεν απὀ 
Οιτ]δέ 9685 οα Τιονά. 

8 Ἰ ἰμαπ]ς ἀοᾶ, ποπ Τ 5ο1γο 
1γΟΙΑ ΤΗΥ {ογε[αῦμαΥβ ἴῃ ἃ Ῥαχο 
οοπβοἵθησθ, ΠΟῪ ἀποθαβδίης 15 ΤΙΣ 
ΥΟΠΙΘΠΙΡΥΑΠΟΘΟΕΓΠ6δΙπ ΤΗΣ 5αΡρΡρ]ῇ- 

4 «α{10ΠΡ, πὶρ]ῦ απιᾷ ἆαγ Ιοπρίπρ 6ο 
566 ἔμοε, τοπιεπηρογίηρ ὑπ γ 6δαχς, 
ἐμαῦ Τ τπαγ ΡῈ Ώ]εᾶ τη 3197: 

105, αε 

105, 
γεασ {ο 
δηηιρα- 
ἐἸυῖδα ᾿ 

8 α΄. 
ἐμὲ εἴ6- 
»οϑίϊ. 

1 τ. 
ηυϊδδοα 
ἐμὲ 
πιαγ]ς. 

1ᾳγ. 
ἐγοΦ]ὲ. 

305,01. 
Ὅι δεῖ 
γε ζγιζ-- 
[σε 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Ε. δ89 

« / 2 10 ” “ » Ἂν » / 16 ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσι- 
ὰ 5 5 ᾿ ΕΣ , 308 δα.” 

τον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν 
’ . εν Ν Ν / Φ.Α / δύναται ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον. ἀμήν. 

΄ Ψ 5 “ - ΄“ / 

17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγ- 

γελλε, μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι 

ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐν τῷϑ Θεῷ 

τῷ ἵἴῶντι 19. τῷ παρέχοντι ἡμῖν πλουσίως 

18 πάντα 1 εἰς ἀπόλαυσιν" ἀγαθοεργεῖν, πλου- 

τεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, 

19 κοινωνικούς, ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θε- 
μέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται 

τῆς αἰωνίου ζωῆς. 
9. ὮἮ Τιμόθεε, τὴν παρακαταθήκην 15 φύλα- 

» / ΝΣ / [ο 

ἔον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας 

καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως" 

91 ἦν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν 

ἠστόχησαν. 
Ἡ χάρις μετὰ σοῦ, ἀμήν." 

[Πρὸς Τιμόθεον πρώτη ἐγράφη ἀπὸ Λαο- 
δικείας, ἥτις ἐστὶ μητρόπολις Φρυγίας 

τῆς Πακατιανῆς. 1 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΔΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

τΙιΜΟΘΕΟΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 

Ἱ Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ] διὰ 

θελήματος Θεοῦ, κατ’ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς 
» - - Ν - 3 ο . ᾿ 

85ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Τιμοθέῳ αγαπητῳ τέκνῳ 
, »» εἰ » μὴ - Α Νὰ χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ 

Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 
Ὄ Ἡ 

8 Χάριν ἔχω τῷ Θεῷ, ᾧ λατρεύω 
- 3 “ 

ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς 
- Ἁ ΄ 

ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν 
“ / / 

ἐν ταῖς δεήσεσί μὸν νυκτὸς καὶ ἡμέ- 

8 ἐπὶ 9. οπι. τῷ 

10. οπι, τῷ ζώντι 

11 πάντα πλουσίως 

13 ὄντως 

παραθήκην 

14 μεθ᾽ ὑμών 

οπι. ἀμήν. 

16 ϱπι. διιῤεογ{ρ{{οτι 

1 Χριστοῦ Ἰησοῦ 

Ε α Ὁ 3 - 

4ρας, ἐπιποθῶν" σε ἰδεῖν, μεμνημένος 3 {, νυκτὸς καὶ ἡμέρας 
σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ, ἐπιποθῶν) 



1. ΤΙΜΟΤΗΥ 1. ὅ---Ἰ8. 

"ΟΣ, 
αφ. 

1611 
5 Που 1 οα]] {ο ταπιθπηῬτγαποῬ [ῃ6 

πη{εἰσιιοᾶ ζα 10} {λα 15 ἵπ [Π66, νγ]ῖο]ι 
ἀπε]υ ἀγοί πι ὑπ ρναπᾶπποί]εγ Τιοῖ», 
απᾶ {πὴ} πιοίπεν Ἑππίσο: απᾶ 1 απι 
Ῥουβαδαθα ειαί ἴῃ {Π66 4150. 
6 ὙΓπενείογο 1 ραῦ {Π66 ἴῃ ΤΘΠΊΠΘΠΗ - 

Ῥναπσα, ια Όλοι Εν τρ ὑπ6 ϱΗ 0 οὗ 
αοα ὙΠΟ 15 ἴῃ ὕΠ66 Ὦγ ὑπὸ ραήπς 
οἩ Οὗ ΤΥ Παπάς. 
7 Ἐου ἄοᾶ Μαϊ] ποῦ βίνθῃ τι5 {πὸ 

ΒΡΙΣΙῦ οὗ 1687, θαὺ οἳ Ῥουεν, οἵ Ίουε, 
8.6 οὗ ἃ βοιιπᾷ τηϊπᾷ. 
8 Β6 ποῦ ἔλοα ὑπουθῖουο αβΠαπηοά 

οὗ πο {αρ πποιιψ οἳ οἷν Τιοτᾷ, ΠΟΥ οὗ 
116 Ἠϊ5 ΤΙΡΟΠΕΥ, Ῥαΐς ο έποα Ῥαχ- 
{α]κογ οὗ {π6 αΠΠοίίοπς οὐ {116 ἄοΡΡοἱ 
Δοσοουαϊηρ' ζο ὑπ6 Ῥόνγοῦ οἱ αοᾶ, 
9 Ὕμο μα βανϑᾶ τας, ἃπᾷ οα]οᾷ 
τ τ] δ ΠΟΙΥ οα]ής, ποῦ αοεοτᾶ- 
ἴῃ το οαν ἹνοτκΕ, θαὺ Δοοογάϊηρ το 
15 Οὐ ΡΥΡΟΒΘ ἃπᾶ ρταςο, ΙΟ 
πα ϱἶνοι τς ἴῃ Ομτ]ςς ἆερας, θ6- 
10Υ6 {ια πγοτ]ά Ῥερα], 
10 Βεῦ 15. που ππαᾶα πα οδῦ Ὦγ 

{π6 αρροατίηρ οὗ ο νου «6515 
Οδ, πὸ Πα ἈΡΟΠΒη6α ἄθαί]ι, 
απᾶ μα Ῥγοσῦρπὺ 11ἴ6 απιᾷ ΠΠΊΠΟΥ- 
ἰαΠίγ {ο Ἠσηί, (μτοαρ]ι {πΠ6 ΘΟ5Ρ6Ε1: 
11 Ἡμετοιππίο 1 απ αρροϊηίες ἃ 

Ῥτοασμον, απᾶ απ Αγροβίϊθ, απά ἃ 
{δασ]ον οὗ ὑπ ἀοπί]ςς. 
19 ἘῸΣ ὕΠ6 νυ 10} 6α1186 1 15ο ΒΕ ΠΟΥ 

{π6586 ἐμίησς; πϑυθυ 6 1655, Τ 8. ποῦ 
ΔΒΠΔΙ 66: {ος 1 Ίσιου ΠΟΙ 1 ανα 
Ιρε]ογυεᾶ, απά Τατ ρεγβπαζαᾶ {Πεὺ 1ο 
15 8016 {ο Ἱκοαρ ελα ῦ γη μΙοἩ Τα γε 6οπ]- 
χηϊ δα πηΐο τη αραἰπεί μα ἄαγ. 
18 ἨοΙᾶ {αδί {πὸ ἔουτη οἳ βοτπᾶ 

ν/ογᾶς, ὙΠΟ {ποῖ μαϑῦ Ἰεατά οἵ 
1η6, ἴ Τα101 απᾶ Ιου, ΠΟ} 15. ἴῃ 
Ομ τϊϑῦ 9 6βῖ8. 
14 ΤΠ ροοῦ {πϊηρ ΟΠ πνας 

οοπηιηΙ 64 πΐο {Π66, θορ, ὮΥ 6 
ΒοΙγ αποϑὺ ΒΟ} ἀν 6] 1 τι8. 
15 ΤῊ ὅπου κπουγθϑῦ, ὑπαὺ 41] λατ 
ὙΠΟ 816 ἴῃ Αβία 06 {πγπεα ἀνα 
{γοπα 1ηθ, οὗ ΠΟΙ 816 ῬΏΥΡΘΙΠΙ5 
απᾶ Ἠσγιποβειιθα. 
16 Τ]ιο Τιογᾷ ρἵνο ΠΠΘΤΟΥ τιηΐο {πῸ 

Ἰοιβδο οὗ Οποδβῖρμοτας, 1ο Ίο ος 
γοίγοβ]ιθᾷ 1ης, θα Ίνα ποῦ α5Πατπαᾶ 
οὗ τὴῦ ομαίη. 
17 Βαὺ που 6 πγας ἵπ Ἠοπῃθ, Ίθ 

βοαρ]Ώί 1πο οαῦ γον ΟΠ σαν, απᾶ 
Του πιθ. 
18 Το Τιογᾷ σταπῦ ππίο Ἠπη, ὑπαὺ 

ιο 18. πα ΤΟΥ οὗ {πῸ Του ἴῃ 
{πᾶ 4αγ: Απᾷ ἴῃ Που την ὑπ] ΠΡ 
116 τηϊηϊβίουθα απίο τὴ6 αὖ ἘΠ ΡΠ ΘΚ, 

| ἄνοτ Κπουγθϑῦ γουγ σγε!!. 

1881 
δ᾽ Ἠανϊῖησ Ῥεον τοπηπᾶθᾶ οὗ ἴμο 

ππ{εἰσπεςά {10} ὑπαῦ 15 ἴῃ {π66 : 
Ὑ]10 ἄτγοὶῦ τει ἴῃ ΠΥ ρταπᾶ- 
1ΠΟΙΊΘΥ Τιοῖδ, απᾶ ΤΠΥ τοῦ 
Ἐταπϊῖσς; απᾶ, Τὸ απι Ῥεγεπαᾶεᾶ, 

6 ἴῃ μεο αἱξο. ἘῸΣ Πο πγμ]ο]ι 
85ο 1 ρα ἴπθθ ἴῃ 16ΠΙΘΙΙ- 
Ὄναπσος ὑπῶῦ ἴποα Τεν τρ {Π6 
σης οἳ ἄοᾶ, ὙΠΟ 15. ἴῃ {π66 
{πγοὰρ {Π6 Ἰανίηρ οπ Οὗ ΤῊ 

7 Ῥαπάς. ἘῸΣ Οαοα ρανο τι ποῦ 
ἃ ΒΡ οἳ {εαγ[α]πορς; Ραΐ οἳ 
ῬΟΥ͂ΘΙ απᾶ Ἴογο απά 341βει- 

8 ρήπα, Β6 ποὺ αβ]ατιθᾷ ἴ]ιογο- 
1ογο οἵ ὑπὸ ἱοβίπποπγψ οὗ ΟἿΣ 
ΤΟΥ͂, ΠΟΥ οἳ 11ο Ἠϊ5 ῬΤΙΡΟΠΕΥ: 
ρα βου Ἱανᾶδμηρ τὰ ἴμο 
ΘΌΒΡΕΙ αεσοτᾶ της {ο ἴμα Ῥοπγεχ οὗ 

9 ἄἀοᾶ; πο βαγεά τς, απ σα]οᾶ 
Ἡδ ΜΠ ἃ ΠΟΙΥ «α]Ἠπρ, ποῦ αο- 
ὁογάϊηρ {ο Οὐ ππου]ς, θα 80- 
οονᾶῖτις {ο 5. οὗ Ῥάχροςδο απᾶ 
ρχαςθ, ΠΙΟΣ πας ϱΊνοη τι Ἰπ 
Οήβίοβας Ῥε[οτγο μπηςς εἴεγηα], 

10 Ῥας Ἱαῃ ποπ Ώεοι ππαπ{εβιεᾶᾷ 
Ὅν {πὸ αρρεατῖπς οἵ οαν βανῖοατ 
Οµν1ς ὀσοραδ, πο αβρομςμεᾶ 
δα], απ Ῥτοιρ]ί 1ο απᾷ Ἱπ- 
σοογαροπ {ο Πρηῦ {πποπρ] ἴ]ια 
ΘΌΒΡΟΙ, νηαγοππίο 1 πνας αρ- 
ροϊηζεά ἃ ὃγρτοασμαου, απᾶ απ 
ΡΟΡΙΙ6, απᾶ ἃ ἴεαεμεν. Ἐον {Π6 
πυμο]. «ατ1βαο 1 βαθὺ αἱδο ἴ]ιοδε 
ὑμῖηρδ: πεί Τ 81ὴ ποὺ αβαππεά: 
ἴον 1 Ίπιον Πίστη ΠΟΙ 1 Ίαγο 
Ῥεμενεᾶ, απά 1 απι φῬουβιδαθᾶ 
λαῦ Ίο 15 4016 {ο στιν {πᾶ 
ὙΠΟ 1 Πᾶνα οοπηπηθζαᾷ το 

19 Ἠπῃ ἀρδίηβὺ ὑπαῦ ἄαγ. Ἠο]ᾶ {Π6 
ραΐίοτι οἱ ὅβοιιμα πονάς σ]]σ]ι 
Όλοι. ας Πιοατά 1γοπα 1ηΘ, 1Π 
ΤᾺ 10} απιᾷ Ίουο συμΙε] 15 ἴῃ Οµτ]ρς 

14 ἆοραβδ. ὁ Ταῦ ροοᾶ {π]ηρ 16} 
πναβ ΟΟΙητηϊ θα τιπ{ο έἐμεο ῥτιαγ 
ἘΠγοαΡ. {πὸ ΤΉΟΙν αποβῦ ΒΟ ἢ 
ἀνο]]αεί] ἴῃ τας. 

15 ἩΤμδ οι Ἰαιοποεςεῦ, ὑπαὺ 81] 
ναί 76 η Αδία (αγπες απγαγ {γοια 
τη; οὗ ποπ 816 Ῥηγσοα]ας απ 

16 Ἠσιιποβαπθς. ΤΠο Του ρταπί 
1ΠΘΥΟΥ απ{ο {Π6 Ποῖιβ6 οἵ Οποβῖ- 
Ῥ]ονας: ΤοΥ Ίο οὐ τα[γα»]ας 16, 
ΘΠ ας ποὺ αβλαιποᾷ οἵ ΤΗΥ 

17 ομαῖπ; ὑαΐ, σοι 16 πναδ ἴπ 
Ὥοπια; Ἡαο βοιρηῦ τπο ἀΠήροεπί1γ, 
απᾶ {οππᾶ τηο (11ο Του στα 
τηζο Ἠπα {ο Ἠπά τπθγογ οἵ {Π6 
Του ἵπ ὑπαῦ ἄαγ); απά ἴῃ ΠΟῪ 
ΤΗΔΠΥ ήπρσς Ίο παρετε δὖ 
Ἐρῃορς, μου Ιπιογγεξί Υονγ πε]. 

- κι Γι 

1 ορ 

1αγ. 
δἐῖν ἐπίο 
λαπιο, 

3 α΄. 90- 
δογίησ. 

δαν. 
πεγαϊὰ. 

3405, 
ἐμαὶ 
40]! πὰ 
μαίῃ 
ἐογιηνὶ - 
ἴοα ιο 
πια 
αγ. "1. 
αεροςίῖ. 

ὅ α΄. 
πεαϊ- 
Ζιιῖ, 

ὃ ἃν, 
Τ]ιοσοοᾶ 
ἄοροςίῖζ. 

ΤΟΣ, 
Ποὶμ 
ϑρὶνϊξ 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Ε. 

« , ΄ δ - 3 Δ 3 / 

δ ὑπόμνησιν λαμβάνων" τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρί- 

του πίστεως, ἥτις ἐνῴκησε πρώτον ἐν τῇ 
.᾿ - 

μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ Ἐ, 
,΄ Νο ΕΣ. / » ὃὁ “ἢ 

ὃ πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. δι ἣν αἰτίαν 

ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα 
σ΄ ” 6. » Ν ᾿ “ Γ ΄ 

τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως 
- - 3 - 

Ἰτῶν χειρῶν µου. οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ 
Ἀ - 

Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ 
5 / Ν : “ Δ 3 » 

8 ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ. μὴ οὖν ἐπαι- 
- ν᾿ - - - 

σχυνθῆς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν, 
ειν" ν , » ο Ελ Ν 

μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ ἀλλὰ συγκα- 

κοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ 
ἢ Ὠ ΥΎ Π μ ᾽ 

΄“΄ / ς - Ν / / 

ϱ τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει 
ῳ ’ 3 Δ ν «ς ” 3 ΔΝ ἜΝ ’ 

ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ έργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατ’ ἰδίαν 
/ Δ / Ν ΄σ΄ { - » 

πρύθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν 
- - 5 - Ν , 3 / 

10 Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, Φανε- 

ρωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ 

8 καταργή- 
9 Ν [4 ,᾿ Ν Α 

σαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν 

σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

“ Δ 

11 καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, εἰς ὃ 

ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδά- 
-“ ἃ ΄σ 

15 σκαλος ἐθνῶνδ, δι ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα 
, ᾿ 3 5 ᾽ ’ ὺ “5 Ν 

πάσχω, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι οἶδα γὰρ 
) τ ἐ 

ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός 
» ᾿ ᾿ , 5 » , 

ἐστι τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην 
ν ς 

13 τὴν ἡμέραν. ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων 
ἣν 5 “ 

λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ 
5 ’ ω » ἈΚ “΄“- ἘΠ - Ν λὴ 

Ἡ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. τὴν καλὴν 
ν 

παρακαταθήκην φύλαξον διὰ Πνεύματος 

Αγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 
5 - “ 3 / , , 

1 Οἶδας τουτο, οτι ἀπεστράφησάν µε παν- 

τες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὧν ἐστὶ Φύγελλος καὶ 

16 Ἑρμογένης. δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ Ὄνη- 
ενος , 

σιφόρου οἴκῳ' ὅτι πολλάκις µε ἀνέψυξε, 
» 

17 καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπῃσχύνθη, ἀλλὰ 
/ ος , ΄ ϐ 5 , 

γενόμενος ἐν Ῥώμῃ, σπουδαιότερον " ἐζήτησέ 
- μιας - δ ἔα 

ΙΒ με καὶ εὗρε (δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν 
” Δ ’ Ψ ΒΡ ’ - « ,᾿ὕ͵ ο 

ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ) 
“ ’ ᾿ ἣν καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησε, βέλτιον σὺ 

. ’ 

γινώσκεις. 

ὃ λαβὼν 

3 Χριστοῦ Ἰησοῦ 

ὅ οπι. ἐθνῶν 

6 παραθήκην 

7 Φύγελος 

8 σπουδαίως 

891 
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Γον, υψ. 

1.0), ἴ]ιο 
1 8- 
νατι- 
πια ζα- 
δον τις 
«7 γϑέ, 
γι δὲ 6 
φαγίακον" 
οΓ {πο 
γι (8. 

ῥᾳ -- "δ᾽ 
δᾶ 7 ον ν 

τ 

π0),σαπι- 
016. 

1611 

 Ἴλοα {λαγείογθ, ΤΥ 500, Ῥο 
ΒίΥοΠΡ ἴῃ {ο ργαςο ὑπδῦ 15 ἴῃ ΟἨτ]βύ 
16818. 
2 Απά {π6 ἐήπσς ὑπᾶῦ ποια Ἠαδῦ 

Ἱοαγᾶά οἳ το Ἰαπποηπρ 1παἩΥ υπιζ- 
1169805, ἴ]μο Β4ΠΠ6Θ σοπηπηΙς {ποια ἰὼ 
{αμα {α]. τησ, ΠΟ 5181} ΡῈ 8016 {ο 
ἴθασ]ι οὔπιουβ α]δο. 
8 Έ]λοι ὑπογυίου οπᾶατο Ἠανάπεςς, 

α5 ἃ ΡΟΟΩ͂ βο]άΐεν οἵ «6515 01156. 
4 Νο τηδῃ {πδῦ γγαττεῃ, οπίαπρ]εἴ]ι 

Ἰήπηβε] ση] Όλο αβαῖτς οἳ ἐς 116, 
Όλα Ίο ΤΥ Ῥ]εαδο τη νο Πα ἢ 
6Ἠοβ6π Ἠϊπη {ο "6 ἃ 5ο]ά1εν. 
δ Απ 1 ἃ τηϑ 8150 5ίγ]νο ΓοΥ τηδ85- 

{θχ165, εἰ 18 πΠ6 ποῦ οὐ νηθαᾶ εχοερί 
1ο ϱ1νο Ἰαπν{α]]γ. 
6 Το Ἡπβραπάπιαν ἴλαί ]αβοι1- 

οὔἩ, ππαδῦ ο Ἀτβυ ρατία]κον οὐ ἴ]ιο 
ἔντ5. 
7 Οοηβιᾷεν ταῦ 1 βὰν, απά ο 

Τιογᾷ ρῖνο λαο ππάετείαπ (πρ ἴῃ ἃ}]} 
πρβ. 
8 Ἱοπιαπρεν {]ιαί ᾗεδας Ομτὶδί οἵ 

{ιο 5οο οἵ Ώανίᾶ, γγας ταϊβδοᾷ Γτοτη 
Ώιε ἆοαᾶ, δοοογαϊηρ' {ο τὴ (ἄοβΡε]: 
9. Ἠγ]λοαγεῖι 1 που ἴνοιρ]ο αδ 80 

ον!] ἄοον, δυο πηΐο θοπαᾶβ: μα {Π6 
πγογᾷ οἳ (αοά 15 ποὺ Ῥοτπά. 
10 ΤἘμοαγείοτο Τ επάατο αἲ ἐμίπρε 

{0Υ {πο οἱ θοῦ 5 Βαἷο5, ὑπαῦὺ {πεγ τηαγ 
αἱδο ορίαϊπ ο βα]ναῦίοι πμ] 15 
πι ΟΠ ἰϑὺ ᾖεβας, πι εἴεγπα] ϱΊοΥγ. 
11 7 ἐ8 ἃ {αι πα] βαγ]ησ: ἴον 1 τ 

Ῥο ἀθάς εὐὐέξ, πι, πο 518}] 4150 1ἴγθ 
"οὐ, λΐην. 
12 Τῇ νο βαΏ αυ, νε 51Π18}1 αἷςο τοῖσι 
θέ] ᾿ΐηι: ἢ ντο ἆαπγ Πτα, ἢ6 8150 
Ὑ11} θην τς. 
18 Τῇ νο Ῥοε[ίογο ποὺ, γεί Ίο δ 1 εἴ]ι 

Τα 1 Ππ|, Ίο οππποῦ ἀἄεπγ Ἠπηδα][. 
14 Οἱ [πΠ686 ὑπίηρβ ρα{ {επι ἴῃ 16- 

ΙΠΘΙΠΡΥΑἨςΟ, ομαχρῖης {ᾖεπο Ῥαΐογα 
{π6 Τιογᾶ, ἠιαῦ οπεγ 5 νο ποῦ αδοπς 
σου {ο πο Ῥτοβί, διέ {ο {πΠ6 58}- 
γαγί]πρ οὗ {Π6 ἨθαθΥς. 
15 Ῥπᾶγ {ο βΠεσγ {ΠΥΡΕΗ αρργογεά 

ππ{ο ἀοᾶ, ἃ νγου ήδη ]λαῦ πεε εί] 
ποῦ {ο 6 αβμαιπες, τ1ση{]σ ἁῑνιάϊπρ 
{Π6 που οἵ ἐστί. 
16 Ῥαΐ β'νπιπ Ῥγοίαπθ απᾶ ταῖη Ῥα)- 

ῬΗπρβ, Γ0Υ {]ιογ ση] 1Πογεαβθ τιηΐο 
ΙΠΟΥΘ προς ΠΙποβς. 
17 Απᾶ Ολαῖν νου πν]] εαῦ ἃ5 ἆοΐ]ι 

ἃ Ἰσοαπ]κου: οὗ ποτα ἰ5 Ηγπιθποτβ 
απ Ῥμοίις. 
18 Ίο οοποεγηῖηρ ὑπ {γαί] Ἰανο 

ογγεᾷ, ςαγίης ἴ]αί {Π|ὸ τ θα θοῦ! 
15. Ῥαβῦ δἰγθδᾶγυ, δηαἃ οτοτίἩτοτγ {16 
[α 10} οὗ 80118. 

1881 

Ὁ ὍΠοιῖ {πογοΐουθ, τὴν ΟΠ], Ὦε 
εἰγοπρί]λεπθᾶ ἴῃ ὑπ6 ργασο ελα 

218 ἴῃ Ομ γιθῦ 9655. Απά πο 
{π]ηρθ ΠΟ. ποια Ἰαδῦ Ἠεατᾶ 
ΤΥΟΠΙ Τὴ6 ΑΤΠΟΠΡ ΤΠ ΠΥ ΥΥΙΓΠΘΡΒΡΘΡ, 
{πο 6116 οοτητηΙ{ ἔλποι {ο Ταἰ λε [α] 
ΊΠΘΠ, ὙΠῸ 5181] 06 2016 {ο {σασ]ι 
οἴλμεγς 8150. ΤΌΠΟΥ Παγᾶᾷςδμῖρ 
ὙΠ πιο, ἃ8 ἃ σοοᾷ 50] ΟἼΟΥ οἳ 
Οὐμήβέ ὅθθαβ. Νο βο]ά1εν οἩ 86Υ- 
νίσο οπζαπισ]οῦ]ι Ἰήπιβαο] ἴῃ μα 
αζαΙΒ οὐ ἐωῖς Ἠΐο: (ναί Ἠ6 τα 
Ῥ]εμδο Ἠϊπα πο επγο]]εᾷ Ἠπη αδ 
ἃ βο]ά1εν. Απᾶ 1 4150 ἃ πια 
οοπ{επᾶ ἴπ {1ο ρατΠΘΒ, μ6 15 ποῦ 
οχουπεᾶ, οχθερί ἢ Ίανο οοη- 
{οπάσοᾷ Ἰωνίαν. ἜΤϊλο Ππαβραπ- 
ΊηΩ {]αῦ ]αροατεῦΏ τητιβύ ο 86 
Βνοί ἴο Ῥρατία]κο οὗ πο ἡντι 8. 
Οοηριάον νηιαῦ Τ εαν; {ον {ια 
Τιονῇᾷ 518} ρῖτο ἴοο τπᾷθ- 
βαπάίπρ ἴῃ 811] ἐπίηρθ. ἍΤ6ε- 
ΙΠΘΙΗΡΕΡ ἆεδαςδ ΟἨτὶςδς, τΊβδή 
{γοπα πο ἀ4εαᾶ, οὗ {πΠ6 βοοᾷ οἵ 
Ῥαν]ᾶ, αεσογᾶῖπρ ἴο ΤΥ ΡΌ8- 
ΡῈ]: νου Τ Βα ΠΑ 5810 
τπηΐο Ῥοπᾶβ, α5 ἃ τηδ]θίδοϊου 
Ραῦ {πὸ ποτά οἵ ἄοᾶ 15 ποὺ 
Ῥοππά. Ἐμοαγοείογεο 1 απο 81] 
Ώήπρς Το πο βἱϑοῦ 5 βαᾶῖκθ, ἴ]αί 
ΠΟΥ 4150 τὺ οΡρίαϊπ ἴμθ 58]- 
παοη ΠΟ. 15 ἵπ Ομ] {6515 
γι οἰεγπαὶ ρ]οιγ. ἘΔ ία] 
15. πο ὀβαγίπρ: Έου 1 να ἀῑοᾷ 
σημα Ἠϊτη, πο βἶια]] αἱδο Ἠνο 

19 ΠῚ Ἠπη: 1 νο απ πτα, νο β]ια]1 
4,150 τοῖρη υπ] Ἠϊτα: 1 πνο 811] 
θην Ηῃ, Ἡθ 8150 ση] ἄθῃγ τς: 
1 πο απο {α101]655, Ίο αὐιάσί]ι 
{Ὁ {01 Του πὸ αηπιοῦ ἄεπγ Ἠάπῃ- 
η 561}, 
Οἱ ἴμοθβο ὑπίηρϑ Ῥα{ {ποπ ἴῃ 

ΥΘΙΠΘΙΠΡΥΑΠΟΘ, ολαχγρίησ ἐλοηι Τὰ 
Όλο βἱρῃί οὗ 5 {1ο Τιοτς, {ια αγ 
βἼνο ποὺ αροιί πγογᾶς, {ο πο 

ο» 

νὰ 

στ 

σ» 

-1 

ο 

[ο] 

10 

1 μι 

ἰδ 

19 

14 

Ῥτοβί, ο πα βιιρνουθηρ οὗ {πεπι- 
1 στ ιαί ἸθαΥ. «ἄἶνο ἀἆπίσοπερ {ο 

Ῥγοδοπί {1γδε]ί αρρτογοᾶ απίο 
ἀοᾶ, ἃ ποτ]απαι ἴπαῦ πιορδί]α 
ποὺ {ο 6 αδλαπηαᾶ, «Παπάς 
ατ]ρ]Ώί πο ποτά οὗ σα. Ῥαΐ 
Β5Ππη Ῥγοίαπο ῬαβρΗπρς: ἔοχ ΠΟΥ 
να] Ῥγοεεεᾶ {ατμαγ ἵπ τιηροῦ- 
111655, απά δι σου πι] ὅ οαῦ 
α5 ΠΟΥ ἃ σαπσΥθηοθ: οὗ ν/λοτη 15 
Ἡπσπιεπαπς απά ΕΠμηοίς; της] 
νο οοποθγπῖης λα {γα Ἠανο 
θργγαίΙ, βαγῖησ ὑμαὺ Το γαβΙτ- 
χοσβίοι 15 Ῥεϑὺ αἰἱτεαάγσ, απᾶ 
ογοτίτοι πο {πι οἵ 8οπιο. 

16 

1 -: 

18 

1ου, 
Ίαλο {ή 
ραν πι 
51 {7} }7- 
111 

ος 
Φ11ρ, α8 
ὅο. 

3 ΟΥ, 
δϑαμίηρ; 
Τον ὕ δὲ. 

8. ΜαπΠΥ 
αποϊοης 
Δα ΠΟΥ - 
{165 τοδᾶ 
σοα. 

401, 
οὐ πι 
α 
δα ἰσλή 
60186 1η 
{ο 100 
ο ἔχις, 
ΟΥ, 
{σι 
ατυϊαϊηῃ 
ιο ισογαῖ 
ΟΥ̓ ἐπ (]ι 

δ 0», 
δαργοαᾶ 

6 αν. 
φηυδδοα 
ία 
πιαγ]. 

7 Βρπια 
αποϊοης 
ααὐλμοτῖ- 
65 γουᾶ 
α γεδιγ- 
| γεο({οπι. 
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ν 3 ,ὔ ᾽ δ ΄“ 3 “ αν. 

2. Σὺ οὖν, τέκνον µου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χα 
ἘΦ’ (9 ΄ - 9 “ ΚΟ ΠΒ Ν 

9 ριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας 
ΕῚ 5 σι Ν - ’ δὰ 

παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα 
, - 2 [ή ιά « Ν 

παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ 
΄, «ἡ 

8 ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. σὺ οὖν κα- 
: ᾿ Ἐ 

κοπάθησον! ὡς καλὸς στρατιώτης ᾿Ιησοῦ 
- » ’ 

4 Χριστοῦ", οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκε- 
΄ - - ΄“ 

ται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ 
’ Ν ΄ 

ὅ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ 
3 “ 5. εἶ , τὸ , 

τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. 
- ἈΝ ΄“ - “ 

ὃ τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρ- 

τ πῶν μεταλαμβάνειν. νόει ἃ λέγω" δῴη! 
“ ; 

8 γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. μνημο- 

νευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νε- 
΄“ α) ΄ Δ (ὃ μὰ Ν ΕΣ - 

κρῶν, ἐκ σπέρματος Δαβίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέ 
ὶ 9 τς , κ ε 

9 λιόν µου ἐν ᾧ κακοπαθώ µέχρι δεσμών, ὡς 

κακοῦργος' ἀλλ᾽ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδε- 

10 ται, διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς 
” ’ “ Ν 2 Δ / ’ ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι 

τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, μετὰ δόξης αἰωνίου Ί] πιφπο Ποσο σης ης ὡ 
Φ ΔΝ 

11 πιστὸς ὁ λόγος" Εϊ5 γὰρ συναπεθάνοµεν, καὶ 
/ ο » ς , Ν / 

19 συζήσομεν' εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύ- 

σομεν' εἰ ἀρνούμεθαῦ, κἀκεῖνος ἀρνήσεται 
Ἐν μήκη » - εκ , ᾿ 13 ἡμᾶς" εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει 
5 / ο τ Ν » , 

ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται. 
- ε , , . 

Ἡ ὋΦἜΤαῦτα υπομιµνησκε, διαμαρτυρόµερος εγ- 
/ - - ᾽ ώπιον τοῦ Ἐυρίουῦ μὴ λογομαχεῖν εἰς 
δὲ [κ Ἐ- Φ ΄ ΄σ 

οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν 
3 , , ΔΝ / 

16 ἀκουόντων. σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον 
[οἱ σφι οὐ » / 3 

παραστῆσαι τῷ Θεῴ, ἐργάτην ἀνεπαί- 
5 “ - 

σχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς 
αν 13. ’ Ν 

10 ἀληθείας. τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας 
.“ τ «τς - Ν , 

περιϊστασο' ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν 
5 / Ν ς / .”΄ - ε / 17 ἀσεβείας, καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγ- 

ν “ . - Ε) Ν ς ΄ Ν γραινα νομὴν ἕξει ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ 
όι ιο 

18 Φιλητός' οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστό- 
λέ πο ΞΕ ΤΩ Πδ χησαν, λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγο- 

᾿ 8 ΕΣ ᾿ 

νέναι, καὶ ἀνατρέπουσι τήν τινων πίστιν. 

συγκακοπάθησον 

τῷ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 

5. ὃ 4 δώσει 

δ᾽ ΜῈαγ. εἰ 

ἀρνησόμεθα 

7 ᾳἀὰ γὰρ 

δ Μαν. Θεοῦ 

9. ἐπ’ 

10. Ἠαγφ. οι. τὴν 



894 1. ΤΙΜΟΤΗΥ ΤΠ. 19'--Π1Ι. 8. 

᾿ 0)", 
δίεαᾶγ. 

10), Γ0)- 
ύεαγὑιθ. 

16». 
αισα]ιο. 

᾿ ΟΥ, ο 
10 7μασ- 
ΟΙ, 

1611 

19 Νοτοτί]ια]οβς {πὸ Γοππᾶαίίοι οὗ 
οὔ βίαπᾶεί]α 'β1να, Πανίτρ {116 568], 
{πο Τιοτᾶ Ἱκπποπγοί]ι ἔ]πεπα {πῶ αγο Ἠ18. 
Απᾶ, ]οῦ ανα οπο ἐλμαῦ παππεί] λα 
Ναπιθοἳ Ομ δύ, ἀαρανί {τοι Παπ. 
20 Ῥαΐ ἴῃ ἃ στοαῦ Ἠοπςδθ, {ενα ἃ. 6 

ποῦ οη]γ Υοαββεὶς οἳ ρο]ς, απιά οἵ βἴ]- 
νθ6χγ, Όα{ 150 οἵ που, απά οὗ εατ{]ῃ : 
απᾶ 5Ο0Π16 {ο Ἡοποιν, δ 5ο1Π6 {ο 
ἄἱβμοπογ. 
21 Τῇ ἃ πια ἐΠεγείοτο Ῥαχρο Πήπῃ- 

5617 ἔγοπι {]6βθ, 11ο 5181} 06. ἃ Υοβξο] 
τπιηΐο Ἠοποτς, βου] θα, απᾶ τπαοί 
10Υ ιο Μαξίετ’5 τιδο, απά Ῥγεραχεᾶ 
τπιηΐο αΥ6ΥΥ ροος νοτ]ς. 
22 Ἐ]οο αἱδο γοπυ{α] Ἰαδίς: ὍΌτί 

| Το1ον τΙρ]{εοαςηθΒς, Τα }, επαν]{Π, 
αφαπσο τι μοι ναί 6811} οἩ {π6 
1 Τιοτᾷ οαὖ οἵ ἃ ρατο Ἱοατ{. ] 

25 Βαύ {οοΠβ] ἃ πα πη]εαγησᾷ απ68- 
ἰϊομβ αγοῖᾶ, Ιπιοπίπρ λα ἴπεγ ἆο 
Ροπάετ βἰ]ζε5. 
ϱ4 Απά {πὸ βογναπέ οἵ ἔἶο Τιοτᾶ. 

τητιϑὺ ποὺ βἰχῖνο: μαῦ Ῥο ροπ{]ο ππίο 
811 τησῃ, αρί {ο ἴθασ]ι, ΓραβΙοΠί, 
25 Τὴ πηθε]κπθβς Ἰπβίγαοβίπρ ]ιοβα 

ὑλιαῖῦ οΡΡοβο {μετηβε]νες, 1 «οά ρεγ- 
βἀνοπίατο πν]]] σῖνο {]πεη τορεπίαηοθ 
{ο {Πε αοἰπιοπ]εάσίηρ οἵ {π6 νπί{ῃ. 
20 Απᾶ ἴλμαί ἴΠεγ τηαγ Ἰχασογνον 

ἔμεπηβο]γος οτί οἳ ὑπ6 ΒΠαΥ6 οὗ {πὸ 
θυ", πηπο 806  {β]εη οαρύϊνο Ὦγ ΠΗ] 
αὖ Π15 ΠΠ. 

.. 98 ΤΗϊς Ίσιου αἷβο, ὑἐπαῦ ἴῃ {116 Ἰαϑὺ 
ἄαγς ρογ]]οἩς {1165 5112} «οπ1ο. 
9 ἘῸΣ ππθη. ]ια]] "6 1ογους οἵ ἐΠαῖτ 
ο ΡΕἱΥ65, οογοείοῦς, Ῥοβδίενς, ΡΟ, 
Ῥ]αΞΡΗΘΠΙΟΥ, ἀἱδοροςΙεηί{ {ο Ῥαταπίς, | 
παπα π]«{α], απ]οΙγ, 
5 ΥΠΠοαὺ παίατα] α οσο, ἐγστιοθ- | 

Ὄχδακους, | {αἱ5ο αοςΠΡΟ6ΥΒ, Πποσπ{]- 
ηθηῦ, ἄθνσα, ἀεβρίδετς οὐ ὕποβο {]αί 
αγθ σοοᾶ, 
4 Τνταϊίους, Ἰεαάγ, Πρ τη ΘΩ͂, 

Ίογανς οὗ Ρ]δαδάΥΕ5 1Ποτθ {118} ἸΟΥΘΥΒ 
οὗ ἀοα, 
ὅ Ἠανίηρ ἃ ΤΟΙ οὗ σοᾷπεβς, Ὀτιῦ 

ἄαπγῖηπς ἴ]ο Ῥοπογ {]ογθοοξ: 15ο 
Β1ΟΏ ἴπτη απγαΥ. 
6 Ἐον οὗ {115 βουῦ τὸ ὕποὺ ΒΟ 

ΟΥ̓ΘΘΡ ΙΠίο Ἠο1β65, δι] θα οαρἰῖνο 
ΒΥ σπου ἰδθη ὑ ἢ} 5105, 168 
Άννας ὙΥ10}} ΟἼΟΥ 5 ἠδής, 
7 Ἠνου Ἱεαγηίπς, απ πουεν 8016 {ο 

οοπηθ {ο 1ο Ἰαιογ]οᾶσα οὗ ἴ]πο (ναζῃ. 
8 Νου ἃ5 98:65 δι «ἈΠΌ. 65 

πιιζηςεοοᾶ ΜοΡος, 50 ἄο {Π656 4150 Το- 
β]βύ 086 ἔσται ; ταθῃ οἳ οογταρί τη] 18, 
περτοβραίο οοποργηῖηρ ὕΠ|0 ἴα 16}, 

1881 
19 ἩἨον οὶ ο Άντα {οππᾶαβοπ οἳ 

αοα απάείΗ, Πανίπρ 015 568], 
Τ]ιο Του Ἱππιουγεβ] Όπετα {]ια! αὖγο 
115: απᾶ, Τιοῦ 6ΥΟΥΥ οπθ {ας 
παπηΘ{Ι 11ο παππο οὗ {π6 Τιογᾷ 
ἄορατί τοπ τη} ]Ρ} ΘΟΈΒΙ655. 
ΝΟΥ ἴῃ α ργοαῦ Ἰοιξθ ἔπ 676 416 
ποῦ ΟΠΙΥ Ὑ6556]5 οὗ ρο]ά δηᾶ οἳ 
βΊ]νου, Ὀπὺ 150 οὗ ποοᾶ απᾶ οἵ 
δα {]ι; απ  8οππθ τι{ο ἨοποιἨ, 
απιά 8οΠ16Θ τιηΐο ἄἴδμοποιν. Ἡ 
α ΙΙ ΤΠογαίογθ Ῥηχρο ΠΪ ΤΉ 56] 
{ΥΟΠΙ ᾖιθρο, 11ο β]α]] "Ὸ ἃ νοββε] 
πο. σοποιαν, βαποβοεᾶ, πηθθί 
ΤΟΥ ὑπ τηδϑίου 5 πδο, Ῥγοραγθς 

3 προ 6ΥΕΙΥ ροοᾷ σοῦ. Βυΐ 
Ώοο σου] Ππιβύβ, απᾶ {οἶ]ου 
αἴζου τΙσΠ{δοπβησΡΕ, Γα151, Ίονο, 
Ὄθυσθ, πι Ποια {]ιαί 681] οἩ 
Ἴμο Τον οαὖὐ οὗ ἃ Ῥαχο Ἰθατῦ. 

25 Βαὺ ΤοοΗδ] απᾶ ἱρπογαπί ᾳ116β- 
Ποπίηρς το[αδο, Ἰσιονήπςρ {πῶΐ 

24 ἴλπογ ροπᾶον βἰτιθ. Απά ἴ]α 
Τιονᾷ 5 1βουναηῦ τητδῦ ποῦ β1Ἴνο, 
Ῥαΐς Ῥο σοπ{]ο {ογατᾶς 811, αρ 

26 ἴρ ἴδαςμ, οΥρεατίπρ, ἵπ πηθε]κ- 
11θ88 3οογτοσθῖπς ἴποτη πας ο)- 
0506 Ώοιηβο]νοβ; ΙΙ Ῥεγαάτει- 
Ἔπτο αοα 1παγ σῖγα ἴ]απι ταρθιι{- 
806 πηΐο {1ο Ἱπιοπ]οᾶρο οὗ πε 

20 γι}, δα ἴ]λογ τηαγ 9ΥΘΟΟΥΘΥ 
ἐιοτηδο]νας οαὐ οἵ ἔμα 5586 οὗ 
ομο ἄδθυ]], Πανίηπρ Όσοι 4{α]κοτ 
οαρίνο ὅθυ ὑπὸ Του ̓ εεγναπέ 
ππ{ο {π6 ψ1}} οἳ αοά. 

3 Βιυῤ πον {π1|85, ὑμαὺ ἴπ ὑπο 
Ἰαϑδὺ ἄδυϑ ρτίῖεγοιςβ {ϊπη65. 5118}} 

2 690Π16. ΕΟΧ 126} 5}18}] Ῥο ἸΟΥΘΥΒ 
οὐ 561, Ἰόυθὺβ οὗ ΠΙΟΠΕΥ, Ῥοαβί- 
Σπ], ΠαπιρΊ ὗν, ταῖ]ους, αἰβορϑαϊθηῦ 
ἴο Ῥαχοπίβ, απλαπ]κ{α], ππλοίγ, 

ὃ νηωιοας Ἠηπίιταὶ αβεσίοτ, Ιπῃ- 
Ῥ]ασαβ]ο, βΙαηά6Υ6Υ5, νηἑ]ιοτῦ βα]{- 
οοπ/{γο], Ώ6γσ6, πο 1ουοχς οὗ ροος, 

4 ἰταϊίοι5, Ἠεαᾶρίτοιρ, ρε αρ, 
Ίογευ5 οὗ ρ]εαδατο γύην Ενα 

δ Ἰονϑὺβ οὗ αοά; Πποϊᾶϊηρ ἃ ΤοΥΊῃ 
οἵ ροα]ηθβϑθ, μαῦ Ἱανίης ἀθι]οα 
{Π6 ῬόνοΥ ὑπουθοῦ: Ίγοτη ἴ]ιοςο 

Θ 150 ἔπ απναγ. ΕῸΣ οὗ {Π656 
αγο ΠΟΥ {Πδῦ «γαρ Ιπίο Ἠσπβος, 
απ ἴα]κο οαρίνο ΡΠΙΥ ἹΓΟοΠΊΘΙΙ 
Ἰαά6ι ση ΒΙΠΕ, 1εᾷ απαγ Ὦγ 

7 ἀϊνει» 1155, ανει Ἰοαγπίῖπρ, απιιὶ 
ΊθΘΥοΥ αὐ]ο {ο 6οπ1θ {ο {Π6 ΙκΠΟΥΥ- 

8 Ἰοᾷσο οἵ {π6 τα ἢ. Απα Ἰϊ]κο α5 
14ἨΠ65 απά «αργα τι πβίοοα 
Μοβ6β, 5ο ὁ {Π656 αἱδο νι βία 
{86 (γα; 1πεη οονγαρθες Ιπτηϊηᾶ, 
χορχοραίθ «οποθγηῖης πο Γαλ. 

20 

Θ᾽ Ὡ] 

1 αΥ, 
θογι- 
δονυα. 

205, π- 
ΕΝΩ: 

δαν, 
ΕΠΙ {0 
80} 67"- 
1098. 

4 αν. 
{α]ιο)ὶ 
ανα. 

δουν, ὃν 
ιο ἄ συ 1ῇ, 

αιίο ἴ]α 
“ΟἿ ὦ 
δ ΤᾺ 
ιο 
ατροὶς 
{Ππ6 (νο 
ΡΙο- 
ΠΟΙΠΒ 
ατο ἁ1[- 
Του θηΐ. 



ἘΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ . 

μ ᾿ “ “ἂν 

19 ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ Θεοῦ ἕστη- 
» ι - / ” 

κεν, ἔχων τὴν σφραγίδα ταύτην, [Ἔγνω 
’ . 3 2” “ / 3 / 

Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί, ᾿Αποστήτω 
ΕΣ δ ὦ / “ ς ᾿ Φ Άι ΝΥ ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα Χρι- 

αἹ1 ” /᾿ ν ΡΥ Δ. 3 ” / 

20 στοῦ1], ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστι µόνον 
, - πώς - 3 κ᾿ Ἀ ΄ 

σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα 
ΝΙ 9 ’, ΝΥ ὁ Δ 3 / ἃ 5 3 

καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμήν, ἃ δὲ εἰς 
ε) / Αλ 3 » / ς νι .” 8 

81 ἀτιμίαν, ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ 

τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, 
ΠΝ “ / 3 “ ο καὶ 12 εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον 

5 ᾿ ς ΄ .) Ν ; 
99 ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. τὰς δὲ νεωτερικὰς 

ἐπιθυμίας φεῦγε' δίωκε δὲ δικαιοσύνην, 
, 5 / / ΔΝ - 

πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην, μετὰ τῶν ἐπικαλου- 
΄ Δ . κοῦ κ. » 6 ” δί 

μένων τὸν Κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 
ν Ν ν Δ ” / / 

93 τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις 
- κ᾿ “ τν δν 

94 παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι μάχας. δοῦ- 
3 - κε 

λον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ἤπιον 
5 Δ ; , 3 / » 

95 εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, ἐν 
/ Ν . πραότητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους 

/ ὃ -“ 13 3 - ς ν ’ 3 

μήποτε δῷ 1) αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν εἰς 
Ὄ 9 ᾽ , Ὧν .9 / » - 

20 ἐπίγνωσιν ἀληθείας, καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς 
οἱ / / 3 ’ ΠῚ 3 

τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐ- 
“14 » ΑΝ Ε] ἰ,: ΄ 

τοῦ "Ὁ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 
“-“ Δ ’ ” ” ” / ε , 

5. Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέ- 
, 

8 ραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί. ἔσονται 
Ν 4 

γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, Φιλάργυροι, 
. ’ ς / “ 

ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν 
3 - 3 2. ἡ 4 

8 ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, 
᾿, ὃ ὃ 1β δὰ 3 - αρ 
ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, 
” / ; “ 

4 ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφω- 
- / ” "ἡ 9, ὅ μένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχον- 

/ ΕῚ ,ὔ Ἁ ΑΥ ’ 

τες µόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν 
» κ » ΄, 8 , 

αὐτῆς ἠρνημένοι καὶ τούτους ἀποτρέπου. 
/ ,ὔ 

6 ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς 
Ψ ΔῈ 

οἰκίας, καὶ αἰχμαλωτεύοντες τὰ] γυναικάρια 

σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις 

Ἰ ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα, καὶ μηδέ- 
ε » ΄ 

ποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνά- 
Δ / “ “ 

8 μενα. ὃν τρόπον δὲ ᾿Ιαννῆς καὶ Ἰαμβρῆς 
᾽ ΄ “ ΄ - 

ἀντέστησαν Μωῦσεῖ, οὕτω καὶ οὗτοι ἀνθί- 
ο. / 

στανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρ- 
, . - »κ 7 

μένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. 

695 

Ἡ Κυρίου 

13 ϱηι. καὶ 

19 δῴη 

1 (Μαγᾳ. ὑπ αὐτοῦ, 
εἰς) 

1 αἰχμαλωτίζοντες 



890 

ον, 

ἴ]ιοιί 
ιαδί θε] 
« εἰλἐϊ- 
«επί 7ο1- 
ἐοιθθ}" ο]. 

Γον. ρο- 
7ευίος. 

1ου, 

Τι 1. 

1. ΤΙΜΟΤΗΥ 

1611 

9 Ῥτ{ {ευ »]ια]] ργοοθεᾷ πο ΓαγῦΠεν: 
{0Υ ὑπ  ῖυ {ο]]γ 5181} 6 τπαπ/{6ρί αππ{ο 
411 πιει, 8 16ίΙΥβ 8150 σγαβ. 
10. Ῥπαΐ "ποια Ἰαξί {αγ Ίσιοσνη τησ 

4οσΊπθ, ΤΠΦΠΠΕΥ οὗ Ἠ{α6, ῬΌΓΣΡΟΒΟ, 
}α1μ1,]οπρεαβετίης, επατΙψ,ραῦίεπςθο, 
11 ῬοχγρβεσοπίίοἨπβ, αΠΙοΙοπς ΠΟ ἢ 

ὀδτη6 πηΐο πιο αὖ ΑπΠίΙΟΟΠ, αἲ 1ο0- 
πῖιτη, αὖ Τίνα, πγηλαῦ ρεγβοσα{ΙοηΒ 
Τ επάπτεά: μα οαὖ οἳ ἔπεια 811 {πο 
Τιονᾷ ἀεμγετεᾷ της. 
19 ὙΎοα, απᾶ 81] ναί νηἩ Ἠνε ροῦν ἴῃ 

ΟΜν]βίσεβαβ, μα]! ϱαεγ ρογβεσπ{Ιοη. 
18 Ῥαἱ ον1] πε απᾶ βεάπεστς 518] 

γγαχ ΥΥΟΥΒΘ απιᾶ πουρο, ἀθεεῖνίηρ, δη 
Ῥοϊηρ ἀθοσινεᾶ. 
14 Ῥαῇ εοπθπαο ποτ ἴῃ {πε ἐΠϊπρβ 

ν/μῖο] ποια Ππαϑὺ Ἰοαγπαεᾶ, απᾶ Ἰαδῦ 
Ῥθεπι αβριγεᾶ οὗ, αιονήτπρ οἳ πλοία 
{ποῖ παβὺ 1εαγποᾶ επι. 
15 Απᾷ {πδὖ ἔτοπα ἃ ο] που Ἰαδί 

Ίσιουι ὑπ ΠΟΙ Ῥοπϊρίαταβ, ΒΟ 
ΔΥ6 8016 {ο τηα]ο ἐΠ|66 γήδο πιηΐο 58]- 
γαϊίοιι ἐπγοιρη Γαλ ΒΟ 15. ἴῃ 
ΟΒυιϑὺ 9 6βιι8. 
16 ΑΙΙ Βοπϊρίατο {5 ρίνθῃ Ὦγ Ἱπβρῖ- 

γαίοιι οἵ οὔ, Δα {5 Ῥτοβίαβ]ε ἴον 
ἀοσίαΊπο, {οΥ ταργοοξ, ΤοΥ οοχτδείΙοἩ, 
{ου ᾿πβδύσπιούϊοι ἴῃ τΙΡΗ{ΘΟΠΡΠΘΒΡ, 
17 Τ]ιαῦ {πὸ πια οὗ ἄοά πιαγ Ῥα 

Ῥοχ{θσῖ, | ιγοιρ]]γ {ατπήρ]ιος πηΐο 
811 σοοα ποτ]. 

4 Τ «αχρο {πεε ὑμπογοίουθ Ῥε[οτε 
οᾶ, απᾶ ἐδ Τιονᾶ 1ο5ας ΟἨτίςί, πὸ 
β]α]] Ίαᾶσο {π6 απ]ε]ς δα πε ἀεαά 
αὖ 115 αρροατΊπς, απᾶ Ἠ5 Κἰπρᾶοτα : 
9 Ῥνοαο] {πὸ ποτά, ο Ἱπβίαπί ἴτπ 

Ρ6ΔΡΟΠ, οπῦ οἳ Β68ΡΟΠ, ΤΟΡΥΟΥΕ, 16- 
Ῥι]κο, οχ]λοτί να 81] Ἱουρραβοτίης 
απιᾷ ἀοσίτππο. 

8. Ἐον {Π6 πιο γη] οσππθ πν]ιετ ἴπεγ 
πν] ποῦ οεπάτο βοαπᾶᾷ ἀοοίγϊπο, Ῥαῦ 
α[ίον αι οὗ Ἰαδίς πα! {πεγ 
Ίσα) {ο Ειειηρε]νεβ ἴδαςμανς, Πανίπς 
Πομίπρ ΘΕΥΒ: 
4 Απά {λεν 5181] ανα ἄνα εῖν 

οα15 Ίτοπα {πὸ ἐγάδα, απᾶ βΠαΠ Το 
ἰπππο απ{ο ἔαριας. 
δΒαῦ ταῦθ ἔ]οι τη απ ήπρς,οεπᾶατθ 
α{ΠΙοῦΙος, 4ο {Π|6 ὑγουὶς οὗ δὴ Ἐναπρε- 
Ἠδί, πη αῖτο 11} Ῥτουξοἳ ΕΥ πΙΙΠΙΡΩΥ. 
6 ἘῸΥ 1 ἅτ πον τθαγ {ο Ῥο οβετεᾶ, 
απ λαο {ΐτηθ οἳ τὴν ἀερατίατε 15 αἲ 
πη. 
71 Ἰανο ἴουρῃῦ ἃ σοοᾷ Άσηί, 1 

Ίανο ΒΗΘ α Τὴν οοἩσ5θ, 1 Πάγο Κερί 
{πὸ {α1 (1. : 
8 Ηδποϑίουἢ λετε 15 Ἰαἱᾷ αρ {ου 

118 ἃ ΟΥΟΥΥΠ οἳ χΙσΗΘΟΙΞΊΠΘΡΒ, Ὑ/ΠΙ6]ι 

11, 9---ΤΝ. 8. 

1881 

9 Ῥαΐ {πΠ6Ὺ 5118}] Ῥγοεοθᾶ πο Ταχ- 
Όπου: 1οΥ ἰ]ιαῖγ 1ογ β]αΠ 6 
οσιᾶάσπό απίο 811] παοπ, 5 {μπαῖγς 
4150 «.1Πθ {ο Ῥο. Βαῦύ {μοι ἀ1άδί 
ΤΌΠΟΥ ΤΥ {εασμῖπς, οοπᾶποῖ, 
Ῥύγροβθ, ζαῖῃ, 
Ίογο, Ῥαΐΐεπςθ, ρϑυβθοιίοηβ, βαΐ- 
{οίησς; πας {μΐπρς Π6 7611} τα 
αὖ ΑἸ ΠΟΘΙ, αὖ Τοοπίστη, αὖ Τ8- 
τα; σμδὺ Ῥονεεσπίοιπς 1 6η- 
ἀυγοᾶ: απά οι οὗ ἴπεπι 81] πε 
Τιογᾷ ἀεμνετεᾶ 1ηθ. Ὑθα, απᾶ 
41 ἴμαί που Ἰνο ροᾶΙψ τι 
Οµτ]δς 9655. 5118} ραῇογ Ῥει- 
φοοπΊοἨι. Ῥπὸ ον πιοη απά 
πΠροδίουβ 5Π8}} ὰχ ψΌΥΒ6 απᾶ 
ὝΟΥΒΘ, ἀθεαῖνίπς δπα Ῥεϊπρ ἆθ- 
οαϊνοᾶ. Βαῦ αριᾶς ὅποι ἴῃ {ια 
ἠήπσα ΒΟ ἴ]οαι Ἠαβς ΊεαΥπ- 
οἆ απᾶ Ἰαρί Ὄοδει αββαγεά οἵ, 
ποπήηπρ οἵ Ίποτι ποια Πας 
Ἰεαγπθᾶ Όππθπα: απᾶ {πδῦ τοπ ἃ 
Ῥαῦο οι Ἰαδί Ίπονπι με 58- 
ογεᾷ τησ ΠΟ αχπο 8016 
{ο ππακο με Ὑβο πηΐο βα]να- 
το {Πτοιςσ] 1810} ΒΊΟΝ 15. ἴῃ 
Οµτίξδέ ἆεβαδ. 32Ενοαιγ βοηρίαγε 
Ἰπβρῖγεᾶ οὗ ἀοᾷ 18 4150 ῬτοβίαΡ]ε 
{ος {δασμῖπς, {ον ταερτοοξ, 10Υ 
οοτγδοθΙοη, {ου θ᾽ ηϑύσπιούϊοι ΒΟ. 
15. ἴῃ τἱρηθοῦβηθϑβ: [μαι ο 
τᾶ οἳ ἀοἆ τηδὺ Ῥε εοπαρ]είθ, 
{αγηϊρμεᾶ εοπαρ]εζε]γ ππ{ο εΥετγ 
ροοᾶ σοῦ. 

4 411 εἸαχρο ίᾖεε Ἱπ πο βιρῃὺ οὗ 
αοᾶ, απ οἵ Οµπ]ςί αραβ, ππο 
5881 7πᾶρ {πο απῖε]ς απᾶ {ο 
6εαᾶ, απᾶ Ὦγ 15. αρρεατίιςρ απ 
15 Ἰαπσάοπα; Ῥτοασ]ι {π6 γοτᾶ; 
ΡῈ Ιηβίαπέ ἴῃ Β6αΡοπι, οαὖ οἵ 86α- 
50Π ; ὄγορτοτο, τερακο, εχ]ουί, 
τ 81} ]οπρριαοιῖισ απ {δασ]ι- 

8 Ἰπσ. ἘῸΣ {πὸ ππο γη] «οτηθ 
πνἩθη Π6Υ 0011} ποὺ οπιάανε {μα 
6ρουπά Τάοσίτπιε:ς Ῥαΐ, Πανίηρ 
Ἱομίπις 6αΥ5, ση] Ἠθαρ {ο Ποτη- 
βε]νοβ ἴεαςμανβ αὐδου ὑπο ῖγ ΟΠΗ 
Ἰαδίς; απᾶ ΜὙ11 {πτη αγγαγ {πῃ 6 ]} 
οαῦ5 1γοπι {πο ναί, απά ἔχ 
αβιᾶς ππ{ο ἔα 0165. Βαΐ ο ποια 
βοβετ ἴῃ αἲ πρ, βαΠεν Πατά- 
5810, ἄο {πΠ6 πποτ]ς οἵ δὴ οΥαΠ- 
ροαμ5έ, {11 Πιν τηϊϊβίγυ. ἘῸΥ 
1 απι αἰγεαᾶγ Ῥεΐπρ 8οβετεᾶ, απᾶ 
ιο πιο οὗ Τὴ. ἀερατίατο 15 
σοπ1θ. 1 Ἠανο {οαπσμί ο σοοᾷ 
Πρ, Τ Ἱανο ΠΗ] ΒΗΘα {1ο «οπγ5ο, 
1 Ἰαγο Ἱκερί {π6 ἔα: Ίεπςθ- 
Σον {πο γ6 15 Ἰαἱᾷ αρ Του της {Π6 
αοππι οἱ τιβϱΠ{ίεοιΒΠΘΡΒ, τῖσ]ι 

10 

15 

14 

1 σι 

10 

17 

τὸ 

σι ΗΝ 

σ» 

Ο “5 

Ἰοπσεαβετίηρ, |᾿ 

165, 
τυ]ιαί 
ΦΕγδ0118. 

505, 
Ευεγ 
ϑ0γὶρ- 
{τιγ 15 
ἐηϑρὶγεοα 
οΓ αοα, 
απά ϱγο- 
Πίαυϊα 

8 ΟΥ, αἱς- 
οἱρ[ίτιε 

805, 
ΤΙ {εδ ζη, 
πι ἐπ 
δισῆΐ... 
ασαᾶ, 
2ο ο 
μὶδ αρ- 
Ῥεαγὶηῃ 
ὅδ. 

505, 
υγίπα {0 
ἐπε ργου 

6 αν. 
Ποα)ί]ι- 
Γι. 

ΤΟΥ, 
ἐεασλε 

8 αν. 
Φοιγοᾶ 
ομαδα ! 
αγῖγι]ς- 
οὔεγίπθ. 



᾿ ” - . 

9 ἀλλ᾽ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον ἡ γὰρ 
γ᾿ ϑ' σι ” 3 “ « Δ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ 
« ᾿΄ ΟῚ 

10 ἡ ἐκείνων ἐγένετο. σὺ δὲ παρηκολούθηκάς” 
- παΎ τ. - κ 1, 

µου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, 

τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ 
ς - - - - 7 ε/ 

11 ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά 
Ψ » 

μοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν 
, “ Δ ἘΣ ὃ ν 9 

Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα καὶ ἐκ 
/{ » { ς “ ΔΝ 

19 πάντων µε ἐρρύσατο ὁ Κύριος. καὶ πάντες 
εἰ « “' ) ΄-“ - 8. - {4 δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζην ἐν Χριστῷ Ἱη- 

“ / ” 
19 σοῦ διωχθήσονται. πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι 

καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλα- 
- κ᾿ - 

14 νῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς 
» Ν 5 / . ο) δ 3 ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος 

ν ΔΝ 

15 ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράµ- 

ματα οἶδας, τὰ δυνάµενά σε σοφίσαι εἰς 
/ Ν᾿ , “ » γ “}᾽ - 

σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
- ΔΝ / δ ᾽ 

16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος" καὶ ὠφέλιμος 
αἵ , πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπ- 

λ . ανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ 
“ , Φ ε ΄“ - ο ΔΝ ” 

17 ἵνα ἄρτιος ἦ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν 
” } Δ 

έργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 

4  Διαμαρτύρομαι] οὖν ἐγὼ” ἐνώπιον τοῦ 

Θεοῦ, καὶ τοῦ Κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ”, 

τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζώντας καὶ νεκροὺς 
Δ 4 Ἁ » / .” [οἱ Ν δι κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασι- 

/ ΄σ / 9 λείαν αὐτοῦ," κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι 

εὐκαίρως, ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, πα- 

ρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. 
2, ΄“΄ « 

ἃ ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης δι- 
/ 3 ΕΟ. . Δ Ν Δ 

δασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλα κατα τὰς 
2 , Ν 55, “ 3 / ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι 

η , Η͂ 5 νε δὲ κ 
4 διδασκάλους, κνηθύµενοι τὴν ἀκοην᾽ καὶ ἀπὸ 

Ν - 1 ’ ἂν 3 8 » ΄, μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψου- 
δ σιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. σὺ 

δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποί- 

ἦσον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πλη- 
/ ΕΣ Δ ΔΝ ᾿" , Ακ. 

6 ροφόρησον. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδοµαι, καὶ ὁ 

7 καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν 
΄- ’ 

ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τε- 
΄ ο ο 

8 τέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα' λοιπόν, ἀπό- 
/ ς “ [ ΄ ὰ κειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν 

29 

3 παρηκολούθησάς 

8. τίνων 

4 ϱ0πι. τὰ 

ὅ (]1αγῷ. θεύπνευστος,) 

6 ἐλεγμόν 

1 (ΠΙαγᾷ. Διαμαρτύρο: 
μαι;) 
3 οπι. οὖν ἐγὼ 

3 Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 

Ὁ καὶ 

ὅ (21αγ. αὐτοῦ") 



808 

ΠΟ, Οὐ" 
Ῥγεας]ι- 
ἐπῃδ. 

1. ΤΙΜΟΤΗΥ τν. 8-:22. 

1611 
{π6 Τιονᾷ {πο τΙρ]ίεοας ]πᾷρα 5]ια]] 
ρῖνο τὴϑ αὖ {μαί ἆαγ: απᾶ ποὺ {ο πλ 
οπ]γ, θὰ πη{ο ἔΠεπι 4180 ὑμαὺ Ίουα 
15 αρρεατίηρ. 
9 Ῥο εν ἀϊῄσεποο ἴο οοππθ 5λοτ{]γ 

πηΐο ΤηθΘ: 
10 ΕῸΣ Ώσδπιαβ Πα {ογβα](οη της, 

λανίπρ Ιογεᾷ {115 Ῥγοβεπὺ νγοτ]ᾷ, 
απά 15 ἀοραγίθα απ{ο Τ]οςδα]οπίσα: 
Ο0π6βοεης {ο ἀα]αίία, Τα αππίο Τα]- 
τηδίϊδ. 
11 Οπ]σ Τὰ 15 τὴ 1ηθ. Ἔαλο 

Ματ]ς απιά Ὀγίρ Εΐτη τυ {1166: ΤῸΣ 
Ίο 15 Ῥτοβίαῦ]ε {ο Ίππο ἴου ο τηϊ- 
ἰδίῃ. 
12 Απᾶ Τυο μοῦ Ἠαγνο 1 5επί ἴο 

Ἐρ]μοαρας. 
18 ΤῊ ο]ο]κο ὑπᾶῦ 1 1ος δὖ Ἔτοας 
ση] Οαχραβ, Ψπεη ΊΈποι εοπαθβί, 
Ῥχίηρ οωζέ]ι ἐιεε, απ: ἔπ 6 Ῥου]ς, Ραὺ 
οβροοΙα]]γ ὕπ6 ραχομΙπθη(ς. 
14 ΑἰοχαπάᾶςΥ {π6 ΟορρεγςπἩ αῑά 

16 1ΠΊΙΟ] ον1], {ο Τιογᾶ τοναγά ΗΙΠΗ 
ποοογάΊπρ {ο ΗΒ ΤΥΟΥΚΡ. 
15 Οἱ ποπ Ὦο ποια ναγο 8150, 

ἴον Ίο Παζ ρτεα1γ νηλδίοος ᾿ ΟἿΣ 
το. 
16 Αὖὐ την Ἠγβδῖ ΑΠΒΜΕΥ ΠῸ πΙαη 

βίοοῦ 1} 1ης, θαΐ 811 ταση Γογβοο]ς 
πηθ: 7] ργα ἀοᾶ ὑπαῦ Ὁ τηαγ ποῦ νε 
1414 {ο {Π|61}} οἨαχρο. 
117 Νοἰπνιβίαπάἶπς ὑπ6 Τιογᾶ βἰοοᾶ 

101} τηθ, ἃ Πα βοπσίλεπιθᾶ 1ης, -λαῦ 
ὮΥ 1ηθ ιο ργεασμίης τηϊρηῦ Όο ΠΥ 
Ίσπουνη, απᾶά αι αἩ {π6 επ ]ας 
τηϊρηῦ Ἠθαν: απᾶ 1 σας ἀεμνογεᾶ 
οαΐ οὐ {π6 πιο] οὗ {πὸ Πο. 
18 Απᾷ {πὸ Τιοτά 51|8}1 ἃ θ! ν Υ τηο 

{τοπ ΘΥΘΥΥ 601} Ὑγοχ]ς, απιᾶ πνῖ]] Ῥγο- 
βθΥνΥο Ίηθ πηΐο 115 Ἠεαγεπ]γ Ἰάπς- 
ἄοτα: {ο Ίο δ ΡΊΟΥΥ ΤῸΥ 6ΥοΥ, 
ἃ 6ΥΟ6Υ. ΑΠΙΘΗ. 
19 Βα]αΐο Ῥτίδοα απᾶ Ααπία, απά 

{π6 Ἰοιβε]ιο]ᾶ οἱ ΟποβίρΠοσιΡ. 
90 Ἐπαδίας αροᾶο αἲ Οσον: Ῥαί 

ΤγορμΙπιαΒ Ἠβγο 1 1ος αὖ ΜΠείαπα 
510]ς. 
21 Ῥο ἴιψ ἀῄσεπος {ο εοπιθ Ῥοΐογε 

νήηθον, Ἡαρα]ας σγϑούθ ἢ {Π|66, πα 
Ῥπάσηςδ, απά Τήπιβ, απᾶ ΟἸααάία, 
απᾶ 411 {πο Ῥγείμτεῃ. 
22 Τ]μοΤιοτᾷ 1 εδας Ομ δῦ δε να ἐμ Ὺ 

Βρὶτῦ. ἄπασεθενηῦμγοι. ΑΠΙΘΗ. 
«1 ΤΙ βοοοπά Ἠρίδί]ο απίο Τπιοίμαις, 

οὐδαμὰ {πα Βπγδί Ἠϊδμορ οἵ {πὸ 
(μάτο]ι οὗ π6 Ἠρ]ΙδδίαΠΒ, ν/ας τσ 6 
ἔτοπι Ἠοπῃο, ΘΠ Τὰ] νγῶ5. Ὀσοῦσ 
Ῥοΐοτο ΝΘΥΟ {ο 5οσοπᾶ (πιο, 

Ὁ «9 

15 

16 

1 -ᾱ 

18 

“0 

1881 
{μ6 Τιογᾶ, {πὸ χσλίεοας Ἰπάρο, 
5881} ρῖνε {ο ππε αὖ {πὸ ἄαγ: απιά 
ποί ΟΠΙΥ {ο 1πο, Ῥαὺ 8150 {ο αἲὶ 
Έλοτη {αν Ἰανο Ἰογεᾶ 15 αρ- 
Ῥρεατ]ης. 
Ὢο {ῃγ ἆἱΙσεποο {ἴο ο0Ίηθ 

Β]οτί]γ απίο 1πο: Του Ώετιαβ 
{ογβοοῖς 1ο, Ἱανίηπςσ ]ογοᾷ 58 
Ῥγοβαοπῦ 1γγοχ]ᾶ, απά τοῦ ἴο 

ΤἘ]ερββα]οπίσα: ΟΥοβεθΠΒ {ο Σαα- 

Ἰαμα, Τιζας {ο Ῥαϊπαδα. Οπ]γ 
1μ1]κο 15 τ] τη. Ταχκο Ματίς, 
απᾶ Ῥγίηρ Ἠϊπα γη] {Π66: Τ0Υ 
Ίο 15 αδο[π] {ο ππο ΤῸΥ τη] ηϊϑύθυ- 
ἴησ. Βυῦ Ἔγομίοας 1 βεπί {ο 
Ἐλρ]ορας. ἜΤ]ο οἼο]κο {πιο 1 Ἰοὺ 

αἲ τους τι Οα1ραβ, Ὀτίις 
θη οι οοπιθβί, απᾶ - ἴμο 

Ῥοο]«ς, εβρεσία]]γ ο Ῥραγο]- 
1ΠΘΗΐ5. Αἰεχαπᾶαγ ἴ]ο οορΡρε- 

5:10} 8614 της 1ηπσο] ον]: πο 

Τιοτά ν]] τετ {ο Ἠϊπα δοοογᾶ- 
πα {ο Ἠΐ5 ποτ]: οἳ πήιοπα Ῥε 
Όλοι τγᾶγα αἱδο; {ου Ἡε ργοαΏ]γ 
νηἑδίοοά οι ποχᾷς. Αὖ ΤΥ 
Ἠτεί ἀοΐοποο πο οπ6 ἴοο]ς ΤΙΣ 

ραχσί, θὰὺ 811 {ογβοο]ς Τὴ: 1ΠΑΥ 

10 ποῦ Ῥο Ἰαϊ1ᾷ {ο Πεῖν αοσοιπῦ. 
Βαῦ {μ6 Τιογᾷ 5ἰοοά Ὁγ τας, δι 
Αρτεησίλεποθᾶ ππο; ἐπα πγοιρ]ι 
119 ὑπὸ ὄπηθββαρο αηὶρη{ 06 Γπ1γ 
Ῥγου]αϊπηθᾶ, απᾶά ἴμαῦ ὉΠ] {πὸ 
οπ]ας τηϊρ]ό Πᾶν: απά Τ πγας 
ἀο]νογεά οαί οὗ {π6 τποὰίῃ οἳ 

{16 Ἰοπ. ἜΤ]ο Τιογά ΜῈ] (ΘΙ νου 
116 1ΓΟΙΠ ΘΥΘΙῪ 6011] ποτ], απᾶ 
συ] βανο τηρ πηΐο 115 Πεαναπ]γ 
Ἰπρᾶοτα: Το πηλοπη 6 ἴ]ο ΡϱΊΟΥΥ 

ὁ ΟΥ̓ 6νεΥ απᾶ 6ΥΟΥ. Α1ΠΘΙ. 

Ρα]πίε Ῥτίδοα απ Ααπῑ]α, απᾶ 
{16 οἈδε οἱ Οποδβίρμογας. Έγας- 
{ὰ5 αὐοᾶςφ δὖ Οοππα: Ότῖ Ἔτο- 
Ῥηήηας 1 οί αὖ Μιοίας 510 ]ς. 
ο Ώμγ αἸΠΠροποο {ο οοτὴρ Ῥοαΐογα 
πνηζον. Ἡπαρα]ας βα]αζεί] 0μοο, 
απᾶ Ῥπάσηςδ, απά 1ήπα5δ, απ 

Οἰαπᾶῖα, απιᾷ 811 Όλο ὈγοίμτοἨ. Ἷ 

Τ]ιο Τιοτ ο πο] {ΠΥ ΒΡ υἹ}. 
αὐδοθ Ῥο τ ἢ γοι. 

105, απε 

105, 
απ 

ὃ τ. 
δλσιυζα. 

3405, 
σαυε γι 
ΦοισεΥ 

δΟΣ,Υυ- 
εἰαπια- 
ἐΐονν 

σαν. 
αὐπίο {ιο 
απες ΟΥ̓ 
{]ιε αρεδ- 



ΒΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡῸΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 

ὡς ος μ.ο ο τς το ας ΡΝ ΟΕ. δι τ 
ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν εκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 
« ’ ας ᾽ 3 Ν . / ΕΣ ὁ δίκαιος κριτής οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ 

καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν 
αὐτοῦ. 

, ΄ ᾿ - 
9,10 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε ταχέως' Δημᾶς 

γάρ µε ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, 
ΟΥ̓ΑῚ / 3 / . / 3 καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην' Κρήσκης εἰς 

η Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν, Λουκᾶς ἐστὶ 
/ 3... 8 - / 3 Ν ” , μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ 

ΒΞ » 
σεαυτοῦ" ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακο- 

͵ ῃ , " 
13 νίαν. Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς "Ἔφεσον. 

ιν ΄ ᾿ / " 
13 τὸν φελόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρωάδι παρὰ 

ὕ 9 / Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, µά- 
ς 

Η λιστα τὰς µεµβράνας. ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλ- 
ῃ . ξ 

κεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο᾽ ἀποδῴηῦ 
Αν χε; «8. / Ν Α β. 2 “. ἃ ᾿ 

15 αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ εργα αὐτοῦ" ον καὶ 
Ν ΄ 

σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀνθέστηκεῖ τοῖς 

10 ἡμετέροις λόγοις. ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπο- 

λογίᾳ οὐδείς μοι συμπαρεγένετο», ἀλλὰ πάν- γις " τα. ᾽ 
΄ 3 ΄ 

τες με ἐγκατέλιπον μὴ αὐτοῖς λογισθείη. 
᾿ « Ἀ , [ή ΄ 4 / ΄ 
11 ὁ δὲ Κύριος μοι παρέστη, και ἐνεδυνάμωσέ 

σ δὺ . ” ων [ή λ θῃ 

με, ἵνα δι ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ, 
ο. , / ος . κ 5 / 

και ακουση παντα τα ἔθνη Και ἐρρύσθην 

Ι8 ἐκ στόματος λέοντος. καὶ ῥύσεταί με ὁ 
» ἢ ναι " “ “. 
Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ, καὶ σώ- 

σει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουρά- 
. εδ εε / » Δ »- - 9. ο. 

νιον ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 

ἀμήν. 
” 

ι  "Ασπασαι Πρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν, καὶ τὸν 
2 / 3 80 ᾿Ονησιφόρου οἶκον. ἴἙραστος ἔμεινεν ἐν 

, β , 3 / Κορίνθῳ' Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ 

91] ἀσθενοῦντα. σπούδασον πρὺ χειμῶνος ἑλ- 
- 9 τῶ 

θεῖν. ἀσπάζεταί σε Ἐὔβουλος, καὶ Πού- 

δης, καὶ Λίνος, καὶ Κλαυδία, καὶ οἱ ἀδελφοὶ 

πάντες. 

2. Ὃ Κύριο Ἰησοὺς Χριστὲς 10 μετὰ τοῦ 

πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. ἁμήν.1 

[Πρὸς Τιμόθεον δευτέρα, τῆς ᾿Ἠφεσίων 
ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτο- 
νηθέντα, ἐγράφη ἀπὸ “Ῥώμης, ὅτε ἐκ 
δευτέρου παρέστη Παῦλος τῷ Καίσαρι 
Νέρωνι. 12 

29---- 

6 ἀποδώσει 

᾽ / 
Τ ἀντέστη 

8 παρεγένετο 

9. οπι. καὶ 

10. οπι. Ἰησοῦς Χριστὸς 

1 οπι, ἀμήν. 

13 οπι, διιὐδογρίίοη 



Ἱ Ογ, 70}. 

..0), 167} 
1140116. 

1 Τίπι. 
ο ο 

' ον, 
φοοᾶ 
Πιἱπιῤδ. 

..0ν, ἴι 
{εας]ι- 
Τη. 

ΤῊΝ ΕΡΙΡΤΙΕΒ ΟΕ ῬΑΌΙ, το 

Π1 ΤΤ] 3. 

1611 
1 Ῥλυτ, ἃ βουυδῃὺ οὗ ἀοᾶ, απᾶ δὴ 

ΑΡοβί]θ οὗ 7655 Οµτ]ςί, δοοογαϊηρ 
{ο ο δι οἳ αοα 5 ἘΠ]θδού, απά 
ιο αοκποπ]εάρίπσ οὐ {ιο {ταῖ]ι 
νυμΙοἩ 15 α{{εγ ϱοᾶΗπεςς, 
2 ΙΤπ Ἠορο οὗ οἴεγηα] ΐα, τ] ἢ 
ἀοᾶ ἴλαῦ οαπποῦ 116, Ῥτοπαϊδεά ᾖ6- 
1οτ6 ὑπὸ πγοτ]ά Ῥεραη : 
8 Βαύ Πα} ἴῃ ἆπο 6ππιες τα θϑίθα 

Ἠή8 νου {πγοαρ] Ῥγοασβῖηρ, πΠΙο]ι 
15 σοτητηϊ θα απίο 1ηθ αοοοτ πρ 
{ο ἴ]ιο οοπηπισπιάπηεης οὗ αοά οταν | 
ΡανΙΟΥ: 
4 Το Τϊΐέας παῖπο ο/η 90η αἱ6Υ {1ο 

ΟΟΠΙΙΠΠΟΠ 141851, ἄταςθ, ΊΠΕΥΟΥ, απᾶ 
Ῥεαςο {γοπι ἄοά {μα Εαΐμεν, απᾶ {6 
Τιογᾶ 7 6815 Ομτὶδί οαν βατίοιν. 
ὅ ἘῸΥ 018 οαπ5ο Ἰοὺ 1 {πΠ66 ἴῃ 

Ονοαία, μαι ποι αποα]άεβυ βοῦ ἴῃ 
ονᾶςν πο {μίπρς ὑμπαῦ ἃγ6 ᾿ἱ υγϑηηρ, 
απᾶ ογζαἵπ Ἐ]άσγβ [ἢ ΘΥΘΙΎῪ οἱὔψ, ἃ5 
1 μαᾶ αρροϊη{θά {Π66. 
0 ΤΆ απγ ΡῈ Ὀ] τη 6 1655, ὑπ Ἱαδραπᾶ 

οὗ οπο ψῖΐθ, Ἠανίησ ζαϊ 1] 6}}1]- 
ἄτεπ, ποῦ δοοιιβο οἳ τ1οῦ, οὗ ΠΠ]. 
τ Έου ἃ Βί5Πορ τηαςδῦ ϱο Ῥ]απιε]εςς, 

35 ο αἰογγατά οἳ ἀοᾶ: ποὺ 56]1- 
πῖ]]αεᾶ, ποῦ 8οοη ΑΠΡΥΥ, ποὺ Ἔρίνει 
{ο τῦῖμθ, πὸ βίΤΙκαΥ, ποὺ ρἴνοι ἰὼ 
ἘΠ Ίποχα, 
8 Ῥαί ἃ Ίογου οἳ ΠορβριαΠίγσ, ἃ 

Ίογου οἳ Ιροοᾷ 1πα6Ἡπ, βοΏεχ, ]πδί, 
11οΙγ, {επαρεγαίθ, 
9 Ἠο]άίις {αβῦ ὑπ {αι {α] πνογᾶ, 

85. Ίο μα Ῥουν. {απρμί, ὑπαῦ Π6 
1ΠΑΥ 6 8016. ΡΥ βοιπαᾶ ἀἄοοίτῖπο, 
Ῥοΐῃ {ο δχποχγὺ απᾶ {ο οοηγΊηςε με 
ΡΕΙΠΦΑΥΟΥΒ. 
10 ἘῸΥ ἴ]ιθγο 8ο ΤΠΑΠΥ πητα]γ απᾶ 

γαίῃ {α]]κους απἆ ἀεεεῖνενς, ΒΡΘΟΙΆΠΥ 
ἴ]ιεγ οὗ {1ο οϊτοππποϊβίοη : 
11 ὙΠιοβο παοα{]ς πηαδέ Ῥο 5ἐορραᾶ, 

πππο βαργοτί π]ο]ο ἨοἈβθ6, {θδας]- 
Ίπσ {λμίηρρ ΒΟ. ἴπεγ οπρµί ποῦ, 
ἴον 1611γ 1ποχς’Β 8ῃ]τθ. 

1851 
1 ῬΑΥῦΙ, α 1βεγναπί οὗ ἄοᾶ, απᾶ 

8. αροβί]ο οὗ «θρας Ομ]θέ, ας- 
οοχάΐηρ {ο {πο [μι οἳ ἀοά”5 
εἷεσί, απᾶ ἴ]ιο Ἰπιογ]οᾶρο οὗ ἴ]ια 
πα] πνῖο] 15 αοοοτά πρ {ο σοᾶ- 

2 Ἠπεβς, ἴῃ Ίορε οὗ οἴεγηα] 119, 
πΠΙοἩ ἀοᾶ, πο οαπποῦ 116, Ῥτο- 

9. πηὶδεά Ῥείογο {ἰτη65 οἴογπα]; θα 
ἴῃ 215 ΟὟ ΒΘΒΒΟΠΡ τηδηϊγοϑίρα 
15 νου ἴῃ {με ϑγη 558 ρΡΘ, ΥΊ1ΘΥ6- 
ὙΠῸ Τ πας ἰηὐγτιϑίθα αοοοχάῖης 
{ο ο οοπηππαπάπηεπί οἳ ἀοά 
ΟἿ ΒατίοἩιγ; {ο ΤΊξ5, τηγ ἔστι 
ο] οἵου ἃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΓΑΠ: 
ἄναςο απά Ῥεασθ χοπ ἄοά ἴλα 
Ταίμεν απά Ομνὶδ 6οδας οι 
Βανίοιτ. 

Ἐ ου 0115 οαπβο ἰοὺ Τ ἴ]εο ἴῃ 
Οτεία, ὑμαῦ ποια ομοπ]άαξί 5ο ἴπ 
οχάσγ {1ο ὑπίηρϑ ὑπαῦ σου πγαηζ- 
1ἨΡ, 8η4 αρροϊη{ εἰάθτς 1ἢ εγενγ 
οἳογ, 85 1 Ρανο {ερ ομαχρο: 1 
ΑΠΨ ΤηΕΠ. 18 Ῥ]ατησ]εςς, ἴ]ο Ώτας- 
Ῥαπᾶ οἳ οὔθ πε, Πανίπρ ολή]- 
ἄταη ἐλαῦ Ῥομσνο, πο 8416 ποῦ 
ποσἈςεᾷ. οὗ υἱοῦ ΟΥ̓́Τ τιν, ἘῸΣ 
{π6 4ΡΙ5ΠΟΡ τητιϑὺ ο Ῥ]αππείεςς, 
35 ἀοᾶ”5 βἰογγανᾶ; ποῦ βοΗνη]]εά, 
ποῦ ΒΟΟΠ ἨΡΥΥ, ὕπο Ὦτανγ]θυ, 11Ο 
βίχΙΕΥ, ποῦ ρτεεάγ οἳ ΕΙ 
Ίασοτε; Ῥταό ρῖτεπ {ο ΠορριαΠίγ, 
ἃ Ίοτετ οὗ ροοᾶ, βουενιπ]πάαᾶ, 
ᾖαςδί, 1οἱγ, {επιρεταίο; Ἰο]ᾶάιπςσ 
{ο {π6 ἔα] πγονᾶ ΠΟ 15 
ΔΟΟΟΙΙηρ {ο ὑπ6 {οασβῖηρ, ὑπαύ 
Ἠ6 180 ὈΘ 4016 Ῥοί] {ο δχπουΐ 
ἴῃ ὑπὸ δβοτιᾶ Τάοσίσίπα, απᾶ ἴο 
οοην]οῦ ο ϱαΙΠΒαΥΘΥΑ. 

10. Ἐον {ποῦ αγ ππαἩγ ππγπ]γ 
1ΠΘΗ, γαΐη δ] κου αππᾶ ἀεοεεῖνεις, 
βΡοοϊα]]γ {Πεγ οὔ ὑπ οἴγοππσΙβΙΟἩ, 

11 π]οβο πποπίῃς πηαςδί ο β{ορρεά: 
ΠΊΘΗ 1ο ΟΥ̓ΘΥΓΠΥΟΥ ὙὙΠ0]6 ΠΟτΙ568, 
{εαομίης ὑμπίηρθ ὙΠΟ {ΠΟῪ 
οπρ]ῦ ποῦ, ἴοΥ Π16011γ ᾿πο Θ᾽ 5 5816. 

μ»- 

ὧι 

σου 

-α 

εο ο 

1 αν. 
ϑοπά- 
ϑεγυαλιί, 

2ῸΥ, τὶς 
805, 
φγοοῖα- 
μιαΐϊον 

405, 
Οὐ 566} 

δ Οὐ, ιοί 
φιαγγεῖ- 
80ΠΊ6 
ους 
τοῖπια 

6-5. 
ποαζί]ι- 
Γι. 

ΤΟΥ, 
{εαε]ῖπι - 



ΠΑΥΛΟΥἕ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

Στο ΔΉ. 

- “ - 5 / ᾽ 

1 Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰη- 
΄“ς ΄ - Ἀ ΄ ΄“΄ 

σοῦ Χριστοῦ, κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ 
Ἔ » / 3 ’ - 3 5 ΄ 

καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν, 
- 8 

5 ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ 

8 ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων, ἐφανέ- 
- Λ Ν - 

ῥωσε δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν 
Δ ’ Α ᾽ » Δ 

κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ ἐπιταγὴν 

4 τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ 
ο Δ 

κατὰ κοινὴν πίστιν᾿ χάρις, ἔλεος,ὶ εἰρήνη ἀπὸ 

Θεοῦ πατρός, καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ” 
- - [4 ΄“ 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 

δ Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτη, ἵνα 

τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃη, καὶ καταστήσης 
, « ’ 

κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διε- 
. ἢ , - 

6 ταξάμην᾽ εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυ- 
ο 

ναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατη- 
Ἅ ἊΨ / ΄“ Ν 

7 γορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. δεῖ γὰρ τὸν 
ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι, ὡς Θεοῦ οἶκο- 

/ . ν᾿ 2/ δ} 4 »" ᾿ , 
νόμον᾽ μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, 

8 μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλὰ φιλό- 

ἕενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, 

9 ἐγκρατῆ, ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν 
΄“΄ 2 Ν 3 - 

πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ἢ καὶ παρακαλεῖν 

ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ, καὶ τοὺς 
ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 

1. Εἰσὶ γὰρ πολλοὶ καὶ ἐ ἀνυπότακτοι, μα- 
’ Ν / /᾿ 2 » 

ταιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ 
“- δ - :} . 

11 περιτομῆς, ους δεῖ ἐπιστομίζειν οἵτινες 
ο ” ᾽ ὕ / 

ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσι, διδάσκοντες 
ἃ ν “ 5 - ΄ 
ἃ μὴ δεῖ, αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 

1 (Χάρις) καὶ (εἰρήνη) 
3 Χριστοῦ Ἰησοῦ 

ὃ ἀπέλιπόν 

4 Οπι. καὶ 
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του, 
υοϊὰ ο]. 
Φιιᾶς- 
πιοτιή. 

10, 
υἱρσίϊαηὶ. 

"ον. 
μοῖὶψ 
1ροΙέΊ. 

1.05, 
1παΚέ- 
ναΐεδ. 

κου, 
1οΐφό. 

ον, 
αἰκογεεί. 

του. 
4αϊπ- 
“αμίηᾳ. 

"ον, ἐπαὶ 
υγ πισεί]ι 
φαΐζυα- 
ἐἶοπι {0 
αἰ πιει, 
}ιαί]ι αγ- 
Ῥεατεά. 

το ΤΕ 12- Τ. 12. 

1611 
19 Οπο οἳ {Παπηβε]νος, εὔεπ ἃ, Ῥτο- 

Ῥμοὺ οὗ {ποαίγ οὔπ, βαῖά: Τηαο Οτο- 
{188 ατθο αΙπαγ Πατβ, εν1] Ῥοαξείς, 
1ο; 611165. 
15 ΤΗ18 τι 655 15 Υπο: ν/αγείοτγθ 

χερα]ο {πετα ΕΠαχρ]γ ]ιαί {ΠΟῪ τηαγ 
νο βοαπά 1η {Ππ6 110} ; 
14 Νοῦ ρινῖης ποϑα {ο 96 ]5}} ἴὰ- 

Ῥ]68. απᾶ οοπιπιαπάππθηῦβ οἳ 116 
ναί ἔατη Ττοπα {1ο τα]. 
15 Όπίο (με ρατε 81] ἐπϊηρς αΤταΤρατε, 

Ῥαῦ παπίο {πιὰ ὑπαῦ ατο ἀεβ]εῖ, απιἆ 
ππροΠµενίηπρ,Ἰςποίμίπσρατο: Ῥτ{ ουετι 
{Πιαῖν τηϊπιᾷ απᾶ οοηβοίεηισο 15 ἀεβ]εί. 
16 ΤΟΥ ρτο[εβε{Παί {αγ πουν ἀοά; 

Ῥαὺ ἴῃ νοτ]κς αγ θην Ἠϊτη, Ῥεῖηρ 
αβοπηπαβ]θ, απᾶ ἀἰδοραᾶισπό, πᾶ 
ἀπο εΥο6ΥΥ ροοᾶ πγοτ]ς Ἱτερτοβαίθ. 

Ὢλ Ῥιαὸ βροα] οι [πο πρ 
ψυμΙοἩ Ῥεσσππο βοππᾶᾷ ἀοσί]πο: 
2 Τμαί {πο αρεᾷ 1ΠεΠ Ῥο Ἰβο0βοχ, 

Ρτανε, ἰαπιρεταίαο, βοαπᾶ ἴῃ Σαβ], 
1η οπατΙζγ, ἴῃ Ῥαΐἱοηςθ. 
8 Τε αρεᾷ ποπεη Π]κεγηῖςο λα! ἔιει 

2ε ἴῃ Ῥεμανίοτχ 85 Ῥεοοππεί]  Πο]]- 
ηΘΒΒ, ποῦ Ἰ{α]96 αοςΊΡ6Υ5, ποῦ ρίτεπ {ο 
ΤΉ 0 πγῖπα, ΈθαςΠεΥβ οὗ ροοᾷ {ήπρς, 
4 Τα Όλαγ τπαγ ἔθ {ιο τοαηρ 

ΨΙΟΠΊΘΏ {ο 6 Ι8ος6Υ, {ο Ίογο {παίν 
Ἠπδραπάς, {ο Ίονο {είν ομΠ]άτει, 
ὅ Το 6 ἄἱδοτεεί, οἸλαβία, ἸεεροΥΒ 

αὖ Ἠσπιαο, ροοᾶ, ορεᾶιεπύό {ο {είν 
οὐ Ἠαβραπᾶς, ὑπαὺ {πο ποτὰ οἵ 
αοᾶ Ῥε πού Ῥ]αβρῃεπιεᾶ. 
6 ὙΎουιηρ πηΘη Π]κεπγίδο οχΏοτί, ἴο 

Ῥο Ἰβοῦεγ πηϊπζεἤ. 
τ Τη 811] ὑπϊηρ5 επεπήπρ ὑΠγ 561 ἃ 

Ῥαΐΐογη οὗ σοοα το ΚΒ: ἴῃ ἀοσίγιια 
ϑἠοιοίηᾳ ἈπεοιχαρίπθβΒ, δταυν, 
ΒΙ ΠΟΘΙ, 
8 Βοππᾶ 5ραθομ {πᾶαὺ σαηποῦ Ῥεα 

οοπάσπαπαᾶ, {λα 6 ὑπαὺ 15 οἳ ια 
οοπίτατγ Ῥραγί πια Ῥο αβµατησς, 
λατίηρ πο 601} {μ]ηςσ {ο 58 οὗ τοι. 
9 Παλογέ βουνϑηΐβ {ο Ὀ6 ορεΙαεπί 

πηΐο {μαῖν ΟΥ ΠΠΑΡΙΘΥΒ, απά {ο 
Ῥ]θαβδθ έ]επι Ὑ7611 ἴῃ 811 {πηρ85, ποὺ 
Γαπονγετῖηρ αραῖη : 
10 Νοῦ ραγ]οϊπῖηπς, θαὺ ϱμεπήτρ 811 

δοοᾶ ΠάεΠίγ, λαῖ ΠΟῪ τη αἄογῃ 
πο ἄοοῦτίπο οὗ ἄοᾶ ους ΒανίοὮτ ἴῃ 
811 ἐμήηρς. 
11 “ΕῸΣ {π6 ρτασθ οὗ ἀοᾶ "ναί 

Ῥυϊηρσοῦ βα]ναίίοἩ, Παπ αρρεατεᾶ 
{ο 811] Τη 6}, 
19 Τεασμῖπρ ὰ5 ὑπαῦ ἀεηγῖπρ ττ- 

Ροάμπαββ απᾶ σου αν Ἰαδίς τα 
αποτ]ά νο βοΏεσ]γ, τσ δου 5 ]γ απᾶ 
6οᾷ1γ ἴῃ {818 Ῥτοβεπί ποτ], 

1881 
12 Οπο οὗ {παπηβείνος, ἃ Ῥγορ]μεί οὗ 

{λιαῖγ οἵσΠ, βαϊῖᾶ, ΟνείαἩΠΒ ατθ α]- 
νταγ ΠαΥ5, 601} Ῥεαβίς, 1416 1 ρ]αῦ- 

19 0οη8. ΤΠΙΒ ἐθϑυ πη 15 πο. 
Έον ΠΟΙ οπ5ο Υ6ρχογΥθ {μετα 
βΠατΡΙΨ, ὑπαῦ ἔΠπεγ τπαγ "6 25οππᾶ 

14 Τη {1ο {α1µ, ποὺ ρῖνίιρ Ἠοεοες {ο 
ον 5} {αΡΙ6εΒ, απᾶ οοτητηδηᾶ-ς 
ππθπίς οὗ ΤΠεΠ ὙΠῸ {τ} ἄγαν 

15 Ίτοπι {π6 στ. Τὸ ἴ]ιο ρατο 811 
Ώήηρβ ατο Ῥασο: Ῥαῦ {ο {παπι 
{πᾶὖ ατα ἀεβΙεᾶ ατιά απρεΠµενίης 
πούμῖηρ 15. Ῥαγο; Ῥαΐ ῬοίἩ λεν 

“πηϊπᾶ απᾶ {Π6}} οοπβοίεηςθ 816 
16 ἀεβ]εά. ΤἨεγ Ῥτοίεβς ὑπαῦ ΠΟῪ 

Ίπον ἀοᾶ: Ῥας Ὦγ πεῖν πγον]κβ 
{που ἄεπγ Ηΐτα, Ῥεῖηρ αροπίπαβ]ο, 
δια 415ορεά1επί, απᾶ ππ{ζο ΕΥΟΥΥ 
σοοᾷ σοῖς γαρτοβραί{ο. 

3 Βαευῦ βροα]ς οι πὸ {μῖπσς 
ὙΠΟ Ῥεβί ἐπ ὃεοαπᾶᾷ 4ἄος- 

2 πε: ὑμαῦ αρεᾷ πιεπ Ῥο6 {εηρο- 
ταῦθ, ργανο, 5ορετιπϊπάαᾶ, 5βοαπᾶ 
ἴῃ Ταϊζα, ἴῃ Ἴογο, ἴῃ Ῥαΐβίθπορ: 

5 ὑμαῦ αρεᾶᾷ ποπιεπ Ἠ]επήίςξο θ6 
χογεταπ{ ἴῃ ἆσπιθαποτα, ποὺ 518}- 
4οΥ6ΥΒ ΠΟΥ οπρ]αγοά {ο το ἢ 
Ὑ1η6, "θαςμδτβ οἵ ἰλπαί σ ΟΝ 

4 15. ροοᾶ; ἐπαῦ ἴπεγ τιαγ ἐγαῖπ 
{Π6 γοπης ἹΠπΟΙΙΘΠ {ο Ίογθ ἐμποῦν 
Ἠπαβραιιᾶς, ἴο Ίοτο {αιγ ολῖ]- 
ἄτοαπ, {ο δε Βοθϑυτηϊ θα, ολαρίο, 
ΟΥ̓ ΘΙ. αὖ Ἰοππς, Ἰπά, Ῥοαϊπρ 
ἵη βαῬ]εοβίοη {ο ια οση Ἠτιδ- 
Ῥαπᾶς, ας ὑπὸ υιοτά οὗ ἀοᾶ 
Ῥο ποὺ Ῥ]αβρμοπια: {πὸ γοπηρ- 
ΘΙ πιοη Ἰ]ονπήδο οχλοτί {ο θ6 
βοβειπαϊπάεᾶ : 1π 811 (πισς 5θυγ- 
πρ ὑπ 5617 απ εΠδατπρ]ο οὗ ροοᾶ 
πποτ]ςς; ἴῃ {ΠΥ ἀοσίγίπο ελειοῖπα 

8 ποογγαρύηθβΕ, οτανΙ{ψ, βοππᾶ 
ΑΡΘΘΟΗ, {ἴΠαῦ οαηποῦ ο οοἩ- 
ἀστηπαᾶ: ὑμαῦ Ίο ἐμπαΐ 15 οὗ {πΠ6 
οοπίτανγ Ῥαγὺ ΤΊΔΥ 6 αβματησᾶ, 
Ἠανίης πο 6Υ1] ἐμίηρ {ο 580 οὗ 

915. Μίαλπογέ ὄβεγναπῖς {ο θ6 ἵπ 
παρ]εσίοπ {ο {Π6Ὶ7 οὐ Τη88- 
16Υ5, απ ἴο 6 πγε]]-ρ]εαθίης {ο 
ἴλεηι απ αἩ πρβ: ποὺ ραϊη- 
βαγίης; ποῦ Ῥρατ]οϊήης, Ραΐ 
βΠοπίηςσ αἲ] ροοά Πάεμίς:; {παΐ 
Όλαγ τπαγ δου πο ἀοοίπίπο οἳ 
ἄοά οας Βανίοαχ 1η 81] {ἐΠΐπσς, 
Έοχ ὑπ ρταςθ οὗ ἄοᾶ θη αρ- 
Ῥθαγεᾶ, Ῥτϊπρίης βα]ναίίοπ {ο 411 
1ΠΘΠ, Ἱπβδγασθίτρ τι8, {ο ἴ]ο 1π- 
{θπί ιαί, ἀἄεπγίπρ ππροᾶἩποββ 
απᾶ ποτ]ᾶΙψ Ἰαςίδ, πνο που 
Ἰνο βοΏοχ]γ πα τισμέαοαεῖγ απᾶ 
ΡοᾶΙψ ἵπ ες Ῥτορεπί Ἰγγοτ]ά: 

σι 

-α δ» 

10 

1 ὅτ. 
δεἴζῖέξ. 

26τ. 
πεαϊίιψ. 

δαν. 
εα(έ]ι- 
Γι. 

405, 
{εα ολ 

5 αν. 
Ὀοσιά- 
δογυαγιίξ. 

6ος, 
Παίζι αρ- 
Ῥεαγεά 
{ο αἲῖ 
πε, 
Ὀγύπσίπα 
φαζυα- 
ἐἶοπι 

ΤΟΥ, ασε 
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“ δια / 3. ” / 19 εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, 
- 5 3 - ΄ 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες 
» ’ ς / ἡ 2 τν 3 / γ 

13 ἀργαί. ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι 
9 Μο ” 2 Ν » / α ε ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγι- 

΄ Δ Ψ 9 

4 αίνωσιν ἐν τῇ πίστει, μὴ προσέχοντες Ἴου- 
.. αν / Ν » ΄“ » ’ ώ 

δαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀπο- 

Ιδ στρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. πάντα μὲν ὃ 
Ν - κι", - 

καθαρὰ τοῖς καθαροῖς" τοῖς δὲ µεμιασμένοις 
Ακ ἠ λα ὁ σον η ας Ν ΄ 

καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν᾽ ἀλλὰ μεμίανται 
κ. φον ἜἜ- “ κ ες , ᾿ 

Ι0 αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. Θεὸν 
ς σι 4Ν 2 Ἂν ,' » 5 “ 
ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦν- 

ν ” νο. θ “ Ν Ν 
ται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς 

“ ” 2 Ν γὰ ἢ 

πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 
. Δ “ ε , 

2. Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ δι- 
5 

2 δασκαλίᾳ᾽ πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμ- 

νούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ 
δ η ς ῃ 

4 ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ" πρεσβύτιδας ὡσαύτως 
. / ς “ δ / 

ἐν καταστήµατι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβύλους, 

μὴ! οἴνῳ πολλῷ δεδουλωµένας, καλοδιδασκά- 

4 λους, ἵνα σωφρονίζωσι τὰς νέας φιλάνδρους 
3 ΄ ’ ς , τ ὅ εἶναι, φιλοτέκνους, σώφρονας, ἁγνάς, οἰκου- 
ΣΤ ᾽ θά ς , - 5.57 ρούς”, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις 

“ ΄“ “ 

ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασ- 
(- ᾿ ν , ε , ͵ 

ὁ φημῆται' τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει 

Ἰ σωφρονεῖν" περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος 

τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀϑια- 

8 φθορίαν 5, σεμνότητα, ἀφθαρσίαν Ἐ,! λόγον 

ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐν- 

τραπῇ, μηδὲν ἔχων περὶ ὑμῶν λέγεινδ φαῦ- 

9 λον. δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσ- 
“ ξ 3 κ 8 ΄ 

θαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγον- 
10 τας, μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ πίστιν πᾶσαν 

τὰ ’ σ Ν 

ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκα- 
- - « - ΄σ σ΄ 

λίαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ κοσμῶσιν 
5 α » / Ν ς / - ΄ 

11 εν πασιν. ἐπεφάνη γαρ ἢ χάρις του Θεου 
΄σ ’ ΄ 

12 ἡδ σωτήριος" πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύονσα 
“ ΄ Ἅ 

ἡμᾶς ἵνα, ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς 
” 

κοσμικὰς ἐπιθυμίας, σωφρόνως καὶ δικαίως 
3 ἜΤ ΚΗ Ὁ 

καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰώνι, 

ὅ 

1 

2 

Ο71. μὲν 

(οπι. .) μηδὲ 

οἰκουργούς 

ἀφθορίαν 

Οπι. ἀφθαρσίαν, 

λέγει περὶ ἡμῶν 

πᾶσαν πίστιν 

αἄᾶ τὴν 

οπι. ἡ 

(Μανᾳ. , σωτήριος) 
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1.0, 
Ρρίίψ. 

167. 
11ο. 

1611 
18 Τιοοκίηρ ἴον ὑπὸ Ῥ]εβεεᾶ Ἡορε, 

απᾶ {πε ρ]οτίοιβ αρρεατίηρ οἵ {16 
ρτεαί ἀοά, απᾶ οαν Ρανίοιγ “6585 
Ομ νιϑῦ, 
14 Ῥγ]ιο 6αγε Ἰήπηφο]έ {ου ας, Εἶναξ 

Ἡο παρΗί χεάθειι τς ἔγοπι 81] Ἱπ]- 
ααϊΐγ, απᾶ ΡΠ απίο ήπιε]! ἃ 
Ῥεσυ]αχ Ῥοθορ]θ, σεα]οα5 οἵ ροοά | 
ποτΚΒ. 
15 Τ]οθςο (ῇπσς 5ρθα]ς απᾶ οεχΏογέ, 

απᾶ τερα]κο νι 811 ααὐλοτίόγ. Τιεῦ 
Ο ΤΙαΊ ἀεβρῖβο {μεο. 

5. Ῥαῤ ἴ]απα ἴῃ τηϊμᾶ {ο Ῥο ϱαΏ]εος 
ἴο ῬιποϊραΗες απά Ῥοπαβ, {ο 
ο8εγ απαρ]βίγα{θς, {ο Ῥο τεαᾶγ {ο 
ΟΥ̓ΘΥῪ σοοᾶ ποτ]ς, 

1881 
18 Ἰοοξίπς ος {π6 Ῥ]εβ5οᾷ Ἱορο απᾶ 

αΏρεατίπρ οὗ {μα ρ]οτγ 1οξ ος 
.ρτοαῦ ἄοἆ απᾶᾷ Βανίοασ {6858 

14 Ομγιδὺ; πο ραντο Ἠϊπαβε]ί ΤῸ 
τι8, ἐπαῦ Ἡο τηὶρμὲ τεᾶθεπι τιβ 
ἔτοπῃ αἩ] ΠΠπΙᾳ16γ, απᾶ ρατ!ῖν πῃ- 
1ο Ἠϊπαςε]ξ ἃ ῬΘΟΡΙΘ ζοχ Ἠϊ5 οἵη 
Ῥοββεβδίοῦ, ᾖΖθα]οαιςβ οὗ ροοᾶ 
ΟΥ̓Κ. 

195  Τ]θῬδο {πῖηρθ βρθα]ς ἃπᾶ οχ- 
Ἰογί απᾶ 16εΡΥΟΥο τυ} 811 2ατ- 
ὑπουϊίγ. Τοῦ πο ππαπ ἀεβρῖδα 
πας. 

8. Ῥαυῤ λα ἴῃ πηἰπᾶ {ο Ὦ6 ἴῃ 
εαρ]εσοβίοπ ἴο 111εΥΒ, {ο απἲ]ιο- 
165, ἴο Ὦο οῬαεάΙεπέ, {ο ΡῈ 
γοαᾶγ πηΐο ΘΥΘΥΥ ποοᾶ πνοχ]ς, 

2 Το βρεα]ς ΘΥ οἱ πο 1ΠΦΗ, {ο Ῥα 1 3 {ο 5ρθαἷ οτι] οὗ πο 1η8Η, ποὺ 
πο ὈΓΔΎΙΘΥΒ, θέ ϱεηί]ο, Ελεπίπσ 81] 
πιθο]τηθςς τιΠέο 81] τησ. 
8 ΕῸΣ πγε οΥΡ6ΙΥ68 8150 ππεγθ 501η6- 

πππος ΓοοΗ5Η, ἀδοβρεάϊεπί, ἀεοεῖνεᾶ, 
ΒΟΥ ΠΡ 6νεις Ια5ί5 απ Ῥ]δαβατθΒ, 
Ἠνῖιπρ ἴῃ ππαΠςθ απᾶ ΕεΠΝΥ, Παἰε[α], 
απᾶ Πας 9ης αποίμεν. 
4 Ῥτπί αἲίον {]ιαῦ {π6 Κϊπᾶποςδβ απᾶ 

Ι]ογο οἵ ἄοά οὖν βατίοαν {ογγανᾷ 
τι αρρεατεᾶ, 
6 Νοῦ Ὦγ ποχκς οὗ υἱρη θοῦβη 6 55 

σ/μῖο]ι τσ Ἠανο ἄοπο, θαὺ δΔοοογαϊηρ 
{ο Ἠϊβ ΤΏΘΤΟΥ Π6 βατεᾶ 5, Ὦγ {πα 
ΒΡ οἵ τερεπεταδίοἩ, απά 16- 
πογης οὗ ὑπ Ἠο]γ ἀποβῦ, 
0 ΒΟ Ίο Ελεά δὴ 45 Γαρτ- 
ἀμ ΠΥ, ἑμτοαρ]ι θρας Ομτῖδ6 ον 
ΡΑΝΙΟΤΥ: 
7 Τ]αί Ῥαῖπρ Πας Πεᾶ Ὦγ 115 σταςο, 

ν/θ βλοιπ]ά Ῥε τπαᾶε ο αοσοτά πρ 
{ο {πε Ίορο οὗ εἴετια] 11 
8 Τίς 18. α Τα μα] ο, απᾶ 

Ώιεδο {π]ηρδ 1 1} ἐπαῦ ποια αβήντη 
οοηβίαπϐ]γ, ὑμπαῦ ὑπο ση ανα 
Ῥεμενοᾶ ἴῃ ἀοᾶ, τηϊσμῦ Ὦο οαγε] 
{ο πηκΙπίαϊπ ροοᾷ Ἱοτκς: {Π6568 
{πϊηρβ ἆχο ροοᾷ απᾶ Ῥτοβίαδ]ε απ{ο 
ΙΊΘΗ. 
9 Βαυΐύ αγοὶᾷ ἴοο θη απεβίοπς, απᾶ 

δεπθα]ορίθΒ, απᾶά οοηεηΜΙοηΏς, απιᾶᾷ 
βμήνίηρς αροιῦ {ο Ίαν; {ος ἴλπογ 
49 απρτοβίαΡ]θ απιά ταῖη. . 
10 Α τπαπ {λαίῦ 15 8 ΠΟΥ οἷς, αΓ{θΥ 

ινε ἢγϑὺ απᾶ βοοοπᾷ αἀπποπΙδίοπ, 
τε]εοί : 
11 Κποπήπρ {μας Ἡο ἐπαῦ 15. 5πο]ι, 

15 βαργετγζεά, απᾶ αἰππείῃ, Ῥεϊπρ 
οοπειηπεᾶ οἳ ἨήΤήΡεΙΕ. 
12 Ἠιοη 1 5181} βοηᾷ Ατίοτηας τ- 

{ο ἴπ66, οὐ Τγομίοας, Ὦο ἀΠραπύ {ο 
οοπιθ πηΐο 1Πθ {ο ΝΙοοροΙς: {ον 1 
Ἠαγε ἀεἰειππ]πεᾶ έπετο {ο γΙη{εγ. 

{ο Ῥο οοπίθη{ΙοἩΒ, {ο Ῥε σοπῇ1ο, 
ΒΘ Πρ 811 πιραΊτηθςς ἐουγαχα ο] 

8 ππΘη. ἩΒΟΣ 6 4150. Ἠ6Γθ 4Γ0Υ6- 
πιο Τ0οΗς5Η, ἀβδορεάϊεπί, ἄ6ε- 
οεϊνεᾶ, βεγνίης ἀἄἴνεις Ἰαβί5 απᾶ 
Ῥ]εαξδανας, Ἠνίηπρ ἴῃ πια]σο απᾶ 
ο,νσ, Παἰεία], Παρ οπς απ- 

4 ομου. Βα π]ιεη {ο ἸΙπα- 
Π655 οἳ ἀοά ους Βανίοατ, απᾶ 
1115 Ίουε {οπγαγᾶ τπαπ, αρρθατεᾶ, 

ὅ πο Ὦγ πονγκ ἄοπε ἴῃ τῖρ]{ε- 
0151658, ῄὙνμΙο πε ο ουτ- 
5εἶτο», Ὀας αοεοοτᾶίπσ {ο Ἠ18 
ΙΩΘΥΟΥ ο βατεᾶ τς, {μτοαρ] {Π6 
ὄγγαβμίηρ οἳ τορεπεγαίοι ἁαπᾶ 

«απθποπήηρ δὲ {πὸ ὅΗοΙ ἄΠοβί, 
6 νἨ]ο]. μ6 Ῥοιτγεά οι προηπ τι8 

τ αν 1Πτοπρῃ 16ραθ ὍΠΕΡ ΟἿΣ 
7 Ῥανίοιτ; ὑμαΐ, ραης Παδαβοαᾶ Ὦγ 

115 ρταςθ, Ίο παϊρηξ Ὦαο πιαᾶθ 
θ]ιαεῖγβ αοοοχᾶϊπρ {ο {μα Ἰορο οἳ 

8 εἴετπα] Το; ΕαϊΓα] 15 {πο 5ατ- 
Ἰης, απᾶ οοποέγηῖηρ {]αβο (μΙησς 
1 νι] ενας {ποια αβἲτιη οοπῆ- 
4επ{]γ, ἰο πο επᾶ {ἴλμαί ὑπο 
ὙΠΟ ανα Ῥεμενοᾶ ἄἀοᾶ ππαγ 
νο οατοαία] {ο Ἱππαιπίαϊη ροοᾶ 
πποχ]ς. 16586 {μῖπρβ Το ροοά 

9 απά Ῥτοβίαβ]α ππ{ο ππθη: ας 
βμαπ {οο]5Η «απεβΙοπἵπρΒ, παπά 
6επεα]ορί6Β, απᾶ βἰτᾖᾷθςβ, απᾶ 
Πσμήπρς αροαί {πο Ίαν; {ου 
Όιογ ατα απρχοβύαΡ]ο απᾶ ναῖη. 

10 Α πιαη {λμαί 15 8ηΠογείῖοα] δέου 8, 
Ἠτςῦ απᾶ 5εοοπᾷ αἁπιοπϊοπ 916- 

11 {ᾳβο; Κποπήπρ {λαί ΕΠΟ] ἃ 9Π6 
15 Ῥεγτοτί[εᾶ, απᾶ βπποίμ, Ῥεῖηρ 
5ο]{-οοπᾶεπιποεᾶ. 

12. ὙἨΠπεπΤ8ΠαΠ βεπᾶ Ατίεπιαβππ{ζο 
{Π66, οἳ Ττοµίσας, ρίγο 4ϊῆρεπος 
ἴο 6ΟΠ1Θ πιηΐο πῃε {ο ΝΙοορΡοΗΒ: ΤῸΥ 
οτε] πανε ἀεἰοιτηϊπεά {ο γη {ετ. 

505, 
Ιαυο 

405, απὰ 
{πτοιρ]ι 
γεπιειὺ- 
σι 
δ0Υ, 
Ἡοῖν 
ϑρὶγὶξ 

60, 
ιοί}, ας- 
εογα πια 
{ο Ἰιορε, 
ο εἰετ- 
γιαὶ {6 

ΤΟΥ, 
Ῥγοίεδα 
λοπεςί 
0σερα- 
έἴρης 

8Ο;, 
αοϊϊοις 

Σ05, 
αυοῖά 
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3 ΝΥ ,’ 3 ΄ Ν » 

13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπι- 
/ φὲ / ΄σ / - Λ 

φάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ 
“ « - - - 9, 

4. σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν 
ΔΝ ς - ο ΄“ 

ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ 
/ 3 “ ΔΝ / ς ο) ΔΝ 

πάσης ἀνομίας, καὶ καθαρίση ἑαυτῷ λαὺν 
[ ὁ - 

περιούσιον, ζηλωτὴν καλών ἔργων. 

Ι5 Ταῦτα λάλει, καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε 
Δ ’ » ΄σ΄ 

μετὰ πάσης ἐπιταγῆς. μηδείς σου περιφρο- 

νείτω. 
« / 3 ΄σ 

Ὁ Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ] ἐξου- 
’, ς - ΄ 

σίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν 
” 3 Ν ς / 5 , 3 ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, μηδένα βλασ- 

“ » , τον “ - 
φημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐν- 

δεικνυμένους πρᾳότητα πρὸς πάντας ἀνθρω- 

ϑπους. ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, 
3 ΄“ 

ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυ- 
μίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ 

φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλ- 

4 λήλους. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλαν- 

θρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, 
᾽ ἢ ο - η / ο» , 

ὅ οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν" ἐποιή- 
σαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν" αὐτοῦ ἔλεον: 

ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ 

1 

» , τ 

ὃ ἀνακαινώσεως Πνεύματος ᾿Αγίου, οὗ ἐξέχεεν 
»:--.-------- -- 

τ Ἂν» ἐς ΄“΄ Δ ΄“ “ - 

ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 

7 σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου 

χάριτι, κληρονόμοι γενώμεθαδ κατ᾽ ἐλπίδα 
8 ζωῆς αἰωνίου. πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ 

τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα 

φροντίζωσι καλών ἔργων προΐστασθαι οἱ 
’ αγά - - / 5 8 

πεπιστευκότες τῷϊ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ 
, κ΄ : κ᾿ 

9 καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις" μωρὰς 
Ν ιά Ν ’ Ν »Ὰ ν 

δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ έρεις καὶ 

μάχας νομικὰς περιϊστασο' εἰσὶ γὰρ ἀνω- 
Αι . ͵ 

10 φελεῖς καὶ μάταιοι. αἱρετικὸν ἄνθρωπον 

μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραι- 
- Γ ΔΝ μή 3 ΄ ε - ᾿ 

11 του, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ο τοιουτος, και 
Ἃ ’ 

ἁμαρτάνει, ὧν αὐτοκατάκριτος. 
[ο Ἆ 

1 Ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχι- 

κόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε εἰς Νι- 
. κ / κόπολιν᾽ ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 

- 29.--ὃὅ 

(ἀρχαῖς,) οἨι. καὶ 

τὸ 4 ἔλεος 

ὅ γενηθώμεν 

-α 

(Π1αγῳ.., κατ' ἐλπίδα,) 

ΟἨι. τῷ 

οπι. τὰ 

905 
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1.0), 

2055 
7η0δί 
ἴγααςδ. 

Το ΡΗΤΤΕΜΟΝ 1---10: 

1611 

15 ΕΒτίηρ Ζεηας ἴ]ο ΤΙΑΥΥεΥ, απᾶ 
ΑΡΟΙΟΒ, οἩ {11θῖΥ ]οα1παγ ἀΙσοπ{]γ, 
ιαῦ πούµῖηρ ο απ τσ απο Όλα. 
14 Απά ]εί οἩτς 4150 1687} {ο ππαῖτ- 

(απ σοοᾷ γγοτ]ςς ΤΟΥ ΠΘΟΘΞΒΒΥΥ 1568, 
Όιαί {πεγ Ῥο ποῦ πηΐντη [πα]. 
15 ΑΠ ὑπαὺ 816 τι δ το ςα]τίε {Π66. 

ατϑοῦ {επι ὑπδῦ Ίογε τίβ ἴῃ {116 {10}. 
ἄτασο Ῥο πο γοτ 811. Απποη. 

41 Τὸ νγὰβ υγϊέθεη {ο Τέας' ογάαϊποᾶ {λα 
Πτςί ΗΙ5ΠΟΡ οἵ ἔπ ΟΠΙΤΕΙ οὗ έχε Οτο- 
Παπ5, ἴτοπα ΝΙοορο]!5οἳ Μαεσάοπία: 

1881 
18 βεῦ [ουπατά Ζεπαςβ ἴ]λο ἸΔΊΟΥ 

απᾶ ΑΡο]]ο8 οη {Π6]} ἸΟΌΥΠΘΥ ζ1]]- 
ΡεΠΙΙΥ, ὑπαῦ πουμήπς Ῥο γα ϊηρ᾽ 

14 απίο ποια. Απᾶ Ἰοὺ οι ρεορῖε 
8150 Ίσαγπ {ο Ἰπιαϊπίαϊη ροοᾶ 
πποΥῖ5 ΤΟΥ ΠΘΟΘΒΕΑΥΥ 31565, ὑμδὺ 

ον Ῥο ποῦ τπ[να{α]. 
15 ΑΠιαΓατεπ (ατα βα]πί{ο 66. 

Βα]πζο ὕπο ὀ]ιαί Ίογθ τας ἴῃ ζα 0}. 
ἄταςο ΡῈ ὙΠ τοι α]. 

ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΤΡΙ, Το 

ΡΗΤΙΕΜΟΝ. 

1 Ῥλυτ, ἃ ΡΥΙ5όΠοΥ οἱ εσας 01186, 
απᾶ ΤπποίἩγ οἷν Ῥγοῦμεχ απίο Ἐ]16- 
ΤΩΙ ΟἿἹ ΘΔ Ῥε]ογεᾶ, απᾶ {6]11ου- 
1αῦοιτοαχ, εἶ 
9 Απᾷ {ο οὔτ Ῥε]ογεᾶ Αρρῆία, απᾶ 

Ατοθηρρας οαγ {6ἱ]ογγβο]άΙθτ, απ ἴο 
{86 Ομασ οι ἴῃ ἴμσ Ἠοπςβο. 
8 ἄταςο {ο τοι, απᾶ Ῥθαςο 1γοπῃ 
ἄοᾶ ον ΕαΐᾖθΥ, θπᾶ {πΠ6 1 ον Φ6585 
ΟΠ τ δύ. 
41 ὑλαπ]ς τὴν ἀοᾶ, τδκίηρ ΤΊθη- 

ἀΐομ οὗ ἴἶπεο ΔΙ Τα 5 1 1ηγ ΡΤΑΥ6ΙΡ, 
6 ἩἨοαατίηρ οὗ {ΠΥ Ἴονο, απιά ἔδ1{}}, 
ΒΟ οι Ἰαβὺ {ουατά {πὸ Του 
16515, δ {οπανᾶ αἲ] βαϊηΐβ: 
6 Τμαί {ο εοππηαπΙσαδίοη οἳ {ΠΥ 

ζα ἢ ππαγ Ώθοσιπο δον! Ὦγ {1ο 
αοἰηοπ]οᾶρῖηπσ οὗ οανεχγ σοοᾷ ἐλίπρ 
τ] 15 1η γοι ἴῃ Οµτ]δί σεδα5. 
7 Ἐου πο Ἠατο ργϑαῦ 107 απά «0Ἡ- 

αοἰαβίοη ἴῃ {1γ Ίονο, Ῥεσααδο πε 
Ῥοπγο]ς οὗ {πὸ βαϊπῦς 49 τεῖγορ]ος 
Ὦγ ἴμαο, Ὦτοί]μου. 
8 ὙγΠιοχοίογς, ὑμποῦρ 1 πη]σηέ Ῥο 
το} Ῥο]ά ἵπ ΟἨτὶςὲ {ο οπ]οἶπ {1160 
ὑλλαί νήσο] 15 οοπγεπ{εη{; 
9. Ὑεί [ον Ἰογ6”5 58 1 γδύμου Ῥ6- 

5οθς} {]ιοο, Ῥεῖπς 516] ἃ ΟΠ6 α5 Ρα] 
{λα ασαᾶ, απᾶ ΠΟΥ 41ο ἃ ΡΓΙΒΟΠΘΥ 
οὗ ἆο6ρας Οµτ1εύ. 
10 1 Ῥεβοοσ] παρ ΤῸΣ τὴῦ 5ο Ο- 

ἨθβίπηΙς, οσα 1 πᾶν Ῥεροίίαει ἴῃ 
ΙΙΥ Ροπᾶς, 

1 ῬῬΑῦΙ, ἃ Ῥτίβοπο; οὗ Ομνῖςί 
σ 6585, απᾶ Τπποί]γ1 οὐ Ῥγοί]αχ, 
ἰο Ῥμήεπιοη οἳν Ῥε]ογοᾷ απᾶ 

9 1ο]]ονγ-νγοχῖκαυ, απᾶ {ο Αρρηῖα 
ΞΟ. Βἱδί6Υ, απᾷ {ο Ατποβιρρας 
ΟἿΥ {6]]ουγ-βο]άϊ6ν, απά {ο {πα 

8 ΘΟ ἴῃ ΠΥ Ἠοτδο: «ἄπαεο 
ἴ0 γοα απά Ῥεασϱ ἴγοιη ἀοᾶ 
οὐ Ἐαίμδσ απᾶ ὑπὸ Τιογ 6585 
Ομ υϑι. 

4 1 {απ πι οὗ αἴπαγς, 
τη δ κῖηρ απθη{Ιοπ οὗ {πΠ66 1 ΤΗΥ 
ῬΥΆΥΘΥΒ, Πδαυηρ οἳ 511 οτε, 
απ οὗ {π6 7810} πο ποια 
μαδὺ ἰονγαγ {π6 Τιογᾷ Φ6515, 

6 απά {οπαγᾶ 811] {ο βαϊηΐβ.: ὑμπαῦ 
86 6 Ποννβῖρ οἳ {ΠΥ 110} πιαγ 
Ῥοεσσπιο οΠοοίιια], ἴῃ {π6 πον- 
Ἰεᾷρε οἵ οτειγ βοοα ἐβῖηρ ΠΙΟΝ 
15 1π ἄγοι, πηΐο ΟΗτὶδς. ἘῸΣ 1 
Ἰαᾶ τπποὮ 70 απᾶ οοτα[ζογῦ 1 
ἐπ Ίονο, Ώεοβτςδο {1ο Ἠεατίς οἵ 
Όλο βαϊπίς πᾶν Ῥδεη χε[γεςμεά 
{μποαρ] έμαθα, Ώγούμεγ. 

Ὑ/ποαγείοτα, {Πιοισ]ι Τ Πᾶν 81] 
Ῥο]άπεςς ἵπ ΟΗτ]5ί {ο οπ]οία {θε 
ἐπαῦ πμΙο] 15 Ῥεβίμτρ, γεί 1ου 
Ίου” βακο 1 ναίμεν Ῥοαβοσσ]ι, 
Ῥοΐης 510}. ἃ 9Π6 α5 Ῥατπ] ὅ {1ο 
ασθᾶ, απᾶ ΠΟῪ ἃ ῬΥΒΟΠΘΥ 8150 

10 οὗ ΟΠ νυῖϑὺ ᾖαβας: 1 Ῥεδεσσ]ι {Π|66 
ΤΟΥ Τὴν ΟΠ], Ποτα 1 Ἠαγο }56- 
Ροΐύει ἴῃ τηγ Ῥοπᾶ», ὁ ΟΠ βί μη, 

σι 

-α 

Ὁ ΟοὉ 

1ου, 
Ώγο ες 
ποπιοδί 
οὐσιρα- 
1ἱ07ι8 

105, 
1σα]ιίς 

1 αν. {ιο 
Ὀγοί]θ). 

3 α΄. {πε 
δίδίους 

505, {ή 
ἴουο αι 
Ταἰ]ι 

4 Μ δὴν 
ἃ ποϊοηΐ 
Δα. Ποσὶ- 
Πορ τεπὰ 
118. 

δ05, αι 
απιῤαδ- 
δαᾶο», 
απιᾶᾷ Ίιοιυ 
όσ, 

6 Τ]ια 
ἄτοεκ 
ννοτά 
1ΠΘΑΠΒ 
Περι. 
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13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως 
/ ο δὲ ) - λ / τ 

14 πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μαν 

θανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων 
“ 

προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα 
Ἂν ” μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 

δι. » , , ε 81}. δε γε ῃ ” 1ὅ  ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες. ἀ- 
σπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. 

« / Ν / ς (οἱ » ’ 9 

Η χάρις μετα παντων υμων. ἀμήν. 

[Πρὸς Τίτον, τῆς Κρητῶν ἐκκλησίας πρῶ- 

τον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα, ἐγράφη 

ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας. [10 

ΠΡ ΟΥΤΩΣ 

Ἡ ΠΡῸΣ 

ΦΙΛΉΗΉΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ Τι- 

μόθεος ὁ ἀδελφός, Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ 

ιο 

κ᾿ εδ. το ῃ δ τὰ 
καὶ συνεργῷ ἡμῶν, καὶ ᾿Απφίᾳ τῇ ἀγαπη- 

- 5» -“ - 

τῇ], καὶ ᾿Αρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν, 

8 καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ' χάρις ὑμῖν 
3 - - - 

καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
. Εὐ Ὁ τῷ Θεῷ µο Ἵ (αν 3 ὑχαριστῶ τῷ Θεῴ μου, πάντοτε μνείαν 

᾿ ΄σ ΄σ 

σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 
5 Δ ἃ 

ἀκούων σου τὴν ἀγάπην," καὶ τὴν πίστιν ἣν φι 

»» " 4, τ 2 ” Ν | ’ 

έχεις πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν και εἰς πάντας 
᾿ μις 

6 τοὺς ἁγίους, ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς 
σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς 

με 6 “ νι ΣΙΝ ἐ“«,.4 2 Χ "η! .. 5 
ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ὑμῖν" εἰς Χριστὸν ᾿Τησοῦν”. 

, " 7 χαρὰν Ἐ γὰρ ἔχομεν πολλὴν καὶ παράκλησιν 
- 3 / ιά Ν - 

ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν 

ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 
Ν Δ » σ΄ σ᾿ / » 8. Διὸ πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων 
/ - 

9 ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον, διὰ τὴν ἀγάπην 

μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος 
/ Ν ’ὕ »“ 

πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος ᾿Ιησοῦ Χρι- 

10 στοῦϊ, παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, 
Δ ΄ - ΄“ ” / 

ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μον, Ονήσιμον, 

29----6 

--- α------------------------------- 

ὃ οπι, ἀμήν. 

10011, διε ϑογὶρίϊοη 

1 ἀδελφῇ 

3 (µου πάντοτε, μνεία») 

8. (7αγ. ο. 4) 

4 Παν. ἡμῖν 

ὅ ρῃι. ᾿Τησοῦν 

6 πολλὴν ἔσχον 

7 Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 

8 ρηϊ. µου 
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1611 
11 ἨΠΙοἩ ἴῃ πιο ραςί γγας {ο ευ 

πηργοβίαβ]ο: θαῦ που Ῥτοβίαρ]θ 6ο 
ἴλοο απά {ο 1η6: 
12 Ὑ/μοπι 1 Ίατο βοηὺ αραίη: ἴλοι 

ὑμογθίουθ τεσθῖνθ Ηϊτα, ελα 15 πηπο 
οὗ Ῥουγε]ς. 
18 Ποιὰ 1 ποπ] πᾶν τεαϊπεᾶ 
γι της, ὑπαῦ ἴῃ ἐμ ν 5εεαᾶ Τε τηἱρ}ὺ 
Πᾶν τηϊηϊβέθυ θα πηΐο τὴθ 'ἰπ {πὸ 
Ῥοπάς οὗ {]θ «οβΡε]. 
14 Ῥαἱ νηθιοπῦ (ΠΥ παῖπᾶ πνοπ]ά Τ | 

4ο ποίμῖπρ, ὑπᾶῦ ὑπ γ Ῥεπεβί εποτ]ᾷ 
ποῦ Ὀ6 88 16 πεχο οὗ ποσεβεί{γ, θαύ 
τ] ΠΠ]ΠρΡΊΥ. 
15 ἘῸΥ Ῥεγ]αρς [6 {πεγείογο ἆς- 

Ῥαγίθοᾶ {0Υ ἃ 86ΠΡΟΠ, ἴμαί ποια 
βποπ]άαςί γεοσῖτο Ἠϊτη {οΥ 6Υ6}: 
16 Νοῦ ποῦν ἃ5 ἃ βεγναπ{, Ὀπὺ αΏοτο 

α 5ογγαπί, ἃ Ῥτοί]μεγ Ῥε]ονεᾶ, 5ροε]- 
α]]γ {ο τηθ, Ότέ Πονν τητιοἩ ΤΟΥ 6 απο 
μας, Ῥοί]ι ἴῃ {πε ἤθβη, ἃπᾶ ἴῃ {ο 
Τιονᾷ 2 
17 Τ ἴιοα οοππὲ το {μογείογο ἃ 

Ῥαχίπαχ, Υεζθῖνθ ΗΠ} ἃ5 ΤΥ 56]. 
18 Τῇ Ίο μαΐῃ ψγοηρσθα 66, ΟΥ 

οὐγοί έλεε οιἢΐ, Ῥαῦ ὑπαῦ οἨ ταῖπθ 
αεοοπΏῦ. 
191 Ῥατ]]ανο ντ] ζέθη 16 γη ἢ ταῖπα 
οὐ Ἠαπᾶ, 1 ΜΠ τεραγ ἴὖ: α]ροῖί Τ 
4ο ποὺ 58. {ο {π66 Ίου ποια οπγεδί 
πη{ο 1ηθ 6Υ6Π {λμίπο οὐ 561} }6- 
5165: 
20 Χοαα, Ῥγούπου, Ἰοὺ πιο Ίαγο 107 

οἳ ἴ]ιθο ἴῃ ο Τιοτᾷ: τα[γεδΏ ΤΗΥ 
Ῥουγε]ς ἴῃ {πε Τιοτᾶ. 
21 Ἠανίηρ «οπβάεποο ἵπ ΕΥ οῬε- 

ἄϊοηπσα, 1 πγοίο ππ{ο ἴπεα, Κπονίιρ 
{πᾶῦὺ μοι τὴ] αἶδο ο πποτε {παπι 1 
βαγ. 
2. Βαὺ νηθ]ιαὶ Ῥγεραγα πιο 8150 ἃ 

Ἰοάρίηςρ: ἴου 1 ἰταδῦ ὑπαῦ {Πτοαρ] 
γοιχ ΡΙΥΕΥ5 1 588]1] Ῥε ρῖνει πιηΐο 
οἩ. 
25 ΤΉ ΘΓ βα]αίο ἔπεε ἘραρΏταβ, ΤΥ 

{οΠουγρείδοπ6ν ἴῃ ΟἨτῖςί ερας: 
24 Μαχοαςδ, Απδίατεμας, Ῥοεπαας, 

Τπασας, ΤΥ ΤεΠοπ]αβοτΆτεΥς. 
25 Ἔ]λιο σνασο οὗ οἷν Ποτᾷ «6515 

ΟΗν]ςί δε πὶ γοῦν ΒΡ 1ῦ. ΑΙΠΕΠ. 
41 νυ ἔθη ἔτοπα Ἐοπιο {ο ΡΗΠΙΙ6πΙΟΠ, ὮΥ 

ΟποβίπΣβ ἃ βετνθηῦ, 

| 
| 
Ι 
1 

1881 
11 το νγᾶβ α{ογείπιο ππργοβίαΡ]α 

{ο {π66, ναῦ ποῦ 18 Ρτοβίαβ]ε {ο 
12 ιθοαπά {οτπθ: ]οπη Τηαγο εεπ! 

Ῥασ]ς {ο {π66 ἴῃ 15 ΟΥ Ῥεσδο, 
19 Οιαί 15, πιγ γετγ Ἠθατς: ὙΠΟ 1 

σου] {αΐπ Ἰατο Ἱκερί νη(Ἡ 1πο, 
Όναί ἴῃ 11 Ῥεμα]ί Π6 παρ] τηῖ- 
πϊςέου πο τὴ 1π ἴμα Ῥοπᾶς οὗ 

14 {με σοβΡε]: Ότί ποτέ ἔμ ταϊπα 
Ί που ἆο ποῦηρ; ὑμαὺ 1 
βοοάᾶποββ Ελοπ]ά ποὺ Ῥο 85 οἵ 

16 ποσθβἰ{γ, Ραῦ οὗ {περ ση. Έον 
Ῥει]ιαΡ5 Ίια γ/ας {]εγείογα Ῥαχ{εά 
Ένοπι ἐ]ι6 6 ἴοΥ ἃ. ΒΕΒΡΟΗ, ὑπαῦ μοι 

16 5πουάθϑῦ πᾶν Ἠήτα ΤΟΥ 6Υ6Υ; πο 
Ίοπσας ἃ5 ἃ ᾿βουυδηῦ, θαὺ 1ΠΟΥΘ 
{πᾶῃ ἃ 1βουναπί, α Ὀσούπου Ὦο- 
Ἰογϑᾶ, βροεία]]γ {ο ππθ, θαὺ ΠΟῪ 
πηαο] χσαύμπου {ο {π66, Ὀοξ]ι ἴῃ {Π6 

17 4οβ] απάἆ ἵπ {μ6 Τιοτᾶ. Τῇ ἔμεπ 
{ποῦ οοπηίθςέ 1ηθ ἃ ῬαίΠ6Υ, 16- 

18 οαἶνο Ἠϊτα α5 τηγςε]. Βαῦ 1 π6 
ια] νγοηρεᾷ ἔμοε αὖ 81], ΟΥ̓ ο γεί]ι 
ἴμεε απασηί, ραῦ ἐ]ιαῖ {ο τηῖπθ 80- 

19 οουππῦ; Τ Ῥατπ] τυτῖξθ 1 στ ἢ παῖτιθ 
Οὐ Βαμα, Τ γη] τεραγ Ὁ: ἐμπαῦ 
1 58. ποῦ ππίο περ μον ὑπαὺ 
Όλοι ονγοϑὺ ἴο τη6 θύϑῃ {πε ΟὟ 
5617 Ὀοδίάο5. ὕθα, Ῥτοίπεν, 1εί 
110 Πᾶν 3107 οἱ {π66 {πι {πὸ Τιοτᾶ: 
χοίγθϱἩ ΤΥ Ἰεατο ἴῃ Ομ]ξ. 

21 Ἠανίπρ εοπβᾶεπερ ἴῃ {πῖπ οῦ6- 
ἀἴοπος 1 πυϊύθ απίο {ιθο, Ιποτγ- 
Ίησ {]ιαῦ ἴ]ιοα Ὁ ο ενεπ Ὦ6- 

22 γοπᾶ πια 1 καγ. Βαῦ πα] 
Ῥχθαραχθ πηθ 4150 ἃ Ιοᾷρίηρ: 20 1 
Ίορο ἐλαῖ {μτοπρ] γοτί ΡταγεΥβ 
Τ 5881 "6 σγατ{εᾷ απίο το. 

ἘἩραρμητας, ΤΥ {ε]]1ου-ΡΕΙΡΟΠΕΣΥ 
ἴῃ Ομ υῖδὺ ἆσδαςδ, βαϊαίθί {Ἠθο; 
απᾶ 80 ἄο Ματ]ς, Ατδίανο]ας, )6- 

τηδ 8, 16, ΤΥ 16 ]]ΟΥν - ΤΟΥ ΚΘ 5. 
2ῦ  Ίμο ρταςο οὗ δοαχ Τιοτᾷ “6585 
Ομ Ῥο τ στους βριυ1ὑ. 
4ΑΤΗΘΗ, 

1 αν. 
Ῥοηπά- 
δεγυατιί. 

509, 
οἱ) 

5 ΒΟΠΙϱ 
αποῖοθηέ 
αιιζοτῖ- 
{165 τομ 
έλα, 

4ΜαΠΥ 
αποῖοης 
Δα οτῖ- 
{165 οπης 
Απποπ. 
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. ΄ πρ ν ον κι νι 
1| τον ποτέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ 

” Δ Α αἰ. 
19 εὔχρηστον, ὃν ἀγνέπεμψα σὺ δὲ) αὐτόν, 

- " Ε] ν λ / 10. τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προσλαβοῦ 
Δ » 8 3 ’ αἹ » Δ , 

15 ον ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, 
“ πάς - ὃ Ν 11 - 9 ΡΥ 
ἵνα ὑπὲρ σοῦ διακονῇ μοι] ἐν τοῖς δεσμοῖς 

“ ᾽ , . Ν Ν ον - , 

Η τοῦ εὐαγγελίου" χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης 
σαν 2 2’ “ “΄ Ἀ « Ν 

οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ 
᾿ Ψ ᾿ 5 / 5 » ΔΝ Δ 6 , 

ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ἡ, ἀλλὰ κατὰ ἑκού- 

ιὅ σιον. τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς 
“, ΄, . ΄ 16 ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχης' οὐκέτι ὡς 

- ΕῚ ΄ 

δοῦλον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπη- 
’ ΄ 

τόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ 
᾽ Ν ιΥ » , » Φ ᾿ 19 » 

ΙΤ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίῳ. εἰ οὖν ἐμὲ ἔχεις 

18 κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. εἰ δέ τι 
Ω ο ον . ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγε: 15 

Ι ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ 

ἀποτίσω᾽ ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν 

3) μοι προσοφείλεις, ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου 
νὰ ῃ (λε ο ἡρηνί / ν ὀναίμην ἐν Κυρίῳ' ἀνάπαυσόν µου τὰ 

31 σπλάγχνα ἐν ἘυρίῳἩ. πεποιθὼς τῇ ὑπα- 
“ ’ Ν 

κοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ὃ" 
΄ Ν ᾿ 

33 λέγω ποιήσεις, ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι 
Ἄδαν να ΄ . “ ᾿ - - 

ξενίαν' ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν 
ς - ΄ 

ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν. 
» “ ΄ 33. ᾿Ασπάζονταί σε Επαφρᾶς ὁ συναιχµά- 

Γ / 5 »“" 5» “" ’ 

9 λωτός µου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Μαρκος, 
Ἂ ῃ να - ο ᾿ , 

ρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί 

μου. 
« “ - - ΄ 

95. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

στοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. ἀμήν. 13 

[Πρὸς Φιλήμονα ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης διὰ 

᾿Ονησίμου οἰκέτου. 19 

9. σοι (ἀνέπεμψά σοι αὐ- 
τόν,) 

10 ΟΠι. , προσλαβοῦ 

Ἡ μοι διακονῇ 

13 ἐλλόγα 

Χριστῷ 
1 ἃ 

16 ᾿Ασπάζεταί 

17 Μαγᾳ. οπι. ἡμῶν 

18. Ματφ. οπι. ἀμήν. 

19 ρηι. βιιδογίρίϊοπι 



᾿ Ἠγ]8. Τ. 
26. 

1). 
γὴσμί- 
16098, ΟΥ̓ 
“ἰγαϊσμῖ- 
21658. 

ΤΗΕ ἘΡΙΡΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΕ 

το ΤΗΕ 

ΗΤἘΕΡΠΗΥ ΡΕ. 
1611 

1 αον π]ο αὖ βαπᾶιγ ἤπηςθς, απἆ 
ἴῃ (4ἵνεγβ ΙΙΑΏΠΘΥ5, 5ρακο ἴῃ πε 
Ῥαβὺ πηΐο ὑπ Ἐαίμοετς Ὦγ ὑπὸ Έτο- 
ΡῬμοΐβ, 
2 Ἠαίῃ ἵπ ἴμορο ἰαδὺ ἆαγβ 5ροζκεπ 

ππ{ο ας Ὦγ 5 Βου, ποτ Π6 παῖ 
αρροϊπθεᾶ Ἰιαῖν οὗ 8411 πρς, ὮΥ 
ΠΟΙ 8150 π6 ππαᾶθ {Π6 πγοτ]ᾶς, 
8 γιο Ῥοίῃρ ὑπ Ῥτίρ]μίπεςς οὗ 

115 βίουυ, απιά {Π6 6ΧΡΥΘΡΕ Ίπιαρο οὗ 
15 Ῥ6ΥΡΟΠ, απᾶ πΡΠΟ] αἸπρ' 811 πρβ 
Ῥγ ὑμ6 πιοτᾷ οὗ Ἠ]5 Ῥοπες, πει Ἡθ 
Ἠαᾶ Ὦγ Ιήπαδε] ρατρεᾶ ο; 8ἱΠ8, βαὺ 
ἄοπιαπ οἩ {πὸ τρ] παπᾶ οὗ {πὸ 
Μα]οερίγ ον Η1ΡΗ, 
4 Ῥεαϊπρ πῃαζο 50 πο] Ῥε[ίει ἔμαἨ 
ἐμ Απρε]β, α8 Ίο πα Ὦγ {π]αν]ί- 
866 οὈὐαϊηθα ἃ ΤΟΥ οχοε]]επῦ Ναπιο 
{ματ {Πεγ. 
ὅ Ῥου ππίο τ μοι. οὗ {π6 Απρο]ς 

βα14 Π6 αὖ απγ πο, Τποι ατί ΤῊ 
501, ὑΠ15 ἆαγ Ἠαγο 1 Ῥεροίύεηπ {μεο2 
Απᾶ αραῖπ, Τ 111] Ῥο {ο Ἠΐτα ἃ Ἐαίμοχ, 
απᾶ 116 β]α]] Ῥο {ο πηθ ἃ ὅοῃ. 
6 Απᾶ αραίπ, θη Ίο Ῥηϊηρεί]ι 

ἴῃ ο Πγβίροροίίαι πο ἴ]ο πγοτ]ᾶ, 
Ἡο βα1δ]μ, Απᾶ ]εῦ 411 {π6 Αηρο]ς οὗ 
αοᾶ πονβδΗῖρ Ἠϊτη. 
7 Απᾶ οὗ {πὸ Απροεϊὶβ ἢ6 βαθῃ: 
πιο πιαΚκαίἩ 15 Απρεϊς αριπ{β, απά 
Ἠ15 πηΙπΙΡ{θ6Υ5 ἃ Ώαππε οὗ χο. 
8 Ῥαὴ τπ{ο {π6 ὅοῃ, Λα δα], ΤῊ 

{ητοπο, Ο ἀοᾶ, {8 {0Υ 6Υ6Υ απιᾶ 6ΥΟΥ: 
ἃ βοορίτο οὗ Ἰχϊσ]λίεοαβποςΕ {6 ἴμα 
βοθορίτο οὗ {ππσ Κἰπρᾶοπι. 
9 Τποα Ἰαβῦ Ἰογϑᾶ τιρΗίθοαξΠεΒς, 

απᾶ Παἰοᾷ ᾿πἰααϊίν, {πεγαίογο (ο, 
ευεπ ἴ]ιγ ἀοᾶ, Παῖ]ι αποϊπζεᾶ ἴ]οο 
νηἩ ο οἳἱ οὗ ρ]αᾶπαοδβ α,οτο {γ 
1611918. 
10 Απᾶ, Ἠἴλοα Τιοτᾶ ἵπ ἐπ Ῥορϊῃ- 

πῖηρ Ἠαβί Ἰα1ᾷ ἴ]ιο {οαππᾶα[ῖοη οἵ 1ο 
οατίἩ: απᾶ ἴπο Ἠδαγοπβ 816 {λε 
πΙΟΥΙ5 οὗ ἐμ]πο Παπάς. 

1881 
1 ἄον, Πανίηρ οἵ οἱ ἔἴππο βρο]κθη 

πη{ο με {αΐμοανς ἴῃ 61ο Ῥγορμείς 
Ὦγ ἀἴνετβ ῬοτίίοἩς δηᾷ ἴῃ αἴ γ 5 

2 ΙΠ8ΠἨΘΥΒ, Πα αὖ ὑπ οπᾷ οἳ 
{π6586 ἆαγβ βΡοκθηπ απίο 8 ἴῃ 
1μῖ8 ΒοἨ, πο π6 αρροϊπίεά 
Ἰοῖν οἳ αἱ ἐπῖηρβ, ὑβυοιρ ἢ ΠΟΤῚ 
8150 Π6 τηδᾶθ {πῸ6 2τγουᾶβ, νο 
Ῥεΐπρ {Ππ6 εΗπ]σεπος οὗ 18 ΡΊΟΥΥ, 
διη4 8Π6 ὙΘΥῪ Ίπαρο οὗ 5 5Β8}- 
βίαηςσθ, απᾶ αρῃο]αίπρ αἩ Οήπρβ 
Ὦγ {πὸ ποτά οὗ 5 Ῥοπτος, πετ 
Ίο Ππαᾶ πιαᾶο ρατιβοαίοπ οὗ 5115, 
βαΐµ ἄονγῃ οἳ {π6 τἱρῃῦ παπᾶ οἳ 

4 {πὸ Μα]εδίγ οἱ Πρ; πανΐηρ Ῥο- 
60116 Ὦγ 50 πππεἩ Ῥεί{αν ἔμαπι πο 
ἨρΡΕΙ8, 35 Π6 Πα Ἱηπλποτιζεᾷ 8 
ΙΠΟΥΘ εχοε]επέ ηατηθ {αι {16Υ. 

ὅ Ἐον απίο Πίο οἳ {πο απρε]ς 
Βαϊ Π6 αὖ αηγ Ππῃο, 
ΤΠοῖι αὖ τηγ βοῇ, 
ΤῊ15 ἆαγ Ἠαγο 1 Ῥεροῦδεη {Π|66 3 

δια ἀραΐη, 
1 γη] 6 ἴο Ηἷτη ἃ Ἐαΐμου, 
Απά Π6 518}} "6 {ο της α ὅοῃ ἢ 

6 4Απᾶ π]οαη πὸ αραῖη ὄῬγϊηροί]ι 
Ἰη πὸ Εγβίρουπ Ιπίο δύο σπου] 
Ίο βαϊΐ, Απᾶ ]εί 811 ο απρε]ς 

7 οὗ ἀοά ποτρμῖρ Ἠϊπ. Απᾶ οἵ 
{1ιο αηρο]ς Ίο βαἶδ]ι, 
ιο πιαζκεί] Ἠ15 αηρεἷς Τπνϊηᾶς, 
Απ ΠΒ τηϊπϊβίθυ5 ἃ Πατης οὗ 8ο: 

8 Όαί οὗ {πΠ6 Ῥοι ε δα, 
ΤῊ {Ἠχοπο, Ὁ ἄοᾶ, 15 ἔοι οτου 
84 6ΥοΥ: 

Απιᾶ {με βοερίτο οὗ πρυϊρ 6855 
16 {ο Βεθρίτο οὗ 8{Ηγ Ἰάπρ- 
ἄοτῃ 

5 

9 Τμοα Ἠαβί ]ογεᾶ τρ]έεοαξΠαςς, 
απᾶ λαο ΙπΙαπΙ(γ: 

Τ]οχείογο ἀοᾶ, ἐν ἄἀοᾶ, Πα 
αποηοᾶ {Π66 

ιο ιο οἳἱ οὗ ρ]αᾶποςξς αΏοτο 
{μγ ἴεΠοπνβ. 

10 Απᾶ, 
πο, Του, ἵη ἐπ Ῥερίηπῖπρ 

Ἠαβί Ἰαῖᾷ πο Γοππᾶαθίοι οἳ 
Όλο θαυ, 

Απᾶ {πὸ Ἠδαγεηβ 816 ὑΠ6 του 5 
οὗ ἐῃγ Παπάς: 

1, ἃ 
801. 

20. 
αθεδ. 

505, πὰ 
πι 8858 
67 πὶς 
διῦ- 
δίαπες 

405, 
«πα 
ασαΐη, 
αὐ) ἢ 6 
δυγὶγ ει] 
ση 

505, 
παῖ 
παυα 
υγοιρ]ιέ 
ση 

6. 1716 
ἐπ παν - 
ο εαγί]ι. 

Του, 
δρ᾽ γα 

τηϑηιι- 
ΒοπΙρίβ 
Τι Μἱ8. 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ἡ ΠΡΟΣ 

ΕΒΡΑΙΟΥΣ ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

΄ ν 

1 πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς 

λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, 
Ὁ. ὦ. ᾿ 1 “ ς ον ΄ Σ / ΕΣ / 

9 ἐπ ἐσχάτων" τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν 1 ἐσχάτου 
« ΄“ » “5 ΑΔ ” / ΄ ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκε κληρονόμον πάντων, 

3 δι οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν”, ὃς ὧν 2 ἐποίησε τοὺς αἰῶνας 
ΕῚ “- ΄ 

ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς 

ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ 

ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δὲ ἕαυτοῦ 5 οηι. δὲ ἑαυτοῦ 

καθαρισμὸν ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶν ὁ 4 τῶν ἁμαρτιῶν ποιησά- 
μενος ἵν - 5 Ὶ “ » ΄ ΄ ΄ 

ὢν , ἐκά εγαλωσύ ἡμῶν», ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης 9 ή 
οπι, ἡμῶν 

μ.. 
» - ΄ 

ἐν ὑψηλοῖς, τοσούτῳ κρείττων γενόμενος 
- » ΄ [ὦ ιό ΕΣ » 

τῶν ἀγγέλων, ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐ- 
( Ν 5. 

ὅ τοὺς κεκληρονόµηκεν ὄνομα. τίνι γὰρ εἶπέ 
- ᾽ ᾽ ς/ 5 ’ νι , 

ποτε τῶν ἀγγέλων, Ὑἱός µου εἶ σύ, ἐγὼ σή- 
, / Ν / Ε ο» 

µερον γεγέννηκα σε; καὶ πάλιν, ᾿Εγὼ έσο- 
3 ” ’ 

μαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς 
/ σα η / 

6 υἱόν ; ὅταν δὲ πάλινῦ εἰσαγάγῃ τὸν πρωτύ- 5 (Μα10., πάλιν͵) 

τοκον εἰς τὴν οἰκουμένην λέγει, Καὶ προσκυ- 

5ι 
/ ». - / ” - ᾿ 

νησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ. καὶ 
Ν ΔΝ Ἂν Ψ ᾿ ΄ « ΄σ 

πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, Ὃ ποιῶν 
Ν 5 Ω “ 

τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς 
Ν κ . 

8 λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα πρὸς δὲ 
, ΔΝ 

τὸν υἱόν, Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" ἴ ῥάβδος εὐθύτητος ἡ Ἱ αἆᾶ καὶ ἡ 

9 ῥάβδος τῆς βασιλείας σου, ἠγάπησας δι-  αἲά τῆς 
τ 9 οπι. ἡ Ε, ΝΥ ΄ 

καιοσύνην, καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν: διὰ τοῦτο ΠῚ 
10. Μαγῃ. αὐτοῦ 3 ᾿ / ς / Ε] 

ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλ- 
/΄ Ν κ , ἢ Δ 

10 λιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. καί, Σὺ 
» Ε , ία, ὰ ” ᾿ / 

κατ᾽ ἀρχάς, Κύριε, την γῆν ἐθεμελίωσας, 
. κ , ᾽ ἣΣ 

καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί: 



τῷ -- ιϑ το ΤΗΕ ΗΕΡΕΕΝΥΡ 1. 11--Τῳ'. 8. 

ΗΠΙΑ 
1 
Μαι. 59, 
44, 

16. γισι 
οµί αϑ 
ἐξακῖη 
τ655615. 

πο, 
δι] - 
Μη (τοι. 

πον,α 
ζήτα 
4 }}116 
ΤΉ ΓΟ ΟΥ 
{0, 

1611 
11 Τ]ογ 5181] Ῥρετίδῃ, Ῥαέ Όλοι τθ- 

ππαΙηθδίέ: δα {πεγ αἲὶ 5181} τας οἷά 
| ἃ5 οὐ ἃ ρατιπεπύ. 

12 Απᾶ ἃ5 ἃ νορίπτα 5810 ἔποτι 
[014 ἴλεπι αρ, απά ΠΟΥ 518} Τε 
οπαηρεᾶ, Ραῦ Όλοι ἃ {16 8α1Πθ, 
Δ {11γ γθασς 588}] ποὺ Γαϊ]. 
15 Βαΐ {ο πΥηῖο] οἳ {π6 Απρε]ς βαϊᾶ 

1ο δὖ απγ ππα, 3” Θἱ6 ΟΠ 1ΗΥ τὶρηί 
λαπᾶ, απ] 1 τπακο {ήτο επεπεΒ 

{1ιγ {οοΐβδί{οο]» 
14 Αγο {1ου ποῦ αἩ πηπϊςίετίης 

βΡἰγ1{5, 5επὲ ον {ο ππΙηΙ56εχ ΣΟΥ 
ἔπεπα ὙΠῸ 5181} "0 Ἰιαῖτς οἵ βαΐνα- 
(ἴοι ὃ 

Ὁ. ἸΤΠογοΐουθ πο οαρΏί {ο ρῖνε 
ἴἩο 1ΠΟΥΘ θαγποϑῦ ἸἨθεά {ο {Π6 
Εήηρς πγῖσο] στα Ἠαγο Ἠεατᾶ, ]εδί αἱ 
ΑΠΥ πο πγο «ποπ]ά Τ]αῦ {πῃ 5Η). 
2 Έοχ 1 {π6 ποσὰ βροκει Ὦγ ΑηΠ- 

5615 πας βίραϊζαβῦ, απᾶ ετεγ {παΠ8- 
Ρτεββίοη απά ἀϊδοροάᾶίεπερ τεοεϊγεᾶ 
α δῦ τεοοπηρεησο οὗ γενανᾶ: 
8 Που 5118] νο 656αρθ6, 1 πε 

πθσ]εοί 50 ργεαῦ βα]ναίίοὮ, ΙΕ 
αὖ μ6 Άγδύ Ῥερατι {ο "6 ΒΡΟΚΕΠ 
ΡΥ ἴ]ιο Τιοτᾶ, απά πνας οοπΏγτπεᾶ 
ππίο 5 Ὦγ ὅμοια ἔπαί Ἰοατᾷ 
λΐηι, 
4 ἀοᾷ αἶδο Ῥοατῖπρ ἔμεπι τ] Π 6585, 

Ῥού]ι τ] βρη πα πτοπᾶρθυβ, δᾶ 
ὙΠ} ἄἴνοεγβ τηῖγασ]ος, "Δ ηα ρΗ{5 οὗ 

6ο ΠΟΙ ἀΠοβί, δοοογάϊηρ {ο 18 
οὗ ν]]2 
ὅ ΈοΥ απίο {πὸ Απροϊς μα 6 ποὺ 

ραἱ ἴῃ βαῬ]εσξίοπ {116 γ/γογ]ᾶ {ο οοπΠ6, 
ψ/θγθοξ γγ6 βρθα]ς. 
6 Βα οπο ἴῃ ἃ οετίαϊη Ῥ]ασϐ 

{οββεᾶ, δαγίηςσ: Ἐ Ἠ]μαί 15 πια, 
ὑλαῖ ολοι τὺ παπά {1 οἵ Ὠΐτη : οὐ {μα 
Ῥοη οὗ πιαη ἐμαῖ έποι νἱδι(οδς Πΐτη 5 
7 Τ]οι πιαᾶεδέ Ἠϊπη ᾿ ἃ Η{{]ο ΊοσγεΥ 

ἴπαπ {πο Απροῖ5, ἴποα οτοππεᾶςί 
Ἠϊΐτα τ] ρ]ουψ απᾶ Ἠοποις, απᾶ 

᾿ αἰα δύ 5εῖῦ Ἠϊτη οΥοΥ ὅπ του ΚΒ οὗ ἐν 
λαπᾶς. 
8 Τ]οι Ἰαρί ραῦ 811 οήπρς ἴῃ 51}}- 

1εοίίοπ ἀπο 15 {οεί. ἘῸΥΣ ἵπ ὑμαί 
μ6 ρι{, 8}} ἴῃ βαρ]εοίῖοη απάςγ ἨΙΠι, 
μ6 1ος πούµήπς αι 15. ποὺ ρα 
ππᾷεχ τη. Βαῦ ΠΟῪ πθ 566 ποῦ 
᾿γοῦ 21} Εήπρ8 ραΐ ππᾶςεχ Ἠίτη. 

1881 

11 Τ]αογ αλα! ρετῖδα; Ῥαὸ ἔποα 
οοπΙηπεςί: 

Απάᾶ {εν 811 5181] τγὰχ οἷά 85 
4οῦμ ἃ ρμαγτηθηΐ ; 

Απάᾶ 88 ἃ τηϑδῃΐ]8 β]α]έ ἔμοτι το]! 
{ποπὶ πρ, 

Α858. ἃ ραστηθηΐ, απᾶ {1πεγ 5181] 
Ῥε ὁμπδηρθᾶ: 

Βαΐ ποὺ αὐ {πὸ βατπε, 
Απά {ἢν γαατς 588}} τοῦ 41]. 

19 Βαυύ οἵ τ ΏΙΟῊ οὗ {πο απρε] μαΐῃ 
Ίο 5814 αἲ δὴγ της, 
510 έλοα οἩ παγ τὶρ]{ λαπᾶ, 
ΤΠ] 1 τηα]κο {πο επετηῖος {πε 

Σοοΐβίοο] οἵ {1πψ {εεί ἢ 
14 ΑΥθ {Πεγ ποῦ αἩ ππήπ]βίογῖηρ 

βΡΙΤΙ65, 5εηύ {οτί] {ο ἆο βετγίσθ 
ΤΟΥ {ια 858 οὗ ἔπετα {ια 588} 
1 Π θυ] βα]ναύϊοι Ὁ 

2. Ἡ]μοτέίοτο νε οασΗ{ ἴο ρῖγο {πε 
ΙΩΟΥΘ ΘΛΥΠΘΡ{ Πεεαᾶ {ο {π6 ὑπίηρ5 
Ώναῦ ππετα Ἠθαχᾶ, Ἱεδῦ Ἱαρ]ψ νε 

2 ἀτηί απαγ /γοπι ἐλεπι. ἘῸΥ Ἡ 
{π6 πνοτᾷ 5ροκει {μτοαρῃ απρε]5 
Ῥτονεᾶ 5ἰεά[αδί, απᾶ εΥοιγ ὑγ8η5- 
ῥτοαββῖοη απᾶ ἀἱδορεᾶίεπορ 16- 
οεϊνεᾶ ἃ 7π8ῦ ΤΕΟΟΠΙΡΕΠΡΟ οὗ 

5 τοπατά; ΠΟῪ 518}} πνο 65.6, 
1 νο περ]εοῦ 50 ρτεαῦ βαϊνδίϊοῃ 2 
πυμῖοἩ Ἱανίηρ αὖ ἴ]ο Ἠγδί Έθδοεπ 
βροκαπ {μτοαρ]ι {π6 Τιονᾶ, τας 
οοπβτπηθᾶ πηΐο τι8 ὈΥ ποιὰ ὑμπαῦ 

4 Ἰθατά; ἀοᾶ αἶδο Ῥοατῖης τσῖ- 
Π655 ὙΠ {πεπα, οὐ Ὦψ βἱρηβ 
Δα ὙιοπᾶςΥς, απᾶ Ὦγ τιαπ][ο]ά 
ῬΟΠΨΘΥ5, απᾶ Ὦν Τρ. οἵ ἴπε 
3ΗοΙψ ἀΠοβί, δοοογάϊηρσ {ο Ἠϊ5 
οση πηΙῃ. 

ἘῸΥ ποῦ πηΐο απροα]ς ἄἱᾷ "6 
Βα θ]θοῦ ὃ ἐμο ποτά {ο οοπῃθ, 
πΠεχθοξ πο βρθαχ. Βαῦ οπε 
Πα ΒΟΠΙΘΊΓΠΕ6ΤΟ {αεββεᾶ, βαΥ- 
118. 
Ἠγμαί 15 τηςη, ὑπαὺ {ποὺ ατί 

τηϊη απ] οὗ Ἠΐτη 2 
ΟΥ {π6 6οη οὗ τηϑῃ, ὑμπαῦ ποια 

τὶς] θοδί Ἠΐτη 2 
1 Τ]μοα πιαᾶοδίι Ἠϊπι ὅα [11{{16 

1ο/6Υ μη [Π6 απρσε]ς: 
Τ]μοι οτουπεᾶ δέ Ἠϊπι ση] ρ]ουγ 
Δα Ἠοποιχ, 

δΑπᾶ αἰαδὺ βοὺ Ἠϊπη οὐ {με 
πΥΟΥΚ5 οὗ {1 Παπάς: 

8 ποια ἀιᾶξί ρα 811 εππσς ἴῃ 
ΒΕ] οὕ ππᾶεχ 1115 Μεεῦ. 

ἘῸΣ ἵπ λα Ἡε βιυρ]θοίοα 81] 
πηρα ππίο Ἠϊπα, μ6 Ἰοῖξ πο- 
{πρ ἴμαί 1 ποὺ αρ]εοῦ Το 
μη. ἘῬτπέ που πο 566 ποὺ γεῦ 
811 Οπσς δαρ]εσίεᾶ {ο Πϊτη. 

19 

Ὁ σι 

1. 
αἰϊδίγὶ- 
διιίϊοτγι. 

ΞΟΥ, 
Ἡοῖν 
ϑρίγι: 
δ Πα 5ο 
{τοι β]ι- 
οἵ {18 
Ῥοοχ. 

8 ατ. {πε 
ἱηπαϑὶΐ- 
εὐ εαγίλ. 

405, ΤΟΥ 
α ἠίζε 
τολίζε 
10ἱδΕΥ 

δ ΜαΠΥ 
δα Πουσῖ- 
{165 ΟΠ 
“πὰ 
αἰαδί... 
παπᾶς. 



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΞΒΡΑΙΟΥΣ. 

᾽ 8. .9 “ ων λ , . Δ / 

11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαµένεις' καὶ πάν- 
«ε « ᾿ ’ ΔΝ « ᾿ 

195 τὲς ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, και ὡσει 

/ Δ 

περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς] καὶ ἀλλαγή- 
. ν ΨΩ “ἘΝ ᾽ ᾿ »» ᾽ 

σονται σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ 
᾽ η ὰ Γ᾽ 

13 ἐκλείψουσι. πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων 
» ΄ ἊΝ Ξ “ 

εἰρηκέ ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μον, ἕως ἂν 
- , 5» ’ ιά , - ΄ 

θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 
» ΑἹ ’ 93 αὰ Ν ’ 

Ἱάσου; οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύ- 
3. ’ 5 ’ ν ν 

ματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς 
/ - ’ 

μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν ; 
9 Δ η - δ - ΄ Ἑ ναα ᾿ 

ιὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσ 
΄ 1 - 3 “ / ”- 

έχε.ν] τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυώ- 
΄ / 8 μεν. εἰ γὰρ ὁ δι ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος 

. ᾿ ᾿ Δ ” / Ν 

ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ 

3 παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς 
΄“΄ Ξ 

ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες 

σωτηρίας ; ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι 
Ἂν, “-“ , « ΔΝ - 2» / αἰ 

διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς 
ς - 5 "0 - -- 

4 ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ 

Θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι, καὶ ποικίλαις 
΄ ν ’ ς Α ον 

δυνάμεσι, καὶ Πνεύματος ᾿Αγίου μερισμοῖς, 
αὖ ἣν . - ΄ 

κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν. 
» Ν 5 ἤ ς τ Ἂν 5» , 

ὅ Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην 

ὃ τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν. διε- 
, ΄ ΄ ΄ διι8 ” μαρτύρατο δέ πού τις λέγων, Τί ἐστιν ἄν- 

κά ’ 2 - Ἅ «ν » 

θρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ; ἢ υἱὸς ἀν- 
ἀν , “ » , ἀπε τ 
τ: θρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; ἡλάττωσας 

ἥδ Ατλ λα) 
αὐτὸν βραχύ τι παρ ἀγγέλους" δόξῃ καὶ 

- » , » ’ ΄ 

τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, καὶ κατέστησας 
: τ Ά, ος 

8 αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου” πάντα 
« , « , .- - ” - » 

ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ἐν 
Η͂ δὶ 4. « , σος . / ο 

γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα, οὐ- 

δὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ 
” « - » - Ν / « ὕ 

ουπω ορῶμεν αὐτῷ τα παντα υποτεταγμεγνα. 

11 (αὐτούς,) αὐ ὡς ἱμά- 
τιον, 

1 προσέχειν ἡμᾶς 

3 Μαγᾳ. οπι., καὶ κατέ- 
στησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ 
ἔργα τῶν χειρῶν σον 

ὃ τῷ γὰρ 
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.0Υ, ὃν. 

ἋΡ, 
18. 2. 

ΧΠ5. 8.18. 

16». ]ιο 
{ακοί]ι 
πιοἱ Πιο 
ο 4πι- 
“15, δι 
ΠΧ 
δορὰ ο. 
«4 γα- 
παπι ια 
{αλιοίζι 
ποιὰ. 

16. 
πιααθ, 
1 αι. 
12. ϐ. 

το ΤῊΝ ΠΒΡΕΒΕΙΝΡ ΤΙ. 9--Τ1ῦ. 4. 

1611 
9 Βαυὺ πο 566 ἆ6β15, 0 σγας πιαᾶο 

ἃ 0016 Ίοσγετ {Παπ {116 ΑηΡοΙΒ, | {ου 
{Π6 ει ουϊηρ οὗ ἀεαίῃ, ογοπγπθᾷ γη ζ]ι 
ΒΊΟΥΥ απᾶά Ἠοποιχ, ας Ίο Ὦγ {λα 
Ρτασο οὗ αοᾶ βλοι]ᾶ ἐβρίο ἀθαί] {ος 
6Υ6ΙΥ 18Η. 
10 Ἐον Τε Ῥασσπιο Ἠϊπαι, {ου Ὑ]οπη 

416 811 {ΠΙηρς, απᾶ Ὦγ π]οπα ἃ 16 81] 
ηρς, ἴῃ Ῥχϊηρίηρ ΤΥ 5015 πη{ο 
ΡΊΟΥΥ, {ο πια]ε {ο Οαρίαΐπ οὗ {Πεῖν 
βα]ναθίοη Ῥεγξοοῦ ὑῃγοιρῆ βαἴεγ- 
ΙΠΡΑΒ. 
11 Ἐον ῬοίἩ πὸ ὑμαῦ βαπομβΠείῃ, 

απᾶ {Π6 0 πγ]ο 8.6 βαποββεᾶ, αγο α]] 
Οὗ οπο6: 10ΟΥ 101} 68189 Ἰθ 18 πού 
αβλαπιθᾶ {ο 6811 οι Ὦγείμτε, 
12 Βαγίηρ, 1 πι] ἄεο]ατο (μσ Ναππα 

πηΐο ΤΥ Ὦχδίμτοῃ, ἴῃ {Π|6 τηϊᾶβὺ οὗ 
ιο ΟµαΥο]ι ση] Τ βηρ Ῥταῖδο αηΐο 
ἴμεο. 
18 Απᾶ αραῖπ, ΣΙ τ ραί τὴν ὑγτιϑὺ 

ἴῃ Ἠϊη: απᾶ αραίπ, ΑΒο]ιο]ά, 1, απἆ 
{86 ομΙ]άτει πο αοα μα ρίνθῃ 
Τη6. 
14 Ἐογαρτηπο]ι {Παπ ας {1:6 ομάτεπ 

816 ρατία]εγς οὗ ἤθβ απᾶ Ῥ]οοᾶ, μ6 
8180 ΠΙτηΒ6 1 Πανίδα {οοῖ]ς Ραγὺ οἳ 
{π6 841Πο, μπας {μποιρ] ἀθαῦ Ίο 
πηὶρΏί ἀδρίτογ Ἠϊπα ἴπαῦ Ἰαᾶ ια 
Ῥούεχ οὗ ἀθαί, ὑπαὖ 15, ὑπ 46 ν1}: 
15 Απᾶ 46] νϑὺ ἔποπῃ 0 {Πτοισ]ι 

{θαχ οἱ ἀἄεα[]ι γγθγθ 811 δεῖ 1 ούϊτηθ 
Βα] θοῦ {ο Ῥοπάαρο. 
16 ΕῸΥ νον!]γ Τ 11ο ἐοο]ς ποὺ οη Ἠϊτηα 

ἴλε παέξιωε οὗ Απρθὶ5: θαῦ Ἡο {οοῖς 
οἩ Λΐπι ὑπ6 5οοᾶ οἵ Αταματη. 
17 ἸΓΠεγείοτο ἴῃ αἲἱ (πηρε 16 Ῥε- 

Ἰονες μΐτη {ο Ῥο ππαᾶε Π]κο πιηΐο 58 
Ῥτοίλτα, ἐπαῦὺ ἢ τηϊρηῦ Ὦ6 ἃ ΠΠΘΥ- 
ο π] απᾶ {αμ πὰ] ΒΡ Ῥτίαβε, ἵπ 
ὑπΐηρβ Ῥοτίαϊηῖης {ο ἀοᾶ, {ο πηα]Κα 
χθοοποΙΠα{]οη ἴον πο 5η5 οὗ {16 
ῬεοΡ]θ. 
18 ἘῸΥ ἴῃ ἐ]ιαῖ Ἰο Ἠήτηβο]Ε Πα βαΐ- 

{ογοᾶ, Ῥεῖηρ (εππρίεᾶ, Ίο 15. 8016 {ο 
5ποσοσαν {λετη {Ππ|ῶὺ 816 {επιρίαᾶ. 

5 Ὑγπογείογο ΠΟΙΥ Ῥγοίητει, Ῥαχ- 
{ακους οὗ 16 Ἠεανεπ]γ οα11πΠᾳ, 601Ι- 
β]ά6υ {πΠ6 ΑΡροβί]ο απᾶ ΠρΗ Βτὶεβί οὗ 
οι: Ρτο[θββίοπ ΟΗ115ἱ ἆεβας, 
2 πο πνας ἤδη] {ο Ἠϊπι ὑμπαὺ 

Ταρροϊπζεά τη, 35 8150 Μοβθβ γ/αξ 
{αι δ] ἴῃ αἲ] Ἠ]5 Ἠοβο. 
8 Ἐου {18 πια Ὑναβ οοππ(θᾷ σου ν 

οἳ πιογθ ΡΙΟΙΥ ἴπαπ Μοβες, ἴπαδ- 
ΤΟ 45 Ίος ο Πα Ῥα]άσᾶ. {πὸ 
Ἠοταδα Πα ππογο Ἠοποαχγ ἔμ με 
ἸοἈ56. 
4 ΈΟΥ 6Υ6ΥΥ Ἠουςε ]5Ρα]ᾶεᾷ Ὦγ 5οτηθ 

1881 
9 Βαῦ πὸ Ῥε]ιο]ᾷ πα πο Πα 

Ὦθοι τηϑᾶθ 1α Πο Ίοπαν ἔ]απ 
Όμο αΠρε]ς, ευεπι ᾖθδαβ, Ῥεσαδθ 
οὗ {με βυ ουϊηρ οὗ ἀεαῖ]ι ετουπεᾷ 
τμ ρ]οτγ απᾶ ποποῦν, πας Ὦγ 
{πὸ στασε οὗ ἀοᾶ Ἰα βΠοτ]ᾶ {αβίο 
ἄρα {οχ 6ΥεΥΥ πιαπ. ΕῸΣ Ἱν 
Ῥθοαππο Ἠϊπα, {οΥ νο 816 α]] 
{81ΠΡ5Β, απᾶᾷ ἑἩτοπρ]ῃ ΠΟΙ αχο 
811 {πίηρβ, 2ἷπ Ὀτϊπρίις ΤΩΘΗΥ 
ΒΟΠΦ Πίο ΡΊΟΥΥ, {ο τπακο {1ο 
8 Δα ΠΟΥ οἳ {610 βα]να[ίοη Ῥεγ{οςῦ 

10 

.11 ἐμτοαρ] Βα θυϊηρβ. Έοχ Ῥοί]ι Ἰο 
ἔλαῦ βαποβοί απᾶά παν ὑμαί 
39 απο θα αγο 81] οὗ οης: ζ0Υ 
ὙΠΟ «α156 Π6 18 ποὺ αβλαππεᾶ 

19 {ο 6811] {παπα Ῥτγείημνεπ, ΒΑΨΙΗΡ, 
1 πι] ἀἆθεε]ατο ΠΥ παπιθ πηΐο 

1ΗΥ ὈΥΘΟΒΥΘΗ, 
Τη {π6 πη]ᾶξῦ οὗ ἴ]ια 4οοηρτορα- 

ἴοι πι] Τ βπρ' {117 Ῥγαῖβο. 
18 Απά δραΐῃ, 1 συ] Ῥαἱ τὴν ὑχτιβῦ ἴῃ 

Ἠϊπα. Απά δραΐῃ, Ῥε]ιο]ᾶ, 1 απᾶ 
ιο ομ]άτοι πο ἀοᾶ παῖ 

14 ρῖνοη πιθ. ῬῖποῬ {Πεη πα ολΙ]- 
ἄτει 41ο ΒΆΤΟΥ ἴῃ ὅ ἤθβη απᾶ 
Ῥ]ουοᾶ, Π6 8150 Ἰπιδε]ξ ἴῃ Ίο 
ΤΩΘΠΏΘΥ Ῥᾶγίοοὶς οἳ ἴπο 5Β81η6 ; 
ὑπαῦ {πγοαρ ἄρα Ίο δτηὶρ]{ 
Ῥυΐηρ {ο ποιρ]ῦ Είπα ὑπαῦ 7η8ᾶ 
{π6 Ῥοπει οὗ ἀθεαίμ, {πᾶὖ 18, {Π6 

15 ἀθν}}:; απᾶ θπιὶσηῦ ἀον ον αἱ] 
{ποτὰ το {γοαρ]ῃ ἔθαχ οὗ ἆθαίμ 
Ὑ6Υ6 811 {πρὶν ΗΕείίπηπα Βα] θοῦ {ο 

16 Ῥοπάαρο, Ἐν γετῖ]γ ποῦ οὗ ΔΏΡ615 
οί Ίο ἔα]κο Ἠο]ᾶ, θαῦ π6 [κοί 
Ἱο]ᾶ οἳ {π6 βθοᾶ οἵ ΑΡταματη. 

17 ὙΥπουοίουθ 16 Ῥοπουθᾶ Ἠπα ἴῃ α]] 
Φπΐϊηρβ {ο θ6 τπαᾶα {πὸ ππ{ο 15 
Ῥγοί]χοῃ, {παῦ 6 τηὶρηύ Ῥο ἃ 
ππθτο αἱ ἀμ ζα] πὰ] ΗϊρΗ Ῥρτ]οβύ 
1η (μϊπρβ Ῥετίαϊπῖηπρ {ο «οά, ἕο 
πηα]κο ῬτορίίαξΙοπ ἴον {πε 51η85 οὗ 

18 {πα ΡεοΡρ]θ. 8Έουν ϑ1η ὑπδὺ Π6 ἨΙΠ]- 
5611 Ἰαί ο Βετεά Ῥεϊΐπρ ἱεπαρί- 
ο, μα 15 8016 {ο βιοῦν ἔ]θπι 
ὑμπαῦ 816 ζεπιρίεί. 

5. ὙΠιετοίοτο, 1οῖ Ὀταείμτοη, 
Ῥαχύακους οὗ ἃ Ἰεαγοπ]γ οα]]1πᾳ, 
οοηβῖάςχ ὑπὸ ἀροβίϊο απᾶ Ηϊσ] 
Ῥν]οβί οὗ οἱ οοη{6βδίοἩ, 6Όστ 

ϱ ᾖοβας5; ὙΠῸ τνας Γαϊ λα] {ο Ἠΐπα 
ἐ]ναῦ Ἰθαρροϊπίσά Ἰήτη, 88 8150 
ντα Μοβος ἴῃ αἲ 1115. Ἰοπβθο. 

8 Ἐου Ἰε 1} Ὄθει οοπποά 
σου οἳ τοῦθ ΡΟ λα 
Μοβο, Ὦγ 50 τ ἢ ἃ5 π6 ὑπαῦ 
12 0110 {λαο Ποῖ Παζ ΤΠΟΥΘ 

4 πομποῦῦ απ {ο Ποῖβθ. ἘῸΥ 
«6Υ6ΙΥ Ἠοπςο 15 15 0.46 α Ὦψ 8οπιθ 

105, ΟΥ 
α {εἰς 
εὐὐυῖϊα 
1οισεΥ 

3059, 
αυ τισ 
Μγοιϱῇ 

805, 
οαρία μι 

405, 
ο] ο] 

5 α΄. 
διοοὰ 
απε 
Πεσή, 

δ6ο0τ,πιαν 

705, αἰζι 

805, ΓΟΥ 
παυῖις 
Ὀεστι]εζηι- 
δα 
{επιρίοιῖ 
ἔπι ἱμαΐ 
τὐΠπογ γι 
16 Ἱιαί]ι 
δι ΠΥ εὰ 

505, 
το]ιογοἶτι 

10 γ. 
1παᾶς. 

1 Τμαί 
18, σον 
ποιο. 
Ῥ6ςθ 
Ναπῃ. 
χα, Τ. 

12 ΟΥ, ϱἳ- 
ἰαῦζἱφ]ιοι. 



ἘΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 

9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον 
- , - , 

βλέπομεν Ἰησοῦν, διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανά- 
/ Ν α 2 , αφ 

του δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως 
- Ν ’ / 

χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου. 
” Ν ». »» » ἃ Ν , Ν » 

10 ἔπρεπε γὰρ αὐτῷ, δι ὃν τὰ πάντα, καὶ δι 
᾿ δ Ν » , » 

οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγα- 
΄ ᾿ Ὁ - λλ 

γόντα, τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ 
, - [ιά Ν « , 

11 παθημάτων τελειῶσαι. ὅ τε γὰρ ἁγιάζων 
ο ΘΝ. ῃ ᾽ ΓΙ Δ ῃ 5 ,»,.α 

καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι, ἐξ ἑνὸς πάντες δι ἣν 
π᾿ » » , 39 ο » δ 

αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς 
- » - ; 19 καλεῖν, λέγων, ᾿Απαγγελῶ τὸ ὄνομά σου 

τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνή- ΕΙ εσα η Ἰ 
ΔΝ 

14 σω σε. καὶ πάλιν, ᾿Εγὼ ἔσομαι πεποιθὼς 
3 » “ ἈΝ / » Ἁ ” Ν Ν ΔΝ ἐπ᾽ αὐτῷ. καὶ πάλιν, Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παι- 

“ 5 ν 

.4 δία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία 
’ ΄ » 

κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς 
’ “ - [ἢ 

παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ 

τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα 

15 τοῦ θανάτου, τοῦτ᾽ ἔστι τὸν διάβολον, καὶ 
» ; ΄ σα ᾿ ’ Ν 

ἀπαλλάξη τούτους, ὅσοι φύβῳ θανάτου διὰ 
Λ ” ο ” 5 , 5» 

16 παντὸς τοῦ ζην ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. οὐ 

γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ 
μὲ 

17 σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. ὅθεν 
” - - - - 
ώφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆ- 

“ Ν 

ναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιε- 
Ν Ν Ν 

ρεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι 

18 τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. ἐν ᾧ γὰρ πέπονθ ὶς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν 
αι “ ᾿ 

αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις 

βοηθῆσαι. 
ασ ” [ιά 

8 Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρα- 

νίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστο- 
᾿ 1 - « ΄ 

λον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν 
Ἀ 3 - - 8 Χριστὸν Ἰησοῦν, πιστὸν ὄντα τῷ ποι- 

, » ’ ο { ΄ 

ήσαντι αὐτόν, ὡς καὶ Μωσῆς ἐν ὅλῳ τῷ 
ε 

” ᾽ - / δῇ ᾿ ολ » 

8 οἴκῳ αὐτοῦ. πλείονος γὰρ δόξης οὗτος” 
ν “- 54) τι 

παρὰ Μωσῆν ἠξίωται, καθ ὅσον πλείονα 
Ἀ » - ” « / . [2 

τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν, 
΄ ν α / ΕΝ . 

4 πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος 

4 αἵματος καὶ σαρκός 

1 ϱπι. Χριστὸν 

3 οὗτος δόξης 
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Ρα, 96. 
Τ. 

τον 
{ΕΙ 
α/ιαζζ 
ἐπέογ, 

το ΤΗΕ ἩΒΙΒΕΒΑΝΒ ΤΙ. Α- ΤΝ. Ἱ. 

1611 
ΊΊΦΗ, Ῥαὺ Ίο ὑπαῦὺ ῬαΠἡ 811 εήπσα 15 
αοᾶ. 
ὅ Απᾶ Μοβος τετῇγ πας Τα1ὐΗ{α] ἴῃ 

411 Ἠ5 Ἡοιδο ἃ5 ἃ βουυϑηῦ, ΤΟΥ ἃ {αβθ]- 

ΊΟΠΥ οἳ {πο56 ὑπῖηρ8 πγ]ΙοἩ Ύγετο 6ο 
Ῥο βροκοπ α16Υ. 
6 Βαΐ Οµτ]δί α5 8. Θοη ΟΥ̓ΘΥ Ἠ]5 ΟΥ - 

Ἠοπβο, π/λοβο Ίοαδο αγθ πο, 1 τ 

λο]ά 1.86 {π6 οοηΏάᾶσποο, απ {16 

θ]οίοῖπσ οὗ {π6 Ίιορε Ώχτα πηΐο {ΠῸ 
66. 
τ ἨΠιογοίογο ας ὑπ ΠοΙγ αΠποβὺ δαἴδι, 
ἘΠῸ 4αγ Ἡ γε γη] εαν 15 γοίςθ, 
8 Ἠατάαι ποὺ γοῦν Ἠδεαγῦς, αξ ἴῃ 

{1π6 ῬγονοσαὔίοἩ, ἴῃ ὑπ6 ἄαγ οἳ ἔεπαρ- 
{αίοπ ἴῃ 11ο πγΙ]άδΥΠΘΡΒΡ: 
9 Ὑιοη σοῦ {αὐπεγς {επιρθεᾶ τηο, 

Ῥγονεά 1ης, απᾶ ΒΔ ΤΗΥ ΠΟΥΚΕ Γοτῦγ 
ΥΘ6ΣΑ. 
10 ὙΠιεγείοχε Τ πγας στιεγεᾷ πὶ 

ὑπαῦ ϱοπεγαίοἩ, απᾶ βαϊα, ΤΠεγ ἆο 
θΊπαγ ενν ἴῃ {λεῖν Ἰδατίς, απᾶ ἴ]λεγ 
Ἠαγο ποὺ Ιςποσα ΤΗΥ 808. 
11 501 απατο ἴῃ ταν πα: ἐὑΠ6 

5181] ποὺ απ{6Υ 1Π{ο της τοδῦ. 
19 Ταχκο]ιοαᾶ, Ώταίμτε, 1εςί ἔπενο ο 

ἴῃ ΔΗΥ͂ οἴτοι απ 601} παχὺ οὗ πῃ}06- 
Μαξ, 1π ἀαραγίῖηρ ἔσότη {με Ηνίπσ αοᾶ. 
18 Βυῦ οχ]οτγῦ οπθ αποίᾖθΥ ἀα11γ, 

νη]]ο 10 15 οα]]εᾷ Το ἆαγ, Ἱερῦ δὴν οἵ 
γοα ΡῈ Πιατάεπαεᾷ {Πτοιρῃ ὑπ6 ἀεοαίῦ- 
ΤᾺ] 655 οἱ 5ῖη. 
14 Ἐοχ πο 816 τηϑθ Ραγ{αΙκου5 οὗ 

ΟΠ ]80, ἢ στο Ἰο]ᾶ {π6 Ῥορίηπίς οὗ 
οταν εοπῃάσποσς 5εά[αδί ππίο ὑπὸ ει. 
15 Ἠμηςί 1ὖ 15 βαἷᾶ, Το ἆαγ 1 το 

γη] Ἠθαν 15 νοῖσθ, Πατᾶςιι ποῦ γοιχ 
Ἰδαγῦ», α5 ἴῃ {ιο Ῥτογοσα{ΙοἨ. 
16 Ἐογ βοπηθ πε {λεν λα Ἠοατᾶ, 

αἷᾷ Ῥτονοκο: Ποπρεῖό ποὺ αἱ ια 
οαπιο οα{ οἵ στσρί Ὦγ ΜοΡε». 
17 Βαΐ γη] ποπ πγας Ἰιο σγ]ονυοᾶ 
Του Υ6αΥ5 2 Ί10αςδ ἐξ ποῦ νηί]ι παπι 
ἐλαί πᾶ 5Ιπηθᾶ, π]οβθ 6ΛΥΟ8ΡΘΕ [61] 
1η ο νή]άετπθβς ὃ 
18 Απᾶ {ο ΠΟΙ ΒΥ/4Υ6 6 {]λαί ἴ]ιογ 

ῬΠοι]ά ποῦ οπ{6Υ 1Πΐ{ο 115 τοβὲ, Όαί 
{ο ποιὰ ὑπΠαὺ Ῥε]εναά ποὺ ἢ 
19 Βο πο 5866 ὑπμαὺ ἴμεγ οου]ᾶ ποὺ 

οη{οθχ ἴῃ, Ῥεσαιαςδο οὗ ἀπ 6 116. 

4 Τιοὺ 5 ὑμουοίοσο ἔδθαυ, Ἰοϑὺ ἃ 
Ῥτοπηίδο Ῥείηρ 1ε[ 5, οἵ οπίετίης 

ι 

1851 

οπ6; Ῥαὺ Βο (λα 1 θα} 811 εήπρς 
15 αοα. Απά Μοβϑβ Ιπᾷεοᾷ νγὰβ 
{αἱ 71 ἴῃ 811 3}15 Ἠοιβδο ἃ8 ἃ 
Βουγδῃῦ, {ΟΥ α ἐθϑ τὴ Υ οὗ ὑΠ058 
{π]ηρ5 ΠΟ σοῦ αὐξουπαγᾶ 

6 {ο Ὀ6 βροκεπ; Ῥαί Ομ] ἃ5. ἃ 
80Π, ΟΥ6Υ 215 Ποῖιβθ : ὙΠ056 
Ἠοιβθ αγθ γγ6, 1 πο πο] [αϑῦ οἱ 
Ῥο]άποαςς απᾷ {πε ρ]ογγίπσ οὗ οἷν 

7 Ἱορε ντ απίο {πΠ6 επ. Ί16Υθ- 
{0Υ6, 6Υεπ 89 ὑπΠ6 Ἠοῖψ ἄποβί 
ΒΑ Ί ἢ, 
Το- αν Ἡ το 5181] Ίδια 18 

ποῖσθ, 
8. ἩἨλνάει ποὺ τοῦτ Ἠθατίς, 85. ἴῃ 

{Π6 Ῥτονοσα/{1οἩ, 
Τμ]κο ἃ5 ἴῃ {πὸ ἆαγ οἵ {πὸ {οπαρί- 

αἴ1οιι 1π 11ο ΠΟ ΘΥ 655, 
9. 9 ΥΠουθν ἢ γοῦν ΤΠ Υ5 ὑοπαρί- 

οἆ πιο Ὦγ Ῥτονίπρ πιο, 
Απά βαν’ ΤῊ ποτ] ΤΟΥΤΥ ὙΘΆΥΒ. 

10 ἸΨ]οεγοείοτε Γ πγαβΙβρ]εαδες γη 
{115 σεποεγα{Ίοη, 

Απά ραϊᾶ, ΤΉΘΥ ἄο αἵπαγ εὐν 1π 
{ποὶν πραγ: 

Βυῦ {ποὺ αἰά ποῦ ΚπΟΥ ΤῊ 
ΝΑΥΒ; 

11 Ας Τ 5.816 ἴῃ ΤῊΥ πταῖ]ι, 
4 ΤΉΘΥ 5881} πο απ{θγ 1Πἱο ΤΗΥ 

χοβῦ. 
19 Τα]κο Ἰοαᾶ, Ῥτοίπναν, 1εβῦ Ἠαρ]γ 

{Π6 76 βα]] Ῥο ἴῃ ΠΥ οπθ οὗ γοα 
8 ΘΥ1} ῃϑαγὺ οὗ πῃ 6] 16, 1η Γ}11πρ’ 

18. αἵναγ Ίτοια {πε Ἠνίπρ ἀοά: Ῥαί 
δα ποῦ 9Π6 αποΐΠοΥ ἀν Ὁγ ἄαγ, 
80 Ίοηρ 85 15 15 οπ]]οᾷ Το-ᾶαγ; 
1οϑῦ αἩπγ οπε οὗ τοι "6 Παγᾶεπεᾶ 

14 Ὦγ Ώπο ἀθοθι ] 655 οὗ βἶπ: ΤοΥ 
πνθ αἲθ Ώθοσππθ ῬαγίαΙκθυς ὅ οἳ 
Οπ1ςΗ, 1 πο μο]α {αδῦ λα Ῥ6- 
ρἰππῖης οὗ οἱ οοπβάεπορ ΒΥη 

15 ππίο ἴ]α οπᾶ: 116 10 15 βα1ᾶ, 
Το-άαγ 17 γο 5181} Ἠθαχ Ἠ]5 γοῖσθ, 
Ἠατάεῃ ποὺ γοἩχ Ἠθατίς, ἃ5 πι 

{Π6 ῬγονοσαοἩ. 
16 ΤῸΣ νο, πει {Π6γ ἨἩααγᾶ, ατα 

Ῥτογοκα» παγ, αἸα ποῦ 81] {πετ 
λαί οαπηε οαὐ οἵ Εσγρί Ὦγ Μοβες» 
Απά νι ποπ παδ ο ἆἱδ- 
Ῥ]εαδοά {οτίγ γεατδ» πνας 16 ποῦ 
πι ποπ μα βΙππθ, ὙΥηοβθ 
66868665 Τ6]] 1η ο νεα ὃ 

18 Απά {ο ποπ βΊγαχε Ἡο {μα {ματ 
βΠοπ]ά ποῦ δηΐου Ιπίο 15 τοβῖ, 
Ῥαΐ {ο Παπ ἐπαῦ πγοτο 41ἱ5οΡθ- 

19 ἀἱεπίδ Απά πο 8566 ὑμαῦ ἴ]αγ 
Υ6ΥΘ ποῦ 8016 {ο δηΐου ἴῃ Ῥεσααδα 
οὗ πη 6116. 

4 Ἰαίας{εαχ{πετε[ογε,]εδίΠαρ]γ, 
ἃ Ῥτοπ]]5δο Ῥεῖηρ Ἰοὺ οὗ επὔετῖης 

σι 

1 -Ἱ 

ΤΟΥ, 6ξ- 
ἑαὐζίσ]οαά 

3 ΤΠ δῦ 5, 
σοᾶ” 
ποιιδα. 
Βο68 
Ναπῃ, 
καν τε 

805, 
Ἠπεγε 

ασ ΤΠ 
{πε 
δ αἷὲὶ 
θη ογ. 

50ΟΥ, 
τσὶ 

65. 
ζϊηιδα. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡῸΣ ἙΒΡΑΙΟΥΣ. 

δ ὁ δὲ τὰϑ πάντα κατασκευάσας, Θεός, καὶ 
-“ Δ Δ ᾽ μὲ ” ” 5 ζωὴ « 

Μωσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς 

θεράπων, εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων' 
α ες ολ Αν Ἀ κ᾿ 5 Ε] -, ο ὃ Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ οὗ 

9 τ 
οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐάνπερ᾽' τὴν παρρησίαν 

ΧΝ ἈΝ ’ “-“ , ’ ’ 

καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους 
, ᾿ 

7 βεβαίαν κατάσχωμεν. διό, καθὼς λέγει τὸ 

Πνεῦμα τὸ "Άγιον, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς 
ΕΣ ”. 9 / Ν ΄ Α ᾿ 

8 αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας 

ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν 
κ νῷ “ ο 3 κ 3. ἢ 6 9 ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὗ 
3 , / δ « ᾿ «ς » ᾽ 4 ἐπείρασάν μεῦ οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασάν 

θ ΔΝ δ Δ ” / μεῦ, καὶ εἶδον τὰ ἔργα µου τεσσαράκοντα 

10 ἔτη. διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ, καὶ 

εἶπον, ᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ αὐτοὶ δὲ 
Ι] ” ν ς / . ς ” » “ 

11 οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου ὡς ὤμοσα ἐν τῇ 
» - Ἂν ν ’ κὶ ΔΝ / 

ὀργῇ µου, Ἐὲ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατά- 
΄, Ε 

1) παυσίν μου. βλέπετε, ἀδελφοί, μή ποτε 

ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας, 

14 ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζώντος᾽ ἀλλὰ 
“ ς ᾿, |) δὰ ιδ ς , 

παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ ἑκάστην ἡμέραν, 
" τ' λ / ΄ “ ν ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ σκλη- 

ρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας" 

Ἡ μέτοχοι γὰρ γεγόναμεν τοῦ Χριστοῦϑ, ἐάν- 

περ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέ- 
, , μι π , 

1δλους βεβαίαν κατάσχωμεν ἐν τῷ λέγεσθαι, 

Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 
ν / Δ [ο «ς »“" Ε » 

μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν 
- “ Ν δ ἮΝ ’ 

10 τῷ παραπικρασμῷ. τινες γὰρ ακουσαντες 

παρεπίκραναν," ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόν- 

Ίττες ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωσέως. τίσι δὲ 

προσώχθισε τεσσαράκοντα έτη; οὐχὶ τοῖς 

ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ 
»-β / Δ ” Ν 3 ’ 18 ἐρήμῳ; τίσι δὲ ὦμοσε μὴ εἰσελεύσεσθαι 
εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἀπει- 

19 θήσασι; καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν 
τι - 11.) ’ 

εἰσελθεῖν δι απιστίαν. 
κ᾿ 5. 

4 «Φοβηθῶμεν οὖν μή ποτε καταλει- 
"τς » / ε) - 3 Δ ποµένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

ὃ οπι, τὰ 

4 ἐὰν 

δ (σαν) ΟΠι. µε 

6 (οπι. ,) ἐν δοκιμασίᾳ 

7 ταύτῃ 

8 τοῦ Χριστοῦ γεγόνα- 
μεν 

9. (τίνες...παρεπίκρα- 
ναν 1) 

19 (Μωσέως ;) 
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162. {πο 
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1.0, 
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11ο 
1ΦΕΥ6 οί 
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απ ίο. 
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(οδρεῖ 
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το ΤΗΕ ΠΕΒΒΕΙΥΡ ΤΥ. 1-14. 

1611 
ἰηΐο 118 χθβί, ΑΠΥ οὗ τοι βλοπ]ά 
8661Π {0 ο0πηθ Ποτέ οὗ 16. 
2 ἙΟΥ͂ ππίο τιἢὁὸ Ίγαβ {1ο (οβροαῖ 

Ῥγοασλμεᾶ, 88. Ὑ611 αξ ππίο ἴ]επῃ: 
Ῥαΐ 11ο ποτά Ῥτθασλεά ἀἷά ποῦ 
Ῥχοβί Όπεπι, ποῦ Ῥοῖπσ τη]κθᾶ τ 
ἑαϊδλι ἴῃ ποθι {]λαῦ πραγ αἱ. 
8 ΕἘῸΥ πο γ]σ]ι Ίανο Ῥεμεγεᾶ ἆο 

οπίεγ ἰπΐο τεδί, 88 16 ρα], Α5 1 
Ἰανο ΒΟΥ ἴῃ ΤΙ γαίῃ, Ἡ αγ 
51.811 οπ{αεν Ιπίο 1ΙΥ χοδί, α]λοπρ] 
{Π6 ΥΟΥΙ5 Ἴγεγο Άπὶβ]λεᾶ ἔγοπα με 
{ουππᾶαθίοι οὗ {πο νγοτ]ά. 
4 ἘῸΥ Ἠθ βΡρακο ἴῃ ἃ οεγίαϊη Ῥ]αςσε 

οὗ ιο βενοπ{] ἄαγσ οἷ {Πῖ5 Ὑδο: 
Απά ἄοᾶ ἀἷά γοβὺ {πο βεγεπίἩ ἆαγ 
{τοπ 81] 15 ουκ. 
δ᾽ Απά ἴῃ {5 ρ]αςθ αραῖῃ: Τὺ Όιεγ 

5881} επ{εΥ 1Π{ο 1ΙΥ γϑβῦ. 
ϐ Βοαεῖπρ {μεγοίογτο 15 τοιηαῖπεί]ι 

Ώιαῦ 5οτηθ τητιϑῦ οπίθχ {οτοῖπ, πᾶ 
ἔλαγ {ο πλουα 16 πνας ἢγβῦ ρτεας]ι- 
ο, οπίετεᾶ ποὺ ἴῃ Ῥεσεααδο οὗ πῃ- 
Ῥ6] 16: 
7 Αραΐῃ, Π6 Τἰτηϊ θὶ α οεγίαῖη ἆαγ, 

βαγίησ ἴῃ Ῥαν]ᾶ, Το ἄαγ, αἴΐου 50 
Ίοηρ ἃ πια; ας 16 15 5814, Το ἆαγ 1 
γο ν]] ΊχααΥ 115 γοῖσε, Πανάς ποῦ 
σου] ἨθατίΒ. 
8 Ἐον 1 Ἱἆθ6ρας Πα ρῖνοι {]εια 

χοβῦ, ἔμθι που] 16 ποῦ αξ[ογγγατά 
μανο 5Ροκεη οὗ αποίµεχ ἀαγ. 
9 Ἴ]μογο τοπιαϊπεί]ι {πΠεχαίοτο ἃ 

ἴποβί {ο πε Ρεορ]ε οὗ ἄοἆ. 
10 Ἐον Ίο {λα 15 επίεγεα 1πῖο 

115 τοξῦ, 1ο αἱ5ο μα «εαςοᾷ Τγοπα 
μῖδ οὐ ΥΤΟΥΚΕ, 85 αοα αἱα τοπ 
μ18. 
11 Τιοῦ τ βοῦν ἴμεγείοτο ἴο 

δηΐου Πίο ὑπαὺ τος, Ἱορῦ αΠΥ τηδῃ 
111 αἴξου. {1:6 βα1Πθ ϱΧαπρ]θ οἱ Ἱππῃ- 
Ῥε]εἳ. 
195 ἘῸΣ ιο ποχᾷ οὗ ἀοᾶ 15 απῖε]ς 

ΔΩ͂ Ῥοψονία], απᾶ 5Ἠαγρετ Όναν 
ΔΗΥ {ποεάσεᾷ Αηοτᾶ, Ρίεγοῖις 6Υεη 
ἴο λε αἰνίαῖης αφιιηᾷον οἳ εοπ] 
απά βρίγΏ, απά οἳ Έα ]οϊπίβ απᾶ 
ΙΠΘΙΥΟΊΥ, απᾶ 15 ἃ ἄβδοετπετ οὗ 
{Π6 Ειοασλιές Δι Ἰπίεπί5 οἳ {16 
Ἠεατῖ. 
18 Νεαϊιαν 15 {μετο αἩγ εγεαίττθ 
ια 15 ποὺ πια [οςί ἴῃ 5 βιρῃῦ: 
Ῥὺ 411 ἐήπσς αγε πακοαᾶ, απιᾷ ορεή- 
δα απίο {1ο 676Β οὗ 1η ὙΠ σγηοπα 
τγ8 Ίαγε {ο ἄο. 
14 Βεοῖησ ἴλαη ἐμαί πο Ἠατε ἃ 

στθαῦ Πρι Ῥνίοδί, ενα 15 Ῥαββϑᾶ 
Ἰπέο [6 Ἠθαναῃς, {6515 {πο 505 
οἳ ἀοᾶ, 1εί τι8 Ἰο]ᾶ ξαβὺ οἵω: Ῥτο- 
ἑρββίοΏ.. 

1 

1 

1 

1 

1 

1881 
ἰηΐο 15 γοϑύ, απγ οπθοξγοα 5ποπ]ᾶ 
5661} {ο Ἠ8γο 60Π16 β]λοτῦ οὗ 16. 

2 Έοχ Ιπᾶᾷεεᾷ γγο Ἠαγο Ἠαά 1ροοᾶ {- 
ἀϊποσς Ῥτθασλεᾷ πηΐο τι8, θυ θ ἢ 48 
4150 {που : Ῥτί {πα πγονᾶ οὗ Ἱδαχ- 
1ης 4Ἰἃ ποὺ ρχοβί παπα, θθόδτιβθ 
ΦέμοΥ ἡ 6 ποὺ πηϊθα Ὦγ {α1ι 
ντ ἔπτη ἐ]ιαῦ Ἠθατά. 8 ΕῸΥ γα 
πμῖο]ι Πᾶνα Ῥεμενεᾶ ἆο δηΐου Ἱπι- 
{ο ὑπαῦύ ταξί; θύῃ ἃ5 Π δ ἢ βα1ᾶ, 
Α5 1 5υ1αᾶγθ ἴῃ ΤΥ ΥΥα{]ι, 
4Τ]ιεγ 5}18}} ποῦ επίεν 1Πίο ΤΗΥ 

γοδύ: 
α]ίΠοιρ] ἐπι γγοχ]κα πγετο ΆπΙθἩ- 
ο Ίγοτα {πὸ {οαπᾶαοη οὗ {16 
σοῦ. ἘῸΣ Ίο Ἠαζ βαϊᾶ ΒοπΠε- 
Ὕνεγο οὗ {π6 βεγοπ{]λ αυ ΟΝ 
{π|5 τῖβθ, Απᾶ ἀοᾶ τορδοᾷ οἩ 
ιο φανοηί]ι αγ τοπι 11] 115 

ὅ ποτ]; Δ ἴῃ 015 Ρίασο αρα, 
4Τ]1α6γ Πα] ποῦ δηΐου ΙΠίο 1Η 

ο 

μ. 

χθρῦ. 
6 Βοαοΐπς {λπογαίογο 16 γυϑιηδί θη 

ὑπᾶῦ 8οπιο Αλοπ]ά δηΐου Τ1εγε- 
1Πΐ{0, απᾶ ἴμεγ {ο πηοπι ὅ{η6 
ροοᾷ {ΠῚ ΡΒ Ίγεγε Ῥείογο Ῥγθαο]]- 
δα {1164 {ο δηΐου ἴῃ Ῥεσατδο οὗ 
ἰβορϑάϊθηοθ, Ἡθ δρδίη ἀθῆηθί ἃ 
οουξαϊη ἆαγ, θβαγίῃς ἴῃ Ώαπτιᾶ, 
ἰοὺ 5ο Ίοπρ ἃ πε, Το-ᾶαγ, ἃ5 
10 παῖ Ώου Ῥοίογε 58], 
Το- αν 1 γο 5]α]] Ίδαχ Ἠϊβτοῖσε, 
Ἠατᾶειι ποῦ γοαχ Πθατίς. 

8 ἘῸΣ 1 Τάοβµπα μα ρῖνει παπα 
χοβ6, 6 νου ποὺ ανα βΡρο]επ 
αἰξουγαγα οὗ αποίµεχ ἄαγ. Τπενε 
γαππαΙπεί] {λιεγείοτο ἃ 5αὐραί]ι 

0 τοβί {ον {Π6 Ῥεορ]ε οὗ αοᾶ. Έοτ 
1ο ενα 15 επ{εγοᾶ 1πίο 5 τεδί 
Πα Ἠπηβε]ί 4150 τοβίοεᾷ ἔγοπα 
115 ποτ], α5 ἀοᾶ ἄιά ἔνοτη 118. 
Τιοῦ τις ὑπογυίου ρῖνε ἄΠσεπες [ο 
οπ{σθγ 1Ππ{ο {λα τοςί, {παῦ πιο πα 
{α]18α[ {ου [Π6 βᾶτηθ οχατηρ]θοξ 415- 

2 ομαεάίεποθ. ΕῸΣ ὑπὸ ποτά οἵ ἀοᾶ 
15 Ηνίης, δα δούϊνθ, απᾶ 5ΠΑΥΡΕΥ 
{πᾶ αΠΥ πγο-οᾶρεά 5υοσᾶ, απᾶ 
Ῥ]6γοίηπρ 6Υ6Π {ο {16 ἀῑνίαϊπς οὗ 
ποτ] απά βρὶ σύ, οἳ ῬοῦἩ 1οϊηΐβ 
απά ΤΙαΥΟΥΥ, απᾶ απο] {ο ᾱἷξ- 
οεγη ἴ]ιθ Ἐπόαρ 5 8} ἰηΐθηΐβ 

8 οὗ ια Πϑαυσύ. Απά ἴεγο 15 πο 
ογθαύασ {λα 15. ποῦ τηϑηϊρθβὺ ἴῃ 
115 βισῃῦ: θα 411 ὑπϊηρΒ. αγο 18- 
Ἰκοᾷ απ ]α1ᾷ ορεπ Ῥεΐοτο {Π6 δ 65 
οὗ μῖπη τ ἢ πΥοΙα πε Πᾶν {ο ο. 
Ἠανίησίμεπ ἃ ρτεαξ Ισ] ρτ]εδέ, 

πο Πα. Ῥραβδεᾶ {]γοιρ] {86 
Ἠθανοας, 9655 {με Φοπ οἵ αοᾶ, 
1οὐ τι μοι! {αδῦ οαχ «οηΣθΘΒΒΙΟΠ. 

-α 

«2 

μ᾿ 

»»- 

τον α 
σοδρεῖ 

3 Βοπηο 
αποϊθηί 
ΔΌΒΟΣΙ- 
1165 τοδὰ 
ἐξ 1.δ. 

5 ΒΟπΠ6 
αποϊθηέ 
ααθλοτ]- 
{165 τοπά 
εί ιεγε- 
70γο. 

5 ΟΥὮ, {πε 
σοδροὶ 
τσα8 

605, Το- 
ἀαν, ϑαν- 
φις ἴγι 
Παυίᾶ, 
αίεν 80 
100 α 
ἐἶπιε, α8 
τ ]ιαί]ι 
Όεοι δ. 

Τατ. 
οεδιίδ. 

805, ἐπίο 
ας. ἔν. 



κατάπαυσιν αὐτοῦ, δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερη- 
8 κέναι. καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι, καθά- 

περ κἀκεῖνοι ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος 
τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ συγκεκραµένος! τῇ 

’ ΄ ᾽ ’ ο ’ θ 2 

8 πίστει τοῖς ἀκούσασιν. εἰσερχόμεθα γὰρ 
ΔΝ 

εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς 
” « ” 3 “ 8 - 3 

εἴρηκεν, Ὡς ὦμοσα ἐν τῇ οργῇ µου, Ἐπ 

εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν µου᾽ καί- 
΄ 2 κι “ ,ὔ 

τοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κύσμου γενη- 
͵ » , - / 

4 θέντων. εἴρηκε γάρ που περὶ τῆς ἑβδύμης 
ας κι ΔΝ / ς ν » »“ ε ,’ 

οὕτω, Ἰαι κατέπαυσεν ὁ Θεὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ" 
Ν Ε /΄ / Ὁ 3 / » 

5 καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς 
3 Ὁ τὴν κατάπαυσίν µου. ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται 

Ν κι ” ώ » / Α « , 

τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον 
᾿ ᾽ - 3 

εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι ἀπείθειαν, 
ΔΝ ς 

7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, Σήμερον, ἐν Δαβὶδ 
΄ κ. { ᾿ λέγων, μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καθὼς εἴρη- 

ΔΝ - ΄ ΄ 

ταιϑ, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκού- 
Ἀ ΄ ς ΄“ 

8 σητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν. εἰ 
ΔΝ - ΄ 

γὰρ αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ 
” ον / 9 ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας. ἄρα ἀπο- 

λείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ. 
« Ἅ ᾽ Ν᾿ 5» δὴ , ” - 

10 ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ 
΄ ας ”, ΕΙ 3 ” 

καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὺ τών ἔργων αὐτοῦ, 
- ς / 

11 ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός, σπουδάσω- 
3 3 - » ἐν γὰ; ᾿ / 

µεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαν- 
-" α “ ε 

σιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι 
’ ΄ 2 Ψ. “ Ἀ ς / -” 

13 πέσῃ τῆς ἀπειθείας. ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ 
΄ ς ΄ 

Θεοῦ, καὶ ἐνεργής, καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶ- 

σαν μάχαιραν δίστομον, καὶ διϊκνούμενος 
» “ - , 
ἄχρι μερισμοῦ Ψυχῆς τεῖ καὶ πνεύματος, 
{ ΄σ “ 

ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυ- 
, Ἅ » “ ΄ Ν τὸ - 

13 µησεων και εννοιων καρδίας, και ουκ εστι 
, 3 ο αρώ 4.5 / ᾿ ι 

κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ" πάντα δὲ γυμνὰ 

καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ 
Ν ιο κα ς / 

πρὺς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος. 
Φ ΄ Ι. Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν, διελη- 

Δ ΄ Ν 

λυθύτα τοὺς οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν 

τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 

ΏΠΙΣΤΟΔΗ ΠΡΟΣ ἙΒΡΑΙΟΥΣ. 919 

1 συγκεκερασµένους 
τεαί, ποΐ πιαγή. 

3 Μαγφ. οὖν 

3 προείρηται 

4 ΟΠ. τε 



920 το ΤΠΕ ΠΒΡΒΕΝΥΡ ΤΝ. 1ὔ- Υ. 19. 

1611 1881 
16 ἘῸΥ νο πᾶν ποὺ δὴ ῃϊρὴι Ῥτιοξί 1 ἘῸΥ πο Ἰανο ποὺ ἃ πἰρὴ Ῥτιερί 

γυμ]ο] οδηποῦ Ὀ6 {οπο]ιθᾷ τ]ὰ ιο {πᾶῦ οαπποῦ Ῥο {οασ]οά τι {116 
{θο]τρ οὗ ΟἿΥἿ ΙΠΗΥΠΙΙΠΘΒ: θα γγαβ Γαο]ῖπρ οἳ οἷν Ἱπβππηίήος; Ὀταῖ 
ἴῃ 811 Ῥοϊπίς {οτηρίεά Ί]κα 88. πα οπθ χαῦ Παζ] Ώθοῦ ἴῃ 811 ροϊπίβ 
αγθ, /εὲ νηιοτέ ΕΊΗ. {οπαρίος Ἠ]κο αβ 10ο αγε, με Ὑ1Ὶ}:- 
16 Τιοῦ ας {]λεγείοτο οοπιο Ῥο]άϊσ | :6 οὐὖ απ. Τιεῦ τι Πιογαίοχο ἆτανγ 

ππ{ο {π6 {Ἠτοπο οὗ ργασο, {πὸῶῦ τν ηθα» ναι Ἠο]άπορβ Ἱπίο {πα 
τΠαΥ οῬέαϊπ ΤΠΘΥΟΥ, απᾶ Ἀπά ρταςο πγοπο οὗ ργαςο, {Πὖ νε ππαΥ Υ6- 
{ο Πε]ρ ἴῃ {{ππ6 οὗ πορᾷ. σεῖνο ΙΠΘΥΟΥ, ἃ Πα πιαγ πα ρτασθ 

{ο Τε]ρ τι8 ἴπι παπα οὗ πεοᾷ. 
5. Ἐοχ ονοιΥ Ἰήσ]ι Ῥτιορί ἴακεπι 5 ΒῸΣ 6ΥεΥΥ 1σ] Ῥτϊθβς, Ῥεῖης 

{χοτα ΔΙ ΟΠ παπα, 15. οτάαϊπεά ΤῸΣ {α]κοι Γχοπα ΑΤΠΟΠΡ ΊΠΕΠ, 18. 8}Ρ- 
1Πεπ ἴῃ {μίησς ῃεγαϊπἰπφ {ο ἄοᾶ, Ῥοϊηίοᾶ Γον πετ ἴῃ (ήπρβ Ῥετ- 
{πα Ίο πιασ οἴου Ῥοῦι ρὲ απἆ ἰαϊπῖπσ {ο ἀοᾶ, Ελαῦ Ἰιο Υπαγ 
ραογ]ῄσθς ΤΟΥ 5118. οὔεν Ῥοῦ]ι οἰζὺβ πα βαοτῖβσος ΤῸΥ 

ΠΟΥ, απ ὁδ ο Ἰσαπ Ἰανο οοἹηραββίοη οἩἳ | 2 5185: πο ο81) 681 ρεπ{]γ Ὑ10} 
έαβοπ- 1 {1ο Ἰρτιογαμῦ, ἃπα οἢ ἔΠεπα {λλαῦ ατα ιο Ισποναπέ απά οιτίης, ΤοΥ {]ιαί 
ο. δόαν ] οι οὗ ἔἶιο "αν, {ΟΥ ὑπαῦ Ίο Ἰπαςο]Ε Ἠ6 ΙΤΗΡ6ΙΓ αἱβο 15 οοπηραββθᾷ ἢ 

4150 15 οοπηραββαᾶ η Πιβγπ(γ. 8 ᾿ηῆγτηῖίν ; πᾶ Ὦγ ΥΘΕΒΟΠ ἐπ θοῦ 
8 Απά Ὦγ τοαδον Ἠεγαοί Τε οπρ]{ 18 Ῥομπά, 8 ΤΟΥ ιο Ῥθορ]θ, 80 

α5 ΤΟΥ {Π6 Ῥεορ]ο, 80. 41δο {ον Ηπι- α1δο {οΥ Ἠήπαβο]ξ, {ο οὔ ου ἔοΥ 5118. 
56] ἢ, {ο ο αυ {0Υ ΒΙΠΒ. 4 Απά πο ΊπαΠ {α]κοῦ] ἴ]ιο Ἡοποαγ 
4 Απά πο παν {α]κεῦμ 15 Ἡοποιτ ππ{ο Ἰηπηςοα]{, Ῥα6 πγ]ιοη Ίο 15 οα]]- 

πη{ο Πἰτηβο!ῆ, Ῥαῦ πὸ Οπαί 15 οα]]οά ος οὐ ἄοᾶ, 6Υεπ 85 ὅ͵β ΑαΤΟΠ. 
οἵ ἀοᾶ, ἃ5 τῦα5 ΑαΤΟἨ. ὅ 80 ΟµτΙςί αἶδο ρβ]ου θα ποῦ Βίτη- 
ὅ 850 αἱδο, ΟἨτ]ςέ ρ]ου θᾶ ποὺ Ἠϊτη- 5617 {ο "ὈῈ ππαάο ἃ. Πρ] ταξί, 

5615, {ο 6 ππαᾶο απ Ηἰσ]ι Ῥυϊοβῦ: Ῥα{ 1ο ναί βρα]κο ππ{ο 1Ητη, 
Ῥτα6 πὸ {πῶ} βαϊα απίο Ἰήπη, μοι αὐ Τ]οα αὐτὸ τησ Βοη, 
ΠΙΥ ΦΟἨ, {ο αγ πᾶν Τ Ώεροίίεπ {]ιθο. ΤΠ15 ἆαγ Ἰανο 1 Ῥορούίεπ ἴ]ιος: 
6 Α5 ο βαϊι 4150 ἴπ Ὁποῦ 0 85 Π6 βα1δ]ι 4150 ἴῃ αποί]εχ ρίασε, 

ρ]ασς, ΤλΠοι αγὲ ἃ Ῥτιοξῦ ΤΟΥ 6Υ6Υ Τ]οι ατί ἃ Ῥτ]εβὲ Τζον αγεν 
Δίου {1ο ονᾶεν οἳ Με]εμϊρείες, Α{ῑογ ἴ]ιο ογάεν οἱ Νε]ομΙκαεἷς. 
7 Ἠπο ἴῃ {16 ἄασς οὗ 115 Παρα, 7 ΠΟ ἴῃ ἴῑιο ἆαπςε οἵ 118 Βεβῃ, 
πα Ἰθ Ππαᾷ οὔεγεᾶῖ τρ ΡΥΑΨΟΥΕ Ἱανῖπσ οὔστοα τρ Ῥταφ6εγβ απά 
δα εαρρΠσαΙοηΏβ, ὙΠ βἴίτοιρ εαρρ]ῃσα(ίοπς να βίτοηρ οτγίπρ 
ογίῃπσ απᾶ Ίθας, πιδο Ἠϊτα Ενα πιά θαυ ππζο τη ὑπαᾶῦ σας 8016 
πια 8016 {ο βανο Ἰήτη {γοπα ἄθαί]ι, {ο βανθ τὰ 11γοτη ἆθαίμ, απᾶ 

νο», 70. | δι γαρ Ἰεατᾶ, Π1ὴ {πὸ} ο ἔδατος. λανίης Ῥεοεπ Ἰθατά ἴον 5 ροᾶ1γ 
Μµκρίεψ.! 8 Τμοιρ]λ Ἡθ Ἴνπετο ἃ ΒοἨ, γΥαοῦ| 8 σαν, {μοαρ]ι Ίο πναβ ἃ ῬοἩ, γϑῦ 

Ἰοαγποᾶ Ίιο ομοαᾶίεπεο Ὦγ {π6 ἐπὶπρ5 Ἰεατηθ ομοίϊεπες Ὦγ ὑπὸ (μήηρς 
ὙΠΟ 116 εαβενας : 9. ὙΠΟ [6 εαΠετεῖ: απᾶά Ἠαντιρ 
9 Απά ἸῬοαίπρ αππαο ᾖου[αεί, Ίια Ῥαεεπιπαᾶς ρουξοού, 6 Ῥεσατπς πιη- 

Ῥδσαππθ {πο αιί]ου οἱ οἴθυμαὶ 58]- {ο 411 ποπ ὑμπαῦ ο,εγ Ἠϊπι {116 
- ναβοπ απίο αἲ {ποπὶ {πΠαῦ ΟΌΘΥ Σαπ{1ιον οὗ οεἴετπα] βαϊνα οι ; 

τη 10 παπιοᾷ οὗ ἄοᾶ α Πϊρ]ι Ῥτίιεδί 
10 Οα]]οᾷ οὗ ἄοᾶ απ Πρ Ῥτιορί αἴίον {πε ον εν οὗ Με]εμϊκοᾷε]ς. 

α[ίον πο ογᾶοι οἱ Με]εμϊβεᾶες: 11 Οἱ δπΠοπιπγεΒατοτπαπσ {Π]1Π608 
11 ΟΕ πλοπα πα Ἠανο ππαπσ πρβ {οβαγ, απᾶ Πατ οὗ Ιπ{εγρτεία{ο, 

ἴο Βαγ, ἃπᾶ Ἰανᾷ {ο Ῥε αἴθετες, ποαίηπρ γα ατα Ώεσοπιθ ἀπ] οὗ Ίθατ- 
εοοῖηρ γο ατο ἀπ] οὗ Παοχῖηρ. 19 Ἰηπρ. ἘῸΣ π]ση Ὦγ ΤΘαδοΠ οὗ {6 
12 Έου πε {ου {Π6 6ἴππο γε οπρ]{ πιο γα οασ]{ {ο Ὦε {6αςματ5, πο 
ὦ Ῥο {6εας]αΥβ, Ὑο ᾶγθ πϑοᾶ {πῶ Πᾶνα ποθᾷ αραῖπ ἁἰλαί βοπις οπο 
οηθ {δαςσ] γοι αραῖπ ὙΠ] 0 θ6 ἴ]α ἴθασο] γοα {ιο γπά πηρπ{ς οὗ {με 
Ἀναῦ Ῥγϊποιριας οἳ {ο Οτασ]ος οἵ ὄῃγεῦ ῬτϊπεϊρΙθϐ οὗ {πο οΓας16Β 
ἀοά, απἆ αγο Ώοσσππθ ΒΟ 8ἃ5 ανα οὗ ἄοᾶ- «πᾷ απο ὮΏσθοσπιθ 5060} 
ποοί οὗ της, απιά ποῦ οἵ βίγοῃρ 48 Ἰανο πϑρᾶ οἵ 1η1Π|ωτ, απ ποῦ 
τηθϑῦ. 18 οὗ 5014 {οο. ἘῸΣ ετειγ οπθ 

6» μα]. 19 ἘῸΥ ΘΥΘΥΥ͂ 016 ὑμπαῦ πβοίῃ τοῖ]]ς, ναί Ῥατζα]κεί] οἳ της 15 στ - 
ποσα. {18 πηςδ] απ] 1 {η6 πγογᾶ οἳ τρί. οπί οχροετίεποθ οἳ {πὸ σου οἳ 
ψογίσησε. | 6ΟΙΡΠΘΡΕ: ΤΟΥ 19 15 ἃ Ῥαῦο, χἸσλίοοτιδπθββ; ΤΟΥ 6 15 ἃ Ῥαβο. 

105, 
οἷ ο 

3γ. 
οαιδο. 

ϑ0 τ, 
τολεῖ οἷι 

405, ἐπαΐ 
οπείσα)ι 
φοιι 
τολιῖοἷν 
Ῥοιε}ι- 
αἰπιοπία 

δ ἃν. δε- 
οἴππιίπιῃ. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 92] 

” Ν ” » πο Ἢ τ ορ 15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συµ- 
Ἀ Ἐς ες ] 

παθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασµέ- 
Δ δι » « / Ν 

νον δὲ κατὰ πάντα καθ ὁμοιότητα, χωρὶς 
« , 

16 ἁμαρτίας. προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρ- 
Δ “ , “- 

ρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβω- 
ἔλ δ ᾿ ͵ σ Ὦ »” µεν ἔλεονῦ, καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον 

βοήθειαν. 
- Λ ἊΣ 

Ὁ Πᾶς γὰρ ἀρχιερεύς, ἐξ ἀνθρώπων λαμβα- 
΄ « " " ’ ’ τ -- Ν 

νόμενος, ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς 
ν ᾿ “ Δ - 

τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δώρά τε καὶ θυσίας 
ς ς ΛΗ - - 

9 ὑπὲρ ἁμαρτιῶν" μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς 
. νι Ά ’ Ε) Ν Ν κ. 4 

ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς 
8 περίκειται ἀσθένειαν" καὶ διὰ ταύτην! ὀφεί- 
λει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ 

4 ἑαυτοῦ, προσφέρειν ὑπὲρ” ἁμαρτιῶν. καὶ 
. ε .“ - 4 Ν [ ” Δ 

οὐχ ἑαυτῷ τὶς λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ 
«3 λ. ’ ς Ν - / 4 ἈΝ 

ὁ" καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ 
48 ᾽ ’ ασ Ν « Ν 9 κ Ν 

ὅ δ᾽ Ααρὼν: οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν 

ἐδόξασε γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας 

πρὸς αὐτόν, Ὑἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον 
, , Ἢ » σος ’ 

ὃ γεγέννηκά σε. καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, 

Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν 
, ἃ - ΕΥ̓ - 

7 Μελχισεδέκ. ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρ- 

κὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν 

δυνάµενον σώζειν αὐτὸν ἐκ Θανάτου μετὰ 
Ε : η 

κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας, 
4. Ἠ Ὁ . πι - νέο , , 

8 καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, καίπερ 
Ἀ ερ ὧν ἀρ σον Ὑν γ ς / ὧν υἱός, ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν, 

9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσίιν αὐ- 

10 τῷ πᾶσινὸ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου προσα- 
΄ - ΔΝ 

γορευθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν 
τάξιν Μελχισεδέκ. 

1:1 Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερ- 
μήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς 

- ἘΝ 
19 ἀκοαῖς. καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσ- 

Μ' ΔΝ / ’ , 3 

καλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε 

τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς 

ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ" καὶ γεγόνατε 

χρείαν ἔχοντες γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τρο- 

13 φῆς. πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος ἄπει- 
’ ’ , 

ρος λόγου δικαιοσύνης᾽ νήπιος γάρ ἐστι. 

δ ἔλεος 

1 δύ αὐτὴν 

3 περὶ 

5 οπι. ὁ 
4 ; 

καθώσπερ 

ὅ πᾶσι τοῖς ὑπακούουσιν 
αὐτῷ 

6 (ὑμᾶς τινὰ τὰ στοι- 
χεῖα ἰοαὶ, τιοί ια 0.) 



19 Τ]αῦ το 6 ποὺ βού], τί 
{ρ]1ογγους οἵ {παπι πγ]ιο {μτοτρ]ι ΤᾺ} 
απᾶ Ῥαθίεπος Ἰη]ετῖς 6Π|6 Ῥτοπιίβοβ. 
19 ἘῸΣ θη ἀοά πιαάθ Ῥχοππίβο {ο 

ΑΏγαματη, Ῥ6οβΆδθ 6 εοπ]ά βΊγθαχ Ὦγ 
πο ῥτθβ{οχ, 16 5. 818 ὈῪ ἨΠΙΒΕΙΕ, 
14 ΒαγΙΠΡ, Ῥαχθ]γψ, Ῥ]ορῖηρ Τ σ]] 

ρ]οςς ὑμοθ, ἀπ πα] αρ]σίαςρ 1 πν] 
πηαΠΗρ]ψ {Π66. 
16 Απᾷ 5ο αἲίοχ μ πᾶ ρα θην 

οπᾷτεᾷ, Ίο οῬίαϊπεᾶ {Π|Ὸ ῬΥΌΤΩΪΒ6. 

οἶδα, θαῦ ἹπηϊίαίοΥς οὐ Ποια πν]λο 
{μτοαρ]ῃ {αι απᾶ Ῥαίίεπερ ἴῃ- 
που το ΡΥοπΙ568. 

Έον πει ἀοᾶ τπαο Ῥτοπιίδο 
{ο ΑΡταµαπη, βίηοθ ο οσο] βἹγθαΥ 
ὍΥ ποπθ ρτεαίαυ, Ἡθ ΑΥΤΟ Ὦγ 

14 Ἰήπηβα]ξ, βαγίης, Ῥατε]γ Ῥ]οδβίις 
1 “11 Ῥ]οβς 6ο, απᾶ τα] {]- 
ρισιης 1 πΠ ππαῃρΙψ ἴμεο. 

16 Απά ἴπας, Ἱανίπρ ραὐἱοπ]γ θἹι- 
ἀπτοᾶ, πα ορίαϊπεά {πο Ῥτοπηίεο. 

18 

922 το ΤΗΕ ΠΗΕΡΒΕΝΒΡ Υ. 1: ΝῊ 15. 

1611 1881 
14 Βα εἰτοηρ πιθαὺ Ῥε]οπροί]μ {ο | 14 Βυῤ βο]ᾶ {ου 15 ἴον 1 {1-10 

νου, ἔλοπι {λαῦ απο Ιοἳ {111 αρο, εσετ δέον ΊΠΘΠ, 6ῦεπ ἴοβθ Ίο Ὦγ Ῥοπ/εοε 
Ῥέπ/εοί. ] {Ποβο πο Ὦγ τεαδοἩ οὗ τι88 Ἠανο 16ΔΡΟἨ Οὗ 1156 πᾶν {]ιαῖγ ΒΕΠΡΘΒ 
Γον, ο. ΠΟΤ Β6Ώ865 οχογοῖδεᾷ {ο 4ἴδεειῃ οκογοῖβεᾷ {ο ἀἴδοειπ ροοᾷ απά 
απ Ἱαδῖί, , Ῥοῦ] ροοᾶ απᾶ ον]]. 601}. 
ο σχέση. ο 16 ὙἩλοχοίοχο 1οὲ ας 36059 {ο| 1 ας 
το Έμοχοίογο Ἰοανίης Ἰ ιο Ῥυ]η- βροαῖς οὗ 1ο ἢγβὺ Ῥχιποῖρ]ος οἵ νο 
σον ἃ οἱ αἲρ]θ» οὗ ὅπ ἀοοίγίπο οἵ Ομυβέ, 16} Οµτ]ςί, δα τοδβ οἳ. ἀπίο 5Ρ6Γ- | ἐπενοφίι- 

Το ὃ6- 5 ρο οπ πηΐο ρου θούϊομ, ποῦ ]αγ1ς ἐρούϊοι ; ποὺ Ἰαγίπρ ἀραῖη ἃ Τοπῃ- | πόπῃ ο 
οὐππίπα. | αβαΐπ {π6 Γοαπάσ[ίοη οἳ γϑρθηὐᾶγιοθ ἀξίου οἵ γαρθπέασθ ἔχοπα ἀθαᾶ | Οτσί. 
γεν ἰδέ. ἔγργη ἀθιά Ἱνοσχς, απᾶ οἵ {5η {ο- ΊΝΟΥΊς5, ἃ οὗ {πάς θονγαγᾶ ἀοἆ, | ὃ. Οτ, γι 

πνανᾷς ἀοᾶ, ϱ 408 {π6 {εασλίηρ οἳ ὅῬαρίίρπας, | “701 
9 08 ὑπὸ ἀοοίτῖπο οὗ Βαρίϊβτηβ, απιά απᾶ οἵ Ἰαγίησ οἩ οὗ παπᾶ, απᾶ οὗ | 4 Ῥοπιο 

οἵ Ιαγίηρ οἩ οὗ Παπᾶς, απιᾷ οὗ ΤαβΙΥ- ποβιχγθοίῖοη οἵ ὑπ6 ἀεαᾶ, απᾶ οὗ αν 
τουβίοιι οὗ ἐπ8 ἆθαᾶ, ἀπᾶ οὗ οἐουπα! 3. δίδυμα {πᾶροπισπέ. Απᾶ Εμίς ΜΠ] ο 
Παάριπε{. 4 πὸ ἄο, 12 ἄοᾶ Ῥοχπαδ. ΕῸΣ 88 | εναν {πε 
3 Απᾶ {Π|5 ση] πε ἄο, 1 ἀοᾶ ρουταῖῇ, {οπομίηρ ἴ]οςο πο Ἴπ6γθ οπςθ | ἐεαο]ῖπᾳ 
4 Ἐοτ 10 15 Πωροββίρ]ε ἴον 0Ποβο ὙΠῸ οπΠρ]ίοποᾶ δαπᾷ {αξίοᾶ οὗ πο ο]. 

ψ/ογο ΄οπςο επΠρηίεπεᾶ, απά Ίιανο Ἱθαναπ]σ οἱ, απᾶ πνετο τηϑ6θ | 505, 

ἰασίοᾷ οὗ {πὸ Ἱεανεπ]σ οἱ, πα ενα | ὅ ρατίακενς οὗ {πὸ Ηο]σ ἀΠιοβῦ, απᾶ τυαϑῇ- 
τηϑθ Ῥατίακους οἳ {πὸ μον ἄΠοΡί, Τιαβίοᾷ ἴ]ιο ροοᾶ πνονᾶ οἳ ἀοᾶ, ΣΤΟΝ 

δ᾽ Απᾷ πᾶγο ἰαβίθα {πὸ ροοᾷ πνοχγᾶ ππᾶ ἴλο Ῥοψνογς οὗ {πὸ ἃρθ {ο τ λαυ- 
οἵ ἄοᾶ, «πᾷ {Π| Ῥονγϑὺβ οἵ {πὸ ποῦ. 6 «οπιθ, απᾶ {με 1611 ἀυναγ, 16 15 Ὃ η 
{0 60ΠΊ6; ππροββῖῬίθ {ο 16Π6Υ; 6Ποπι αραῖτ |... απᾶ 
6 ΤΆ μον 5181] [81] ασγαγ, {ο ΤΕΠΕΥ/ τπ{ο τεροπίαποαο; δβοεῖπςσ {λατ | δεῖς 

ἔπεπι αραῖπ πηΐο τερεπίαπισε: βαεῖπς οὐ ον {ο {Πιοπιρο]νθς ὑπὸ Βοη οἳ ΤῊΣ 
Όπογ ογαο!γ {ο ὑπϑυήβοῖνοβ ὑπ 50 ἄοᾶ εἴνϑϑῃ, απά μαὺ Ἠϊπα {ο 80 ΤΙ κ 

οἵ ἄοᾶ αἴτοβ]ι, απιά ραῦ Πάπα {ο απ | 7 ορεη 5πᾶπιθ. ΈΟΥ {Πο ]απᾶ νο] | εἆδο. 
οΏεΠ βΠα1ΗΘ. λα ἀταπ]ς ἐπ ταῖπ ἐπα οοπηείἩ 1 τος 
7 Του {πὸ δαν ζ]ι πο ἢ αὐ! οί ἵπ οὗν προν 16, απᾷ Ῥτίηροί]ι {ογξ] | ἰανίος 

{π6 ταῖπ ἐπαὺ οοπιθί] οἳ6 απροῃ 1ὖ, ΠΟΥ 5 πιοοῦ ΤΟΥ {παπι {ου Ὑ]ιοςδθ | ἐς τυογᾶ 

απά Ὀνγίπραί]ι {οτι ενος πηθεί 101 εα]κο 16 15. αἱδο Πε, τεοαῖνοῖ]ι ο αι 

«Ου ον. | ποπι ΠΟῪ ποια 16 15. ἀγεβεᾶ, χο-| 8 Ῥ]θββίηρ ἔνοπι ἄοά: Ῥαὺ 1 16 ὃς σοσᾶ 
ον Ῥ]οββῖης ἔτοιη ἄοά. Ῥοαχεία {Ποσης απᾷ ΟΗβί16Β, 1 18 {κος ἐπ 
8 Βευύἐπαῦ συ ή] Ῥοατεἴ]ι ]1οΥ ΠΒ αιά χο]θεῖο απᾶ πρ] απῦο ἃ οἱΥΡ67 | αυπέῖε 

Ῥχτίους, 15 τε]θείεί, απ 15 πῖρ] πηΐο ὝΠ056 ο 15 ἴο ΡῈ Ῥττπο. 
οπτβίπᾳ, ὙΠΟΒ6 6 ΠΩ͂ 15 {ο Ὀ6 Ῥαχποί. | 9. Βαΐ, Ῥε]ογεᾶ, πο ἃ16 Ῥεγρπας- 
9 Βιεΐ Ῥε]ογεᾶ, πο απο ρουβιυδᾶρα ο Ῥοέίον ἐμπίηρθ οὗ τοι, απᾶ 
Ῥίον ἐμῖπρς οὗ γοτι, απᾶ ἴμήπρς μαί ἠήηρς ὑπαῦ 9αοοοπΙραἩσ 5αἶνα- | ὃ Οὐ, αγὸ 
Ο6ΟΠΙΡΩΙΥ αη]γαδίοη, ϐποαρ] νο 10 οπ, ἐποιρΏ τῦϑ έως ϱροαῖς: ἴον [η τὸ 
{ππ5 ΒΡΘδΚ. «ο 15 ποῦ πηγϊρηΐθοιιβ {ο Σοτρεί 
10 Έον αοἄ 15 ποὺ πητ]σ]λ{εοιβ, ἴο ποαχ ποτ] απᾶ {ιο Ίουο πμ σα 

{οχροί γοῦν γγοτ]ς απιᾷ Ίαῦοτχ οἳ Ίογα, 5]ουγγοά {οπανά 115 παπηθ, ἵπ ὑμπαὺ 
ψ/η]ο] το Ἠαγθ βΠοπγεά {οπατά 115 γο ππ]ςεετεᾶ απίο πο εαϊπίς, 
Ναπιο, ἵη ὑπαῦ γα πᾶν πιπβίθγεᾶ Το | 11 απᾶ 5.11 4ο τηπαϊθίατ. πᾶ ππα 
ἴμο ΒαϊπίΒ, πα ἆο παϊπΙβίεν. ἀθρίῖτο {]ιαί ας] ὁΠ6 οὗ τοι 1παγ 
11 Απᾶ πιο ἄθβίτο, ἐ]αῖ 6Υ6ΙΥ οπιθ οὗ βἨ6υΥ {πὸ βαππο ἀἱῆρεπορ ππῦο 

σοι 4ο β116Υ/ {116 βᾶτηϑ Φ1Ηραπισθ, ἴο {116 {πὸ 10{π]ποςς οἳ Ίιορο οτεη {ο | 1905, 
Τα] α5βαταπςο οὗ Ίορο ππέο {ο ὁπᾶ: | 19 π6 οπᾶ: ὑπαῦ σο Ῥο ποὺ 5]πρ- ας 
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Η τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ 

τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόν- 

᾿ τῶν πρὺς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 

6 Διό, ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ 

λύγον, ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα, μὴ 

πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας 

ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεόν, ἡ 

» βαπτισμῶν διδαχῆς!, ἐπιθέσεως τε χειρῶν, 1 ατῃ. διδαχήν 

ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰω- 

Ἁγίου. καὶ τοῦτο ποιήσομεν, ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ 

4 ὁ Θεύς. ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτι- 
Ὁ - (φωτισθέντας γευσα- 
μένους τε ἰοτί, ποὶ 
πιατή.) 

σθέντας, γευσαμµένους τε” τῆς δωρεᾶς τῆς 
» / Δ , ᾿΄ , 

ἐπουρανίου, καὶ μετόχους γενηθέντας Πνεύ- 
« ’ Ν Ν ΄ ΄“΄ 

δ ματος ᾿Αγίου, καὶ καλὸν γευσαμένους Θεοῦ 
στα / Ω 9. ὦ Ν 

ὃ ῥῆμα, δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, καὶ 

παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετά- 
-- ΄σ ΜΙ Ν ΄ 

νοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ 
΄“΄ ΝΥ ΄ ΄ ΔΝ « 

Ἰ Θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας. γῆ γὰρ ἡ 
Ἀ Ξ ; 

πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς πολλάκις ἐρχόμενον ὃ ἐρχόμενον πολλάκις 
« , Ν , , » » , 

ὑετόν, καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις 
» ἃ Ν ΄σ ᾿ Ε] 

δι οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβίνει εὐλο- 

8 γίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ" ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας 
Ν / » / Ν , :] / 

καὶ τριβύλους, ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, 

ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν. 
’ , ν « - » ’ 8 

9 Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ 

κρείττονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτω 
“ . 4 , 19 λαλοῦμεν’ οὐ γὰρ ἄδικος ὁ Θεὸς ἐπιλαθέσθαι 

τ κ Ἢ Ἢ Ἴ 
τοῦ ἔργου ὑμῶν, καὶ τοῦ κόπουξ τῆς ἀγάπης “ ΟἾϊ. τοῦ κόπου 
ω κ) / » ιν. ὧν. 3 “ / 
ἧς ἐνδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονή- 

11 σαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. ἐπιθυ- 

μοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκ- 
οἱ μὴ ἣ ’ ” 

νυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς 

14 ἐλπίδος ἄχρι τέλους" ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, 

μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας 

κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας. 
΄“΄ Ν 3 Ν 3 , « ’ 

13. Τῷ γαρ Δβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ο Θεός, 
. 5 

ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε 

Ι καθ᾽ ἑαυτοῦ, λέγων, Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλο- ὅ Ἐὶ 
’ “ 

16 γήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε. καὶ 
- ᾿ - 

οὕτω µακροθυµήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. 



τα. ἴ- 
{εγροθεᾶ 
Μήπιδει 
ὧν αν 
οαίμ. 

ἰ σ᾽». 
τοϊ ποι 
φοαϊΐφγος. 

" ον, 
φοαϊσγθο. 

1611 1881 
16 ΕῸΥ ΤηθΏ ὙΘΙΠΪΥ Άπθαν ὃν ἴμο | 16 ἘΌΥ τοῦ βΥ/εαΥ Ὦγ ὑπ6 ρτθβίθΥ: 

Ργδ8ί6Υ, απᾶ απ οὔ ΤοΥ οοΠβΗΥτηᾶ- 
(ἴοι 15 {0 ἔ]θτα δ επᾷ οὗ 811 5χ]ΐ6. 
17 ὙἨπονεῖη ἀοἆ π]Ιπρ ΤΟΥ 8- 

Ῥαπᾶαπέ]σ {ο Βηθνν πιηΐο {116 θυ οἳ 
Ῥτοιηῖβο ἴ]ο ἹπιπηπίαβΙΠίγ οἳ 15 
οοπηβε], ἵοοπβγπηθᾶ {έ Ὦγ απ οα{Ἡ: 
18 Τ]αί Ὁγ ἴππο Πππηπ{αΡ]ο ὑΙΠρΡ, 

ἴῃ γ]]ο] 18 γγὰ8 Ἱηροββῖρ]ε Τοντ αοῦᾶ 
ἴο 116, πγε πηὶσ]{ Ἠαγο ἃ 5ὔγοιςσ 6ΟΠ- 
5ο]αξϊοη, 0 πᾶν Ηρα {ογ τεῖαρε ἴο 
1αΥ πο] προπ {116 Ίορε 5εῦ Ῥε[οτε 1. 
19 ἨΠΙο] ἄορ νε Ἰ8γο 85 8Ἠ 

ΔΉΏΘΠΟΥ οὗ {1ο 5ο] Ῥοῦμ βαγο απᾶ 
βἰοᾶ{αδί, απᾶ σοι επηετεῦη 1ο 
{μαὺ νησΙη {16 ναι], 
20 ΒΊΟΥ ο ΓΟΥΘΥΠΊΠΕΘΥ 18 ΤΟΥ 

τι οηίεγοί: ὄνον “6518, τηϑθ 8) 
Πρ] Ῥυϊθϑῦ Του εγεν αἴξ ὑπ ΟΥ̓͂ΘΥ 
οἱ Με]εμΙδεᾶες. 

Π ἘΣ {μϊ5 Με]ομῖρεᾶθο ἸἘϊπςο οἳ 
Βα]οπῃ, Ρυϊθϑὺ οὗ {λα τηοϑῦ μϊρ}ν ο, 
ν/]ο ππεῦ ΑΡγαµαπα εαν ΕΟΤ 
ἔλο ἸαασηΏίον οἳ [ο Ἰϊπρςδ, δᾶ 
Ῥ]οβθεᾶ Ἠϊπα: 
2 Το ὙΠΟ 8150 ΑΡΥαΠαΠΙ ϱ8το ἃ 
θη Ῥατί οἳ 811: ἢγβὺ Ῥεῖηρ Ὦς ἴῃ- 
τογργθίαύου Κίηρ οὗ τἱρη θοῦ 5655, 
απᾶ αἲίον ὑπαὺ 4150 Κίπρ οὗ Φ8ΙεΠ1, 
ν/μΙοἩ 15, Κἰηρ᾽ οὗ Ρθ8οβ. 
8 ὙυϊΠποῦὺ ἔαύμου, τι ποὰὺ ΠΟΙΟΣ. 
ποτέ ἀοβοθηῦ, Πανῖτρ ποθ ΠΥ Ῥε- 
ρϊππίηρ οὗ ἄαγς ΠΟΥ επ οἳ Πἴ86: θα 
τηϑθ Ἰ]ο απίο {ο ϑὅοη οἳ αοᾶ, 
αὐιᾶεἴ] ἃ Ῥτιοβί οοπΙπααΙ]γ. 
4 Νου οοηβΙᾶ6Υ ουν σγθαῦ 0115 τηδ ἢ 
νΒ, ΠΡΟ ΤΟΠ 6ΥΘἨ ἔ]ιοθ ῬαγΙβΥΟΙΙ 
Ατα]απη ρανο {1ο θη οἵ {με 5Ρ0115. 
6 Απά νεγί]γ ἴμεγ ὑπᾶὺ απο οὗ {μα 

5οη5 Οὗ Του], πο τεσείνο {1ο οἴῆσε 
οὗ {π6 Ῥτϊορυλοοᾶ, Ἡαγθ ἃ οοπιπηα- 
πηθηῦ {ο ἴα]κα Τ1έΠες οὗ {πὸ Ῥεορ]ε 
αοοοτᾶίηρ {ο ὑπ Ίαπ, ἐπαῦ 15 οὗ 
Μιαῖν Ῥγείμχοτ, {ΠοαριἩ ὉΠΟῪ οοπηθ 
οαὖ οὗ {π6 ]οῖης οἵ ΑΡταματη: 
6 Βαῦὺ πὸ π]ορδο ᾿ἀθβοθηῦ 15 ποὺ 

οοαπ{εᾷ ἔτοπι ἴλοτη, γθοθῖνϑα {{{Π| 65 
οὗ ΑΡταµαπῃ, δα Ὀ]6558α Ἠϊπα ὑμαῦ 
184 {Π6 ΡγοΙηΙβ6Ρ. 
7 Απά ποπ 811 οοπγαᾶισβίοη, 

{π8 1655 15. Ῥ]οβθεά οἳ ὑπ6 Ῥεΐίετ. 
8 Απᾶ Ἰ6γθ ΙΠΘΠ ὑπαὺ 416 τοοθῖγε 

{{{πό5: θαύ Ώπεγο 19 γεοευεί]ι ἐιεπι, οἳ 
νο]λοπη 19 15 νηζποςδεᾶ {λα Ίο Ηνείμ. 
9 Απάᾶ α5 1 τηαγ 5ο 580, 1ιενῖ 8150 
πο τοσθ]τεῦ] 168, Ραγϑα 68 
ἴῃ ΑΡγαλατη. 
10 Ἐου ιο τας τοῖ ἴῃ {Π|6 1οἵπς οὗ Ἠ18 

Ἐαίλου γαι Με]ομίδεᾶες τηεί τη. 

ΔΑ ἴῃ ΘΥΘΥῪ ἀἱδραίο οὗ {Π61}5 
{6 οὔῃι 15 ἢη8] 1ου οομπῆιτηδ- 

17 ἰΐοη. ἸΠεγεῖη ο, Ῥείΐπρ πα - 
δα {ο 56 το 8 αθαπάαπ{]γ ππ{ο 
Όλο Ἠεῖνς οἳ {πο Ῥτοπηίδε {1 ἵπῃ- 
πηπζαΡΙΠ{γ οὗ 115 οοπηβε], 11Π- 

18 {εγροβεᾶᾷ νηξ απ οα0: {πᾶὺ Ὦγ 
Ίππο Ἱπππηπίαρ]ε ἐμ1πρς, 1π νηλμ]ο]ι 
10 15 ΙΠΙΡΟΒΒΙΡΙΕ ἴον ἀοᾶ {ο 116, 
πο ΤΥ Ἠαγε ἃ 5ἴΥΟΠΡ εΠΕΟΊΤαΡ6- 
πηθηζ, πιο πᾶν Πεά {ον τείαρε 
{ο Ίαγ Ἠο]ᾶ οὗ {με Ίορε βοὺ βϑίουβ 

19 τ18: ν/ΠΙΟἩ γε Ἠαγε 38 απ ΑΠΟΠΟΥ 
οὗ {Π6 βου], α ἄορ Ῥοί] 516 απᾶ 
βίοραΐαθῦ δα επζθγῖηπρ 1Πίο {πᾶ 
τ ΒΙΟῊ 15 τι] {Π6 γ 61}; τυ ΒΙΠΘΥ 
88 ἃ ΤΟΤΕΥΙΠΠΕΥ {9685 επ[εγεᾶ 
{ο 8, Ἠανίηπρ Ῥεσοοπ]θ ἃ Πρ 
Ῥτϊθςί ΤῸΥ 6γεχ ἴδον {116 οτᾷεχ οὗ 
Με]οΠΙσεᾶε]ς. 

7 ΌΈοσ ἴμδ ΜεΙομϊσεᾶε], Ἰῑπο 
οὗ Ραΐστη, Ῥηϊεξδί οὗ ἀοᾶ Μοβί 
Ἠ]1σ], πγλο τηεῦ ΑΏγαμαπα ΥΕΙΤΙΥ1Ι- 
Ἰηπρ 1τοπ {πο εΙααρ]ίογ οἵ᾽ {π6 

2 Ἰ πρ, απ Ῥ]εδβεᾶ Ἠτα, ἕο ΠΟΤ 
4150 Αργαματη ἁῑνιᾶεά ἃ θη 
Ῥατῦ οὗ αἲἱ (θοὶπρ' ἄνςι, ὈῪ Ιπίευ- 
Ῥτείαίίοη, Κῑπρ οὗ χΙβΗ{εοΙΡΠΕΡΒ, 
απᾶά {Πεν αἱδο Κίηρ οἵ Ῥα]επη, 
πνμΙοἩ 15, Κίπσ οὗ ρεασο; ππζλοα{ 
{4ΐ16Υ, τι λοαῦ πιοῦλδΥ, πα ποὰὺ 
ΡεΠΘΔΙΟΡΥ, Πανίηρ πεϊίμετ Ῥερίη- 
πάπσ οὗ ἆαγβ ΠΟΥ επᾷ οὗ Τα, Ραὺ 
πηαάο Ἠ]ο ππ{ο ὑπ6 Βοη οὗ (οὔ), 
ΔΌΪΔοΘΙ ἃ ρτϊοδί οοπ(ππαΗγ. 

4 Νοῦν οεοηβίάονγ ου ργοαί {18 
ΙΙ 788, ππ{ο ππποπι ΑΡγαµατη, 
{πὸ ῬαϊτίατοἩ, Ρ8Υο ἃ {εηί] ουὐ 

ὅ οὗ {μ6 οπῖεῖ βροῖ8δ. Απά ἴπογ 
παρα οὗ {πο βοη5 οὗ Τιονί {αι 
χοςθῖνο {π6 Ῥτὶθςδί5 οβ]σο Ἠατε 
οοπιπηαπάτηρη{ {ο ἴακο πες οὗ 
{Π6 ῬεοΡ]ε δοοουαϊηρ {ο {6 Ίατν, 
ια 15, οὗ {πρὶν Ῥπείμτει, {ποιρ] 
{λος Ἠαγο «οπιθ ουΐ οὗ {πο Ἰοίπβ 
οἳ ΑΡγαµαπα: θαὺ Ίο ποβθ ῥθ- 
188]ΟΡΥ 15 ποῦ εοππ{εᾷ ἔγοτη {παπα 
λα{] {α]οπ {1065 οὗ Αρταβαπη, 
απ λα Ῥ]εβδεά τη ὑμαῦ παῖ 

7 ιο Ῥγοπαϊβ6δΒ. Βαὺ πηὐΠποαέ Δ ΠΥ 
ἄἱδραίο {με 1655 15 Ῥ]αορςεᾶ οἳ {ο 

8 Ῥοΐΐετ. Απᾶ Ἠετο πιεη ἐλμαί ἄῑε 
χοσρίνο ἀΐ]ος;: Ῥαέ ἔπετεα οπο, οὗ 
ποσα 19 15 πι πεββδεᾶ {]αί Τε 

9 Ἰνείμ. Απᾶ, 5ο {ο 580, {μτοαπρ]ι 
ΑἉβγαµαπη 6Υεη Τ θυ], νο τοςθῖγ- 

10 οὐ] 06, Παῦ ραϊά πες; ΤοΥ 
116 Ὕγας γϑῦ ἴῃ {με ]οΐπς οὗ Μῖ5 ἴὰ- 
ΏιαΥ, θη Με]ομισεᾶε]ςτποί Ηΐτη. 

ο» 

σ: 

ΤΟ ΤΗΕ ΗΕΡΕΒΕΝΥΡ ΥΠ. 16- ΥΠ. 10. 

1 αγ. ηῖ6- 
αἰαίσα. 



᾿ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ἙΒΡΑΙΟΥ͂Σ. 

- . ’ 

16 ἄνθρωποι μὲνῦ γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύ- ὃ οπι. μὲν 
} - 

ουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς 
17 β β ’ τυ ἈΠ ἫΝ / β Ξ- εβαίωσιν ὁ ὅρκος. ἐν ᾧ περισσότερον βου 

/ ΄ - 

λόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρογόμοις 
” ᾽ / Ν 3 / “ - 

τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς 
“ σα σ 

18 αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὄρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγ- 
/ 3 , η] φ 3.» ῃ 

μάτων ἁἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύ- 

σασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν 

οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης 
᾿ ἘΠ ε ”/ ” - - 

19 ἐλπίδος ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς 

ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσερχομένην 
- ποτ 

90 εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος" ὅπου 
ς 3 ες “ 5 [ν ΕΣ “-“ 3 

πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ 
Ν / Ν τὰ Δ ’ 

τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος 

εἰς τὸν αἰῶνα. 
Ὡ κι / 

7 οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, 
« Ν “ “ ος / ς / ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὅ ὑψίστου, ὁ συναντήσας 
» ον - , 3 Ἁ “-“ “ ΄ 

Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν 
΄ Ν 2 , τε Ὁ Ν / 

5 βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν, ᾧ καὶ δεκᾶ- 

την ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ (πρῶτον 

μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης, 
/ “ 

ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ ἐστι βα- 
Δ «ΦΦΗ. σα ή ΝΡ ἢ 2 , 8 σιλεὺς εἰρήνης ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλό- 

γητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος 

ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ) χῶν, μοιωμ αι αι 7 
, τ ν Δ ΄ 

μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές. 
“ ων 5 4. Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ᾧ καὶ] δεκά- 1 ΟἨι, καὶ 

3 Ν ” » “ 2 ’ ς 

την ᾿Αβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθωίων ὁ 
ὃ πατριάρχης. καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν Λευΐ 

ΔΝ Θ ’ , ” Ν ” 

την ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν 

ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ 
- κ᾿ ἊΨ ν οἰ ΄σ (2 » 

ἔστι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξελη- 
ὃ λυθότας ἐκ τῆς ὀσφίος ᾿Αβραάμ᾽ ὁ δὲ μὴ 

, » », κα ͵ τα ΤΣ ᾿ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκε τὸν”. 3 (ν) οπι. τὸν 
Αβ , Ἀ Ν ὄν, Δ » ἮΝ / 

ραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας 
) / Δ Ν ΄ » , Ν 

7 εὐλόγηκε. χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας, τὸ 
6 “ ΄ 

8 ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται. καὶ 

ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι 
, εἰ “ , - 

λαμβάνουσιν" ἐκεῖ δέ, μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. 
ς ” : 

9 καί, ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Λευϊ ὁ 
10 δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται ἔτι γὰρ ἐν 

- Ε] 2... - Δ ο 

τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν, ὅτε συνήντησεν 
αὐτῷ ὁ" Μελχισεδέκ, 3 οπι. ὁ 
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ἆ ου, Ῥηΐ 
ἠέηραδ {πε 
ὀγίησίης 
ἵη. 

μ.ο», 
 ΠΠΠΙ 
δισεαῦ- 
ἴῃ ο) 
απ οαἱἢ. 

ἘΤΡΡ5. 110, 
4. 

1ου, 
οί οἷι 
μαδλεί]ι 
ηοΐ Γγοπι 
ϱπ6 {0 
απο ΠΟΥ. 

.ΟΥευΕΥ- 
ΠΊΟΥΟ. 

το ΤῊΝ ΠΒΡΕΒΕΝΡ ΥΤΙ. 11-- 26. 

1611 
11 Τῇ ἰ]αγοίοτο Ῥρογ/{θσίΙοπ 66 ὮΥ 

ὑπὸ Τιονάσα] Ῥυϊθϑυποοᾶ (1ο ππᾶεχ 
10 ιο ῬοοΡ]ο τοσεῖγεά ἴ1ο ανν) να 
ΤΣ ΠΟΥ ηθοά ὙγΒ8 ἴ1ιθγς, ὑπαῦ απιοἴ]ΘΥ 
Ῥυϊοϑῦ β]οπ]ά χῖδε α1ἴεγ {με ογάεχ οὗ 
Με]ο]]δεᾶες, πα ποῦ 9 οα]]εά αἴξου 
{16 ογάεγ οἳ ΑΑΤΟΠ ὃ 
12 ἘῸΣ ἴμο Ῥυϊθδίμοοάᾶ Ῥεῖης 

ομαπσαᾶ, {πετο 15 τηϑθ οὗ πθοθββῖγ 
ἃ «ἨἈαπρο 8150 οὗ [η6 Δ. 
18 ἘῸΣ ΒΘ οἳ σγοῖα {Π656 ὑπ]ηρ85 

ΔΥΘ ΑΡΟΚΘΗ, Ῥογ{αΙποί] {ο ΕΠΟΓΠΕΥ 
ἐν, οὗ τ Β1 ΟἿ. πιο τῆλ 68γο αἰθεπά- 
866 αὖ {π6 Α]ΐαγ. ἕ 
14 ΤῸΥ ἰὑ 15 ουϊἀθηΐ ια οἳσ Τιογᾶ 

βρταπσ οἂὐὖ οἳ πᾶς, οἳ νο] ὑγ106 
Μοβθ68 βΡρακαο πούῃϊηρ οοπεετηῖπς 
Ῥτιοβί]οοά. 
15 Απά 10 15 γοῦ Ταχ 1Π0Υο θυἹαθηΐ : 

ἴον ]ιαῦ αἴδου [86 βία ὐααθ οὗ Με]- 
ομ]δείθο Ίμετο 8.156} 8πούμϑυ 
Ῥτ]οςί, 
16 Ἠ/μο ἵ5 πιαᾶο ποὺ αἴξου {πο ἰὰνὺ 

οὗ ἃ οσα] οοπηππαπάτηθηξ, θαΐ αξἴθΥ 
Όλο Ῥουεγ οἳ απ οπ(]α55 16. 
17 ἘῸΣ Ίο ὑεβαβαί]ι; Τῆοι ατί ἃ 

Ῥνιοςί Του 6Υ6Υ, δίξζψου {ιο ογάςγ οἵ 
Με]ομ]δεάες. 
18 Ἐοχ {ενα 15 ὙΘΥΠΥ ἃ ἀδαπητ]- 
πρ οἳ {πΠ6 οοππππαπάππεπε σοῖΐης 
Ῥοαΐογο, 10Υ ἴπο πθακηοθδς δα τ- 
Ῥργοβίαβ]επεςς ὑπουθοῦ, 
19 Ἐον {πο Ίαν παρ ποίῃϊηρ 

Ῥεχ{θεε, "Όαι ἴμο Ἠτϊηρίης ἴῃ οὗ α | 
Ῥοΐίεχ ΊἸορο αἷα: ὈῪ νο τ ἢ να 
ἄταν πΙρΊι ππ{ο (ἀοά. 
20 Απά Ιπαξβπππο] ἃ5 ποὺ νηλοπέ 

απ οὐ λα Ίραδ πιαᾶο Γτεδέ, 
21 (Έογ ἴλοςο δ 1688 ΤΟΥ͂Θ τηαᾷε 
Ποῦ απ οσα: Ὄτα0 {115 σι απ 
οὐ, Ὦγ εἴπη ναί βαϊᾶ απίο τη, 
ἘΠῚ Τιογᾷ Άπγατο απ ΜΠ] ποὺ 16- 
Ῥεπέ, ἔλοα αγί ἃ Ῥυϊοδὺ 1οΥ εγεν 
αἴξου {Π|6 ογᾶεν οὗ Με]ο]μ]ξ5αάες) 
22. ΒΥ 50 πο) γγἃ8 «6585 τηϑθ ἃ 

βαγοὺν οὗ ἃ Ρούξου. Τεδίατπεηῦ. 
25 Απά ἐμοῦ {γΠ}}7 νεο ΤΠΑΠΥ 

Ῥτίοςίς, Ῥεσαπδθ {116Υ πγεγο ποῦ βτῖ- 
{οτοᾶ {ο οοπΏωπο Ὦγ ταββδοη οὗ 
ἄεαίι. 
24 Ῥτί {π|5 τῆι Ῥεσατξο δε οοἵ- 
{πα ΕΠ} γεν, μαι απ ᾿ απομαπρεαΡ]ο 
Ῥυϊοϑιποοά. 
26 ἸΨΠετείοτο π 15. αὖ]ο 180 ἴο 

βανο ἔ]απα {ο {πὸ αἰογπηοδί, ὑΠαὺ 
οσπ1θ ππ{ο οὔ Ὦγ Ἠππ, βεεῖηπσ Ἠε 
οναι Ἠνεί] {ο παα]κο Ιπίογοθββίοη ΤΟΥ 
{Π 61]. 
26 Έοχ βαοἩ απ Πΐρ}ν Ῥυϊοϑὺ Ῥεσσπια 

π8, 10ο {9 Ἰοἱγ, Ἠθτη]θ»β, αάεβ]οᾶ, | 

11 

12 

1 ον] 

14 

15 

1 [ου] 

1Τ 

18 

1 ςὈ 

20 
] 

21 

26 

1881 
Νου 1 ἴεγο. παβ Ῥεχ[εσίίοῃ 

{λτοισ]ι ἐπ6 Τιονιθσα] ρη]οβι]ιοσᾶ 
(ου. πάς 16 Ἰαϊλ ιο Ῥεορί]α 
χθεθἰγεά ἴ]θ απ), να {ατίλοτ 
ηὨθεά 1σαδ {ίμεγε ια αποβΠοτ 
Ῥγϊοςῦ ε]οαπ]ά ατίεο αἴ[ίενγ {πε 
οτάεχ οἳ Με]ο]αζεάε]ς, απά ποῦ 
Ῥο χοο]οπεᾷ αἴίει. [16 ογάεχ οὗ 
Αατοπ ὃ ΕῸΥ {πὸ ργ]ερ]ιοοᾶ Ῥεῖτιρ 
εμαπρεί, ἴ]εγο 15 πιαάο οἵ πθ- 
οββςΙ{γ ἃ «Ίαπρο 8150 1οἳ {πε Ἰαχν. 
ἘῸΥ 6 οἵ πγποτῃ {Π656 {Πήπρβ 8γθ 
ρα] 3ε]οησοαί]ι {ο αποίλεγ ἐτῖρε, 
ἔτοπα Ὑ10}} το ΠΕΠ. Πα] ρΊναι 
πέεπάαποο αὖ {16 α]ίαν. Έον 16 
15 ϑυάθηῦ ἴλαῦ ουσ Τιογᾷ Ἠαί]ι 
ϱρταηρ οὐ οὗ πάσα]; ας {ο ΟΣ 
{10 Μοβες 5ρακο ποίῃϊηρ' σο0Ἡ- 
οθγπῖης Ῥτϊθβίς. Απά τὐλαέ 10 
86}} 18 γϑῦ ππογο αραπάαπ ἐν εγ]- 
ἀοπέ, 1 αξζαγ {πὸ Π]κοπθςς οὗ Με]- 
ομαφαᾶε]ς {ποῦ αγὶδείῃ αποί]αΥ 
Ῥτ]ορί, πο δ} Ῥεεπ ππα(ς, ποῦ 
Π416Υ ἴ]ιο Ίαν οἳ ἃ εαγπαὶ 6οτῃ- 
ππαπάππθη{, Ῥταο αξίογ {Π6 Ῥού/εγ 
οὗ απ δεπᾶ]ερς 116: {ον 16 15 
να ποβςεᾶ ο λΐηι, 
Του ατί ἃ Ῥτ]εξίῦ ΤΟΥ ΘΥΟΥ 
Α4{ίαγ {λα ογᾷεν οἵ Μο]σμασεᾶε]ς. 

Του ἴπεγο 15 ἃ ἀἱξαππα]ήτιρ οὗ ἃ 
{ογεροῖηρ Θοτητη δ ητποηΐ Ῥεσαξδε 
οἳ 105 τϑϑίσθϑ5 ἃ Πα ππργοβ{αβ]ε- 
Π655 (ΟΥ̓ ἴ]ιο Ἰὰτν τηϑθ πολίτης 
Ῥοσυΐθου), απ ἃ Ῥγπησίτηρ ἴῃ {]1ογθ- 
ὍΡΟΙ οὗ ἃ Ῥαέζεν Ἰορα, {γοαρ] 
ὙΠΟ ἢ νο ἄνανν Πρ πηΐο ἄοᾶ. 
Απιά ΠΠπαΡΙΠΙΕΊ αξ ἐξ ἐξ ποὺ νηζ]ι- 
οπ6 ἴπο {ἰα]ΐπς οὗ απ οσα] (1οΥ 
Όλαγ Ιπᾷεθᾶ πᾶν Όσοι τηϑῆθ 
Ῥτϊεβίς πα λοαί απ οὐ; Ραῦ Τε 
νη(]ι απ ομ{]ι ἐγ τη {πΠ8ὺ 5αἲ δα 
ὃ οὗ Ἰητη, 
ιο Τιογᾶᾷ «πατο απᾶ ση] ποὺ 

γορεπ6 Ἠήπηςο]{, 
ΤΈ]οι ατί ἃ Ῥγιεβῦ ΤΟΥ 6Υθγ); 

Ὦγ 5ο πηπο] ἃ150 μι ῃ «6585 Ῥο- 
οοπιθ {πθ βαχοῦγ οὗ ἃ. Ῥε[ίεγ 
6ρογεπαπΘ. ΑπάᾶίΠογ Ιπᾶοοᾷ Ἠαγο 
ρθει τησ Ρρτ]οξ{5 ΤΠ ΠΥ [ἢ ΠΠ - 
Ῥου, Ώοσαπδο {λα Ὦγ ἄεαί]ι {1ιοΥγ 
46 Ἰπάετοᾶ ἔτοτα εοπππῖης: 
Ῥαΐς Ίο, Ῥοσαιαδο Ίο αρϊάεί] {οΥ 
ευου, ΤΠα( 15 Ῥτϊοδ(]οοᾶ 8ππι- 
ομαπρεαρ]ε. Πποεγείογε α15ο Π6 
15 8016 {ο 5ατο ϑέο {με αὐδουτποβὺ 
{ποτὰ {]ιαῦ ἄτανν πρᾶν απίο ἀοᾶ 
Ώπγοασ]ι Ηίπα, βοείηρ πε ευοχ]]γεί]ι 
{ο τηα]κο ΙΠπ{εγεσβξίοι {οΥ {ΠΏ 61}. 

Έογ 5860} ἃ μάς] ρτῖεςδί Ῥεσατης 
Ἡδ, Ἠοίγ, 

105, 
οΓίαιο 

345. 
παϊμραγ- 
ίακεπ ο 
866 οἨ. 
Π, 14. 

8 ὅτ. 
ἡπιαὶδ- 
δοζαθῖε. 

405, 
ἐμγοιι]ι 

505, 
ιίο 

6 Ο5, ἐξδ5- 
ἰαπιεπέ 

ΤΟτ, αὶ} 
α Ῥγϊεοϑί- 
ποοαίλμα! 
οί ιοί 
γα.5 {ο 
αποί]ισγ 

505, {π- 
υἱοίαδῖο 

9 τ. 
οοτι- 

Ραήε]εξ», απάεβ]αεᾶ, | Ῥιεεῖψ. 



1 Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς 

ἱερωσύνης ἦν (ὁ λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῇ νενο- 

μοθέτητοῦ), τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τάξιν 
Ῥ ” , κ 

Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ 

12 οὐ κατὰ τὴν τάξιν ᾿Δαρὼν λέγεσθαι; μετα- 
, 8 “ ἐ , 3 μον. 

τιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης, ἐξ ἀνάγκης 
πι ο Δ 
ἐφ᾽ ὃν γαρ 

{ Ἁ / 
λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας µετέσχηκεν, 

Ι4 καὶ νόµου μετάθεσις γίνεται. 

8..6.3... ἃ 3 " / “ , 
ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ. 

Α « 
Ι πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ᾿Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ 

3 - Ως 

Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερω- 

ιὅ σύνηςῦ Μωσῆς ἐλάλησε. καὶ περισσότερον 
»Ἥ» ᾿ , 3 3 μὲ Δ « / ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα 

Ι6 Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς έτερος, ὃς οὐ 
ΝΥ / 3 - α Τ ΄ 3 ᾿Ξ 

κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλὰ 

ΙΤ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου᾽ μαρτυρεῖ ὃ 
ΔΝ μή δ δε λ 3 1 3 Ν ᾿ γὰρ ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν 

ι8 τάξιν Μελχισεδέκ. 

νεται προαγούσης ἐντολῆς, διὰ τὸ αὐτῆς 

ἀθέτησις μὲν γὰρ γί- 

᾽ 3 πι ι ᾿ 
Ι ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές' οὐδὲν γὰρ ἐτελεί- 

« / εἶ ν 

ὡσεν ὁ νύμος, ἐπεισαγωγὴ δὲϑ κρείττονος 
ν ’ α Ὁ » / “- “ Ν » 

20 ἐλπίδος, δι᾿ ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῷ. καὶ καθ 
. { Ν 

31: ὅσον οὐ χωρὶς ὀὁρκωμοσίας (οἱ μὲν γὰρ χω- 
ΔΝ ς , 5. Ἂ' ε ” / ς Ν 

ρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, ὁ δὲ 
Ν { 4 - ΄ 

μετὰ ὀρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος πρὺς 
’ ” 

αὐτόν, Ὥμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθή- 
Ν 6, Ἁ Θ, Ν 9 κ] Ν σεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν 

3 ν ι -ι 
95 τάξιν Μελχισεδέκ 10)" κατὰ τοσοῦτον Ἡκρείτ- 

88 τονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος ᾿Ιησοῦς, καὶ 
«ες Ν / ” ε / « μρι 3 ν ἢ οἱ μὲν πλείονές εἰσι γεγονότες ἱερεῖς, διὰ τὸ 

ῃ , , ᾿ ΄ 
9: θανάτῳ κωλύεσθαι παραμενειν ὁ δέ, διὰ τὸ 

᾽ 3 3 3 κ »σ5 » / » 
μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀπαράβατον ἔχει 

Ἄ δὴ « / “ κ ῃ ο ᾿ 
»ῦ τὴν ἱερωσύνην. ὅθεν καὶ σώζειν εἰς τὸ παν- 

οΥ / Ἁ ’ 3” 3 

τελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι᾿ αὐ- 
΄ - ΄ ’ - 5 Α 

τοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν 
ΤΕ 

ὑπὲρ αὐτῶν. 

δ Τοιοῦτος ἀρχιε- γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν 
’ “ ”/ συν 4. 

ρευς, ὁσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισ- 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΡΒΡΑΙΟΥΣ, 

4 αὐτῆς 

ὃ νενομοθέτηται 

6 περὶ ἱερέων οὐδὲν 

7. σαρκίνης 

μαρτυρεῖται 

9 (ἀνωφελές (οὐδὲν γὰρ 
ἐτελείωσεν ὁ νόμος), 
ἐπεισαγωγὴ δὲ) 

19 οπι. κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισεδέκ 

Ἡ αᾷ καὶ 
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Ἐ 6. Ῥετ- 
7Ζεοίεα. 

102,0 
ου 
ἐλπίς. 

ΠΟΥ, 
{πε αἲα 
ΡΥἱεδίδ. 

"ον, Τεδ- 
{απιοπί. 

1611 

5οραχαίο ἔχοι ΒΙΠἨΠΘΥΕ, απᾶ πηαᾶο 
Ἠϊρ]ιου {]λαη με Ἠεανεης. 
27 πο ποθᾷεί]ι πρὶ ἀα11γ, ἃ5 
λος Ἠϊρ]ι Ῥτιοβίβ, {ο οὔςι τρ 
Βδουῆσο, Ἠγδι ΤῸ Ἠϊ5 οὗ 5115 
απᾶ πει {ΟΥ ἴ]ιο Ῥθορ]θ΄5: {οΥ {115 
16 ἀϊᾶ οπσς, πο ο οὔεγεᾶ παρ 
ἨΙΠΙΡΕΙΕ. 
298 ΒῸΣ ιο Ίαπ πηακοῖ] 1Π6εΠ 
Πρ] Ῥτιαεδίς 10} Ίανο Ἱπβγτη]- 
{ψ, Ραῦ ιο πποτᾶ οὗ {πο οαί]ι 
ὙΠΟ Ὕνας δίποθ ἴ]ιο Ίαν, πια]ιεί]ι 
16 ΘοἨ, 0 15 Τοοηβεσεταίεά {οχ 
ΕΥΘΙΤΩΟΥΘ. 

8. Νὸον οὗ ιο ἐ]ήπρς νο] πα 
Ἴανα ΒΡΟΚΘΕΠ, ἐλὴ8 8 ιο ΒΠπῃ: γα 
Ἠανο 510) απ Πἱριμ Ετϊθβί, πο 15 
5ο οἩ {1:6 χ]ρ]ό λατιᾶ οὗ ἴπο {ΠγῸΠ6 
οὗ ἴμο Μα]αρίγ ἴῃ {π6 Ἠεανοις: 
2 Α πηπβίετ Ἰοἳ ἴλο Βαποίααγ, 

δια οὗ {ο πο Ταβεγπασ]α, ἡ 10} 
{π6 Τιογα Ῥι{σ]λεᾶ, δηα ποῦ τηδη. 
8 Τον ΘΥΘΙῪ ἨΠϊρ]ι Ῥυϊθϑὺ 15. οὐ- 

ἄαϊποαα {ο οὔ εν ρΗ{5 απά βαοχγ]ῃοες: 
νι]θγείογθο 16 15 οὗ πεσεββῖγ ἐλαί 
5 ππαη πᾶν βοπιεν]λαῦ 8150 {ο 
οἵου. 
4 Έον 1 Ἰιο Ἴπσχο Οἡ ΘαΥ{Η, Π6 

β]οτ]ά ποὺ ο ἃ Ῥτιοςβί, βεείηρ Ὅμαί 
Ἰνπετο ατα Ῥτιορίς ὑμαὺ οὔεν ρΙ[ίς 
αοοοχάἵπρ {ο {πο Ίατ: 
ὅ Πο ΒεΥΥε ππίο {πὸ εχατηρ]ε 

απᾶ β]οάον οἳ Ἠεατεπ]σ {μίπρε, 
ἃ5 Μοβεβ γας αἀπιοπῖβμεά οὗ ἀοά 
νἨθη Π6 πας αροαί {ο Ἰπα(κο Ίμο 
ΤαῬβοεγπαςΙθ. ἘῸΣ 566 (5811 16) 
ἐλαῦ ὑπο πηα]κο 811 Οήπρς αοσοτά- 
Ίηρ {ο ἴμο Ῥαΐίογη β]ονγοά ἕο {π66 
ἴῃ {π6 τηοπηῦΐ. 
6 Βυὺ πον μα Ἱο ορἰαϊποᾶ ἃ 
ΤΟΥ οχοσ]]οπῦό τηϊηϊβίυυ, ὈΥ ΠΟ 
Τ110}} αἱδο 16 15 ὑπ Μραϊαΐου οἵ α 
Ῥεζίαον " Οονθηδϑηῦ, υπΙοἩ πνας ορία- 
Ῥηβ]ιοά προπι Ῥεῦζετ ΡΥΟΙΠΙΡ6Ρ. 
τ Έον 1 ἐμαί τει 6ουεπαπί Ἠαᾶ 

Ῥεει 1απ]ΐο8ς, πει αΠοπ]ᾶ πο 
Ῥ]αεο Ίανο Όθειπ βουρῃῦ {ου {86 
βεεοπᾶ. 
8 Τὸν Ππάιπρ {απ ση] ἴ]οπι, 

ιο δαϊδα, Ῥε]μο]ᾶ, ο ἆαγδ «οπιθ 
(Βαϊδ]ι ἴμο Τιουά) θη 1 συν] ππα]κα 
8 ὭΘΥ οογεπαπΏ π(Ἡ λαο Ίοιβο οὗ 
15Υ86], απιᾷ {π6 ἨοἈςδο οὗ π68}}. 
9 Νού δοοογαϊηρ {ο ὑπ6 Οοτεπαπί{ 

ὑμαῦ 1 πηαᾶο ση] ὑποὶν {αΐμονς, 
ἴθ {π6 αγ π]ει 1 ἰοοῖς {ποθι Ὦγ 
ο Ἰαπά ἰο Ιεαᾶ ἴπετι οι οἵ 
ἴλιο Ἰαπᾶ οὗ Ἐρτρί, Ὀεσααξο ἴ]ογ 
οοπηπεά ποὺ ἴῃ ΤΩ Οοτεπαπί, 

1881 

βοραγδίθα {τοτη ΒΙΠΠΟΤΕ, ἃ ππαᾶθ 
27 Ἠϊρ]μεν ἴ]λαι Όπο Ἠδαναπς; γ]ιο 

πθθ(θί] ποὺ αγ, Ἰ]κο ἔλοβα 
Ἠϊρ] Ῥτϊιοδίς, ἴο οὔ εν τρ βαογ]- 
Άο6ς, Βγβί 1ου 5 ον η 51η85, απᾶ 
Όλοι ΓοΥ ιο πο οἵ ἴ]ιο Ῥθορ]θ: 
10Υ {115 πὸ ἀῑά οποο ἴοι 81], ποστ 

28 16 οὔεγϑᾶ τῷ Ἠηβοα]ξ. Έον {1ο 
Ίατ αρροϊη{είἩ τηε Ἠϊσ] ρτϊθςίς, 
Ἠανίηρ ΠπβγιρΙ(γ;  Ραὺ {πο του 
οὗ {1ο οδ΄, νυ] ο] πγας δἴξου. {16 
Ίαν, αρροϊη οί, ἃ, ΡΟΗ, ρου θοίθα 
ΤΟΥ ΘΥΕΣΙΠΟΣΥΘ. 

Ὁ ΙΝῸὸν 21η {π6 ἐπίηρβ ΠΟ τγο 
319 ΒΕΨΙηςΡ {πο ο]ίεί φοϊηῦ 8 
ἐς: ο Ἠανε 546] ἃ ΠἱρΗ ρχ]εςί, 
πο βαῦ ἄονῃ οἱ ἴ]ιο ση παπᾶ 
οὗ λα {Ἠχοπο οὗ πο Μα]αβίγ ἴῃ 

2 ο Ἰδανθης, ἃ πϊηϊδί6υ οὗ δΐ1ιο 
Βαποῦπατγ, απιᾶ οὗ {π6 ἴγπε {αῦθεγ- 
18.016, ση] {1ο Τιονά ριο]ιαᾶ, 

9 ποὺ ΠΠ. Έοχ ΘΥΘΙῪ Πρ ρτ]εβί 
15. αΏροϊπ{εᾶ {ο οὔξεσ. Ῥοίμ σΙξίς 
ΑΠᾶ βαοτγίῇσθβ: ἹΠθγεῖοχε 16 18 
ηθοθβδασγ ὑμαῖ {118 Πήσ Ῥγίεδέ 
π1δο Ἠανο βοππεπ]αῦ {ο οἴου. 

4 Νοῦν Ἱ ο πόδι οἩπ θαυ, Π6 
ποπ] ποῦ Ὄε ἃ Ῥγ]εδύ δὖ 8]], 
5ορίηρ {Ἠ6γε 86 ῃοϑ8 Πο ο εχ 
πο ρΗΐ5 δοοογαϊηρ Το {πὸ Ίαπ: 
πο 56χγο έᾖαέ το]ῖο] ἐ8. ὃ 6ΟΡΥ 
απᾶ ΑΠαᾶοιν οἳ ιο Ἰθδαγεπ]γ 
Ώμπρς, ογεη ας ΝΤΟΡΕΡ 15 ππαγποᾶ 
49, ἄοᾶ πει Ίο 15. αροπῦ {ο 
ἄγῃ ἴμο {αβεγπασ]ε: ον, 366, 
581} πὸ, {παὖῦ ὅποι τηα]κο 81] 
Ώήπσς δοοογαϊηρ ἴο πα ραδίετι 
ὑμαῦ νγὰβ βΠανγεοᾷ περ ἴῃ {ια 

6 πποαπί. Ῥταί που Πα Ἰιο οὗ- 
ἰαϊπεᾶ ἃ ταϊπϊβίχγ {ο 1ΠΟΥΘ 6χ- 
οε]]οπ{, Ὦγ ΠΟῪ ππαο] 8150 Ἰε 15 
186 πηθἱαίον οἵ ἃ Ὀείζίον ὅσργο- 
πϑηΐ, τ 10} Πα Ῥεει επασίεᾶ 
ΠΡΟ Ῥοεΐίενγ Ῥυοιηΐβοα. ἘῸΣ 1 
ναί Ανρί σουεπαπέ μΠδα Ώθεπι {ατ]{- 
1655, {πει πνοπ]ᾶ πο Ῥ]αορ Πᾶνα 

8 Ὄσεμ εοτιρ]ῦ {οΥ ἃ 5εοοπά. Έον 
Ἀπάῖηρ Σα] τ ἢ {]ιοπα, Ίο 58 16}}, 
Ῥεμο]ά, πὸ ἆαγβ εοπις, βα0Ἡ 
ο Τιογᾷ, 

Τγμαί Τ 11] τησ] ἃ πον ὅ 00Υ6- 
πιαηῦ σης] {π6 Ποῖι56 οὗ Ί5γαε1 
απᾶ τι {Π6 Ἠοιςδο οἵ πᾶ 8} ; 

9. Νοῦ δοοογάϊηρ ἴο {π6 ὅδογοπδηΐ 
{παὺ Ττηδᾶθ ση {πον {αΐμενς 

Τη ὑπ6 ἆαγ ὑπαῦ 1 ἐοοῖς ἔμεπι Ὦτ 
11ο παπᾶ {ο 1εαᾶ {ατα {οτι 
οαὖ οἳ {με Ἰαπᾷ οἵ Ἡρτρί; 

Ἔον ἴμεγ εοπηπεά ποῦ ἴῃ ΤΩ 
ὄροτεπαπί, 

ὧτ 

«1 

105, Λοιυ 
{0 ϑιιὴν 
πρ ιυπαΐ 
σε αγε 
ϑαμίησ: 
ΡῈ καῦυὰ 
ὅς. 

2 σ᾽. 
ῤοπ. 

805, οἴψ 
ἐπῖτρ δ 

805, 
οοπερίείε 

505, ἐ68- 
ἰαπιοιὲ 

66γ. 
αοσοι- 
Ρίϊδι. 
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΄ 3. 81 - ς “ Ν ς / 
μένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος 
.- » “ ΦΥΎΒΙ ᾽ ᾿ὕ)» » 

87 τῶν οὐρανῶν Ύενομενος ὃς οὐκ ἔχει καθ 
3 “ 3 - 

ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρό- 

τερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀνα- 

φέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ" τοῦτο γὰρ 
ἣν / 5 / ς Δ » , ς ’ 

88 ἐποίησεν ἐφάπαξ, ἑαυτὸν ἀνενέγκας. ὁ νό- 
5 ΄ 

μος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς, 
” ᾽ , 5 , ὄπ τς ε 
ἔχοντας ἀσθένειαν" ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμο- 

σίας τῆς μετὰ τὸν νόμον, υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα 

τετελειωμένον. 

8 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις" τοιοῦ - 
ο 3 , Δ ») Ὕ ἢ - 

τον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ 

τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρα- 

9 νοῖς, τῶν ἁγίων λειτουργός, καὶ τῆς σκηνῆς 
- 3 “ δ 

τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, καὶϊ οὐκ 
” ” Ἄν » ΙΝ ” Ν 

8 ἄνθρωπος. πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσ- 
, ών). ΠΡ με , , . 6 φέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται ὅθεν 

Ξ 5 : : 
ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. 

» Ν Ν 9 5 Σολ “ 5.3. ἃ 5 ’ 4 εἰ μὲν γὰρ” ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεύς, 
” - ΄σ 

ὄντων τῶν ἱερέων" τῶν προσφερόντων κατὰ 
ὃ νο. ᾿ δῶ “ ε ὃ ΟΡ ᾺΝ ι 

5 τὸν" νόμον τὰ δῶρα, οἵτινες ὑποδείγματι καὶ 
“ “ Ἢ 

σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς 
/ - /΄ - 

κεχρηµάτισται Μωσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν 
“ / , δ ; 

σκηνήν, Ὅρα, γάρ φησι, ποιήσῃς πάντα 

κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ 

ὃ ὄρει. νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτευχεῦ λει- 
’ ιο) τουργίας, ὅσῳ 

µεσίτης, ἥτις 

ἢ νενομοθέτηται. 
3/ ο) 
αμεμπτος, οὐκ 

ΔῊ , ’ :} / 

καὶ κρείττονός ἐστι διαθήκης 
ἄς ἐν 

ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις 
3 : « ΄ » / Φ 

εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν 
Ἅ , Ε] “ / 
ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. 

8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει, Ιδού, ἡμέ- 
” ΄ 4 Δ ΄ 

ραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω 
οἷς λ 5 3 Ν Δ } ολ λ 3 
ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον 

9. Ἰούδα διαθήκην καινήν' οὐ κατὰ τὴν δια- 

θήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν 
ς ΄, » ΄ -“ Ν ΕῚ 

ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐ- 
“ » ” 7 Δ 2 “-“ ’ . σ 

τῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου" ὅτι 
2 Ν 2 3 τρ Ε] “ / 

αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκη µου, 

90 

929 

1 ϱπι. καὶ - 

ουν 

ὃ οπι. τών ἱερέων 

4 ρῃι. τὸν 

ὅ ποιήσεις 

ϐ τέτυχε 
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1611 
απᾶ Τ τοραχᾶεᾶ ἴἶαπα ποῦ, βαῖ ἢ ο 
Τιοτᾶ. 
10 Έον {π|5 15. π6 Οοτεπαπῦ {πα Τ 

τη] πηπα]κο τὶ ἢ {ιο Ίποιδα οἳ ΤΥ 6] 
α{ΐ6Υ {ᾖιοβο ἄαγβ, Βαϊ πο Τον: 
ΣΤ πνῆ] Τραῦ τιγ Ίαπβ ἴπίο {1αεῖΓ 
τη, απά το παπα ἢπ ἐΠεῖτ' 
Ἠδατέόδ: απᾶ 1 11 Ῥο {ο ἔπεπι ἃ 
ἄοᾶ, απᾶᾷ {πῸῪ ελα] Ῥο {ο πιο ἃ 
Ῥδορ]θ. 
11 Απᾶ {ποὺ β]ια]] ποὺ ἴοας] εΥειγ 

τῇδ) [15 ποϊρροας, δ ΟΥΕΙΥ ΤΙΒΙΙ 
μῖς τού]ι6χ, βαγΊηΠς, πον ὑπὸ Τιονς: 
Ίου. 811] β]ια]] Ίσπιον πια, {Υοἱη {16 
1ραδῦ {ο {πο ρτεα{εΣῦ. 
19 Ἐου 1 ση 08 τπεγοῖ[α] 6ο {Π| 61 

πηχήσΗ{θοιβηΏΘΒΒ, απά {6 ]} 5ἴπβ ατις - 
{ποῖν ΠπΠααἰθίθς ση] 1 ΥΕΠΙΕΠΙΡΘΙ πο 
11ΟΥ. 
18 Τὴ ὑμπαὺ ο βα1Ἡ, ἃ ποτ Οοτε- 

παπί, 1ο πα τηαᾶαο ἴλμο Ἀνβυ ο]ᾶ., 

Κον ἐπαὺ τ] ἢ ἀεοαγείμ απᾷ σγαχ- 
αἵἩ ο]ᾷ, 15 τοαάγ {ο γαπΙξἩ απαγ. 

Θ Τ]θυ σου] ἴ]ιο ἀγεῦ 6ουεπαπί 
Ἰαᾶ 4150 Ἰ ογάπαπισςθς οὗ ἀϊνίιο ΒΕΥ- 
νῖσςθ, απά ἃ σου α]ν Βαποίπατγ. 
2 ἘῸΣ {ποῖ πας ἃ Ταβρεγπασ]α 

ππαθ, {πὸ Ἀγεβί, τ πουθῖη πγαςβ {Π|6 
Οαπᾶ]εξίϊίο]ς, απιά ιο Ταβ]ε, απιᾷ {86 

ΦΠοπγργοαᾶ, πο 15. οαΠεά Πο 
Β4ΠΕΙΠΕΣΥ. 
8 Απά αἲίογ ἴ]ο 5οοοπᾷ ναι], ἴ]ιοα 

Ταβεγηας]ο σ]]ο]ι 15. οπ]]οᾷ ὑπὸ Ἠο- 
Παςί οἵ 811: 
4 ΠΙΟ] μαᾶ πο ροϊάθῃ Οθηβου, 

απᾶ {π6 Αὐκ οἳ πο ονθμδηῦ ΟΥΕΙ- 
14 τοαπά αβοπαῦ τι ρο]ᾱ, σλιογοῖτ 
π/α8 {πὸ αο]ᾶεπ ροῦ ναί πᾶ Μαπι- 
πα, απά Ααχοπ’5 τοᾷ ὑπαῦ Ῥαάᾶεᾶ, 
δα {πὸ Ταβ]ας οὗ πο Οονεπαπί. 
δ Απᾶ ονεν {πὸ Οµεναρίτης οἵ ΡΊΟΥΥ 

εΠαάοπίησ μα ἨΝΤογογδοαί; οὗ πγΠ]σ]ι 
τγ8 οαηποῦ ΠΟΥ͂ βροα]ς ρατσπ]ατ]γ. 
6 Νου π]ει {π656 ὑπηρθ πογο 
ἐπ ογζα]πθᾶ, ἐπθὸ Ῥυϊθϑίβ νοηί 
αἰνγαυγα πο {πΠ6 ἢγχϑὺ Ταβοεγπασ]ο, 
ΔοσοΙη 5 1πηρ' [Π6 βογνῖοῬ οὗ αοά. 
1 Ῥαῦ ἴπἴο {πὸ βεοοπᾶ 1ωεπί ἴμο 

μῖρ] Ῥυϊθϑὺ αἶοπεα Ομ 6 ΘΥΘΙῪ γεαΣ,' 
ποῦ ππλοταί Ῥ]οοᾶ, τ] ἢ Ίο οβογοᾶ 

{ον Ἠϊτηςδε]ξ, απᾶ 1οΥ {πο ΘΥΥΟΥΒ οὗ 
{16 ῬθοΡ]θ. 

1891 

Απᾶ Τ τοσαγᾷοἆ {]ιετη ποῦ, Βαϊ ἢ 
{π6 Τιοτᾶ. 

Έον {15 15 {πὸ 1οογεπαπ{ οπαί 
51 γη] τπα]ο γη] ιο Ἠοτςδο 
οὗ Ίβγαε] 

Αῑον ἴμοβο ἆασς, βαϊἩ ἴμο 
Τιονᾶ 

Τ πι] ραῦ ΤΥ Ίαν 10ο Παῖ 
τηϊη, 

Απᾶ οἩ {πεῖν πϑαγὺ αἷδο πΙἩ 1 
πυπ]{ζο {ποπ : 

Άπια Τ τν] ΡῈ {ο ἔπτη ἃ ἀοᾶ, 
Απάᾶ ἴπεγ 5841 ο ἴο 1ππο ἃ 

ῬΘΟΡΙΘ: 
Απά {πετ 5181] ποὺ ἔεασ]ι ΘΥ̓ΘΥῪ 
τῆ 115 {ε]]ουγ-οιάσειι, 

Απᾶ εγαιγ τηᾶη 1158 Ῥτοί]αν, 
βαγίης, πουν {Π6 Τιογᾶ : 

ἘῸΣΪ 81] 5118}} ποτ τηο, 
Ἔγοπι πο Ἰδαδί Το {π6 ργθαξθβδῦὺ 

οὗ {ποτη. . 
Έου Τ π] 6 τηεγοῖ{α] {ο ἐ]ιεῖτ 
1η]α αἰ 165, 

Απά {αῖγ 51:5 νο] 1 ταππαπα αχ 
110 1ΠΟΥΘ. 

18 Τη ἐπαῦ πο βαῖίῃ, ἃ πον σουέ- 
παπέ, Ἠο παῖ τηϑθ {Π6 Ανρί οἷά. 
Ῥπί {παῦ πο 15 Ῥεσοπαίπς οἱ 
δα πάχη ασεᾶ 15 πρὶ απο 
ναπ]κηίηρ ΑΥΤΆ. 

Θ Νοῦν ετεη {π6 Εγεῦ οουεπαπὲέ 
ια ονάἵπαπισθς οὗ ἀῑνίπο βετνίςε, 
απά 15. βαποίπατγ, ὦ δαποίιανἩ 
οὗ {μ15 σου]. Έον ἴπετο πας ἃ 
{αρεγπασ]ο ρτερατοᾶ, ὑπὸ τει, 
τηλοτδῖη Ά1ωεγε {π6 οαπά]εβί]ε]ς, 
ππᾶ ἐπ {αμ]ο, απᾶ {πὸ 5πον- 
Ῥγοαᾶ: σσ] 15 «α]]οᾶ ἴ]ιο Ἠοἱσ 
Ῥ]αςθ. Απά αξίας ἴπο βαεσοοπά 
γ6 11, ἴο {αρογηαειο σος 15 
οα]]εᾷ {π6 Ἠο]γ οἳ Ἠο]ίθβ; ΠατίΏρ 
8. σο]άθπ 666ΠΒ6Υ, απᾶ Ὅμο δὺς 
οὗ [π6 εοτεπαπ6 ογετ]αῖᾷ τοαπᾶᾷ 
προαί σι σο]ᾶ, ππεγεῖη ὅ1ύαξ 
α σο]άαπ Ῥοῦ Πο]άϊηρς {Π6 1παηπα, 
απᾶά Αατοπ’5 τοῦ ναί Ῥαᾶἆςᾶ, 
απᾶ μα {αριες οἳ ο οογεπαπί; 
απιᾶ αἈογο 16 οποεγαρίτα οὗ Ίου 
ονογρμαονίηρ Τ16 τΙΘΥΟΥ-βοαί; 
οὗ πο πρβ νο σαηπιοῦ ΠΟῪ 
βροα]ς βονοτα]σ. Νοῦν {πεβο 
Οήπρς Ἠανίπσ δει ὑπτ5 Υ6- 
ρατεᾶ, ἴπα Ῥτίθβίβ Ρο ἴῃ 6ο0Π- 
Πππαα]σ Ιπίο ἴπο Ετευ {αρει- 
Ἡ 8.018, αοοοπηρΗρΗῖης {ο 561- 
σίοθϑ; Ῥαΐ Ἰηΐο ἴ]θ βθοομπᾶ {πο 
Ἰήσ Ῥγϊαδί αΊοπα, ποθ 1π {Π0 
γθαν, ποῦ πηθλοαί Ῥ]ουᾶ, ΠΟ 
16 οβογαί]ι ΤῸΥ ἸἨπιβαΙ, απά 
ΤΟΥ ἴμο ΒΘΙΤΟΥΒ οὗ ἴλο Ῥεορ]ο: 

11 

12 

τῷ 

Ὁ ο 

σι 

σο 

-α 

ΤΟΥ, {6ῦ- 
{αηιοτιί 

55, Τ 
το 1 ο0- 
οἱοπατιί. 

5δ0Υ, ατα 

1. ὅγ. ἐπα 
δε ἐἰγ 
Τογίι ΟΥ͂ 
{5 
ἰοαῦος. 

50 υ, 
αἴίαγ ο 
Ὀποθγιδε 

5 ον, ἵ8 

Τ αν. {ια 
Ῥγορί- 
τἰαίο)Ψ. 

δαγ. 
ἐσπιο- 
γάΠΙΟΕδ. 
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10 κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος. ὅτι 
“ Δ “ 8 

αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ 
" ΔΝ « ᾿ » , ᾿ / Ν 

μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς 
, ᾿Ξ ΔΝ / ᾽ “ Ν δ Ἐν νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ 

, δυὸ ᾿ / 5 ο δ τὰς καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς" καὶ ἔσομαι 
” - 3 / Ν τὰ στ. / 3 

αὐτοῖς εἰς Θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς 

11 λαόν. καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν 

πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν 7 πολίτην 
ὃν δι - . αὐτοῦ, λέγων, Γνώθι τὸν Κύριον ὅτι πάντες 
δή / ΠΕ ὃν ον κι οὐκ , 8 πα 

εἰδήσουσί µε, ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν» ἕως µεγά- 8. οπι. αὐτῶν 
- σα ΄ 

19 λου αὐτῶν. ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις 
3 ” τ' ” ”- - - 

αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν 
ο - “ “ »Ἂ ᾽ εἰ 

18 ἀνομιῶν αὐτῶν) οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. ἐν τῷ Ὁ οπι. καὶ τῶν ἀνομιῶν 
’, ΄ / / ἐν / δ᾿ αὐτῶν 

λέγειν, Καινήν, πεπαλαίωκε τὴν πρώτην. τὸ 
ΔΝ ’ ϑ ’ 5 Ν 3 

δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον, ἐγγὺς ἀφα- 

νισμοῦ. 
4. Δ 3 Ν ς ; , 

ϱ Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη δικαιώματα 
[ή α Ν 

9 λατρείας, τό τε ἅγιον κοσµικόν. σκηνὴ γὰρ 
, ς / » ε ὁ / Δ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ 

ε ᾿ ἄν ἃ , πὰ “ 
ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις 

“ ΔΝ Ν 

3 λέγεται ἅγια. μετὰ δὲ τὸ δεύτερον κατα- 
. “1 ος , “ εἰ 

πέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ἅγια ἁγίων, 
αφ ο ΝΑ / Ν ο) 

ἆ χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον, καὶ τὴν κιβω- 
- , 

τὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν 
” ᾽ { / -“ 

χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ 
, εις 3 

μάννα, καὶ ἡ ῥάβδος ᾿Δαρὼν ἡ βλαστήσασα, 

6 καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης ὑπεράνω δὲ 
ερ / 

αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ 
΄ Ν ν. δ ὙΠ᾿ 5 “ ΄ . 

ἱλαστήριον" περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ 
΄ , ο . 

ὃ µέρος. τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων, 
3 Ν Ν ’ ᾿ Ν Ν 5» 

εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσ- 
/ ες “ ) / » “ . 5 

7 ίασιν οἱ ἱερεῖς, τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες" εἰς 
9 ν ΄ [ιά “ » -“ / ε 

δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ 
.) ’ » Αι .“ ἃ ’ 

ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει 
Ν - Ν - ΄ ” 

ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων' 

90---2 
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1611 1881 
ΒΤΠοΠοΙσαμοβίὐΙββΙρηψίηρ, μα | 8 ἴμο Ἠοι ΟἸΠοβὺ ες αἰσηγίτπᾳ, 

ἴλο σὰν 1Π{ο {π6 Ἠομεδί οὗ 81} τγὰβ ὑπαὺ ἴ]ιο γᾶν 1Π{ο ιο Ἠοίγ Ῥ]ασα 
ποῦ γοῦ τπαᾶο ππαπ {οί π]Η]θ ἃ5 {]λο ια] ποῦ γοῖ Ώδεπ τηβᾶς τιαπΙ{εβί, 
βγεί Ταβεγπασ]θ πγαβ γεί βὐαπᾶΐπρ: γ7 116 ἃ5 ὕπ6 Βτβῖ {αβρετπας]ε 15 γοῦ 
9 ἨΠΙοἩ τῦα8 ἃ Ἀσατο ἴου {πὸ {πη} 9 βίδηαίηρ ; ἹΥΙΟΗ {8 ἃ Ῥαταβ]ο ΤῸ 
Όλο Ῥυθϑθηῦ, πι ὙΥ 10 }} πνογο ο εγες ιο ππο που Ῥτοδοπί; αεοοτᾶῖπρ 
Ῥοῦ] 105 απά βαοτΙῇσς», ὑμαῦ οοι]ά {ο πο αγο οβογοᾷ θοῦ ρῦβ 
ποῦ ππα]κο ἴση ὑπαῦ 41 ἴ]ο βΒεχνίσοε αππᾶ 58οΥΠοο5. ὑμαῦ οαπποῦ, ἃ5 
Ῥϑυΐθοῦ, ἃ5. Ῥρετίαϊηῖιρ {ο ὑμ6 οοἹ- {οπομῖηρ ο οοηβοίθπσθ, τηα]ζο 
βο16π66, 10 πο πνοτβμΙῖρρεγρετ{οςεῖ, δοίης οἩ]ψ 
10 Ἰγλίοῖ, φἰοοᾶ οπ]γ ἴῃ ταθαῦς απᾶ (ΡΕ τηθα{β αι αν] η 5 απᾶ αἰ Υ 5 

ἀτῖπ]ςς, δα ἄνοτβ γαΡΗΙΠΡΒ, απᾶ πναβμΙηρϐ) ΟΥ̓ Π8] ογ(ΙπαΠΟΘΝ, ἵπῃ- 
ΤΟΥ, οαγηα] ᾿ ΟΥ̓Δ Δ ΠΟΘ6Β πΙροδεᾷ οἩ ὕθτη Ῥοβ6ες π|}1] ἃ της οἵ γο[ουτπα ο. 
γἱϊ68, ΟΥ | πα!] {Π|6 πιο οἵ γϑίουτηδύϊου. 11 Ῥαί Ομνῖβυ µανίηπρ οοπιθ ἃ 1ήσ]ι 
μα 11 Βαὺ ΟἨγ]ςί Ῥείηςρ οοπ1θ 8ὴῃ Πρ Ῥυϊοϑῦ οἳ 1ο σοοᾷ {ήπρς Το | 1βοπιο 

Ἐνιαρί οὗ ροοᾶ «πρβ 6ο οο1ηθ, Ὦτ ἃ οσππο, {Ἡτοιρῃ ἐπ ρτεαίεν απιᾶ ο 
6τοαὔεγ απᾶά Ίποχοθ Ῥοχῖοοῦ Ταρευ- ππουο. Ῥουΐθοῦ {αροτηασ]ο, ποὺ ἔλος καλὰ 
8616, ποῦ πας τι Παπάς, ὑλαῦ 15 1πα(16 τι μαπαβ, ὑπαὖ 15 {ο Ρα, | ἐπε σοοᾶ 
{ο 580, ποὺ οἵ {πΠ|5 Ρα πρ: 19 ποὺ οὗ {πὶ5 ογθαύίοη, 1ου γοῦ ὑμίησξ 
19 Νοαϊζμον Ὦγ ὑπὸ Ῥ]ουᾷ οἳ αοαοῦβ μποαρ]Ώ {π6 Ῥ]ουά οὗ ροαῦβ απᾶ μας 

απᾶ Οα1νοας, Ῥαῦ Ὁγ 5 οπη Ῥ]οοᾶ ὀαἱναΒ, Ραῦ ἴΠπνοαιρα 5. ο/η ἳ 
Ἡο οπ{ογθᾷ ἴῃ οπσθ ἰηΐο ἴπε Ἠο]γ Ῥ]οοᾶ, δα θυ θα 1 οπςσς {ον 81] 1πίο 
ῬΙδοθ, Πανίπρ ορύαϊποά οἴετηα] τ6- {Π|6 ΠΟΥ ρ]ασς, Πανίπρ οὐδ] θα 
ἀειπρίίοη του 118. 19 οἴεγπα] τοεπαρίίοη. ΕῸΥΣ 1 {με 
19 Τὸν 18 {π6 Ῥ]οοῦ οἵ Β1115, πᾶ οὗ Ῥ]οος οἵ ροαΐ5 απά ῬαἨ5, απᾶ {Π6 

ΡοαΐΒ, απᾷ {ο 8565 οἵ απ΄ Ποῖον 381165 οἵ ἃ 11οι {ου ΒΡ ΙΗ ΚΠ ρ᾽ ἔποετῃ 
ΒΡΥΙΠΚΠ Ηρ μα ππο]θαπ, βαποῦπθίῃ ὑμαῦ πῶνο Ώοεη ἆαβ]εά, βηοῦ ἔν 
{ο {πὸ ρα γίπςρ οἳ 6ο ἤ 65}: ππ{ο {με «ΙἸθαἨπεβς οἵ ὑπὸ ἤρθη: 
14 Ἠουγ τηποἩ 1ποΥθ 5118}] {π6 Ῥ]οοά | 14 Ἱονπηπο]μ 1πογθ 518] {1 Ῥ]οοά οἱ 

οἳ Ομτ]ςί, πὸ {γοιασ]ι {μα οἴογπα] Ομτ]ςῦ, νο {μτοιρ] {Π6 οἴετα] 
1.09, ΒΡ τ οὔῄογοᾶ ἨΙτηξαΗ πού Ἱ ρροῦ Βρς οβστοᾶ ἨηβεΙ νηλοτί 
«“αιεϊ. {ο ἄοᾶ, ραχρο χοῦ! οοπεοῖθησθ ΕΥΟΤΏ. ὮῬ]οπηῖς] πππ{ο ο, εἼθαπιδο Ἴγουν 32 ΜαΠΥ 

ἀθαά γγο]ςς, {ο 56γγο {με Ηνίηρ αοα ἢ οοηβοῖ6ησο {γοτα ἀθαᾶ ποτ] {ο μον 
16 Απά {ον Εμ οπᾳ5ο ο 18 ὅπ6 16 καγνο Έιο Ἠγίηα ἀοᾶδ Απᾶ {ΟΥ | συ χομᾷ 

Μοαζβαίου οἳ πο Νε Τοραπιθιξ, {ΠΒ οαπ8δο Ίο 15 {1ο πποᾶΙα{οΥ οὗ α | οι’. 
ἐλαῦ Ὦγ τηθαἩς οἵ ἀθαῇῃ, {ΟΥ ἐπ Υ0- ηθιγ δοογοπαη{, ὑπαῦ ὁ. θα ἢ ἨΠαΥ- | 6 Ίμο 
ἀειαρβίοπι οὗ {Π6 {γαπβσγοββΙοΏς ἐλαΐ ἴῃ ζα]κοπ Ῥ]ασε Του πο γθάθιῃρ- | γασ]ς 
106γ6 απάαν πο Ἀνδι Τοβίατηεη{, οι οὗ {πὸ (ναπβστοβδίοης ἔλμαῖ | πονὰ 
{αγ ὙΠ] ΘΟῊ 816 οα]]αᾷ πηϊρ]{ τοσεῖνα πγογθ ππᾶδγ {πο Ἠνδί δοογεπαπῦ, . 
{Π6 Ῥγοπηῖςο οὗ εἴεγπα] ΠπΠοεγίζαπιςθ. Όπου ἐμαῦ Ἠανο Ῥθθὴ ΘΠ] τηαγ | εἰσπίβος 
16 ἘῸΓ νηεγο ἃ Ταβίαπιεπύ 15, τοσεῖνο πο ρτοπι1βο οὗ {πο οἴετηα] | Ῥοῦ]ι 

09,06. | ἴ]ογο τητιϑῦ 8150 οὗ πιθοθββΙϐγ | 06 ιο | 16 Ἰπ]ονίζαπςσς. Έονηγ]θγθ ἃ δίθβία- | εουοπαιέ 
μα ἀθαί} οὐ {πὸ Τορίαίον. τηθηῦ ἵ5, {λογο πηβί, οὗ πιθοθβΣΙγ ΡΝ ἕν 
. 17 Έον ἃ Τοβίαπιεπί 18 οὗ [ογοθ νο {Π|0 ἀθαί]ι οἳ Ἠΐπα ἐπαῦ ππαᾶε!, 5 

αΕἴ6Υ 1ΠΕΠ 876 ἀθαᾶ: οἴμουγήδο 1Ὁ 15 17 10. Του ἃ ὃ θϑίδχηθιῦὗ 15 οἳ {οχγοθ ὩΣ Ὡς 
οἳ πο βἰτεπρίῃ αὖ 811 τ δῦ (μα ὄπγ]λογο {μεγο μα} Ῥεεη ἀεαίμ:]ς νο 
Τοβίαίον Ἠνείμ. 6{ο0Υ οι 16 ογογ ατα] 116 Ἠςθ ΤΝ 
18 Ὑ/Πετεαροῃ, πηεϊέμου {1ο Ώγδί | 18 ἐπαῦ τηαο 1 Ποῦ ὙἨπετείοτθ | ᾳεαᾶ, 

0, Πεβίαπιεπέ Ίναξδ | ἀοάιοαίος πιλιοτέ 6Υοπ ὑπ Ἠγβί σουέεπαπέ Πα ποῦ ᾿ς ὃς ον 
Φγβεᾶ. | Ῥ]οοά. Ῥεοπ. ἀεάϊσοαίεᾶ ναύμοαύ Ῥ]οο. | ποῦι 

19 ΤῸΣ πνοη ΨΜοβαο5 Ἠαᾶ βροϊαν | 19 Ἠον ΘῈ οτε οοπιπιαπ(παθη{ | πους)... 
ΟΥ̓ΘΥῪ Ῥτεσθρί ἴο 811 {πο Ῥεορ]θ αο- Ἠπᾶ Ῥθεπν 5ρο]οη Ὦγ Μοβες τπ{ο | ωσεί 
οονάϊπς {ο {π6 Ίαν, Ίο {οοῖς ἔ]α 811 ιο Ῥοορ]ο δοοουαϊηρ ἴο ο 
ῬΙοοᾶ οἵ Οα]ναος πα οἵ ἀοαῖς, τι Ίαν, μ6 ἴοοῖκ πθ Ῥ]ουᾷ οὗ ἴλιο 

: ΤΑ γγαΐου απ ᾿ 5οατ]εῖ γγοο!, ἃ Πα ἨγβΡδοΡ, σα1νθ6Β Δα {πο σοα{β, πα] Ὑγαίεν 
απ Εργ]π]κ]εά Ῥούμ πο Ῥοο]ς απᾶ 81] 
186 ῬοοΡ]θ, 
20 βαρ, ΤΗΙΒ 15 ἴπο Ῥ]οοᾷ οἳ ἐπ6 
Τεβύαπασῇ 10} αοα Βα θη) οἰ μθα 

1 απο σοι. 

απά 5οατ]οῦ γγοοὶ απά ἩγΕβΒΟΡ, δ 
αρτίη]κ]οᾷ Ῥούῦ] {πὸ Ῥοο]ς1{βο1{, απ 

20. 811 {Π6 ροορ]ο, βαγΊπσ, ΤΗΙ8 15 ἔ]ιο 
Ῥ]οοά οἵ {ιο Σοονεπαηί ψ ΒΊΟΝ 
6οᾶ οοπηπηαπᾶθᾶ {ο γοἩ-πατᾶ. 
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8 τοῦτο δηλοῦντος τοῦ Πνεύματος τοῦ ᾿Αγίου, 
/ »“" Ά - ς / ς ͵ ᾿, 

μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδόν, ἔτι 
᾿: , Ἀ . ο 

9 τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν' ἥτις 
4 5 Ν Δ Ν 3 , παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, 

» ΄σ΄ 

καθ ὃν! δώρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται, 
3" [ ΩΥ ’ - 

μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι 
10 Δ λ , ΄ ϑὲ. Αἵ / Λ τον λατρεύοντα, μόνον ἐπὶ βρώμασι καὶ 

πόµασι καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς καὶ δικαιώ- 

μασι - [ 

σαρκός, µέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπι- 

κείµενα. 
Δ λ / 3 Ἁ “ 

Ἡ Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἄρχιερευς των 

μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ 
- - 3} 

τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ 
” ᾿ ΄ - / ” ΔΝ » α 

19 ἔστιν, οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι αἵμα- 
“2 ᾿. / Ν 8 ο) 5... 

τος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου 
. “ δον 

αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰω- 
΄ / ς / “ ν Ν ο 13 νίαν λύτρωσιν εὑράμενος. εἰ γὰρ τὸ αἷμα 

Ν 

ταύρων καὶ τράγων, καὶ σποδὸς δαμάλεως 

ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωµένους, ἁγιάζει πρὸς 

Η τὴν τῆ ὃ θαρό ύ αλλ ἣν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον 
Ν 9 “ “ ὰ Ν ’ 

τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος 
3 , ε Α / ” - - 

αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, 
9 - Ἁ ν᾽ ε νὰ δ 3 Ν ” 

καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρών 
” » Ν ’ “ “ Ν Ἁ 

16 ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι; καὶ διὰ 
“ / - / 

τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως, 
ΙΑ ΄ ΄- 

θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ 
-- / , ;ὔ» Ἂ Ὶ 

τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων, τὴν ἐπαγ- 
{ ΄ “ 

γελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου 

ίας. ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον 16 κληρονομί γὰρ ήκη, 
17 ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου. διαθήκη 

ολ 8. ἘΝῚ φι / 5 ον / 3 / 

γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μή ποτε ἰσχύει 

18 ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος. ὅθεν οὐδ᾽ ἡ πρώτη χω- 
ΔΝ σα 5 ΄ / Ἂν 19 ρὶς αἵματος ἐγκεκαίνισται. λαληθείσης γὰρ 

- ΔΝ .. ΄ 

πάσης ἐντολῆς κατὰ" νόμον ὑπὸ Μωῦσέως 
9 “ ΄“ Ν Δ 5 σ΄ / 

παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων 
Δ 

καὶ τράγων, μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου 
᾿ ς / 3 / ΔΝ / Ν / 

καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα 
Ν » - 

90 τὸν λαὸν ἐρράντισε, λέγων, Τοῦτο τὸ αἷμα 
- , ο ε] Ν περα « 

τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ Θεός. 

3 μόνον (ἐπὶ βρώμασι 
ἐν νν τ, βαπτισμοῖς) δικαι- 
ὦματα 

ὅ Μίαν. γενομένων 

4 τράγων καὶ ταύρων 

ὅ Μαγ. ἡμῶν 

6 (διαθέμενος ; ἐοαὶ, πο 
πιαγϱ.) 

7 αἄᾶ τὸν 

8 αάᾶ τῶν 



934 

..0», 
έποις 
1ιαδί 
πίεᾶ πιο. 

το ΤΗΕ ΗΕΡΕΒΒΥΥΡ ΙΧ. 21-- Χ, 6. 

1611 
21 Μοταονοχ, Ἡε αρτίπ]κ]εά ἢ 

Ῥ]ουά Ῥουι {πὸ Ταῦογπασ]α, απᾶ 811 
[16 γοβρδε]ς οἱ πο Μιηϊβίυυ. 
22 Απᾷ αππορί 811 Ὠπρς αγο Ὦγ 

{π6 Ίανν Ῥαγσθᾶ σι Ῥ]ουᾶ: πα 
νηζλοαξ βλαεάᾶῖησ οἳ Ῥ]ουοᾶ 15 πο 
ΥΘΙΠΙΡΒΙΟΗ. 
29 Τῦ ττας {λεγεῖογε πθσθββαγ ἰ]ιαῦ 

ἴ]ο Ῥαίίογης οὗ ὑπίηρβ ἴῃ {πο Ἰοα- 
νοης β]οπ]ά Ὦο ρανίβοᾶ υηζ] {Π6856, 
Ῥαῦ ο Ἠεατεπ]γ {ἐίπσς πεπῃ- 
βο]ναρ πι Ῥοέίεν βαοτίῇσες {λα 
{Π656. 
24 Ῥου ΟἨτὶςὲ 15 ποὺ οπ{εγοᾷ ἰηΐο 

{πὸ Ἠο]γ ΡρίασθΒ ππαᾷθ σημ] Ἠαπςς, 
σιλ]ο] ἆὖα {πο ἤρτιοβ οὗ {πὸ ἔστι, 
Ραὺ ἰπΐο πϑαυϑὰ 1056], πον Το αγ- 
Ῥθαγ ἴῃ Π6 ῬτθδεποῬ οὗ ἄοά {ου τι». 
2ῦ ΝΟΥ τεῦ ἐλαί Ίο βλοπ]ά οὔετ 

Ἠπηςα]ξ οξίθη, α5 ἴπο Πρ] Ῥτίεδί 
οποτοῦ] 1Πίο {πὸ Ἠο]γ Ῥ]ασο 6Υ6ΙΥ. 
γθασ γη] Ῥ]οοά οἳ οὔ]θγβ: 
96 Ἐον μαι πηαδῦ Π6 οἴδεπ Ίανο 
Βα γᾶ 5ἴπορ {πὸ Γοππᾶαβίοπ οὗ {Π6 
σπον]ά: θα ποῦ οπσθ ἴῃ {μ6 οπᾷ οὗἉ 
{πΠ6 ποτ], παύῃ Ἰιο αρροαγεᾷ {ο 
Ραῦ ΔΎΩ βίπ Ὦγ ο βαογίβοο οἵ 
Ἠήτηςε]{, 
7 Απά ας Ὁ 15 δρροϊηὐθα ππίο 

ΙΠΘΏ ο9Ἠ66 {ο αἴ6, θαὺ αἴξου. {Π15 πε 
οπάρτπεπ{: 
28 ο ΟΠτὶδῦ παςδ οπσο οὔετεῖ {ο 

Ῥοαν ἴ]ο βἴηβ οἵ ΠΙΔΠΣ, απᾶ τιηΐο 
{ποτὰ {ας Ἰοοῖς Γον Πΐτη 5181} Τα 
αρρθαχ {π6 βοοοπᾶ της πηλού βἵη, 
πη{ο βα]ταίοῃ. 

10 Τοῦ {πὸ Ίατ Ἱνανίηςρ α Βῃδουν 
οὗ σοοᾷ {πῖπρβ {ο οοἼπε, απά ποῦ {μα 
νονγ Τπιαρο οὗ ὑπο 0Ἠ1ΠρΒ, 68Ώ ἨΘΥΘΥ 
χα ἴ]οδο βαογ]βσοες γη]ο] {αγ 
οὔεγεᾷ τος Ὦγ ΥθαΥ οοπΗΙΠπαΙγ, 
1ηακο Π6 ΟΟΠΙΟΥΡ Ὀλπετοαπίο ᾖῬετ- 
θοῦ: 
2 Ἐον {πθὴ πποα]ᾷ που ποὺ Ίατο 

οραϑϑαᾶ {ο ο οὔεγραᾶ, Ώδσατδο {παΐ 
ἴλιο ὑυου ΕἸ ΡΡΘΥΒ ΟΠ06 Ῥαχροά Βῃουα 
Ἰανο Ἰιαά πιο 1ΤΠΟΥΘ οοπΠβοίθπςσθ οὗ 
β1η5 9 
8 Βαΐ ἴῃ {μοβ βαο]ῇσος έμενε ἐ8 ἃ, 

ΥΘΠΙΘΙΙΡΥΩΠΟΘ αραϊη Πιαάο οἵ 5105 
6Υ6ΥΥ γεαγ. 
4 Ἐου 1Ὁ 15. ποῦ Ῥοββῖρίο ὑπαὺ ἴπο 

ῬΙοοῦ οὗ Βι]]5 απά οἱ ἄοαῦς, Βμῃουϊᾶ 
ἰα]κο απγαΥ 5118. 
6 Ὑιογοίογο θη ἢ οοπιθ{]ι 

1Π{ο {1ο πγον]ᾶ, 11ο Βαζ], Βαοτγίβσε 
απᾶά οβετίηρ {ποια ποπ]ᾶεξυ ποῦ, 
Ῥαῦ ἃ Ῥοάγ ἸΠαρδυ οι Ῥτεραγοᾶ 
1ηθ: 

1881 
21 Μογεογαγ {116 {αρεγπασ]α απᾶ 81] 

186. νεβδε]ς οἵ ἴ]ο τηϊηϊβίνυ Ίο 
βρτϊπ]κ]οᾶ ἴπ ΠΚ6 τη 6 τ] ἢ 

22 πο Ῥ]ουά. Απᾷ αεσοτάἵπρ το 
Όιο Ίατν, 1 ΤΥ αἰπιοβῦ 580, 81] 
Ώήηρς ἃγ6 οἰθδηβθα πι Ῥ]οοᾶ, 
απᾶ αρατί Ίνοπι βηρᾶαίηρ οἵ 
Ῥ]οοά {ποτο 15 πιο ΥΕΙΙΙΡΒΙΟΗ. 

Τέπγας πδοθββαΥ ὑπουθίου ὑπαῦ 
ιο οορίες οἵ {πὸ ἐμίηρσβ ἴῃ {πὸ 
ΠΘαυθη5 5Π0 114 θ6 οἸεαπβθᾶ τ 
{π656: θαὺ {πο Ἠοανοεπ]γ ὑπ] ηρ5 
Ώιοπηβε]νας νι Ῥοξέευ ΒΟ ῆσο5 

24 ματι {π656. Έον Ομτῖςέ επθετε 
ποῦ 1Πίο ἃ Ἰο]ψ ρ]ασθ πιαᾶς ση] 
Ἰαπιᾶς, Ί]κο ἴῃ Ῥαβίευπ {ο Ί]ο 
πο: Ῥαῦ Ἰπίο Ἠσθαγοπ ἰ{β6!, 
ΠΟῪ ο αρρεαν Ῥαΐογο {π0 Τασο 

26 οἱ ἀοά ἴον τι: που γεῖ {λαί Ίο 
βΠοι]ᾶά οὔεχ Ἰήπηδε]ί οἴζει; 85 
{πῸ Ἠϊρ] ργὶεβύ θη θυθίῃ 1π{ο {]ιο 
Ἠο]ψ Ῥ]αςςθ εαν Ὦγ γτθαν ψ10}} 
Ῥ]ουά. ποῦ 15 οπη; 6156 τηαδί 
16 οὔ επ Ίαγο βου θα βἶποῬ {86 
1οππάαοι οἳ {π6 ποτ]: ΤῬαί 
ΠΟῪ οπσθ αὖ ἴμο 1οπᾷ οὗ πο 
αρος μα Ἡο Ώεοι ππαπϊ[δβίοά {ο 
ραῦ απαγ 51η 3ἨΥγ {ο βϑουϊῆδθ 
οὗ ἨπαβΘΗ. Απᾶ παβπηπσ] ας 16 
15 δαρροϊπ{εᾶ πη{ο πιθη οπ66 {ο 
416, απ αξίετ {115 σοπιείῇ Ἰ]αᾷσε- 
τηθηῦ; 850 ΟΠ] αἶδο, Ἱανίπρ 

25 

Ῥθθὴ οπςο οβογοᾷ {ο Ῥθαν {ια | 
5105 οἳ 1ΠπαἨΣ, 5181] αΏρθατ ἃ 
ποοοπᾷ πα, αρατί ἔγοπα Βἶπ, {ο 
{ποιὰ {ας τγαῖϊῦ ἴον τη, πηΐο 
Βα! ναύϊομ. 

10Ο ἘῸΥ ἴμο Ίαν Πανίηςρ ἃ 5 δου 
οὗ ο σοοᾶ ἐλίησϑ {ο «οπ16, ποῦ 
πο νου Ίπαρο οἳ {ο {ῇπρς, 
41Πεγ οδἢ ΠΘΥΘΥ ση] {1ο βατηθ 
βαοτ1ῇσε5 εαν Ὦγ γεαν, πο] 
Ώπογ οὔεν οοπΙπτα]Ισ, τηα](ο 
Ῥουΐθοῦ πετ {αί ἄναι ΠΡ. 

2 {186 σου] {πον ποὺ πᾶν εοαξβοᾶ 
{ο νο οὔεγο, ῬΏδσβιιδο ἐπ6 ππου- 
ΒΗΙΡΡΕΥΕ, Ἠανίπσ Ῥεεπ οπσθ 
οἸδαπιβεῖ, πνοπ]ά πᾶν δ πιο 

8 ΊΠοΥε οοηβείεηςθ οὗ βἴπ5» Βαΐ 
ἴῃ 11οβο δαογτ]σεδ ποῦ ἵδ ἃ 
ΥΘΙΠΘΙΗΡΥ4ΏΟ6Θ 1παᾷο οὗ 51:5 γοα 

4 Ὦγ πεαν. Έον 10 15 Ιπιροβεί)]θ 
Ώιαῦ {πὸ Ῥ]οοᾶ οὗ 1115 απ σοαΐ5 

ὅ ελοπ]ά {α]κο αὐγὰ Β1Π5. Ἴμ1εγθ- 
10γ6 ποπ 6 οοταθί]ι Ἰπίο {1ο 
σου], 11ο βατ ζ]ι, 
Ῥαογίπςο απᾶ οἴου ποια 

πγοπ]άαςῦ ποῦ, 
Ῥαΐ ἃ Ῥοᾶγ αἰαβὺ {ποτ Ῥγορανο 

10Υ Ἠ]6; 

1ου, 
ο011δ1{1- 
πιαἰζορι 

305, ὃ 
Ἰυῖς 8α- 
γί] ο. 

Σαν. 
Ἰαϊᾷ ιρ 
Ὃγ. 

4 80ΠΙο 
αποϊοπῖε 
αιθλλοτῖ- 
{165 τοδᾷ 
ἐξ σαν. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ἘΒΡΑΙΟΥΣ. 

4 Ν Ν οἵ Ν 4 Ν ΄ ” 

9! καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς 
’ - [ιά ς / » , λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως ἐρράντισε:' 

Ν Ν 3 ο , / Ν 92) καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ 

τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνε- 
” 

ται ἄφεσις. 
» ’ 4 ν » ς / - » 

9 Ἀνάγκη οὖν τὰ μεν ὑποδείγματα των ἐν 
- » ΄“ [ή ’ η) ΔΝ Ν 

τοῖς οὐρανοῖς, τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ 

τὰ ἐπουράνια κρείττοσι θυσίαις παρὰ ταύτας. 
» Ν 3. κ σ ο) σι τε 

31ου γάρ εις χειροποιητα αγια εἰσῆλθεν ο 
΄ ΄- . 

Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς 
ο κ » , - ᾽ “ - αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ 

ο “- ΕΡΧοΙ 4 
95 προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν οὐδ᾽ ἵνα πολ- 

. 

: ΄ ς ῃ στ Ν λάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς 
” ’, ᾿) Ν ασ αν 8 ΔΝ » ιό εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν αἴ- 

9) ματι ἀλλοτρίφ' ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις 
- 3 - τας .“ 

παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου" νῦν" δὲ ἅπαξ 
ΣΑ , - α ς) 3 ΄ ς ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν ἅμαρ- 
1} ι' - ἣν » “ ᾿ 

τίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 
σ ΄ 

57 καὶ καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ 
» ΄ ΄ Θ 

38 ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις" οὕτως ἢ Ἡ 
« , σα 

ὁ Χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολ- 
΄ - ᾿Ξ Ψ 

λῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς 
ολ ’ » 2 - 8 3 

ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχο- 

μένοις, εἰς σωτηρίαν. 
Ν ον »᾿ ς / - ’ 

10 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων 
᾽ Ν 5 α πὶ κ 4.1} - ῃ 
ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγµά- 

» ΔΝ - - ἊΣ 

των, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς 

προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκές, οὐδέποτε δύ- 

9 ναταιΐ τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι. ἐπεὶ 
3 ΑΔ 3 ΄ / κ Ν Δ 

οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόµεναι," διὰ τὸ 
’ ” 4 , ς ” ν 

μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς 
΄ 

8 λατρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρμένους 2; ἀλλ᾽ 
» - ᾿ / - 

ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαυ- 
Α τα / ΔΝ στο 

4 τόν ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων 
” ΄“ « ’ Ν . / 5» 

5 ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας. διὸ εἰσερχόμενος εἰς 

τὸν κόσμον λέγει, Θυσίαν καὶ προσφορὰν 
3 324 7 [ο Δ / . 

οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι 

9. ο. (ν) ὁ 

10 νυνὶ 

1 (οὕτω) αἆᾶ καὶ 

1 δύνανται ἐοαί, ποί 
πιαν). 

3 κεκαθαρισµένους 



1611 
6 Τη Ῥανπί οὔετίισς, απᾶ 5807]1- 
668 ΤῸΣ βίη ἴπλοα Ἰαδῦ Ἰαά πο 

ΓῬ]θαξαγο: 
π ποπ βαῖᾶ 1, Τι, Τ οοπιο (ΊπΠ 

{π6 νο]ππποα οὗ {πὸ ῬοοΚ 10 15 ντ] θη 
Οὗ τη6) {ο ο ἔῃ ν ΜΠ}, ο ἀοᾶ. 
8 ΑΡουθ π]θη Π6 5814, βαστιβσο, 

απᾶ οβοτῖπς, απᾶ Ῥανπί οβθτῖπρα, 
απᾶ οβ στης {ον βἴπ ποια νοι]ᾶ- 
οδὺ ποῖ, ποϊπενγ Παᾶξύ Ῥ]εαβατα 
Ὠιογαῖπ, ὙγμΙσ] αὖο οὔοεγεᾶᾷ ὮΥγ {ια 
Ίατν: 
9 Τποαη ραῖᾷ Ἰοδ, Τιο, 1 οοτπθ {ο ἆο 

ἴπγ νι] (0Ο ἄοάᾶ:) Ἡε {ακείῃ αγταν 
{πὸ Ἀτοί, {μαί Τε τπαγ ερίαβ]Ηδ]ι {με 
ΒΘΟΟΠΩ͂. 
10 ΒΥ {Π6 ΟῚ τη] ττε αγο 581Ὸ6- 

Πβαᾶ, {Ἡτοιρ] ιο οὔετίπσ οἳ {πὸ 
Ῥοᾶγ οὗ 685 ΟἨτῖςέ οπ6ο Του α]]. 
11 Απᾶ δυοῖν Ρτϊοδί βἰαπᾶεί]μ ἄαϊ]γ 

τηϊπϊβξετίης απᾶ οβετῖπρ οὔξθη τη 65 
᾿ἘΠ6 βατηοθ βαογΊῃσθς ὙΠΟ ἢ ος ΠΘΥΘΙ 
{βιΚ6 απγαγ 5115. 
19 Ῥαέ {Π|5 τπαηπ αἴξ μ6 μπᾶ οἵ- 

Ζογοᾷ οπθ β58ουῆοθ {ον 5115 {0Υ 
6Υ6Υ, δαν ἄοππ οὐ ἔῑιε τ]σ]έ παπᾶ 
οὗ ἀοᾶ, 
15 Έτοπι Ἰεαποείοτίῃ εχροοήπα 

{11 5 οποπαῖος θ6 ππαᾶς 5 Τοοί- 
5{οο]. 
14 Έον Ὦγ οπο οὔετῖηπσ Ἡο μαίῃ 

Ῥενγ{εσίοᾷ 1ο εναν επι ἐπαὺ ατα 
βαποΙβεά. 
15 Ἠγλεγαο {1ο Ἠοῖγψ ἀ]ιορί αἱξο 15 

ἃ πήπιοςς {ο τς: Τ[ῸΥ α[ίετ {ναί Ίο 
Πα βαϊᾶ Ῥεΐοτο, 
16 Τηή5 15 {με Οογεπατῦ ὑπαὺ Τ νι] 

τηα]κο τ] ἢ Ί]ιεπι αὔθ Ώποβθ ἆαγ», 
βα1{Ἡ {πο Τιογᾶ: 1 να] Ἔραί τὴν Ία1γβ 
1π{ο λμαῖν Ἠδαχζς, απιᾷ 1π {είν τηϊπιᾶ 5 
νη]] Τ πε ἔπετη : 
17 Απάᾶ {]αῖν ϱΙΠ5 απᾶ ΠπίαπΙάος 

νο] Τ τοπΘΠΙΡΘΥ Πο ΤΠΟΥΘ. 
18 ον, πήπεγε γετη]ββῖοη οἱ {Π658 

18. λογο 15 πο Ίποτο οΏετίηπσ {οΥ 
51. 

19 Ἠανῖίης {μεναίογο, Ἠτοίμγο, 
ΙῬο]άπαδς {ο δηΐου 1πίο {π0 Ἠο]μοςί 
Ῥγ {με Ῥ]οος οἳ /6βτβ, 
20 ΒΥ ἃ ΠΟ απά Ἠτίης νίαγ 

π]ῖο]ι Π6 Πα Ἰ σοπδεστα{αᾷ Του τς. 
Ιχουβ] {Πο γεῖ], Ὠιαί 15 {ο 588}, 
ἨΙΒ Ποςη: 
21 Απά Λανίπη απ Πρ Ῥτϊοξί ογοΥ 

| πο Ἠοπςδο οὗ ἀοά: 
22 Τιεῦ τι ἆγαν ηθαΥ ση] ἃ ἴχτιο 

Ἠθατό ἴῃ ΓπΠ αββαταησθ οὐ {α1{Η, 
µανίπσ οἱ Ἠεατίς εργ]π]κ]οᾷ {τοπι 
απ ονΙ] οοηβαίΙθπσθ, απᾶ ΟἿΣ Ὀοᾷῖαος 
πγαβ]οᾷ ὙΠ Ῥανε πγαίθυ, 

πο ΤΠΕ ΗΒΡΒΕΝΤΑ Χ. 6. 29. 

1881 

6 Τὴ ν]ο]ο Ῥανηῦ οὔεγίπσς απᾶ 
δασγΊᾗσες ΤΟΥ βίπ ποια Ἠαᾶδε 
ΠΟ ΡΙΘΒΡΊΤΕ: 

7 Ἔ]ιοη 5814 Τ, Τιο, Τ απι οοπιθ 
(π {πε τοῇ οὗ {πο Ῥοοὶς 10 ἴ5 

τε! 6. οἳ 1ης) 
Το ἄο {11ψ “11, 0 αοᾶ. 

8 Βαγίπσ α,ογο, Βαογίβοθς απᾶ 
οὔοτίηρς απ ν]ο]αο Ῥαχηὺ οετ- 
ἴηρ5 απᾶ εαο{ῇσες ΤΟΥ Βἵπ ἔμοα 
πγοπ]άεδί πού, ποι πον παᾶϑὺ Ῥ]θα- 
ΒΕ 6. {Πετείῖῃ ({Ππ6 16} απο οἵ- 

9 Τεγεᾷ δοθουαϊηρ' {ο {16 ]α1ν), ἔμ 6 ἢ 
Ἠα{]ι ο βαίᾷ, Τιο, 1 απι «οτηθ {ο 
4ο [ΠΥ πΠ]. Ἐε {ακοῖι απτατ 
ἴμο Ἠτεί, πα Ίο τηαγ οβίαΡ]Ι5] 

10 {ο βοοοπᾶ. τὺ πν]ῖο]ι τν] ντα 
Ίανε Ῥεεῃ ςαπο Πε Ώνγοασ]ι ἐλο 
οὔετίπρ οὐ {ιο Ῥοᾶγ οὗ «αραβ 
Οµτ]β{ οπσθ Τογ 411. Απᾶ οτεττ 
Σρτίοξύ Ιπάθεᾶ εἐαπᾶαίι ἄασ ντ 
ασ πηπϊςίοτίπρ απᾷ ο" ετῖηρ οἵ- 
{απ τη θ5 {116 βατηθ βαοχ1ῇ668, {π6 
Ὑ7Π1101} 681) ΠΟΎΘΥ δ 6 ΔΎΤΆΥ ΒΙΠΒ: 
Ραὺ "6, θη Ίο μδᾷ ο οτεᾶ οπε 
ΒΒΟΥΙ͂ΟΘΘ ΤΟΥ 3.511185 {0Υ 6Υ6Υ, βαΐ 
ἄονπι οἩ {1ε τ]σ]ι{ μαπᾶ οἵ ἄοᾶ: 
χοπα Πποποϑίου ἢ οχρεσβῖπρ ΕΠΙ 15 
επεπηθς Ῥα τηπᾶα ἐη6 {οοςβίοοι 

14 οἳ 1158 16εί. ἘῸΣ Ὦγ οπε οβδτῖηρ 
μ6 Ἠα{] Ῥογ[εσίεᾷ {ον ονφον {]ιοπι 

15 Ὠμαί αγο βαποβεᾶ. Απᾶ ἐπὸ 
Ἠο]ψ ἄπορβέ αἱδο Ῥδαταῖ]ι πηιεςς 
{ο τι5: ΤῸΥ αξίαογ π Ἰαί]ι βαϊᾷ, 

10 Τ}15 1ἰ5 {μα ἀοογεπαπί ἐμπαὺ 5Τ 
Ὑ711 τηα]κο τ] ατα 

11 

12 

19 

Α.ΐαγ ἴλοβο ἀαγ5, βαϊλ {μα 
Τιοτᾷ: 

1 πΙἩ ρα πι Ίαν οὐ {ιαῖτ 
Ἠεατῖ, 

Απά αροη. {ιοῖν τηϊπᾷ 8150 ση] 
1 νυῖΐο ποπ: 

ἔλιεπι βαϊέϊ ᾖε, 
17 Απά {πρὶν βἰπβ απᾷ ἐλαῖγ Ἱπ]ατῖ- 

{165 711] 1 τετπθπΏθΥ πιο ΙΠΟΥΘ. 
18 Νοπ πατε γοπηϊββίοη οἱ {]αςο 15, 

ἴλατο 15 πο πΊογθ ο” εγΊηρ {ΟΥ 5. 
1. Ἡανίιρ {Ἠογείοτε, Ὀτείμτοη, 

Ῥο]άπαρβς {ο δηΐου Πίο {Π6 Ἠοῖτ 
20 Ῥ]ασοε Ὦγ {ιο Ῥ]οοᾷ οἵ ὀοαδας, 

ΡΥ ο γγαγ πο} Ίο ἀραϊοαίθα 
{ΟΥ ἩΒδ, ἃ ΠΟΥ απᾶ Ἠνίηῃςρ παν, 
{μχοιρ] {πο γεῖ], ὑπαῦ 15. {ο 580, 

21 Ἠΐ5 Ποβῃ: απᾶ Ἰαυίπη ἃ ρυϑαΐ 
Ῥτϊεδί ουες ἐπ Ποιβα οἵ ἄοᾶ: 

22 Ἰοὺ τὋ ἄτανν πθαγ ὙΠ α ἔστι 
Ἰθατί ἴῃ 6[α]πεςς οὗ δ]. }, Παγ- 
Ἰπρ οἱ: Ἰδατίς ΒΡΥΪΗ] 6 ἔγοπα 
81 ον] Τουπβοῖοηςθ, απᾶ ΟἿΣ 
Ῥοᾶσ πγγαβμεᾷ ὙΠ Ῥατο πναίετ: 

105, Ιπ 

3 ΒΟΠΙΘ 
αποῖοηέ 
ααθοτ]- 
{165 τοιᾶ 
μῖσῃ 
γγϊεεὶ. 

505, 
αἶπδ, 01 
ευεγ δαΐ 
οι ὅς. 

4 ΟΥ, {6ρ- 
{απισγιέ 

δατ.Τ 
τοὶ ἐους- 
παπί. 

6ος, 
Γι αξ- 
δΗγαΤις6 

οί τι [ 
λοία, [αεί 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ἘΒΡΑΙΟΥΣ. 

5 , Ν ἧς ἡ μξ / ᾽ 5.7 ὃ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδό- 
. 9 7 κήσας' τότε εἶπον, Ιδού, ἥκω (ἐν κεφαλίδι 

βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ) τοῦ ποιῆσαι, 
ε 

8 ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου. ἀνώτερον λέγων 
“ 

ὅτι Θυσίαν καὶ προσφορὰν: καὶ ὁλοκαυ- 
[ή Ν ΔΝ ς , ᾽ ” Ω τώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας, 
Σαλ σα / σα νι δ , 

οὐδὲ εὐδόκησας (αἵτινες κατὰ τὸν" νόμον 
΄ ” ” » ΄ ιά “- 

9 προσφέρονται), τότε εἴρηκεν, ᾿Ιδού, ἥκω τοῦ 

ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ 

δν 
10 ᾿ ΄σ ασ εἶ ὃ ’ [ή 3 

τὸ πρώτον, ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. ἐν 
/ , “ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσ- 

φορᾶς τοῦ σώματος τοῦϊ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ 

11] ἐφάπαξ. καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺςϑ ἕστηκε καθ 
« ’ ” ῃ, ΔΝ Φν , 

ἡμέραν λειτουργῶν, καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις 
΄ ’ σα 3. , ’ 

προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύ- 

19 νανται περιελεῖν ἁμαρτίας" αὐτὸς» δὲ μίᾶν 

ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ 

13 διηνεκές 10, ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, τὸ 

λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ 
5 ο τ ΄ ΄“ ΄σ 3 “ ΄ Δ 4 αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ. μιᾷ γὰρ 

κ. / ” με ᾿ Ἁ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς 
4 “4 ΄σ - ”- 

1 ἁγιαζομένους. μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ Πνεῦ- 
τα ὁ . εἶ Ν Ν Ἶ / 11 μα τὸ "Αγιον μετὰ γὰρ τὸ προειρηκέναι!], 

“ ἃ Ν ᾽ ᾿) 

10 Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς 
ΔΝ Ν ς ΄ » / ΄’΄ / 

μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, δι- 
» σ΄ 

δοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ 
- - - ΄σ / ει ΄ 

τῶν διανοιῶν: αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς" 
΄ ΄- - - 3 - 

᾿ς 1] καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν 
᾽ ο. α “ 2; 

18 αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶὸ ἔτι. ὅπου δὲ ἄφεσις 
’ Δ ς , 

τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας. 
Φ. 

ιΙ9 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς 
- ΄σ ασ Ε] “ 

τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ, 
ἃ » / ς “5 ΓΙ / Ν 

30 ην ενεκαινισεν Ίημιν ὁδὸν πρόσφατον και 
- ΄ -. -) 

ζῶσαν, διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾽ ἔστι; 
- “ ΄ Α 

9] τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν 
3 - - η λα ϐ κ 

233 οἶκον τοῦ Θεου, προσερχώμεθα μετα ἀλη ινης 
: 

καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ἐρραντισμέ- 
9 ’ 3 ν᾿ ὃ , “ Χ14 

νοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, 
᾿ - “ ἐς 

καὶ λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ" Ἡ 

90--ἂ 

ὃ Θυσίας 

4 προσφορὰς 

ὅρη. τὸν 

6 οπι. , ὁ Θεός, 

7 οπι. τοῦ 

8 Ίαν. ἀρχιερεὺς 

9. οὗτος 

19 (αν. , εἰς τὸ διη- 
νεκὲς ἐκάθισεν) 

1 εἰρηκέναι 

13 τὴν διάνοιαν 

13 μνησθήσομαι 

1 (Π{αγφ. πονηρᾶ»...... 
καθαρῷ, κατέχωμεν) 

957 
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29. Τιοῦ τι Ἠο]ᾶ ἔαβῦ [Π| Ῥυγοΐθββίοῃ 
οἳ οἷν {11 τι ποαὺ πνανοετῖης (1ου 
[6 15 {αι {α] ναί Ῥγοπηϊβες) 
24 Απᾶ εί τς ΘΟ 5] Α͂ΘΥ οηθ αΠΟΙΗΘΥ 

{ο ῬτονοΚκο ππ{ίο Ίουθ, απᾶ {ο σοοᾶᾷ 
νοτ]ςς: 
25 Νοῦ {ογβακίηρ {Π6. αββεπΡΗτς 

οὗ οαβε]νθΒ {ορεί]αχ, ἃ5 ἴ]ιθ ΤΠΔΠΠΘΥ 
οἳ Βοιηθ 18: Ῥπὸ δα Ππουθηρ 9ης 8Π0- 
{Π 61, απ 50 τὰ} {16 1ΠΟΥΕ, 8 τε 
866 {πο ἆαγ αρρτοαςΒίπρ. 
26 ἘῸΥ 1 πε βίῃ γη {α]]ψ ἴον ὑπαὺ 

νο Ἠαγο τεσθῖνεᾶ {πα Κπονηεάρε οἳ 
ιο πα], Έ]λονχο τοπιαΙπεί] πο τιποτα 
ΒΔΟΥΤΗ͂ΘΘ ΤΟΥ 5118, 
2τ Ῥαῖ ἃ οετίαῖπ {εατ[α] Ἰοοκίηρ 

ΤΟΥ οὗ Ππᾶᾷρτηεπ{, απιᾷ ἄεχγ ἱπάῖσπα- 
ποπ, ΠΙΟ 5181} ἄενοατ {11ο αἄνει- 
ΒΑΥ1ΘΒ. 
28 Ἠο ἰλαῦ ἀἄορριδεᾷ Μοβϑβ᾽ Ίαν, 

ἀἱεᾷ τι ποιιῦ ΊΠΘΥΟΥ, ππάςχ «πο ΟΥ 
{Ίγεο πΙίπιθβΒες. 
29 ΟΙ Ίιουν τησ] ΒΟΥ6Υ Ῥαπςητηρη{ 

ΑΊίΡΡΟΡε 46, 58}} Ἡο Ῥο {λλοισΗ{ σγοΥ- 
Ώ1ψ, νο Πα] ἐχοᾶᾶεπ πάς {οοῦ 
{πιο ὅοῃ οὗ ἀοᾶ, απᾶ Παϊμ οοαπ{εᾷ 
{π6 Ῥ]οοᾶ οἵ πο οογεπαπῇ γ/ηετθ- 
να Ἡθ πγας βαποβεᾶ, απ ἩἹπΠοΙγ 
πας, απᾶ Βα ἄοπε ἀερρῖίο ππ{ο 
{Π6 βριυὖῦ οὗ ϱγασθ2 
80 ΒῸΓ γα Κῆονγ τη ὑπαὺ μα 

5814, ἘΘηρθαποθ Ῥε]οπραίμ πηΐο 
118, 1 ση] ΥγεζοιηρεΠΒθ, βαΙ {πο 
Τιονᾶ: απᾶ αραῖπ, Τ]ο Τιονᾶᾷ β]α]1΄ 
1αᾶρο Ἠῖ5 Ῥεορ]ο. 
91 Τὸ 15 ἃ Γεαχ{π] {π]ηρ᾽ {ο Τα]] Ἰηΐο 

{Πιο Ἠαπᾶς οὗ {π6 ἡνίηρ αοά. 
52 Βαύ 6811 {ο ΥΘΙΠΘΠΙΡΥΑΠΕΘ {6 

ΤΟΥΤΉΘΥ ἄαγ5, ἢ σγηῖο]ι α[ίαογ γε ν/ογθ 
Πππηπα{οᾶ, γο οπζάατοεᾶ ἃ τει 
βρ]Πέ οὗ α[ΠΙοίΙοπς: 
985 Ῥατίν τ 1Πβῦ το πγαχθ τιαᾶο ἃ 

ραβϊπρβίοε]ς θοῦ Ὦγ τερτο8εµες απἆ 
α[ΠΙΟΙΟΠΡ, απᾶ ΡΥ] πγμ!]βέ ο Ῥε- 
6.Π16 οοπηραΠΙΟΠΒ οἱ {Πεπῃ {μα Ὕγοτο 
80 δα. 
84 Ἐοχ γο Ἠαᾶ οοπιραββίοη οἳ το 

Ίπ ΤΗΥ Ῥοπά5, αι {οο]ς 1ογ{α]Ἡγ {πὸ 
αροϊΊπρ οὗ γοῦν ροοᾶβ, Κπονήηρ ἴῃ 
γοτγβε]νθς ὑμπαῦ γε Ἠανε 1Π Ἠεανεπ ἃ 
Ῥοαΐέεν απά απ επάπτίης εαρβίαποο. 
85 Οαβί ποῦ απγαγ {πετείοτο γοιτ 

οοπβἄειισθ σν]σ]ι μα ρχοαί ΤΕεΟΟΠΙ- 
Ῥεπσε οἳ τεγγατά. 
96 Ἐοχ γο Ἰαγο ποεᾷ οἵ Ῥα[οεποο, 

Ώιαί ἰοὺ γο πᾶν ἄοπο πο γη] οἵ 
ἄοά γε πασ]{ τεσεῖνο {πο Ῥτοπηῇρο. 
87 Έοτ τεί ἃ 11{{16 116, απ ο 

{πα 5181] οοπιθ υγ] σοππθ, πιά ση] 
ποῦ {11Υ. 

1881 
285 Ἰδοῦ πὸ Ἰο]ᾶ {αβι ἴῇιο οοπΓΘΒΒΙΟΠ 

οὗ οἱ Ἠορο {]ιαῦ 16 πνπανεν ποῦ; 
ΤΟΥ Ίο 15 Τα] 0] Πα ῦ ρτοτηϊβεᾶ : 
απιᾶ Ἰοὺ 5 οοπβΙάΘΥ 0η6 απΠΟΙΊΠΘΥ 
{ο Ῥχογοκο πηΐο Ίογο απᾶ ροοᾶ 

ὅ πποχ]κς; ποὺ Τοτβακίηρ {ο αβ- 
βοπηρΗηρ οἳ οπχβε]νεΒ {ορεί]μοχ, 
85 {πο οαβίοπι οἵ βοῖὴθ 15, Ραῦ 
Θχμουξίηρ οπε αποί]εγ; απᾶ 50 
τη] {λα 1ΠΟΥΘ, 48 γο 566 ἴ]μοα 
αν ἀταπίιρ Πρ. 

Έον 1 πο βίη πμαΠσ αξίον 
ναί νο Ἠανε τεσοεϊναᾶ {11ο Ίσιουγ- 
Ἰοάρο οὗ {π6 σαί, {Ίεγε ταπιαΙη- 
ο] πο ΤΟΥ ἃ βαστίᾳςσθ ΤῸΥ 5118, 

27 Ὀαΐ α οογύαϊη θαυ] οχρϑοίαίοι 
οὗ Τπαροτηθηΐ, απ α 1Π6ΥΟΕΠΘΡΒΒ 
οἵ Άτα πμΙο 5881] ἄενοαν {ια 
πἀνγογβατίθΒ. Α. τῇδ {ας Πα 
βεῦ αὖ ποαρμῦ Μοβαβ’ Ίαν ἀῑεί]ι 
πζ]ιοα{ οοπΙραββίοπ ΟΠ έλα ιρογᾶ 
97 ἴππο οὗ {ηπγοο πίπθββες: οὗ 
ΠΟΥ ΤΟ] 8ο016Υ Ῥαπίδηππεηί, 
ήπ]ς το, 5181 Ὡ6 ΡῈ πᾶσοᾶ 
ΤΥΟΥΕΗΥ, πὸ Ἠαι το θη Πα 
ἔοοῦ {ο Βοη οἵ ἀοᾶ, απᾶ Ἠαΐ]ι 
οοαπ{θᾷ {με Ῥ]οοᾶ οἵ {πΠ6 οογο- 
πα {, ΒΟΥ νυ ἢ πεύγας βαποΠεᾶ, 
28. πηΠοΙγ {μΙπρ, απιᾶ αι ἄοπα 
ἀεβρίίε ππ{ο {1ο Βρ]γΙ{ οὗ ϱτασθ» 

90 ἘῸΥ πο Ίπιον; Πΐτη ολαί βα1ᾶ, Ὑεπι- 
6οαποοθ Ῥε]οπροαί] πιηΐο 1ης, 1 σν] 
ΥΘΟΟΠΙΡΕ6ἨΠΘΘ. Απᾶ αραῖῃπ, ΤΠ6 
Τιοτᾶ β]ια]] Ἱαᾶρο 15 Ῥοορίε, Τῷ 
15 ἃ θαυ] (πρ {ο 811 1πίο {16 
Ἰαπᾶς οἵ {πο Ἠπνίηπρ αοά. 

Βαῦ οα]] {ο πεππθηµταηςε ια 
ΤΟΥΤΠΕ6Υ ἆαγς, ἴῃ ΒΟΉ, αξίεν το 
ππθυο οπΠρ]ίοπεᾶ, γα οπζαχοᾶ 
α. ρτεαῦ οοπβ]οῦ οἳ ϱαῇετίπρς; 
ῬΑ, Ῥεῖπρ πιαᾶε ἃ ραΖ]πρρίοσ]ς 
Ῥοί]μ Ὦψ τερτοασςμεΒβ δα αβΐϊς- 
Ώοηβδ; απᾶ Ῥρατγσ, Ῥασσταίις 
Ῥαγίακθγς να {]ετα {]ιαί νγοχο 

84 850 πδεῖ. ἘῸΣ πε Ῥοίῦ]μ μπᾶ οοπι- 
Ῥαβ5ΙΟἨΠ ΟΠ {Παπ {]ιαῦ πνεγο 1 
Ῥοπά4β, απᾶ {οοῖς ΟΠ {ΠῸ6 
αροϊΗπρ Οὗ τοι ΤοβΒΘΒΒΙΟΗΒ, 
Ἰσιονήπρ ὃιας 4γο γοιχβε]γοβ 
Ἰατο ἃ Ῥείίεν Ῥοββθββίοη απᾶ ΔῺ 

95 αριᾶῖῃπρ οπθ. Οαβί ποῦ δι 
Ώπογείοτο γοτχ Ῥο]άπθβς, τυ ΐο 
Ππαΐ ρτοαῦ ΤΘΕΟΠΙΡΕἨἩΡ6 οὗ 16- 

96 ν/αχά. ἘῸΣ γα Ἠανο πεεᾷ οἵ ρα- 
Ἴεπσς, ἐμαῦ, Ἠανίπρ ἄοπο {μα 
Ψ1] οὗ ἀοᾶ, γ8 Τηᾶγ τεοείνο {ιο 
ΡΥΟΠΙ186. 

57 Έοχ γοῦ ἃ νῦν 11{{16 ν/]]]ο, 
Ἠε ἐπαῦ οοπχε{Ἡ β]ια]] Θυυηθ, θᾶ 

ΕΠαΙΠ ποῦ {ατΥγ. 

24 

26 

28 

29 

9 μα 

5 τῷ 

105, 
“εραϊοιδν 

2 αγ. α 
ἐοηληϊολν 
πι. 

807, ἐπαὶ 
γε Ἰαυε 
Φοιγ 
οιῦγν 
δεῖυες 
Τογα 
Ῥοί{ 6 
Ώ0βδ6Δ- 
δῖον 

4 ΒΟΠΠΘ 
αποϊοηίς 
απιζλλοτ]- 
{168 τοπ 
Φεµαυε 
Τον γοιγ- 
βου α 
δοίξον" 
γο58568- 
δὶοΉ. 
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ν ΄ 

93 κατέχωμεν ὁ τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος 
᾽ κ Ν ι ευ Π , Ζ 

94 ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος" καὶ 
-“ ” / 3 Δ 3 / 

κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγά- 
Ν [ως ” Α » ,’ 

5 πῆς καὶ καλῶν ἔργων, μὴ ἐγκαταλείποντες 
Ἁ Ε ΔΝ ς “ Ν - , 

τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, 

ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον, 

ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν Ω γγ ην ηµεραν. 

2 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ 
ΔΝ λ β - Δ 5 , “- ἷλ ϐ / » αἱ 

τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκ 

91 έτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία, φο- 
Ν ΄ 2 Ἁ ι, ν 8 “ 

βερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος 

8 ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. ἀθε- 

τήσας τις νόμον Μωσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν 
«ιόν Ν Α κ᾿ / Β , ο 
ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνήσκει 

/ - ᾿ 

89 πόσῳ, δοκεῖτε, χείρονος ἀξιωθήσεται τιμω- 
Α ΄ - 

ρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ Καταπατήσας, καὶ 
Ν τν ΄- ΄ Δ 4 , 5» 

τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν 
ς οδό} ΄ 6 Ν Ν ΤΠ “ -- / » 

ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ Ἠνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυ- 

80 βρίσας; οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, ᾿Ἑμοὶ 

ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος 15" 

καὶ πάλιν, Κύριος κρινεῖ! τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

ὃ] φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶν- 

τος. 
3 

82 ᾿Αναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, 

ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμεί- 

δὺ νατε παθημάτων" τοῦτο μέν, ὀνειδισμοῖς τε 

καὶ θλίψεσι θεατριζόµενοι' τοῦτο δέ, κοινω- 

νοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες. 

8. καὶ γὰρ τοῖς δεσμοῖς μου! συνεπαθήσατε, 

καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ 
η δέ ϐ ΄ » » 18 χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἐν 

ε κῷ 19 / α 3 3 κα 20 ἑαυτοῖς 19 κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς 
Ὰ . , 4 5 , 3 Ν 

8ὅ καὶ μένουσαν. μὴ ἀποβάλητε οὖν την παρ- 

ρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν µε- 
, 91 εἴ - ΔΝ ” / “ 

30 γάλην”Ι. υπομονῆς γαρ ἔχετε χρείαν, ἵνα 
᾽ Ει κ , 

τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε 
Ν 5 , ” . Ν μὲ 

31 τὴν ἐπαγγελίαν. ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον 
ιά ε Ε / ιά Ν ἊΝ - 

ὅσον, Ὃ ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ χρονιεῖ, 

90--Αα 

959 

15 ΟΠΠ, λέγει Κύριος 

16 Κρινεῖ Κύριος 

17 δεσμίοις 

18 οπι. ἐν 

19 ἑαυτοὺς {ἐοπί, πιοί 
πια. 

30 οπι. ἐν οὐρανοῖς 

3Ἱ μεγάλην µισθαποδο- 
σίαν 
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1.0, 

«νοι, 
ΟΥ̓ εοι]ῖ- 
ΠΟΣᾺ 

Ι 0», 5 
οἱ 
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1ο», 

Ὀεῖπιῇ 
τὐαγ. 
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98 Νοπ ιο Ἰαδί 518}} Ίντο Ὦγ 

{α16011: ἘὈτῦ 11 δὴν τηαη ἄγαν Ῥαε]ς, τα 
5011] εἩα]] Ἰανο πιο Ῥ]εαξδαγε ἴῃ Ὠΐτη. 
99 Ῥπαί πο δῖ ποὺ οὗ {πὴ νγ]ο 

ἄγαν Ῥαο]ς πηΐο ρετάΙοπ: Ῥπίέ οἵ 
έπειτα {]ιαῦ Ῥεμετε, {ο ιο βανίης οἱ 
{86 βοπ]. 

11 Νου {αϊέλι 15 ἴμο Ι βαΏείαπορ οἵ 
ήπρς Ἰορεᾶ ἴον, πα ενἰάσπερ οὗ 
{πϊηρ5 ποῦ 566}. 
2 Έον Ὦγ 16 π6 Ἐ]άενς ορίαϊπεᾶ ἃ 

δοοῦ τεροτό. 
8. ΤἩηγοαρ]η {αλ πο αππᾶετβδίαπᾶ 

ὑμαῦὺ {πὸ του 5. πγετο {γαπιεά Ὦγ {ια 
πιογᾶ οἵ ἀοά, 5ο ενα (ήπσς πν]ῖο]ι 
8Υθ 566} Ἱπεγθ ποῦ πιαᾶο οὗ {ἐμιπρβ 
ὙΠΟ ο αρΡεαχ. 
4 ΒΥ {μι Αγεὶ οἴου ππ{ο αοᾶ 

α ΤΠΟΤΘ οχοεΠοπῇ βαοτῖβσο {απ Οαἵη, 
Ῥγ πο Ίο ορίαϊπεᾶ πνϊέπθςς ἐ]αί 
Ίο πας τἸρ]ίθοας, ἄοά ἑαβεήγῖηςσ οὗ 
115 ϱΗΐ5: απά Ὦγ 16 Ἠο Ῥεϊπσ ἀθαά 
Ἰπεί βρεα]εί]. 
δ ΒΥ {αι Έπος σας ἰταπρ]α{εᾶ, 

Ενας πῃ 5ῃοπὶᾶᾷ ποὺ 5εο ἀθαί], απᾶ 
πας ποῦ Γοαπᾶ, Ῥεσεααδο (οᾶᾷ Ἰαᾶ 
{αηβ]αίοᾷ Ἠϊτα: Έον Ῥείογο 118 
ἰχαηβ]αί]οη Ἠο Παᾶ 018 εβήταοἨγ, 
ιαί Ίο Ῥ]εαξεᾷ ἀοᾶ. 
6 Βαΐ ποπ {αι 1 5 ἵπι- 

Ῥοβδίρ]θ {ο Ῥ]εαβα τη: {ον Ίθ 
Ώιαί οοππεῦ]ᾗ {ο οί, πιαδί Ῥο]ογο 
λα Ίο 15, απᾶ ναί ἢ 15 ἃ το- 
παχάεν οἳ παπι αι (ΟΠ ΠΟΥ 
βθε]ς Ἠϊτῃ. 
7 ΒΥ Ιαϊ Νοαῇ Ῥεϊπρ παγηοᾷ οἵ 

ἄοᾶ οὗ {Πϊπρβ ποὺ 566η 48 τοῦ, 
ππονοαᾶ τ ἢ ἴραχ, ρτερανγοᾶ απ Ατς 
{ο {ο βανίηςσ οἵ 15 Ἠοπβο, Ὦγ {Π6 
συλῖο]ι ιο οοπεπαπεά {πο νγον]ᾶ, απιά 
Ῥεσαιπο Ἰαῖγ οὗ πο τΙσμ{εοπβπθΒΒ 
ὙΠΟ} 18 ὈῪ ζαϊδμ. 
8 ΒΥ [αι ΑΡγαΠατα πηαη Ίο 

Ψ85 οα]]εᾷ {ο σο ουὖ ΙΠίο ἃ ρίασθ 
τΙ«Ἡ 16 ΕΠοπ]ᾶ δου τεοεῖνο {01 
8 ΙπΠογίίαπσθ, οΏαγεᾶ, 844 Ίιο 
ποπ οαὖ, ποὺ Ισπονήπρ πλ ἔμ6χ Ίο 
πεις. 
9 ΒΥ Ιαἶ Ίο κφο]οατποᾷ ἴῃ {ο 

Ἰαπᾶ οὗ Ῥγοπϊδθ, 5 τ ἃ ΒίΥΗπισο 
οοαπαγ, ἀπε]ίιπςσ ἴῃ {αρογηαο]ος 
πο Ίδαας απᾶ αςοβρ, {πο ΠΟΙ 
[ἢ Ἠήπη οὗ {ο βαπηο Ῥγοπῖρο. 
10 Ἐΐου Ἠό Ἰοο]εᾷ {ον ἃ, οἵγ γ/ῖο] 

λα{] Το δέοι, πγ]ιοςο υαϊ]άευ απ 
ΙΠΠΙΚΟΥ 15 ἀοᾶα. 
11 Τητοασ]ι ἔα]. 4150 Βαγα Ἡοτςο][ 

γαορῖνοᾷ 5ἰγοπρί] {ο εοποεῖνο βοεᾷ, 
απ γ/8ς 4ε]νογεᾷ οὗ ἃ ο1]4 πν]ιοπι 5116 

1881 

88 Βαυὺ Ίτηγ τισ]ίεοας οπς 5181] 
Ἠτο Ὦγ {α1θ]ι: 

Απ 1 ηο β]ητγ]ι]ς Ῥαε]ς, ταγ 508] 
λα] ΒΟ Ῥ]θβδατε {πι Ἠϊτη. 

99 Βυῦ πο δ᾽ ποὺ 3οῦ {ατα ναί 
ΒΤ Ῥασ]ς ππ{ο ρῬου οι ; Ὀταῦ 
οὗ ὕπϑιὰ ὑἐμπαὺ μαγνὸ ἔτ πηΐο {Π6 
ϑβαυϊηρ οἳ {Πε 501]. 

11 Νον [1 18 4ἴλο αβΒΊΤΑΠΟΘ οὗ 
ἐμίηϑ πορϑᾶ 1οΥ, {πὸ ὄργουϊηρ 

2 οἵ {π]ὴηρ5 ποῦ βεοΠ. ἘῸΣ ἐμπουϑίη 
πο δ᾽ άθυβ Ἰαᾶ νηίποβς Ῥογπο {ο 

8 ἐμεπι. ΒΥ {α1(Ἡ τὸ ππάογείαπᾶ 
Όλα ο θπγοτ]ᾷ Ίανο Όθεπ 
{τατηεᾶ Ὦγ {Π6 πογᾷ οἵ ἄοᾶ, 50 
ια τυμδῦ 15. 566) μαῦῃ ποῦ Ῥθ6επ 
τηδϑᾶθ οαὖ οὗ {ππρθ ΒΟ ἆο 
αρβθαχ. ΒΥ ζαϊζῃ ΑΡεΙ οὔετεᾷ 
τπηΐο οα ἃ Ίπργο οχοε]]επί 58- 
οἶῇσοο {πα Οαἴπ, {Πτοταρ]ι τυ ΒΟ ἢ 
Ἠο Ἠαᾶ νηίπιοςς Ῥογπο {ο Πῖπα ἐπα 
Ίο πγαδ τ]σμίεοας, Τἀοά Ῥεατίπρ 
πιΙσιθβς 81η γοβρεοῦ οὗ 5 γ᾽: 
δια {μτοιρ] 16 Ἡε Ῥοεΐτπς ἀεαά γεί 
ΒΡθδκϑίῃ. ΒΥ {αϊι Ἐπος]ι πγαβ 
{παπε]α{εᾷ {λαί Π6 β]οπ]ά ποῦ 566 
ἄεαία; απ Ἡο παξ ποὺ {οππᾶ, 
Ῥεσααςοα ἄοά {ταπε]αίοᾷ Πτα : ζοΥ 
Ῥεΐοτε 115 {παπβ]αίίοη μ6 Ἰαζμ 
λα πΠίπεβς Ῥογπθ {ο Ἠϊτα ἐιαῖ 
Ίο Ἰαά θη γγα]]-ρ]οαβῖπς απο 

6 ἄοά: «πᾶ πιϊπουῦῦ {αϊθι 18 15 Ίπῃ- 
Ῥοββίβ]α {ο Ῥο πγε]]-ρ]δαβίης εἰπέο 
ηίπι: ἴον Ἡο {μα οοππεῖ] {ο ἄοᾶ 
τητιβὺ θ6] θυ {]αί Ίο 15, απ ἐλαΐ 
Ίο 15. ἃ τεπαχᾷθγ οἳ {λατ ἐπαὺ 

Τ 5661 αἴξου. τη. ἘῪ ἴδ Νοα]1ι, 
Ῥεΐηρ ναι ηθ οὗ ἀἆοᾶ εοπεργηῖης 
ήηρς ποῦ 5εεπ 58 γεῖ, πιονεᾶ 
πα σοᾷΙψ Ίθαχ, Ῥτοραχθοᾶ 85 
ατ]ς {ο {με βαυϊηρ οὗ 15 Ἠοπδε: 
τοπρἩ π]ΙσἩ ο οοπεπαπεᾷ ιο 
πγοτ]ᾷ, απᾶ Ῥεσαπιο είν οἳ {πο 
χἸβΗ{εοβΠοΡΡ ὙΥ Π10}} 15 αεσοτάἵπρ 

8 {ο ἴα. ΒΥ Τα ΑΡγΆΠδτη, 
ΠῚ ΗΘ παβ ΟΔ]]6, ομρεγοῖ {ο 
6ο οι ππίο ἃ Ῥ]ασςαο το 6 
πγα8 {ο χοοθίτο Τον απ Ιπ]οτί- 
ΔΠΟΘ; απᾶ Π6 ποπ οταέ, πού 

9 Καοπίηρ πλεον Ίο ποπ. ΒῪ 
ἔα ἢ πὸ Ῥεσαππο ἃ, ΒΟΙΟΠΥΤΠΘΥ ἴῃ 
Όλο Ἰατᾶ οἳ Ρτοιηῖςε, 85 ἵπ ἃ ζαπα 
ιοί Πῖ5 οὗ, 9 πγεβῖτις ἵπ {ἐοηίς, 
πμ Τδααο απᾶ ᾖα6οΡ, [Π6 Ποαῖτς 
τη Ἠϊπη οἵ {Π|6 βα1ηθ Ῥτοπιϊςδο: 

10 ἴον µε ]οο]κεᾷ {οχ {πὸ οἰδγ πΥ]ῖοἩ 
Παπ ἴμαο {οππάαΙοΠΒ, πηοςδα 

11 αοραΠάεν απιᾷ τπα]εΥ 15 ἀοᾶ. ΒΥ 
Ταϊ0] 6Υεη ΒαΥα11 Πδγβα]{ γοσρῖνοςᾶ 
ΡΟΠΕΥ {ο οοποεῖτο 5ο γ]θπι 516 

ἮΝ 

σι 

1 Β0ππθ 
αποϊοης 
ααἰλιοτ]- 
{165 τοδᾶ 

80Γ, 
σαἰπίπσ 

δίαπιοε {ο 

δΟΥ, ἰοδέ 

6 ἃν. 
αθεδ. 

7 Το 
τοσ]ς 
{αχί ἴπ 
1Π15 
ΟἸδιιβ6 5 
ΒΟΠ16- 
ναί 11Π- 
οεγ{αίη. 

805, 
ουε» Πΐ5 
οὐ ις 

505, 
παυϊγ 
ίακοι ΜΡ 
Μἱςαῦοιῖε 
σπα ἐεπίς 

1005, 
ατολζ(οοέ 
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99 88 ὁ δὲ δίκαιος”; ἐκ πίστεως ζήσεται καὶ ἐὰν “5 (δίκαιός) αἆᾶ µου 
. 2 6 ἐν 7 
ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή µου ἐν παζηι 

” ” 4 ΄σ , » 5» Ν « ”- ἣ 

89 αὐτῷ. ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς 
«ἢ / 1’ .Ὶ / ᾿ / 

ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν 

ψυχῆς. 
11 Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, 

9 πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. ἐν 

ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι. 

3 πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας 
ε/ - 3 ΔΝ Ἀ Ε] ΄ 

ῥήματι Θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὰ 
1 4 βλεπόμενα! γεγονέναι. πίστει πλείονα θυ- ᾿᾽ Τὸ βλεπόμενον 

΄ ” 9 σ γε ΄ “ “ 

σίαν Αβελ παρὰ Κάῑν προσήνεγκε τῷ Θεῴ, 
Ψ 3 - 

δύ ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦν- 
τ ΕὟΡΕ τὰ 3 τος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ”΄ καὶ δ Ὃ πας ἐν: έιο μῆς 

εσγίαϊπίηῃ οἱ ἐπ γοας- 
- - ᾿ ᾿ 

5 αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ ὅ, πίστει ᾿Ἐνὼὠχ {πῃ 
᾿ὕ “ 3 Ὁ -“ , Ν 9 

μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ 
ρα ΄ , να « ο 

εὑρίσκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός 
Ν ΝΔ “- θέ ΕἸ «ἃ , 4 ᾽ “ 

προ γαρ τῆς μεταθέσεως αυτου” μεμαρτυρη- “ ΟἿ. αὐτου 

ὃ ται εὐηρεστηκέναι τῷ Θεῷ χωρὶς δὲ πί- οσα : χωρις πι 
στεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι' πιστεῦσαι γὰρ 

δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ Θεῷ, ὅτι ἔστι, καὶ 
ἐπ; δ ἃ - ᾽ν / / 

τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν µισθαποδότης γίνεται. 
/ Λ κ ν᾿ κ , 

1 πίστει χρηματισθεὶς Νώε περὶ τῶν μηδέπω 

βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασε κιβω- 

τὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ" δι’ ἧς 

κατέκρινε τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν 
, ε Ἂ- Κλ ΄ ΄ 8 δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. πίστει 

καλούμενος ᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς 

τὸν” τόπον ὃν ἤμελλε λαμβάνειν εἰς κλη- ὅ ΟἨι. τὸν 
” Α 3“ 3 ᾽ / - 

ρονομίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ 

9 ἔρχεται. πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν ὃ οηι. τὴν 
΄ » [ο « 3 ᾿ » ο) 

τῆς ἐπαγγελίας, ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς 
΄ 9 3 κ Ν 3 [ή ΄“ 

κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, τῶν 
΄ “ » / “ δα 

συγκληρονόµων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς 

10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν 
όλ “α ’ Ν ὃ Δ ς Θ / 

πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. 
/ εὖ 9. ΞῊ , ΄ .” 

1 πίστει καὶ αὐτὴ Σαρρα δύναμιν εἰς κατα- 
8 ΄ ” Ἁ Ν ἈΝ 

βολὴν σπέρματος ἔλαβε, καὶ παρα καιρὸν 
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16. 
ασοογᾶ- 
ΤῊ {ο 
Γαἶ(τε, 

ἵ ο», Το. 

“ον, 
ΕΕ 
θεγεᾶ. 

1611 
να Ῥαδί αρα, Ῥεσατδο 5ὴ6 Ἰπᾷσοα 
Ἠτη απ] νο ας Ῥγοπηϊςεᾶ. 
19 ΤΟ οἴου 8ΡγαἩΡ ὕπο. οΥεπ οὗ 

ΟΠ6, 8η4 Ἠϊπη α5 σοοᾷ 85 ἄεαᾶ, 80 
πιαπῃ 5 ἴ]ο βίδαυβ οἳ ὑπ 5ΚΥ ἴῃ 
τη] πᾶ, αππᾶ ας πο απ ν]Ιο]ι 15 
ΡΥ ἴμο 56. 5ΠΟΥΘ ΙΠΠαπΙΕΤαΡΙ6. 
15 Τ]οθβο 11] αἴθ Ἐπ {αϊζ, ποῦ 

Ἠανῖπσ χοσθινεᾶ ῃη6 Ῥγοχαΐβοθ, θαὺ 
Ἠαγίπσ 5660) {παπι αἴαΥ ο, απ ενα 
Ῥογςπαᾶεᾶ οὐ έλεπι, απιά επιργασεά 
ἴλεπι, δια οοπ{οββεᾶ {]ιαῦ ΠΟΥ πγετα 
ΒΙΤαΠΡΘΙ5 απᾶ Ῥήρτίας οἩ ἴμο 
δα{Ἡ. 
14 Ἐου ἴ]ογ ὑπαῦ δαγ 50} ὑπ] η 68, 
ἄεο]αγο Ῥρ]αϊπ]γ ὑπῶῦ ἴπεγ 5661 ἃ 
οοππ{τγ. 
15 Απᾶ πα] 1 αγ Ἰιαᾷ Ῥουτ 
τα] οἵ ναί οοιέγη, ΤΤΟΠΙ 
ψν/ηοηποο {λαγ οαππο οτ{, {ευ ταϊρ]ῦ 
Ἠανο Ἰιαᾶ ορροτίαπαγ {ο Ἰαγο 16- 
ἰαγποας: 
16 ἘῬπῇ ποπ ἴμεγ ἀαβίτο ἃ Ῥεΐίου 

οοπηΏίσγ, [ια 15, π ἨθανοΠ]γ: 
ψηιθγοίοχγο (οᾶ ἵ5 ποὺ αξλατιθοᾶ {ο 
Ῥο οα]]εά ἐλπαιν ἀοᾶ: ἴοτ Ἠο Πα] 
Ῥγθραγεᾶ ἴου {μετα ἃ ος. 
17 ΒΥ τα] ΑΒ Πάτα 6 Ἡο πγαβ 

ἰ1θᾷᾶ, οἴξοσϑα αρ Ίδααο: απᾶ ο ἰ]ιαί 
Πα τοεθῖναᾶ ἔλπο Ῥτοπηίδε5, οβογεά 
τρ 815 οπ]γ Ῥεσοίίεπ 80Η, 
18 ΙΟ βου 16 τγὰ5 5814, Τ]ηαί ἴῃ 

Ίρδααο 518}} {Πγ 5εοᾶ ο οδ)οᾶ: 
19 Αοοοπηίηρ ὑπαῦ ἄοά γαβ 8016 

ἴο γα 156 Λύπι αρ, θύῃ ἔγοτη {πὸ ἄεας : 
ἔχοπα ΠΘΠΟΘ 8150 Ίο γϑοθὶνϑαᾶ Ἠϊπη 
ἴῃ ἃ Πραγθ. 
20 ΒΥ ἤδη Τδααο Ῥ]εβδεᾷ «ᾖαοοῦ 

απάᾶ Ἐδαα οεοποετη(πς {1 Πρ {ο ΘΟΠΊ6. 
21 ΒῪ ἴα ᾖαοοῦ θη Ίο τας ἃ 

ἀγίηρ, Ῥ]ορςεᾶ Ῥοί] {Πε 5οη5 οὗ ο 
56ΡΗ, απᾶ πονεμαρρεᾶ ζεαπῖπᾳ ὌΡΟΣ 
{π6 {ορ οἵ 15 5{αβ. 
2ο ΒΥ αμ, «οβερὶ π]οηπ [6 

ἀ1οᾶ, Ιππαᾶς πποπ{Ίοη οὗ ὑπὸ ἀορατ- 
Ίηρ οὗ πο ο]ή]άταπ οὗ Τδγαε]: απά 
ρανο οοπηπηαπιάππθπῦ οοποθγπίης 18 
Ῥοπθς. 
28 ΒΥ Μαϊ, Μοβες θη Το πας 

Ῥουπι γναβ αἰ {ντερ τποΏ {5 οἵ 15 
Ῥαγθηΐβ, Ῥεσατςδο {μεν 58 ο π/αβ 
ἃ Ῥτοροεν ολ], απᾶ ὉΠΟῪ ππεχο ποῦ 
αγαῖᾶᾷ οὗ {πο Ἐ1πρ)5 οοπηππαπιάτπεΠ{. 
24 ΒΥ ἴαϊελι Μοςδες π]εη ο πας 

6οπ1θ {ο Υ6αΥΒ, τε[αδεᾷ {ο Ὄο οα]]οεᾷ 
{μ6 βοὴ οὗ Ῥματγαο]ι)5 ἄααρ]ίοΥ, 
26 ΟΠποοβῖπρ' ταῖ]εγ {ο 5 εν ἃ [Η]Ὸ- 

(ἴοι τὰ {ο Ῥθορ]θ οὗ ἀοᾶ, παν 
{ο επ]ογ {86 Ῥ]εᾶββατες οὗ 811 ἴον ἃ 
ΒΘΒΡΟΗ: 

1881 
γγὰ5 Ῥαβὺ ασο, εἶησο 91ο οοπηῃΐθα 
μπα Γαϊ λα] τοὺ Πδα Ῥγοτϊηϊβϑα: 

19. νλοεχείοτθ 8150 ἔλἨεταο βρύδηρ οἵ 
ΟΠΘ, 8πᾷ τη ἃ5 ροοῦ 85 ἀθαᾶ, 
80 πιαπή 58 ἴΠ6 βύδυβ οἵ ἤθᾶυθῃ 
1π τα] τὐπι46, Δηα αξ πο βαπᾶ, 
ὙΠΟ 15 Ὦγ {16 5868 5ΠΟΥΘ, 1ηι]- 
ΤΩΘΥΆ]Ο. 

15. Τπ686 41] ἄῑοα 1 Γαἰΐ, ποῦ 
Πανίησ τεσεῖνεᾶ {Π6 τοιηῖβας, 
Ῥαῇ Πανίησ 56απ {θα ἃ πᾷ ργοοῖ- 
ο επι ἔχου αἴαχ, απά Πανίης 
οοπ{εββδεᾷ {]ιαῖ ἴμαγ ππογο βἰγαπ- 
60Υ8 απ ΡΙσΥΙΠΡΒ ΟΠ {ο δυσί]. 

14 ΒῸΣ ἴπεγ ἐλαί δαγ 5αο] {μ]πσβ 
1πα]κο 15 τηαπ![οδί ὑμπαῦ ΠΟΥ ατα 
βεοκίηςσ αἴξου α σοι οἵ ειν 

15 οὐ. ἀπᾶ 1ἴ Ἱπᾶᾷεοᾷ ποὺ Ἰιαᾶ 
Ῥεοει. παπα αι] οἳ ὑπαὺ οοιιέ 
ἔγοπι ὙΠΟ {ΠΟῪ τσοὺ οαὖ, ἴμεγ 
ποπ] Ἠανο δα ορροτπιπαγ ἴο 

16 ταίπτη. Ῥταί που ΌΠογ ἄθβῖτο ἃ 
Ῥεΐζύεγ σοιωιέγη, ναί 15, ἃ Ἠεα- 
ὙΘΗΪΥ : π]εχαίογο ἄἀοᾶ 15 ποὺ 
αβδλατηθᾶ οὗ ποῖ, {ο 6. οα]]αά 
{π6 1} ἄοά: ἴον Ἡο αὐ} ργεραχοί 
{0Υ ὑπ θτὴ ἃ ο1{Υ. 
ἘΚ {αλ Αργα]ιατη, Ῥοΐπρ γιος, 

3 οἴουθα αρ Ίδαπο: εα, "6 {λα 
Ἰαά σ]αά1γ τεσαϊνεᾶ {Π|6 ργοπηί5θς 
γγὰ 5 οβεγῖης τρ Π15 οπ]ψ Ώοροίίετ 

18 8οη; ευεπ ἢ δΐο π]ιοπα 16 πγαδ 
5814, Τὴ Ίδααο ολα] {Ἡψ 5οοᾷ "68 

19 σα]]εᾷ: αοοοππθίῃπς ας Οοᾶ 18 
αρ]ο {ο ταῖ56 ΠΡ, 6Υ6η {γοπ ἔ]ιο 
ἄοαά; ἴτοπα ΘΠ Ίο αἸ4 4150 
ἴῃ ἃ Ῥαταδ]ο τοσθῖνα ἴσα Ῥασ]ς. 

20 ΒΥ ζαϊῃ Ίβααο ὈῬ]ορβεᾶ ὦἆασοῦ 
αὐ ἘΈδαι, θυ εσποεγπῖης 

21 ὑμπῖησδ ἴο οοππθ. ὮΥ {αἴδλ]ι 800}, 
ποη Π6 πναςδ ἃ ἀγίπρ, δΙοββοᾶ 
680} οἳ ἐπ 80π5 οὗ ΦΌΒΘΡΗ ; απᾶ 
ὙΥΟΥΒΠΙΡΡΘα, ζεαπίπᾳ απροπ {Π6 

22 ἴον οὗ 15 βία, ΒΥ {Μα 90- 
5οΡΗ, πιει 115 οπᾶ πας πῖρ]ι, 
τηϑθ. ππρηθ]οη οἵ {ο ἄεραγίπτα 
οὗ μα ομ]άτοι οὗ Ἰδγαθὶ: απᾶ 
Ραγο οοπιππαπ(ππεπ{ οοπορεγηῖηρ 

25 ἨΙ8 Ώοποδ. ΒΥ. {α1Πι ΜοβαΒ, πηθι 
"6 ππας ὮοΥἩ, παβ Ἰά Ότο 
ΙΙΟΠ{Η5 Ὦγ 5 ραχγοπίς, Ῥοεααςξα 
1εγ βαπγ Ίο τγὰβ ἃ ϱοοῦ]ψ ομα]ᾶ; 
απ ἴ]αογ ποτα ποῦ αἲναῖά οὗ ἔ]ιο 

24 Ἰάπρ)5 οοππαπάπηεπὀ. Ὦ5 Τα 
Μοβθβ, π ση Ίο πας τον πρ, 
γο[αςοᾶ {ο ΡῈ οπ]εά ὑπὸ βοὴ οἵ 

20 ῬΠΆΥΔΟΠ 5 ἀααρ]ίαονγ; οΠοοδίπρ 
γαῦπου {ο Ῥα ον] οπ{γεα[εά ση 
[16 Ῥεορ]ο οἵ ἀοᾶ, απ {ο οπ]ογ 
{πὸ ῬΙΘαΒΌΧΘΒ οἳ 511 ΣΟΥ ἃ ΒΕ8ΡΟΠ 7 

1 -ᾱα 

1 αγ. ας- 
οογα τι 
ἐο. 

3 αν. 
μαΐῃ 

οἤεγοά 
1ρ. 

805, ο. 



Ἅ , 3 γῇ 5 Ν ΔΝ « / ΔΝ 

ἡλικίας ἔτεκεν', ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τον 
ΔΝ Ν 

19 ἐπαγγειλάμενον. διὸ καὶ ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγεννή- 
ἰ ᾿ 

θησαν, καὶ ταῦτα νενεκρωμένου, καθὼς τὰ 

ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει, καὶ ὡσεὶ δ 
” ς ΔΝ Ν ὧν - / ς 
ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἡ 
3” ͵ 

ἀναρίθμητος. 
Δ ΄ ” ’ 4 / 3 

13. Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ 

λαβόντες" τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν 
κ ἢ δ" θέ 10 Ν 5 

αὐτὰς ἰδόντες, καὶ πεισϑέντες,10 καὶ ἀσπα- 
δ Ν ς ΄ μή , ΔΝ σάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ 

/ ι Σ δε ς “ “ « Ἀ 14 παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. οἱ γὰρ τοι- 
“2 [ιά 5 

αὔτα λέγοντες ἐμφανίζουσω ὅτι πατρίδα ἐπι- 
“ ν 5 Ν 3 / 5 , 1 . 

16 ζητοῦσι. καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ 
- “- 4, Ἀ Ν ” 
ἧς ἐξῆλθον 11, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι. 

12 Ν , 3 τὰ τις Αι αρ 16 νυνὶ δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ᾽ ἔστιν, 
᾿ / . ΔΝ ΕΣ » ’ ΕΣ ΑΝ Ε 

ἐπουρανίου" διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ 
- ἊΝ - ο 

Θεός, Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν ἡτοίμασε 
Δ » “ / 

γὰρ αὐτοῖς πόλιν. 
Ξ , ; » ν ΠΕΡῚ ι 

12 Πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραᾶμ τὸν Ισαὰκ 

πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν 
Ν ΩΣ 

18 ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀναδεξάμενος, πρὸς ὃν ἐλα- 
α » 9 ω . λήθη ὅτι Ἔν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα 
΄ “ Ν ” “ » / 

19 λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνα- 
᾿ ς ιδ, ΡΥ 

τὸς ὁ Θεός" ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκο- 
/ 

20 µίσατο. πίστειῖὸ περὶ μελλόντων εὐλόγη- 

91 σεν Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἠσαῦ. πίστει 
» Ν ϑ' ή -“ - κε 3 

Ιακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἴω- 
Ἂν τὰ / 8 3. ἢ νι σὴφ εὐλόγησε, καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ 

” - ΄ 9 Ν 

9 ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. πίστει Ἰωσὴφ 
΄σ ΄ ΄σ - 5 

τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ 
ο ΄ ” 

ἐμνημόνευσε, καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὐ- 

93 τοῦ ἐνετείλατο. πίστει Μωσῆς γεννηθεὶς 

ἐκρύβη τρίµηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 
΄ 3 ) - μὴ ’ ο δ ᾽ ᾽ 

διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον" καὶ οὐκ ἐφο- 
΄ Α - η 

2 βήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. πί- 
κ » , 

στει Μωσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέ- 
΄σ / 

95 γεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλό- 

µενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ 
Α 3, ᾽ / 5 
ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ἘΒΡΑΙΟΥΣ. 945 

7 οπι. ἔτεκεν 

8 ὡς ἡ 

9. κομισάμενοι 

19 ϱπι. καὶ πεισθέντες, 

15 αἆζ καὶ 
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1611 1881 

ΠΟΝΤΟΥ ] 26 ἨἘβίοσηϊηρ {ο τορτοαςλ [οι 26 αοσοππΏπς {πΠ6 ὙΘΡΙΌΔΟΒ οὗ 
Ον Ον] ρτεαίον τίσ]θς ἔπατ {ιο ἐγθᾶ- 1ΟἨτὶεί ρτεβίεχ τίσ]εςβ ἔμαπ ἔ]οα 

ΒΈΧΘΒ5 ἴῃ Ἐργρί: {ον Ἡθ Ἰαά γαβροςί {ποαβΙΥΘς οὗ Ἡργρί: {ου μ6 ]οο]ς- 
τπιηΐο {11ο ΥεόοπΙρεποθ οὗ {ο τοπγατᾶ. ο τππύο {1ο ΤαόοπΙρΡΘΕΠΡΒΘ οὗ γ8- 
27 ΒΥ [αἰ Ίο Εοτδοο]ς Ἐστρί, ποὺ) 27 νατᾶ. ΒΥ {ασ Ἡο ᾖοτβοο]ς 

ΓοαχΊης {ο πταἰ]ι οὗ {1ο Κίηρ: ΤΟΥ Ἐρνρί, ποῦ {δατῖτπρ πο πγαί] οὗ 
ο οπάαχεᾶ, ἃ5 5οεῖηπςσ Ἠϊπι νο 15 {πὸ Ἰάπρ: Τοντ Ἡε οπᾶπτεᾶ, α5 
Ἰπν]βίρ]θ. 28 βοοῖῃρ Ὠΐτη γγπο 15 Ιπν]βῖμ]θ. ΒΥ 
28 Τ]ητοτρ]ι ζαϊ1δμι Ἡε Ἱαρί πε Ῥαςς- {101 ο ΑἹερί {ιο Ῥ8βΒΟΥΕΥ, απᾶ 

οπ6Υ, απᾶ ἴμο βρυϊηκηηρ οἵ Ῥ]οοᾶ, ιο ϱρτῖπ]κητισ οὗ {ιο Ῥ]οοσᾶ, ἐπας 
Ἰο5ὲ Ίο ἐ]ιαί ἀοξίχογοαᾶ πὸ Ἀτβίροτῃ, πιο ἀοξβίτογαν οὗ ὑπὸ Βτδίρουτι 
βΠοτ]ᾶ {οπο] {πετη. 29 ΕΠοπ]ά ποῦ {οπαιμ {οπ. ΒΥ 
29 ΒΥ {αμ ποὺ Ῥαρβδεᾶᾷ {μτοισ] Τα ὑπο Ραββα {γοιρ] {ο 

{πιο γοᾷ 5θ6α, 85. Ὦγ αὐν Ιαπᾶ: πῃ 0 ἢ Ἠεά 5οα 8ἃ5 Ὦγ ἄτγ Ἰαπᾶ: ΒΊΟΝ 
{πε Ἠσγρίίαπς αβεαγίησ Το 0, Ίγθγο Πιο Ἐργρίατς αββαγίησ {ο 4ο 
ἀτονηθᾶ. 80 τοῦθ βυνα] ον τρ. ΒῪ {αι 
80 ΒΥ [αϊῖἩΠ Πο πνα]]ς οἵ επῖοπο ιο ππα]]5 οὐ ο αγῖόλμο 1611] ἄοππα, 

1611 ἆονπα, α[ζεν {11οΥ πγεγε οοπαραββεά α[ΐου ἴΠεγ μα Ώ6θι οοπηραββδεᾷ 
αροαί βεγεῃπ αγ». 81 αΡοτύ {ου Αεγεη ἄασς. ΒΥ {αι 
81 ΒΥ {αλ πο Πατ]οῦ αλα ῬἨαμαβρ {μ6 Ἰατ]οῦ Ῥροτϊρ]ιοᾶ ποί 

ΣΟΥ, Ῥοτῖδμεά ποὺ ση] αι "ἐπα Ρ6- νι ἔπτη {]λαῦ πγετο αἸβο θα] θη, 
{παΐ τε} 8 | Ἠανγαεᾶ ποῦ, θη 586 Ἠαᾶ τεσεϊναᾶ  ᾿ Πανῖηρ τοοεϊγεᾶ {1ο βρίαο5 ππῖ{]ι 
ρε. {86 βρί6Β τι ρεαςθ. 52 ῬθασςῬ. Απά π]αῦ ελα] Τ τηογθ 

Ρ 93 Απά ναί 5181] Τ πποτο 580 2 {ου βαγ» Τον {π6 Έππς ση] [41] το 
{π6 ἔτη σγοι]ά {α1] πιο {ο {α]] οἵ (ἷ- 1 Τ 611 οὗ ἀἰἄεοΠ, ῬΒαγα]ς, Βατι- 
ἄ6οτ, απᾶ οὗ Ῥατα]ς, απ οὗ ΒαΠΙΡΟΗ, 500, ερηίμπαι: οὗ Ὠανῖᾶ απᾶ 
απᾶ οὗ Γερηίμα], οἵ Ώανῖά αἷξο απά | 98 Βατηπο] απᾶ ἴ]ιο Ῥγορῃαίβ: πο 
Βατητοα], απιᾷ οὗ {πῸ Ῥτορ]μείς: πποαρῃ ἔα αεαπρᾶπεᾶ Κίπρ- 
5985 πο μτοιρῃ {αι εαρᾶπεά ἄοπις, πτοαπρμῦ τισμίεοτπβτθβς, 

Ἰπρᾷοτας, Ἱποαιρηί τσμίθοαφποςς, ορίαϊπεᾶ Ῥτοπηϊβες, βἐορρεᾶ ἴ]α 
οΡίαϊπεᾶ ΤΡΥΟΠΙΙΑ6Β, βἴορροᾶ {ΠῸ 84 ταοπ{]ις οὔ 1οἨβ, αποποῃοᾷ {πὸ 
πποτ{Ἡς οὗ ΤΠοΠΡ, Ῥοπτοχ οὗ Πτα, εβοαροᾷ {π6 οἆρο 
84 ΟΩπεπο]ιθᾷ ἴμα τίο]επορ οἵ τα, οὗ ιο Απγοτᾶ, ἔτοπι ππθαΙσιθβΒ 

οδοαρεᾶ {]ιο εἆρο οὗ ἴμα βοᾷ, οαὐ πγεγθιπαζο ΒίΥΟΠΡ, πγαχκοᾶ ταση 
ΟΥἨ πγεα]σιεββ ΟῚ πηαᾶο βίτοτπρ, ἴῃ σχῶ, ὑπγηθᾷ {ο ΠἱρΗξ ατταίθς 
πιακοᾷ ναµαπῦ ἴῃ Πρ, ἰατησοᾷ {ο | 96 οἳ 8]16η5. Ίγοπιαη γεσρῖνοᾷ {λεῖτ 
ΠϊσΗ{ {Π|6 αγπη]ες οὗ {πο 4Πςθπβ. ἆεαᾶ ὉΥ  τθρπγτθοΠοἩη: απᾶ 
96 Ἴοπιοη τοοθεϊγεᾶ {λμαῖν ἀοαᾶ οὔμετΕ ππενο δέοτίαγοᾶ, ποῦ ας- 

γαϊβδεᾷ {ο Πρ αραῖηῃ: απᾶ οἴμενβ οερίπις {Πρὶν ἀεγεγαπσθ; ἐλαῦ 
19 Μος. | πεγο Ἐ{οτίπγεᾶ, ποῦ αεοθορΏίπρ ἀε]ῖ- Ώ1αγ τηϊσηὺ ορέαϊπ ἃ Ῥαδέίετ τα- 
Ἰ. 1. γεταπος, {παῦ {μεν ταϊσέ ορίαϊι α | 86 βανγϑοίίου : απᾶ οἴμετς μδᾶ ἐτα] 

Ῥοΐίεν γοβαγγοεοίῖοῃ. οἳ τηοοκίηρβ απᾶ βεοπχρίπρς, 
86 Απᾶ οίπετβ πᾶ τα] οὗ ονπε] γθα, ΙΠΟΥΘΟΥΟΥ οἳ Ῥοπᾶς απ Ἱπῃ- 

πΠΟςΙΠΡΡ απιᾷ 5οοτπτᾳρίΏρΕ, θα πιοτθ- | 857 Ῥγϊδοπππεπό: {πον πενο βἰοποᾶ, 
0Υ6Υ, οὗ Ῥοπᾶς απᾶ ΠπηρτίβοητηθηΘ. Όλαγ Ἴπογο β.ππι αβαπᾶςν, ἴ]αογ 
87 Τ]ογ πετο βἰοπαᾶ, {αγ Ἱγεγο πποχα {επιρίεᾶ, {ΠΟΥ πγετο εἶαῖπ 
ΒΕΠ αβαπᾶςχ, ποχα {ετηρίεᾶ, πγεγο τη ἐπ βπτογά: {11εγ γγεπῖ ἃρουΐ 
β]αΐπ πνϊζ] {Π6 βυγοτᾶ: αγ πγαπᾶετοᾶ ἴῃ 5ῃθθρβιίηβ, 1η ροαίρ]ῖπς: 
αροταί ἴῃ ϱΠεερβ]ῖτς, απᾶ ροαἰρ]άης, Ῥοαΐπρ ἄεβθίπία, α[ῆΙοίεᾶ, θυ] οἹ- 
Ῥαΐπρ ἀθβδάαίο, αΠΙοξεᾶ, {οτπιεπ{εᾶ. | 98 ἰθαζεᾷ (οὗ π]ιοπι ἐπ πνον]ᾶ σνας 
88 ΟΕ σοι πο σοῦ πναβ ποῦ ποῦ σου ῃ), πιαπάθτίης ἴῃ ἆ6- 

σγονίῃν : ὑπο πιαπᾶεγοᾶ ἵπ ἄεβοτίς, Βουΐβ απᾶ πποπη{αϊπβ απά 68Ἀγες, 
Δα ἵπ πποπηίαίης, απᾶ ἴῃ ἄεπρ απᾶ | 89 απᾶ {πο Ἠο]ες οὗ ἐπ ϑαυίῃ. Απᾶ 
οανθ» οἳ {πο οατ/{. {π656 αἲΙ, Ἠανῖπρ Ἰαᾶ π]ίηποςς 
99 Απᾶ ἴμαβε 811 Πανῖπρ ομίαϊπαᾶ Ῥουπο {ο ἴ]ιοπι {Ἡγοιρῃ ἐποῖὶν 

α΄ ροοᾷ τεροτῦ {μΠτοαρ] αὶ, το- [4 101|, τεσεῖνεᾶ ποὺ {]ια ρτοπ11βθ, 
οαϊνοαᾷ ποὺ {16 Ῥτοτηϊβο: 40 ἄοᾶ Πανῖπρ δρτον]άθᾷ . Βοπιθ 

τον, 40 ἄοᾶ Ἠατῖης Πρτονιᾶεᾶ βου Ῥεέζεχ μήπρσ οοποστηῖῃρ 15, ἐπα 
7ΟΥεδεΠ. | Ῥεξίεν λήπς ΤΟΥ τιβ, ἐπαὺ {μον τ }- αρατὺ {ποπη τι {Πεγ β]ιοπ]ᾷ πού 

οτί τιβ ελοπ]ᾷ ποὺ θ6 τηαᾷο Ῥεγ{οεῦ. ρε τπαζο ρετῖεοῦ. 

105, ἐπε 
Ομγὶδέ 

505, ἵπ- 
αι έοα 
5. μαίῃ 
πιαᾶο. 

505, 
Φεαίοπ {ο 
αθαί]ι 

4 α΄. ἴιο 
2ΡΕΠΙΡ- 
ἐΐον. 

5ος, 
ΤοΟγεξεσ 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΡΟΣ ἘΒΡΑΙΟΥΣ. 

90 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν ἐν Αἰ- 

γύπτῳ" θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χρι- 
πὴ αἱ κω ᾿" 3 Ν / 

στοῦ" ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. 
᾿ " 

97 πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς τὸν 
ν᾿ - πβνρ, Ν Δ 3/ ε 

θυμὸν τοῦ βασιλέως" τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς 

28 ὁρῶν ἐκαρτέρησε. πίστει πεποίηκε τὸ πάσχα 

καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ ὀλο- 
/ 9 / / ε) ”. , 

89 θρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν. πίστει 

διέβησαν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξη- 
- 1. 5 - 

ρᾶς "5" ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατε- 

80 πόθησαν. πίστει τὰ τείχη Ἱεριχὼ ἔπεσε!θ, 

8Ι κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. πίστει Ῥαὰβ 
ς / » / - 3 / ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασι, 

δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ εἰρήνης. 

53 καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ μεῖϊ διη- 
,ὔ « ΄ ΔΝ , / 18 

γούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε 

καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, Δαβίδ τε καὶ 
Α “ - ο 

88 Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητών᾿ οἵ διὰ πίστεως 

κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαι- 
, , ΄“ 

οσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στό- 

3 ματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυ- 
/ / 3 ΄ 20 γον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν 

5 λ » θ / 5 16. 3 9 » ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πο- 
86 λέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. ἔλα- 

βον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς 
δν 4 ταν / 5 

αὐτῶν" ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσ- 

δεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος 
80 ἀναστάσεως τύχωσιν" ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν 

ἐλ / ΄“΄ 9» ια ἣν ΄σ 

καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν 

37 καὶ φυλακῆς" ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπει- 

ράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον" πε- 
΄ ἣν ΄ » ΕΣ ” ΄ 

ριῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, 

28 ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούµενοι (ὧν 
» 53 ή ε [ή 3 91 » ,ὕ οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος), ἐν" ἐρημίαις πλα- 

νώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς 

89 ὀπαῖς τῆς γῆς. καὶ οὗτοι πάντες, μαρτυ- 
ρηθέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ ἐκομίσαντο 

40 τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖτ- 
/ , σ Α Ἀ Φ ΄ 

τόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν 

τελειωθῶσι. 

14 Αἰγύπτου 

15 αᾶ γῆς 

16 ἔπεσαν 

17 µε γὰρ 
18 Οι. τε 

19 (αζά 4) οπι. καὶ 

30 ἐδυναμώθησαν 

51 ἐπὶ 

945 
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ἢ 0), 06- 
οὔτε. 

105, 
ευει. 

1611 

19 Ὑ/Ποχείοτα, 5θαοἵης πο 8150 ατα 
οοπαραββεά αροταΏ 10} 50 ρτοαί ἃ 
οἷοιά οὗ ππιθββος, 1εῦ ας ΊαΥ αδιζο | 
ΘΥΘΥῪ ποαϊσμί, πα πο απ ΒΟ 
οί 5ο οαβ!]γ Ῥεβεῖ ας, απ 1εί τι8 
γα πα Ῥαίεποο ππίο ὑπὸ χαέθ 
{μαὺ 15 βοῦ Ώοδ[ους τι, 
2. Τιοοκίπρ απο {6 5τ|5 ὑπὸ ᾿ ΑΘ ΠΟΥ 

απᾶ ΒΉΒΠΟΥ οἳ ον ζαλ ἢ, 0 Τ0Υ 
{πὸ 1ου ὑπαῦ πας βοὺ Ῥοίογο 11Η, 
οπᾶιχοᾶ ἴ]ο 61055, ἀερρίθιηπςσ ὑπ 
βἩατπο, απᾶ 15 βοὺ ἄονπι αὖ ἴμο τ1ρ]ῦ 
μπᾶ οὗ ὑπὸ {τόπο οἵ αοᾶ. 
8 ΕΌΥ οοπβῖᾶου Ἠΐπα ὑλαῦ οπᾶπτεά 

«πο]Ἡ οοπίταςΙοΙοη οὗ ΒΙΠΠΕΥΡ αραϊπξῖ 
Ἠήτηςο]!, Ἰοὺ γο νο πγοατ]εᾷ δα Γα1πί 
ἴῃ γ ΟΠ τη] 5. 
4 Ὑ Ἠανο ποὺ τοῦ τοβὶβιοᾷ απίο 

Ρ]οοᾶ, εὐ]νίηρ αραἰηδῦ δτπ. 
6 Απᾶ το Ἠανο {ογροῦθεπ πο οχ- 

Ἱοτύαἰίοιι 161} βροακεί] ππῖο γοι 
88. απίο ομΙ]άχεη, ΝΥ 5οἩ, ἀεδρίδο 
ποῦ ἴλοι {πὸ ο]λαβεπῖης οὗ {πὸ 
Τιοτᾶ, ποὺ Ταϊῦ ποπ ποια αὖ 16- 
Ῥα]κοά οὗ πῖπη. 
6 ΕῸΣ π]ιοπι {πὸ Τιοτᾷ Ἰογαεῦ] Π6 

ὁμαβίθπθί, απᾶ βοουυρθῦ ΘΥΕΙΎ 
5085 ποπ Π6 γεοδϊνεί]. 
7 Τῇ το οπᾶπτο ομαβίθηϊηρ, ἄοά 

ἀεα]οί]ι τ ἢ τοι ἃ5 10} ΒΟΠΒ: ΤΟΥ͂ 
ταῦ 50} 185 6 ποπ Π6 Γαύμον 
οπαβίεπεί] ποῦ 3 
8 Ῥαΐ 1 το Ῥο σπίιΐμοιῦ οΠ88- 

ἠποπησηῦ, π]ιογθοἳ 811] ατο Ῥανία- 
Ίκογβ, {]οη΄ 816 ο Ῥαρίανςς, απά 
ποῦ 8Ο0Π8. 
ϱ ἘγίΠαΥΊΠΟΥΘ, πθ πᾶν Ἰαά ἴὰ- 
{π6 05 οὗ οι Πθ51, τ 6 ἢ οογγθούθα 
τι8, ἃΠΩ͂ γ ρανο ἴ]μαπι ΥΘΥΘΥΘΠΟΘ: 
5118] πγο ποῦ ηηπισ]ι γα{116Υ Ῥο 1π 58}- 
Ἰθοίϊοι πηῦο ὑπ Ἐαί]εν οἳ ΒΡΠΊ{Β, 
ΔΗ Ἠγοῦ 
10 Του {παγ νογ!]γ Του ἃ Τοπ ἆασ5 

ολαδίοποεςᾶ τι5 αἰξου 0μαῖν οι Ῥ]ος- 
βπγο, θα Π6 ΤῸ Οὐ Ρτοβί, ὑπαὺ 
πο τηϊσῦ θ6 Ῥατία]κοτς οἳ 115 Ἰοί]- 
ηΘΒΡ. 
11 Νοπ πο οπαβίοπίπς {ον ὑπὸ 

Ῥχοβοπί 5θαπιαῦ] {ο 6 οσο, Ραΐ 
ρτίονοις: πθγογίμεΙο5», αθογνγανά 
16 γιο]άθί] ἴμο Ῥοεπεθαδ]ο Επι οὗ 
{ΡΊΙΕΘΟΊΦΠΘΡΡ, ππ{ο ὕπεπα νη]ήέ]ι 416 
οχογοῖξεᾷ {ΠΟΥ ΡΥ. 
19 Ὑγπογοίουθ ΠΡ αρ 1ο Ἱαπᾶς 

τ ΠΟ απ ἄογπι, απᾶ πο Έδερ]ε 
116ΘΒ. 
18 Απᾶ τηα]κο ΙΙ εἰταῖσ]λί ρα 5. ἴον 

γοῦν 19ο, Ἰοὺ ὑπαῦ σἩΙοἩ 15 Ἰαππο 
Ῥο {πχγποά οαὖ οἳ {π0 παγ, μαὺ 1εῖ 18 
τα{μοχ Ῥ9 Ἰθα]εᾶ. 

1881 
192 ἍἈὉΠπατείογο 1εῦ τι 8150, 5οεῖης 

ντο 419 οοπηραββεᾶ αὐοιαί ση δ 50 
Ρτοαῦ ἃ οἱοπα οἳ γή ΠΙΘΡΡΟ», 17 
αδίᾷο 16Υ6ΥΥ πγοϊσ]ῦ, πα {86 51} 
νν]ῖο]ι 24ο] 5ο εαβῖ]γ Ῥε5δεί ας, 
Δι ]οῦ τ18 τα πα ραῦίεποθ {ο 
γαοοθ ὑπαῦ 15 5εῇ Ώοίογο τας, ]οο]ςίτις 
πη{ο {655 {Π6 8 Δα ΠΟΥ ατιᾷ Ῥεγ- 
{θοῦθυ οἱ οι Ταϊδ, ν]ιο Τον Όλο 
19Υ ἐλαί σας βοὺ Ῥαΐογο πα 6η- 
ἀαχοεά ἴ]ιο 6055, ἀεβρίβίηρ ΒΏΔΤΩΘ, 
απᾶ Παζλ ραῦ ἄοππ αὖ ὑπ τσηέ 

8 παπᾶ οἱ ὑπὸ ηγοπς οὗ ἀοά. ἘῸΥ 
οοπβίᾷδυ Ἠϊτα ὑπαῦ Παζ οπάπχεά 
βιο]ι σαϊηβαγίηρ οἳ ΙΠΠΕΤΡΒ ἃ- 
ραϊηςδῦ 4{Πεπηδε]νας, ὑπαῦ το παχ 
ποῦ Θα, ἑαϊηὐηρ ἢ γοὮχ 5015. 
Ὑο Ἰαγο ποῦ γοεῦ γϑϑιϑίθα απο 
Ῥ]οοᾶ, ϱωΠνίπς αραϊηςδί βἶπ: απᾶ 
γ Ἰαγο {ογροίίεπ πο οχΠοτ{α- 
{στ Ισ] γοαβοπεί] νο γοι 
85 ὙΠῸ} ΒΟΠ5, 
ΜΣ 5οη, ορατά ποῦ Ηρ]ί]γ ὑπὸ 

ομαβίοπῖηςσ οὗ {πὸ Τιοτᾶ, 
ΝΟΥ {αῑπὸ θη Όλοι αγῦ 16- 

Ῥτογες οὗ μίΐτη : 
6. Ἔον πλοπα {π6 Του Ἰοτεῦμ Ίο 

ολαβίοπδί]α, 
Απᾶ βοεοιχροί] 6υευγ 500 ΠΟΙ 

116 γασθ]γεί]. 
7 ὅτι 15 ἴον οἹλαρίοπίπσ ὑπαῦ γο 

οπάαγα; (4ο ἀεα]εί] 1} σοα 8.5 
νι ΒΟῚΒ ; ΤΟΥ πγ]ιαῦ 5οπ 15 ὑΠ6 76 
τύποπη {9 Τα ΠΟΥ ο]ιαβζετιοί]ι ποῦ ὃ 

8 Βε ᾿ἔγο αγο ψιυποαὺ επαβίαεπίπᾳ, 
τ που θοῦ 81] Ἠανο ὕθθὴ τηδθ Ρα1- 
ἰα]κους, {ποπ αγο γο Ῥαδίανάς, απά 

9. ποὺ βοΠ8. ἘατίΠ6χππογο, ντο πδα 
{πὸ ἔλθου 5 οὗ ον Πας] {ο οἶαδ- 
{ση τι8, ἃ ΠΩ πὸ ΡαΥο {Ποατη Τ6Υο- 
γθηςσο: 511}}} το ποῦ ΤΗΤΙΟ] ΤΑ ΠΟΥ 
Ῥο ἵπ ϱαρ]οσῦῖοη πη{ο ἔ]ιο Τα ΠΟΥ 
οὗ θβΡΙΥΙΐ5, απᾶ Ἰγοῦ Τον {πετ 
τον] {ον ἃ ἔθ ἄαγ5 ολαβίεπες 
1.8. 5 βοοπιθᾷ σοοᾷ {ο ἴπεπι; Ῥαό 
116 {0Υ οι Ῥτοβῖ, ὑπᾶῦ 1ο ΤΠΥ 
θὰ Ῥατία]κεγς οἱ 15 ἨομποαβΒ. 
ΑΠ οἸιαβίοπῖπρ βθθιηθί] ἴον ὑπὸ 
Ῥγοβοπῦ {ο Ῥ6 ποῦ Ίοσοαπβ, Ὀτῦ 
ρτίονοις: γεί αἴζοππανά 15 γισ]- 
οὕ] Ῥοπσθαβρ]ο Τππήῦ απῦο {επι 
ὑλαί πᾶν Ὄθδοι οχκεγοῖβεᾷ 1116Υ6- 
Ῥγ, ευ έλα 7γιξ οὗ τὶσ]λίθοτβ- 

Φ ηπθ5ς. η ογείογο 1Π1ὺ τρ ιο 
Ἱαιάςδ λα Ἰαπρ ἄοπη, απᾶ 
{π0 Ῥα]βιοᾶᾷ Ίσιθεβ; απᾶά ππα]ζο 
αἰγαῖσ]ῦ Ῥαῦμςβ Τοντ γοαν 19οῦ, 
ἐλαῦ ὑπαῦ πε] 15 ἶατπο ΡῈ ποῦ 
Βµαγηθᾷ οπῦ οἳ {πΠ0 σὰν, Ῥαῦ 
τα{]οχ Ῥο Ἰθα]εῖ. 

τὸ 

σι η». 

10 

11 

19 

ΤΟΥ, αἱ 
ΟΙ - 
Όγαπιζε 

305, 
οί 
οἴοδεῖὴ 
οΕἶγι ἰο 
118 
ΟΥ, ἐξ 
ααιζγειϊ 
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505, 
εαρίαῦνι 

4 ΜΔΠΥ 
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1165, 
ΒΟΠ1Θ 
ΠΟΙΘΗΜ, 
τοδαᾶ 
1πιδεί[. 
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η 
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505, ρει 
οί οὗ 
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19 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες 
πέν , / περικείµενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον 

- 

ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον 

ἁμαρτίαν, δι ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προ- 

9 κείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς 
,ὕ ᾿ Δ Ν Α Ε] - ἃ 

πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ὃς, 

ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς, ὑπέμεινε 
ΕῚ 3 ΄ ΄ ᾽ « 

σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ 

8τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ ἐκάθισεν, ἀνα- 
/ Δ Α / ς / 

λογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα 
ς Ν “ « “ 5 ΕἸ 9 3 / 

ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς αὐτὸν” ἀντιλογίαν, 
ιά Ἂ / - ” « ΄“ 3 / ἵνα μὴ κάμητε ταῖς Ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυό- 

” 9 9 , 
4 μενοι. οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε 

μ᾿ ᾿Ὶ ς , Ε] , ο ΑΥ9 ὃ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι καὶ ἐκ- 
» μ᾿ “ - ε 

λέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς 
Ὁ νι ’ εκ, Ν 3 / 

υἱοῖς διαλέγεται, Υἱέ µου, μὴ ὀλιγώρει παι- 

δείας Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγ- 
/ ΜΗ ΩΣ Ν Ἂ “ ’ ’ ο ὃ χόµενος ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει 

- δὲ / «" ἃ ΄ νγ2 Ἴ μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. εἰ 
/ « , 4 

παιδείαν ὑπομένετε, 
« ε3 ε ” , 

ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέ- 
ς ο / / » δν ον ὰ ΕΣ 

ρεται ὁ Θεός' τίς γάρ ἐστινῦ υἱὸς ὃν οὐ παι- 
, Ὄ 8 δεύει πατήρ; εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας, ἧς 

μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστὲ καὶ 
᾽ ε ( τ ᾿ 5. “- Ν ο και 9 οὐχ υἱοί, εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν 

” 

πατέρας εἴχομεν παιδευτάς, καὶ ἐνετρεπό- 
Ξ ᾽ Μ - ε , 

μεθα' οὐ πολλῷϊ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα 
“ 4 “ ῥ λ / ς 

19 τῷ πατρι των πνευμάτων, καὶ ζήσομεν ; οι 
ἡ Δ ΠῚ 2 /’ ς , Ν Ν 

μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δο- 
- αἳ ᾽ η δ΄ “Ὁ αν δει Ν , 

κοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον᾽ ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέ- 
5 ΔΝ ΄“ “ «ς ’ » -“ 

ρον, εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 
΄ δὲ 8 ὃ ’ Δ Ν Α Δ Ε] 

1 πᾶσα παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ 
“ - 3 . 

δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλὰ λύπης" ὕστερον δὲ 

καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι αὐτῆς γεγυμνασμέ- 

15 νοις ἀποδίδωσι δικαιοσύνης. διὸ τὰς παρει- 
, - Ν μὴ , , 

μένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα 
” / 5 ᾿ κ᾿ 3 Δ , 

13 ἀνορθώσατε' καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε 
” Ν ε “ ιά ιν Δ ΔΝ 3 “ 

τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, 

ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. 

1 κεκάθικεν 

3 ἑαυτοὺς ἰοωί, ἑαυτὸν 
ηναγῇ. 

5 εἰς 

ο) 
ὅ (γὰρ) οπι. ἐστιν 

6 καὶ οὐχ υἱοί ἐστε 

7 πολὺ 

8. μὲν 
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1.0), 7χαὶϊ 
7 οι. 

1.0», 

εαν {ο 
σπα 
πε 
ηιυϊηα. 

μον, 
ετιγοἰ]οι]. 

1.0», Τος- 
{αηιθχιή. 

το ΤΗΕ ΗΕΒΡΒΕΗΥΡ ΧΙΠ. 14- 27. 

1611 
14 Ἠο]]οσυ Ῥεασοθ ση] 41] τησ, πᾶ 

ἨοΠΠθβς, ση ζ]οτς ὙΠΟ πο ΤΙΠ 
5}.81] 566 ἴ]ιο Τιονᾶ: 
15 Τιουκῖηςσ ἀἱΙροπί]γ, Ἱορί απἩγ 

ΠΙ8Η ἢ 7811] οὐ {Πο ρναςο οἵ ἄοᾶ, Ἱερί 
αΠΥ χοοῦ οὗ Ὀ1 61 655 βρτ]πρίηςρ τρ 
ἰχοπρ]ο Ίο, απᾶ ὑπ ΥΘΌΥ πηαγ Ρ6 
άεβ]αεά: 
16 Τιοϑοῦ ἴμοαγο Ῥο απγ {ογπίσαί{οχ, 

ΟΥ Ῥγοίατπθ Ώ6ΥΡΟΠ, ἃ5 Ἔρατ, ὙΠῸ 
ΤΟΥ οπθ 1ΠΟΥΡΕΙ οἳ τηθαξ βο]ᾶᾷ 115 
Ῥιγομτ]σΗί. 
17 ἘῸΣ το που ποτ ὑπαὺ αξίοι- 

π/αχᾶ ΠΘη Π6 νο] Πᾶν Ιηλεγ]οᾶ 
ὧιο Ῥ]οβδίης, Ίο τας το]οσοίοᾶ: {οΥ 
6 Γοππᾶ πο Ἰρ]ασο οὗ τοροηίαπιοθ, 
ὕποαρΏ μ6 εοισ]ιό 16 οατο[α]]γ τὶ 
ίθαις. 
18 ἘῸΣ το 816 ποῖ 60ΠΙ6 ππίο ἴ]ο 

πποππῦ πᾶ τηϊρηῦ Ῥο {οπο]ιθᾶ, απιά 
ναί Ῥαντιθς νυ} ἤγα, που τιηΐο Ῥ]ασ]ς- 
ἨΘΒΒ, απ 4411165ΑΒ, απᾶ ἴοτηροβε, 
19 Απᾶ πο βοππά οὗ ἃ ἐππππροῦ, 
απ {]ιο νοῖσθ οὗ του ᾶβ, πγΠίο]ι φοἱσθ΄ 
ἴμαγ ὑπαὺ Ιοαχᾶ, Ιπίγααίεᾶ ἐμαί ιο. 
ΜΟΥ 5Ποτα]ᾷ ποὺ 6 5ρο]κεπ {ο Όιεπι 
ΔΗ͂ ΤΟ]. 
20 Εον {ου οου]α ποὺ οπάαγο ἐπα 

πυἩΙΕἩ ας οοπηιπαπᾶθᾶ: Απᾶ ἢ 5ο 
ΠΙΙΟἩ ἃ5 ἃ Ῥεαβῦ {οπο] πο Μοτ- 
ἰδ, 1 5181} Ῥο βίοπαᾶ, οὐ ἐῃγτιδὺ 
{ΠΥ τ Ρ τὶν} ἃ ἀατῦ. 
21 Απᾶ 50 ὑογγ]ρ]ο πας {π6 βἰρῃέ, 

ὑμαὺ Μοβ65 βαϊ, 1 εκεθεᾷΊπρ]γ ἴθαυ, 
απᾶ ᾳπα]ο. 
22 Ῥτπί Ὑο αὖο 6016 ππ{ο ποπ 

ΒΙΟἨ, απιᾷ απίο {1ο οἵζγ οἳ {Ππ6 Ηνίπρ 
άοἆᾶ πο Παανγοπ]γ ἆαγαβα]επα, απᾶ {ο 
αἩ ΠΠΠΠΠΕεΥαΡΙ6 οΟΠΠΡαΠΥ οὗ Αηροϊς: 
25 ΤῸ ιο ρεπεγα] αββοιηρ]γ, ἀπ 
Οπατο] οἳ ιο ἤνβίρογη νο] ατα 
Ἰπνγθίε ἴῃ Ἠθανο, δηᾶ {ο ἀοᾶ {ο 
πάρε οὗ 81], απᾶ {ο ἴλο ϱρίτς5 ο 
Ἱαδί ἤθη τηδᾶθ Ῥογ{6ςῦ: 
24 Απάᾶ {ο «6815 {1ο πηθᾷϊαίου οἵ 

ἴ]ια πουν Ι Οογοεπαπῦ, απᾶ {ο {πο Ῥ]οοᾶ 
οἳ αρτίη]!ηρ, εμας βροακαίἩ Ῥοΐέον 
ηπσς {λατ ἐπαῦ οὗ ΑΡοαΙ. 
26 866 {μαῦ γο τοίαδο ποὺ ἴση ἐ]ιαί 

βροα]καίἩ: Γον 1 (αγ οβεαρεᾷ πού 
ὙΠΟ γοΐιβθα Πα μα βΡρα]κο Ο1 
ΘΑ, ΤΟ 1ΠΟΥΟ 5181] ποῦ το 
68ζαρο Ἰΐ ντο ὑπ.) αγγαγ ἔτοὰ Πΐτη᾿ 
ὑμαύ 8ρεαϊοί, ἔγοτη Ἠθανθῃ. 
20 Ἴμμοε8ο νοῖοθ {πη 5Ποοὶς ἐ]ιο 
θαυ, Ραῦ ποὺ 116 Παζ Ῥγοπιςαᾶ, 
ΒΑΥΙΗΡ, Υεῦ οπησο ΤΠΟΥΘ 1 5Π8 Κ ποὺ 
{πὸ οατ/{]ι οη]γ, θαΐ αὖϑο Ἱοπνοι. 
27 Απάᾶ {815 τοογα Ὑεῦ οΏςθ ΠΠΟΥΟ, 

ΒΙσηϊβεί] ἴλο γοπιονίηςσ οὗ ἴποδο 

1881 

ἘΌΙΟΥ αἴξοι Ῥθασο πι 41] 
161, απᾶ {Π6 βαπιοϊΙβοαάοπι τὶ ζ]ι- 
οα{ νυμΙοἩ πο πιαη β]α]] 5686 8 
1ιονᾶ: Ἰοοκίηρ ΘΑ ΠΥ 1]εβῦ 
ἐλογο 6 ΑΠΥ τῆδῃ {πα 2 {α]]οία 
Βῃογῦ οὗ {με ρυϑοθ οὗ ἄοάᾶ; ]αβῦ 
ΔῺΥ τοοῦ οἳ Ῥή6ΐεγπαβς ΒΡ ΪΠρΊηρ 
τρ {γοιβρ]ο γοῦν, απᾶ Ώογεῦγ ὑπ 
ΤΗΥ Ῥο ἀαβ]εᾶ; 1]αο5ῦ {λενε δὲ 
αἩγ {ογηίσα{οΥ, οἳ Ῥγοίαπθ Ῥεγ- 
50Η, 5 Ἔδαιι, πγ]ο {ΟΥ 0916 1ΠΘΡΒΡ 
οὗ τηθαῦ 5014 Ἠϊ5 οὗ ῬΙτζμτΊσ]ς. 

17 ΒῸΣ γο πον ὑπαῦὺ ον Ὑθ 
Ἡο αἰδουνγαγα ἀθβῖτοᾶ {ο ἱππμουὶ 
υπο Ῥ]οβείηρ, Ίο πνας τε]οοῖοᾷ 
(4ου Ἡο Εοαπᾶ πο Ῥ]ασο οἵ 16- 
Ῥοηίαπςς), {μοπρ]ι ο βοασ]ῦ 16 
αιΠροπ{]γ πὶ ἢ ἐθαχς. 

ἘῸΥ Ὑο 816 ποῦ 60Π1ἹΟ πηΐο δα 
πποιιπέ ὑπαῦ τηϊρηῦ Ὦο ἐοποπθ, 
απᾶ {παῦῷ Ῥατηεά τι ἤγο, απᾶ 
πη{ο Ῥ]ασΚκηθββ, απᾶ ἄατ]πθββ, 

19 απά ᾖεπαιρεξβῦ, απᾶ ἴ]ιο βοιπᾶ οὗ 
ἃ Ὀγππαρεί, απᾶ {Π6 γοῖσο οὗ 
ΨΓΟΥ5; ὙγΠ101. υοῖσο {ποὺ ναί 
Ἠααγά Ἱπίγεαίεᾶ ἔλαῦ πο που 
ΊΠΟΥΟ βΠοπ]ά Ῥο Βροκοπ πηΐο 

20 Ώμαπι: Του ἴμαγ οοτ]ᾷ ποὺ ϱπ- 
ἄπχο ὑπαῦ τ] γα οπ]οϊπαᾶ, 
Τῇ ετεπ ἃ βῬϑαϑβϑὺ {οαο]ι {Π|6 τηοπη- 
ἰαΐῃ, 16 58.811] Ῥο βίοπεᾶ: απᾶᾷ 5ο 
Τεαγ [1] πναβ {Πο αρρθαγαπσθ, ἔλαί 
Μο865 Βαϊ, 1 εχεοοἹπσ]γ ἔθαν 
απᾶ απαΚκο: Ῥαέ το αἲο 6018 
απ{ο πηοαπ{ Ζίομ, απᾶ αππίο ἴ]ο 
οἵςγ οὗ {π6 Ηνίης ἄοᾶ, ἴμο Ἠθα- 
γοη]ψ οεγπβδα]στα, ἁαπᾶ {ο δΊπ- 
ἨΠππηθταΡρ]ο Ἰοδίς οὗ απσο]β, ἴο 
{Π6 σεποεγα] αββοπιῬ]γ δα οτε] 
οὗ ὑπὸ Πτδίροτπ πιο 816 θῃ- 
το]οθᾷ ἴῃ Ἡδαγεπ, απᾶ {ο ἄοά πὸ 
Ψαᾶρο οἵ αἩ, απᾷ {ο {π6 ϱρῖγΙ{5 οὗ 
7πδῦ 1πση τηϑθ Ῥογ{[αοί, απ {ο 
Ίο5αβ {ο τηθβΙαίονγ οἳ ἃ ΠΟῪ 
6οογοεπαἩ{, απᾶ {ο {π6 Ῥ]οοᾶ οὗ 
βρτίηκ]πρ ὑπαῦ αροα]καί] Ὦοΐΐον 
Τίμαπ έλαί οὗ ΑΡε]. ἈῬ6ο ὑἐπαῦ το 
γε[αςο ποὺ ἴση ἐπαὺ βροακοαίῃ. 
ἘῸΥ 1 {ΠῸΥ οβοαρεᾷ ποῦ, πληθ 
{αγ το[ζαβοᾶᾷ Πτα ἐπαῦ πγανποῦ 
ἔλεπι ΟΠ ΘΑΥΓΗ, Τα Οἢ τ ΟΥ̓́Θ δλαϊ, 
ποῦ Ὑτο 6β0αρθ, ἼΟ ὑπ αππαγ 
{χοτα ἴση Βίλα «τσαγηπε, τοπ 
Ἡθαγοπ: πγποξο νγοῖσθ {πετ β]οο]ς 
Όλο θαυ : Ότι πον 116 Πα }} Ῥρτο- 
πη]ςοᾶ, βαγίηςσ, Ὑεῦ ο9Π6θ6 ΤΟΥ͂Θ 
πι] Τ πια]ο {ο ἐγθιηρ]ο ποῦ ἴ]ιο 
οατ{] οπ]γψ, Ῥα{ 4150 ἐπ Ἡθατεῃ. 
Απιά 015 ιογᾶ, Ὑαῦ οπΏςς ΤΟΥ͂Θ, 
Βἰσπ]βαί] [Π6 γοππονῖης οὗ ἔποξα 

14 

15 

16 

18 

[ο] το 

29 

24 

2 οι 

109, 
τί 111. 

505, 
Γαἴ]οί]ι 
Ῥαοῖς 
ουν 

κὶπαϊοα 
ΒΩΧ, 

401, αιᾷ 
{ο ἔπλιι- 
πιεγαθίε 
ποσοῖς, ἐπα 
σοπεγαῖ 
αϑϑοη εν 
ΟΥ̓ ατι- 
σεἶδ, αγιῖ 
ἐπα 
ΧΗΣ 
όσο. 

δᾳγ. 
πηγα 
οΓαπ- 
σαεἶ8. 

60), {οδ- 
{απιοέ 

ΤΟΣ, 
έλατι 
«νεῖ 

8ος, 
ἐπαΐ 18 
Γγοπι 
πεαυο)ὰ 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ἙἘΒΡΑΙΟΥ͂Σ. 949 

Ἡ ἘΕἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν 
« / ο Ν » Ν ” Ν / ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύ- 

16 ριον᾽ ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς 
, α ξεν , ε’ / 2/ 

χάριτος τοῦ Θεοῦ μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω 

φύουσα ἐνοχλῇ, καὶ διὰ ταύτης μιανθῶσιϑ 

10 πολλοί’ μή τις πόρνος, ἢ βέβηλος, ὡς Ἠσαῦ, 
ΓΙ ὧ ἈΝ / ΄“ 3 /΄ Ν 

ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδοτο τὰ πρωτο- 
, » ΤΟ η Δ μή Ν 9, 

17 τοκια αὐτου“, ἰστε γαρ ὁτι Καὶ μετέπειτα, 

θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν, ἀπεδοκι- 

µάσθη᾽ μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρε, καί- 
1 Ἁ , 3 / » / 

περἩ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 
» . ’ ’ 18. Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ 

” 19 Ν ΄ / Ἁ 4 Ν ὄρει", καὶ κεκαυμένῳ πυρί, καὶ γνόφῳ, καὶ 

Ι σκότῳ 13, καὶ θυέλλῃ, καὶ σάλπιγγος ἤχῳ, 

καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃ- 
/ ᾿ κ εν / ' ᾽ 

80 τησαντο µη προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον οὐκ 

ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον, Κἂν θηρίον 

θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται ἢ βολίδι 
. 3 91 κατατοξευθήσεται 1 καί, οὕτω φοβερὸν ἦν 

“ 5. τὸ φανταζόμενον, Μωσῆς εἶπεν, "Ἔκφοβός 

99 εἰμι καὶ ἔντρομος. ἀλλὰ προσεληλύθατε 

Σιὼν ὄρει, καὶ πόλει Θεοῦ ζῶντος, Ἱερου- 
Δ » ,’ Ν , » ω σαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, 

’ 15 Ν 5 ’ ’ » 

25 πανηγύρει" και ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν 
) οἴ. ΕἸ Ξ ένω 16 αἳ “ Θ - οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων 15, καὶ κριτῇ Θεῷ 

πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων, 
Δ ή ’ / 3 “ ΔᾺ “ 

31 και διαθήκης νέας µεσίτη Ἰησοῦ, καὶ αἰματι 

ῥαντισμοῦ κρείττονα Πἴ λαλοῦντι παρα τὸ Ἐ1δ 

95 "Ἄβελ. βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λα- 

λοῦντα. εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον 19, τὸν Ὁ 
” 3 - 91 ΄“ 92 ,ὔ 

ἐπὶ τῆς" γῆς παραιτησάμενοι" χρηματίζοντα, 

πολλῷ 3 μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν 
» , 5 τ ε Α 3 “ 3 ’ 90 ἀποστρεφόμενοι οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσά- 

λευσε τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται, λέγων, Ἔτι 

ἅπαξ ἐγὼ σείω”! οὐ µόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ 

91 τὸν οὐρανόν. τὸ δέ, Ἔτι ἅπαξ, δηλοῖ τῶν σα- 

9. αἀᾷ (ν) οἱ 

10. ἑαυτοῦ 

11 (ἀπεδοκιμάσθη (με- 
τανοίας γὰρ τόπον οὐχ 
εὗρε), καίπερ) 

13 0Πι. ὄρει 

15 ζόφφ 

14 πι. ἢ βολίδι Κατατο- 
ξευθήσεται 

15 (0Γαγφ.ἀγγέλων παν- 

ηγύρει;) 
16 ἀπογεγραμμένων ἐν 
οὐρανοῖς 

κρεῖττον 

τὸν 

ἐξέφυγον 

07η. τὸν 

οπι. τῆς 

αἄᾶ τὸν 

πολὺ 

σείσω 
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του, 
παν δὲ 
λαέ, 

Ἰ ον, Ἰεὶ 
118 μοία 
/αφίι 

31051. 
1. δ. 

᾿ Ον, αὐγὰ 
ἴ]ια 
«ία εδ. 

3 ΜΙς, 2. 
10, 

το ΤΗΕ ἨἩΕΡΒΕΝΥΡ Χτ. 27---ΧΤΊΤ. 14. 

1611 
ΏπηρΕ ὑπαῦ απο ΞΠαΚΕΠ, ας οὗ ἐ]πσς 
Ώιαί ατο ππαᾶο, ας {ποβο {Π]|Πρ5 
πη]οἩ «απποῦ Ῥο Ελα]εηπ 1παγ 18- 
ΤΙΣ. 
28 ὙγΠετείοτο πο τοοδῖνΊηρ ἃ ΚΙπΠρ- 

ἄοπι 160} ἑαπποῦ Ὦο πηογεᾶ, "Ἰοὺ 
15 Πᾶν ρνασθ, ὙὙΠΘΥΘΌΥ ππο ΤΙΑΥ 
5οχνο ἀοἆ αεοαερίαΡΙψ πα θατεΥετεποθ 
απᾶ σοᾷ]γ ἔραν. 
29 Ἐοχ οαχ ἄοάᾶ 15 ἃ οοηβιτηῖηρ Πχο.. 

19 Τιοῦ Ῥγοί]ιον]ψ Ίογο οοπ/{ Ίππο. 
9 Ὄο ποὺ {ογροί{αὶ {ο οπθεγ{αϊῖη 

ΡίΥἨΡΟΥΑ, ΤΟΥ ΤΙΕΥΕΡΥ 5οπποθ Πᾶνα 
οπ(ετίαϊπιοᾶ Απροῖς Ἱπαπγαχς5. 
8. ἨἩσαπιοπιρεχ {επι {ιαῦ απο ἴῃ 

Ῥοπάβ, α5. οι πα νὰν ατα; αἴια 
{πο πμ Βα ον αἀτοτειίσ, 85 
Ῥοαΐπσ γου ΒΘ] 65 150 ἴῃ {π6 θοᾶγ. 
4 Ματτίαρο 8. Ποποπταρ]ο ἴῃ αἩ, 

απᾶ {π6 ο ππᾶεβ]εᾶ: θὰ πΥ]ογε- 
ΙΠΟΏΡ6Υ5 απᾶ αἀπ]ίετοις αοα ν]] 
1αᾶρο. 
δ Τιοῦ γοῦν οοπνοτβαοπ 6. ν{]ι- 

οαὐΐ «εονείοαβιθβς: ἃ Πα 6. οοπίθης 
νηζ] 5. ἢ {Π]ηρ5 ἃ5 Υο πᾶνθ. ΒῸΣ 
π6 πίῃ βαϊᾶ, ἘῚ ψ1] πουαυ Ίεανα 
{π66, ΠΟΥ {οΥβα]κο ἐπ66. 
6 80 ὑμαῦ ντο τηὰγ Ῥο]ᾶ]σ βὰν, ΤῊΘ 

ΤιοΥ 15. Τὴ Ἠε]ροαν, ἃπᾶ 1 σ] τού 
16αΥ ν]αῦ τπα εΠα]] ἆο τιπΐο τη6. 
1 ἨοαπισπιῇθΥ ἔ]απι ΠΟ "ανα 

{Π|6 γα]ο ΟΥΕΥ τοι, πο Ἠατθ ΒΡΟΚΕΠ 
ππίο γοα {πὸ ποτά οὗ ἀοᾶ, π]οξα 
{α1{1 {ο]]οπν, οοπρϊάετίπρ {πε επ οὗ 
{Ππ 1} οοπνεΥβαὔΙοἩ. 
8 Ζορα5 Ομτ]ςί {λε βᾶτηθ γορίετᾶαγ, 
απ {ο ἆαγ, απᾶ ΤΟΥ 6ΥεΥ. 
9 Ῥο ποῦ οαττ]εᾷ αροαῦ να ἄἴνενς 

δια βίγαηδο ἄοοίῖπος: {ου 16 15. ἃ 
ροοᾷ ἐπίπηρ ὑπαῦ {πὸ Ἰιδατό "6 ερία- 
ἈΠ Θά τ] ταςθ, ποῦ τ ἢ τηθαΐβ, 
ὙΠ 10 ἢ} ανα ποῦ Ῥγοβίεᾶ {επι {πᾶ 
Ίανο Ῥεοει οεοπρἱαᾷ ὑπϑυϑίῃ. 
10 γε Ἰανο απ α]ίατ τυ πουθοῦ {ΠΟῪ 

Πᾶνα πιο τ]ρ]έ {ο οαῦ 1 ΟΠ βοῦν {ιο 
Ῥαβογπας]ο. 
11 Έοχ {1ο Ῥοᾶϊες οὗ ἴ]ποςδο Ῥοαξίς, 

πυηοξαο Ῥ]οοά 15 Ῥτοιρσ]ό πο ο 
Βαπιοίπαχγ Ὦγ {Ππ6 Πρ] Ῥυϊθϑῦ ΓοΥ βίῃ, 
8Υ6 Ῥανπῦ πού {μα οαπηΡ. 
12 ὙγΠιογαίογο 655 150, ὑπαῦ Π6 

τηΐρτῦ βαπο{γ {ιο Ῥοορ]ε τυ [ἢ 1115 
οὐ Ὀ]οοΩ͂, Βυΐογθα τυιϊποαῦ {πΠῸ 
ραΐο. 
18 Τιεί τ σο ζουί {παταῖοτο αππ{ο 

Ἠϊπα πι ζλοῦ {1ο «αΠΡ, Ῥεατίας 58 
ΤΘΡΙΌΔΟΙ. 
14 ἘΒΟΥ ΠΟΥ Ἠπγο πα πο οοπΙηπι- 

Ἱηπρ οἱσ, υὰὺ πνο βεε]ς 916 {ο 60Π16. 

1881 
Ώήπρς ἐμαῦ ατα ΒΘ, α5 οὗ 
Ώήπισς ὑἐπαῦ Ἠανο Ῥεεῃ τηϑδᾶθ, ἐπαὺ 
{πο56 {Πΐπρ5 ΒΟ ἀχὸ ποῦ 588ἃ- 
χει τηαγ ΤοΙηδῖη. ΠΘΥΕΓΟΤΘ, 16- 
οοϊνίηις ἃ Ἱάπρᾶοτα ὑπαῦ οαηποῦ 
ΡῈ εἩακοἨ, 1εί τ πᾶν 1ρταςς, 
πύ]εγεῦΥγ νο 1ΠαΥ οΏὔεν βετνῖοε 
πγα]]-ρ]οαθίης {ο ἀἄοᾶ πΠιμ 3τθ- 
τογοπςθ απᾶ απο: {ογ οι ἄοᾶ 
15 ὃ, οοπβιΙηῖης ᾖγα. 

19 Τιοῦ Ίογο οἵ {π6 ΏγοίἩγοπ 901- 
2 πια. Ἐονρείῦ ποὺ {ο 5:6 ]ονο 

ππί{ο βίγαπσοχς: ΤΟΥ {ΠΘΥΘΌΥ βοτηθ 
Ίανο οπίοτίαϊποᾶ απσο]ς τπα- 

Ὁ ὙαΘ65. ἩΕΙΠΕΠΙΡΕΥ ποῖ λα 
απο ἴῃ Ῥοπά5, αξδ Ῥοαππᾶ πα 
Όπποπα; {ποῖ μαῦ αγο ον θῃ- 
ἰγϑα θα, α5 Ὀοῖπρ ΤοἩγβε]γες αἶβδο 

4 ἴῃ λαο Ῥοᾶγ. {εί πιαττῖασο δε 
Ἰαᾶ ἴῃ ΠΌΠΟΙ απποης 81], απἆ 
οἱ {π6 Ῥεῦ δε ππᾶεβ]εά: {ον {ογ- 
πϊσα{οτ5 απιά αἀπα]ίετεγς αοα πν] 

ὅ πάρα. 886 το 1γεο Ίτοπι {πὸ 
Ίογο οὐ ΠΊΟΠΕΥ; οοπ{ατι{ νγν10}} 50} 
εήπσς ας το Ἰαγνε: {ον Ἠήπιβα]Ε 
λα Βαϊ, 1 τη] ἵπ το προ 041] 
{Π66, ποῖ Ποὺ 011 1 ἢ αΠΥ πη]βε 

6 ἴογβακο {π66. 80 ἐπαὺ πα σοοᾶ 
6οπγαβοθ Ίνθ6 58}, 
ΤΠ Τιοτᾷ 15 ταγ Ἠε]ρεν; 1 ὙΠ 

ποῦ {θαΥ: 
ὙγΠαῦ 5118}} τηδ 4ο ππ{ο τηθ» 

7 ἨΠεπιεπιραον {που ιαῖῦ Ἠαᾶ ο 
γα]ο οΥ6Υ το, 10} Ερα]ο απ{ο 
γοι {πὸ ποσὰ οὐ ἀοᾶ; απᾶ οοἩ- 
εΙάδτίις {16 Ίδβαο οὗ {1ιεῖγ 4149, 

8 Ἱπηίαίε μεῖν {α1{μ. “6515 Οµτιβί 
{5 ἴ]ιθ Βατπθ τοβίετᾶαγ απᾶ {ο- 

9. ἆαγ, /εα απᾷ δΐίοχ εΥεγ. Β6 ποῦ 
οατγ]εᾷ ἀνὰ Ὦγ ἀἆϊνετ απᾶ 
βίγαπρο {οασμίηρς: ἴον 16 15 ποοᾷ 
ἐπαῦ {Π6 Πποασὺ ΡῈ βία ]5Πη64 Ὦτ 
6τασε; ποῦ Ὀγ τηθαΐβ, "ΠΟΥ ΘΙ ΠΘΥ 
ιαῦ δοοσαριεᾶᾷ {Παπιξε]γες Ἱπεχε 
ποῦ Ῥτοβίοᾶ. 8 Ἠανε απ αΓαχ, 
ν]εγθοί {Ποὺ Πᾶν ποτὶρ]Η{ {ο οαί 
πνΙοἩ ΘεΥΥε {1ο {αῬενπασ]ε. Έοτ 
{πὸ Ῥοά1ος οἵ {]1οδο Ῥοαδίς, πηιοδα 
Ῥ]οοᾶ 15 Ὀτοιρ]! 1πίο {ιο Ἰοῖγ 
Ῥ]ασε ΤΌΥ {π6 Ηῖσ] Ῥτῖεξύ αἱ απι 
οί ευίπφ Του εἶπ, τὸ αν θα να {]ι- 
οαὖ {16 οππαρ. ἨΓΠπογε[ογο {6βας5 
4150, ἐπαῦ 116 ταῖρ]{ 6απο{γ {Π6 
ῬΘΟΡΙΘ γα]. 15 ουν Ὀ]ΟΟΩ͂, Βαῖ- 
{εγοᾶ πη]οαῦ {ο ραΐα. Το τι 
Ώλογοίογθ ϱο {ογ]α απο Ἠ τη ση {]ι- 
ου {πα οαπηρ, Ῥδστίης 1115. 16- 
Ῥχοαςσμ. ΒῸΣ πε πᾶν ποῦ Ἠοτε 
απ αρίάϊπρ οἵίψ, Ραῦ στο 5οεῖς 

το Αἰδον {ο οὐέῃ πΥλῖολ 15. {ο 60Π16. 

29 

1 [ο] 

11 

1ος, 
ιατε]ς- 
Γιπιεδς 

305, 
ποσὶ 
εαν 

86}. Τι 
οι 
{γι οἵ 
πηϊπᾶ Ὦο 
7πεο. 

αγ. 
ΠιαΡΙΠΙΕΥ 
ο) 11γε. 

δαγ. 
τωπίο πια 
αΠ68. 

δατ. 
εὐαἰκοὰ, 

Τατ. 
ἀπιγοισῆ, 
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4 Ἶ ν᾿ οὗ 16 « , 
λευομένων τὴν”, μετάθεσιν, ὡς πεποιημένων, 

Α 

98 ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα. διὸ βασιλείαν 
” / / ΕΣ / 

ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες, ἔχωμεν χάριν, 
«πι, ΄ 3 , - -- Δ 

δ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετὰ 
κ᾿ Ξ ς πα εἰ α 

90 αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας”' καὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν 

πῦρ καταναλίσκον. 

1985 Ἡ φιλαδελφία μενέτω. τῆς φιλοξενίας 

μὴ ἐπιλανθάνεσθε διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν 

8 τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. μιμνήσκεσθε 

τῶν δεσμίων, ὡς συνδεδεμένοι τῶν κακου- 

χουμένων, ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι. 
- « ΕΣ 

4 τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι, καὶ ἡ κοίτη ἀμίαν- 
. ΄ 1 Ν ν - « ΄ 

τος πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός. 
5» / { / ΕΣ ’ “ 

ὅ ἀφιλάργυρος ὁ τρύπος, ἀρκούμενοι τοῖς παρ- 
΄ . 4 Ν ” » ΄ 9 “« 

οὔσιν᾽ αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Οὐ μή σε ἀνῶ, 
Σο ” / » / ιά 

6 οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω. ὥστε θαρ- 
- - ΄ Ξ ῃ 

ροῦντας ἡμᾶς λέγει, Κύριος ἐμοὶ βοηθός, 

καὶ” οὐ φοβηθήσομαι» τί ποιήσει μοι ἄν- 

θρωπος.3 
ἡ ΄ « , 3 ΄σ " 

1 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες 
- ν - σὰ 9 

ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ" ὧν ἆνα- 

θεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, µι- 
. κ᾿ “ ΄ 

8 μεῖσθε τὴν πίστιν. ᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς 
/ » “- 

καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

9 διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ περιφέ- 
. λ Ν “ 

ρεσθεῦ καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν 
’ 3 9 

καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελή- 

10 θησαν οἱ περιπατήσαντε.. ἔχομεν θυσια- 
η - - 

στήριον, ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξου- 
η α .- τ 11 σίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. ὧν γὰρ 

5» ΄ὕ, Ν - 

εἰσφέρεται ζώων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας 
" . “ " κ ν 

εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων 
ΔΝ ”, ΄σ 

τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμ- 
΄ μὴ ΕῚ ζωὴ “ 

15 βολῆς. διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ 
- 3 / Ὁ Δ ’ ” - / 

τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύ- 
” ’ 3 νὰ Ν - ΩΣ 

13 λης ἔπαθε. τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν 
»» ΄“΄ - ΔΝ τ δ ΕΣ ”- 

ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ 
΄ » ΕΣ “᾿ ΄ 

14. φέροντες. οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν 
΄ 3 ΔΝ ι » - 

πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. 

35 τὴν τῶν σαλευοµένων 

35 εὐλαβείας καὶ δέους 

3 οπι. καὶ 

(φοβηθήσομαι) 

(ἄνθρωπος :) -- 

ὅ ἐχθὲς 

ϐ παραφέρεσθε 
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15 ΒΥ τη {]ιογοίοιο ἰθὺ τὸ οὔεν 1ὅ Τητουρῃ Πάπα τὐμθη Ἰαῦ ας οΏεΥ 1 Βοπιο 
{π6 5δουϊῆοθ οὗ Ῥγαϊδο ο ἄοᾶ οοη- πρ ἃ βΒαογίβοο οὗ Ῥγαϊθο {ο ἀοᾶ | Ἀποϊοηί 
ΑπααΠγ, ναί 15, ὑπ ταις οἵ οι’ οοπΙππα]]σ, ναί 15, 6116 ἔντιὑ οἳ ας 

167. εοη- | 1105, Γρϊνίης {Παπ]ςς ἴο 5 Ναππο. 1Ρ8 π]ῖο]ι τηα]κο οοπ{εββίοη Το | (ποπ. 
παρ 16 Ῥτί {ο ἄο ροοᾷ, απᾶ {ο οοτη- | 16 Πἴβ παπα. Βαῦ {ο ἄο ροοᾷ απᾶ 

; τηπηϊοαῦθ {ογρεῦ ποῦ, {ου ση βαοῖ 1ο οοπητηππ]σα{θ {ογσεῖ ποῦ: ἴον 
βαοΥ1Π665 ἄοά 15 Ὑ716}} ρ]εαςεά. τὶ Απο βαογ]ῇσες ἄοᾶ 15 νγθ] 

"ον, 17 Ο}Ραγ ἔματα ἐπαὺ Ιπατο {πο τα]ο | 17 Ῥ]θαβεί. ΟΡεγ ἔΠετα ὑπᾶῦ ανα 
σωᾶε. ΟΥ̓́Θ τοι, απᾶ βαυπηό γοἩισβε]νας: {ιο τα]ο οΥεχ σοῦ, απιᾷ βαὐπαῖζ {ο 

{οΥ ΠΟΥ ππαίοἩ Τον 7ο 8οἩ15, 85 ἔλεπι: ΤΟΥ [ΠΟῪ ππαίοἩ ἵπ Ῥεμαὴ 
ἔπεγ ια πηαςδῦ ρῖνε αοοοπηῦ, (]ιαῦ οὗ τοτγ βοπ15, ἃ5 ἴ]ιογ ὑπαὺ 5}811 
ΠΟΥ ππαγ ἆο 15 ὙΠ 1ο, απᾶ ποὺ 6ῖνο δοοοπηῦ ; ὑμπαῦ ἔπ τπαγ ἆο 
τὶ ἢ ρυὶθῖ: ἴον ὑπαῦ 15 ππρχγοβίαΡ]ε {15 ὙΠ} 10γ, απᾶ ποῦ πμ 
ἴον τοι. Ὡρυϊοῦ: ἴον Πίβτοεγε ππρτοβίαβ]ο | 3. 
18 Ῥταγ {ον 15: [ον πο ὑχτιϑὺ πε {0Υ 7ο. εμρά τς 

Ίαγο ἃ ροοᾷ Θομβοίθμοθ ἴῃ 8} ὑήπρΕ, 18 Έταγ Του τι5: 10Υ πθ 8.Υ6 Ῥεί- ᾿ξ 
τ] Πρ {ο Ίνα Ἠοπεβί]γ. Βα θα ἐλαί στο Ἰαγο ἃ ροοᾷ οο- 
19 Ῥαΐ 1 ῬεβδεεοἩ τοι ἴἶπο ταίμετ 5οἴεησςα, ἀθβίτίηρ {ο Ἠνο Ποπεβί]γ 

ἴο ἆο 118, ὑπαῦ 1 πιαγ ο χοβογεά | 19 ἴῃ 811 (Ηπρςδ. Απά Τ αχ]λοτῇ γοῦν 
το γοι ἴμθ ΒΟΟΠΘΓ. 6 τηογθ εχοθε(Ἱπρ]γ {ο ἄο {π15, 
20 Νοπη ἴπο ἀοᾶ οἳ Ῥεαςε, ἴλαῦ {μᾶὺ 1 τπαγ 6 τοβίογταᾶ {ο τοι 

Ῥγοαρ]{ αραῖη χοπ πε ἀειᾶ οὐ {86 ΒΟΟΠΕΥ. 
Τιογά ἆ6βαβ, ὑπαῦ ρυϑαῦ 5Περ]μενᾶ οἳ | 20 ἈΝοπ {μεθ ἄοᾶ οὗ Ῥεασαθ, Πο 
ἴλο 5ἩθοαΡ, {πγοιρ]ι πο Ῥ]ουά οὗ {μα ῬτοιρΏί ρα Ίτοπι {πο αθϑᾶ 

"ον, Τεδ- | ενογ]αβίίηρ ΙΟοτεπαπί, Όλο στοεαῦ «Περ]πεγά οὗ {16 566 Ὁ 
ζαπισπὸ, 21 Μαχκο γοα ρεγ{εοῦ ἴῃ ετενγ ροοᾷ δ) {μα Ῥ]οοᾷ οἳ πο εἴεγηα] | 505, ὃ. 
"ΟΥ̓, σποχ]ς {ο ἀο 15 ση], πονάς ἴῃ εογεπαΏ{, ευεπ οὐ Τιογᾷ ἆθρας, | ασ. ἔνι. 
ἀοἴπρ. γοα ναί πνἨῖα]ι 18. πεΠρ]εαρῖης ἵπ | 21 τη8κθ γοι ρογ[οσῦ ἵη 6ΥΕΙΥ ροοᾷ 

μῖ5 βιρηνῦ, (Πγοαρῃ 9685 Οµτ]ςί, {ο 4{ῃ]πρ {ο ο Ἠῖ5 η], σγον]ΐτισ ἴῃ | 4 ΜαπΥ 
ποια 6 ϱΊουγ ΙῸΥ ετεχ απᾶ ετεν. ὅπ ἐμαί ὙΠΟ 15. πγε]]-ρ]θαβῖης | αποεηί 
ΑΠΙΘΗ. ἴῃ Ἠΐς αἰσηί, {μποισῃ 9658 Ὃ ΠΟΣΙΣ 
2ο Απᾶ 1 Ῥαβεεεμ τοι Ῥτείμγεῃ, Οµτ]βῦ; {ο π]οπι ὅδ ἴπο ρ]ουγ | υογ]. 
Βα δι ο του οὗ οκΠογίαίίοῃ, ΤΟΥ 6{0Υ 6Υ6Υ Δ Πα 6Υ6Υ. ΑΙΠΘΗ, 6 Μαιν 
Τ Ἰαγο ση] ξθεη ἃ Ιεῦζε; πηίο γοαἵπ 22 Βα 1 οχ]οχῦ τοι, ῬτείμγδἨ, | αποὶοπέ 
ἔθνν νου. θαυ γη {π6 πνοτά οἳ εχ]λοτία- | ααἰ]οχ]- 
285 Ίίποι ο, ὑπαῦ οὐ Ῥγοί]μεν ἄοπ: Σου 1 Ἠανο τυτίέοη απο [1688 τεθᾶ 
ΤήπιοίἩγ ἰ5 βοὺ αὐ ΠῬουίγ, τι ἢ υπό. 28 Το ἴῃ ἔθ πονάς. Κπον ποιο" 
1 ο οοπιθ ΒΊΙΟΥΙΙΥ, 1 π]] βοο τοι. Ὠναί ους Ὀγοίλμεν Τπποῦγ Ἠαθ]ι | Ὁ ΟΣ τὰ 
24 ϑαϊαῦθ 811 {παπα ὑπαὺ Ἠανο {116 θη βϑῦ αὖ Πρετίγ; ει ἢ πγ]ιοπ, 1 ο. 

χπ]ο 9Υ6Υ Υοα, απά αἲ {πο Ραϊπίς. 116 «οππθ ΕΠοσ{]γ, 1 ὙΠ 566 το. | ἐΐφ αὐ. 
Τ]ιογ οἳ ΤίαΙγ βαϊαΐθ τοι. 
Ὁ ἄταςο μὲ ψὶ τοι 811. Ατηθῃ. 
41 Ὑνεϊ οι {ο {πὸ ἩΘΌΓΘΥΒ, {ΟΠ1 Πέα1Υ, 

Ὦν ΤΙΠΙΟΙΙΙΥ. 96 

24 ΒῬα]αίο 811 ἔΊετη ὑπαῦ πᾶν {μα 
χπ]ο οΥοχ τοι, απᾶ αἩ {πε βαϊηΐβ. 
Ἐπεγ οἳ Τία]γ βα]αίε τοι. 

ἄπταςο Ῥο τι τοι 811. Απιεῃ, 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ἘΒΡΑΙΟΥΣ, 

16 δ αὐτοῦ οὖν" ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως 
ν ι - τς - ο ῃ 

διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ᾽ ἔστι, καρπὸν χει- 
͵« « 

, ς , ο 8. "Δ τι - “ 
1ῦ λέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. τῆς 

ν » 4 κ᾿ / κ.» / . 
δὲ εὐποιῖας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε 

’ Ν / 3 ΄“ « / 

τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός. 
/ - «ς ΄ « “ ν « ’ . 

17 πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ υπείκετε 

αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
ΜΝ / : ἃ - 

ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες' ἵνα μετὰ χαρᾶς 
-- ΄“ δ ο 

τοῦτο ποιῶσι, καὶ μὴ στενάζοντες' ἀλυσιτελὲς 
Ν -- - 

γὰρ ὑμῖν τοῦτο. 
᾿ κὶ ο Ι8 Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν πεποίθαμεν ὃ 

" “ “ 

γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι 

19 καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. περισσο- 
΄σ -- - α 

τέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, (να 

τάχιον ἀποκατασταθώ ὑμῖν. 
“ ε » Α 5» 

ῳῃ. Ὅ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ 
΄σ ᾿ ΄“΄ , αὐ 

νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν 
, Ἔν 

ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν 
3 - / ο ο » Ν ἕ 9 

9] Ἰησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ 

ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ πος η ΠΝ 7 

ποιῶν ἐν ὑμῖν 10 τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, 
να 9 - - ὃς 9 ε / 3 4 

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 
. α μονή γκο] 
5. Παρακαλώ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε 

- ’ - 

τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως' καὶ γὰρ διὰ 
η , » , ε α / ᾿ 93 βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. γινώσκετε τὸν 

᾿ Δ , 

ἀδελφὸν 1: Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ᾽ οὗ, 
5" / ” ”/ « - ἐὰν τάχιον ἔρχηται, ὄψομαι ὑμᾶς. 

ΕῚ 2 / Ν , ΄ 

2: ᾿Ασπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους 
ς - 

ὑμῶν, καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. ἀσπάζονται 
ς ΄“ ο” ᾿ ΄ ΕῚ / 

ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας. 
9 6 / Ν / « - 9 , 

9ῦ Ἢ χαρις μετὰ πάντων υμών. ἀμὴν. 

ε -“ 

[Πρὸς "Εβραίους ἐγράφη ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας 
Ν διὰ Τιμοθέου. 13 

7 Μαγφ. οπι. οὖν 

8 πειθόμεθα 

9 οπι. ἔργῳ τετ, ποὲ 
πιά. 

10 ἡμῖν ἐεσὶ, ποὺ πιαγϱ. 

1 αὖᾶ ἡμῶν 

-" ρῆι, 8ιι08ογἱρίϊοι 
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"ο, 

σΙογ1/. 

0», 
ευϊῖ, 

ΤΗΕ 4ΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΡΘΤΙΕ ΟΕ 

ΑΜ Τι, 

1611 
1 ΑΜῈΒ ἃ 5ογναπί οἵ ἀοᾶ, δι οὗ 

{π6 Τιοτᾷ 7655 ΟΠγ δύ, {ο ὑπ ὕνγοϊνθ 
Τγίρος 10} ατα βοα{{οτεᾷ αὐτοαᾶ, 

Ἰ στοείίης. 
2 ΜΥ Ὀτοεί]ιναπ, εοπη! 1{ αἩ 1ο πο 

γο Γα]] 1Πίο ἀἱναγβ {οπιρίαΙοΠς, 
ὃ Κποπίηρ ἐλὲ8, ὑιαῦ {16 ὑγυίηρ οὗ 
χοῦ αἰ. σου κοῦ ραίεπος, 
4 Ῥπαί 1εῦ ραΐϊοησθ πᾶν 16) Ῥεχ[εοί 

σον, Ὅλαῦ γε 1παΥ Ὀ6 ρεγ{αςί, απ. 
οπ/{]χγο, γαηαησ πομῖης. 
ὅ Τῇ απγ οὗ τοι Ἰαο]ς πηδάοπα, Ἰοὺ 

Ἠΐπη αξ]ς οἵ ἀοᾶ, ὑπαὺ ρἰνεῦ] {ο 41] 
ΤΗΘΏ 1ρο6γα]1γ, απᾶ αρυταϊάεῦ] ποῦ: 
απᾶ 16 εἶνα]] Ὄο σίνϑῃ ΗΙτη. 
6 Βα 1εῦ Πῖτη αξίς ἴῃ αι, πολίτης 

γ/αΥΘΤΙΠΡ: ΤΟΥ ο ὑπαῦ πιανοτεί] 15 
Ί]κο ἃ Ίγανο οἵ {ιο 5θα, ἄτίνει τ} 
{πὸ πηήπᾶ, απ {οββδεᾷ. 
7 Ἐν 1εί ποῦ ναί τηαπ ἑμήπ]ς (πα 

Ίο 5811 τοσθίνθ ΑΠΣ ὑμίπς οὗ {16 
Τιοχᾷ. 
8 Α ἀοτπρ]ο τηϊ θα τηἉτ {6 πηβία)]α 

1η 81] Ἠ15 ὑγ8 5. 
9 Τιοῦ {π6 Ῥγούποι οἵ Ίοπ ἄθρυθθ 

Τ᾿ ϑ]οῖοθ ἵπ ὑἐπαῦ Ἡο 15 εχα]{εᾷ : 
10 Βαὺύ {1Π6 τ]ο], ᾿ὰ ὑπαῦ ἢ 15 τηδᾶθ 

Ίου: Ῥδεααβδο ἃ5. ο Ποπεν οἵ {μα 
σταβς Π6 5181] ραβ5 απατ. 
11 ἘῸΣ ἴμο ὅπη 15. ΠΟ ΒΟΟΠΘΣ ΥΊΒΕΠ 
να ἃ Ῥαγηίπρ ποῦ, αὐ 1 του θύῃ 
{λαο ϱΥαβΒ: απά {πο ἤονγου ὑπουθοῦ 
Τα]]1αί1, απά {Π6 ργαςθ οὗ {1ο ΓαβΗΙΟΠ 
οὗ 16 ρογ]βμοῖ]: 50. 8150 5Πα] {86 
ΥἹΟῚ τηαη ἴδ 46 απγαγ ἴῃ Ἠ15 πγαγΒ. 
12 Ῥ]οβεοᾷ ἵ5δ ἔμο τῇδ ὑπαῦ 6η- 

ἀατοῦη ἐθυυρίδίϊοι : Ε0Υ 6 ΠΘ 15 
{υ]6 4, Ίο β]ια]] γϑοϑῖγθ {ο οτονΏ οὗ 
16, ν/ΙεἩ {πὸ Τιογα αμ Ῥυογηϊβθα 
{ο ποτὰ {]ιαῦ Ίογο Πΐτη. 
18 Τιοῦ πο τη βαγ π]θη Ίο 1β 

ἰαπαρίαᾶ, Τ απα {ετηρίεᾶ οἵ αοᾶ: ἴον 
αοᾶ οαπποῦ ο {εππρίεᾶ πι 1 ον]], 
ηθί{]δυ {οπηρίεῦ]η ο αΠύ 1ΠαΠ. 
14 Ῥπί ουοΥγ ππαἨ 15 {οπηρ{έεᾶ, 6 ἢ 
ἢ 15 ἄταννη απγαγ οἳ 1118 οἵ 1αβ0, 
απᾶ επθ]οο. 

1 

1: 

1881 
1 «λνες, ἃ 1βογγαηί οὗ (οᾶ απᾶ 

οὗ ὑπὸ Τιογᾷ “6815 ΟἨτ]ςί, {ο ιο 
{πγε]νο ἴχῖρεας ν/ΙεἩ αχγα οὗ πε 
Ῥιβρογρίοη, ρτθείίπς. 

2 Οοαπί 16 αἲ 105, πα Ῥταίμταη, 
πηοατ γε 181] Ππίο ππαπ![ο]ᾷ ὄ{ετηρ- 

8. Φαύοηϑβ ; Ιπονήπρ ὑπαὺ {ιο ρου 
οὗ γοῦν ἴδ] ὑγου κοί Ῥαΐιεπςθ. 

4 Απᾶ Ἰοὺ ραΐίεπος Ἰαγο ἐΐ5 ρετί[εοί 
ο], ὑμπαῦ γο ππαγ Ὦο Ῥουΐθοῦ 
απᾶ επ τε, ]αο]κῖηρ ἴῃ πούμϊηρ. 

ὅ Βα 1 δὴν οἵ τοι Ἰδοκθίῃ νβ- 
ἄοτῃ, 166 Ἠϊπι 8.851. οὗ ἄοά, πο 
βἰνεῦα {ο 811 ἨἩρεγα]ψ απᾶ τιρ- 
ῬγαϊάαείἩῃ ποῦ; απά 16 β]ια]1] ΡῈ 

6 ρῖνεν τη. Βεῦ Ἰοὺ Ἠϊτι ἃ5κ ἴῃ 
Ταῦ, ποµίησ ἀοπρίησ: ΤΟΥ Τε 
ναί ἀοαδίαίμ 15 1]το {Π6 6αχρο οὗ 
πιο 56α, ἀτίνειι Ὦγ ἴ]ιο νηπά απᾶ 

Τ ἴοββεα. Ἐον 1εῖ ποὺ ια πα 
ἀπίῃς {Πιαί ο 5181] τοσσίγο α1ΙΥ- 

8 Ὠήτπρ οὗ {1ο Τιονᾷ; ἃ ἄοτρ]δ- 
τηϊ "64 ππαη, ππηβίαρ]ο ἴῃ 811 5 
Ὑγα 5. 

Ῥαἱ οὐ {π6 Ὀχοί]αυ οὗ 1οπγ ἆ6- 
6τοε ΡΙΟΥ ἴῃ 5 Ηϊσ]ι εβίαίε: απιᾶ 
ια τοῖν, ἵη ὑμαῦ ο 15 τηϑᾶθ Ίοτη : 
Ῥεεααδο ἃ5 {πο Πουγεν οὗ {Π6 ρΎ δ 55 
Ἡο ελα] Ῥᾷ855 απαγ. Έον ἐπ 
5) αγΙδείμ τ] {πὸ Βοουοῃϊηρ 
ὙΥΪ ΠΩ͂, απᾶ πὰ Ππουθίῃ {Π6 ρταβς: 
απᾶ {ο ἤονγου. ἐπουθοῦ {α]]αί]ι, 
απᾶ πο στᾶσα οἵ {ο ΓαδΗ1οἸ οὗ 
10 Ῥοχίδ]αεία: 50 ἃ150 5181] πο 
ΤΊΟἢ 1ηα δ 6 απγαγ Πα Π15 ροῖπρς. 

Ῥ]οβςεᾷ 15 ἔ]οτηαπ ἔ]αῦ οπάχ- 
αν {επιρίαίονι: ΤῸ Ὑθη 6 
λα] Ῥοεπ αρρτογεᾶ, 11ο β]α1] τα- 
σσἵνο ἴ]ο ογονυπ οἳ 16, πησἩ {λε 
1,ογᾶ Ῥτοπήβαί] {ο 1ποτη ἐπα ]ον 8 

ὃ ἴση. Τιεῦ πο 1ηαη 580 ΏΘη Ἰε 
15. {οπηρίοᾶ, Τ απ {οπιρίεᾷ ὅ οὗ 
ἀοᾶ: Τον ἄοᾶ δοαπποῦ Ῥο ξοτηρύ- 
οἆ νι Τον], απᾶ Ίο Ιήπηβα]Ε 
{οπρίεί]ι πο ΊπαἩ: αὖ θα ΟΠ τη 
15 ϑρσηρ θα, νησι Ίο 15 ἄγανγῃ 
Άπγαγ Ὦγ ΗΒ οὐ Πιϑῦ, Δ επι]ορᾷ. 

ὋὉ «Ὁ 

η 

[Ὡ] 

η». 

1αν. 
θογιζ- 
δεγυαί. 

3 αν. 
«Οἱ 5767. 
2ο). 

δουν, 
ἐγϊα δ 

4 Οὐ, {λαέ 
α ἄοιιὈ{έ- 
ηυϊηαοεῖ 
ἩναΊ,, τι71- 
δέαῦο ἴτι 
αἷὶ μὶξ 
Ίυα1/, 
διαὶ 
γεοεῖυα 
ατιγ- 
ἐπίῃ ο 
ἴλιο 1 οὐ ὰ. 

5 αν. 
7ηοπο. 

605, ἐς 
τιν εί 
σαι ου 1 

Τατ. 
ου 
ἐπιϊησ5. 

8 ΟΥ, 
{επιρ{ειῖ 
ὃν 8 
οτθτι ζι5ί, 
δεῖ 
αγαιώι 
αιυαν ὮΥ 
16, αγιᾷ 
επέἰςεά 



ΤᾺ ΟΣ 

ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ. 

- Δ 2 “τὰ 1 Ἰάκωβος, Θεοῦ καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χρι- 
΄- “ “ - ” » ΄ 

στοῦ δοῦλος, ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ 
- / 

διασπορᾷ, χαίρειν. 
΄“ ν ς / ” / 

9 Πᾶσαν χαρὰν ἠγήσασθε, ἀδελφοί μου, 

3 ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, γι- 
ς “ ΄ 

νώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως 
ε ο ο νο τε . »” 

4 κατεργάζεται ὑπομονήν ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον 
σ 3 ΄] «7 

τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, 
ή 

ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. 

5 Ἐἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω 
κ  “ ᾿ - - ε - 9 

παρὰ τοῦ διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς, καὶ 
Ν ᾽ ’ ΟἿ { Ε] “ » 

6 μὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτῷ. αἰ- 
, δ} / κ᾿ ΄ ο 

τείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόµενος' ὁ 
Δ / ιά / ” 

γὰρ διακρινόµενος ἔοικε κλύδωνι θαλάσσης 

7 ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ. μὴ γὰρ οἰέσθω μιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ. μὴ γὰρ 
ς 5 » ον Ω / ’ Ν ” 

ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήψεταί τι παρὰ τοῦ 
8 Κυρίου. ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος1 ἐν 

πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 
ς Δ ς κ᾿ “ 

9. Καυχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ 
“ ἡ το το πε αὐ ῃ » κε , 

10 ὕψει αὐτοῦ" ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει 
ο, 2/ , 

αὐτοῦ" ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται. 
3. τῇ Ν « ο Ν ΝΥ , Ἔ 

11 ἀνέτειλε γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι, καὶ 
3 { ο) / Δ Δ 2 Ε ΄ 

ἐξήρανε τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ 
ς 3 ΄ - 

ἐξέπεσε, καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐ- 
- Ὡ ε - 

τοῦ ἀπώλετο᾽ οὕτω καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς 
πορείαις αὐτοῦ µαρανθήσεται. 

Ἂν ἁ 

19. Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν" 
μὲ / , / Ν ΄ 

ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τὸν στέφανον 
- ΄“ ΩΣ 3 ὯΝ ε ΄ 9 ΄ 

τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος” τοῖς 
9 “ ” / 

13 ἀγαπῶσιν αὐτόν. μηδεὶς πειραζόμενος λεγέ- 
“ 3 9 κ - η ἐδ ες Π ν᾿ 

τω ὅτι Ἀπὸ τοῦ Θεοῦ πειράζομαι" ὁ γὰρ Θεὸς 
, - 

ἀπείραστός ἐστι κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς 
, . 6 - 

Ἡ οὐδένα' ἕκαστος δὲ πειράζεται, ὑπὸ τῆς ἰδίας 
» / 5 / ΄ 

ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος, 

1 (Κυρίου. ἀνὴρ δίψυ- 
χος, ἀκατάστατος ἰεαί, 
Κυρίου ἀνὴρ δίψυχος, 
ἀκατάστατος Ίπατῇ.) 

3 οπι, ὁ Ἱκύριος 

ὅ (Ἠατᾳ. πειράζεται ὑ- 
πὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας.) 
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1611 
15 Τῆοαη π/Ίεη Παιδί μα ἢ οοποοϊνοαᾶ, 

10 Ῥχϊησείι {οτί Εἶπ: απά 512, 
ψηαν 165 15 Ἀπὶςμαᾶ, Ῥτίπρεία Του ἢ 
θαι. 
16 Ώο ποῦ ΘΥΥ, ΤΥ Ῥε]ογεά ῬγοίἩτεη. 
17 Ἐνοαυγ ροοά ϱΗΐ, απᾶ ενειγ Ῥοαχ- 

{οοί οἱ 15 ἴχοια 4,ογε, απά οοππεῦἩ 
ἄοππα ἔχουσα πο Ἠαίμεν οἵ Ηρ]μίς, 
νε] πλοία 15 πο νατΙαβΙθπσβΒ, πεῖ- 
που βῃδᾶον οἵ ὑπγπῖης. 
18 ΟΗ Ἠϊβοπη νι] Ῥοραί Ἠθ τας, ὙΠ 

ἔλιο πιογᾶ οὗ Ἐναῦμ, ναί ντο 5που]α 
Ῥο ἃ Ἰαπᾶᾷ οἵ βυρβύζυϊβ οἳ 15 ογ68- 
ὕμγ65. 
19 ὙΥ ΠΟΥ ἴου τὴν Ῥε]ογεᾶ Ῥτοίμτα, 

1εῦ ΘΥ̓ΘΥΎ τηδη Ῥο Απ ὑο Ἠθαχ, 8107 
{ο βρεα]ς, βου {ο συμ. 
20 Ἐον ὑπὸ ντα] οἳ τα ον κοί 

ποῦ ἴμο τισμίαοπςπεςς οὗ αοᾶ. 
21 Ὑποναίογο Ίαγ ἀρασὺ 811] Π]0Π1- 

655, αγά Βα ρον οἳ παρ ]1Π655, 
απᾶ χασθῖνο τὶ τηδε]αιθβς {1ο 6Ἡ- 
ρταξ{οᾷ που, π]Ιε 15 8016 ἴο ΒαΥθ 
γοιτ 501115. 
22 Ῥτπί Ὦαο γο ἄοετς οἳ ἴ]ο πποτᾷ, 

απᾶ ποὺ Ἠθαγθγς οΗ]γ, ἀεσεεϊνίπρ τοι 
οσπι 5ε]νθ». 
20 Ῥον 1 αΠγ Ῥο ἃ Ἠθατεν οὗ {Π6 

πγοτᾶ απᾶ ποῦ ἃ ἄοσγ, Ἡε 15 π|κ 6ο 
α τῆ) Ῥο]ιο]άϊτπσ 5 παύητα] ἴδ 66 ἴῃ 
ἃ ϱ]αβς: 
24 Έου πὸ Ἰοα]ο]ᾶσοίἩ Πήπηδε]Ε, δᾶ 

ροοῦἩ 5 νὰν, απ ϱἰταϊρηίαγαγ ἴου- 
σού ν]αῦ ΤΠΏΤΙΘΥ ΟΓΤΠΒΠ ἢ Θ γ/4Ρ. 
26 Ῥπί πν]λοβο ΙοοΚκεί] ἰηΐο πο ρογ- 

{6ο Ίαν οὗ Ἠμανίγ, δα οοππαί]α 
ἐλεγεῖα, Ἰιο Ῥείΐης ποῦ ἃ Μοτρου[α] 
Ἠδαχ6χ, Ῥιιῦ ἃ ἄοοχ οὗ {Ππ6 σους, {815 
Τη 5881] θ6 Ῥ]οξβοά [πὶ Ἠϊ5 Ἰ ἀθϑᾶ. 
20 ΤΆ απγ τα ὩΙΏΟΙΡ Τοι 5661 {ο 

Ῥο τοϊρίοιβ, απᾶ Ὀτιά]είῆα ποῦ 8 
ίοπρπο, Όαί ἀεσεϊνείῃ Πῖ5 οπ Ἠθασί, 
015 ππαι]ς ΤΘΠΡΊΟΗ 15 να]η. 
27 Ῥατο τεΗρίοη δ πα τπάςβ]εᾷ Ῥο- 

ἴοτο (4ο απά ὑπὸ ΤΌΠΟΥ 15 15, {ο 
νιβῖς ο {αἴμοχ]οςδς αιιά πϊἄοννβ ἴῃ 
Ειοῖν αβ]ιοβίοπ, απ νο Κεερ ΠΙΠΙΒΕΗ 
ππβρούέος ἔγοτη ὑπ ποτ]. 

ϱ ΜΥ Ὀτοίμτεμ, Ἠαγοα ποῦ {Π6 ζαϊ ἢ 
οὗ οι Τιογά «6815 Οµτ]δί ἐλ 7,ογὰ 
οἳ ϱΙοΥγ, υηΙθ]ι ταβρεοῦ οὗ 6ΥΒΟΠΡ. 
2 ἘῸΣ 1 ποῦ οοπιθ πιηΐο ος 

ΤΑΒΡΕΙΗΡΙΥ ἃ τη πα ἃ ρο]ά τ1πᾳ, 
ἴῃ ροοᾶΙψ αρραγε], απά {ΠΟΥ «οΠ16 
π 460  ῬοοΥ 18Η, ἴῃ νο ταᾖ- 
1ΘΗ{: 
8 Απά το πᾶν γοβρεοῦ {ο Ἠϊπῃ {λαί 

νυθαγαεῦῃ ὑπ ραν ο]οίμίπᾳ, αι βὰν πτ- 
ἰο ἴση, 10 0ο ΠΘΥΘ 1η ἃ σοοα ρ]αςα: 

15- «Τ. 8, 

1881 
15 ΤΊ θη {πὸ 1αϑῦ, 6 16 Παζ] οοἩ- 

οαϊναᾶ, Ῥδατεῦ] βίῃ : δη6 {16 51}, 
ΠΘη 16 18 {απ]σγοσνα, Ὀτϊησθί]ι 
{οτι ἄθεαίμ. Ῥο ποὺ ἀεσαϊνεᾶ, 
ΤΥ Ῥε]ογθοᾶᾷ Ὀτείπτεπ. Ένεινγ 
δοοᾶ 1ΡΗΐ8 απᾶ οΥοιγ Ῥουΐθοῦ 
Ῥουι. 15 ἔγοιη ἆ3ρονο, οοπῖηρ 
ἄοσπ {γοπι {πὸ Ἠπί]ιου οὗ Πρ]ιίς, 
ὙΠ} Ὑ/οΤΩ 68Π Ὦ6 πο γαγΙαθίοἩ, 
πθίζμον ΕΠαάονυ ὑπαὺ 15. οαξί Ὦγ 

18 ανπΐηρ. Οὐ Πἰβ οι γη] Π6 
Ῥγοπρηῦ τις Του ἢ Ὦγ {π6 που οὗ 
{ας}, ἐπαῦ τγθ 5μου]α ο 5, κἰπᾶ 
οἵ ἢγβύξυυ 5 οἳ 115 ογθαίτθβ. 

ἌΥο Κῆον ἐᾖίδ, τὴν Ῥε]ογεᾶ 
Ῥγεί]νοι. Βα Ἰοῦ 6ΥΘΙΥ 1ΠΒΊΠ 
Ὅθ βυῦ {ο Ίθατ, 51ου {ο 5ρθαῖς, 

20 β]οὺν {ο ψ 1} : ΤΟΥ πο τ δ οἳ 
ΤΠ πγοχ]ςοίἩ ποὺ {Ππ6 ]ρ]έαοιςδ- 

21 παβς οὗ ἀοᾶ. ἸΠογαίογο ραμτπσ 
απταγ 811 Π] 1 7655 Πα ονογῇ/ουγ- 
Ἰηρ οὗ ὄγε]κθᾶπιθβς, γεσθίγθ να ἢ 
ΊΠΘΕἨΘΡΕ {1ο ἁΙπηρ]απ{εά πνοτᾶ, 
ὙΠΟ 15 8016 {ο βανο γοιΥ βοπ]5. 

22 Ῥαΐύ 6 γο ἄοοϑυβ οἵ {πὸ ποσὰ, απᾶ 
ποῦ ΠΘΆΥΘΥΒ οπ]γ, ἀε]αᾶ τις γοτχ 

25 ΟΥ̓ 561γ65. Έον 1 αἩπγ οηθ 15 ἃ 
ΊθαχθΥ οὗ {ο πγοτᾶ, απᾶ ποῦ ἃ 
ἆοσοχ, Ίο 15 πκ τπ{ο ἃ τῇδ Ὦθ- 
Ἰο]άϊηπσ ὅ 15. παίατα] Ίασςο ἴῃ ἃ 
ΠΠΙΥΤΟΥ: ΤΟΥ 116 Ρο]ιο]ά εἴ]ι Πϊτηβ6] , 
απ ροείἩ απναγ, απ βἰγαΙρ]ίπναγ 
Τογροϑύϊθι αὖ ἹπαηπΘΥ οὗ Τηα 
Ίο πναβδ. Βευῦ π {ναί Ἰοο]καῦ] 
1Ω{ο Όλα Ῥοτίοοῦ Ίαν, {πὸ ζαιο οἳ 
Ἠρογίγ, απᾶ 80 οοπΙππθίἩ, Ῥεῖηρ 
ποῦ α ΠΘΛΥΘΥ {λαί {ογσοίίαίλ, θα 
8 ἄοοΥ ἐλαῦ πον]κοῦμ, {115 τηα] 
518} Ῥο Ῥ]εβεεά ἴῃ Ἠϊς ἀοῖτπρ. 

26 Τῇ απγ τηατι δ 1] ΚΘ Ἠππαδε]{ {ο 
νο τεµρίοις, 116 μ6 Ὀτιά]εί]ι 
ποῦ Ηῖ5 {οηπσπο Ῥαή ἀεοσθιναῦι 115 
Ἠοατί, {Π15 τη 5 τ Π Πρίουι 15 ναῖη. 
Ῥιτο το] ρου απ ππᾶεβ]οᾷ Ῥο- 
{οχ6 οἂν ἀοᾶ απά Ἐαίιον 15. 0115, 
{ο νιβιὺ {πὸ {α{ετ]εβς δα τυ ἄονγβ 
ἴῃ ὑπο ῖν αΠ]ἰο(ῖοπ, απ Το Κθθρ 
Ἰήπηςε]ῖ ππβροί θα Ίτοπι ἴμα 
ψγοτ]ά. 

2 Μὺ Ῥτείμταοι, πο] ποὺ {μα 
14111 οἵ ον Τιονᾶᾷ 685 Ομτῖςε, 
ἴ]ε 1, ογα οὗ ΡΊΟΥΥ. τὶ ἢ ταβρθεῦ 

2 οὗ Ῥϑύβοιβ. Έον 1 πο γ0 οοἵηθ 
1Πίο τοις ϑ85ΥΠΔΡΌΡΤΙΘ ἃ ΤΙΑΠ 
γη] ἃ ρο]ᾶ τ1ηᾳ, ἴῃ Άπο οἸοῦ]πρ, 
απ {Ἠθχθ 90116 ἴῃ 8180 ἃ ῬΟΟΥ͂ 

8. Τηδὴ 1 Ὑ116 οἸούμίηρ; απᾷ το 
Ἠαγο τεραχᾷ {ο Πϊτα {λα πγααν- 
οὐ] {Πο Ἀπο οἸοίμίπα, απᾶ βαγ, 
510 ποια Ἠεχο ἴῃ ἃ ροοᾷ Ῥ]ασς; 

16 
17 

19 

25 

27 

10ος, 
σὶυϊη 

505, 
ἄποιυ ψὲ 

δον, 
πιαζίοξ 

405, {η- 
δογν 

5. {6 
7αεε οΕ 
μὶς δὲν ες 

6ος, 
δοεππεί]ι 
{ο δὲ 

ΤΟΥ, ἄο 
46, ἴηι αὐ- 
οερἰῖπασ 
ΏεΥδΟ18, 
οῖᾶ ἐπ 
αμ... 
οἴογη 

8ος, 
αδθεπιυζι! 
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5 “ 
16 εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρ- 
νε νο ς , ᾽ - 5 , 

τίαν᾽ ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει 
/ ΄ 

16 θάνατον. μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί µου ἀγα- 
, “ / 5 ᾿ ἈΝ -- / 

17 πητοί. πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα 
΄ 34 ΄ 3 ΄ 5. ὟΝ “ 

τέλειον ἄνωθέν ἐστι, καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ 

πατρὸς τῶν φώτων ᾿ ᾧ οὐκ ἔνι παραλ- ρὸς 3 παρ᾽ ᾧ ο ρ 
/ “ 3 / δ 18 λαγή, ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. βουληθεὶς 

ἀπεκύ ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι πεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς 
- - ΄σ ,ὔ 

ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων. 
» - [ή “ 

1. "Ωστεῖ, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω πᾶς 
᾿, "ὦ ᾽ Ν 5 - ἐν Ψ ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς 

κ » ο  ) ᾿ ᾿ 
20 τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν᾽ ὀργὴ γὰρ 

ΕῚ ὃ εἶ ὃ / - ᾽ , θ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ οὐ κατεργάζεται, 
ο ὧ ΄ 

81 διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισ- 
,ὔ / 3 ”. , Ἶ 5», 

σείαν κακίας, ἐν πρᾳῦτητι δέξασθε τὸν ἔμ- 
/ ΄σ 

Φυτον λόγον, τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυ- 
" ς - / Ν Ν / Ν 

20 χὰς ὑμῶν. γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου, καὶ 

μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυ- 
’ “ ”/ οὗ Ἁ / 5 δ Ν » 

98 τούς. ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶ καὶ οὐ 

ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ 
- , ο » . 

πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ 
ΔΝ 

94 κατενόησε γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθε, καὶ 
, . - 3 

25 εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. ὁ δὲ παρακύ- 
ΕΣ / “ Ν - 3 / 

Ψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας 

καὶ παραμείνας, οὗτος οὐκ ἀκροατὴς ἐπι- 
- / » Ν Ν ” 

λησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, 

οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται, 
ἢ “ “ 5 - Ἁ 

20 εἴ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι ἐν ὑμῖν», μὴ χαλι- 

ναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἀπατῶν καρ- 
- / 

δίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος ἡ θρησκεία. 
27 6 ία καθαρὰ καὶ ἀμί ὰ τῷ Θεῷ ρησκεία ρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ Θεῷ 

καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφα- 
λ Ν , 3 - / »-- 2 

νοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον 

ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου. 

2 ᾿Αδελφοί µου, μὴ ἐν προσωποληψίαις 

ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

8 Χριστοῦ τῆς δόξης ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ 

εἰς τὴν” συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακ- 
ἐδὼ ᾽ - κε » 
τύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ 

; ᾿ βου!) ἐκ ο ο». ῃ- ΚΙΝ , 
ὃ πτωχὸς ἐν ῥυπαρῷ ἐσθῆτι, καὶ ἐπιβλέψητε 
ον ον - Ν » ο Ν / 
ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπράν, 

ε ”’ - ΄ 

καὶ εἴπητε αὐτῷ», Σὺ κάθου ὧδε καλώς, 

4 Ἴστε 

ὅ (ἀγαπητοί. ἔστω) αἆᾶ 
δὲ 

6 οὐκ ἐργάζεται 

7 οπι. οὗτος 

8 ρῃι. ἐν ὑμῖν 

ο 
3 οπι. τὴν 

“ 
8 ρῃι. αὐτῷ τ 
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ΦΑΜῈΝ ΤΙ. ὃ- 91, 

1611 
απᾶ βαγ ἴο ἴ]ο Ῥοου, Βζαπᾶ ἴἶοι 
Ώλθχο, οΥ 510 Ἠετο ππζοΥ τὴν Γοοίβίοο]: 
4 Απο Υο ποῦ {μοι Ῥαυ 8] ἢ γοτι- 

βοΐνος, απᾶ αὖ6 Ῥθσοοπιο Ίπᾶσες οὗ 
601} ἐποαρ]μίβο 
ὅ Ἡοατκεη, τι Ῥε]ογεᾷ Ῥγείμτο, 

Ἠαί]μ ποὺ ἀοᾶ οἩοβοι {Π6 Ῥουυ οἵ 
{815 πγον]ᾶ, τΊο] ἴῃ 9α 10}, πα Π161}5 
οὗ {{ΠῸ Ἱήπρᾶοτα τυ] 0} 6 μα.) Ῥτο- 
πη]βθᾶ {ο (παπα ὑπαῦ Ίονο Ἠϊτῃ ὃ 
6 Ῥπαί γο Ἠανο ἀεβρίξοᾶ {1ο Ῥοον. 
Ὢο ποῦ το] τηθι ΟΡΡΥΘΒΒ οτι, θᾶ 
ἄναπγτοα οἴου {πε “πιάστηθηῦ βεα{βὸ 
7 Τὸ ποὺ ιο Ῥ]αβρ]ιαιηο ἐπα 
του ΝΙη6 Ὦγ πα ὙΠ1Ο] πο αγο 
οα]1]οᾷ 2 
8 Τῇ γο [11] {Π6 τογα] Ίαχγ, αοοοτζ- 

Ἰπρ ἴο {π6 βοπρίιταε, Τμοι βμα]ί 
Ίουο {1 παϊρηροιν 8 ὑπ 561, γα 
4ο πγα]]. 
9 Βυὺ 1 γο πᾶν ταβρεοῦ {ο Ρ6ΥΒΟΠΡΒ, 

σθ οοππηῖῦ 51, απ ατθ οοπνἰιπσοοᾶ 
οἳ {Π6 Ίαπν, ας ἴγαΠΒΡΕΘΒΒΟΥΡ. 
10 Ἐον ἹΊοβοεγετ 5181] Ίκεερ ἴμε 

π/μο]α Ίαν, απά γεί οβεπᾶ 1 οπθ 
Ῥοϊπέ, Π6 15 ρα]{γ οἳ 8]]. 
11 ἘῸΣ Ἰ]ιο ναῦ 5814, Ώο ποῦ οοπῃ- 

τηἱϊῦ απ]{6υγ, Βαϊ 4150, Ώο ποὺ Ἰ]]. 
Νον 1 Όποια Θοτμητηϊῦ πιο αζπ]ίαιγ, 
γοῦ 1 ποια ΚΙ], ποια ατί Ῥοσσππο ἃ 
ΓΥΑΠΙΡΦΥΘΒΡΟΥ οἱ {πε Ἰατγ. 
12 90 Βρθα]ς ο, απᾶ 5ο ἄο, α5 ἴ]ιαογ 

Οιαῦ 588} Ῥο Παιᾶάρεα Ὁγ ελα Ίαν; οἳ 
Ἠροετίγ. 
18 Έ ον Ἠο 5} αἱ] ἤανε ἡααρτηθηὺ νηΙζ]]- 

Οαὖῦ ΊΊΘΥΟΥ, ὑμπαῦ Πα βΠεπεᾶᾷ το 
ΙΗΘΤΟΥ, 84 πωθτογ ᾿ ΓΘ] οἰ οθίἢ ἀραϊηδῦ 
Ππᾶριπεη{. 
14 Ὑγ]ιαί ἀού εὑ ργοβ{, τὴν Ῥγεί]γεῃ, 

Πποαρ] ἃ 1ηαη 580 Π6 Πα] Γα1 μα, ἃ 
Ἰανο ποῦ ἡγοῦ ΚΒ 2 ο8Ἡ {410} 5. νο τη ὃ 
1ὅ Τῇ α Ῥγοίμου ΟΥ βιβϑύθυ. θ6 πα]κεᾷ, 

δια ἀδϑεαϊθ οἳ ἄγ {οοᾶ, 
16 Απά οπθ οὗ τοι βαγ πηΐο ἔλοπι, 

Ώεραχῦ ἴῃ Ῥοεαςο, Ῥε γοιι πγαγτηθᾷ αππᾶ 
βΠαᾶ: ποὐν δύ] ηρ᾽ γο ρῖνο {]ιθτη 
ποῦ Έμοβο ὑπῖηρ5 πυΠ]ο] ατα πο ἢ] 
το {π6 Ῥοάσ: ναῦ ἀοθ] 16 Ῥτοβί2 
17 Ἐνοαι 50 Τα, 1ἢ 16 μα τοῦ 

ΟΥ̓ ΚΒ, 15 ἀεαᾶ Ῥεῖπρ Ταἶοπο. 
18 ὙΎρα, ἃ 1παΠ 1ΠαΥ 580, Του Ἠαβῦ 

{α161, απ Τ Ἰανο πγοτ]ς5: 5ΠΘΥ 11ο 
{πῃ γ ἑαϊδι νι ζ]ιοαί ἐν πτοτ]ςς, απᾶ Τ 
γ01}} 5 νυν {Π|66 τὴν αὶ ΌῪ Τὴ ΤΟΥ ΚΒ. 
19 Τμοι Ῥε]μονοβί {]ιαί ὑπο γ6 15 οπς 

αοῦ, ἔποὰ ἀοεβί πγε]]: {πΠ6 ἀενῖ]β 4180 
ῬεμἩεγε, απᾶ ἐγοπηρ]θ. 
20 Βαὺ ση ὕποτι Ἰπηονν, Ο γαῖ τηαἩ, 

Όναῦ Γαλ πού σου ΚΒ 15 ἆθαά 2 
21 Ὑγὰβ ποὺ Αρταµαπη οἳσ ἔα ΠΣ 

1881 
ΒΗ γ8 58. ἴο {π6 ῬΟΟΥ͂ Τη8}, 
Φζαπᾶ μοι {Π676, ΟΥ̓ 5Βιὺ ππάθτ 

4 Υὴὺ {οοῦβίοο!; 1419 Ὑγο ποὺ ᾱἷ- 
γ]ᾷεᾷ 51 τον οὗ 1ΠΙΠ(], αππᾷ Ὦ6- 
60π16 Ἱπάσορ νι ον1] ἐΠποπσ]ιίβ 7 

ὅ Ἡσοατκεῃ, 1ΙΥ Ῥε]ογαᾶ Ῥτεί]τοη: 
αἴὰ ποὺ (ο «ποοσξδο {]πετη θ]ιαί ατθ 
ῬΟΟΥ 8ἃ5 {ο {Π6 πγοτ]ά {ο δὲ τ]ο] 
Τα ἔα 1}, ἃ Πα ΠοΙγ5 οὗ {μπα Κἰπρᾷοτη 
ὙΥΒΙΟῊ 6 ρτοιηϊβδεᾷ {ο ἔλπετα ας 

6 Ίουο τὰ ἘῬτπί το Ἠανο ἄ15]ο- 
ποἈυγθᾷ [Π6 Ῥοογτπαπ. Ὦο ποῦ ἔ]ια 
116 ΟΡΡΥΘ55 τοι, απᾷ ὑετηβε]γας 
ἄταςρ τοι Ῥοΐοτε {πο Παπάσοπιοπί- 

7 5οαΐβ Το ποῦ {Π6ΥῪ Ρ]αβΡηθιπα 
ιο Ἠοποπγαβ]θ πᾶτηο ΣΤΥ {με 

8 πιο] γε ἃ16 0164 Ἠονγραῖέ 1 
πο {1141 {11ο τοσα] Ίατν, αοοοτᾶ αρ 
{ο {μα βουϊρύαγο, Τηοιι 5114}0 Ίογο 
1 ποίρηροαν αξ ὑπ γ86 1, Υο ἆο 

9 πο]: Ὅαί 1 γο πᾶνϑ ταβραεί οὗ 
ΤΘΥΡΟΠΡΒ, 76 ΘΟΙΏΤΗΪᾧ 51}, ΘΙ ΠΡ οοἩ- 
νἱοῦθα Ὦγ ιο Ίατ ἃ5 {γαπβΡΥΘΒ- 
ΒΟΥ5. ΕῸΥΪ πιοβοενον Ε]α]] ΊἹκεερ 
ιο πν]ο]ο Ίατν, απᾶ γοὺ βππηρ]α 
ἴῃ 016 ροΐπέ, Ἡε 15 Ῥεσοτπε σιν 
οἳ 811. ἘῸΥ Π6 ἐμπαῦ βα1ᾶ, )ο ποῦ 
οοπητηξ αζπ]ίετγ, βαϊά 4150, Ὀο 
πιο 14Η. Νοῦν 1 ἔλοα ἀοβὺ ποῦ 
οοπητηΙ{ αἄπ]ίουγ, Ῥα0 ΚΠ] 6 βέ, επνοα 
ατΏ Ώοσοππθ ἃ ΤΑΠΒΟΥΘΒΒΟΥ οὗ {μα 
Ἰαπν. Βο βΡρθα]ς Υε, απᾶ 50 ο, 8 
1Π6ΕΠ {μαῦ ατα {ο Ῥε ]πᾶᾷσεᾶ νγ α 

18 Ίαν οὗ Ἠρετίγ. Έον Ιπάρεπιοπὲ 
{5 η υποτπῦ 1ηπθγογ {ο Ἠϊππ {μας 
λα Βῃθυγθα πο ΤΊΘΥΟΥ: 1ΙΠΕΥΟΥ 
Ε]οτῖείἩ αραϊηπδί Ππάσεπιεπ 6. 

Ὑγπαί ἀοίῃ 16 Ῥτοβί, τὴν Ῥνε- 
ΏΊ1γεῃ, 11 ἃ τη 5αγ Π6 δίῃ Γα111, 
Ῥαΐς Ἰαγο ποῦ Υγοσ]ςς) οαπ ἐπαΐ 

15 ἔτ βατο μἰτη 2 Τα Ῥτοί]αν οὗ 
Βιβύθυ. Ῥο πα]καᾷ, απᾶ ἴῃ ]αο]ς οὗ 

16 ἆαιγ {οοᾷ, απᾶ οηθ οὗ οι βαγ 
πηΐο ἔΠεπη, (ο ἴῃ Ῥθασςθ, Ὀ6 γο 
πγαχτηεᾷ απᾶ Ώ]Πεα: απιᾷ γας τε 
Εΐνο {μετη ποὺ {πα (ήπρς παρ ἢ] 
{ο {16 Ῥοᾶς: π]ιαῖ ἀοίλι 16 ρτοβί» 

17 Ἐπνοει 50 Μα, 1 16 Ίαπνο ποῦ 
18 Ἱγοτ]ΚΒ, 15 ἄεαά ἴῃ 1861. 4γεα, 

ἃ 1παηΏ πι] βατ, Του Παβὺ {α1{]ι, 
ΔΩ Τ Ἰανο ποτ]: 56 Ἠιθ 
Ώγ ξα10}} αρατί ἴνονα {7 γνοχ]κς, 
απᾶ 1 Ὦγ τη σον] ση] β]ιοτ 

19 μπαρ πι Τα ἢ. Τοῦ Ῥε]ίογεςέ 
Όλα δᾳοᾶ 15 οπ6; ἴλποι ἀοεδί 
Ὑ7611: {μα δᾳενῖ]ς αἱδο Ῥε]ενο, 

20 απ εμαᾶᾶεν. Βα πὴ ἴλοα 
πουν, Ο ναῖπ τηαπ, ὑπαὺ Γαϊῑλι 
αρατί Ίτοπα νοχ]κς 15 Ῥασχαη ἢ 

21 Ἴναβ πο Αὔναβαπι οἳς {11ου 

10 

11 

12 

14 

τον, ἄο 
ψ6 γοΐ 
πλάκα 
αἰδίζγις- 
ἐϊογιδ 

50), 
απιοπ 
ΦοιΩ- 
δεῖυες 

8 αν. 
τοι] οἷι 
1υαφ 
σατῖοιϊ 
προ] 
φοιι. 

805, Βιέ 
δ0ηιὲ 016 
τοζ{ δα 

6 ΒΟΠΊα 
αποϊοηο 
ααὐλοτί- 
{165 τουά 
{λογο ἴς 
οπε ἀοᾶν 

δατ. 
ἀΟΠΟΤδ. 
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τ 9 - - ΕΣ Σὺ ηθ ἐκ ἢ Ἅ 

καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι ἐκεῖ, ἢ 
, σ' ας Δ λ ς ’ὃ / ὁ λὅ 3 

4 κάθου ὧδεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν µου’ καὶ" οὐ 
΄σ .} ΄ Ν 

διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς, καὶ ἐγένεσθε κριταὶ 
΄ -- ᾿ Ἂ 

ὃ διαλογισμῶν πονηρῶν; ἀκούσατε, ἀδελφοί 
᾿ / .) { Ν » Ἧι ἢ 

μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο τοὺς 
- » / 3 

πτωχοὺς τοῦ κόσμου" τούτουῖ, πλουσίους ἐν 
, Ν , - , 9 

πίστει, καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς 
5» ΄σ ” - 5 / «ς ΄“΄ Ν 

6 ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; ὑμεῖς δὲ 
5 ,’ 

ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι 
/ ς - 3 ο 

καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν 
δν ” / 3 » Ν ΄ 

ὑμᾶς εἰς κριτήρια; οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσι 
ι Ν ” Ἀ » Δ 3... ς - ” 

8 τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς; εἰ 
, ΄ , ΔΝ δ 

μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικόν, κατὰ τὴν 

-ἳ 

’ . / Δ , « 

γραφήν, ᾿Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 

Ὁ σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε εἰ δὲ προσωπο- 
ληπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι 

΄ « μὲ ν 

10 ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται. ὅστις γὰρ 
ὅλ Ν ΄ ΄ / 8 δὲ » ε 
ὅλον τὸν νόμον τηρήσει, πταίσει ὃ δὲ ἐν ἑνί, 

] -- 
Ἐ' , ” ς ν " / " 

γέγονε πάντων ἔνοχος. ο Ύαρ εἰπὼν, Μη 
η 5 / Ν / ο 3 Ν » 

μοιχεύσῃς, εἶπε καί, Μὴ φονεύσῃς' εἰ δὲ οὐ 
μοιχεύσεις, φονεύσεις δέ, γέγονας παραβά- 

α ΄σ ιό ΄ 

13 τῆς νόµου. οὕτω λαλεῖτε καὶ οὕτω ποιεῖτε, 

ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρί- 
. Δ ” “ 1ἴὩ νεσθαι. ἡ γὰρ κρίσις ἀνίλεως τῷ μὴ ποι- 

’ Ελα ο 10 ΄.Ξ ἔλ 

ἥσαντι ἔλεος" καὶ 1 κατακαυχᾶται ἔλεος 

κρίσεως. 
ν » ΔΝ 

ΙἩ Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί µου, ἐὰν πίστιν 
λέ ” ” δὲ Α » δ Ἁ ὃ 

έγη τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δυ- 
- / 

1ὅ ναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν; ἐὰν δὲ 
Ἀ ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσι καὶ 

, ον 19 ος 2 , “ ”/ 

10 λειπόμενοι ὦσι" τῆς ἐφημέρου τροφῆς, εἴπῃ 

δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, 
,ὔ Ν / ἈΝ - ν᾿ 

θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ 
αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφε- 

ο Ν « / Ελ] Ν ἔ γ 13 

17 λος ; οὕτω καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔργα ἔχῃ "5, 
/ 3 » ς 2 ” 2 » ΄“ 

18 νεκρά ἐστι καθ ἑαυτήν. ἀλλ ἐρεῖ τις, 
Σὺ , »» Ψ Ν ” ” ο ὃ ́ “ / ὺ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχω" δεῖξόν 

Δ - 2 

μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων σου}, 

κἀγὼ δείξω σοι ἐκ τῶν ἔργων µου τὴν πίστιν 
Ξ ας α . 

19 μουϊδ, σὺ πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς εἷς ἐστί 10 
)ς αν ν / 

καλῶς ποιεῖς καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι, 
/ - Ἧς 90 καὶ φρίσσουσι. θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρω- 

πε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων 
“17 » Ε Ν « ἣν. « σε ᾽ 

91 νεκρά ἴ ἐστιν; ᾿Ἄβρααμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ 

4 οῃι. ὧδε 

ὅ ρῃι. καὶ 

6 τῷ κόσμῳ 

Τ οπι. τούτου 

8 τηρήσῃ, πταίσῃ 

9. μοιχεύεις, φονεύεις 

10 οπι. καὶ 

11 ϱπι, δὲ 

13 ϱπι. ὦσι 

19 ἔχῃ ἔργα 

14 ο0πι. σου 

15 οπι. µου 

16 εἷς ἐστὶν ὁ Θεός ἰεσῖ, 
εἷς Θεὸς ἔστι πιαγθ. 

1 ἀργή 



ΦΑΜῈΝ ΤΙ. 

Γον, 
ὀγεαίι. 

" 0)», 
«7ιασ- 
1011. 

ο», 

τοοοιῖ, 

16, 
λιαίιώ-ο. 

16». 
λαο 
ο πα. 

1611 
Παββοᾶ Ὦγ του κ5, ποπ 11ο Πα οἳ- 
1ογεί Τβαας 15 50) ΡΟΝ {ο ανα 
22 ΙῬοορῦ ἴ]ιοι ουν Εαϊδι ντοιρσ]ί 
πα 15 ΤΟΥ 5, Ὁ ΠΑ Ὦγ ὙΤΟΥ 5. γγαβ 
Τα ππαζο Ῥογ[αοί 2 
25 Απᾶ {πο Ροπρίατο πας Γα]αΠεἆ 
ΒΟ. βαθ, ἙΑβγαματα Ῥομονεᾶ 
αοᾶ, απᾶ 165 νγὰβ Ππραίας τιπζο Ἠῖτη 
{ου γΙσΗίΘΟΙΒΠΘΡΕ: απᾶ η νγὰ8 σοα]]οᾷ 
{πὸ Γγ]οπᾷ οἵ ἀοᾶ. 
24 Ὑο 566 ἔπθῃ, 11ου ὑπαὺ Ὦγ ποτ] 

ἃ τη 15. }πιϑυ1Π 64, απά ποὺ ϱγ [αι 
οΠΙΥ. 
20 Τή]κοσνίβο 4150, Ίναβ ποὺ Ῥαμαρ 
ιο Ἰατ]οῦ Παςδβες Ὦγ σου ΚΒ, Ὑ]ιοπ 
86 Πα γϑορὶνϑα {]ιθτΠΘΡΕΘΠΦΡΕΥΒ, αι 
λα 5ο {]οπα οαὖ απποί]ιθΥ γγαγ ἢ 
26 Ἐον ἂἃβ5 ἐπ Ῥοάγ πηποαί ἴμα 
ΤΡΙΣῚ 15 θα, 5ο {δ 1} πο πγοτ]Β 
15 ἀθδᾷ αἱδο. 

ϐ ΜΥ Ρυθίμγϑι, Ῥο ποῦ τη ΠΥ πᾶ 5- 
ἰδ 8, Ἰἱππουσίμρ ὑπᾶῦ νε 51.181] τοσεῖνθ 
[ο σγϑαΐθι Ιοοπᾷσιηπαὔίοῃ. 
9 Ἠον ἴῃ ππαἩγ μϊπσβ πο ο οπᾶ 

811. ΤΆ απ ππαπ οἴδημα ποὺ ἴῃ 
ποτ, {Π6 ΒαπΠο 15 ἃ Ῥογίεοῦ 1ηα1Ι, 
απᾶ 4016. αἱβο ἴο Ὀτίά]ο ἴ]ιο γ]ο]ε 
Ῥοςγ. 
8 Ῥε]ιο]ᾶ, ντο ραῦ Ρ105 τὰ {Π6 Ἠογβθβ᾽ 

πποι{Ἡς, ὑμπαῦ {πΠ6Ὺ τηαγ οΟΡεΥ τβ, 
απά νο ανα αὐοαπῦ {ει γιο]ο 
Ῥοάγ. 
4 ἈἙο]λο]ά αἱβο {πε ΕΠΙΡΒ, ΨηΙο] 

Ώποιρ] αγ Ῥο 50 ρτοαῦ, απᾶ αὖθ 
ἄτίναει οὐ Άσγορ ὙγΙπςΒ, γϑῦ αὖθ αγ 
ἐπι πθ 4 αΏοπῦ ση] ἃ ὙΘΙῪ Β51η8}]} 
ποια, ὙΠ υΒΌθυου {1ο ΡΟΥΟΥΠΟΥ 
Ηβ{αί]ι. 
δ᾽ Ἐϊνοι 50 ἴ]ο {οπριο 15 ἃ {16 

ΙΠΘΙΗΡΘΥ, απ Ῥοαβίεί]ι ρτεαῦ ὑπ] Πρ5: 
Ῥο]ιο]ᾶ, Που ρτοαῦ να τπαζζεν ἃ ΕΠ 016 
Ἀγο Ἱπζ]οί]ι. 
6 Απά {πὸ {οπριο 15 ἃ Άτα, ἃ σου] 

Οὐ Τ᾿] τύ : 5015 ὑπὸ ἴοπραθ δου ρδὺ 
ΟἿ ΤΟΙ 6.5, ἐπ 1Ὁ ἀθβ]οί]ι ἴ]ιο 
πλο]ο Ῥοςγ, πα βούλου οι ἤτθ ἴ]ιο 
οοἹγβο οὗ πα ὗτι 6, απ 1{ 18 βεῇ οι τα 
οἱ Ἠο]]. 
Τ Ἐον 6Υανγ ὑ Κιπᾶ οἵ Ῥεαξίς, τα οὗ 

Ῥϊνᾶ5, δα οἵ βουρθηΐβ, απ ήπςς 
ἴῃ {π6 568, 15. ζατηθί, απᾶ Παζ] Ῥοσπ 
{ατηθᾶ οὗ Τχηδηκιπη. 
8 Βαΐ {πὸ {οπσιιο ΘΔ ΤῸ ΤΠΦΠ {α1ηο, 

ἐξ 8. απ ὉΏΥΟΪΥ 6Υ1}, {α1 οἳ ἀθδα]ν 
Ῥοίβο. 
9 ΤΠ Ῥ]οῬς νο ἀοά, 6ὗΥ6Ιι 

ὑπὸ Ἐαίλον: απιᾶ πιογογη η αὐτὸ 
πγθ ΤΠΘΗ, ΥΙΟ] αχθ πιαᾶο αἴξου ἴ]ιο 
5 Π πιο οἱ «οᾶ. ᾿ 

ΜΕΝ, Ὁ 9. 
1881 

Παβδαβεά Ὦσ. νοχ]κς, ἴῃ ὑπαῦ Το 
ο ογεᾶ πρ Τβαασ 18 8ο ΠΡΟΣ ἔ]ια 
αἰνὰ 1Τμοι βϑοϑὺ ὑπαὺ {810} 
νποπσ]ῦ νὰ 118. ΤΟΥ ΚΒ, απᾶ Ὦγ 
γ/οτ]κβνγαβ αἱ τηδο ρογ{θοί; απιᾶ 
{86 βοτΙρίαγο νγας Γα1β]1]οά νο] 
βα1{], Απιά ΑΡγαατη μονα αοᾶ, 
απ 10 γγαβ τοσ]κοπθᾷ πηΐο Πτα ΓοΥ 
χΙβΠ{εοαδΠΘΒς; απᾶ 6 γαρ οα]]εᾶ. 

24 {16 [γειά οἵ ἀοά. Ὑε 566 (ια! Ὦγ 
Ψ/ΟΥΙΚ5 ἃ Τη8 15 150 1Π664, απιᾷ ποῦ 

25 οπ]ψ Ὦγ ζαϊν ἢ. Απα ἴῃ {Π| τηδῃ- 
ΤΘΥ Ίγαβ ποῦ αἰ5ὸ Ἠα]ιαΡ {ΠπῸ Ἱατ]οῦ 
750 1Π6α Ὦγ πγοτ]κ, πι ἐμπαῦ 5116 Υ6- 
οαϊνεᾷ {Π6 ΠΠΘΒΡΘΠΡΕΥΑ, απᾶ βοΐ 

20 Όποτα ού αποίῃηεν παν ΕῸΣ αβ 
πὸ Ῥοᾶγ αρατί τοπ {πὸ βρινιῦ 
15 ἀεαά, αγεη 50 ἴα] αρατί ἴγοτη 
ΓΟ ΚΘ 15 ἆθας. 

9. Βα ποῦαπαἩΨ {θας]6ΥΒ, ΤΗΥ Ὦτθ- 
{Ἴνγεπι, Γαιουήιρ ὑλιαῦ νο βηα]] τε- 

3 θῖν ΞΘ Ιου ]πάσεππεπ{. ἘῸΣ ἴῃ 
ΤΉ Δ ΠΥ ὑπ] ηρ5 ντο αἲἱ βίππη 16, Τί 
αἩσ Βύθτη 16 1}} ποῦ ἴῃ πγοτᾶ, {πὸ 
ΒΗ1Π6 15 ἃ ῬΟΥΘοῦ τη, 8016 {ο Ῥτί- 

8. ἀ]ο Πα ΠΟ] 6 θΟΩ͂Υ 4150. Νοῦν {ἶνγο 
Ῥαὺ {Π6 Πουβθβ᾽ Ῥγ]ά]ος Ππίο ἐλπεῖν 
ΙΠΟΙΙ{Η5, (πα ῦ ἔπ Ὺ τπαγ ΟΌΘῪ τιϑ,076 
ἑανπ ἀροτιῦ ὑΠι6ῖν 016 θΟΟῪ 4150. 

4 Ῥο]ιο]ᾶ, {ο βῃϊρ5. αἱδο, ἔ]λοτρῃ 
ἴ]παγ αγα 5ο στϑαῦ, ἃ: αγο ἄπΊγεῃ 
Ῥγ τοιρ] τ] π5, ατα γοῦ (αγπεά 
αβοτῖ Ῥγ ἃ γενγ 5151} γιά οχ, ν]- 
{π᾿ ὺ {Π|6 Ἱππριι]5ο οἵ {]ιο βύθθυβυη δ 

δ πο. 9ο {πὸ {οηριθ 4150 18 α 
Πα ἹπατηΡβον, απ Ῥοαβίεί] στεαῦ 
Ὠήπσα. Ῥε]ο]ᾶ, ϑπον ται που 

0 15 Ιπά]εᾶ ΡΥ ουν Επια]] ἃ ἔτ! Απιᾶ 
{πὸ {οπρπαο 15 ἃ χα: ὅπ πγοτ]ᾷ 
οἵ παπι Ὁ ΟΠ ΟΥ ΠΙΘΠΙΡΘΥΒ 
15. π6 {οηριθ, πγμ]ο]ι 46 Π]Θ 6} ὑπὸ 
ὙὙΠ016 Ῥοςγ, απιᾷ βού ἢ ο ἢτ {Π|6 
γ]ιοο] οὐ ὁπαίπιγο, απᾶ 15 βοῦ οἱ ἤχθ 

7 Ὦγ Πιο]. ἘῸΣ ονενγ 1 Κη οἳ Ῥοαδίς 
δια Ρϊγᾶ5, οἵ ογεερῖιρ ὑπ] ηρ5 ἃ 
{πϊπηρθ ἴῃ ἴμο βοα, 15 ζαπιος, απᾶ 
Βα Ώδσι ἑαπαεᾷ 8Ώγ ὑτπασπ] απ: 

8 Ῥα{ ιο ὕοῃρτιθ ος ΠΟ ΙΠΑἨ ὕ8 16 ; 
τ118α1αδ1οςς ον!], ἐξ ἐ5 [α]] οἵ ἆοας - 

ϱ Ἰγ Ῥοίδοη. Τ]μαγονηδ]α Ῥ]6βς πο 
{πὸ Τιονά απᾶ ἘΔ ΠΟΥ ; αππᾶ {μεγο- 
ππΙζ οἱΥ56 Ίγθ ΠΕΙ, ὙΓΏΙΟ 8186 
πια αἲ{ου ὑπὸ Ἠ]κεποβς οὗ ἀοά: 

του, 
ευ 
έποι... 
Ῥεγ]εοίὮ 

3 τ. 
σγεδαΐεγ", 

ΒΟΥ, 
ποιυ 
σγεαί ἃ 
}ογεδὲ 

40, α 
10ο, {πὴ} 
τοογίά ο 
ἐηϊχιῖεν: 
πια 
ἐοη σι {λ 
απιοτις 
υπο 
ΙΕΠΙΘΕΥΡ 

ἴοπριιο, 
15 ΟΤΙ / 
Οἱ" 
ΙΕΙΙΌΕΥΑ 
ἴλιαί 
10] ον 
δ, 

δου, 
δὲν, 

ταν. 
γιαίιο, 

Σο0τ, 
1ο 

Σαν. {ο 
αι 
πιαίιη"ο. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ. 

. » 3 / Ε] ΄ ΕἸ 9 9 ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας ᾿Ισαὰκ τὸν 
«" » “- γνα, ᾿ , ’,΄ 

99 υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; βλέπεις 
ε :, 5Η, 

ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ 
1 ΄- ” { ’ » ΄ 18 Ν 33 ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη;1" καὶ 

ς 

ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ἐπίστευσε 
Α 9 μὺ - Ἂς ἊΝ / 3 φι εἰ 

δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς 
, ΄“ ’ « ” 

94 δικαιοσύνην, καὶ φίλος Θεοῦ ἐκλήθη. ὁρᾶτε 
19 4 » ” ΄“ ”/ 

τοίνυν 1" ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος, 
ς ᾿ » » ’ ’ “2 ς ’ 9 Ν 95 καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον ἡ. ὁμοίως δὲ καὶ 

« ἣ ς / 

Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑπο- 
δεξαµέ οὺς ἀγγέλο ὶ ἑτέ ἡδῷ μένη τοὺς ἀγγέλους, καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ 
» - σ΄ Ξ 4 “ Ν 

90 ἐκβαλοῦσα; ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς 
, » οφ 

πνεύματος γεκρόν ἐστι, οὕτω καὶ ἡ πίστις 
χωρὶς τῶν" ἔργων νεκρά ἐστι. 

5 Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί 
, “ - 

μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα ληψόμεθα. 
᾿ εἶ α 

9 πολλὰ γὰρ πταίοµεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν 
λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς 

΄ ΔΝ “σ΄ 

8 χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. ἰδϑού,1 
- “ ἣν ας: 

τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα 

βάλλομεν πρὸς” τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν, 
Νν ΔΝ ΄“ ᾽ ΄σ / 9 ΄ 

4 καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν. ἰδού, 
9 υ - - ” α Ὁ Ἁ 

καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα, καὶ ὑπὸ σκλη- 
- 3 

ρῶν ἀνέμων ἐλαυνόμενα, µετάγεται ὑπὸ ἐλα- 
’ ’ μι Η 8 ς ε 3 ΄- 

χίστου πηδαλίου, ὅπου ἂν" ἡ ὁρμὴ τοῦ 

ὅ εὐθύνοντος βούληται, οὕτω καὶ ἡ γλῶσσα 
ΔΝ ᾿ 3 , ΝῚ "ὃ 5 ’ 

μικρὸν µέλος ἐστί, καὶ μεγαλαυχεῖῦ. ἰδού, 
“ ς “ 3 

6 ὀλίγον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει. καὶ ἡ 

γλῶσσα πῦρ, ὁ κύσμος τῆς ἀδικίας" οἵ- 

τωςῖ ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλε- 
«ς ΄ « λ -- γή δλ ᾿Ὶ ΄ 

σιν ἡμῶν, ἡ σπιλοῦσαΐ ὅλον τὸ σῶμα, 

καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως Ἄ, 
Ν Τ᾿ «ς εἰ -” ΄ ΄ 

7 καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. πᾶσα 
" ΄ , Ν ΄“ Ὃ γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ πετεινών, ἑρπε- 

τῶν τε καὶ ἐναλίων, δαμάζεται καὶ δεδά- 
ων - » " ν 

8 µασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ τὴν δὲ 

γλῶσσαν οὐδεὶς δύναται ἀνθρώπων δαµάσαι’ 
3 ΄ 8 /΄ Ἀν 3 ΄ 

ἀκατάσχετον κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφό- 

θ ρου. ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν Θεὸνθ καὶ 
΄ Χο» 9. - ’ 6 8 1 θ ,ὔ 

πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώ- 
᾿ Ἢ ἢ: / - , 5 

πους ταὺς καθ ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγονότας 

91 

18 Του » ἰοῦ, ποῖ 
πιαγῇ.) 

19 ϱἨι, τοίνυν 

30 ρῃι. τῶν 

1 εἰ δὲ (οηι, ͵) 

3 οπι. ἂν 

4 βούλεται 

ὅ μεγάλα αὐχεῖ 

ϐ ἡλίκον 

7 οπι. οὕτως (πΏρ' ὁ κὀσ- 
μος τῆς ἀδικίας ἣ γλῶσ- 
σα καθίσταται ἐν τοῖς 
μέλεσιν ἡμῶν, ἡ σπι- 
λοῦσα επί, πιο πιαγη. : 
αποί]ιεγ πιαηϱ. τεας 
πῦρ᾽ ὁ κόσμος τῆς ἀδι- 
κίας, ἡ γλῶσσα, καθί- 
σταται ἐν τοῖς μέλεσιν 
ἡμῶν ἡ σπιλοῦσα) 

8 ή 
ακαταστατον 

9 Κύριον 



1ου, 
Ἰοἷο. 

ον, 
για γα]. 

16). 
ἐλ) 61} 
ΟΥ̓ 1) - 
αι εἷ- 
γι 88. 

10», 
το που ὲ 
Ρα }}01-- 
Τις. 

που, 
υγσμ- 
ΤπιῤΑ. 

ον, 

11ρα- 
ΦΟΝ. 

10», 
»ίεα- 
δΉ δι 

"ΟΣ, οι- 
υἹοιιδέγ. 

ΦΑΜῈΝ 111. 10--ΤΥ. 7. 

1611 
10 Ουὺ οἵ {Π| βᾶτηθ πηοπ{] Ῥγο- 

οεθᾷεί] Ῥ]εββίηπρ απᾶ ουγβῖης: ΤῊ 
Ῥτείπγοαπ, ὕπ656 ὉΠ ]ηρ5 οαρηὺ ποῦ 5ο 
{ο Ῥο. 
11 Το ἃ Γοππίαϊη βεπᾷ ἴον αὖ ὑπὸ 
516 Τρ]ασςο βυθοῦ νγαΐου δηα Ρ1506Υ 2 
12 δὴ {π6 Ἡσ {γ86, ΤΥ Ῥγοί]γει, 

Ῥδαν οἶϊνο Ῥεντίεβδ» ολα; ἃ ὙἱΠΘ, 
Άρ82 80 σαπι πο Τοπηαΐπ μού ψιε]ά 
5810 πγαίεν δια {γαβ]. 
15 ὝΠΟ 15 ἃ σῖδο 1ηαπ απᾶ οπᾶπεᾶ 
να ποπ]εᾶσο απποπρςδύ τοι» ]αῦ 
τὴ 5Πθνν οαὖ οὗ ἃ σοοα 6ΟΠΏΥΟΥΡάΙΟΠ 
Ἠΐ5 γγοτ]ςς ΥἹ 0 Τη 6 ]τ 655 οἳ πΙβάοτη. 
14 Βυύ 1ἢ γε πᾶν Οἱ θυ επνγῖηρ 

απά βύγτῖθ ἴῃ σοῦ Ἠθατίς, ϱ]οΥγ ποῦ, 
84 116 ποῦ ἀραϊηϑῦ πο γα. 
1ὅ Τ|15 πβᾶοπι ἄεβεσπάείπ ποὺ 

ἔλθοι αφογο, αἱ {5 οατ{Μ]γ, ᾿᾿ ΒΘΗ 518], 
θυ 15}. 
16 Ἐον π]ετο οηνγίηπσ δα βἰτί[α 

18, ἴ]ογο 15 Γοοπ[πβίοἩ, δ) ΕεΥεΙΥ 
ον!] πγου]ς. 5 
17 Βυύ {Π6 τνὺιβάομη ἐλαί 15 Ίτοτη 

8Ροτε, 15 Πυδῦ ραγτα, {μαι ῬΘΘΟΘΆΡΙΘ, 
Ρεπί]θ, ἃ Πα ϱαΞΥ ἴο μὲ Ιπίχθαίες, 
Σπ] οἳ ΊηθΘΥογ, απᾶ ροοᾶᾷ ἔγιυβ, 
ἠπιμοιί ραταΠίς, απά πζ]οιαί 
ἨγροσχΙβγ. 
18 Απά {με ἔγτιι οὗ τιρµίδοιδηοβς 

15. ΒΟΊ/Π ἵπ ῬΘ806, οὗ {μετα ὑπαῦ τηλ 
Ῥθασθ. 

4 Ἔνοπι γ/]οπεορ οοπηπο ὙγᾺ15 απᾶ 
ΙΠρμπρβ απποηςΡ γοι» οοπιο {1ογ 
ποῦ Ἠθηςς, 6Υεη οὗ τοι "1αςδίς, ὑμπαῦ 
81 ΤΠ γΟΙΥ ΙΠΘΠΙΡΘΥΡ2 
2 Ὑο Ἰπδί, απᾶ Ἰανο ποῦ: γο ΚΙ], 

απᾶ ἀοβῖίγο {ο Ἠανοα, απᾶ οαηποῦ οὗ- 
ἰαϊη: γε Βρ]ύ απᾶ πναχ, γεῦ Υο Ἠαγο 
ποῦ, Ῥεοατδο γε 8.51: ποῦ. 
8 ο αξ]ς απ τεσαῖνο ποὺ, Ῥεοατςο 

Υθ ΔΒΚ ΔΙη155, ὑπαῦ ο 1ΠΣΥ οοΏβΤηΘ 
ἀῦ αροπ τοις ᾿Ππιϑύβ. 
4 Ύο αἀπ]ίετθυς, απ αἄπ]νετεβςες, 

Κπον γα ποῦ ἴλαί ο ΕγὶοπάςΙρ 
οὗ ιο γγον]ά 15 επ Πλ αοαἢ 
Ψ/ἩΟΒΟΕΥΘΥ Ίμεγείοτο ΜΠ 6 ἃ 
{νιοπᾶ οἳ ἴμο ποχ]ᾷ, 15 ἴλο επθπΙΥ 
οἱ ἀοᾶ. 
ὅ Ῥο τε ὑμίηῖς ἐμαῖ ἴμο βοτϊρίατο 

5810} ἴῃ γαῖπ, {πο βρὶυἹὺ ας ἀπγε]]- 
εἰ] ἴῃ τι ἸαβίείἩ Πίο οηΏνγ2 
6 Βευΐ ο ρινεί] τηογο ρχγασθε, Ἡ/Ί1ΘΥΘ- 

{ογθ ο βαϊ]μ, Ααοᾶ τοδὶδίοἰ]ι {ο 
Ῥτοιᾶ, Ῥαΐ ρον ρναςεθ ππ{ο {πὸ 
παπηρ]θ. 
7 ΒῬαρηϊς γοπχβο]νοςθ {πιογοίογο {ο 

ἀοᾶ: εδ ῃ6 ἀθγ], απ Ίο τσ] 
Π6ο Εχοιη γοιι. 

1981 

10 οτί οὗ {ΠπΠ6 βατηπο πποπ{]Ἡ σοτηθίῃ 
{οχι Ῥ]εββίρ απᾶ οαχρίης. ΜΥ 
Ῥτοίμτοτ, {]οξο Οήπισβ οπσ]{ ποῦ 

11 5ο {ο Ῥο. Ῥοῦπ ἴμο {οππίαῖι 
ςομᾶ {ογίἩ 1τοπῃ 1ο Β3ΤΠΘ ΟΡ6Ι- 

12 πρ βυθοῦ 1ωαίεγ απά μεν 2 σὰ 
α΄ Άρ {γ86, τα ῬτείλτοἨ, γιε]ᾷ 
ονας, ΟΥ̓ ἃ νίπο ἢρβ᾽ ποιίμεν 
σαι 510 νγαΐϑυ γ1ε]ᾷ βπγεεῦ. 
Ὑ7]ο 15 γήήβο απ ππάεγβαπάΊπρ 

αΊΠΟηΡ γοι» Ἰοὺ τὴ ΒΗΘ Ὦγ 115 
δοοᾶ Π|8 115 ΤΟΥ ΚΒ. ἴῃ τπδε]ςΠθΘΡΒ 
οἵ νίβάοιη. Βαΐ 1 γο Ἠανο Ρἱ/- 
{6Υ 1εα]οτςγ απᾶ {αοίίοπ ἴῃ γοιν 
Ἠαεαχί, ρ]ουγ ποὺ απᾶ 16 ποὺ 

αραϊιβῦ ὑπ γαίῃ. Τ]ή5 τ] βου 
15 ποῦ α τοϊϑάοηι {πα οοπαεί]ι ἄντα 
{γοπι αφογο, θαὺ 15 θυ η]γ, 1 586ῃ- 

10 5181, 3 ἄθυηθη. ἘῸΥ ΠΟΥ 16α- 
Ίοτ5γ απᾶ ἔδούϊουι ἃΥ 6, ΘΥΘ 18 6ΟΠ- 

17 {πξίοπι Δ Πα ΘΥΘΥΎ Ὑ116 ἄεεᾶ. Βαΐ 
{ιο γηδάοπα ὑμαῦ 15 τότ ΡΟΥΘ 15 
Πο ραγο, μαη Ῥοπέραβ]α, ϱοπ{]ο, 
6α5Υ {ο "6 Ιπίγδαθες, {111 οὗ ΤΠ ΚΟΥ 
δια σοοᾷ ἔγντιἐβ, τι πουὺ δνατί- 

18 δηο6, γι ποτ Ἡγροοτίβγ. Απά {1ο 
ἔντιὐ οἳ τισΠ{θοιδηθΘ5Ε 18 βοπ [ἢ 
Ῥθασ6 4{οΥ {παπα {πᾶ τπα]κα ροασθ. 

4 Ύ]αποςῬ σοπιεγγατβ απᾶ πηεηςσθ 
οοπιε βρηάπσς απποης γοα» σοπιε 
ἴοή ποῦ Ἠθποςθ, ευεπι οἳ γοας 
Ῥ]6αβδτεΣ λα ῦ γγαχ ἴῃ γοἩχ ΤΠΘΠΙ- 

2 Ῥου52 Ὑε Ἰαδί, απᾶᾷ Ἠατε ποῦ: το 
ΚΙ], απᾶ ὅοογεῖ, απ οαπποί οἩ- 

ἰαΐπ; γο Πρῃῦ απᾶ τα; γϑ Ἠαγο 
8 ποῦ, Ῥεσοατβο 7ο ἃ81 πού. ο ασ]ς, 

απᾶ τοςθῖτο ποῦ, Ώθσαπςδο ο αβ]ς 
ΔΙ Ϊ55, {]λαῦ γ6 ΤΥ 5ρεπᾶ τὲ ἴῃ 

4 γοιχ ΡΙοβΡΊΥΘΕΒ. Ὑ6 απ]{εγθβξΕΒ, 
Ίσιοτν γο ποῦ ἐμπαὺ {116 1 Θ 5] 0 
οἳ {π6 νου] 15 εππηΙ{γ τι αοα ἢ 
Ὕποβουγον {Πιεγείογθ πγοπ]ά Ῥο 8 
Στϊαπιᾶ οὗ ἴπο πνοτ]ᾷ τπα]κεί]ι Ἠϊτῃ- 

ὅ 561} απ 6ΠΘΙΗΥ οὗ αοᾶ. Ον {π|1πς 
πο {λαῖ ὑπ6 5οτιρίατο δ βρθα κοί 1η 
γαίῃ 2 ΤΠ Οὐ {116 βρὶ σἱῦ πο] 8ο 
τηδαθ {ο ἄνν 61} Ππτι5]οπραπ{οδεηνγ- 

6 1πρ2 Βεΐῦ Π6 ρϊγεί] »πιογθ ρτασθ. 
ὙΥογοίουο ἐλ δογιρέιγεβδαϊαι,αοᾶ 
τοϑιϑύθίῃ ἐμ Ῥτοπᾶ, πό σίνθίῃ 

7 ρταςο {ο π6 Ἠππηρ]α. ΒΘ βαθ]θοῦ 
ἱἐμπογθίονθ πηΐο αοα; Ῥαΐτοβίςί έλα 
θυ, αὐγὰ Ίο ση] Πεο ἴτοπα γοιι. 

15 

14 

1 οι 

105, 
πια ιαἶ 
ον, 
απίηιαϊ 

3 αν. 
6ΙΟ- 
γιἱαθαζ. 

50.5, 
αοιιδί- 
Γζποδς 
Ο5, ρμαγ- 
ἐϊαϊ ἐμ 

405, ὃν 

5 α΄. αγνό 
2εαἴοιίδ. 

6ος, 
δαϊ!}ν ἴγι 
υαἴτι, 

Του, Τὸς 
δρὶγὶξ 
αὐ] λοι "δ 
ηιαίῖο {ο 
αιυοῖῖ ἦν 
15 πὸ 
ψοαγη οί, 
ἿΟΥ ουσ 
μρηΐο 76εα- 
1οι8 
ου). 

Ὄ, 

Τ]ιαί 
ϑρίγὶξ 
το]! ἢ δ 
γιασο {ο 
αἰιυοὶϊ 
το 118 
ψοαγ οι 
ΤΟΥ τι8 
ΟΣ 
πα 
2οαἴοιια 
ου. 

5 ΒΟΠΙΘ 
αποϊοης 
Αααὐλοτ]- 
{165 τοπ. 
αισε ον 
ἔην τι8. 

9ατ. α 
σγοαΐ ον" 
πγαςσ, 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΙΔΑΚΩΒΟΥ. 

Ε “ ΕῚ - , - ,᾿ 3 / 

10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία 
Ν / Ε] ΄ ΕῚ , - 

καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί µου, ταῦτα 
ο ς κ Ἢ “ » 

11 οὕτω γίνεσθαι. μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς 
» - ’ Ν Ἂ Ν Ν ΄ Ἁ 

1 ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; μὴ 

δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι, 

ἢ ἄμπελος σῦκα; οὕτως οὐδεμία πηγὴ ἁλυ- 
΄“ “ 

κὸν καὶ γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 

13 Τίς σοφὺς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δει- 
“2 » ρὲ “ » ” » 

ξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ έργα 
“ ο ΄ 

4 αὐτοῦ ἐν πρᾳὔτητι σοφίας. εἰ δὲ ζῆλον 
ΔΝ ” Ν ΟΕ » “ , 

πικρὸν ἔχετε καὶ ἐρίθειαν ἐν τῇ καρδίᾳ 
΄ “ Ν 

ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ 

16 τῆς ἀληθείας. οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνω- 
΄ 3 

θεν κατερχοµένη, ἀλλ᾽ ἐπίγειος, ψυχική, δαι- 

16 µονιώδης. ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐρίθεια, ἐκεῖ 
5» ’ Ν “ “ ” « 

17 ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. ἡ 
ὯΝ ” ’ “ Ων ς , . 

δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, 
» 9. ΄ 3 / ) / Ν 

ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ 

ἐλέους καὶ καρπών ἀγαθών, ἀδιάκριτος καὶ" 
» , οὗ Ν “ ’ 3 

18 ἀνυπόκριτος. καρπὸς δὲ τῆς δικαιοσύνης ἐν 

εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην. 
’ , ΄ 

4 Πόθεν πόλεμοι καὶὶ μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ 

ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρα- 
’ » - ᾿ ς - ” 9 τευοµένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; ἐπιθυ- 

Ξ Υ 4{1| ὦν τ , Ν - 
μεῖτε, καὶ οὐκ έχετε φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, 

κ 3 / . ΒΞ ῃ Ν 
καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν' μάχεσθε καὶ πο- 

“ 3 5 - 

λεμεῖτε, οὐκ ἔχετε δέ”, διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι 
εν ος ὃ ψγὦ κ » / / - 

8 ὑμᾶς" αἰτεῖτε, καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακώς 
Ψ σι σ 5 ᾽ν" « ΄ «ς 4: 

αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπα- 
, 

4 νήσητε. μοιχοὶ καὶ μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε 

ὅτι ἡ φιλία τοῦ κύσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ 
ἃ Ἀ 53 “ 5 “ ἐστίν; ὃς ἂν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ 

, Ν ο “ Ἆ 

ὅ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται. ἢ δο- 
΄σ ΄ ΄“ 

κεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει, Πρὸς φθύό- 
΄ “ ἁ 

νον" ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκησενὸ ἐν 
ὃ ἡμῖν; μείζονα δὲ δίδωσι χάριν’ διὸ λέγει, ΟὉ 

Θεὺς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ 

1 δίδωσι χάριν. ὑποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ ἀντί- χάριν. γητε οὖν τῷ Θεᾷ 
6 - / Ν , 5 » {ες σ΄ 

στητεῦ τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾽ ὑμών. 

9]---2 

10 οὔτε ἁλυκὸν 

1 (αζᾶ ͵) οπι. καὶ 

1 αἰ πόθεν 

τῷ οπι. δέ 

3 ρην. μοιχοὶ καὶ 

4 (λέγει; πρὸς φθόνον 
τεαῖ, παγῇ. αἴδο γοας» 

ἡμῖν. 70 ἡμῖν ἢ 
ὅ κατῴκισεν ἰοπί, ποΐ 
πιαγθ. 

6 αάᾶ δὲ 
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1611 1981 
8 Όταν πὶσ] {ο αοᾶ, απᾶ μ6 ψΠ1} 8 Όταν πὶρῃ {ο ἄοᾶ, απ πὸ ψ1} 

ἄγαν πὶρῃ {ο τοι: οἸθαπδο τοι ἄτανν ἱρὴ {ο γοα. ΟΊεαπδε σοι 
Ἠαπάᾶς γο ΒΙΠΠΟΥΒ, απᾶ ΡΥ ΓΥ τοις Ἰαπιᾶβ, ο ΒΙΠΏΘΙΡ; απά Ῥατί 
Ἰθαχζς ο ἆοτβ]ε τπϊπάεἄ. γοῦν Ἰδαχίβ, το ἀοπυ]οππϊπάσα. 
9 Ῥε α[]ιαίεᾶ, απᾶ ΠΠΟΠΥΠ, απᾶ | 9 Ῥο αβσίζεᾶ, απᾶ ΤΙοΙΥΏ, απᾶ 

Ὑ66Ρ: Ἰδοῦ γοῦν Ιααρηίετ Ὦο {πγποα ψγθερ: ἰοὺ γοαχ ἸαασΠζεγ θ6 ἔτιστι- 
{ο πιοπχπῖηπςΡ, απᾶά τοι; 1ο ἴο ο {ο ΠΙΟΙΥΠΙΠΡ, απᾶ τον 1ογ ἴο 
δεανΙπεβΒ. 10 ἨεανίπθδΒ. ἩἨτπηρ]ο γοπγβοαῖγες 
10 Ἠππηρ]ο γοαχβεῖνεε ἴῃ {Π|0 βἰρπῦ ἴῃ {ο βἱρ]έ οὗ ἴμο Τιοτᾶ, απᾶ Ἡο 

οὗ {π6 Τιογᾶ, απά ο μα] {τοι αρ. 5Πα]] εχα]ί τοα. 
11 Βρεα]ς ποῦ ενΙ] οπθ οἵ αποῦῃμετ | 11 ἈῬροεα] ποῦοπθ αραΙηξῦ πο ΠΟΥ, 

(ωχείμται :) Ἠθ ἐ]ναῦ βρεα]εεί]ι εν1] οἳ Ῥτούμπεη. ο ὑλαί ροακεί] α- 
118. Ῥτούμου, απιά Ἱαάρεί]ι 15 Ότο- Βαϊηδὺ ἃ Ῥτοίμετ, ΟΥ Ππάσεί]ι Ἠϊς 
που, βρθαἰκείἩ ον} οἵ ἴλμο Ίαπγ, απιᾶ Ῥνοίμαν, 5ροαεί αραϊηδί {Π6 
Παᾶρείιι {π6 Ίαχν: Ῥαί 1 οι ]απᾶρα Ίαν, απ Ἱαπάρείι {π6 Ίαν: αὶ 
{πὸ ἴανν, ποὺ αγί ποῦ ἃ ἀοον οὗ ὧπο 11 {ποὺ ἡπαροϑῦ {ιο Ἰανν, ἴ]ιοα ατί 
Ίαν, ναύ ἃ ἡπᾶσο.. ; ποῦ ἃ ἆοον οὗ ο Ίαν, Ῥαί ἃ 
195 Ἔ]ογα 15 οπθ ἰδ Ίν ΟΣ, ΠΟ 18 | 19 Ιαάρο. Οπο οπή 18 ἴπο Ἰαγγρίνον 

αΏ]ε {ο βανθ, διιᾷ {ο ἀθδίχογ: πο δια Ἱαᾷρο, ευετι Ίο Ὑ]ιο 15 8016 
αγί ποι Ὠιαῦ Ιπᾶρεεύ αποίλετ 2 {ο βανο απά {ο ἀεβίτογ: ὑαῦ νο 

ΧῬγου. 18 Χο {ο που γό ἐλμαῦ κα”, Το αγ από ποια ὑπαὺ Ἱαάρορί ἐμ γ ποῖρη- 
21..1. ΟΥ {ο ΠΠΟΥΥΟΙΥ πἡ)7ὸ 1] ρο {πίο ας] 8, Ῥοτ ἢ 

οἷν δᾶ οοπίππθ ὑπο Υ6 ἃ γᾶ}, απᾶ | 19 «ο {ο ποπ, Υο ὑμπαῦὺ βαγ, Το- 
Ῥαγ, απά 5611, απά δεί ραπ: αγ οΥ {0-ΠΙΟΥΥΟΥΥ γε Μ011 ρο 1π{ο 
14 Ὑμεγααβ Ὑο Ἰπον ποῦ π]αῦ {15 οἱίγ, απἆ Εροχιά ἃ ΥθαΥ {]ετο, 

]ιαζζ ὖε οἩ ἴχιο πιοΥτοὺ’: ΤΟΥ πγλαῦ 15 714 απᾷ {ταᾷς, απᾶ εί ραϊῃ: ὙΊΙΘΥο- 
Γ.Σ, ον | τοι 1193 ΙΤ{ 15 ονεπ ἃ ναροαγ ἐμαῦ 35 Υο Κπονγ ποὺ πυ]αῦ β]α]] Ῥε οἩ 
τί ἵδ, αρροαατεί]ι ΓοΥ ἃ {16 παπα, απ {πει 

ναπΙβλεί]ι απγαγ. : 
15 ἘῸΣ {μαῦ γε οπρ]Ώέ {ο βαγ, 1 

{πῸ Τιογᾷ Ὑ111, πο 51.8}} Ἠτο, απιά 4ο 
{815, ΟΥ πα. 
16 Βαῦ ποῦ γ8 τα]οίεο ἴῃ σοῦ 

Ῥοαξίίπρς: 811 5ο] γο]οῖοῖπρ 15 6υ]]. 
17 Ἐπεγεί[οτο {ο Ἠϊπα ελα κου} 

{ο ἄο ροοᾶ, απᾶά ἀοείμ 16 ποί, ἴο 
τη 16 15 511, 

5. ο {ο ποῦν, το 1ΙΟἩ ΠΙΘΠ, ὙΘορ 
απᾶ ΠΟῪ] ΤΟΥ τοις πηϊβετίαβ Όιαί 
5181] «οπιο απροη τοι. 
3 Ύοιχ τίομθΒ ἅτ οοιταρίοᾶ, απᾶ 

γοιχ ραχππεη{ςβ πιοίµεα{εη : 
8 Ὑοιχ σο]ά απ ΒΟΥ 15 οαπ]κογθᾶ, 

απᾶ μα ταξβῦ οὗ {παπι 588}} Ῥο ἃ υυῖὐ- 
πιθβς αραϊηπδί τοι, Δ Πα 5181] εαξ τον 
Π 65}. α 1ὖ οτε ἤχα: Ὑγο Ἠαγο Ἱεαρεᾶ 
ἴγεαραχοθ {οραίΠμοαγ {οΥ {πο Ἰα5ί αγ». 
4 Ῥο]λο]ᾶ, ἴ]ιο 16ο οὗ πο ἸΔΡΟΌΤΘΥΒ 

πγΠΙοἩ Ἠαγο τοαρεᾷ ἄοόνῃ γοιχ Πε]ᾶς, 
πΥΠΙΟἩ 15 οἵ τοι Ἱερί Ῥασ]ς ὢγ [ταπᾶα, 
ογ]εῦἩ: αι {πο ΟΥ͵65 οἵ {ατα γ]]σἷι 
Ἰανο τοαραᾶ, αγο οπ{ογας ΙΠίο {π6 
6415 οἳ {πὸ Τιονά οἵ βαβαοίἡ. 
ὅ Ὑο Ἰατο Ἠγνεᾷ ἴῃ Ῥ]δαβατο ΟΠ 

{π6 οατίἩ, απά Ῥοαει γ/αΠίοη: Ὑγο 
Ἰανο που ΒΗΘ γοῦν Ἠθατίς, αβ ἴῃ 
ἃ ἄαγ οἳ 5]δπιῤηΐίου: 
ϐ Ύο Ἠαγνο οοπᾷσοπιπαᾶ, απα Ἰ]]οᾶ 

| ια Ίαδί, απ μ6 οί ποὺ τεβἰϱί οι. 

ἴἶιο ΙΠΟΥΤΟΥΥ. αῦ 15 γοῦν Τε ὃ 
ΕῸΣ το 8186 ἃ ναροαΥ, {μαῦ αρ- 
Ῥοαγοί]λ ΤῸ ἃ Πτα πα, απᾶ 
ἴμθη ναπΙςΠείῃ απαγ. 1ΕοΥ {πᾶς 
γο οπρηῦ {ο 580, Ἡ {πο Τον 
Ὑ711, ντο 5181] Ῥοΐ]ι Ἠντο, απἆ ἆο 
{Π15 οὐ {μαί. ἘῬπό ποτ Ὑο ρ]οιγ 
1η σοῦ ναπππσς: 81] 6ας]Ἡ σ]οτγ- 
ης 15 ον]. Το Ἰϊπι ἐπετείοτα 
ναί ἹσιογγαίἩ {ο ἆο σοοᾷ, απά 
ἀοοαί]ι 16 ποῦ, {ο Ὠΐτη 16 15 βῖη. 

Ὁ «ο ἴο μοῦ, ο τί6Η, πγεερ απᾶ 
ΠΟῪ] {ου γοαχ τηϊβοχῖες ὑπαῦ ατα 

2 οοπήπςαροηγοα. Υοαγτχ]εμοδαχε 
οοιγαρίθς, απά γοτχ ϱαγπιθπ{Β ατα 

ὃ πιοῦµ-οεαίεπ. Ὑοτχ ρο]ᾶ απᾶ γοας 
βΠνεν ΔΥῸ ταδίεᾷ; απά {ΠῚ ταςί 
5881] Ῥο {οχ α {68 πποπγ Σασαϊτιςδε 
τοι, απά ΕΠαΠ οαῦ γοῦν 65} ἃ5 
Ἀχο. Ὑο Ἠατο ]α14 ἀρ σοι ἔτοα- 

4 6αχο ἴῃ {πο ]αβῦ ἄαγ». ἈἙο]ο]ά, 
μα Ἠϊτο οὗ ὑπὸ Ἰαβοπχθγβ πο 
αποντοᾷ γοῦν Πε]άς, ν/ΙοἩ 15 οὗ 
γοα Ἱκερῦ Ῥασ]ς Ὦγ {γαπᾶ, οτ]εί]ι 
οαί: απᾶ {Π6 οτῖες οἵ {επι ὑμπαῦ 
γεαροαᾷ Ἰαγο επ{ογθᾶ ΙΠ{ο {με 68 

ὅ οἳ {πὸ Τιοτᾷ οὗ βαμαοίῦμ. Ὑε ανα 
Ἠνοαᾶ ἀε]σα{ε]γ οπ {πα θαυ, απιᾶ 
ἰα]κοπ γοιν Ῥ]εαβατε; γο Ίαγε 
ΠΟΙ ΒηΘα γοῦν Ἠθατίβ ἴῃ ἃ ἄαγ οὗ 

6 5]απρηίου. Ὑ8 Ἰαγο οοπᾷσιηποαᾶ, 
γο Ἠανο ΚΙΠΘα {116 τ]σμίθοαβ οπε; 
Ίο ἀοίῃ πού τοαβῖθέ τοι. 

17 

1 τ. Γγ- 
φίσαᾶ οἵ 
ΨΟΊΑΥ" 
δαψίησ. 

105, 
τωιίο 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΙΑΚΩΒΟΥ. 

8 ᾽ / “ Θ - κ » ο) δ να 0. ’ ἐγγίσατε τῷ Θεῷ, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν' καθαρί- 
΄ ς 

σατε χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε Καρ- 

9 δίας, δίψυχοι. ταλαιπωρήσατε καὶ πενθή- 

σατε καὶ κλαύσατε' ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος 

µεταστραφήτω, καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν. 
[4 . ’ “ , Ν ε ’ 10 ταπεινώθητε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ὑψώσει 

ὑμᾶς. 
11 Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί. ὁ 

καταλαλῶν ἀδελφοῦ, καὶῖ κρίνων τὸν ἀδελ- ἴ “Ξὸ α 

Ν . “ ΄“ ΄ κ / ’ φὸν αὐτοῦ, καταλαλεῖ νόµου, καὶ κρίνει νό- 
ο 3 δὲ / 3 3 Ν μον εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς 

/ ᾽ , ἊΝ ς ΄, 

15 νόμου, ἀλλὰ κριτής. εἷς ἐστὶν ὁ νομοθέτης», 8 ααᾷ καὶ κριτής 
/ -. ή Ν 3 ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι" σὺ) τίς εἶ 3. ααὰ δὲ 

10 
11 

ὃς κρίνεις] τὸν ἕτερον 1; ὁ κρίνων 
” “ ,᾿ Ἅ 5” { 

13. Αγε νῦν οἱ λέγοντες, Σήμερον ἢ αὔριον “᾿ πλησίοι 
Ν 

πορευσόμεθα εἰς τήνδε τὴν πόλιν, καὶ ποιή- 

σομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν ἕνα 13, καὶ ἐμπορευσό- 15 οηϊ. ἕνα 
Δ Π ο γῶν 3 δ ἐν Ὁ 1: μεθα, καὶ κερδήσομεν᾽ οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε 

τὸ τῆς αὔριον. ποία γὰρ" ἡ, ζωὴ ὑμῶν; 15 οπι. γὰρ 

ἀτμὶς γάρ ἐστιν] ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη, 1“ ἐστε 
Ι5 ἔπειτα δὲ" ἀφανιζομένη. ἀντὶ τοῦ λέγειν 1 καὶ 

ὑμᾶς, Ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ ζήσομεν Ἁ, 

16 καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο. νῦν δὲ καυ- 

χᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαζονείαις ὑμῶν' πᾶσα καύ- 

17 χησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. εἰδότι οὖν 
καλὸν ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ 

ἐστίν. 
5. ὔλγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύ- 

ζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερ- 

τ 
, ΕΥ ευ ΄ . 

χομέναις. ὃ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε, καὶ τὰ 
, ὟΝ τς τε Ν 

8 ἱμάτια ὑμῶν σητύβρωτα γέγονεν ὁ χρυσὸς 
΄σ 3 Ν ς 2 

ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐ- 
΄ “-“ ευ / 

τῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται, καὶ φάγεται 
τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ. ἐθησαυρίσατε ἐν 

΄ ’ ς - » 

ἐσχάταις ἡμέραις. ἰδού, ὁ μισθὸς τῶν ἐρ- 
” ωὰ { ΄“ 

γατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν, ὁ 
᾽ , ΜΕ δν ἐς , - ντος Ν 
ἀπεστερημένος ἀφ᾽ ὑμῶν, κράζει" καὶ αἱ βοαὶ 

΄ ᾿ Φ ΄ Ν 

τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ 
/ 5 κ “ “- 

ὅ εἰσεληλύθασιν, ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς 
ας) , ξ 5 2 Ν , 

καὶ ἐσπαταλήσατε: ἐθρέψατε τὰς καρδίας 
»“ ΄σ / . 

6 ὑμῶν ὡς] ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. κατεδικάσατε, ! Οι. ὡς 
ὶ Ξ } » ͵ ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον οὐκ ἀντιτάσσεται 

μ 

ὑμῖν, 
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ἡ ον, δ6 
10114 
ραἶεπί, 
ΟΥ̓ ΣΕΥ͂ 
τοἵἱῃ 
ἐοη ρα- 
ίζεπςς. 

ἡ ου, 

4γοατι, 
ΟΥ̓ ϱγ1ευε 
πιο. 

ου, ἴῃ 
8 
νραγο. 

1611 
7 ΊΒο ραξϊοπῦ Πιετείοτο, Ῥγείλτεη, 

ππ{ο ὑπ οοπαῖηρ οὗ {π Τ,ογᾶ : Ῥε]ιο]ά, 
{μ6 Ἡπβδραπάπιαη πγαϊΙθεἰ] {Τον {Π6 
Ῥχοσῖοις {γαῖί οὗ {πο δαγ{Π, πα μα 
Ίοπς Ῥαΐίεπες {οχ 15, απ] 6 χοοθῖΥθ 
{86 εατ]γ απ Ἰα θυ ταῖη. 
8 Βο το αἶξο ραύιθῃηῦ ; βίδ ὈΠ15}} τοττ 

Ἠθατίς: ου {πο οοπαῖηρ οὗ {πὸ Ἱογά 
ἄταπγεί] πῖρη. 
9 Ιταᾶρο ποῦ οπθ αραῖηβί αποίλοχ, 

Ῥτδί]γθι, ]εδῦ γε Ῥε οοπάσιηπεά: Ῥ6- 
Ἠο]ᾶ, ὑπὸ {αᾶρο βὐαπᾶεί]ι Ῥοε[οχο {16 
ἆρου. 
10 Ταἷκο,τπαγ Ῥτείμτεῃ, ἐπ Ῥγορ]είβ, 

πιο πᾶν 5ΡΟΙ6η ἴῃ {π6 Ναππο οἵ [πΠ6 
Τιοτᾶ, {ον απ οχατηρ]ο οὗ βυουϊηρ 
αβΠΙοξΙοἩ, απᾶ οὗ ραεποθ. 
11 Ῥο]ιο]ᾶ, πε οοππό Έἔπεπι ἩαβΡΡρΥ 

{ πυμίσι οπάπτα. ὙεἸαγε Ἠεατᾶ οἵ [Π6 
᾿ Ῥαάοεπερ οἵ 4οΡ, απᾶ Ἠανο 5εεη {π6 
οπᾶ οὗ {π6 Τιογᾷ : ἴιαί {π6 Τιοτά 15 
ΥΘΙῪ ρΙΩ{α] απιᾷ οἳ {επᾷΕΥ 1ΩΘΥΕΥ. 
19 Ῥαΐ αΏογε αἲ] ήπρς, Τὴ Ῥτε- 

νγεπι, ΒΊΓΘάΥ ποῦ, πεΙὔµεΥ ὮΥ Ἠθαγεῃ, 
ποΙ{]1θΥ Ὦγ ὑπὸ οατ{]ι, ποι 61 Ὦγ ΔΗ͂ 
οἴμογ οσα: Ὀτπί ]είγοπγγεα, Ῥεγεα, 
ΔΙ γοἩγ παγ, πας: Ἱεβῦ Υο [α]] ἴπίο 
6ΟΠ4ΘΙΠΠΑΙΟΠΣ. 
18 15 αἩπγ απιοης τοα α[ῆ]οίεᾶ 2 Ἰοὺ 
Μπ Ῥχαγ. 15 ΔΗΥ͂ ΤΠΘΙῪῪ 7 ἰοὺ Ὠΐτη 
ρίῃσ Ῥρα]πης. 
14 15 αγ βἷε]ς απποησ γοτ ἢ οὐ Ὠΐτη 

681] Του {1ο Ε]άθιΡ οὗ ἐπ ΟάΥΟ]Π, απᾶ 
Ἰοῦ {ιοί Ῥταγ οὖεν Ἠήπα, αποϊηίης 
πα νυ {ἢ οἱ 1η ἐμ Ναππε οὐ {]ιο Του : 
16 Απᾷ {πο Ῥχαγεν οὗ 11} λα] 

58 6 {Π6 εἶο]ς, απ {πὸ Τιογ 588] γαῖδα 
Ἰήπη ἀρ: απᾶ [ἢ πὸ πᾶν οοτητηϊἐ θα 
51η5, {116Υ β]ια]] Ῥε [ογρίνει Βΐτη. 
16 Οοπίεςδε γοαχ ἔτ] οηπθ {ο αἩ- 

οἱΠαΥ, απᾶ Ῥγαγ οπ6 1ο0χ αποίΐΠετ, 
ενα Ὑο τηαγ "6 Ἱεα]εά : {πῸ6 ε[οοίπα] 

αναϊ]εί] τ ἢ. 
17 Ἐ]ας σας α πιαπ 5αΏ]αοῦ 6ο Ί]κο 

Ῥαβ8ίΟΠ56 85 πο 816, απά ο Ῥγαγεᾶ 
ΙδατπθἙί]γ ὑπαῦ 16 πηϊσῦ ποῦ ταῖη: 
απᾶ 16 ταϊπθᾶ ποῦ οἩ πο θαυ Ὦγ 
ἰπο βραοθ οὗ {ηγεο Υ6αΥ5 απᾶ βὶχ 
τη 85. 
18 Απᾶ Π6 Ῥταγεᾶ αραῖη, απᾶ ἴ]ε 

Ἠθαγεηπ ρανο ταῖπ, απᾶ [ο θαυ] 
Ῥγοισ]ί, ἔου ΠΟΥ ἔντι. 
19 Ῥνοείμτα, 1 απγ οἳ τοι ἄο ΘΙῪ 

{γοτπ {πο ἐστι, απ οπο οοπνοθγῦ Πΐτη, 
20 Τιοί Ἠϊτα πον, ὑμπαῦ ο ΟΠ 

οοπνογ{εί]ι {Π6 ΒΙΠΠΙΘΥ ΤᾺ όσα {16 ΘΥΤῸΣ 
οἳ 18 ναγ, Πα] βατο ἃ 501] ΓΥ̓ΌΤΩ 
θα, δα 588}} Ἠϊᾷς ἃ πα] Παᾶς οὗ 
5118. 

| {ογγοπί Ῥαγον οὗ ἃ τἰρ]ίθοις πια, 

1881 

7 Βεραϊίοηὺ ὑπογυίου, ῬγείἨγοεῃ, 
τη]. {πὸ Τοοτηΐηρ οὗ {π6 Τιογᾶ. 
Ῥο]λο]ά, {πὸ ἨἩπςραπιάτηαπι νγαϊθθί ἢ 
ΤΟΥ {16 Ῥτοσίοας ἔσει οἵ {π6 
οατ{1, Ῥοῖπρ Ῥραεπ{, οΥοτ ἰὖ, πτ- 
611 210 γοσσίνο {πὸ οατ]γ απ ]αΐΐοτ 

8 ταῖη. Β6 γο 8150 ραεπίς ϱία- 
ῬΗ8] γοῦν Ἱαατίδ: Τ0Υ {Π6 160Π]- 

9 Ίπσ οὗ {πὸ Τιογᾷ 15 αὖ παπά. Ματν- 
ΙΩΙΥ πο, ὮγθδίἨνεη, οπ6 αραϊηδί 
ΛΠΟΙΊΙΕΥ, ἐμπαῦ γο ο ποῦ Ἱπάρεα: 
Ῥο]ιο]ά, {πὸ ]αᾶσε 5ἰαπάεί]ι Ῥεΐογε 

10 ὧιο ἄοουβ. Τακο, Ῥγείμταπ, ΤΟΥ 
3η εκαπιρ]ο οὗ βαβουϊηρ απᾷ οὗ 
Ῥαΐΐεπσα, [Π6 Ῥγορ]μείβ ΠΟ βΡρα]κα 
ἴῃ {1ο παππθ οὗ {πῸὸ Γιου. Βε- 
ΠΟΙΩ͂, πγο 64} {πϑῖὴ Ὁ] 6 βϑα πο 
οπάαγεά: γο Ἠανο ποαχᾶ οἳ {πὸ 
ϑραίίθποθ οὗ {οῦ, απᾶ Ἠανο 566} 
πιο οπᾷ οἵ {πμ6 Τον, Ίου ναί 
{μ6 Τιονᾶ 15 {111} οἳ ΡίΨ, απᾶ 
τ ΤΟἾπ]. 

Βαΐ ἃῇθονϑ 811 ὑμιῖπρ5, τὴν Ὀγ6- 
{γθη, βυσθαν ποῦ, ΠΟΙ ΠΟΥ Ὦγ ὑπὸ 
Ἰθανοθη, ΠΟΙ Ὦγ ὑπ6 θαΥ{11, ΠΟΥ Ὦγ 
αἩΥ οέ]ογ οί: θέ 41οὐ γοαγγεα 
ΡῈ αχ, απᾶ γοῦν πᾶν, παν; ἐπαί 
πο 141] ποῦ ππᾶςχ Παάσετπεπῦ. 

15 αηγ απΠποηπρ τοι ςαῇετίῃπρ 2 
1εῦ Ἰήτη Ῥταγ. [5 απγ εμοενγ{α] 5 

14 Ἰοὺ Ἠϊπι Εἴπρ Ῥγαίδο. 15 απγ α- 
1ποης γοα β]ε]ς ἢ 1εῦ Ἰήτα οα]] {οχ 
{16 ο]άεις οἵ {86 σατο ; απᾶ ]εί 
ποια Ῥγαγ ΟΥ̓ Ὠΐτη, δαποϊηίπς 
Ἰΐπα τ] ΟἿ] ἴῃ ἐπ Πατηςθ οὗ {16 
Τιογᾶ: απᾶ πο Ῥγαγοενχ οἳ ζα ἢ 
5881] 6ανο Ἠϊπα λαῦ 15. 5101ς, απᾶ 
{π6 Τιονᾷ 5181} ταῖξα Ἠϊπι ἀρ; 
απᾶ 1 6 πᾶν οοτηταΙθεθᾷ βἱπΠ5, 
18 β]ια]] Ὀὲ {οτρίγει ήτα. Οθηξθββ 
{ογαίοχο σοῦ 5115 οπςθ {ο 8}- 
οὐ]ον, απ Ῥταγ οπο ΤΟΥ Δ ΠΟΙΠΘΥ, 
ια Υθ τὺ Ῥο Ἰθα]θοᾶ. Τ]μοα 
εαρρΠσοα{Ιοη οἳ ἃ τσ]ίαοα5δ ππαπ 
αγαϊ]οί] τη ἴῃ 105 πποτ]πρ. 
Έα γᾶ ἃ τη 81) οἳ Π|κ6 δραςδῖοης 
πι τι, Απᾶ ἢ6 Ῥταγεᾶ Τ{εχ- 
τοπ] {πῶ Ὁ πασ]λῦ ποῦ ταίη; 
απά Ἡ, ταπεᾶ ποὺ οπ {1ο δεν 
ΤΟΥ ἐπ γ66 γ6ανς απᾷ βὶχ πιοη{Ἡβ. 
Απιᾶ Ίο Ῥταγεᾶ αραῖῃ; δᾶ {π6 
Ίθαναπ ραν6 ταῖπ, απᾶ ἐπ δατ 6] 
Ῥγοσπσ]ῦ {οτι μου ἔστ. 
ΜΥ Ὀνείμνον, 1 απγ αἴποης 

ποια ἄο ον Ίτοπα πο ταίμ, απά 
οπς6 οοπνοτό Πίτα: 816 Ἠῖτη Ίσποτν, 
{λαῖ πῃ πνμῖεὰ εοπνον{εί]ι ἃ 51Π- 
ΠΟΥ Γγοπα {ο 6ΕΥΥΟΥ οἳ Ἠϊ5 πναγ 
5Πα]] βανο α 501} ἔγτότη ἄδαί]ι, μα 
5118}} 60Υ6Υ ἃ τηπ] ὑπ οὗ ΒΙΠΒ, 

11 

19 

16 

17 

18 

19 

2 ῷ 

1ᾳγ. 
γεξσπιος, 

305, Π6 

805, 6- 
ἁιγατιεε 

405, {οἱ 
3οιΥ5 δὲ 
ἐπα νσα, 
φέα, αι 
ἐμὲ παν, 
παν 
Ο0οπιρατεθ 
Μαίϊ. υ.ἅ 
οτ. 

δ05, 
]ιαυἱ 
αποζπιεά 
ο ας 

60ος, 
χιαίιώε 

Ταν. 
ΓΙ 
Άγα μετ. 

8 βοπιθ 
αποϊοηε 
Δα Ποτῖ- 
{165 τοδ - 
Άπιοιυ φο. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΙΑΚΩΒΟΥ. 907 

ὍΣ “ ἰὴ 1 Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς πα- 
/ ἔξον ἘΣ ΣΕ ΤῚ «ο ο δν, δέ ρουσίας τοῦ Κυρίου. ἰδού, ὁ γεωργὸς ἐκδέ- 

ΔΝ “ “΄' 

χεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυ- 
΄“ Φις φ » ΄“ μά η ο ’ «ε ΝΥ εν 

μῶν ἐπ᾽ αὐτῷ, ἕως ἂν" λάβη ὑετὸν πρωΐμον 
σι 2ρ4 

8 καὶ ὄψιμον. μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, στη- 

ρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ 
- , μή λ , ᾽ ᾽ , 

9 Κυρίου ἤγγικε. μὴ στενάζετε κατ᾽ ἀλλή- 
κ᾿ α ς , 

λων, ἀδελφοίῦ, ἵνα μὴ κατακριθῆτεῖ' ἰδού, 

19 ὁ ὃ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. ὑπό- 

δειγμα λάβετε τῆς κακοπαθείας, ἀδελφοί 
΄ εἶ / 

μουῦ, καὶ τῆς μακροθυμίας, τοὺς προφήτας 

11 οἱ ἐλάλησαν" τῷ ὀνόματι Κυρίου. ἰδού, µα- 
ο « 

καρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας τὴν ὑπομονὴν 

Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, 
α / / ῃ ς οφ . 
ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ 

οἰκτίρμων. 
Ν , [ή δ » ΄ 

159 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί µου, µη ὀμνύετε, 
Δ “ 

µήτε τὸν οὐρανόν, μήτε τὴν γῆν, μήτε ἄλλον 
ν ἦν 43 2Ὸ να ας Ν ῃ ῃ Ν ν τινὰ ὅρκον' ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναί, ναί, καὶ τὸ 

ο 1 εὐ δ. ΄ οὔ, οὔ" ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε. 
- ᾽ ε ΄, 

13 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω. 
14 εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω. ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; 

προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκ- 
/ Ν ΄ ὌΝ 3 / 

κλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτόν, 
ελ Η ϑέτ » Ξ, » “- ιαα]ς - 

ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίω ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
----- « 

ο τε κ 5 ον τς ρα , κ 
15 Κυρίου’ καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν 

κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος" κἂν 
« ’ - ’ ᾿ / ΑΦ ων 

ἁμαρτίας ἢ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 
» ΄- 3 ͵ 16 ἐξομολογεῖσθεδ ἀλλήλοις τὰ παραπτώμα- 

9 ΔΝ 5 σνων 3 / σ 3 
τα”, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰα- 
6η ν᾿ » / ’ 3 

τε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργου- 
μ 3 κι - 

17 μένη. Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, 

καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι" 
΄ ΄“ ᾿ -- 

καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς 
κ “ “ κ ΄ ΄ ἈΠΕ 

18 και μηνας ἕξ, καὶ πάλιν προσηύξατο, και ὁ 
” Ν « Ν » ιν ς “ ἊΝ / οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε, καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε 

τὸν καρπὸν αὐτῆς. 

19. ᾿Αδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ 
οῃ “- 1λ ϐ / Δι, Ὁ. Κη ἈΠ ἢ 

ο0 τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, γι- 
νωσκέτω"! ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ 

πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανά τλάνη Ὁ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου, 

καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 

3 οηι. ἂν 

5. ἀδελφοί, κατ᾽ ἀλλή- 
λων 

4 κριθῆτε 

ὅδ᾽. ἀδελφοί, τῆς κακο- 
παθείας 

6 αὐὰ ἐν 

7 ὑπομείναντας 

αλιῤκν  ᾖ Λια-δακε 
σος “ ρθω, με 

Μ 7 
ο, ἡγε “Οἷς αρ σον /) ιν 

ο ἐλ Ξ Τα 7:.2) κι πο. 

ὃ τὰς ἁμαρτίας η ο 7) ο δι ντ 

Ξ τ λᾶς 7 ἢ. 6 7 

άσε ὩΣ δ: ο, η Μικό τσι 

σι εδ. -. ο δὲς τοῦτο 
3 ὉΨΆ 6 ὄπ. φ σπα 

π᾿ ΜῈ ΥΩ. γινώσκετε 



16). 
γι}. 

10», ΓΟΥ͂ 
ιδ. 

της ΕΙΒΡΤ ἘΡΙΡΤΙΕ αΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 

ΡΕ ΤΗ. 

1611 
1 ῬΕΤΕΗΕ απ ἀροβίϊθ οὗ “6518 
ΟΥβῦ, {ο 1ο βύγϑηρουβ βοαύιοσϑα 
ὑμποαρσλ]οπί Ῥοπύα5, ἀα]αΐία, 0αΡΡ8- 
ἀοσῖα, Αβία, απᾶ ῬΒιθπσπῖα, 
5 Ἐ]θοί, αοοογ6τρ {ο ὑπὸ Γογε]κποΥγ- 

Ἰοᾷᾶσο οἵ ἀοᾶ {πὸ Ἐαί]ον, (μτοιρ]ι 
βαποβιβοβθϊοη οἳ πο ΕΒρὶτν απίο 
ομοεάίεποθ, απᾶ αριϊπ]ήπς οὐ ἴ]α 
Ῥ]οοᾶ οὗ ἆεδας Ομγῖδ: ἄχτασαϱ ππ{ο 
γοια απᾶ Ῥοαςθ Ῥο τ] }]164. 
8 Ῥ]οβροί ο με ἄοά απᾶ Ἐαίμοεν 

οἳ ον Τιογα “6515 ΟΗτ]βί, ΒΟ 
αοροτά πρ {ο 15. Ταβαπζαπῦ ΤΠΘΥΟΥ 
λαἰ]ι Ῥοσοίίεπ τι5 ασαῖη απ{ο ἃ Ἠγε]τ 
Ἰορο, Ὦγ πὸ τεαβατγοοβίοη οὐ “6585 
Οτιρδῦ {γοτη 0ο ἀεαά, 
4 Το απ Ιπ]θγ]ίαπςθ Ιποογταρ{ρ]α, 

απᾶ ππαεβ]οᾶ, πα ἐπα βαθὺ ποῦ 
αππαγ, Τεβευγεᾷ 1η Ἠθατεῃ ἢ ἴου σοι, 
δ πο ατα Ἱερῦ Ὦγ {πὸ Ῥοπει οὗ 
αοα {λγοισ] {αἴδ]ι ππζο βα]γαῖοἩ, 
χθαᾶγ {ο 6 ταεγεα]εᾷ ἴῃ ιο αρ 
πῃο. 
6 Ἠπεταϊπγεργοα[]γτε]οῖσα, (ποαρ]Ἡ 

ἨΟΥΥ {0Υ ἃ 568ΒΟΠ (1 πϑϑᾶ 6) γε αγο 
ἴῃ Ἠθανίπθδς {μτοισ] ππαπΙ{ο]ά ζεταρ- 
ἰαίοη8: 
7 Τ]αῦ {ὑπ σα] οΓγοττ ἴα 1{}}, Ῥεῖτς 
ΉΤΟ ΠΟΥΘ Ῥγθοίοις πῃ οὗ ρο]ά 
Ὠναῦ Ῥογ]βλοείῃ, ἐποαρ] 16 Ῥο {τιεᾷ 
πε Άν6, πηϊρ]ξ Ῥο {οαπᾶ ππίο 
Ῥγα156, απᾶ Ἰοποιβ, απά ρ]ογ, αἲ 
{π6 αρροεατΊησ οἵ 6οβας Ο1βί: 
8 μονή Ἱανῖησ ποὺ 5661, γε Ἰοτο, 

1η σου {Ποισ] ΠΟΥ͂ γα 568 πι ποὺ, 
γοῦ Ῥεμαενίπρ, γο τε]οίοο τ ἢ 1οΥ 
πηβροακαρ]ε, απ {π|} οὗ σ]ουγ, 
9 Μεοοϊνίησ {ο οπᾷ οἵ γοῦν ΑἸ}, 

οτεπ {ο βα]ναίίοπ οὗ τον 5015: 
10 ΟὗἨ πλῖο]ι βα]να[ίοη ἐλιο Ῥγορ]οίβ 

Ἰανο οηᾳιϊγθᾶ, απᾶ βοατο]ιαᾷ 61]1- 
Ροπ{1γ, πιο Ῥτορμεδίεά οὗ {μα ρτασθ 
ἐλαίέ βλοιζᾷ 6οπιο ππῖο γοι, 
11 βοατοῖπρ δῦ, ΟΥ̓ πα! ΤΠ ΠΟΥ͂ 

οὗ πιο {πὸ ὅριυιὺ οὐ Οτ1βύ ποι 
γγα5 ἴῃ πει ἄἷά βἱρπῖγ, θη 10 
τεβΒεᾶᾷ Ῥε[οτδΠαπᾶ ὑπὸ εαΠεγίιρς 
οὐ Ομτὶεί, απά ο ρ]οιγ ὑπαὺ ϱλοιι]ά. 
{οἱ]ασγ, 

10 

Ἱ 

1881 
1 ῬΕΤΕΒ, Αη δροϑίΐ οἳ “655 

Ομτ]δί, {ο {ο εἶθαοί Ὑ]ιο 876 50- 
103ΥΠΘΥΡ οἵ {]ιο Ώ{ΒΡΘΥΡΙΟΠ ἴῃ Ῥοι- 
{α8, ἄαἱαίία, Οαρραᾶοσῖα, Αβΐα, 

2 απᾶ Ῥιϊθωγπία, αοοοτ6Ίπρ {ο ἴλο 
{οτοκπουγ]εᾶσο οὗ ἀοα {με Εαἴμεν, 
ἴῃ βαποΠοαΙοη οἳ {πε ΒρῖνΙ{, 
πη{ο ορεάίεησε απᾶ εργα] ης οἳ 
{168 ὈΙοοα οὗ 9685 Οµγ]δὲ: ἄχταςσο 
{ο τοι ἃπα Ῥοασε ο τα }}166. 

Ῥ]αρεεά δὲ ἴ]ιε ἄοάᾶ απᾶ Εαὐλεν 
οὗ οὐ Τιογᾶ ἆᾖαδας ΟἨν1βί, νο 
αοεογᾶΐηρ {ο 5 σγθαῖ ΤΠΘΥΟΥ Ῥθ- 
ραῦ τι αραῖη ππ{ο ο Ητῖης Ἰορε 
Ὦγ Όιο τεβδαγγεοβίοι οὐ ἆεβα5 
Οµτιςδς {τοι {1ο ἆθαᾶ, ππίο απ 
ΙΠ1ΘΥΙ{απσθ. Ιποογαρββ]θ, απᾶ 
ππάαθβ]εᾶ, απά ὑμαὺ Γαάαείλι ποῦ 
απαγ, τοβογνεᾷ ἴῃ Ἠθατεη Τ0Υ 
γοα, πο Ὦγ {ιο Ῥοπγεχ οὗ ἄοᾶ 
.γθ ριατᾶοά {γοαρ] ἔα! ἢ ἀητὸ 
ἃ βα]ναβίοπ τοαᾶγ {ο θ6 τεγοα]εᾷ 
ἴῃ {πο Ἰαδῦ ππρ, ὙἨποτεῖη τε 
ρτολ{]γ τε]οῖοθ, ἔποαρ]ι ΠΟῪ ΤΟΥ 
α Π10016 116, 1 πεοᾷ Ῥ6, γε ανα 
Ῥεεπ Ῥηῦ {ο ρτιεξ 1η ππαπ][ο]ά 

7 1{οππρίαΙομΒ, ὑπαῦ {πο Ῥτοοί οὗ 
γοιχ ἴα], δοίη 1ποτο ῬΥΘΟΙΟΤΙΒ 
π8ῃ ρο]ᾷ ὑπαὺ Ῥϑυ βίη {ποιρῃ 
10 15 Ῥτονοᾶ Ὦγ ἄτα, πῆρῃξ Ῥο 
{οαπᾶᾷ ππί{ο Ργαῖδε απᾶ ρ]οτγ απά 
Ῥοποαγ αὖ ἴ]ια τεγε]αίοη οἵ “6518 

8 ΟἨνὶξδί: ποια ποὺ Ἠανίπρ 566η 
γθ Ίογσδ: οἩ πλοτα, {πουιβ] ΠΟΥ 
πο 5996 Ἠϊτα ποῦ, γεί Ῥε]ενίτις, γε 
χε]οίοθ ϱΡεθαἰγ πι Ίο ταπ- 
5ροακαβ]ο απᾶ 21α] οἳ ρου: 

9 τεσαῖνῖηπρ πο επᾶ οὗ τον {α1{Ἡ, 
ενεη πε βα]γα ο οὐ οι Βο 15. 
Οοποεγηῖηρ ν/ΙΕἩ βαϊγαύίου {πὸ 
Ῥτορ]είς βοαρΏύ απᾶ φεαγολμοᾷ 
οιΠΙσεπ1γ, πὸ Ῥτορ]μεβῖθᾶ οὗ {πὸ 
ΡΎΔΟΘ ὑμδὺ ελοιιίᾷ εοπιε ππίο σοι: 
βοαγοµῖηςσ πγλαί πιο ΟΥ̓ σ]αί 
ΙΠΑΠΠΘΥΟΓΗππθμιοβρΙ {ο Οτ]ςή 
πγΏΙοὮ νγας ἴῃ που ἀῑά Ῥοΐϊτί τππι- 
{ο, παν 1 {ορ Πο Ῥοα[οτα]ιαπᾶ 
Όλο ϱαΠεγῖηρς δοξ ΟἨτ]ς{, δα ὑπὸ 
61οχ1θ8 ἐ]ιαί ϱΠοτ]ά ἔο]]ουν ὠλοπῃ. 

ο 

μ»- 
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σε] 

μ᾿ 

10Υ, 
ἐγίαϊς 

2 ϱγ. σῖο- 
γί πεα. 

δα. 
ΠΠ 



ΠΕΤΡΟΣ 

ἘΠΙΣΤΟΔΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ. 

1 Πέτρος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκ- 
- ΄ “ / 

λεκτοῖς παρεπιδήµοις διασπορᾶς Πόντου, 

Ῥαλατίας, Καππαδοκίας, ᾿Ασίας, καὶ Βιθυ- 
Δ - 

9 γίας, κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ πατρός, ἐν ἁγι- 
“ ’ ο, - δὰ Ν ε . 

ασμῷ Πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν 
“ ᾽ κ σε / εὰν δ 

αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ" χάρις ὑμῖν καὶ εἰ- 
/ 

ρήνη πληθυνθείη. 
- . κ κ᾿ ντ 

ὃ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Ἱυρίου 
ΝΠ δι.“ - ἧς δε . κ᾿ Η͂ ὺ ἰὰ 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ 
Ὁ» ᾽ / ς ι » 3 / “ 

ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν 

δ ἀναστάσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 
” ’ ” » 5 ἄ ΔΝ 4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ 

» - 5» ς ΄ 

ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς, 
/ - ᾿ 

δ τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους διὰ 
εἶ 

πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφ- 

ὃ θῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε η ρᾷ χ σας τ η ᾽ 
ὧν / / ͵ ο] , .] / ΄᾿ὕΜ ΩΣ 

ὀλίγον ἄρτι, εἰ δέον ἐστί, λυπηθέντες ἐν 
“ ας Ν “ 

7 ποικίλοις πειρασμοῖς, ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν 
- ΄ ’ “ 

τῆς πίστεως πολὺ τιµιώτερον! χρυσίου τοῦ 

ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, 
« “ 5 » Ν Α [2 Ω » 

εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ τιμὴν καὶ δόξαν" ἐν 
» “τ΄ σι. ἃ 

8 ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ" ὃν οὐκ ἰδόντες 
Ε Δ εὐ ςἙ 

ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες, πιστεύ- 
, ᾽ “- Ξ - 5 , 

οντες δέ, ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ 

9 καὶ δεδοξασμένῃ, κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς 
« - ΄“ - 

10 πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν ψυχῶν. περὶ ἧς 
/ . / Ν 55 , 

σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προ- 
΄ ΄ ε ΄ 

φῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προ- 
μ . Δ - 

11 φητεύσαντες' ἐρευνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον 
Ν ΄σ ΄“΄ - 

καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς Πνεῦμα Ἆρι- 

στοῦ, προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν 
, Ν Ν Ν - ’ 

παθήµατα, καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας. 

91--- 

1 πολυτιμότερον 
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. 

δόξαν καὶ τιμὴν 



1. ΡΕΤΕΕ 1. 12--94. 

1611 
19 Ὀπίο ποια Ὁ τὰ τεγεα]εί, 

ναί ποῦ απίο {]ιθπιβε]νθβ, Ῥαῦ πη- 
{ο τι, ΠΥ ἀἱᾷ τα ϊβίετ ο ὑπϊηρ5 
γψ/ηίσ] 816 ΠΟΥ τεροτεᾶᾷ απίο τοι 
Ῥσ ἴμαπι ἴλαί πᾶν Ῥγεαελπεά {86 
ἄοβρε] ππίο γοι, τι {θ 1ο]γ 
ἀΠοβί βοΐ ἄοππα τοπ Ἠεανεῃ, 
πη]ο]ι (ήηρςθ ἴπθ Απρεὶς 4εβῖγο {ο 
Ἰοοῖκ Ιπίο. 
19 ὙΠιογείοχο ρ]γᾶ πρ {ο ]οΐπς οἳ 

γοιχ πηπᾶ, Ὦς ΒοΡεΣ, απά Ίορο Ἰ {ο 
[πο οπᾶ, ο ἐπ ϱγαςθ {λαῦ 18 {ο Ῥε 
Ῥχοπσηί πηΐο γοι αὖ {πο τογε]αῦοπ 
οὗ ζᾳεδας Οµτ]δί: 
14 Α5 ολοάϊοπς ολι]άτει, ποῦ 

{αβμΙοπίηρ γοιγβε]γες αοεοοχᾶίηπρ ἴο 
ἴπο {οτπιες Ιαβΐ5, η τοις 1Ρηο- 
Υ8ἨΟ6: 
156 Βαυΐ 35 ΒΘ πηη]ο]ι μδί οα]]εᾶ γοι 

15 Ἠο]γ, 80 Ὄο το Ποἱγ ἴῃ 1] ΤΙΒΏΠΘΥ 
οὗ οοπΥΘΥΞΑΙΟΠ/ 
16 Ῥθοπαβο Τε 15 ππδίεη, "Ρε το 

Ἰοἱγ, ΤΟΥ 1 απι Πο]γ. 
17 Απᾶ 1 το 6811 οὐ {πο ἘαίΙεΥ, 

π/ἩἉο πζποα{ γοβρϑοῦ οὗ Ῥεγβοπς ]πᾶρ- 
οἵἩ αοοοτάΊπρ {ο ΘΥΘΥῪ παπ)5 σγοτ]ς, 
ρα56 ἴμο Ὠπηπο οἱ σοι» βο]οαγπίης 
Ἠετο ἴῃ 680: 
18 ἘοναςπιποἩ α5 το Χπου ὑμαὺ γο 

ν/ογθ ποῦ χοᾶθοπηθά γη] ΘΟΥΤ ΤΡ 1016 
ἐπίηρβ, ἃ5 β11ναυ απᾶ ο], ἔγοπι ὙΟΤΥ 
ναίπ οοηγεγβα Βίου γεεείνεᾶ ὈΥ ἰτας]- 
(οι Γγοπ1 σοι Γ8{ΠΕΥΒ; 
19 Ῥτί πι ιο Ῥτεοῖοις Ὀ]οοᾶ οὗ 

ΟΠν1βί, α8 οὗ ἃ Τιαπηῦ ση ζποαί Ῥ]επαΙβ]ι 
απᾶ πιυπουὺ εροῦ, 
20 Ίο γετῖγ παςβ Γογεογᾶαιπεᾶ 

Ῥοΐονο {μα {οππάαίοη οἵ ἴ]α πγοχ]ᾶ, 
Ῥαΐ ν᾽ πιαπΙ{οβί 1 {Π|686 1450 {πηεβ 
1οΥ οι: ᾿ 
21 Ὑγιο Ὦγ ἸἨϊπι ἄο Ῥεοϊίθυθ ἴῃ 
ἀοᾶ ναί χα]βεᾷ Ἠϊπα τρ 1γοπι {με 
ἄρα, απᾶ ρανο Πτι Ρ]οῦγ, αι 
γοαχ {αι απᾶ Ἰορο πηὶρ]ύ Ῥαο ἵπ 
ἀοᾶ. 
22 Ῥθαϊηρ Υο Ἠαγο ριαγὶβεᾶ τον 

50Ὲ15 ἴῃ οραγίηπρ ὕπ6 για] ἔμτοιρ] |. 
{π6 ΒρΙ{, ππζο απ[οϊρπεᾶ Ίοτο οὗ 
ἴλαο Ῥγοεί]γεπ: 560 ὑπαῦ ο Ίοτθ οπθ 
αποΐμος δὰ ἃ Ῥρατο Ἰθαχί {ε- 
νεπ{]γ, 
25 Ῥεϊπρ Ῥοχῃ αβραῖἩπ, ποῦ ΟΙ Ο0Υ: 

χαράΡρ]ε 5εεᾶ, Ὀτας οἵ Πποογταρβρ]α, 
Ὦγ {πο πγοχᾶ οἵ ἄοά πνλῖο]ι Ἡγεί]ι αππᾷ 
αΡΙζεὐ]ι ΤΟΥ 6Υ6Υ. 
24 ᾿ ἘῸΣ 811 ἢθ3}. 8 8 ΡΥ385, 
θα αἲἱ ο σου οἵ τῇδ 8ἃ5 {λα 
Βοπεν οἵ ργᾶββ: πο ρταδς τι Π6 Υ- 
οςἩ, απᾶ {ο Ποπετ ὑπουθοῦ {α]]αξ]ι 
ΒΥΑΥ. 

1881 

12 Το σπομι 15 γγας τογυοα]αεᾶ, ια 
ποῦ ππ{ο {Ποαπιρεί]νας, Ραὺ απίο 
γοα, ἀἷά Όιεγ ππϊδίεγ ἔμεδο 
Ώμπρβ, ΒΟ ΠΟῪ Πᾶν Ῥεεπ 
αηποιποοᾶ απίο τοι {Πγοτρ 
Ώιοπι ὑμπαῦ Ῥγοκεπεᾶ {ο ρο5- 
Ῥε] Πίο τοα 1ἨΏΥ {πο 2Ἠοἱγ 
ἀΠορί εεπύ {οτί Ίχοπι Ἠεανοθη; 
ὙΠΟ {Πηπρ8 απηρε]5 ἀθβῖτο {ο 
1οο]ς 1Π{ο. 

Ἠπετείοτο ρ]τᾶίπρ τρ {με ]οἵπβ 
οὗ γοῦν τη]πᾶ, Ὦο 5οΡθγ απᾶ δεί 
γοιχ ΠΟΡΘ Ρρεγ{εοί]γ οἩ {λα ρτ8οθ 
Όλα 815 {ο Ῥο Ῥτοιρ]έ ππίο γοα 
αὖ ὕΠ6 τογε]αὔίοη οὗ 6ᾳεβας ΟἨτ]ςδί; 
α5 ομϊ]άτεπ οὗ ομεάεποθ, ποῦ 
ΣαβΠΙοπῖηπρ γοἈσβε]γες αοσεοτᾶἶπς 
{ο γοαν ΓΟΥΙΠΘΥ 118ἱ5 ἴῃ {λε ἐἴπιε 

16 οὗ τοιχ Ιρπογαπσο: Ῥαΐ 4Ἠ]κο α5 
Ἠθ νΠΙοἩ οα]]εᾷ γοα 15 Ἠο]γ, Ὦο 
ο ΥΟΠΣΡΕΙΥΕΒ 8150 ΠΟΙΥ ἴῃ 

16 τηϑῆμοῦ οὗ Ἠγίηρ; Ῥοσααβο 16 15 
τυ θη, Ὑθ 518}} Ῥο Ἰοῖγ; ἴον 
1 δὴ Ἰο]σ. ἀπᾷ 1 το σα] οἩ 
Ἠπη 45 Ἐαΐμαον, τὸ πηλοπί 
χεβρεοῦ οὗ Ῥεγβοπβ Ἱπάρεί]ι ας- 
οογάΐπρ {ο ολο] 188 ποτ], 
Ῥ858 {Πο {ἴπηο οὗ τοτπγ ΒΟ]ΟάΥΗ- 
1ηπρ ἴῃ 164Υ: Ἰποπήηπρ [μαι γο 
πποχοθ τεᾶεειπεᾶ, πο τυ] ϱοἵ- 
χαρΏρ]ο ἐμίπρβ, ση] βγει ΟΥ̓ 
σο]ᾶ, τόσ τον γαῖπ ΤΩΦΠΠΘΥ 
οὗ Ἠΐο Ἠαπᾶεᾶ ἄοππ ἔγοπα γοιχ 

19 1α1Π6Υβ; Ῥαΐ σπα Ῥτοσίοις Ῥ]οοᾶ, 
88 οὗ ἃ Ιαπῦ πΙμοαῦ Ῥ]επῃ- 
191 απᾶ πηζποαί βροῖξ, ευεπι ἐπα 

20 διοοά οἳ ΟἨτΙ6ί: πν]ο γαβ 20Υ6- 
ποπ Ἰπάεεᾶ Ῥε[ογο {Π6 ἔοππ- 
άαοι οἳ ἴπο ποτ], θαῦ παῬ 
τηϑηϊοβίθα αὖ {πὸ οπᾶ οὗ ο 

21 {ϊπ|65 Μου γοτγ 5816, ὙΠῸ ΤΠ ΟῸΡῚ 
τη αὖθ Ῥεμενους ἴῃ ἀοᾶ, νγμ]ο] 
χαϊδεᾷ τη {γοπα {11ο ἄεαᾶ, απᾶ 
ΡαΥο Ἠϊπη Ίου; 5ο {ας τοι 
ἤαϊ απά ΊἨορε τηϊρηυῦ Ῥο Ίπ 

22 ο. Ῥεείπς Το Ἠαγο Ῥυπίβεᾶ 
τουσ 501.15 ἴῃ γοῦν ορεάίεπσοθ 
ἴο μ6 (πα απίο πηεϊρπθᾶ 
ον οὗ {π6 Ῥτείμτεπ, Ίογθ οπ6 
αποίζμοχ ὅ {γοτη πο Ἠεατί Μεγγοπηί- 

28 1γ: Πανίηρ Ῥοεπ Ῥθροίίέει αραῖπ, 
ποῦ οὗ οοιχαρΏΡ]α πεεᾶ, ὑαὺ οὗ 
Ἰποογταρβίβρ]ο, ἐπτοιρ] Πη6 ποχᾶ 
οὗ δᾳοᾶ, πο ᾿νοῦ απᾶ α- 

24 Ῥιαείμ. Ἐος, 
ΑΗ ἔθ 15 48 ΡΤ8ΒΒ, 
Απάᾶ α]ἱ [Π6 ρ]οτγ {]θχεο 88 {πο 

Ώογγεχ οὗ ρταβς. 
Ἐ]ο τα». π(θγεί], απᾶ ο 

Άοπγογ ἐδ] }}: 

18 

14 

17 

18 

1 5, , 

δρὶγιέ 

3 α΄. ἐξ 
δεῖ 
ογοιρλί. 

405, 1ἷκε 
{πε Ποὶν 
οπε 
ἢ 
οαἰϊρὰ 
γοιι 

56. ΜαυΥ 
Δηοϊθηὲ 
Δα λοτῖ- 
{165 του. 
νον α 
οἴδαρε 
ποαγι. 

δογ 
Θοά᾽ 10ο 
11116ἱ1ι 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Δ. 

τ 2 9 - δὲ 
13 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ἡμῖνῦ δὲ 

/ . ΄ ΩΝ ΄“΄ » ᾿ ε ”- Γ -" 

διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν 
᾽ , αἱ ὃν » , - , 

εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ 
ἐν , : ο δ ᾽ ” α) Δ » σὰ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν 
ὕ 

ἄγγελοι παρακύψαι. 
᾽ Α ” “ 

18. Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς δια- 
/ { “-“ ” / ς νι 

νοίας ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ 
4 , ς - ᾿ 3 ε) 4 

τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει 
᾽ κ αἷς, ΤΡ ῖς , ε Ξ ἣ 

14 Ιησοῦ Χριστου ὡς τέκνα υπακοῆς, µη συ- 
΄ - ια) 

σχηματιζόµενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ 
- δὶ Δ 

1ὅ ὑμῶν ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα 
ς [ο Ὁ οΥ 9 Ν τ » , ᾿ ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀἆνα- 

τι , Α “ 
16 στροφῇ γενήθητε' διότι γέγραπται, "Άγιοι 

11 γένεσθεξ, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμιῦ, καὶ εἰ πα- 
, » ” ΔΝ » » ᾽ 

τέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήπτως κρί- 
Ν Ν ΘΟῊΝ »; » / Ν νοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν 

- ’ νὰ - ’ » 

τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε' 
9. / ασ » »“ 5 ᾿ ΕΝ , 

18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, 
’ 3 ” ’ ς “ 5 

ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστρο- 
- ᾿ 3 Ν ’ “ « 

19 φῆς πατροπαραδότου, ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς 
» “-“ » , Ν ϑ ο” 

20 αμνου αἅμωμου και ἀσπίλου Χριστοῦ, προ- 

, Ν ν “ εγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φα- 
, - ᾽ νερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτωνῦ τῶν χρόνων δι 

Ε΄ ὡς ΕἸ 3 “ ᾿ , 21 ὑμᾶς, τοὺς δι αὐτοῦ πιστεύοντας” εἰς Θεόν, 
Ν » . ΘΝ Ψ - νὴ , τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ δόξαν 
Ξ »“" ’ ιά Ν [ά « ΄-- ΔΝ αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ 

3 ”- 

29 ἐλπίδα εἶναι εἰς Θεό». τὰς ψυχὰς ὑμῶν 
ε ’ » - « “ - Ἢ , 4 ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ 

Τ]νεύματος ὃ εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, 
» - 

ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε 
» ο δν , - 

23 ἐκτενῶς" ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς 
- 5 Ν ” Α ’ - 

φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶν- 

94 τος Θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα 1, διύ- 
- Ν ε [ή Ν - / 

τι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα 
« 3” 

ἀνθρώπου 1] ὡς ἄνθος χόρτου. ἐξηράνθη 
ς ΄ Ν μ ᾿ ᾽ “19 2.’ " 
ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ!" ἐξέπεσε 

9] ---6 

ὃ ὑμῖν 

3 ἔσεσθε 

ὅ (ἅγιος) οπι. εἶμι 

6 ἐσχάτου 

7 πιστοὺς 

8 οπι. διὰ Πνεύματος 

9. οηϊ, καθαρᾶς ἐεαΐ, ΟΙ 
ΊΠΙΤΥΦ. 

10 ρῃι. εἰς τὸν αἰῶνα 

Ἡ αὐτῆς 

13 ϱπι. αὐτοῦ 

9 1 



972 Ι. ΕΕΤΕΗ 1. 2ὅ--Τῷον.. 12. 

᾿ Ον, ἢ 6 
γο δι, 

[ 0), πὸ 
δ ατι 
λοποι. 

15.8, 
14. 

10», α 
ι- 
ἐπα 
Ῥεορίε. 

"ΟΥ, 
αἱγίιιο, 

3 Ἠρ5. 3. 
» ών 

ΠΟ, 
τοοΓο. 

1611 
οὕ Ῥταί ἴἶιο ποτά οὗ ὧπο Τιονᾷ οἹ- 

ἀπνοίῦ] [ου οΥεγ: απᾶ 615 15 Π6 του 
ψγηῖο] Ὦγ ιο 9οβρα] 15 Ῥγεπεπεά 
ππίο τοι. 

9} ΥΠπογείοτε]αγίηρ αβῖᾶς 8}} τη 8]166, 
από 811 ρα]α, απᾷ Πυροουίβίοβ, απᾶ 
ΘΗ 65, αι εν1] 6Ρεα]ίπρΕ, 
2 ΑΒ ποπ ΟΝ Ῥαβος ἀθβῖτο {πα 

ΒΊΠΟΦΥΘ πη]]]ς οὗ {ιο πογᾶ, ὑλμαί γε 
ΤΊ ΡτΟΥΥ {116Υ6ΡΥ, 
8. Τῇ ϱο "6 γε πᾶγϑ {αρίοᾶ ὑπαῦ {16 

Τιοτᾷ 15 ρυδοίοιιβ. 
4 ΤῸ πυποπι οοτηῖπσ αἱ Ἱπίο ἃ 

Ἠνπιρ Ῥίοπα, ἀἱβαΠονγεᾷ Ππᾶροά οὗ 
116, θαὺ «Ἡοδοπ οὗ ἀο, απά ϱγο- 
αἴοαβ, 
ὅ Ὑο αἶξο αξ Ἠγε]ψ Εἴοπαβ, [ἃ 

Ῥαηὁ πρ ἃ ϱριτίζαα] Ἠοτπςδο, απ Ἠο]γ 
Ῥτ]εξδί]οοά {ο οἷον αρ βρ πα] 58- 
οτίᾳσο, αοεορίαΡ]ο {ο ἄοά Ὦγ “6518 
Οµτ]ςῦ. 
0 ἸΠιογοίοτο 16 15 οοπἰαϊπαςᾶ ἴῃ {πο 

Βοτϊρίπτο, Ἐ Ῥομο]ά, Τ αν ἴῃ σου ἃ 
ομῖαεῖ «οΥηπ6ν βίοπθ, ο]θεῦ, Ῥτοσίοις, 
απᾶ ο ἐπαῦ Ῥοεναμ οἳ Πω 5}}8}} 
ποῦ Ῥο οοη{οιπιάεἆ. 
7 Ὁπίο γοα {Πιογεῖογο πγπῖσ] Ῥε- 

ἨἩενο Ἰ Ἡο 15. Ῥτθσίοαξ5: μα απ{ξο 
{ποῖ το νο ἀϊδοροδϊιειπξ, νο 
βίοπιο σ/μ]σ]ι {ιο Ῥαάσνγς ἀ1βα[]οπτος, 
{πο 8α1ηθ 15 ππαζθ {π6 Ἠεπᾶ οἵ {πὸ 
60ΤΏΕΥ, 
8 ἘΛπᾶ ἃ Βίοπο οὗ βππιΡΗπᾳ, απᾶ 

ἃ ους οἳ οὔσποό, δύο {ο ἐδ 
πημΙοἩ Εὔατηρ]ο αὖ {λα που, Ῥεΐης 
ἀἰβοροᾶίσηί, νλεγεπηίο α4ἱδο {αγ 
676 αρροϊη{εί. 
9 Ῥπή το ατα ἃ 6Ίοβεη σθΠΘΥΑΙΙΟΠ, 

ἃ τογα] Εγιοδίποοᾶ, απ 1ο] παθοη, 
'α, ῬοοπΠαγ Ῥοορ]ο, {λαῦ γα 5ποι]ᾶ 
Βου; Γοτί]ι {Π6 Ἰργαϊδες οἳ ἴση τν]ιο 
Πα ἢ οπΠεά γοα οὖ οὗ ἆατ]σιαρς Ἱπίο 
115 ππαννο]οις Πρ: 
10 ἨΠΙΟἨ ἴῃ πιο Ῥαξβῦ σοῦ ποῦ 

α Ῥοορίθ, θαῦ απο ποὺ {ο Ῥοορ]ο 
οἳ ἄοά: Ἀνηήσοι Ἰαᾶ ποῦ ορίαϊη- 
εὕ 1Π6ΥΟγ, Ῥαί ποπ Ἠαγο ορίαϊπεά 

ΓπΠΟΥΟΥ. 
11 Ώοεατ]γ Ῥε]ογεᾶ, Τ ῬεξεεοἩ τοι 

α5 ΒΙΥ4ΠΡΘΙΡ Δ ρσείτις, ᾳρδίαϊη 
Τγοτα ΠαεβΗ]γ Ι18{5, πο] ταν ἀραϊτιδῦ 
Ώιο 508], 
12 Ἠανίηα γοτ} οοηγεγβαβίοη Το- 

ηοβῦ 4ΠΠοΟΠς ἴπο «αθπί]ας, ἰῑιαῦ 
"πγποτοας ΠΟΥ βροα]ς ασαϊηπςί τοι 
38. ονΙ]άοςΥ5, [ΠΟΥ παν ὮΥ γοιν 
Εοοά ους πό ου 5118}1 Ὢθ- 
λο]ά, ρ]οηΐψ ἀοά ἴῃ 186 ασ οἳ 
γ{βΙδαδίοἩ. 

1881 
265 Βα ἴ]ο ποτὰ οἵ ὑπὸ Τιοτὰ α- 

Ῥιᾶεί] ἔοχ ετον. 
Απᾶ {Π15 18 πο Ἰπνογᾷ οὗ σοοᾶ 
Πάπρς πἩΙε] τγὰβ Ῥγοασλμεᾶ απέο 
οἵ. 

2 ᾿ Ῥαῤθπρ απαγ ἰπογοίοτο αἱ 
Ἀγγιο]κοάπςξς, απιά 8}} ραῖ]α, απᾶ 
Ἰψροσχὶδίες, απᾶ οπνίθΒ, απᾶ α]] 

9 ον1] 5ροακίπρΒ, ἃ5 ποπΡοττ Ῥα)6ς, 
Ίοπιρ {οχ {Π6 ὃ αν] ια] τηῖ]]ς τυ μοι 
15 νηίῃοαί ρα]]α, ἐμαῦ γο πιαγ 

8 ϱνοΥγ (πετεῦγ ππ{ο βα]ναίον: 1 
7ο Ἠαγνο {αδίεᾷ {μα ἴ]ιο Τιοτά 15 

4 ρνασῖοᾶας: απίο ΠΟΤ εοιηῖης, ἃ 
Ἠνίπρ 5ίοπα, χο]εσείοᾷ Ἱπᾷσθᾷ οὗ 
τη, θα νι (οὐ εἶθεί, 4ργα- 

ὅ οἵοιβ, ο αἱδο, α5 Ηνίτπρ ΒἴοπΠ6Σ, 
806 Ῥιπ]{ πρ ὅ ἃ ϱρΊ(πα] Ἡοτςο, {ο 
Ῥο α 1οἱγ ργϊοβοοᾶ, {ο ο ου ἀρ 
αρ]γ1πια] ϱαστίῆσοας, αεοορί{αβ]ο {ο 

6 ἄοᾶ {Ἡτοαπρῃ ὄεδας Οµνίςς. ἛῬε- 
οαπξο Ὁ 15. οοπίαϊπαᾶ ἴῃ δβοχ1ρ- 
ίατο, ᾿ 
Ῥελμο]ᾶ, 1 Ίαψ ἵπ Ζίοῃ ἃ ομῖοξ 

ΟΟΥΏΘΥ 6{9Π6, οἸθοῦ, 4 ργασῖοις: 
Απιᾶ Τα ὑπαῦ ῬεΠενοί]ι οἩ. ΤἨ1πΠα 

5881] πιο Ῥο τὺ {ο 5Βῃδιηθ. 
7 8Εοχ τοι {μαγε[ογθ πμ] 6 ἴον 

15 0Π6 ὙρτδοΙοπβηθβΒ: Βαῦ ξοΥ ΒΌ ΟΝ 
8.5 ἆβρεμστο, 
ΤΠ6 βίομθ τ 10}. {πὸ Ῥαᾶςνς 

χα]οσίαεᾶ, 
ΤΠ6 6ατηθ πας τησᾶο {16 Ἰοσᾶ 

Οὐ πο 6ΟΥΠΘΥ; 
8 απᾶ, 

Αβίοπο οὗ πα ρΗτσ, απ ἃ τος]ς 
οὗ οὔειισθ; 

10{0Υ {11ογ 11 βἰππαρ]ο αὖ {116 πγοτᾶ, 
Ῥοαΐπρ ἀἰδοραςΙσπῦ: ν]ιοτοιπ{ο α]- 

9 5ο {Π6Υ τοτα αρροϊπ{εᾶ. Βαΐῦ γο 
86 81) εἶεοῦ τασθ, ἃ τοσα] ρτ]εβί-' 
Ἰουά, ἃ Ποἱγ παβίοἩ, ἃ Ῥεορ]θ οΥ 
6οα οὗ ῬοδββθβδίοἩ, ἐπα γε 
τηαΥ 5,6 ΤΟΥ ἢ {]ιο εκοθ]]6ηοῖθΒ 
οὐ Επ τνῃο οα]]οᾷ γοι οτὐὖ οὗ ἄατ]κ- 
Ἡθ55 Ιπίο Ἠ5 ππαγνε]οις Πρ: 

10 πνΙσἩ ἴῃ (πια ραβ{ πγεγα ΠΟ ρθοῤ]θ, 
Ῥαΐ πον ατα Π6 Ῥοορ]ο οὗ αοᾶ: 
γλίσ]ι Ἰαᾶ ποὺ οῬζαΙτιθᾷ 1ΠΘΥΟΥ, 
Ῥυΐ πον Ίατο οὐ αϊ "θα ΠΠΘΥΟΥ. 

11 ἈῬε]ονεᾶ, Τ Ῥεδεοε γοα ας |. 
ΒΟ] ΟΠ ΠΟΥ 5 απᾶ Ῥήρτίης, {ο αἲ- 
είαΐπ γοπι Πορ] Ἰαςδίς, ΒΟ 

132 ταν ασαϊηδί λαο βοι]; Πανίης 
τοις Ῥεμανίοινγ βαεοτα]γ απποης 
ιο ἀεπβ]ες; ἐμαῦ, θυ θη ἔἶιογ 
εροο]ς αραῖςύ γοι ἃ5 ον!]-ἄοεν», 
Όιογ τπαγ Ὦγ γοτγ ροοᾷ πνοτ]ς, 
π/ἩΙοἩ ]ιογ Ῥομο]ά, ρ]οπγ ἄοᾶ 
ἴῃ {1ο αγ οἵ Υἰβιζαξίοῃ. 

105, 
πιαζίοε 

δατ.γσα- 
δοπιαδίοθ. 

405, 
Ποποι{γ- 
αὐῖε 

δοτσ,α 
δριγιϊμαὶ 
ποιιδα 
ΤΟΥ͂ α 
μοῖψ 
γγϊεδί- 
ποοὰ 

δον, α 
δογὶρίμτγε 

του, ἐὲ 
8 ΟΥ, Τα 
4011 
δῖσπὲ 

»ο0ς, 
πον οι 

10 (τ, 
10110. 

1 ου, 

δέυπιθῖς, 
Φοῖπιῃ 
ἀἱδοβε- 
α{ετιί {ο 
{λα ισογά 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΕΤΡΟΥ Α. 919 

Δ ες. ΄ Δ - 

95 τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 
- ο. 8 Α εκ“ π ᾽ δ, 

τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν 
ον 

εἰς ὑμᾶς. 
Ε , 3 “ / 

Ὦ ᾿Αποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα 
Ν ς ’ . ’ Ν / 

δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας 

2 καταλαλιάς, ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη, τὸ λογι- 
Ν 2 ’ 5 μὰ » Ἂν ἣν 

κὺν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ 
᾽ - Ἶ 9 8 αὐξηθῆτε], εἴπερ" ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ 

» ἢ ὰὲ Ν Δ ’ , “ 4 Κύριος" πρὺς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, 
οσα / Δ ᾽ , . ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον, παρὰ 

δ δὲ Θεῷ ἐκλεκτόν, ἔντιμον, καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι 
- 3 ” 60 πὸ βερῶγε ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικός," ἱερά- 

μὴ , τευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας 
3 ’ὕ -“Ὺ - - ΄ 

εὐπροσδέκτους τῷ! Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
, -“ - 32 ’ 

ὃ διὸ καὶ περιέχει ἐν τῇ" γραφῇ, Ιδού, τίθημι 
3 Ν ,ὔ 3 ΄ 5 ’ ” 

ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον, ἐκλεκτόν, έντι- 
5 Ψ - 3 Ὕ μον' καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καται- 

τε - 3 ᾿ - ῃ . 
Ἴ σχυνόθῃ. ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν 

- Δ ἀπειθοῦσιϊ δέ, ΛίθονβΒ ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 
“ ες δ 

οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς. κεφαλὴν 
, ’ / , ἈΝ ’ 

8 γωνίας, καί, Λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα 
/ ο Δ / 9 “ 5» 

σκανδάλου" οἳ προσκόπτουσιϑ τῷ λόγῳ ἀπει- 
- . » ἃ αν ς ” ᾿ Ν Φ, 

9 θοῦντες' εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν. ὑμεῖς δὲ γένος 

ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, 
᾽ Ν 5 

λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγ- 
/ “ τς , «ς ΄σ ΄ 3 

γείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς 
- ξεις 9 , 

10 τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς" οἱ ποτὲ οὐ λαός, 

νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ" οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ 

ἐλεηθέντες. 
᾽ / - ε , « 

1 Άγαπητοι, παρακαλώ ὡς παροίκους καὶ 
5 - - 

παρεπιδήµους, ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικών ἐπι- 
-- “ ’ “ 

θυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς Ψψυ- 
δεν τας δὲ " κ᾿ ς 1 » “Ὦ- 

.12 χῆς' τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν 
” , ω » 9ο - δι ον 
ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν 

ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων, ἔποπ- 
΄ 10 ’ τὰ Δ « ΄ 

τεύσαντες]ῦ, δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ 

ἐπισκοπῆς. 

1 αᾶ εἰς σωτήριαν 
ο 

3 εἰ 

ὅ (Ὡ]1αγῳ. οπι. 4) αἴᾶ εἰς 

4 οπι. τῷ 

ὕ διότι 6 ο,η, τῇ 

7 ἀπιστοῖσι 8. Λίθος 

9 (Τατᾳ. προσκόπτου- 
σι) 

10 ἐποπτεύοντες 



914 1. ΡΕΤΕΗ ΤΠ. 1383---ΤΤ|. ο. 

1. 
μαυϊη. 

1ο, 
. «δίσεΠι: 

1ου, 
ια. 

| Θοπιο 
}οα, 
0Υ οι. 

1ου, 
οοπωιζί-- 
{ο 18 
σα.δο. 

"ΟΥ̓, ιο. 

1611 
19 βαρηϊς γοπχβε]γθς {ο 6Υ6ΥΥ ΟΥ̓- 

ἄἴϊπαπσθ οὗ τηδὴ {ΟΥ {πὸ Τιογᾷ5 βακα, 
πηπεί]εν 16 Ῥο {ο {πο Κίηρ, α5 επ- 
ΡΤ6ΠΠΘ, 
14 Οὐ ππίο βΟΤΕΥΠΟΥΒ, 85. πηΐο 

έπεται ἴλαξ ατα επί Ὦψ δίνη, 20Υ 
ο ραπϊρμπποηί οἵ ενΙ]άοετβ, απᾶ 
{ου ιο Ῥρταῖδο οὗ έἶιθια {ναί 4ο πγα]]. 
15 ΒῸΣ 50 19 πα γη] οἵ ἀοά, ὧλαί 
η] γγο] ἀοΐπς γα ππαγ Ῥαΐ {ο Εἰ- 
Ίεπος ἴ]ιο Ισπογαπισθ οὗ Τ0ΟΗ5Η τη θη. 
16 Α5 ἔνθ απά ποὺ Ἰπδίηρ στοιχ 

Ἠροτίγ {ου ἃ ε]ο]κα οὗ πιαΠοΙοάδΗΘΒΒ, 
Ῥαΐ ας {1ο βουναπίβ οἵ αοά. 
17 ἸἨοποας αἲ ποπ. Τιογο {Π6 

Ῥχοίιογ]οοά. Έθαν ἀοά. Ἡοποις 
{πὸ ΚΙπρ. 
18 Βογναη{ς, Ῥο βαρ]εεί {ο γοις 

πΠαΦίΘΥ5 ση] 811 εαν, ποῦ ΟΠΙΨ {ο 
{πο ροοά απάᾶ ρεηί]ο, Ῥαῦ 4150 {ο {λα 
{γονανά. 
19 ΒῸΣ Ες 15. ἐπαπ]ωνστίμγ, 1 ἃ 
τη ΤΟΥ οοπβοίεπσς {ογατά ἀοἆ επ- 
ἄατο ρτ]αῖ, δαβεγιιςσ τυ Πρ, ΠΥ. 
20 ἘῸΣ πν]αῦ ρ]οτγ 15 16, 1 ΘΗ 
γ ΡῈ Ῥιήείοᾷ [ου γοῦν Τατ], το 
βα]] {α]ο 10 ραΜΙεπ{]γ ἢ Ραΐ 1 πιο 
γο 4ο γγθ]], απ Βα ΠΟΥ ΤΟΥ 16, γο ἴα ΚΘ 
16 ραὔἱεπ{Ιγ, 015 15. Ιαοοερίαβ]ε τ ἢ 
αοᾶ. 
21 Έον τοπ Ἰαγεαππίο ππεγο Το 

σα]]οᾷ: Ῥοσπαβο Οµτ]ςί αἷξο ϱαῇεγοα 
ΠΟΥ τς, Ιδανίπρ τι5 απ εχατηρ]ο, ὑμαῦ 
γθ 5Ποι4 {ο]]ουυ Ἠϊ5 5ἴερΒ. 
29 ο αῑᾶ πο βίπ, ποι Π 6. πγαβ 

σα]]ο Γοτπιά ἴῃ Ἠ]5 τποπ{Ἡ. 
98 πο γ/οη Ίο Ίγας του]]οί, 1ο- 

ν{]οας ποῦ ασαῖα; γε Τε Βα εγος, πο 
Πιγοαζοπιεᾶ πού, θα " οοτητηϊ 64 λΐηι- 
8617 {ο Ἠήτα ὑπαὖ πα σοίῃ τισΗ{εοιιβ]γ. 
24 Ίο [15 οὐγῃ 56} Ῥατε ο}: 5115 

ἴῃ Ἠϊ5 οπ Ῥοᾶγ ἴοι {πο ἰγθ6, ὑπαῦ 
γα Ἠσϊπς ἀ4εαᾶ {ο ΕἴΠ5, εποπ]ά Ἠνα 
ππ{ο τἱσΠ{6εοαδΠΘΡΒ, ΡΥ ΥἨοΡο Β0Υ1Ρ6Β 
ψ6 Ἱνογα Ἰιθα]θᾶ. 
20 Ἐου γο Ἱετο αξ 9πεερ ροῖῃπρ ἃ- 

βίΤαγ, θα ατο πον γοαγπες πιηΐο {Π6 
ΒΒΘΡ ΠΟΙ απ ΒΙΒΠΟΡ οἵ γοῦν βοπ18. 

5 Τή]κουγςο, γο πεῖνθϑ, Ὦο ἴῃ βῈὉ- 
1θοίίοι {ο σοατ οσα Ἡαρραπᾶς, ολα 
1 ΔΩ ΟΌΘΥῪ ποὺ {Π6 γγοτᾷ, ΠΥ 4150 
πιαγ υηζλοιῦ ο ποσὰ Ὄο ποπ Ὦγ 
{86 οοπνογβα{Ιοη οὗ {Π6 πΊνες: 
2 816 {Πιεγ Ῥε]ο]ά γοῦν ομαβίθ 
ΟΠ υΒϑ οι σιιρ[οᾷ Ὑγι ἴθαυ : 
8 Ὢιοβο δάοσγπίηρ, ἰοὺ 10 ποὺ 6 

ὑμπαῦ ουὐνγαγα ααογπιπῃ, οἳ Ῥ]αἰ αρ 

᾿ οὗ ραπ ο οὗ αρραχα]. 
| πο Παΐν, απᾶ οἳ πγοατῖηρ οὗ ρο]ᾶ, οὐ 

1881 

Ῥο βιθήθοῦ ἴο δυὐϑὺν 1οχᾶϊ- 
ΤΆ Π66 ΟΕ τηδῃ {ΟΥ {Π6 Τιοχᾷ 5 βαΚο: 
γ]ιοίμεν 165 Ῥο {ο {ο ᾿ἰηρ, 8.5 
ΒΙΡΙΘΠΙΘ: ΟΥ Τπίο ΡΟΥΕΥΠΟΣΒ, 
45 5επί 2Ργ Ἠϊπι Γογ Υγθηρεαπςσθ 
οἩ. εγ1]-ἄοςιδ απᾷ Τον Ῥγαίξο {ο 
[Ποῖα (ια ἆο πο. ἘῸΣ 80 15 
ιο “11 οὗ ἀοα, ναί Ὦγ πνε]]- 
ἀοϊηρ γα βΠοπ]ά Ῥαέ {ο Εἴ]επος 
{πὸ Ίσπογαπσα οὗ {οοΗβ] πιοῃ: 
85 1166, απᾶά ποὺ ϑ1τβίηρ γοαγ 
{γαθᾶοπῃ {οΥ ἃ. ο]ο]κο οὗ 4 νῖσ]κει]- 
Ὢθ85, Ῥαο αξδ Ῥοπάβοιναπίς οἵ 
ἀοά. Ἡοποαχ αἲ Ἱηθη. Τιοτο 
ἴμε Ῥτουπετ]οοά. Έσαν («οά. 
Ἠοποιχ {πο Κίηρ. 

δβεγναπί», δε ἴῃ βαῬ]οσίίοτ {ο 
γοαχ πηαδίεχς η 81] θαυ; ποῦ 
οηΙγ {ο {μα ροοᾷ απᾶ σοπ{]ο, Ὀτί 
815δο {ο πο {τοπαντᾶ. Έον 1158 
18 δαεεθρίαβ]ο, 1 Γον οοπβοΙΘπσθ 
Τεοπατᾶ ἄοά ἃ τηδῃ επᾶατεῖ] 
δτ]α!ς, ϱαβετίηπρ πτοπρίαΠσ. ἘῸΣ 
ναί ρ]οιγ 15 16, 1, Ίο γε 51}, 
απᾶ αγαο Ῥαβείεᾷ Τον ἐξ, γο 518}} 
ἰα]κο 165 ραεπ{]γὸ δα 1, πε 
γο ἄο πγε], απᾶ βου 7ου ἐξ, γε 
5811 {α]κε 16 ῬραὔΙοη{]σ, 015 15 
6αοσορίαΡ]ο ἢ οὔ. ἘῸΥ Ἠ6γθ- 
πιηΐο ΘΟ Θ γα οα]εά: Ῥθοδῖιβ8 
ΟΕ αἷδο ϱαῇβογοᾷ {ον τοι, 
Ἰεανίηρ τοι απ οχαπηρ]θ, ὑμπαὺ γε 
πΠοτ]ά {ο]ΐοτν Ἠ15 5έερς: πο αἰ 
πο ΕΠ, πθϊίμεν τας ραῖ]ο {οππᾶ 
ἴῃ Π15 πποι{Ἡ: πο, Ὑ]ιθι Π6 785 
χαν]]εᾷ, γεν]]εᾷ ποὺ αραῖτπ; Ὑεῃ 
16 ριῇογαᾶ, (μτδαίεπθᾶ ποῦ; θαΐ 
οοτητηϊ ρα Β/πιδε[{ {ο πα ἐμπαῦ 
παροὺ ἸρμίεοαβΙγσ: πο 15 
οὗ 8617 ”Ῥαχο οἱ 51η8 ἴῃ 118 
Ῥοάγ προπ {ο {χαο, ἐπαῦ πο, 
Ἠανίης αἸθα πο 515, ταῖρι τα 
πιηΐο γυἱρηύθοιιβηθδβ; ὈΥ ὙΠΟΞΘ 
ἸΟΒΟΥΡΟΒ 7ο Ί6τθ Ἠθα]εῖ. Έοτ 
γο Ὑ676 ροῖηρ αβίταγ ΠΠ|τ «Πεερ;: 
υπό ατα που τείαγπες ππ{ο λα 
Βμοαρμενά απᾷ 11 ΏΙβΊορ οἵ γοῦν 
5οι]5. 

19 

14 

16 

Ὁ Τη Ἠ]ό ΠΙΠΏΠΘΥ Ὑο τος, δα. 
Ίπ ϱαρ]εσίίοπ {ο γοας οἵπι Ἠτδ- 
Ῥαπάς: αι, εγεπ 1 ΑΠΥ ΟΡαεΥ 
ποῦ ἴμθ πγοχᾶ, αγ ππαγ ν(]ι- 
οα6 πε ποτά Ῥο ραϊπεᾷ Ὦγ 
ἀπὸ Ἰ2Ῥεμανίοαγ οἱ ἐλεῖγ νἼνοας: 
Ῥε]ιο]άίπσ γοαν οἸαδίο 120ε]ια- 
νίοἩγ εοιρίοᾶ νι ἴθαν, ΊΠοβα 
αἀογπίπα 1εῖ 16 ποῦ θ6 ἔ]ο οαὖ- 
πνατᾶᾷ αοτπίπρ οἵ ρ]αϊῖτιρ ια 
Ἰαίσ, απᾶ οὗ νεασΊπρ 76 7615. οὗ 
ρο]ᾶ, οὐ οὗ γμαθίίηρ ὁ αΡΡαΤΕΙ: 

ο 19 

σας. 
εγέα(ἶσῃ. 

2. 
{πγοισ]ι. 

3 τ. 
μαυϊης. 

805, 
πιαζϊΐος 

δατ. 
ΕΗοιςε- 
Πιοζᾶ-δεΙ- 
θαπιίδ. 

δαν. 
αγαεσ. 

7 αντ. οὗ. 

805, 118 
οδ 58 

905, 
οαγγὶειξ 
τ..«[0 
ἐμὲ ἰγέα 

10 αγ. 
υγ ῖςε. 

ΤΠ ΟΥ, 
Οὐυε 8667" 

150τ, 
ΊαΛΊΙΕΟΥ 
ο {πε 



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α. 
--- 

/ 13 Ὑποτάγητε οὖν" πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει 
ν ας, ο οσα ἕ ΄ 

διὰ τὸν Κύριον εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι" 
, , « » - " εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς 

5» δί 12 "»“ ” δὲ 3 ἐκδίκησιν μὲν 3 κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγα- 
ὼ - “ “ » ν ᾿ ΄ .ν 

16 θοποιών. ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ 
Φ ΄“΄ ΄- Α ΄“΄ 

Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν 
16 5 / ο} ϐ / » Ξ , ο ε ΗΥ 16 ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν" ὡς ἐλεύθεροι, 

΄“ Ἁ 

καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν 
΄ “ ΄ 

17 ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Θεοῦ. πάντας 
/ » ͵ ᾽ - Ν 

τιμήσατε. τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε. τὸν 

Θεὸν: φοβεῖσθε. τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 
“ 

18. Οἱ οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ 
- ᾿ - ᾽ - τῇ 

τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ 
19 ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. τοῦτο 

Δ / ” ο / - « ΄ γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει 
/ ᾿ ΕΣ - ΔΝ 

90 τίς λύπας, πάσχων ἀδίκως. ποῖον γὰρ 
/ τὰ ς , Ν ᾿ς κλέος, εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι 

« ” ε) 3 5 3 - ΔΝ 

ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ 
ε - - 

πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ 
- - Ν 

51] Θεῷ. εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Ἆρι- 
Ν ” ϐ « ΝΜ ε ο «ε - 13 ς / 

στὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, ἡμῖν 15 ὑπολιμπάνων 
ς / ΄ - / 
ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνε- 

αρ ἃ 

9) σιν αὐτοῦ" ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ 
ἜΣ / ο. ολ 

33 εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ὃς λοι- 
/ » 3 

δορούµενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ 

ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως" 
ἃ δ ς , ς ” » 3 3 / Ε) “ 9 94 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ 

[ή . ᾿ς Ἂν γι Ν , ΄Ἁ “ ς 

σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα, ταῖς ἁμαρ- 
τίαις ἀπογενόμενοι, τῇ δικαιοσύνη ζήσωμεν" 

9 - / ὙΠ κι 8. 51» 3 . « 
25 οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ" ἰάθητε. ἦτε γὰρ ὡς 

πρόβατα πλανώμενα 15" ἀλλ᾽ ἐπεστράφητε 
- Δ ΄ ΄ 

νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν 
΄ ς ” 

ψυχών ὑμῶν. 

5 Ὁμοίως, αἱ ϊ γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι 
΄ 57 3 ο 4 Α ” 

τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα, καὶ εἴ τινες 

πειθοῦσι τῷ λόγω, διὰ τῆς τών - 
ος τ γῷ, η γυ 

ναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθή- 
9 3 ὦ Ἁ 5 { 

8 σωνται”, ἐποπτεύσαντε τὴν ἐν φόβῳ 
« 9 ΕῚ ΝΥ « - ο ” » [ 

3 ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. ὧν ἔστω οὐχ ὁ 
» " - κε κ ΄ 
ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν, καὶ περιθέσεως 

Ἅ , - 
χρυσίων, ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος 

11 οπι͵ οὖν 

13 ργι. μὲν 

19 ὑμῶν, ὑμῖν 

14 ΟΙ, αὐτοῦ 

16 πλανώμενοι 

1 ϱπι͵ αἱ 

3 κερδηθήσονται 

975 
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Του ἰο 
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1. 

Ρος 
1 

ἡ αν. 
προ. 

ΧΤς, 8. 
12, 13. 

101, 
γῦσε- 

2166. 

1611 
4 Βευὺ {εὶ ἐξ δὲ πὸ Ἠϊάάαπ τπαπ |. 

οὗ ὑπὸ Ἠθατῦ, {π ναί πο} 15. ποὺ 
οοχγαρθρ]α, εὖεπ {ἢ 6 ογπαπιοπέ οὗ ἃ 
πιθο]ς ἃπᾶ απο βριυῦ, νηΙοἩ 15. ἴῃ 
ιο βίριῦ οὗ ἄοᾶ οὗ σγοαῦ Ρτῖςο. 
ὅ Ἐου α[ίθυ {1118 ΤΆ ΠΠΘΥ 1Π {Π6 οἹα 
ἔθ, πο οί ὙΟΙΠΟΠ 4150 ὙΠῸ 
ἐναξίαεᾶ ἴῃ οὔ Δἀογτιθα {Ποπηδείτες, 
Ἰνϑῖτιρ 1 βαρ]θοβίοπ Πίο {6 1} ΟΥΙ 
Ἱπαβραπᾶς. 
0 Ένει αἱ Ῥατα ορογεᾶ ΑἈχαμαπη, 
οπής Ἠϊπα Του, γηοΡο Ἰ ἀααρ]ιῦοΥΒ 
γθ 410 45 1ος ας γε (10 γα], απλά ατα 
ποὺ αὐναϊα σηΙδ] αγ αππαζεππεηύ. 
7 Τή]κοπῖδο γὸ Ἡαβραπάς, ἆπε] 
σπα {Ποιὰ αοοοτᾶἵπρ {ο Ιαιοπ]οάρο, 
αἰνίπσ Ἱοποιγ απίο {πὸ πο ἃ8 
πηΐο {πο Ὑγεα](οΥ Ὑ65561, απᾶ ἃ5 
Ροΐηρ Ἠεῖβ {οπεΐ]εν οὐ {π6 ϱταςθ 
οὗ 1ο, ἴμαί γοαν ΡΥαγετθ Ῥο ποῦ 
Ἰήπζεγεᾷ. 
8 Ἐϊπα]Ιγ δὲ γε ὉΠ οὗ οὔθ ταῖς, 

λανίηπρ οοπΙραΡΡΙΟΠ οη6 οὗ αποίμοχ, 
Ἰ]ογο 85. Ὀχθίμσθῃ, 6 Ῥρι{α], Ὄα 
οοαγ{θοτ5, 
9 Νοῦ τοπᾷστῖπσ οτι] Τον ον], ΟΥ 

γαίἩης {ου ταῖς: Ὀα{ οοπῦτατ]νγ]δε 
Ῥ]εββῖηᾳ, απουνῖπρ ἐμαῖ ο αγο {Ἠετε- 
πηΐο οα]]οᾶ, μα΄ γα βΠοπ]ά Ιπλενῖ α 
Ῥ]εδείπρ. 
10 ἘῸΣ "πο ὑμπαὺ π]] Ίοτο Ἠ{α, ἀπ 

566 ροοᾷ ἄαγβ, 1εῦ Ἰΐτπι τοῖγαίη 118 
{οηραςθ γοπι ΟΥ̓], απ Ἠ5 Ηρ5 ια 
{Π6Υ̓ βΡθα]ς πο ρτ]α: 
11 Τιοῦ Ἠϊπη ΘΒΟΠΘΥ ον] απᾶ ἆο 

σοοᾶ, οὐ Ἠϊτα 566]. Ῥοαςθ αι 6πἩδτιο 
16. 
19 Έον ἴμο δυο οὗ {πὸ Τιονᾷ αγε 

ΟΥ̓ΘΥ ἴμο τΙρ]ίεοαΒ, απά Ἠ]5 θα18 ατα 
ΟΡεπ πίο {ΠΟ Ῥταγεις: Ῥιαῦ {Π6 
{8ο οὗ πε Τιοτᾷ {5 ᾿ραϊηβὺ ἴλοπι 
{ποὺ ἆο ον]]. 
18 Απᾶ πο 19 πὸ ναί σν]] Ἠαντη 

γοα, 1 γα Ρε {ο]]οπενς οὗ ελα ῦ ν]ή ο] 
15 ροοᾷ ἢ 
14 Βαυύ απᾶ 1 γο ρα θί ΤΟΥ τἱρ]ῦ- 

ΘΟ1ΡΠΘΡΒ’ 84ο, ΊιαβΡΥ ανα 6, απᾶ 
Ἆρο ποῦ αἰταῖά οἵ ὑῃ 6 1ν {6ΥΥΟΥ, μϑι Ποὺ 
Ῥο ἐχοπρ]εά : 
15 Βυὺ ΡαποΏῖγ {π6 Τιοτά ἀοᾶ ἵπ 

γοιγ Ποατίς, απᾶ δε τοαᾶγ α1γαγ5 {ο 
6ἱγο 4η ΑΠΡΥΘΥ {ο ΘΥΘΙῪ παν {λαί 
αβ]κοίἩ τοι ἃ ΤΘΔΡΟΠ οἵ πο Ίορα 
Όναῦ 15. ἴῃ τοι, πλ ππθεΙΠΘΒΒ απᾶ 
Ι18αΥ: 
16 Ἠατνιηπρ ἃ ροοᾷ «οπβδοϊθησθ, ὑπαῦ 

νἈθγθαβ ΠΟΥ βΡρεα]ς ον!] οἱ οι, ἃ5 
οὗ ενΙ]ᾶοευς, ΠΟΥ ππαΥ Ὀθ αβλαππεᾶ 
Όναῦ Γα]5ε]γ αοσᾳδο 7ος ϱοοᾷ ο0Ἡ- 
γογβαΜον ἵπ Οµ1150. 

1881 
4 Ῥπὺ {εί ἐξ δὰ {π6 4 θη τπαη οὗ 

{π6 Ἰδαγί, ἴπ πο ᾿ποοΟΥΥ ΤΡ 1018 
ἀρραγεῖ οἵ ἃ πιθεϊς απᾶ απ]αῦ 
ΒΡ, πο 15 η {π6 βιρ]ὺ οἳ 
ἄοά οἵ ρτοαῖ ρτὶσο. ἘΥ͂ αξίεν {Π15 
ΠΠ3ΊἨΘΥ α{ογθίῖππς {16 Το] Ὑγο- 
1ΠΦΏ αἱδο, πιο Πορεᾶ ἴῃ ἀοά, ἃ- 
ἄογποαα {Πεπηρε]νας, Ὀείτς ἴῃ Βα Ὁ- 
{θσίῖοτ ἴο πεί οσα 1Παβραπάς: 
ϱ8 Φα] οὐογεά ΑΡγαµαπα, οα]]- 
ἵπς τη Ιου : πνηοςδο ομΙ]άταπ γε 
ΤΟΥ͂ 8.16, 1 γο (Ίο πε], απᾶ αχε 
ποῦ 21 ἴῃ {θα Ὦγ ΔΩΥ {6ΙΥοΥ. 

ὙΎο ἨἩπβδβαπάς, ἴῃ Ἠ]τε ΠΙάΠΠΘΣΥ, 
ἄππο] τυ ἢ γοιγτσῖυες αεοοτά πρ {ο 
Ἰποπηεᾶσο, ρἰνίησ Ἡοποαν δπη{ο 
{ο πΟΠΙαΠ, ἃ5 πηΐο {π6 πγδαΚετ 
Υθβδε], ἃ5 Ῥεΐτπρ 8150 701-16 1}5 οἳ 
Όλο συϑοθ οἵ Π|; {ο {μα επᾶ ἴλαί 
γ ΟΥ̓ ΡΥΑΥΕΥΒ ο ποῦ Ἠϊπᾷετες. 

ἘππαΠγ, δε γο 81] Πκεπαϊπᾶεᾶ, 
ἁροπιραςβῖοπαία, Ἰοτίπς 45 9γθ- 
ποτ, Ἰοπάοτ]θατίεῖ, Ἠπππρ]ε- 
πηϊπᾶοᾶ: ποὺ τοπάστγῖπρ εν] {οΥ 
ον!], ΟΥ̓ ΤΟΥ Πρ Του γονῖ!πς; θαὺ 
ΟΠ ΤΥ ΤΙ56. Ῥ]εβείιςσ; ΤΟΥ Ἠθγθ- 
τιηΐο Ὑ6ιθ 7ο εα]εᾶ, ὑμαῦ το 

10 5που 1π]ονϊ{ α Ῥ]εβρῖτς. ου, 
Ἠο ἴ]αῦ ποι] Ίουο 16, 
Απά 5οο ροοᾷ ἄαγ», 
Τιοῦ. Ἰπι τείγαιι 115 ἔοησαα 

1γοπῃ ον], 
Απά 5 Πρ5 ὑπαῦ ἐπεγ βρεα]ς 

ΠΟ ρᾳ]]ο: 
Απιᾶ Ἰοὺ Ἠήπα ἔπι αππαγ ἴγοτα 

εν], απά 4ο ροοῦ; 
Τιεῖ λήπα βεε]ς Ῥρεασο, απᾶ Ῥαχ5αο 

16 

σι 

[ου] 

-α 

ορ 

ο] 

11 

10. 
Έου {Π6 ουϑϑβ οὗ ἴλμο Τιοτά ατα 

προπ {πο τίρμ{εοτβ, 
Απά 15 εαν ππ{ο {είν εαρρ]- 
οαίΙοη : 

Βυὺ ἴμα ἴαοϐ οἵ ἐπ Τιοτᾷ 15 
προη ποθι {]λαῦ ἄο ετἰ]. 

Απιά πο 15 Ίο {ια νι] Ἠαττα 
τοι, 1 το Ῥο ποα]οαςβ οὗ πα 

14 νΙοἩ 15 ροοᾶᾷῦ Βαῦ απᾶ 1 τε 
5μοσ]ά ΒΟΥ Του τἸσ]{θοοιςπεβς᾽ 
58, Ῥ]εοςβοᾷ αγε 16: απᾶ ἔθαν 
ποῦ ὑπ 6 1} {θαχ, ποι ὑπ Ὺ Ῥ6 ἴτοιι- 
Ῥ]εά τα βαμποῦν ἴῃ γοῦν Ἠεατίς 
Ομτὶδὺ ἃ8 Τιοτᾷ: δεῖπᾳ τεαᾶσ α]- 
ΊΤαΥΒ [ο ρῖγθ αΠΒΊΥΕΥ {0 ΕΥΘΙΥ ΙΑ 
πα αβκείἩ σοι ἃ ήΕΑΒΟΠ ΟΟΠΟΘΥΗ- 
ἵπρ ὑπ6 Ἠορα ὑπαῦ 15 ἴῃ το, γεί 
σης 1ηΘε]ηΘΡΒ απ Τθαν: Ἠανίηρ 
πι ροοᾷ «οπβοίθηοθ 1 ἐ]αξ, Ὑγ]ιθγοῖτι 
7ο ατό ΒΡΟΚΕΕΠ αβαἱηδί, {που πηαγ 
Ῥο ραῦ {ο βΒῃδίηθ π]ιο τεν]]ε γοῦν 
Ροοά ππ8ηπες οὗ 16 ἴῃ Ομν]ςί. 

19 

1 οι 

10 

τον, ἢ 5- 
δας 
(α5 δα- 
γα}... 
γε αγς 
ὀσοσπις), 
αοἵτι 
«εἰ, απ αὶ 
ιοί Ῥοϊγ 
α͵γραϊὰ 

20 τ, 
α[γαϊῖᾶ 
τοι 

δαν. 
1ωείο {λε 
7επιαῖε 
οσδδο], αξ 
τυυασ)’. 

αν. 
δηΠιρᾶ- 
ἱμοίϊο. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΕΤΡΟΥ ΔΑ." 

νὴ - - 

4 ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος, ἐν τῷ 

ἀφθάρτῳ τοῦ πρᾳέος καὶ ἡἠσυχίου πνεύματος ρτᾷ ρᾳε ΗΝ ο, 
- - ασ 

δ ὃ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές. οὕτω 
; Δ Ὁ - ς ελ. , γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζου- 

᾽ μι 9 Δ 3 ΑΙ ς ’ ς σαι ἐπὶ τὸν" Θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασ- 
- : , 

ὃ σόµεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσω ὡς Σάρρα 
ε ’ ἊΣ - Α. , ’ ΕΣ Ν 1 εξ 

ὑπήκουσε τῷ ᾿Αβραάμ, κύριον αὐτὸν κα 

λοῦσα, ἧς ἐγενήθητε τέκνα, ἀγαθοποιοῦσαι" 
Ἁ Ἁ ’ 2 Υ. 

καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. 
, - Ν “ 

Ἴ Οἱ ἄνδρες ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνώ- 

σιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ 

ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοι 
, “ 3 Ν ο. , δ Ἀ χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐκκόπτεσθαιὃ τὰς 

προσευχὰς ὑμῶν. 
/ ε 8. Τὸ δὲ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συµπα- 

” / 

θεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, Φιλόφρο- 
8. ἌΣ 5 , 4 κ ανν 

9 νεςῦ μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ, ἢ 
- Ὶ τ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας" τοὐναντίον δὲ εὐ- 

λογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, 
Ὁ ” η η /΄ 

10 ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. Ὃ γὰρ θέλων 
ζ ἢ » “ Ν ἰδ “ ς , 3 θά 

ωὴν ἀγαπᾷν, καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς, παυ- 
Ν “ - - 

σάτω τὴν γλῶσσαν αὐτοῦϑ ἀπὸ κακοῦ, καὶ 

11 χείλη αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον’ ἐκκλι- 
/ 9 ώ Δ - Ν / » ο 

νάτω" ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποιησάτω ἀγαθόν' ζη- 
/ ΕΒ α΄: Δ ; 6 “ 

19 τησάτω εἰρήνην, καὶ διωξάτω αὐτήν. ὅτι 
» - 5 οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα 

” - . ΄ δον νος, τ / Ν , 
αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν πρόσωπον δὲ Κυρίου 

ἐπὶ ποιοῦντας κακά, 
Ν “ “ 15 Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ 

3 “ ΄ 

14 ἀγαθοῦ μιμηταὶ"! γένησθε; ἀλλ᾽ εἰ καὶ 

πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι' Τὸν 
Δ , » - Ν ΄ 

δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε, μηδὲ τα- 

16 ραχθῆτε᾽ Κύριον δὲ τὸν Θεὸν 1 ἁγιάσατε 
5 ΄- δί [2 ”- 9 ὃ 13 }Α Ν 

ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν' ἕτοιμοι δὲ} ἀεὶ πρὸς 
2 - Ξ “ “ “ 

ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντε ὑμᾶς λόγον 
Ν - » ς ” ὯΝ / 14 Α 4 περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, μετὰ πραῦ- 

Ν Ω Γι / ” 3 
16 τητος καὶ φόβου’ συνείδησιν ἔχοντες ἀγα- 

ιά τ “ 5 α έ 

θήν, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλῶσιν]ὸ ὑμῶν ὡς κα- 

κοποιῶν δ, καταισχυνθώσιν οἱ ἐπηρεάζοντες 
« ΄ Ἄ » Α » ΄- » / 

ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. 

δ εἰς 

4 (γαγ. ἀνδράσιν (ὡς 
Σάρρα ...... . ἐγενήθητε 
τέκνα), ἀγαθοποιοῦσαι) 

ὅ ἐγκόπτεσθαι 

6 ταπεινόφρονες 

7 οπι. εἰδότες 

8 οηι. αὐτοῦ 

9. αὐαά δὲ 

19 ϱπι. οἱ 

1 ζηλωταὶ 

15 Χριστὸν 

19 01η. δὲ 

14 ᾳᾳᾷ ἀλλὰ 

καταλαλεῖσθε 

16 οπι. ὑμῶν ὡς Κακο- 
ποιών 
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17 Έου 16 15 Ῥείίαν, ἢ ἴ]ιο “11 οἵ 
αοα ΡῈ 50, ἔλμαῦ γο εαἩετ ΟῚ πε] 
ἀοἵπρ, παπι ἴῸΥ 601] ἀοΐπς. 
18 Ἐοτ ΟἨτ]δέ αἱδο παῖ οπσο βαῖ- 

Τογεᾷ ΤῸΣ 8ΙΠ5, ἴ]ιο Ἰ]αςῦ ΣοΥ {πὸ πη- 
Ιπςί, ὑπαῦ Ίιο παὶσΗ{ Ῥτίηρ ας {ο αοᾶ, 
Ροῖπς Ῥραΐ {ο ἀδαξ ἴῃ {με Άο51ι, θαΐ 
απΠσο]κοπεᾷ Ὦγ πο βρῖτ]6. 
19 ΒΥ πΙοἩ αἱβο πὸ σοὺ απᾶ 

Ῥτοθασ]λαᾷ ππί{ο {Π6 ερϊτϊϱ5 ἴῃ ῬτΙδο, 
320 Ισ] βοπιθέίτηθ πο 6 ἀἴδορε- 

ἀἴοπέ, πνοη οπσς {]ιο Ιοπσδαβετίης 
οὗ ἀοᾶ γαϊ(θᾶ ἵπ {π6 ἄαγς οἵ ΝΌΔΕ, 
816 {πο Αχὶς πας ἃ Ῥτοραχίηρ: 
πγμετεῖα ἔθ, ὑπαὺ 15, εἰσλί εοτ]5 
ΦΙΘΥΘ 5ατεᾶ Ὦγ παίον. 
21 ΤῊ Ί]κο Άσατο πγπενγεπη{ο, 6τ6η 

Ῥαρ[σπι, ἀοίμ 4150 ποπ 8αΤο τς, 
(μοῦ ἐπ μαύρ αὐγὰ οὗ {π6 ΗΠ 
ΟὗἨ {Π6 ἤδβῃ, θὰῦ ἐῃ6 δΏΒΟΥ οὗ ἃ 
σοοᾶ εοπβοίεπσοθ ἐἑοπατᾶ ἄἀοᾶ,) ὈῪ 
Ώμο τοβαχγθσί]οη οὗ 655 ΟἨτὶδῦ. 
22 Πο 15 ϱοπο Ιπίο Ἠθαταῃ, απᾶ 

15 ΟΠ ἐῃ8 τ]σ]ιό παπᾶ οὗ ἀοᾶ, Απσοε]ς, 
απᾶ Δαὐπου 165, απᾶ Ῥοπεχς Ῥεΐις 
πηαᾶο 5αΌ]εοῦ ππζο Ἠΐτη. 

4 Ἐογαςηπςο] ἔπ θη ἃ5 ΟἨτ]ςὺ πα 
Βα οτε Του τ ἴῃ {π6 ἢθ5}), δύῃ 
γοπγβε]νγαος Ἠ]κοπήςδαο πὶ {Π6 βατηο 
τη : Του Ίο ἐμαῦ Παί]ι επ ογεᾶ ἴῃ 
{π6 Πας], "δ ἢ) οραβεᾷ {γοτη 51Π: 
2 Τμαϊ ηε πο Ίοπςογ 5Που]α νο {Π|6 

χοςδῦ οἵ 5 {της ἴῃ {ο Πες], {ο {ο 
1πϑὺ5 οὗ παθῃ, θαὺ {ο ἴῑε συ] οὗ ἀοᾶ. 
8 Έοχ {π6 ἤτπο Ῥα5έ οὗ οταν 1176 τη Υ 

πι{ῃες τι {ο Ἠατο πτοασ]ῦ {πα ση] 
οὗ ιο ἀεπΙΙσς, πε νο πγα]]κοᾶ Ίπ 
Ιαβοϊγίοπςποςς, ]15ἱ5, οχοθςς οἳ πο, 
τοΥο]Ηηρς, Ῥαπαπεπιρ», απᾶ αβοπηῖ- 
παβ]α Ι4ο]αίσ]α». 
4 ὙΠαναῖη {Π6Ὺ ἐλπῖπ]ς 16 βίγαπρο, 

ὑμπαῦ γοα στιὰ ποῦ ση επ {ο {Π6 
541η6 ΘΧΟΘΒΒ Οὗ τοῦ, βρεακίηςσ οτ]] 
οἵτοα: 
ὅ Πο 5181] ρῖνο αοσοτππ{ ἴο Ἠϊπι 

ἐμαῦ 15 τοπγ ἕο πᾶσ {ο απ]ο]ς 
δια {πο ἄεαα. 
6 Ρον, Του 15 «απδο πας ὑπ6 αο5- 

ρα] Ῥγοασ]λεά αἶξο {ο ἔ]απα ὑπαῦ αὖο 
ἀεαᾶ, ἐλαί {μεν παϊρηί ΡῈ ἹΙπᾶσεα 
παοοοτάΊησ {ο τηθη ἴῃ πο Πο5Ἡ, αὐ 
Ἠπνο δοθουϊηρ' {ο ἀοά ἴῃ {ΠΗ βρῖτ1 6. 
7 Ῥαῖ {λα οπᾷ οὗ 811 Ηπρς 15. δὖ 

Παπά: Ῥο το ἐπμπθυθίοσθ 8οΡΏεσ απᾶ 
νγαἴοἩ ππ{ο ΡΥαγεχ. 
8 Απά αογε 811 ἐΠίηρς Ἠατο 1εχ- 

γϑηῦ ΠΥ απποης γοιχβο]νος: ΤῸΥ 
ΟΠΑΥΤΥ "πα οοτεν {πὸ τα] {πᾶᾷ8 
οἳ 5118. 

1881 
17 Ἐον ἰὐ 15 Ῥοΐξίαυ, 1 ἐπ γη] οἵ 

ἀοά 5που] 5ο ψ|}], ναί τε βαῖ- 
ἔδυ ἴου πγε]]-ἀοῖπρ Ίνα {ου οτ]]- 

18 ἀοίπς. Ῥεοαταςδο ΟἨγ]ςί 150 1 5πῆ- 
{ογοᾷ {οτ βῖηβ οπσ6, με 1Ἰσηίεοας 
Σον {πε πηχισμίεοας, ἴλαῦ Ίο 
πησ]έ Ὀτίπς τι {ο ἄοᾶ; Ὀεῖης 
Ῥαὺ {ο ἄθαΐ ἵπ ἴμο Βα5Ἡ, Ῥαί 
απἰοκεπες ἴῃ {π6 βρὶ τῦ; ἴῃ ΒΘ 
8150 Β6 επί απᾶ Ῥτεασλμαᾶ τῃ- 

20 {ο {π6 βρι]β ἵπ Ῥυΐξομ, πο 
αἰογθίηθ ὑψοῖ «ἀἰδορείεπς, 
ὙΠ6η ἴμα Ιοπσραβετίιςσ οἳ ἄἀοᾶ 
γγαϊοα ἴῃ ἐπ ἆασς οὗ Ἀοαμ, 
Ὑ8116 {πὸ ατ]ς παςξ ἃ Ῥτθρατίπς, 
Ἀπγποταῖπ ἴον, {μαῦ 5, οἱρῃῦ 
5015, π6γε Βαυθα {ΠγΟτιρ}ν ππαίαυ: 

21 πυΙοἩ 4150 δαξίετ ἃ ίγαε Ἠκεπεςς 
ἄοί] ποπ 6ατο τοι, ευεπι ὈΔΡ- 
ἀίδια, ποὺ ὑπ Ῥραθτις αὐγὰ οὗ 
ἐμ Δ οὗ {π6 ος], Ὀπο {ο 
ἀἸηξουτοραίίοη οἳ ἃ ροοᾷ «0Ἡ- 
ποϊεποςρ {οπατά «ἀοᾶ, {μτοαπρ] 
{με τοςαχγθοίίοπ οἵ ᾖαρας Ομτὶςί; 

22 ὙΠΟ 15 οἩ {Πε τὶσ]έ παπᾶ οἵ (οὔ, 
λανῖηπς ΡΌΠΘ ἱπέο ἨΘανεη; αηρο]5 
απᾶ Δα που 165 απ Ῥοπεγβ Ῥθ- 
ἵπσ ππαᾶο εαρ]θοῦ απίο Ἠτη. 

4 Ἑοταςπιπο] που 85 ΟἨγ]ςὲ βαΐ- 
{εγοᾷ ἵπ {πὸ Πδξ], δύτη το τοὮ- 
εε]νας αἷξο τυ [ἢ {Π6 βατηε ὄτηϊπᾶ 
ΣΟΥ Ἠθ {παῦ παίῃ παῇογοᾶ ἵπ ἐπ6 
Παεβ] μαΐ οθαξδοᾷ 61γοπ 51}; 

9 ἐπαῦ Ττο πο Ίοηπρεγ εΠοτπ]ά Ἠτο 
{πὸ γαρ οἳ τοις {πιο ἵπ ἴ]α 
Ώοξ]Ἡ {ο {π6 1πι5ὲ5 οἱ πσπ. Ὀαέ ἔο 

8 ιο ΜΠῚ οἳ ἀοᾶ. Τὸν {π6 {ϊπ|6 
Ῥαβὺ τηδὺ επΏ]οε 6ο Ἠαγε πτουση{ 
πο ἀἄαβίγο οὗ {πο (ἀθῃ 65, απ 
{ο Ἠατεο σγα]]καᾷ ἴῃ ]αβοϊτΙιοπαςπθΒς, 
Ἰαςί5, παπερίρβιπρς, τεΥεΠΊπρς, 
σαχοπβίηΡΕ, απᾶ αΏοπππαβ]ο 14ο- 

4 Ἰαϊτίος: πυηαγαῖη ἴπαογ ἐπίπ]ς 16 
εἰχαησε ἐπαῦ το ταπ πο πα 
ἔλεπι 1Ππίο {π6 6α1πο 8εχοεξς οὗ 

ὅ τοῦ, βρεα]άπς ον] οὐ οι: ὙΠῸ 
β]ια]] ρῖνο δοοοιηῦ {ο Ἠπα ἐλμαί 15 
χααᾶγ {ο πᾶσ {ο απῖαε]ς απᾶ 

6 ιο ἀοαᾶ. Έον τπίο {π|5 οπᾷ 
Όπνας ο ροβρε] Ῥτοασ]λεᾶ ετεη 
1ο ἐμ ἆααᾶ, {παὺ που τηϊσ]{ Ὄο 
Παᾶσεά αεοοτᾶΐπσ {ο ππθπ ἴῃ {π6 
Ώσδ], Ότί Ίντο δοοογσαϊηρ {ο ἀοᾶ 
ἴῃ {πΠ6 βριυἹὺ, 

1 Βαῦΐ ια οπᾶ οἳ 41] ἐπΐτηρβ 15 αὖ 
Ἠαπά: Ῥο το ἐπουϑίοτο οὗ βουπᾶ 
τη] ΠΩ, ἃ πα 6 5οΏον τπιηΐο 1ΟΡΥάΥΕΣ: 

8 ἃῦονϑ 81] [ῃϊηρϑ Ῥεΐης Γογγοπί ἴῃ 
ποτ Ίοτο ΔΙΠΟΠΡ' ποπγβεῖτος; {ου 
Ίογο οογεχείἩ ἃ τη] ϊ{π|9 οἳ βἶης: 

1 «2 

1 ΜαΠΥ 
αποϊοηο 
ααζμοτ]- 
{165 τοι 
αἰεῖ. 

105, 
ἐγιῖο 
τὐπῖοῖι 
Τειο, ἱπαξ 
ἐς, εφέ 
δοιὶς, 
108 
ὀγοισπξ 
βαΐοῖψ 
ΡΟ Ι(Φ1ε 
τθαίεγ 

505, ἔπ 
ιο αν ϊ- 
ἐψρε 

σε. 
Τι 
ος, 
αρρεαί 

δου, 
ιοιισ]ιὺ 

6 Βοτηθ 
αποῖοπέ 
απλοτῖ- 
{165 γτοαᾶ 
τωιίο 
δἶπδ. 

τος, 
116 110 
ΤΟΊ ΠΟΥ" 
«-πἰὶς 
ἐἴπιο 

505, 
Πουά 

505, 
106) 6 ἴ]ια 
σοοᾶ 
ἑἰαὔπας 
Άγεασ]ιειῖ 

19 ὅτ, 
φῬΥανεῦς. 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α. 9.9 

΄ Ν ” ΄ 

17 κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλει] τὸ 
- - ΑΛ - 

θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχειν, ἢ κακοποιοῦντας. 
μή ᾿ “ ε - 

18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε", 
” « ν 3 , “ { ΄“ / 

δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ 
- - Ν Ν / λ 

τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς 

19 δὲ τῷ 19 πνεύματι, ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ 
’ Ν 3 ’ » ’ / 

30 πνευμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν, ἀπειθήσασί 
“ “ - 

ποτε, ὅτε ἅπαξ ἐξεδέχετο ἡ τοῦ Θεοῦ µα- 
/ Ε) ς , γι ΄ κροθυμία ἐν ἡμέραις Νώε, κατασκευαζομένης 
“ » ὰ ᾽ 9] ο» 3 . 

κιβωτοῦ, εἰς ἣν ὀλίγαι", τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ 

1 ψυχαί, διεσώθησαν δι’ ὕδατος ᾧ 2 καὶ 
ε ο. 23 Ἂν / ΄ / , ᾿ ἡμᾶς Ὦ ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα, οὐ 

᾿ » , Εν 7 ΕΣ ΔΝ / 

σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, ἀλλὰ συνειδήσεως 
τὸ - 3 ’ 5» / ” ” / 

ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεόν, δι ἀναστάσεως 
” “ ΄ - - ΄ 

20 ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, 

πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, «ὑποταγέντων αὐτῷ 
3 ΄ ΝΥ “ εἶ 

ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 
- 3 α 

4. Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ ἡμῶν σαρκί, 
ΑΕ - 9 κι ” ᾳ  β νο 

καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε' ὅτι 
ς ϐ Ν η} 9 ” ε ᾿ 8. ” 5 ὁ παθὼν ἐν” σαρκί, πέπαυται ἁμαρτίας»' εἰς 

Δ , Ε] 

τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ θελή- 
“ ΔΝ ” 5 Ν ΄“΄ 

ματι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι 
/ 5 ΔΝ Ν κ τας 4 « Δ 

3 χρόνον. ἄρκετὸς γὰρ ἡμῖν ὁ παρεληλυθὼς 
’ Α ΄ ΄ 

χρόνος τοῦ βίουδ τὸ θέλημα τῶν ἐθνῶν 

κατεργάσασθαιϊ, πεπορευμένους ἐν ἀσελ- 
, » , Σὰ / ’ 

γείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, 
/ Ε] - 

4 πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαις" ἐν ᾧ 
/ Ν « ”. Ἵ 

ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν 
χτν κα κ Ω / ἌΡ οὗ ἱ - 

αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦν- 
. ἊΣ. 5 ’ ’ ΜΝ ος 3”. 

ὅ τες οἳ ἀποδώσουσι λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι 

6 κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. εἰς τοῦτο γὰρ 
.) ας » , σ “ , 

καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν 
δυο ». ΥᾺ ἼΞ 

κατὰ ἀνθρώπους σαρκί, ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν 

πνεύματι. 
;" ᾿ ὁ 1 Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε σωφρονήσατε 

5 ς Δ 3 8 κ... ν / 8 οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς» προσευχάς" πρὸ πάν- 
δὲ9 Χ τ ς Ν ΗΡΙ ” - 3” των δὲ” τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχον- 

τες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει Ὁ πλῆθος ἁμαρτιῶν' 

17 θέλοι 

18. ΊΙαγᾳ. ἀπέθανε 

19 οπι. τῷ 

30 ἀπεξεδέχετο 

31 ὀλίγοι 
25 ὃ 

38 ὑμάς 

1 ρηι. ὑπὲρ ἡμῶν 

3 οπι. ἐν 

δ Μαγφ. ἁμαρτίαις 

4 ς “Ὁ 

οπι. ἡμῖν 

ὅ οπι. τοῦ βίου 

βούλημα 

7 κατειργάσθαι 

[-.} 

8 ρῃϊ. τὰς 

5. ρηῖ. δὲ 

10 καλύπτει 



980 1. ΡΗΤΕΕ ΊΥ. 9 ν. 2. 

Γον, ας 
13110] αδ 
τι γος 
ὃ: 

1611 
9 1586 ἹοβδρίίαλΠίγ οπθ {ο αΠΟΙΙΠΘΥ 

νηζμοιί ργαᾶρ]ηρ. 
10. Α5 6Υουγ Ίπαπ Παζ χοσεϊνοᾶ 

ἴμο ρα, ουει 80 Ἱππηὶδύες Όλο 
Β4ΊΠΟ ΟΠ6 {ο αποίμθν, α8 ροοᾷ 
βέθνγαγ 5. οἳ μα ππαπ1ο]ά ϱναοο οἵ 
αοᾶ. 
11 Τί αἩπγ ππαη βρθαῖς, {αἱ πι 

βφεα]; 48 ἴλο ογασ]ες οἳ ἀοᾶ: 1 ατιγ 
Της ΠΠΙΠΙΡ{6Υ, Ἰοὺ ἴση ἆο 15 ἃ5 οἵ 
{πο αβίΠ νο ἄοά ρἰνεῦμ, ἔλμαί 
ἄοᾶ ἴῃ αἱ Οήποσς τη Ῥο ρ]οτίῇΠεᾶ 
{γοαρ] αρα ΟἨ1Ιβ8, {ο ποτα ϱα 
Ῥγαϊβο απά 4οΥΩΙΠΙΟΠ. ΤΟΥ 6Υ6Υ απᾶ 
6ΥΟΥ. 6Η. 
19 Ῥε]οτοᾶ, ΑμΙη]ς 1Ὁ ποῦ βίταηρο 

οοηοσθγηῖἩς ἴ]ιο Πενν ὑγ181 νη]ο]ι 15 
{ο ΤΥ γοι, ἃ5. ὑλποιαςῃ 5οΠ16 ΡἴΤαηρο 
{ήπισ Ἱαργροπος πηΐο τοι. 
15 Βαὺ το]οῖσθ ΙΠαΡΙΠΠΟΗ 48 το 87ο 

ρατία]κους οὐ Ομτιρς βαῇοτίπρ; 
Ὠιαῦ πε Ἠϊ5 ρ]ουγ 5181] ΡῈ τ6- 
γοα]οᾶ, γ6 Ἱπαγ ΡῈ ρ]αά 8150 πη]ι 
οχεθε(πρ 70Υ. 
14 Τῇ γο Ῥο γεργοασμοᾷ 1ου {πὸ 

Ναππο οὗ Ομπῖθε, ΠαβΡΥ αγε 16, 10Υ 
{1π6 βΡΙγΙ{ οὗ ΡΙΟΥΨ, δια οὐ ἄοᾶ τεβί- 
οι προπ γοι: οἩ ὑπ ῖν Ῥατί Ίο 15 
ον] 5Ρο]οπ οὗ, Ὀπό οη γοῦν ρατί 1ο 
15 ρ]ογ]ῇας. 
15 Βαΐ Ἰοὺ ποπο οἳ τοι ΒΟΥ 85 ἃ 

ΙΠΊΙΥ6Υ6Υ, ΟΥ α8 ἃ ὑῃϊοῖ, οἳ ἃ5. 8} 
ον]άοςχ, ΟΥ ἃ5 ἃ Ῥα5γροᾶγ ἵπ οἴμετ 
ΙΠΘΠ᾽8 ΤΠΔ{{ΘΥΡ. 
16 Ὑοὺ 1 αἩπγ πια 8176. ἃ5 ἃ 

Οµτ]ςΙαπ, 1ο ἴση ποῦ ἢ6 αβλαπηθᾶ, 
Ταῦ 1εί τη ρ]ουγ οὐ οἩ {115 Ῥε- 
Τα. 
17 ΒῸΥ ἔπ πιο ἶ5 6οηε ὑπὸῦ {αᾶς- 

πηοηί τητπδῦ Ῥερῖπ αὖ ιο Ἰοτξο 
οἵ ἄοά: «πᾶ τὸ τ Πτδί Ῥερίπ 
αὖ τ, δῦ 5]α]] {πΠ6 οεπᾶᾷ ΡῈ οἵ 
ἔποπι ὑμπαῦ οΡεΥ ποὺ ὑπ6 (5Ρ86ὶ οἳ 
ἄοα 2 
18 Απᾶ 1 {π6 τίομίαοας 5οατσε]γ 

ΡῈ βαναεᾶ, πηογο βα]1 {1:6 ππροᾶ]γ 
απ ἴμο ΒΙΠΠΕΥ αρρθαχ 2 
19 ὙΠιοτοίονο, 1εί {πιὰ ὑπαΐῦ βαῇ αγ 

ποοοχ(ῖπς {ο {πὸ 111} οὗ ἀοᾶ, οοἱῃ- 
πό ἐμ Ἱκοορῖῃρ οἵ μαι βοτ]5 ἴο 
ήτα ἴῃ γγε]] 49οἵἨΠρ, 48 ππ{ο α Τα 108] 
Ογθδίου. 

5 Το Ἐ]άεις ὙΠΟ απο απποης 
τοι 1 οχ]οχς, ΠΟ ΠΠ 8150 8} 
Ἐ]άον, απ α πες οἳ {πὸ βαῦου- 
ἴηρβ οἳ Ομτ]βί, απᾶ αἱδο ἃ Ῥα- 
(ΚΟΥ οὗ ἴλμο ρ]οιγ ἴπαῦ Αα] ο 
χουοεα]αᾶ. 
2 Ῥορᾶ {86 Που] οὗ ἀοά Ἰ νηῖο]ι 15 

1981 

9. αϑίηρ Ἱορβρίίαμίγ οπθ 6ο Δ ΠΟΥΠΟΥ 
10 νηζμοαῦ ππατπηπΊηπσ: αοοοτᾶῖτς 

38 680} Ἰιαζ τοσεϊγοᾶ ἃ ση, 
πηϊη]βετ]ηρ 1{ απποπρ γοἩ}Β6ΙνΘΡ, 
38 σοοᾷ βιεπαγᾶς οὐ {ιο τπαι]- 
1ο]ά στασθ οὗ ἀοά; 1 Δ πια 
βροακοαῦ], ερεαλίπη 8 1ῦ Ὑοχο 
οχασ]ος οὐ ἄοά; 1 αἩπγ ΤΑ 
πηΙηΙβ{6γαεί], Πιϊπίδίεγίπ 5 οὗ 
ιο βἰχεπρίλ πο ἀαοᾶ 58}- 
Ῥηοαί]: μαί η 811 {π]ὴρ85 αοᾶ 
ΤΣ Ῥο ρ]ογ]ιβαῖ {μνοισῃ «6515 
ΟΕ δῦ, π/Ἠοξε 15 {πε ρ]ουγ απά 
[16 ἀοπαϊπίοπ 1 ΤΟΥ 6ΥΟΥ απιᾶ 6τον. 
ΑΤΠΘΗ. 

12 ἈῬε]οτεᾶ, εμ]π]ς 1 ποὺ βἴπαηρα 
οοποθγΏΙἩρ {]πο Πενν {Υ18]} απποπς 
τοι, 10} οοπιείἩ προπ γοα {ο 
ῬΙΌΥΘ τοι, ἃ5 {μοιρῃ ἃ βἴταηπσο 

15 πο Παρραποᾶ απίο γοι: Ῥαῦ 
ΠΠΒΟΙΗΊΟΠΣ 45 ο 8.6 ρατίακοανς οὗ 
Οµτ]ςς επ ογίηρς, το]οῖεθ; ἔ]αί 
αὖ ἴμο τογε]αβοπ οἵ 1115 ρ]ουγ 
8150 το πιαγ τα]οῖσθ τ] οχοθοί]- 

14 Ίπρ ο. Τῇ το 816 ταργοασ]λεᾷ 
310Υ {Π|6 παπηθ οἵ Οµτ]δέ, Ῥ]οβδοᾶ 

αγο 36; Ῥεοκαδο ἴμο ϑρὶγὶέ οἵ 
ΒΊΟΥΥ απᾶ ια ϑϑριυ οἵ ἀοᾶ τερί- 

156 οὔ προπ γοα. Έοχγ ἰοῦ ποπο οὗ 
τοι ΒΟΥ 88 α ΤΙΥᾷΘΥΟΥ, ΟΥ ἃ, 
ὑμιο[, ΟΥ απ ον]]-οου, ΟΥ̓ 85. ὃ 
1ηΘ(Ι416Υ 1ἢ οἴμεν τησ5 ΤΠΑΓΤΘΥΒ : 

16 Ῥαΐ 1 α πιαη 8178. 45 α ΟἨΤ]8- 
απ, Ἰοὺ Ἠϊππ ποὺ Ῥαο αβ]απηθᾶ : 
Ῥα{ 1οῦ πα σ]ογήγ ἀοᾶ ἴῃ ΠΒ 

17 παπηθ. ἘῸΣ {Π6 ἔἴππο {5 6οηλο ΤοΥ 
Παᾷσεπιεπ{ {ο Ῥοσίη αὖ {λαο Ἱοπβο 
οἱ ἀοᾶ: απᾶ Ἡ ἐέ δεγίι ἄνρί αὐ 
τι5, τ]αξ δλαϊΐ δὲ ο οπᾷ οἵ 
ποτὰ ὑπαὺ ΟΌΘΥ ποὺ {Π6 ϱοβγρε 

18 οὗ ἀοαἂ Απᾶ 1 ὧιαο τἱρηίθοιβ 
15 ΒΟΔΥΘΘΙΥ βαναᾶ, π]6γο 5181] 
{Ππ6 ππσοᾶ]γ απᾶ ΒΙΠΠΘΥ αΏΡ6ΑΥ 2 

19 Ἠμαγείοτο Ἰοὺ ἴἶιεπι 8180 {λα 
βαν αποοοχᾶΙπΡ {ο {πὸ γη] οἵ 
ἄοά οοτητηῖῦ πΠ 6 ἿὙ 50 1115 ἴῃ σε]]- 
ἀοΐπρ' πηΐο ἃ {αἰ (η α] Ογθαΐου. 

5. Τ]ιασ]άσενς Πεγείοτο απιοπσγοιι 
1 εχ]λογῖ, πο απ ἃ {ο]]οπγ-ε]άεν, 
απ ἃ π]μηθςς οἳ {πο ϱαβονίηρς οἵ 
ΟἨν1βί, πγ]ιο απ 8150 ἃ Ῥατ{α]κου οὗ 
[86 ρ]οΥγ ὑμπαὺ 5]α]] "6 χενθα]οᾶ : 

2 Τομᾷ ἴπο ἤοοϊς οὗ ἀοᾶ νλῖοἩ 18 

1 μι 

1 αν. 
“γΐο ἐπ 6 
απεξδ ο 
έλα αφςεδ. 

3 ΟΥ. ἐπ. 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΕΤΡΟΥ Α. 

9 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμῶν 1 " 11 γογγυσμοῦ 
“ και , 3 

10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβε χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς 
“εν - ε ἈΝ » , ᾿ αὐτὸ διακονοῦντες, ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικί- 

, μι ΟΝ - 
ἢ] λης χάριτος Θεοῦ" εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια 

᾿ ο - 5 Θεοῦ’ εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορη- 
- τρ - 

γεῖ ὁ Θεός ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ Θεὸς 
κ πα. [οἱ ” 9 » Ν ς , Ἂν Ἁ 

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ 
, πὶ -" 4. α “ ... » / 

κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 

15 ᾿Αγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώ- 
»") τ ΄ ΄ σει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ, ὡς ξένου 

- Β ; - 
1 ὑμῖν συμβαίνοντος" ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε 

- - ΄ »“" ’ / ο Ἀ 

τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασι, χαίρετε, ἵνα καὶ 
Ὰ ᾿ κ. : 

ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε 
2 

14 ἀγαλλιώμενοι. εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι 
3 ο τει , κὰν ΦΓᾺ δύ Ν . 
Χριστοῦ, μακάριοι" ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ 

τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται" κατὰ 

μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς 
Ὁ ΄“ { 

16 δοξάζεται]”. μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς 
/ ΩΝ λέ Ἅ / Ἃ ς 1λλ . φονεύς, ἢ κλέπτης, ἢ Κακοποιός, ἢ ὡς ἀλλο 

᾿ ἑ η ν ε , κ 
16 τριοεπίσκοπος εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ 

΄ " ΄“΄ 

αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν Θεὸν ἐν τῷ 
13 ’ “ ς " Το 3 17 μέρει13 τούτῳ. ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι 

ῃ , 4 ο ο - κι 9 9 
τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ" εἰ δὲ 

΄ 3 1: “Ὁ “ / " ᾿ - Ε) , 

πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούν- 

18 τῶν τῷ τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίῳ; καὶ Εἰ ὁ δί- 
/ η Ἐπὴν ᾿ τ κε 

καιος μόλις σώζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτω- 
Ἅ ΄ - “ ν «ς , 

19 λος ποῦ φανεῖται ; ὥστε και οἱ πάσχοντες 

κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς "ὁ πιστῷ κτίστῃ 

παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς ἑαυτῶν 1 ἐν 
ΕΣ “Κ᾿ 

ἀγαθοποιΐᾳ. 

5 Πρεσβυτέρους τοὺςὶ ἐν ὑμῖν παρακαλῶ 
ες [2 Α [) ΄ “ 

ὁ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ 
Ξ - / ς - 
Χριστοῦ παθημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλού- 

» 

2 σης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός" ποι- 
͵ Ν » ς - / κ - 

µανατε τὸ εν Όμιν ποιµγιον του Θεοῦ, 

15 . . ᾿ 0Η. " κατὰ μὲν αὐ- 
τοὺς βλασφημεῖται, κα- 
τὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται 

ΟῚ 
19 ὀνόματι 

981 



πο», 
ου ΕΥ- 
γα. 

1. ΡΕΤΡΕΗ, ν. 9- -14. 

1611 - 
8ΊΠΟΠΡ τοι, ἴα]απρ ιο ονοΥβ]σ]{, 
ἐλεγεοῇ, ποὺ ὮΥ εοπβίσαΙπό, Ῥαἱ σν]]- 
Ἱπρ]γ: ποῦ ἴον ΠΥ Ί6χθ, Ραΐ οἳ α 
ΤΟΔΟῪ τηϊπς: 
8 ΝαΙεχ 88 | Ῥεῖτις ]ογᾶβ οΥεν σοῦ 8 

Βογϊίαρο: αὺ Ῥεϊηπρ ΘΗΒΆΧΩΡ]65 {ο 
{86 Ποε]ς. 
4 Απά πλου {πὸ ομ]εῖ ελερπενᾶ 

588] αρβοαχ, σε 5118] τοσεῖνε ἃ 6ΤΟΥΗ 
οἳ ρ]οτγ ὑμαῦ {πάς οὐ απναγ. 
6 Τμ]κογγίθθ Ὑο γοπἩροΥ, Βα τ 

γοπ}βε]νθβ πηΐο {πο ο]άετ: Ὑεα, 8}] 
ος γοι "» 5αΏ]οοί οπιο 6ο ἃπούμου, δᾶ 
νο ε]οίπεά νι ἨατηϊΠίγ: ἴον αοᾶ 
χθβῖς{εἰ]ι ὑπὸ ρτοπᾶ, απᾶ ρ]γεί] ρτασθ 
{ο πε Ἠπηβ]6, 
0. Ἠιπιρ]ο γοιγβο]νες ὑπουθΐουθ 

ππ(ςΥ ἴ]ιο τηΙσ]Ώίγ παπᾶ οἵ ἀοᾶ, λα 
Ἠο τῇδ οχα]ί γοι 1π ἆπο Πτηο, 
7 Οαβίηρ 811 γοαχ οπγο ὍΡΟΙ Ἠη, 

{ον Ίο οατοί] Τον τοι. 
8 Ῥο 50 61, "6 νιρι]απ6: Ῥεοατιβο 

γοὮχ ΔαΥΘΥΒΑΥΎ {Π6 ἀθγ1], ἃ8 ἃ ΤΟΔΥ- 
Ίπρ Του υαλκείμ αροτί, βθοκίηρ 
ΠΟΤῚ Π6 ΠαΥ ἄεγοτν, 
9 /ποπι τοβίδί βυθαζαβῦ ἴῃ {16 {α1δ]ι, 

Κηουίηρ ὑμαῦ ὑπὸ βᾶτηθ 8 ΗΠ οὐ] 05 
416 αοεσοοπιρΗς]αθᾶ ἵπ γοῦν Ῥτεί]γετ 
ὑμαὺ αγο ἴῃ ὑπ γγοτ]. 
10 Βαὺ {μ6 ἀοᾶ οἵ 81] ϱταςα ὑπὸ 
λα οα]εά τ8 Ιπίο Ἠῖ5 εἴεγπα] 
ρ]οτγ ὃν Ομτῖςε σεβας, αἴίον {]αί 
γο Ἰαγο βαβετοά ἃ πν]ή]ε, τη  Κ σοῦ 
Ῥοτ{6ςί, βαΡΗ5δΗ, βἰεπρίµεη, βε[ζ]ο 
οἵ. 
τ Τὸ Βΐτη "6 ρουυ απᾶ 4 οπλο. 
ΤΟΥ 6Υ6Υ απᾶ 6Υ6Υ. ΑΠΙΕΠ 
12 ΒῪ Ῥήναπας ἃ {αἱ {1 Ὀχοί]ιου 

ππίο γοα, (45 1 5ΙΡΡΟΣΕ) 1 Ἰαγτε 
νε ὮγΙεβγ, εχλοτΗτρς, απιᾶ {αςί]- 
ἐγίπα, ὑπαῦ 0115 15 {λα ἴγαοε ρταςε οἳ 
ἄοᾶ πλεταίπ γε βἰαπά. 
18 Τμπο ΟµατοἩ λα 15. αὖ Ῥαῦγ- 

Ίοη οἰεοίοᾷ {ἐορείμεν τὶν γοα, 58- 
Ἰπζεί]ι γοι, απά 80 οί Ματοας ΤΥ 
80Η. 
14 ἄντοαεί το οπθ αποἰΠετ τυ δι ἃ [κ155 

οὗ οματί: ῬεαποῬ Ῥο πα γοα 8]] 
{λαῦ ατο ἴῃ ΟἨτὶδέ ἆαᾳδᾳ5. ΑπΙθη. 

1881 
ΒΊΠΟΠΡ ο, ΣΘΧΘΥΟΙΒΙηρ' {Π6 ΟΥΟΥ- 
βΙσηῖ, ποὺ οὗ οοπδύταϊηὐ, τα νηι]]- 
11617, 2 δοοογαϊηρ πηΐο ἀοᾶ; ΠΟΥ 
γοῦ Τον ΒΗΠΨ Ίποτα, θαὺ οὗ ἃ 

8 τεαᾶγ παπά ΠΟΙ ΠΟΘ. 85 ]οτᾶίης 
10 ΟΥΟΥ {πο ομδυρο δ]οὐ θα ἴο γοιι, 
Ῥαύ πια] γοπΥβεῖνο5 εΠβατη- 

4 Ῥ]ε5 {ο ἴ]ο Ποεἷς. Απά πποθη ἔμθ 
μοῦ Ῥλμορ]λετᾶ β]ια]] Ὦο πιαπῖ- 
1ο5ἱ6εᾷ, γο 588}} γοσςίνθ ἴ]ιθ οΥΟΥΓΗ. 
οἳ ρ]ουγ ὑμπαὺ ἔδαθί ποῦ ΑΥΓΑΥ. 

ὅ δΤµ]αΥν]δο,γ6γοΠΠΡΟΥ, με Βα] 6οῦ 
ππ{ο {16 οἰᾶετ. Ὑσα, 811 οὗ γοα 

.ριτᾶ γοπχβε]γες τ] ἨππϊΗ(ψ, 
{ο 8εχγθ 0Π6 αποίμοχ: {ον αοᾶ 
γοβιβύθ α {π6 ρτοτᾶ, θαὺ ρ]νεί] 

6 ρτασθ {ο {π6 Ἠαπηρ]θο. Ἠτππαρ]α 
ποπχβε]γεβ {]ιθγοίογο ππᾶαεν {16 
πηϊρΏίψ Ἠαπᾶ οἵ ἀοᾶ, Όιαί Πα 
1ηαγ εκα] τοι ἵπ απ Ώπηπο; 

7 οαβίϊηρ ἃ} γοῖ απχὶεῦγψ ΠΡΟ 
Πῖτη, θθόϑιιβθ ἢ6 οατεί]ι Του γοι. 

8 Ῥο 8ἈοΡΕ6Υ, "6 νγαίομμ]: ὙΟᾺΥ 
ΔαΥΘΥΒΑΥΎ ἴ]μο ἀἁον], ἃ5. ἃ τοαί- 
1ης Ποη, νγϑ τοῦ ἀροτιῦ, βεοε]ίτπς 

9 πηοπα ας 1ηαΥ ἀἆσνοιΥ: Ὑ]οτη 
πηθηβίαπᾶ βεεά[αξί ἴῃ ὁ γοῦν {ΑἸ}, 
Ἰπονήπςσ ἐπαῦ {Π6 βᾶτηθ 5 ου- 
1ηρ8 ΔΥ6 ὅαοσοπηρΗξ]μεά ἴῃ ουχ 
θῬγείηταη ΠΟ 816 πι {]ιο του]. 

10 Απάᾶ {πὸ ἀοᾶ οἳ 811] µνασθ, νο 
οα]]εᾷ τοι τιηΐο Ἠ]5 αἴεγπα] ρ]ουΥ 
ἴῃ Οητ]ςί, αξί6γ {πὰ γο Ἰατο Βαΐ- 
1εγοᾶ ἃ Πδί]ο σγ]]]α, 5181] Ππηβε][ 
Τρουΐθοῦ, ΒἰπρΗΕΗ, βἰεπρί]μοαη 8 

11 τοι. Το ΙΙ δὲ {πὸ ἀοπηϊηΙοῃ. 
94ΟΥ 6ΥΟΥ απᾷ 6ΥΟΥ. ΑΙΠΘΗ. 

195 ΒΥ ἈῬναπαδ, Ίθοιν {αἱ 
Ῥγοίμοαχ, ἃ5 1 αοεοαπῦ λΐην, Τ λα γα 
ν]ίεη πηΐο τοι ῬγΙεβΥ, οκ]οτ- 
Ἰπς, απᾶ {αεβ[γίης να {115 15 
πο {Υπο ϱγαεθ οὗ (αοᾶ: βίαπᾷ γα 

19 {αβῦ {πετεῖπ. 1916 ἐλμαί 15 ἴῃ 
ΒΑΡΎ Ομ, εἶεοί {ορείμαν πα 
Ί10τι, βαἰα{εί] γοα; απιᾶ ϱο ἁοί] 

14 Ματ]ς πι 50η. ῥῬα]πίο 0Π6 α1- 
οὔμεν πὶ ἢ ἃ ΚῑΡ8 οὗ Ίοτο. 

Ῥεαοο Ῥο πῃΐο τοι 81} ἐΠαῦ ατα 
ἴῃ Ομτῖρί, 

1 ΒΟΠ1ς 
ΠΟΙΘΠΕ 
αππθλοτῖ- 
{165 οπη(6 
6Χ67- 
οἰ δῖ 
ἴπε οὐ εγ- 
δ σῆΐ. 

3 Βοπῃα 
δΠοῖθηῦ 
ὉΠ ΠΟΥ ]- 
0165 οπη]έ 
αοζογᾶ- 
πια Ἰω1ί0 
σοα.. 

805, 
11κειρίδε 
. «146»; 

μευ έν 

405, ἐδὸ 

δαν. 
2εῦιῦ 
αεσοι- 

φίϊδηει. 

σος. 
ὈΥΟΙΠΕΥ- 
λουᾶ. 

ΤΟΣ, 
γεδίογ 

8 ΜαπΥ 
8 ποϊοηῦ 
Δα ΠΟΥ - 
{165 ἃ 
δε. 

»αγ. 
τπίο ἐπα 
ασος ΟΥ̓ 
ίπε απες. 

10 ἅτ, 
ἐμ. 

τ Τῆι 
15, Το 
οατο]ι, 
ου, ΤῊ 
βἰβύοσγ. 
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-“ 9 Δ » “ 3 Ε] εξ 

ἐπισκοποῦντες" μὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλ᾽ ἑκου- 
“- / Ξ 

σίως3" μηδὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προθύμως 
« “ 3 ν 

8 μηδ᾽ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλὰ 

4 τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου. καὶ φανερω- 
»" ΄ εἶ 

θέντος τοῦ ἀρχιποίμενος, κομιεῖσθε τὸν 

ὅ ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον, ὁμοίως, 
, η . ΄ νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις πάντες 

δὲ ἀλλήλοις ὑποτασσόμενοι”, τὴν ταπεινο- 
, 5 ῃ ο] Π κε 

φροσύνην ἐγκομβώσασθε' ὅτι ὁ Θεὸς ὑπερη- 
΄ » / ” Δ , 

φάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι 
/ ’ 3 ς Ν Ν Δ 

ὃ χάριν, ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν 
»“» “ Θ - “ ο ου ε ’ 3 “-“ 

χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, 
Φὰ Λ , ἐ-- "δὰ 3 / » 5 Ἰ πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ 
εἰ , “ » “ έλ. Δ ς διὸ / 8 αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν, νήψατε, 

/ .“ δ ε » ’ ε “ ’ 

γρηγορήσατε, ὅτι ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διά- 
«ς ΄ ε) / ΄ - 

βυλος, ὡς λέων ὠρυόμενος, περιπατεῖ ζητῶν 
’ ο ο ” , κ 

9 τίνα καταπίῃ ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ 
’ 3 / ἡ 31: 4 - ’ - 

πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ 
3 / « ΄ » ΄ 

ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 
ε Ν᾿ ΔΝ {Α ’ , - 

10 ὁ δὲ Θεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ἡμᾶς Ὑἴ 
τὰ ΔΝ νι 3 - / ᾽ “ εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ 

» - »ν Δ Τησοῦ», ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσαι 
« - 

ὑμᾶςῦ, στηρίξαι 19, σθενώσαι 1], θεμελιώσαι!”. 
τὰ “ Σ - 

11 αὐτῷ ἡ δόξα καὶ" τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 

ἀμήν. 
ἐν κ Επ - “ “ 

13 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, 

τῶν αἰώνων. 

ὡς λογίζομαι, δὲ ὀλίγων ἔγραψα, παρακα- 
΄- Ν 8 “ ’ 9 » - 

λῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ 

13 χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς ἣν ἑστήκατεϊ. ἀσπάζε- 

ται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή, καὶ 

14 Μάρκος ὁ υἱός µου. ἀσπάσασθε ἀλλήλους 

ἐν φιλήματι ἀγάπης. 
Ἂ , ε ο - ΄“ 5» ο - 

Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσι τοῖς ἐν Χριστῴ ᾿Ιησοῦ. 
᾽ 9. 15 
ἀμήν. 

3 Ματῃ. ἐπισκο- 
ποῦντες 

8. αἄᾶ , κατὰ Θεόν {εαῖ, 
πιοί πιατῦ. 

ΟἹ". 

Δ ρηι, ὑποτασσόμενοι, 
(Μαγᾳ. ἀλλήλοις. τὴν 
ταπεινοφροσύνην) 

ὅ ρῃι. ὅτι (γρηγορή- 
σατε᾽ 

6 (τινὰ) καταπιεῖν 

Τ ὑμᾶς 

8 ρῃϊ. ]ησοῦ 

9. καταρτίσει 

10 στηρίξει 

1. σθενώσει 
13 ρηι. θεμελιώσαι {επί 
πιαγᾷ. Ίιαδ θεμελιώσει 

19 ϱπι. ἡ δόξα καὶ 

15 (5 εἰς ἣν) στῆτε 

15 πι. Ἰησοῦ, ἀμήν, 



Του, ὃν, 

ΤἩΕ ΘΕΟΟΝΡ ΕΒΡΙΡΤΙΕ ΘΈΝΒΒΑΙ͂, ΟΕ 

ΡΕ ΤΗ Ἢ. 

1611 
Ἵ σιμὸν Ῥοΐθυ, ἃ βογναηί απά δ 

Αροβίῖθ οὗ ἆοραβ Οµτῖδ, {ο Έπθτα 
πα πᾶν ομαϊπεᾶ 1ο Ῥυθϑοΐοιιβ 
Ἐαί{Ἡ νι ας, Πγοαρῆι ὑπὸ ρ]ίο- 
οπβηο5ς οἵ ἄοά, απά οι. Φανίοατ 
ἆοβας Οµτ1δί, 
9 «ναςο μα Ῥθασο Ῥο τ] ]0]]ο 

ππ{ο γοα Ώιγοαρ]ι ὑπ Ἰσποπγ]εάρο οἳ 
οί, «πᾷ οἵ ἆᾳοβας οι Ἰοχᾷ, 
8 Αοσοοτάϊπσ ἃ5. 115 ἀἴνίιο ῬΟΥΤΟΥ͂ 
{1 ρῖνοι απίο ας 81} {πϊπρ5 ὑμαῦ 
Ῥεγἰαἰπ ππίο 116 απᾶά ΡΟοάΠΠοΡΒ, 
{μτοισ] ἐπ Κπον]εάσο οἵ τη λιαῦ 
μα. οα]]οεᾶ τι5 Πίο ρ]ουγ απά νιτίπο. 
4 ἨΠΙογεΡΥ 816 ρῖνεη ππί{ο τι5 εκ- 

οορᾶ πρ στοαῦ απιᾷ ΡΥΘΟΙΟΥΙΒ ΡΓΟΠΠΙΡ6Ρ, 
ἐμπαῦ Ὦγ ποθ γοι τηὶσμί Ῥο Ῥραχ- 

Γ {α]κογς οὗ ἴ]ιο ἀῑνίπιο παίατα, Ἠανίηρ 
᾿ οδοαροᾷ πιο εονγαρίον ὑπαῦ 15. ἴῃ 
{π6 ποτ] {πτοιιρ}ι 1αβῦ. 
ὅ Απᾶ Ῥορίᾷος {115, βίνιηρ 81] ᾱἷ- 

Ἡσοπσαθ, αάά {ο γοατ {αμ νο; 
απιά {ο νϊτίαο, Ιον] σε; 
6 Απᾶ {ο Ιαιον]αᾶσο, Γ6ΠΥΡΕΥΑΊ6ο6: 

απιά {ο {εππρεγαπσς, Ῥαεπος; μα 
{ο ραΐΐεησθ, ΡΟᾷΗΠΘΡΒΒ: 
7 Απιᾶ {ο Ροᾶ Μπας», Ῥγο μουν Ἱπᾶ- 
πρβ απᾶἀ {ο Ῥχοίμεχ]γ Ιπάπαβς, 
ολατ1{γ. 
8 Τον ᾿ξ ποθ ὑπίηρβ Ῥο ἴῃ τοι, 

δια αΡοιιπᾶ, αυ τπα]κο ποια ὑμαὺ γα 
588] πιο Ποὺ Ὦο Ῥαχτοῃ. ΠΟΥ τι γα] - 
{α] ἴπ ὑπὸ Καον]θᾶρσθ οὗ ον Πιονά 
ἆοδας ΟΠ γϑῦ. 
9 Βαΐ πο ἐπαῦ Ἰαο]κοἰ]ι ἴ]ιαξο ἐ]ι65, 

15 ὉΠ], Δα οαπηοῦ 566 {αχ ο, απ 
παῖ {ογροίίοι {παῦ Π6 πας Ρυγροᾶ 
{χοια ἷ5 οἱ βἴηβ. 
10 ὙΥμουοΐουθ, ὑπ υδίπου, Ὀγθ- 

Ώπγοπ, σῖνο ΑἸ] ρθηοθ {ο Πα ΚΘ γΟΙΤ 
εα]ηπς απά οἰθούϊοη. βαγθ: 1ου 1 
γο 4ο ἴιεβο {111Ρ5, Σο 5181} πεγοχ 
141]. 
11 ΕῸΣ 50 αη οπίγαπςθ ελα] Τα 

παϊπ]βεεγαᾶ ππίογοα αραπαπ{]γ το 
{πὸ ονον]αβ πρ Ἱαπράοπα οὗ οαν Τους 
απ βανίοαν σερας Ομτςῦ. 

1881 
1 18ΠΙΟΝ Ῥοΐαυ, ἃ 2Ξϑουύνδηὺ απᾷ 

αροβί]ο οἳ {6515 ΟΠ γβύ, {ο (μετα 
Όιαῦ παν ορίαϊπεᾶ δα Ἠ]ο Ῥτε- 
οἶοις ἔα πὶ νι τας ἵπ {πο τὶρ]{ε- 
ΟἸΒΏΘ55 οὗ ἐουν ἀοά απ Βανίοατ 

9 ἆοβας Ομῖςς: ἄτασο {ο σοι απᾶ 
Ῥθασθ Ῥ6 πππ]ΩρΗεἆ τη ὅ]ιο Ἱκπουί- 
Ἰοᾷσο οἳ αοά απᾶ οὗ 685 οἱ 

8 Τιογ ; βθοίῃρ ὑμπαῦ 818. ἄῑνῖπε 
ῬονΟΥ Πα ργαμπίθα τΐο τι8 81] 
Ὠηρς ὑπαὺ ροτία ία τπηΐο ΠΠ 8 απιά 
δοα!η 6585, ἐμγοτ ΡῈ ὑπὸ Ιαιον]εᾶρο 
οἳ πἴτὰ λα οα]]οά τι ὅργ [15 

4 ΟΙ ΡΊΟΥΥ απά νίγίαος πεγευγ 
116 πα ἢ σγαπ{εά απ{ο τι5 15 ΡΥ6- 
οἴοιιβ Δ}: εχοθραεᾶἵπρ ϱτεαῦ ΤΥο- 
1165: ἴλπαί μποαπρῃ {πεβο τα 
1η3Υ Ῥθοσππθ Ῥατία]κογς οὗ θίΐ1ε 
ἀῑνίπο πατε, Ἠανίπσ αβεαρεᾶᾷ 
{νοπα ἐπθ οοιταρθίοη {πα 15. ἴῃ 
{πὸ πνοτ]ᾶ Ὦγ Ἰαδ0. θα, απά {ου 
5 νουγ έαπδο αζάϊπρ ΟἿ. οτι 
Ῥατί 411 ἀἱΠσεποο, ἴῃ ὙΌΣ ἔδ 10} 
ΒΈΌΡΡΙΣ νἱνῦπθ; απιά ἰὴ οι} γνῦα 8 

0 Ἰαιοπ]εᾶσα; απ ἴῃ μοι" Κπον- 
Ίοᾷσο Τ{εππρεγαπσθε; απᾶ ἵπ 4ο) 
ΤΙΘΙΙΡΟΥΩΠΟΘ Ῥαβίεπσθ; απᾶ ἴῃ 

7 γψοιι" ραβίεπος ϱοᾶπθβεβ; απά ἴῃ 
Ίοωγ. ΒΟ] 655. Ίουο οὗ {πὸ χε- 
{ηγου απ ἴῃ οι" Ίουο οὗ μα 

8 Ῥγοίητει Ίονο. ΒῸΣ 1 ἔπεκο 
Ώμπρβ απο γοπτ5 απᾶ αροαπᾶ, 
ἴλαγ ππακο γοα {ο Ὀο ποῦ Ἰά]ο 
ΠΟΥ τα]. απίο {πὸ πον- 
Ἰοήρο οὗ οαν Τιονᾷ “6515 Οµ15ί. 

9 Του Ίο ναί ]αο]κείῃ ἔπερο (πρβ 
15. ὉΠ, 8βοεῖῃπσ οπ]ψ νη]αῦ 15 
ηθαχ, μανίας ουροίίεπ {Π «]εατιδ- 

10 Ίπσ {γοπι 115 οἱ αἶπδ. εχα- 
{ρτο, Ῥγεί]γεη, ρῖνο ἴμο ΤΟΤΕ 
4ϊσοπερ {ο πλακα γοῦν οσα ήηρ 
απ οἸοσίοπ 5αγο: 10Υ 1 γε ἄο 
{ποθ {ἴ]ήπσδ, γ8 Ε]α] ΠΘΥΘΥ 

11 βἰαπαρ]ε: 1ου εμας 5118} 06 τῖε]]γ 
βαρρ]οά απ{ο γοα ο απίγαηςο 
Πίο ο οἴενια] Ἱάπράοπα οὗ ος 
Τιονᾷ απᾶ Βατίοαν 9655 Οµ180. 

στ 

1 ΜΑΠΥ 
ἃποϊθηῦ 
Δα Ποῖ - 
{165 τοαά 
ΗΠΙΕΟΊΙ. 

30γ. 
δοπα- 
ϑδεγυαηέ. 

9 αγ. αἲι 
σαμαϊ 
Ῥγοοϊοιιϑ, 

405, οι 
σοὰ απ 
{πὸ δα- 
υἱοι" 

ὅ ΒΟΤῚΘ 
ἀποῖθηξ 
ααλιοτ]- 
{165 τουά 
ΟΦ 
ποῦν 
απα 
υἱγίιο. 

60Υ,α 

Τον, 
8617: 
σοπέγοῖ 

8ος, 
οἴοκίτισ 
μὶξ ΕΥ6Φ 



ΤΠ ΡΟ 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΚΑΘΟΛΙΚῊ ΔΕΥΤΕΡΑ. 

1 Σίμων Ὑ! Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος 
ΕῚ “ “ - . ’ ς - - Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι 

/ 5 ’ - ΝΝ ΄“ 6 “ Δ πίστιν ἐν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ 

3 σωτῆρος ἡμῶν” Ἰησοῦ Χριστοῦ" χάρις ὑμῖν 
ΔΝ ώ , / 3 5 / α καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ 

“ ν᾽ - “ / ο μμ / 
ὃ Θεοῦ, καὶ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν" ὡς πάντα 

εξ α - / ’ 5 “ Α Α΄ εἶ ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν 
Δ ν ὦ δ καὶ , Ν Α δ ἢ / 

καὶ εὐσέβειαν δεδωρηµένης, διὰ τῆς ἐπιγνώ- 

σεως τοῦ Καλέσαντος ἡμᾶς διὰ δόξης καὶ 
- Ξ Ν “- 4 ἀρετῆς δι ὧν τὰ μέγιστα ἡμῖν καὶ τίμια! 

» Γ. ’, σ ἐπ: ; 

ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων 

γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόν- 

ὅ τες τῆς ἐν” κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. καὶ 
᾿ -“ ΄ὕ ΄ 

αὐτὸ τοῦτο δέ, σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγ- 

καντες, ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν 
Ἁ Ε ᾿ 3 Ν Ὁ» 3 - ᾿ “ » » 

ὃ τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, ἐν δὲ 
΄“ ; ΔΝ 3 ᾿ τ Ν - ᾽ 

τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρα- 
έ / Ε Σ 

τείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν 

7 εὐσέβειαν, ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιχαδελ- 

φίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην, 
- - / 

8 ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα, 
. 3 Δ Αν δρ : / 5 

οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς 
᾿ το λ , ΩΣ ἀπ ον Αν τὰ 

την του Ἐυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ επί- 
Έτ ν Ν , - ’ 9 γνωσι. ᾧ γὰρ μὴ πάρεστι ταῦτα, τυφλός 

ἐστι, μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθα- 
- ΄ 9 ΄- “΄“ 

10 ρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν. διὸ 

μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν 
ον - 5 ᾿ - 4 - 

τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι ταῦτα 

11 γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε’ οὕτω 
ἣν / 3 , δ᾿ ἐ ΝΥ ε δ γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν καὶ εἴσ- 

2 ν] νά Ὺ , “ / οδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν. τοῦ Κυρίου 

ἡμών καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

1 Παν. Συμεὼν 

Σ Μαν. « θην: ἡμῶν 

5. Ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ 
οτί, πιοὶ πιάγη. 

4 τίμια ἡμῖν καὶ μέγιστα 

ὅ αάᾷ τῷ 
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1.01, αἱ 
«ἘΠ 
ἰΐηι6. 

Α.....δ. 6 
ἘΠ}, 
γυσίεσ 

πο), Ἰα5- 
οἶυίοιιδ 
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ΒΟΠῚΘ 
οΟΡΙΘΒ 
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1. ΡΕΤΕΗΕ 1, 12- ΤΠ. ὃ. 

1611 
19 Ὑγμοτοαίογο 1 η] ποὺ ΡῈ περ]]- 
σοῦ ἴο ραῦ οι απαγβ ἵπ ΥοΠΊΘΤΙ- 
Ῥταπςεςο οὗ {πεξο {Πϊπρς, ἴμοιρ] το 
ον {επα, απ ο βἰαρ]Ηβ]ιοά ἴῃ {86 
Ῥτοδοπί ναί]. 
19 ὙΎοα, Τ Οπ]ς 16 πηοοῦ, ας ΊοἩρ ἃ5 

1 απι ἴῃ (115 ἔαβετπασ]α, {ο δν γοα 
τρ, ΡΥ ραὐΗτηρ οι 1Π ΤΕΘΙΠΘΙΗΡΥΑΗΘ6: 
14 Κπονίηρ ὑπαῦὺ ελοτίγ 1 πιπρί 
ρα οϐ {115 τὴν Ταβογπας]ο, 6ΥεΠ α5 
Ἐραγ Τιογᾷ 5ᾳεβας Ολ]ςί μα ἢ βμαυγεᾶ 
116. 
15 Μούϑονυου, 1 111 οπάθανοτχ, ὑπαὺ 

γοα πιαγ Ὀ6 αΏίο Δἴΐου τὴν ἄεοεαβο 
{ο πᾶν {π656 {Πίπρς αἱπαγς ἴῃ 16- 
ΙΠΘΙΗΡΥΦΙΙΟΘ. 
16 Ἐον νο Ἰαγο ποὺ {ο]οπαᾶ «π- 

π]πσ]γ ἀεν]ςοᾶ {αρ]ες, θη γα τηδᾶθ 
Ίπποι απ{ο γοα {μα Ῥοπγογ απᾶ οοπΙ- 
Ίηπσ οὗ ουχ Τιογᾷ 9655 Ομτ]ςί, Όταί 
π/θ6γο Θυθυγ 6 5565 οὗ Ηῖ5 Μα]εξίτ. 
17 Ἐου Πα γϑοοϊγϑα {ποπ οᾶ (ο 

Ἐαίμον Ἰοποις απᾶ ροῦν, πει 
ΌΊεγο 6.116 5.0} ἃ νοῖσοθ {ο ΗΙΠι 
ἔχοπαι ἐπ οχεε]από ρ]ουγ, Της 15 
ΤΥ Ῥο]ονυαᾶ Βομ ἴῃ ποσα 1 ἅτ γγε]] 
Ῥ]εαδεᾷ. 
18 Απᾷ {115 τοῖσο π'ἩπΙ«Ἡ «ατηο ΓΥΟΠΙ 

Ίοανοαπ πο πθαγᾶ, πἩθη γ76 Ίγ6χο 1} 
Ἠϊτη ἴῃ πὸ Ἠο]γ πποαπ 6. 
19 Ύγε Ἠαγο 8150 ἃ ΙΠΟΥΘ 516 σου 

οἳ τοΡΗΘογ, π'Πεγεππ{ο γα ἆο πα] 
Οιαῦ γα {α]κε Ἰοεεᾶ, α5 απίο ἃ Ισ]ις 
{πᾶῦ ϱΠΙποεί]ι ἴῃ ἃ ἀατ]ς Ῥ]ασα, τππὔ]] 
[ο ἆαγ ἄανντ, απᾶ {16 ἆαγ Ρίαχ ἃ. 156 
ἴῃ γοῦν Ἠθαγίς: 
20 Ἐπονήπρ {π15 Πταί, ὑπαῦ πο Ῥτο- 

ῬΗεογ οὗ {μ6 Βοτρίατο 15. οὗ αἩγ 
Ῥτϊνοίο Τηξουρυθίδίοι : 
21 ἘῸΣ ὧπο ῬΥΟΡΉΘΟΥ «αΊΠθ ποῦ ἢ ἴῃ 

ο]ά {πὴ6 Ὦγ {Π|6 πν]] οὗ τησ: Ῥα{ ΠΟΙΥ 
το οἵ ἀοά βρακο α5 Που ενα 
πηονθᾷ ὮΥ {πο πον ἀΠοΡῦ, 

2 Βαυΐ ἴμεγο σοῦ Γαΐξο Ῥγορ]οαίβ 
4150 ΑΠΙΟΠΡ {]ο ῬεοΡ]θ, Θυθἢ α5 ὕπουθ 
51.811 Ῥο [αΐδο {εαςΠδτς απποης τοι, 
ὙΠῸ Ῥηϊν]]γ 5181} Ῥνίης ἵπ ἄαπιπαρ]ε 
Ἰογοβίθςβ, εγεπ ἀεησίπςρ {π6 Τιονᾷ 
Ειαί Ῥοαρ]έ ἐπατα, απά Ῥτϊίιςρ προ 
0ιοιηςο]νος βυν τὺ ἀοβίνοίίοῃ. 
9 Απᾶ 1ΠΑΠΥ Ελα] {ο]ονυ πον 
Ιπογηῖοῖοας αγ, Ὦγ τθαβοπ οἵ 
ΠΟΤῚ {πο πναγ οἱ {τα 5181] 6 
ον]] βρο]καη οἵ: 
8 Απά (γοιρ] οονείοπβποεςς β]ια]] 

{που πι {εϊσιεῦ γγονάς τησ] ΤΠΘΥ- 
ομαπᾶϊδο οἵ τοι, π]ορβαο Ἱπάρπιοηί 
που οἳ α. Ίοης ὤππο Ἡπροτοί]ᾗ πού, 

, απά {πρὶν ἀππηπαξίοη βΙαπιρογεί]ῃ πού, 

1881 
Ὑπιογείοχο 1 5881] 6 τοαᾶγ 

Ἀπναγς {ο μαῦ γοὰ ἴῃ ΥΕΠΙΘΠΙ- 
Ῥγάποθ οὗ {656 {π]ηρ5, (ποιρ]ι 
γο Ίπιου {Ππθη, απᾶ ἃγ6 δϑβίδ- 
Ῥηε]μοᾶ ἴῃ {π6 ἐσ} ΒΟ 15 

19 νι} γον. Απᾶ 1 {μ1η]ς 1 τ1ρΗέ, 
ἃ5 Ίος ἃ5 1 απι ἴῃ {115 {αρει- 
8016, {ο 51 τοι πρ Ὁγ ραπ 

14 γοῦν ἴῃ ΤαπΙοΠΙΡταπσς; ΚπογΙπρ 
{παὺ πο ραζαπρ ο οἳ πιγ {α- 
Ῥεγπασ]ο οοπηδί] ΑΨΗΠΊΥ, εναοη 
458 οἳχ Τιονᾷ οεξεας Οµτ]ςέ βἱρη]- 

15 Πε ππίο πιο. Ὑσα, 1 γη] σῖνθ 
64Πσοεπσς {λπαῦ αὖ 6ΥΘΥΥ {πιο γα 
1ΙΠΥ Ῥο αρ]ο αξίει πι 1άεέθαξβα 
{ο 6811 {π656 (]ήπρς {ο ΥΘΠΙΘΤΗ- 

16 Ὄχαπισθ. ΕῸΣ πο αἰ ποὺ {ο]]ουγ 
ΟΠ] ΠΡ ἀενὶδεᾶ {αβί6ς, θη 
πο τη8646 Ἰτηονγη τιηΐο τοι {Π6 
ΟΠΟΥ απᾶ Ζεοπτπρ οἳ οἳς Τιογᾶ 
6 ορας Οµτ]ςί, θαὺ στο Ίπεγο 676- 

17 πΊίπαςβες οὗ 815 τηα]αβίγ. ἘῸΣ 
16 ϑυθορινϑα ἔγοπη (οα [Π6 ΕΔ ΠΟΥ 
ἨοπιοἩχ 84 ΡΊοΙΥγ, πει {Π6 76 
46ΡΊΠΘ ΑΠΟ] ἃ γοῖσθ {ο Ὠΐτη ἔγοπα 
{ιο οχοε]σαπί ρου, ΤΗΙ5 15 τησ 
Ῥο]ογεᾶ Φοπι, ἴῃ ΟΠ 1 απη σγε]] 

18 Ῥ]εαξαᾶ; απᾶ {15 νοῖσα νο οι- 
ϑεῖνεβ θαυ ὅοοπιο οτί οὗ Ίεα- 
πθη, ΠἩΘη Ὑγο γ616 τ. τη ἴῃ 

19 {π6 ΠΟΙΥ τηοπηῦ. Απιᾶ πε Ἠανα 
{πιο πνοτᾶ οὗ ῬγορΗ6εογ πιαᾶε ΤΙΟΥΘ 
βαγο; ππΠογοιπίο πο ἆο πε]] Ολαί 
πο ἴακο Ἰοσα, αξ απίο 8. Ια11Ρ 
βἰήπίησ ἴῃ ἃ θᾷαχ]ς ρ]ασθ, πη 01] 
{π6 ἆαγ ἄδνγῃ, απ ἐπ6 ἄαγ-ρίαν 
ΑΥΒΘ ἴῃ τουσ Ἠεατίς: Κπονηρ' 
{115 ται, ὑμπαῦ πὸ ῬΥΟΡΉΘΟΥ οἳ 
ΒοΥΙρίαγο 15 οἳ Τρυίναίΐα 1ΙΠ{6Γ- 
Ῥχούαθίοη. ἘῸΣ πο ΡγορΏθόγ 6ΥθΥ 
Ἀσαπιπο Ὦγ ὅπ ν] οὗ τπαν: Ῥαΐ 
ΊΠ6Π βρακο Ίτοπ «ἀοᾶ, Ῥεϊης 
ππογεᾶ Ὦγ {πὸ δΗο]γ ἄ1ορί. 

3 Βαυῦ ἴλεγο Άγο5ο ἴδ]βθ Ττο- 
Ῥ]οίβ αἱδο ΑΠΠοΠΡ {1ο Ῥεορ]α, 
88. 4ΠΊΟΠΑΡ γοιι 4150 {λετο 588] 
Ῥο {π]εο {δασ]εγς, ΠΟ 511811 Ῥρτ- 
νΗγ Ῥγίπρ ἴῃ 10ᾷεβίχπείᾶτο Ἰ16Γ6- 
5165, ἀαηγίπς ογει {λα Μαξίεν 
ναί Ῥοπσ]ί ἔΊετα, Ῥτήπρίης τρ- 
ΟἿ {Παπηβε]νες Εν ῦ ἀαεξίγασίίον. 

2 Απά πιαἩπσ Αλμα] Το]ον {πον 
Ἰαβοϊνίοας ἀοϊπσς; Ὦγ γεαβοη οὗ 
ΠΟΙ] {πο πναγ οὗ ἐπ6 γα 

5. 5181} ὍΘ. ον] βροκεηπ οἳ. Απᾶ 
ἴῃ οογείοαξηθΒς ε]ια]] {αυ 1} 
1οἱρισᾶ πγοτᾶς πιακα τηεχο]α- 
ἄϊξο οἵ τοι: ν]ιοβθ βεπ{θησθ ΠΟΥ͂ 
{χοτα οὗ οἷά Ἡπρεγεί] ποῦ, απ 
{Ππ|Η 610 ἀδβίγιασβίοι 5] σου ἢ πού. 

12 

ΤῸ Σ, ἆο- 
»αγίμγε 

2 αν. 
Ῥγεσεπιος. 

αγ. 
μαυϊη 
γεοεϊυξα. 

βατ. τσας 
δγοι πὲ 
«δὰ ια 
πια ]εκίο 
σίογψ. 

δ 6τ. 
ὑγοιρῆῖΐ, 

6}. 
δᾳκαζίᾶ. 

ΤΟΥ, 
δρεοϊαῖ 

8 6 τ. σα δ᾽ 
υγοιφ]ι. 

905, 
Ποῖν 
ϑριγὶξ 

1905, 
δοείς 
ο ΓΡΟ- 
αϊξίονν 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΠΕΤΡΟΥ 8. 

- «ς 

15. Διὸ οὐκ ἀμελήσω ὑμᾶς ἀεὶῖ ὑπομιμνή- 
’ Ε) 

σκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδύτας, καὶ ἐστη- 
΄σ΄ ’ / 

13 ριγµένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. δίκαιον 
346 ΄ 5» 9 ᾳ Ψ, ΟΝ » / ” 

δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκη- 
- ε ο ορκαὰ 

Ἡ νώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει' εἰδὼς 
’ ΄σ ’ 

ὅτι ταχωή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώµα- 
/ ΔΝ Ν « ’ « “ Γι) ΄ 

τὸς μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 

15 Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. σπουδάσω δὲ καὶ 
« , » « ο , Ν ” δ »Ἅ᾽ 

ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον 
- ᾽ 

Ι6 τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. οὐ γὰρ σε- 
΄ ’ » / ) 

σοφισµένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνω- 
ἘΞ: ΜΕΣ ΕΞ “ 

ρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
” Ὁ/ Δ / 1 τ. » ᾿ 

Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπ- 
΄ ΄σ / 

ται γενηθέντες τῆς ἐκείνου µεγαλειότητος. 
Ὕ ; ος - Ν ν Ν 

17 λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ 
δό ΄“ 5 ,’ ) - ΄“ ὃ ς Ν 

όξαν, φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ 
“ “ , ΛΈ Ἑ » ε τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, Οὗτός ἐστιν ὁ 

ὰ Ν , . 
υἱός µου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα 

Ν , Ἁ λ ς » ” , » 18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ 
- - ν . 3 « 

οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ 
μή -- μον οβ .λ , Ν 

19 ὄρει τῷ ἁγίῳ. καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν 
προφητικὸν λόγον, ᾧ καλώς ποιεῖτε προσ- 
“ « / / » 9, ΄“ 

έχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντε ἐν αὐχμηρῷ 
, 9 ο. Ἀ , Ν , 

τύπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, καὶ φωσφό- 

9) ρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τοῦτο 
“ ’ - 

πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία 
” σα 3 ’ ” ’ ΕΣ Ν 

51 γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται. οὐ γαρ 

θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ προφη- 

τείαδ, ἀλλ᾽ ὑπὸ Πνεύματος ᾿Αγίου φερόμενοι 
5 

ἐλάλησαν ὃ ἅγιοιν Θεοῦ ἄνθρωποι. 
9 , “ ΄- 

2 Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ Ἱ Ἢ 
[ο ε - 

λαφ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδι- 
ιά 

δάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις 
5 , ἂς Δ » / 5 4 

ἀπωλείας, καὶ τὸν ἁἀγοράσαντα αὐτοὺς 
, Ἂν" ’ ή - 

δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς 
Ν 

4 ταχινὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοὶ ἐξακολου- 
6 / 59 “ ΄σ ᾽ 1 » ὰ 

ήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀπωλείαις], δ οὓς 
Δ “ 3 

ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται. 

ὃ καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς 

ἐμπορεύσονται' οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ 
3 “΄“ Ν ς Ε / 2 “» » / 

ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. 

6 µελλήσω 

7 ἀεὶ ὑμᾶς 

8 προφητεία ποτέ 

9. ἀπὸ 

1 ἀσελγείαις 
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χ ΟΥ, ἆο- 
φυϊγιογ. 

δ Ψὰ 66 8, 

Τ᾿ Βοπης 
τοαά 
ασαϊησὲ 
{ΛΕΠΙ- 
Φε[ζυεδ. 

16. αγι 
αιώίεγ- 
658. 
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4 Έου 1 ἄοᾶ 5ραταεᾶ ποὺ {πο Αποε]β 
{πδὺ βἰππθᾶ, Ῥαῦ οαϑῦ {λθιη ἄοσνπι {ο 
1611, απ ἀε]ναγεά ἴπετη 1πίο ομαίπς | 
οὗ ἀἆατ]πθββ, ἴο ΡῈ χεβεγγεά απ{ο 
Παάρπιοπί: 
6 Απᾶ βραγϑᾶ ποὺ ἴλμο οἷᾶ που]ᾶ, 

Ῥαΐ βαγεᾷ Νοα] ὑπὸ εἰσῃί] ρεγδοη ἃ 
Ῥχεασ]λεν οὗ τἱρη θοιιβη 658, Ῥτϊηρίης 
ἴῃ ὑπ ἤοοᾶ προπ {πὸ πγοχ]ᾶ οἳ {πο 
πηρος1γ: 
6 Απᾶ ὑππίηρ {πο οἰἐ165 οἵ Βοᾷοπι 

δια (Ομ ΙΠίο α8ΠΘ65, ο0Π- 
ἄεπιπεᾶ ἔπαθπι γη] απ ΟΥΘΥΙΗΥΟΥΗ, 
πηα]ῖπσ {1θΠΠ 8 ΘΠΡαπηΡΙ6 πηΐο ὑμ056 
{λα αἴξου 5Ἱοτ]ά Ίνε απροᾶ1γ: 
7 Απᾶ ἀε]γεγοᾶ 115 οὐ, γεχαᾶ ει 

ἴμο ΒΗ1ιγ οοπγογβα{{οπ οὗ {πὸ τυ] οΚϑα: 
8 (Έου ἐμαῖ τίρηίεοας τηδη ἀνθ] Ππιρ 

ΑΤ1ΟΠΡ {]θπα, 1π 5εείης ἃ πα Ἠεατῖηᾳ, 
γοχϑᾶ 115 τισ]ίεοις 5011] ἔτοπι αγ 
{ο ἄν τὶν ἐλεῦν απ]ασν{α] ἀθοᾶς.) 
9 ΤῊ Τιογᾷ Ἰζηουγθῦ μουν {ο ἄεμνοεν 

{π6 ροᾷ1γ ουὖ οἳ ἐεπιρία{Ιοης, ἃ {ο 
1886ΥΥο ἐ]ιο πη͵αδῦ ππ{ο {λαο ἄαγ οἵ 
Παᾶριπεπῇῦ {ο 6 ραπ]ςηεᾶ: 
10 Ῥτί ο]]εβγ ἔπεπα ναί ντα]]ς αξία 

{π6 ΠΟΘ 1π {πὸ Ἰα5ί οὗ αΠΟΙΘΑΊΤΙΘΒΡ, 
απᾶ ἀεβρῖδο Ισογεγηππεηὀ. 3" Ρτθ- 
βπτηρίποἩ5 αγε {λπειγ, 5618: ἴἼνεγ 
α1θ ποὺ αγα]ᾷ {ο βΡρεαἷς ετ] οἱ αἱρ- 
6165: 
11 Ίπογοας Απηραϊς, π]ΙοἩ αγα 

βτεαίαν ἴῃ Ῥοπου απᾶ τηϊρηῦ, Ὀτίης 
ποῦ ταϊ] πρ αοσπβαὔΊοπ Ἰ αραϊηδί ποια 
Ῥοεΐογο {ιο Τιοτᾶ. 
12 Βαυὺ {ἴμεςδο, α5 παϊιτα] Ῥταία 

Ῥεαβίβ πηαθ ἴο Ῥο ἔα]ίεπ απᾶ ἆθ- 
βἰχογοᾶ βρεα]ς ον!] οὗ {πο {πρβ ἰ]ιαῦ 
{λεν τππᾶθγβ{απιᾶ πού, απ 588}} αὐξου- 
ΤΥ ρογίβ]ι ἴῃ {]ιδῖγ ο/η οοΥΥΗΡΙΙΟΗΣ, 
15 Απιᾶ 5881] τερεῖνο ἴλμε τεπνατᾶ οἵ 

πηχσ]{ΘοιβΠΘ5Ε, ας ἴπεγ ὑπαῦ οοπῦ 
16 Ῥ]εαςατο {ο τ]οῦ ἵπ ἴμε αγ πηο: 
ΒΡοΐ5 {λεν αγὸ απᾶ Ὀ]Θ 5165, 5ροτί- 
Ίπρ ΈΠεπιβο]ν6αβ να ὑποῖν ΟΥ ἆ6- 
ορ1νίησς, ἡ 8116 ὑΠ6Ὺ {θαξί πμ τοι: 
14 Ἠανίηρ 6γεβ {111 οἵ Ἱαάπ]ευγ 

απᾶ ὑπαῦ οαπποῦ 68θα56 1ΓΟΠΙ 8ἱΗ, Ῥθ- 
ρα πρ απβίαΡ]ο 5οα]5: απ Ἠθατί {ΠΟΥ 
Ἠανο οχεγοῖδεᾷ ση οογείοις ῬΥ80- 
{1665: οπγβοᾷ εἨ]άτεν: 
15 πολ Ἠανο {ογβαΚαπ {πο τὶρ]ό 

παν, 8 ΔΥῸ ϱοπο αδίταγ, [ὉΠ] ον ηρ 
{Π6 τᾶν οὗ Βα]αατα {ᾖε 5οπ οὗ ἨΈοΡοχ, 
Ὑ0 Ἰογϑᾶ {Π6 Ίγαρεβ οἳ πηγ]ρ}  Θου5- 
ηΘΒΒ, 
16 Βα να τερα]κεᾷ Γον Ἠϊ8 Ἱπ]- 
απγ: ὑπ ἄππ 855 βρθακίηρ νι 
Τηδ 5 σοΐοθ {οχραᾶρ {Π6 τη η 655 οὗἁ 
{ο Ῥτορλεῦ. 

1881 
4 ἘῸΥ Ἡ ἄοᾶ βρατεᾷ ποῦ απΏρε]5 

ν/λεη {ΠΥ εἰππθᾶ, αἱ 1 οαϑῦ παπι 
ἄοππ 1ο μα], απᾶ οοπηπαϊεᾶ 
{Β τὴ {ο 80 105 οἳ ἄατ]αιοβ», {ο Ῥε 
χθβεγγεᾶ ππίο Ἱπᾶσετπεπί; απᾶ 
βρατοᾷ ποῦ ὑπ αποϊοπί πγοσ]ᾶ, 
Ῥα6 Ῥτεδεγνεᾶ Νοαλ τ δ ΒΘ θα 
ο{]θΥς, τα Ῥγθασ]εγ οἳ γἹρῃίθουβ- 
ἨΘ88, ΒΘ Ἰιο Ῥτοιρηίῦ ἃ Ποοᾶ 
Ἡροπ ἴμο ποτ]ά οἳ ὑπὸ πηρος1γ; 
δια ἑαγηῖηρ {πο οἰ 65 οὐ Ῥοᾷοπα 
δια (ΟΠ ΠΟΥ ΙΠίο 8865 ο0Ἡ- 
ἄσαπιπθᾶ {π6πὶ τυ] ἢ η ΟΥΘΥΗΤΟΥΥ, 
Ἠανίηρ τηϑθ ἴ]αεπι απ΄ ΘΧΔΤΙΤΏΡΙΘ 
πη{ο {μοβ {]ιαῦ 5λου]ά Ἠνε πῃ- 
δου; απᾶά ἀεμνετεά τρ]λίεοιβ 
Τιοῦ, βούβ ἀἰδίτοςξεαᾶ Ὦγ {πο Ία5- 
ανῖοας 11ο οἵ {π6 σψ]οκοᾶ (1ου 
ἐμπαὺ τιρη{εοτιβ τηαη ἄπε]ῖηρ α- 
1ΠΟΠσ {16π1, ἴῃ Βεθίης απᾶ Ἠθαχ- 
Ίπρ, ὄγεχαά 5 τιρπίεοαβ βοτ] 
{χοτη αγ ο ἄαγ πι ἐλεῖν 181ν- 

9 1655 ἄεεάβ): ἴπο Τιοτά Ἱσπονγείμ 
μον Το ἀε]νεν ὑπὸ ροά1γ οαὖ οἳ 
{οτηρίαίοη, απάᾶ {ο Ἱκεερ ἴμε πῃ- 
τ]σῃίεοας ππᾶεχ ραπϊδμπηεη{ πἩ- 

10 {ο ο ἄαγ οὗ Ἱαάρεπεαπε; Ὀαΐ 
ΟΕ Η͂γ ἴπεπη {λα πγα]]ς αΓμεΥ {86 
Ἐθθὶ ἴῃ ἐπ Ἰαδὺ οὗ ἀεβιεπιεηί, 
απᾶ ἄερρίδο ἀοππϊπίοη. Ώατίηρ, 
βομπ]]]οᾶ, {ἴμπαογ {τγεπιρ]ο ποῦ 

11 {ο τα! αἲ θαϊσυῖ 165: Ἱπεγεας 
αησε]ς, (ποιρ] συθδίρθυ ἴῃ τηϊρσ]ῦ 
απά Ῥοπγεχ, Ὀτίηπςρ ποὺ α τα ήηρ 
ἠαάσαιηεη{ ασαϊπςῦ ἔπεπι Ῥαΐογε 

19 τπο Τιοτᾶ. Βαὺ ἴποβο, 45 ο168- 
ᾖαχθς η ποῖιῦ ΥΘΕΡΒΟΠ, ΏΟΥΠ Τ11ΘΥΘ 
απΊπηα]5 ϑδίο Ῥο ἴακεηπ απᾶ ἄθ- 
5ἰχογεᾶ, τα] πρ ἴῃ τπα{{εΥ5 ν/ΠΘΥΘ- 
οὗ ἴΠεγ ατα Ἰρποταπί, 5881] Ίπ 
ὑποὶν 9 ἀθβίχογίπς βπγε]γ θ6 ἄε- 
βἰτογεᾶ, ΒΗΘ Πρ ΤΌΤ 5 ἴ]α 
Ἰήνο οἱ πχοπρ-άοίησ; πιει ἴπαι 
οοπῃηῦ 16 Ῥ]εαβ"χο {ο ταγε] ἴῃ {86 
ἆαγ-ίππα, βροΐβ απᾶ Ῥ]εταῖ5Ἡςβ, 
ΤΟΥ ΘΙ Πρ ἴῃ {παῖν 101ογο-ἴεαςῦς 
16 ἴπεγ ᾖ[δαδυ πὶ τοι; 
Πανίπρ εγες ΤΠ οἵ Ἱ1αάπ]ζετγ, 
απᾶά {πᾶῦὺ οπηποῦ 668506 Ίτοπῃ 
επ; επ ]οῖπσ τπιηδίοα αβὺ 5οπ15: 
Ἠανίηπσ ἃ Ἠοατί οχετοῖβδεᾷ ἴῃ ϱ0- 
γείοπβποεΣς; ολ]]άτειι οὗ οατρίης; 
1οτβαξῖτπσ {πο τ]ρῃῦ πναγ, (μετ 
πθηῦ αβίταγ, Πανίηρ {ο]ονγεᾶ μα 
Ὑγ80 οὗ Ῥα]αατηῃ {με 5οπ οὗ 13Βεο05, 
πο Ἰουεᾶ ιο Ἠϊτο οὗ ὙποἩρ- 

10 ἀοϊπρ ; Ῥαῦ ΗΘ πας τορτ]κοᾷ {ου Ηἱ8 
ΟὟ {γαηβΡΥΘΒΒΙΟΠ: ἃ ἄπππρ 8.55 
βρα]ο ση] ΓΤ Δ 5 γοῖσθ απᾶ Ρίαγ- 
εἆ {ιο πιπᾶπεβδβ οἳ [89 Ῥχορ]οῦ. 

οι 

[ος] 

ϱ - 

1 [1] 

" πῃ 

1 οι 

1 ΟΥ, σας 
{πεπι ἴπιίο 
αιπ- 
σεοπς 

αατ. 
Ταγ- 
ἰαγιαδ. 

8 Βοπιπο 
διποϊθηῦ 
ο ]οτ]- 
{165 τοαά 
ἐπαϊη. 

46τ. 
αἢπεγαϊα. 

5 6... {ογ- 
ηηολεᾶ. 

δ τ. 
σιογῖοδ, 

Τατ. 
χιαίιωα. 

8 ΟΥ, 10 
ἑακε απ 
ἐο ἄε- 
δίγον 

ΦΟΝ, οὐγ- 
γπρίζοτι 

10 ΜΔΗΥ͂ 
αποϊοηέ 
Δα Ποτῖ- 
{165 τοδᾶ 
ἀοσεῖυ- 
ἐγ. 

1 αγ. απ 
ααιίεγ- 
688. 

15 ΜΑΠΥ 
ΑΠοΙεηῖ 
Ἀλοτί- 
{165 γοαά 
Β0501., 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Ε. 

” Ν ς Δ } ᾿ « / ᾽ 

4 εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ 

ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς” ζόφου ταρταρώσας 

ὅ παρέδωκεν εἰς κρίσιν τετηρήμένους ̓  καὶ 

ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὄγδοον 

Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξε, κατα- 
ν / » - 4, Ὁ Ε' ν ΄ 

ὃ κλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας" καὶ πόλεις 

Σοδόμων καὶ Τομόρρας τεφρώσας καταστρο- 
- , κε έικ ͵ (τ 

φῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσέ- 
“ ᾿ / 

7 βεῖν τεθεικώς᾽ καὶ δίκαιον Λώτ, καταπονού- 
« ΜΝ “ ΄“ σα, » .} ’ 

μενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ 
᾽ “ » ΄ ΄ , Δ 

8 ἀναστροφῆς, ἐρρύσατο (βλέμματι γὰρ καὶ 

ἀκοῇ ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν 
5 ς ΄ Ν / 3 Ψ ” 

ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις 

ἐβασάνιζεν) οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πει- --. 

ρασμῶν δ: ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν 

10 κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν μάλιστα δὲ 

τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ 

πορευομένους, καὶ κυριότητος καταφρονοῦν- 

τας. τολμηταί, αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσι 

-- »- βλασφημοῦντες" ὅπου ἄγγελοι, ἰσχύϊ καὶ 
, ΄ " ΕῚ ΄ ΕἸ ᾽ 

δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ φέρουσι κατ᾽ αὐ- 

- ιῷ τῶν παρὰ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν. οὗτοι 

δέ, ὡς ἄλογα ζῶα φυσικὰ γεγενημέναδ εἰς 

ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσι βλασ- 

φημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καταφθαρή- 
ΔΝ 

13 σονταιΏ, κομιούμενοιῖ μισθὸν ἀδικίας, ἡδο- 
ἣ, ς ’ ῳ » ς ΄ / ΄ 

νὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπῖλοι 

καὶ μῶμοι, ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις ϑ 

Ἡ αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν, ὀφθαλμοὺς 

ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύ- 
« ’ ΄ ᾿ » 

στους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστη- 
. 

ῥρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονε- 

16 ξίαις3 ἔχοντες, κατάρας τέκνα καταλιπόν- 

τες ἢ τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξα- 

κολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ 
ϱ ἃ 

10 Ῥοσόρ]”, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν, ἔλεγ- 
νὰν κ7 ο ο ήν ῃ 

ἔιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας" ὑποζύγιον 
” . ” 3 ΄ 

ἄφωνον, ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον, 
’ “ 

ἐκώλυσε τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 

3 σειροῖς ἑοαί, τιοί Πια). 

ὃ τηρουµένους 

4 πειρασμοῦ 

ὅ γεγεννημένα φυσικὰ 

6 καὶ φθαρήσονται 

7 ἀδικούμενοι 

8 ἀγάπαις ἰειοί, ποὲ 
πιατς. 

9 πλεονεξίας 

10 καταλείποντες 

11 οπι. τὴν 

13 Βεώρ επί, ποὺ πιαγ/. 
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17 Τπορο αγο πγο]]5 νηλοπῦ γαῖσ, 
ο]οαᾶς ὑ]ιαί ατα οαχτ]ε νι] ἃ (οτῃ- 
Ῥο651, {ο ποσα {πὸ τηϊδὺ οὗ ἀατ]σποβς 
18 γαβοχγος {0Υ 6ΥοΥ. 
18 ΕῸΣ πηοη {ΠΟΥ βροα]ς ρτοαῦ 

ϱυ/ο]]Ίπρ πονάς οἵ ναπΙ(γ, ὉΠΟῪ α]- 
Ίαγο (πτοιρ]ι ὑπὸ 11505 οἱ ιο Π|65}}, 
Ώιτοιρ] 1ΠΠΟἩ ΥΑΠΙΟΠΠΘΣΒ, ἴλοδο 
{πα πγοτο Ἰ οἶδαπ οβόαραςᾷ {τοπ {6 
ὙΠῸ Τῖγο ἴῃ ϱΥΥΟΥ. 
19 Ὑγμή]ο ἔ]ου ργοιηῖβο {ποπ ΠΡΘΥ- 

ἴγ, Ό]ιογ {μαοπιβε]νος αγο {1ο βεγναπῦβ 
οἳ οογταρΒοπ: {09 οἳ ΠΟΠΗ ἃ ΤΉΆ1 
18 ΟΥΟΥΟΟΠΊΘ, οὗ {16 βϑιηὴθ 18 Ίο 
Ῥγοισ]ηί ἴῃ Ῥοπᾶαρο. 
20 Ἐον 1 αἴξου {αγ Ἠαγο οβοαρεά 

{ιο Ῥο]α{1οπ8 οὗ λα σου] γοτς]ι 
πο Ισιοπγ]οᾶσε οἵ ὑπὸ Τιονᾷ απά 5ὰ- 
σίου" ἆθοεα5 ΟµΥ151, ἴΠεγ ἆγο ασαἲπ 
οπίαηρ]οά {λμαγοῖηπ, απ ΟΥΟΤΟΟΙΑΟ, 
{π6 Ιαΐΐον οπά 15 ΥΓΟΥΒΘ τ 0} {ατα 
Όππαη {πὸ ῬορίηπΙρ. 
21 Ἐου 16 πᾶ ουν Ῥε[ίοι ΤΟΥ Όμετα 

ποῦ {ο Ἠαγο Ίσποσγη {116 πγαγ οὗ τισ]{- 
6018Π6ΒΑ, λατ αΓ4οΥ {]1εγ ανα Ἐπονγῃ 
16, {ο {πιη ΟΠ {Π6 1ο] οοτητηα{- 
ππθπῦ ἀοἩγοτοεά ππ{ο Όμοθτῃ, 
2. Ῥπή 1 15 Ἱαρρεπεά πηΐο λατ 

αοσογάΊπσ {ο {πο ἔγαπο Ῥγονοτς: Τ]ο 
ἄορ 15. ἰαγπεα {ο 5 Οὐ νοππὺ 
αραῖπ, απά {Π|6 Βου ὑλλαῦ νγαβ πγαδ]οά 
{ο ΠΟΥ να]]ονήπρ 1Π {116 1176. 

9. Τμϊς βοεοπᾶ Ἡρίβδί]ο (Ῥε]ογοᾶ) Τ 
πουν πγ]ζο απ{ο γοα, 1 Ροῦ ση] ήσ]ι 
Τ 501: πρ γοαν ραγθ Τὴ] πη 5 ὮΥ πγαγ οἵ 
ΥΒΙΠΘΙΠΥΔΠΟΘΘ: 
2 Ἔπαῦ γο 1παΥ θ6 τηϊπ απ] οἳ ἴ]ιο 

Ὑγ ΟΣ 5. ν]]ο] Ἱνογο βρο]κοη Ῥαίογο Ὦγ 
{π6 Ἰιο]γ Ῥνορ]εῦς, απᾶ οὗ {πὸ Οοπι- 
ππαπάπηθπό οὗ τι {Π6 ΑΡοβί]εΒ οἵ {μα 
Τιογ απά ῬατΙοΆΥ: 
8 Ἀπονήπρ {π|5 Πνοδί, ἴλαί ἔλμαγο 

β]ια]] «οπιο Πα {Ππ6 Ἰαϑὺ ἆαγρ βεοβονς, 
τα! κίηρ' αἰδου {μοαῖγ ονἩ 11515, 
4 Απά ΒαγΙΠΡ, ἸΠογο 15. {16 Ῥτο- 

τηΐδα οὗ 115 οοτηῖπςὸ. Έ ον βίπηοο ἴ]ο 
{αΐ116υ5 1611 α.]εορ, 811 1ήπρς «οἹ- 
ππο ἃ9 {ΠΟῪ Ἴεγο Ίγοπι {πὸ }ο- 
ρίηπῖης οὗ {Π6 ογεα/Ιοη. 
ὅ Του {Ππ|5 ου υγ ]πιρ]γ 8706 Ίσπο- 

γαπῦ οὗ, ὑπαῦ ΡΥ ὑπμ6 πνοτά οἵ ἀοῦ 
πο ἨἩσανοπβ νθγο οὗ οἷᾶ, απᾶ {116 
ομγζ] ΓρίαπαΙπρ οαὖ οὗ μο πγαῖον, 
απά Τη {116 πγαίαχ, 
6 ἸΠαγεΡΥγ {πὸ νοτ]ά μαι ἔπεῃ 

γγα8, Ῥοῖηςσ ογογβονγεᾷ γη] Ἱναίοχ, 
Ῥεγ]θ]μοί. 
1 Βαυὺῦ {ο Ἡδαναιπς απᾶ ἴμο θαυ τ 
νο] χο ΠΟΥ, ὈΥ λε Β4Π16 πγοχᾶ 

19981 

17 Τ]οςο ατο Εργίηςς πηλού σπαίοχ, 
αι τηϊβύβ ἄπίγεη Ὦγ ἃ ΒΡΟΥΤΗ: 10Υ 
πἩοτη {196 Ῥ]ασ]κπεςβ οἱ ἆαχ]κποββ 
πα Ώθσπ τοβογναί. Του, αὐίου- 
Ίπσ σγοαῦ ϱπγο]]Ίτισ τῦογ 15 οὗ ναπ]- 
ἴγ, ὑπ6 0 οπ/]σο ἴῃ ἴ]ιο 11515 οὗ ἐπ6 
Π|6 5}, Ὦγ ἸαβοϊνίοαξιθΕς, ὑπο 56 
πο 876 7π5ὖ Θβοδρίηρ {τοπη ἴ]θπα 
ὑπαῦ Ἰῖνθ 1ῃ ΟΥΤΟΥ ἢ Ῥγοπηϊβίπς 
ποτὰ Προατίγ, 116 ὉΠΟῪ ἴ]οπῃ- 
5ο]νοβ αγο Ῥοπάβογναπίβ οἳ 6ΟΥ- 
ΤΡ ]ΟῊ ; ΤΟΥ οὗ 11ο ἃ ΤΠΑΠ 18 
ΟΥΟΥΟΟΊΙΠΟ, οὗ {Π6 βαπιο 15 Ίο 8ἱ5ο 
Ῥτοτρ]! Πιο Ῥοπάαρο. Έον ἴΐ, 
αἴζογ {αγ Πᾶν οδεαραᾷ {πὸ 46- 
Π]οπησπίβ οὐ ὑπ σου οισ]ι 
ελα πον ]θῦρο οὗ 2ΐ]ιο Τιοχᾷ απιᾶ 
νοῦν “655 ΟἨτΙβῖ, ΠΟΥ ατα 
αραίπ οπίαησ]οά {ιογοῖπ απᾶ 
ΟΥΟΥΕΟΊ1Θ, {Π6 Ἰαδί βέαϊ 15 Ἓο- 
60Ί16 ΟΥΡ νηΜΗ ἔ]ιθτΏ ἔ]ιαπ ἐμ 6 
Ἠχβδι. ἘῸΥ 15 ὑοῦ Ῥοΐίεν ἴῸν 
Όλοι ποὺ {ο Ἠανο Ίππο {ο 
σὰ οὗ γἱρη οι 655, ὑπ τι, αἲζεν 
πονήπρ 16, το ἔπτη Ῥασ]ς {γοπι 
{Π6 Ίο] γ οοππηαπάπασῦ ΟΠ νου 
ππ{ο {μοι. Τῷ Ἰαδ Ἱαρροποί 
τπιηΐο {λατ αοοογ τισ το {Ππὸ ἐγπι6 
ΡΥογοΥΡ, Τ]ο ἄορ {απγηῖπσ ἴο 118 
Οὐ γοπηήξ ασαϊπ, απ ἴλο 8ΟΥ/ 
τπαὺ Πα πγαδμεά ο νγα]ογγῖης ἴπι 
{ιο τη]τα. 

Θ ὍΤ]ήβϊβποτ, Ῥε]ογοᾷ, ἔπ βοσοπᾶ 
ορὶδί]ο ιαῦ 1 πτ]ίο ππίο τοι: 
απ ἴῃ Ῥοῦμ οἳ ποια Τ 5 αρ 
γοτχ βΊποσγο ΤῊ] ὈΥ Ῥα ἐσ γοτι 
1η ΤΟΙΠΘΙΗΡΤΩΠΕΕΘ; να γο β5]οιι]ᾷ 
ΥΘΙΠΟΙΗΡΕΥ {1ο ὙγοΥ 15. γν]ησ]ι ΤΟΥ Ὁ 
βΡο]ζοιπ Ῥοίογο Ὦγ ιο ΠΟΙΥ Ῥτο- 
Ῥ]6{Β, απᾶ {116 οοπηππαπζππσῇ οὗ 
Όλο Τιογα απά Ρανίοις εγοιρ]ι 

8 γοῦν αροβδί]ος: Ἰσιοπίπςρ ἐς 
ᾖταί, μα 81 80 ]α5ῇ 4αγβ ππου]ς- 
ΟΥ̓Β 5181] ΘΟ πα 1ΙΠΟΕΚΘΥΥ, 
ὙΠ πρ αἲἴον [λιαῖν οὐ 1πδύβ, 
απᾶ βαγίηρ, Ἰ/ηανο 15. π6 Ῥγὸ- 
1η]5ο οἱ 15 4 Θογηΐηρ ἢ ΤΟΥ, ἔτοπα 
{16 ἄδὺ ὑμπαὺ ὑπὸ {απο 161] 
α5]εοΡ, 8411 {ήπσβ οοπΏπηπο ἃ5 
Ώ16γ ππογο {ποπ μα Ὀερίηπῖπρ 

ὅ οἳ ὧιο ογθαύίοη. Τον {115 {ΠΟῪ 
Ὑ1ΠΈΠΥ {ογροαῦ, ας ἴ]ανο πγεγθ 
Ἠδαγοπβ Ίχοπι οἳ οἷᾶ, απᾶ απ 
εαγίἩ οοππρασ(εᾷ οαὐ οἵ παῦθτ 
απ δαπηΙᾶδί νγαίεχ, Ὦγ ὑπὸ πνοχᾶ 
οἳ αοᾶ; ΡΥ πο 1θαΠΡ ἴ]ιο 
πγοχ]ᾶ ἐπαὺ {λεη σγας, οῖηρ ΟΥ6Υ- 
Ποπγοᾶ ση] τναΐου, ρογϊδ]λος: ια 
Όλο Ἠεαγοπβ {λα ΠΟῪ ατγο, δ 
Όλο οαχί], Ὦγ {ο Εαπ1ο πγοχᾶ 

18 

19 

21 

[το] Πο] 

[νο] 

"» 

“- Ὁ 

105, 
εὐπαξ 

2 ΜΑΠΥ 
απΠοΙθιιὸ 
Δα ΠΟΥ - 
{165 τομ 
οι». 

ὃ τὶ ὃν 
{πὸ ζαδί 
ο ἐμ 8 
εἰαγ». 

4}. 
γοδΟ 00. 

5Ο, 
ΟΦ] 
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17 οὗτοί εἰσι πηγαὶ ἄνυδροι, νεφέλαι 153 ὑπὸ 

λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκό- 

ΙΒ τους εἰς αἰῶνα τετήρηται. ὑπέρογκα γὰρ 

ματαιότητος φθεγγύμενοι, δελεάζουσιν ἐν 

1 ἀσελγείαις, τοὺς » / ΜΔ » 
ἐπιθυμίαις σαρκός, ἐν 

3 / -ἰ 

ὄντως ἀποφυγόντας 1) τοὺς ἐν πλάνῃ ἀνα- 

19 στρεφομένους, ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελ- 
ή ” Ν ΄ « , - 

λόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς Φθο- 
δω ας; -Ἡν / “ , ᾿ ῃ 

ρᾶς' ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλω- 
Δ ᾿ - 

90 ται. εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ 

κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Κυρίου] καὶ σω- 
΄ - “ /΄ 

τῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν 
ε - Ξ ᾽ - η 

ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ 
΄ ᾿ “ Ἅ, 

21 ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. κρεῖττον γὰρ 
9 » - 9 5 ΄ Ν ..3 - 

ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δι- 
΄ ΑΙ) κ. ᾿ / 18985 - 

καιοσύνης, ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι 5 ἐκ τῆς 
/ ΟΣ “ ς ’ 9 ΄“ 

20 παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. συμ- 
΄ Δ - 5» “ 

βέβηκε δὲ 1 αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς πα- 
’ Δ ”/ 

ροιµίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον 
58; Ν τ , » / 
ἐξέραμα, καὶ ὑς λουσαμένη εἰς κύλισμα 

βορβόρου. 
/ " 5» - 

58 Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν 
/ 3 ’ » - / σα 

γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν 
9 3 ε Δ Ἁ ἰλ “ ὃ ή, 

ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, µνη- 
- - « ν 

σθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ 

τῶν ἁγίων προφητῶν, καὶ τῆς τῶν ἀπο- 
᾿ α - “ 8 

στόλων ἡμῶν] ἐντολῆς τοῦ Κυρίου καὶ 

8 σωτῆρος τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι 
/ ΕΣΡ) ’ ο “ ς ον ο 5 

ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτου 2 τῶν ἡμερῶν ὃ ἐμ- 
- Ν Δ ἰδί ον 3 4 

παῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας αὐτῶν ἐπιθυμίας 
ιά Δ , “ » ΔΝ ε 

4 πορευόμενοι, καὶ λέγοντες, Ποῦ ἐστὶν ἡ 
” ’ “ ’ 2 - ᾽ 3 κυ 

ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾽ ἧς 

γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτω 
’, ἜΝ ΟΝ ΡῚ “ / / Ἁ 

ὅ διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως. λανθάνει γὰρ 
Ε) Ν ο ᾿ 2 Σ αἱ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν 

ἔκπαλαι, καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι’ ὕδατος 

ὃ συνεστῶσα, τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ, δὺ ὧν ὁ 
, , “ κ ων : 

τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο 

Ἰ οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτῷ λό " ΠΥ συ οσο 

19 καὶ ὁμίχλαι 

14 ρῃι. εἰς αἰῶνα 

15 ϱπι. ἐν 

16 ὀλίγως ἀποφεύγον- 
τας 

1 Μα. αζᾶρ ἡμῶν 

15 ὑποστρέψαι 

19 (ν) οπι. δὲ 

1 ὑμῶν 

3 ἐσχάτων 

5 αὐᾶ ἐν ἐμπαιγμον ῇ 

4 ἐπιθυμίας αὐτῶν 



«2 -ῷ 9 

ου, 
ιαδίῦισ 
16 σοπι- 
ἴπς. 

ΠΠ. ΡΕΤΕΒ, 11]. ἴ--- 18, 

1611 
πγθ Κορὺ ἴῃ βίουθ, γθβϑυνϑα πηΐο ἤτο 
ἀραϊηδὺ ὑπ0 ἆαγ οἳ Φαδρταρηί, απά 
Ῥοχζ οι οὗ ππρος1γ ταθῃ, 
8 Ῥτέ (Ῥε]ογεά) Ῥο ποὺ Ισπογαηῖ οἵ 

{115 οπο {1Η1Ρ, ὑμπαῦ οπα ἄαγ 15 σνϊζ 
{πο Τιονά ἃ5 ἃ ἐλοαβαπᾶ Υαασς, απᾶ ἃ 
ὑποιιβϑη γα Β α5 οπ6 ἄαγ. 
9 πο Τιονᾷ 15 ποῦ ε]αε]ς οοπσθτΙπς 

Ἠ1β ργοπη]5ο (45 6ΟΙΠΘΙΠΕΠ 6οππ{ β]αε]- 
ποΡς) Ὀτ{ 1β]οπσςαΠοτίηρ {ο τι5- σαγᾷ, 
ποὺ ψη]ηρ ὑπαῦ ΔΉ βΠοτ]ᾷ ροτίδῃ, 
Ῥαῦ ἐμαῦ 411 ϱΠοα]ᾷ «οτιο 6ο τορεπί- 
8166. 
10 Βαυὺ {Π6 ἄαγ οὗ {π6 Τιογᾷ νι] 

6ο0π1θ ἃ5 ἃ {]αξ 1π ἐπ6 πὶσῃΐ, ἴῃ {πο 
ΒΟ {πο θαυ θη. 5181] ραβ5 απγαγ 
ψηλα ρτοαῦ ποίδο, δηα {πο Ἐ]ετασεηίς 
5181} πιο] ση] Γογνειπό Ἰθαῦ, ἴ]ε 
θαχ {11 4150 απ {πὸ ππογΚκβ ὑμπαῦ ατα 
ἠποτεῖη εΠα]1 ο Ῥανπί πρ. 
11 Βοεῖησ {ποπ ναί 81] {1656 ἐμῖπρς 

5881] Ὀ6 ἀἱββο]γεᾶ, Ἠ]ιαῦ ΠΠπΦΠΠΕΥ οἵ 
ΡΕΥΡΟΠ5 Οπρῦ γα {ο 6 ἴῃ αἲ] ΠΟΙῪ 
οομηγουβδύϊου, δα ροᾷ 655, 
12 Τιοοκίηρ ἴον δηα ᾿᾿ πΠαβύϊηρ' απο 

{πὸ σοιηϊηρ οἳ {π0 ἄαγ οἵ ἀοᾶ, 
τ ΠΟΥ ὑΠ6 Ίοανοις Ῥαΐπρ οη ἄγο 
5141] Ῥο ἀἱδδο]ναᾶ, απᾶ {π6 Ἐλεπιοηίς 
5881] τηθ]{ τι} Γεγνεηῦ Ἠθαί ὃ 
18 Νετεγίπε]εβς πα, αοσεογᾶῖπσ {ο 

15. Ῥγοπηϊςα, Ἰοο]ς {ου ΠΟῪ Ἠθαγας, 
απᾶ ἃ πθυυ θαυ, γηθγδῖη ἀντε]]αί]ι 
τὶ θοιβη 6885. 
14 ὙΥΠογοίουο (Ρε]ογαᾶ) 5εεῖπρ ὑ]αί 

γο Ἰοο] {ου βίοι (Πϊπσβ, Ῥο ἄΠσοπί 
ελαῦ γο ππαγ ο Τοππᾶ οἵ Πτι ἴῃ 
Ῥθασθ, σιύμουῦ βρού, απᾶά Ῥ]απῃθ- 
1685. 
15 Απᾶ αοοοαπῦ {αί {πὸ Ίοτς- 

εαβοτίηρ οἵ πο Τιογά 15 βα]ναοῃ, 
6γοηπ ἃ5 οαν Ῥε]ογεᾷ Ῥτοίπον Ῥατπ] 
4150, αοοοτᾶΊπσ {ο ιο νηβάοπι 
δίνῃ απίο Πτα, Πα ση σθει απίο 
γοα. 
16 ΑΦ 4150 ἴῃ 81] Ἠ5 Ἐρίείες, 

βροα]άηρ ἴῃ {]οπα οὗ {Ππ656 ὑπ] ηρΡ5, ἵπι 
ὙΠΟ αγο Βοη6 {πϊηρβ Ἠαγᾶ {ο Ῥο 
απᾶογςίοοᾶ, ὙΠ 10}} ευ ὑπ ατα ππι- 
Ἰοαγπεᾶ απά ππδίαρ]ο πγορί, α5 ΠΟΥ 
4ο αἱξο {πὸ οἴμεν Βοτϊρύαχαεβ, πηΐο 
ὑποῖν οὐχ ἀοδίγασβοηυ. 
17 Ὑ6 {πογοΐουθ, Ῥε]οτεᾷ, βεεῖπρ γα 

 Κκηον ἐλσβο ἐλίπφα ωεΐογο, Ῥογναγο 
Ἰοβέ γο αἱξο Ῥεϊπρ 1εᾷ αἵγαγ ση] {Π6 
61ΟΥ οὗ {1ο πνϊο]κεᾶ, 1411 ἔτοτη γοιχ 
οὐ βἰθαζαβίμθββ. 
18 Βαυὺ του ἵπ ρταςθ, απᾶ ἴῃ {π6 

Ἰαιογγ]οάσο οὗ ος ΤιοΥὰ απᾶ Βανίοιν 
ἆορας Οµτ]δέ: {ο Ἠϊτα Ῥα ρ]οτγ Ρο] 
ΠΟῪ 84 ΓΟΥ 6Υ6Υ. ΑΙΙΘΗ. 

1981 
Ἰανο Ῥεοι 1β{ογεᾷ παρ {ον Ἀτο, | 105, 
Ῥοΐηα τοβοσυθᾶ αβαϊηδέ ο ἄαγ δίογοί, 
οἵ ἠπᾶροπισηέ απιᾷ ἀερίποβίον ο | τ μμ” 
ππρος1ψ τηθη. 

Ῥας Τουρεί ποὺ ἴμῖ5 οπ6 611Πρ, 
Ῥο]οναᾶ, ἴλαῦ οπιο ἄαγ 15 πι {Π6 
Τιογᾶ ἃ5 ἃ {ποαξαπά Υ6αΥΒ, απά α 
ὑΠποιβαπᾶ γοαγ5 85 οπθ ἄαγ. Το 
Τιοτᾷ 15 ποῦ ϱ]αο]ς οοπεετπῖηρ Ἠ18 
ῬχοΙπίβθ, 8 5οπ16 ὁοπηῦ β]ασ]κ- 
ηθβς ας 15. Ιοπρειβεγῖης {ο 
γοι-γατᾶ, ποὺ πήςμῖηρ {]λαῦ απγ 
βμοπ]ά Ῥουῖβῃ, θαῦ {πὸῦ αἩ 5Βῃου]α 

10 οοπιἹο {ο τϑρϑῃΐαηοθ. Βαῦ {πΠ6 
ἄαγ οὗ {πὸ Τιοτᾷ "111 έοπιο ἃ5 ἃ 
{μ]οῖ; ἴῃ πο πγλῖο] {π6 Ἠδανοπς 
5181} ραβς απαγ ὙΠ ἃ ρτοαί 
ποίςο, απιᾶ {πΠ6 2ο]οπιθπίς 5118] Ῥε | 205, 
ἄἱβεο]νεᾶ νι ἔετνοπύ Ἠθαί, απᾶ ες 
πο οατ{Ἡ απιᾶ {Π6 νου 5 {μαῖ αγα 

11 Ὀποτοεῖηῃ 588}} νο Σρανποᾶ αρ. Ῥεθ- | 5 Τα 
ἵηςσ ὑπαῦ {μεβο {Πῖπσς ατγο μας | πιοδί 
81] {ο Ῥο ἀἱρφο]νος, γε]αξ ππαωπος | Ἀιοῖριί 
Οὗ Ῥ6τβοπΒ πρὶ γο {ο Ῥο ἵπ αἲξ | ουρία 

12 Πο] Ηνίηρ απά ροάΗπεςς, 1οο]ς- | τουὰ 
ἴῃ ἴῸΥ απᾶ 4ααγποαςβΙγ ἀοβίτῖηρ | ἀἲδ- 
ὑπ ὅοοπιῖηρ οὗ {πο ἆαγ οὗ ἄοᾶα, 
Ὦγ τθᾶδοπ οὗ πγμίο]ι ἐπ Ἠοανοιις |; ΟΣ, αδ- 
Ῥεῖπρ οἩ ἤτο ελα] Ῥε ἀἱξδεο]νεᾶ, ία 
δα {πὸ 2εοπιοπίς 5181] τηε]έ ἢ ὅτ. 

18 τ {ογνοπί ποαῦ  Βαΐ, δοοογᾶ- | 51 δόλιο. 
Ϊπηρ {ο 15 ῬΥΟΙΉΪ56, πγα ἸΟΟΙς {οχ 
ἨΘΥ/ ἨΘαγεπβ απᾶ ἃ ΠΟῪ ΘΑ, 
πγογαίη ἀν ]θ ἢ τισ]ίαοοαβποςς. 

14 ὙΠογοΐουθ, ᾖἸε]ογοᾶ, βϑθοϑίῃηρ 
Όμαῦ γε Ἰοο]ς Του μοβ 0Π1ΠρΑ, 
6ἱνο ἀἱῄσεπες {λαί γο πια Ῥε 
{οτπᾷ ἴῃ Ῥοαςα, ψιπουὺὺ βροῦ απᾶ 
Ῥ]απησ]οςς 1π Π15 βῖρῃῦ. Απᾶ αος- 
οοσπῦ Ολα μα Ἱοπρεαβετίπρ οὗ 
ΟἿἿ Τιοτὰ 15 βαϊνδίϊοι ; 6γοη α5 
οαγ Ῥε]ογεᾶ Ῥτούπον Ῥαπ] 8150, 
αοσοτά πρ ἴο {116 πνιβᾶοτη ίνα {ο 

16 Ἠϊπα, πτοίο τιηΐο γοα; ἃ5 αἱδο 1η 
811 Λἱ9 αρὶδί]ος, βρθακίηρ ἴῃ ἔπατη 
οἳ Πιοκο ὑμίηρβ; π]θγεῖη αγθ 
5οπηθ {ἐΠΐπς5 Ἠαγά {ο θ6 ππᾷςγ- 
είοοᾶ, πο {π6 Ισποταπό απᾶ 
πηβεά{αβῦ πτοδί, ἃ5 ἐ]ιει ἄο 8150 
{πὸ οἴμαν βογϊρύατας, πηΐο {μοαῖν 

17 οὗ ἀαοξδίγασμοπ. Ὑο {Ποχείοχε, 
Ῥε]ογεᾶ, Ἰαιοπῖπρ έλεδε ἐλίπρς 
Ῥο[ογεμαπᾶ, Ῥαχατο Ιε5ί, Ῥοεϊΐηπς 
ΟΔΥΥΪΘΑ͂ ἀνα ση πο ΘΥΤΟΥ οἳ 
{Π6 νησ]κοᾶ, γ [81] Ίτοπα γοαν Οὐ 
βἰραϊαβίπθεδβ. Βαῦ ρτον; ἴῃ {Π6 
6ταςε απᾶ Ιπιον]εᾶρο οἳ οὐγ Ποτά! 
απᾶ Βανίοιχ ἆθρας Οµπῖδ. ΤῸ ο τὰς 
Ἰήπη ὅς ὑπ ρ]ουν Ῥοῦ]ι ΠΟῪ απᾶ | ἆαν 6" 
6{0Υ 6ΥΕΥ. ΑΠΙΘΗ, εἰεγγιῖίψ. - 

οο 

«ο 

1 σι 

Ἰ ορ 
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τεθησαυρισµένοι εἰσί, πυρὶδ τηρούμενοι εἰς 
ξατ / ον δαν ο / - 2 “ ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν 
» ΄ 

ἀνθρώπων. 
ὰ ν» “ ᾿ κ“ 

8 Ἔν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπη-. 
, ο ον εν αυ , « / ” τοι, ὅτι µία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια έτη, 

ε 

9 καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα µία. οὐ βραδύνει 
ς “ “ 

ὁ Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὡς τινες βραδυ- 
ο ε κ . λίλὰ θ μὰ" 14 ε αἴ 6 

τῆτα ἡγοῦνται ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, 
Ν ΄ 2 ,᾿͵ὕ Νὴ 

μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάν- 

10 τας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. ἥξει δὲ ἡ 
« ᾽΄ δ, ᾿ ο 

ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτίδ, ἐν ᾗ οἱ 
» οἱ ε (6 δὸ λ ΄ - 

οὐρανοὶ ῥοιζηδὺν παρελεύσονται, στοιχεῖα 
δὲ ΄ , 9 . - . ᾿ ἑ καυσούμενα λυθήσονταιϑ, καὶ γῆ καὶ τὰ 
5 4.1 ἂν 

1 ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται ἹὈ. τούτων 
ο πι , λ ΄ Ν αντε ’ ουν"' πάντων λυομένων, ποταποὺς δεῖ ὑπάρ- 

« ” ; ς ΄ 

χειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσε- 
19 β / ὃ - ΔΝ "ὃ ἣν: 

9 βείαις, προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν 
,’ - ΄ “ 1 ,  ὁ ΕΣ 

παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι’ ἣν οὐ- 

ρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται, καὶ στοιχεῖα 
/ » ΔΝ 19 καυσούµενα τήκεται; καινοὺς δὲ οὐρανοὺς 

ΔΝ ΄“ Ἁ ἣν Ν 2 / .) ΄ καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 

προσδοκώμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. 

Ι4 Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες, σπου- 
, ” Ν 5, ” 5 - ς 

δάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὗρε- 
τὸ 1 5 δ' Ν Ν - - / « ΄σ 

15 θῆναι εν εἰρήνῃ. καὶ τὴν του Κυρίου ἡμῶν 
/ ” 8 ΄“ Ν Ν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ 

Ψ- - ΄ 

ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν 
3. να - 5 οι 1ε 

16 αὐτῷ δοθεῖσαν σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν ὡς καὶ 
- 2 ΄ ΄ 

ἐν πάσαις ταῖς" ἐπιστολαῖς, λαλῶν ἐν αὐ- 
- Ν / ἃ 3 αν το ; , 

ταῖς περὶ τούτων ἐν οἷς 15 ἔστι δυσνόητά 
ἃ ς 3 - Να ’ σ΄ 

τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦ- 
ΔΝ ν᾿ Ν 

σιν, ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς, πρὸς τὴν 
- - 5 

17 ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. ὑμεῖς οὖν, ἀγαπη- 
’ / 5" λ. / 6 “ / 

τοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, ἵνα μή, 
τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες, ἐκ- 

’, ΄“ 5" / - 3 / Ν 

18 πέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ. αὐξάνετε δὲ 

ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ 
ἧς 5 αν κ ας / Ν σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ 

- ο κ 
νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. ἀμήν. 
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ὅ (εἰσὶ πυρί,) 

6 ὑμᾶς 

Τό ρηι. ἡ 

8 οπι. ἐν νυκτί 

9. λυθήσεται 

10. ἨἩανῃ. εὑρεθήσεται 

οὕτως 

13 οπι. ταῖς 

19 αἷς 



ΤΗΕ ΕἸΒΗΤ ἘΡΙΡΤΙΕ αΕΝΕΒΑΤ, ΟΕ 

0Η 3Ν. 

1611 
1 ΤΉΛΤ ὙΠΟ ντας ἔχοπα ἴἶιο Ῥε- 

ρηπῖπρ, πγἩῖο] πγο Πᾶν Ἰθαγς, πυμΙοἩ 
νο Πᾶν 566} γη Οἵ 6768, πΥΙοἩ 
νο Ἠανο Ἰοο]κεά προπι, απᾶ οὐ Παπᾶςβ 
Ἠανο Ἰαπά]οᾶ οὗ {Π6 νγονᾶ οἳ 116. 
2 (Έου ἴ]ιο 116 νγὰβ ππαποβ[ες, απᾶ 

ππθ Πᾶν 566} 1, απᾶ Ῥεαγ πΙσιεΒς, 
απᾶ 5ΒΠ6 νυν πηΐο γοα ὑπαΐ εἴετπα] 116 
ψη]ήεἩ γταβ τι ἐπ Ἐαίμον, απᾶ 
πας ππαπ][εβεεᾷ πηΐο τι5.) 
8 Τ]αῦ ν/ΠΙΕἩ Ὕγο Ίιαγο βεεη απᾶ 

πραγ, ἀεσ]ατε πγθ πηΐο γοτ, {πα ο 
4150 ππαγ ατα ΤεΠοπγβΠΙρ να Ἡ ας; 
απιά ἴνα]ψ ον ΕεΠογγβΗΙρ ἐς τ {ἢ {πο 
Ῥαΐ]αυ, απᾶ ση Ηἱ5δ Ῥοη 9655 
Οµπ1ος, 
4 Απᾶ {Ππ||56 ἐπίησς π]ζο πο πηΐο 

γοι, ὑπαῦ τον 70. τπαγ ο {{]]. 
ὅ ΤΗΙΡ {πει 15 {πο πποββαρο γΙΟἩ 

πο Ἠαγο πραγ οἵ 1ήτη, αᾷ ἄθο]αγο 
πηΐο γοι, Ὅμαῦ ἀοᾶ 15 Ησμί, απά ἴῃ 
τη 15 πο ἄατ]αιορς αὖ 81]. 
6 Τὸ νὸ 580 ὑμαῦ πο Ώατο Σε]]οτγ- 

5810 ιν Ηΐτη, δα γγα]]ς 1 ἄατ]κιαςς, 
γγ8 116, πα ἆο ποῦ {π6 ἐστί. 
1 Ῥυὺῤ 1 γα σα]]ς ἴῃ {Π6 Ἠρσ]ί, ἃ 5 

Π6 15 ἴῃ ἴμο Πρη, πο Ίαγο [6 ]Που- 
ΒΗΙΡ οπς ὙΠ Ὁπούπου, απᾶ ἴμο 
Ῥ]οοᾶ οἳ «οεδας Ομ 15 Βου 
οἰοαηβδεί] ας ἔγοπα 411 βἴη. 
8 Τῇ πο 6αγ ὑμαὺ πο Ἠατο πο 51}, 

πε ἄεσαεῖνο οπΥΡ6ΙΥο5, απᾶ ὧπο πμ 
15 ποῦ 1 115. 
9. Τῇ πο οοῃΐθθϑ ΟἿἹ 5155, 6 1β 
ἔα α], ἀμ 1πδὺ {ο ἔουρῖνα 5 οἷν 
515, απ {ο οἸεαπβο τι Ίγοιι 81] 
πππΙβΗΘΘΟΡΠΘΡΡ. 
10 Τῇ τὸ βαγ ἴ]ιαῦ πε Ἠατο ποὺ 

Βἰηηθ, νγθ Τ1ηα]κο Ὠΐτη α Πατ, ΘΠ 18 
γοτᾷ 15 πιοῦ 1η τ1β. 

3 Μὺ 016 οἸά]άνοπ, {ποθ ἐπίπσε 
νέο 1 απίο τοα, {μαι ο βῖπ πού. 
Απά Ἡ ΑἨγ Τα 81, πθ Ἠατο απ 
Αάγοσαίο η ιο Ἐαΐμεν, {6515 
ΟΠ Ἰϑὺ ὑπ τΙση{αοΆς: 
2 Απᾷ Ἠο 15 {π6 ργορϊΜα{ῖοτι ΕοΥ οτιν 

8115: απιά ποῦ Γον ΟἿ ο]ψ, αὖ 8150 
ΤΟΥ {Π6 βἶπβ οὗ π6 πν]ο]ο ποτ]. 
9 Απάᾶ ΠΟΥΘΌΥ πγο ἆο Ίου ὑμαῦ το 

Ίκπονγ Εἶπ, 11 γγε Ίκεαρ 1,15 οοπππηα πι - 
ΠΠΘΗ{Β, - 

1851 
1 ἸὙηΗΑῚ ὙΠΟ γαρ ἔνοπι μα 

Ῥερϊππίης, ὑμπαῦ σλ]ο] νο Ἠανο 
Ἠεανᾶ, μα΄ Ὑγ 10} γγο Ίαγο 8661 
πιο ΟἿ 6γο5, ὑπ΄ πΥῖο]ι νο Ῥ6- 
Ἴθ]ά, απιᾷ οὐ Παπιᾶς Ἱαπιᾶ]εᾶ, εοπι- 
οετηΙπρ πο 1ηγογᾶ οἳ 1ο (απᾶ 
ιο Ἠ{ο γγχὰβ πιαπ{οβ[αςᾶ, δ νο 
Ἠαγο 566}, απιᾷ Ώδαν ΥΙ{ΙΘΒΒ, αι. 
ἄεσ]ατο ππίο γοα ιο 11ἴ6, ἴῑια 
εἴεγια] {76, 16 πας τ] 
Όλο Ἠαἴμον, ἃ πα γγαβ ππαπα{οβίοᾶ 
πηζο τ|5)}: λα ΠΟ τὸ Ίαγε 
566} απιά Ἱεατά ἆεε]ατθ νο αηΐο 
γοτ 4150, ὑπαῦ γο αἶξδο τπαγ Ἠατε 
16ΠουςΏΗρ ση] 5: Ύθα, απᾶ ΟἿ 
16ΠΟΥΥΕΗΙΡ 18 σι πο ΒΑ ΠΟΥ, 
Δ Ὁ] πα 115. Βου «οβας ΟµΥ1βύ: 
αὶ ἴ]ιαορο {Ἠήιρα πο γί, λα 
303Υ 70. τπαγ Ὀο {α1βΠεᾶ. 

ὅ Απά 015 15 πα πιρββαρσο ΒΊΟΝ 
πνθ Ἠαγο Ἠθατά Ίνοπα τη, απᾶ 
ΑΠΠΟΠΠςΟΘ πηΐο οι, αι ἀοᾶ 
15 σης, απιᾶ ἴῃ Ἰητη 15. πο ζατ]ς- 
Ὢθβ8θ δῦ 811. Τί νο βαν ὑπαὶ 
πδ Ἠαγνο ἔθ ]Ποννβ 0 τ πα, 

[ὩΣ 

ο 

η». 

συ 

απ πνα]]ς ἢ ἐΠπ|ὸ 4α1]ςήσβς, στ 
-- 116, δῃα ἆο ποῦ {π6 ἐνασι: Ραὺ 
1 πὸ ας ἴῃ {πὸ Ἠσ]ῦ, α5 Ίο 
15 ἴῃ. μα Πσ]ί, ντο Ίιανο {ο]]οτγ- 
ΒΗΙΡ οὔθ ψ1Π απιοὔ]συ, απ ιο 
Ῥ]οο οὗ “6515 115 ο οἰ 
τι5 {γοτη αἲ] βίῃ. 
ὙὙ6 Ώανο πο ΒἶΠ, πγο ἀθοοῖνο ο1- 
βοΐνος, απᾶ (μα γα 18 ποῦ ἴῃ 
τι5. Τ πο οοη{6β8 ΟἿΥἿ 5115, Π6 
15 Τα [πα] απ τρῃίεοιςδ {ο ἔου- 
Ρΐνο πβ ΟἿ ΒΙΠ5, απιᾷ {ο οἼεαπβα 

10 τι8 ἔγοπη 811] πγΙσἨ{θοαβηθΒΒ. ΤΠ 
πγο 58. {]ιαῦ νο Ἠανο πο βἰηποᾷ, 
πνθ πα] Ἰήπη ἃ 11}, απιᾷ Ἠϊς 
πγογᾶ 15 ποῦ 1η τ|8. 

. ΜΥῈὺ Πιο ομ]ᾶναοι, {πΠ686 
Οήπσς νη]ίο 1 τπίο τοι, {πα 
Υθ Ίηαγ ποὺ Απ. Απά 1 αἩπγ 
ΤΏ 81) 51}, πο Ἠανο απ ὃ Αάνοσαίθ 
πα ιο Ἐαίιαον, ἆσαδιδ Οξύ 

2 ἰπο τσηίαοας: απᾶ Ίο. 15. {ια 
Ῥτορϊθίαδίοι 1ο οἱ 515: απᾶ 
ποῦ ΤῸ οἱσς οπ]γ, Ὀπί 4150 {ου 

8 πο ΜΟΙ ποτ]. Απᾶά Ἠεντευγ 
Ίσπονγ τα ἔ]λαῦ πο Ίκππου Πΐτηῃ, 
1 το Κοορ 115 οοπηπιαπάπιεη{ς. 

[σο] 

[ο 

Τῇ τ᾿ 58 ἔμαῦ | 

105, 
1ο 

5 ΜαπΥ 
αποϊθηό 
ααἰλοτῖ- 
{165 τουά 
οι 

505, 
(ομι- 
2ογίο 
Ον, 
1Π6ἴρ6γ 
αν. Ρα- 
γαοίοῖο, 



Ι1ΩΑΝΝΟΥΑ3Σ 

ἨΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΩΤΗ. 

1 Ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκα- 
μεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα, καὶ 
αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου 
τῆς ζωῆς (καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωρά- 
καμεν, καὶ μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλλομεν 
ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν 

ὃ πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν) ὃ ἑωράκαμεν 
καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ 1 ααᾶ καὶ 

ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν" καὶ ἡ κοι- 
νωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὺς καὶ 

τ 

4 μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ" καὶ 
ταῦτα γράφομεν ὑμῖν”, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν» ᾖᾗ 3 ἡμεῖς 

πεπληρωμένη. ὃ ἡμῶν ἐοχὲ, ποῖ πιαΥ/. 
Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἡ ἣν ἀκηκόαμεν δι 

ἣ᾿ » » “ Ν ” ᾿ ᾿ ΄ “ « Ὶ 

ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς 
΄-“- » / , 5 ᾽ - 3 οι 

φώς ἐστί, καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐ- 
Ελ) “/ “ ,ὔ ᾿,ὕ 

6δεµία. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν 
» Ε] “-“ .Ἷ “ / ΄ 

μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, 
, κ » - ν ὧν 7 Ἂ 

ψευδόµεθα, καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν 
ΕΝ Ν 3 ΄“ Ν “ « ” ’ 

ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατώμεν, ὡς αὐτός -ᾱ 

» .] “ φ ών ,ὔ » Ψ 

ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν µετ 
5 / ν Ν Φ 5 - - - ΕΞ 
ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ! τοῦ 3 ογι. Χριστοῦ 

- δι τὴς ο νοις 
υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἆμαρ- 

Ν , “ ς γῇ 

8 τίας, ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, 
ς Ἀ ΄σ Ν ς 5 / ὃ; ᾿᾿ 

ἑαυτοὺς πλανώμεν, καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν 
-- ΔΝ - Ἂ « ΄“ 

9 ἐν ἡμῖν. ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 
΄ ο] »{” - 

πιστός ἐστι καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς 
ε / Ν / ς-, ἐς σοκ / ον ἁμαρτίας, καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδι- 

2 ” α 3 ς 

10 κίας. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, 
΄ » δὰ ς 5 ΄“ 

Ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ 
᾽ - 

οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 

5 Τεκνία µου, ταῦτα γράφω ὑμῖν, ἵνα μὴ Ὦ Τεκνία µου, ταῦτα γράφω ὑμῖν, ἵνα μὴ 
ς / Ν ”/ ς , 

ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον 
ἣν Δ 2 - 7- 

ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
τῷ 

, δ Ν ὃν τ ε / ῃ ν - 
δίκαιον καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστι περὶ τῶν 
ε - ἘΌΝ 3 - ς , 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν" οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ 

5 3 ἣν Ν Ν ἰχὰ “ 2 

μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου. 
Ν 2 /’ / [ἢ » / 

ὃ καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν 
2 / 508 Δ » ἣν ΕΣ - - 

αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρώµεν, 

82. 9 
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6γ. 
δοαπααῖ, 

Ῥορίππίης: 

16 γγιο]τοᾷ οπΠ6. 
Γ Πο ΟΠ] ἄγ θη, 

1611 

4 Ἠο ὑμπαὺ βαϊίῃ, 1 Κπον Ἠϊτα, απᾶ 
Κααραί] ποῦ Η18 θοπαηαάπιοηίς, 16 
Πχ, απᾶ πο τας 15 ποῦ ἴῃ 1Ηήη. 
ὅ Βπέ π]οβο Ἰκθερεῦα Ἠῖ5 πγοτᾶ, ἴῃ 
1Η νογ!]γ 15 ὑπὸ Ίουο οὗ (ἰοᾶ Ῥει- 
{οοθᾶ: θε Κη πγο ὑ]ιαί νο αγ 
ἴῃ ΠΙτη. 
6 Ἠο {πα Βαλ Ἡο αδΙάοὔ]ι τη Πΐτη, 

οπρΗέ ΗΙΠΙΡΘΗ 4150. 50 6ο πγα]]ς, οΥε 
[88 π6 σγα]]κοῖ. 

7 ῬτοείμτοἨ, 1 τυϊΐθ το ης 6ΟΠΙ- 
ππαπζπηοηΜ απίογοι, θαὖ απ ΟἹ οοτι]- 
ππαπζππσῦ Ποῖ γα μα ἔγοτῃ {116 

{π6 οἷα οοτητηδηατηθηῦ 
15 {π6 που π]σε γε Ἠανο Πεατᾷ 
{γοτη {με Ῥεριηπίπρ. 
8 Αραΐπ, ἃ παν οοπιππαπζπιαηξ 1 
Νέο πηΐο τοι, Ὑγ 10} ὑΠ]πρ’ 15. πιο 
ἴῃ Ἠϊπαι απά ἴῃ γοι: Ῥοσααβδο {ΠῸ 
4αχ]κποςς 15 ραβί, αι πο ὑσπθ Πρ 
ΠΟῪ 58] ποίη. 
9 Ἠο {μαῦ βαῖῃ 116 15 ἴῃ {π6 Ἠσ]ί, 

απᾶ Παθεί]ι 115 Ὀτοί]ον, 15 ἵπ ἀατ]κ- 
655 ΘΥ6Π ὉΠῸῚ] ΠΟΥ. 

10 Ἠο {μαι Ιογοίῃ Ἠϊς5 Ὀγούπου, ἃ- 
Ῥιάσδέ]ι τὰ ἐπ ἨρΗ{, πιά {Π616 15 ποπς 
Ἰοσσαβίοη οὗ βιαπηΡΗς ἵπ Ἠΐτη. 
11 Βαΐ Το ἐπα Παἰοί]ι Π15 Ῥγοί]αν, 18 

ἴῃ 4αΙςΠ6Β5, απιᾶ πνα]κοῦ] ἴῃ ἄατ]ς- 
ἨΘΒΒ, απιᾶ Ἰκπονγοῦ] ποῦ ΠΟΘ. Τε 
ποοίἩ, Ῥεσατιδο ὑπᾶῦ ἆατκπθββ μα ἢ 
ὈΠη ρα Ἠ15 αγεβ. 
12 Τ πτῖίο ππ{ο γοιι, {016 ο]η]άνεπ, 

Ῥοσατιδο γοιχ ΒΙΠΡ 816 {ογρίνοι γοι 
{ον Μἱ5 Ναπιθ’ βακο. 
18 Τυσῖςθτπηΐο χοῦ, ἔα μ6 75, Ῥεσααξα 

γο πᾶν Κῆονγη Μη (μα ῦ 15 ἔγοτη ο 
Ἱρερϊηηίης. 1 υη]ο ππίογοα, τοις 
116Η, Ῥεοατβο Υοι Ἠανο ογαγέσπ]θ 

1 πο ππίο τοι, 
Ῥεσαιδο 7ο ανα 

Ίσπιονη ὑπ Ῥα{]ον. 
14 Τ ανα νέοι ππζο τοι, Τα{πεΥς, 

Ῥεσαπιβο γ8 πᾶν Κποππι Πίτη έλαί ἐκ 
οπή {π6 Ῥορίπηϊηρ. 1 ηανο πτ] ζει 
᾿ πηΐο τοι, 7οάΠΡ ΊηΘΠ, ῬοεοπἩβδε τα 

1. 31ο ΒΟΠΡ, απά πο πνονᾷ οἳ «οά 
Γαρίᾶαίμ ἴῃ γοα, απᾶ ο Ἠαγα ΟΥευ- 
᾿ΘΟΙη6 {16 γηεκοᾷ οπ9. 

15 Τιουο ποῦ {Ππ6 πγον]ᾷ, πιοῖύ]θυ ἴ]ιο 
μή1ρβ ὑπαῦ αγο ἴῃ {Π| γον]. ΤΆ αγ 
τῆ81) 1ογο9 {πὸ πγογ]ᾶ, {πὸ Ίογο οὗ {16 
Ἐα{]δΥ 15 ποῦ 1 Ὠΐτη. 
16 ἘῸΥ 81] ναί 15 Τη {πΠ6 τγουἹᾶ, {Π6 

Ταϑῦ οὗ {π6 ΠαΡΗ, {π6 1πβῦ οἵ {Π6 θυ 688, 
απιά {πο ρῥυϊᾶρ οἳ 11ἴ6, 15 ποὺ οἳ {ια 
Ἐαί]ουχ, Ῥα{ 15 οὐ ἴ]ιο πγοτ]ά 
17 Απά Πιαπγοτ]ᾶ ραξβξεῦἩ αὐγὰ, 

(1ο Ἰαδῦ {]ιογοοξ, θαὺ Ἡο ια ἆοεί]ι 
{116 ση] οὗ αοα αριάεί]ι ΤΟΥ 6ΥοΥ, 

1 

᾿ 1881 
4 Ἠο ἐπαὺ βαϊ, 1 Κπον Ἠϊτα, απᾶ 

Ἱτοερεί]ι ποῦ Ἠ5 δοτητηδηατηθηΐβ, 
15. α Πατ, απᾶ {π6 (γα 15 ποὺ ἴῃ 
εἶτα : Ὀππίνγμοβοκεεροαῦ] Πϊβπποτᾶ, 
ἴῃ Πίτη νοτῖ]γ παῖ {πὸ ον οἳ αοᾶ 
Ῥοετ Ρρονγ[εσίεᾶ. ἩἨσανεργ Κπὸν νε 
ὑιαῦ σνθ αγθ ἴῃ Ἠΐτα: Τε ὑμπαῦ βίῃ 
Ίο αριᾶ ει ἴῃ Ἠϊπα ορ] Ἠπηβε][ 
4150 {ο πγα]]ς εγοη ἃ5 Π6 πγα]κεᾶ. 

Ῥε]ονεᾶ, πο θυ οοππηαπᾷτπρθη 
ταῦθ 1 απίοτοα, θαῦ απ οἷᾶ οοπι- 
ππαπζππθηί ὙΠΟ. γα Ἰαᾶ τοπ 
{πὸ Ῥοεσιππῖπς: {Π6 ΟἹ οοτητηατιά- 
γηθηῦ 18 ἴ]ο ψογὰ Ὑ/ΠΙΟἩ γε 
Ἰθατά. Αραΐπ, ἃ πον οοτητηατά- 
τηθηῦ τυ 1 πίο γοι, Ισ] 
υπηρ 15 ἴγαο ἢ Πΐτη απᾶ Ίπποι; 
Ῥοσατςδο {π6 ἆαγ]κποβς 15 Ῥαββίηρς 
δα, απᾶ {πε ἴναο Πρη αἰγεαᾶγ 
β]Ηποείμ. Ἠο ἴ]αί βαῖ ΠΘ 15 ἴῃ 
{86 Τρηΐ, απιᾶ μαύθυ 15 Ῥτοί]ιας, 
16 ἴῃ {πο ἆατ]ιπιθρδ 6γεπ ταπ{1] 

στ 

συ 

-ᾱ 

ο 

[1] 

10 πον. Ἠείλμαῖ Ιονεί]ι 115 Ῥτοίῦ]αχ 
αριά ο] ἵπ {πο Πρ]ί, πα πεγα 
18 ηΟπθ οσσαβίοπ Οὗ βππΙΡΗρ τὰ 

11 Ἰπῃπ. Βευῦ Ἠο ὑμαὺ πείθῃ 118 
Ῥτοίμαν 15 ἵπ {πε ἄατκπαβς, δπᾶ 
δ! κοί ἴῃ {πΠ6 ἀατ]απιοββ, απᾶ 
Ἰαιογγεῦ ποὺ ὙΠ Π6. Τε ροθίῃ, 
Ῥϑοδπβο Π6 ζατ]αιαεδβ Ππαίῃ ὈΠπᾶ- 
ο 145 6γες. 

12 1 πητῖίο πιηΐο γοτ, πι Π6016 ομῇ]- 
ἄτεπ, Ώούφτιδο γοτχ 5125 8ο ΤΟΥ- 
ρίῖνεπ γοι {05 Ἠβ παιηθ’ς 586. 

19 1 πο απίο γοα, Τα016ΥΒ, Ὦ6- 
οπ1β6 γο Ίπποι ήτα ὙΠΟ 15 
Το {πὸ Ῥοριππίηρ. ντε ππ{ο 
γοι, ΥΟΠΠΡΤΙΕΠ, Ώθεοβιδε γε Πᾶν 
ΟΥ6ΥΟΟΠΙΘ {16 ετῖ] οπ6. 1Ι Ἠατο 
πυ]ζίοη απίο γοι, 1016 ομΙ]άτοῃ, 

14 Ῥοσατβο γϑ Ίπιου ἴμο Εαίμονγ. 11 
Ἰαγο τυϊ θη ππίο τοι, Ταΐπ6τς, 
Ῥδεααβο το Ίπποι πὴ πμΙο 18 
{γοπα {πο Ῥοριππίηςρ. 11 Ἠαγο 
πντΙμζεη απίο οι, ΥοάἩΠΡ 1ΠςΠ, 
Ῥοσαδο Ὑο ἃ16 βίτοΏς, πα {Π6 
ποτα οἳ ἀοᾶ αρίᾶεί]ι 1 τοι, θᾶ 
γο Ἰανο οΥθγ6οτηθ {μα εν] οηθ. 
Τιονε ποῦ {ια πνοχ]ᾷ, ηθΙ{Π6χΥ ἔπα 
Όήπρς ὑπαῦ ατο ἴῃ {1ο πγοτ]ᾶ. Τῇ 
ΘΗ 1ΠΔΠ Ίογο {πο γγον]ᾶ, {ιο Ίογα 

θ οὐ ιο Ἐαί]ιου 15 ποῦ τὶ Ἠἶπα, ΕῸΣ 
811 ναί 15 ἴῃ πα πνοχ]ᾶ, {πῸ ᾿πιδῦ 
οὗ {πο Πεβ], δα {ια Ίαδὲ οὗ {]ο 
6765, ἃ Πα {]ιο ναϊηρ]ουγ οὗ Ἠ16, 
16 ποῦ οὗ ὧιο Ἐαί]ον, ας 15 οἵ 
{πὸ σου]. Απ {πὸ πνοτ]ἆ Ῥαββ- 
δίῃ απγαγ, απᾶ Όλο 1ιδὺ ὑπουθοῦ: 
Ραῦ Ἡο {πα ἄορι ιο νυν] οἳ 
Αοἄ αΡίιᾶεἰ] {ον θυ συ. 

οι 

-Ἱ 



ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 0.7 

” ξ Ι Η͂ / 
4 ὁ λέγων], Ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς 1 ααά ὅτι (0ης. ») 

3 ΄ “ , 5 ’ 

αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστί, καὶ ἐν τούτῳ 
εν ὃν 5 ” οἱ 8 ἂν δ; κ ο γα 

δὴ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν᾽ ὃς δ᾽ ἂν τηρῇ αὐτοῦ 
Δ / » “ ” ’ ς ΕΣ , 9) 

τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγόπη τοῦ 
΄“ ’ “ 

Θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι 

ὃ ἐν αὐτῷ ἐσμέν' ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφεί- ἐν αὐτῷ ἐσμέν' ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὁ 
Ἁ Ε] ” / » ΔΝ 

λει, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησε, καὶ αὐτὸς 

οὕτω” περιπατεῖν. 5 οπι. οὕτω 
ΕΣ ΔΝ ΑΔ. ’ 7 

7 ᾿Αδελφοίῦ, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὃ ᾿ Αγαπητοί 
ε αλ ᾽ » ο , Δ » 5 ” 

ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ 
3 πο ο ζίρ (ὃ πὰ 1 ὦ ς , 
ἀρχῆς ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος 
[ο εί / ρβειὴ ΕἸ 4 αλ » λὴ 4 ἀν Ἐς 8 ὃν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς'. πάλιν ἐντολὴν 3 οπι. ἀπ᾿ ἀρχῆς 

καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ υὴν γράφω ὑμῖν, ηθὲς ; 
-. 6ϐ « ῃ Ν Ν 

καὶ ἐν ὑμῖν ὅτι ἡ σκοτία παράγεται, καὶ τὸ 
΄“ ,. 5 Δ ή ς ” 

9 φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. ὁ λέγων ἐν 
ἊΝ Δ εκ Ν ΔΝ ῴ ἂν » “ ΄ 

τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν, 
. 

» - ’ Σ ΔΝ »"» ” Ἐν γ9 “ μὴ 

10 ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. ὁ ἀγαπῶν τὸν 
3. - ”- 

ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάν- 
» 5 ” 3 -” ς Δ ” Ν 

11 δαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. ὁ δὲ μισῶν τὸν 
» ΔΝ 3 “ 3 “ ο 3 / Ν ) “ 

ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστί, καὶ ἐν τῇ 
΄ - 3 ή - ς / 

σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει, 
4 ς , Ν 
ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσε τοὺς ὀφθαλμοὺς 

3 -“ 

αὐτοῦ. 
᾿ δὶ " 5 τς - 

1 Τράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν 
« « ᾿ δὶ ν ” 3 “ /{ 

1 αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. γράφω 
ε Ἂς σ ) ὃ Δ 3 {9 5 -“ 

ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
, ε-. , “ , 

γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν 
, Β΄ κ᾿ ’ 4 οἱ [ή 

πονηρόν. γράφω“ ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώ- ὅ ἔγραψα 
ΑΝ ΄ .» εἰ κι 

1 κατε τὸν πατερα. ἔγραψα υμῖν, πατέρες, 
΄“ » ’ ᾿Ὶ ἌΝ  | “ ᾿ν ς - 

ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, 
, [ιά / ς 

νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε, καὶ ὁ λόγος 
- “ .ς ΄ 

τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ νενικήκατε τὸν 
Ἢ ἢ ο Ηῷ ᾱ- κ ῃ 

15 πονηρόν. μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ 
5» -“ / "ἘΠ 2 ΄σ Ν ΄ 

ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, 
” ” ς ολ ΄ ” οὗ » » “ 

οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ. 
. ο - Ν :) Γον , «ε 2 ’ ΄ 

16 ὅτε πᾶν τὸ ἐν τῷ κύσμῳ, ἡ ἐπιϑυμία τῆς 
᾿ ς 9 γ' - » “- ν 

σαρκός, καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ 
ς 3 / ” / » - 3 ΄σ 

ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 
/ 3 οι - / ΕΣ) ΄ λ ς 

17 πατρος, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ κοσµου εστι. και ο 
΄ ΄ κ « 3” -υο 

κόσμος παράγεται, καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ" ὁ 
ν - Ν ᾿ “ ΄ , 

δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 



1. 50ΗΝ ΤΙ. 186-- ΤΠ. 2. 

1611 
18 Τα] οἸμι]άτοιι, 16 18 {π6 Ἰαςί 

/ πε: απᾶᾷ α8 το Ἰιαγο ]ιεατᾷ {]ιαί 
Απιζισμιιἒι β]ια]] «0116, ΘΥ6ΊΙ ΠΟΥ͂ 816 
{λετε τηϑὴν ΑΠΕΙΟΗΥΙ8{Α, ΥΠΘΥΘΌΥ νγα 

| ἆπιοτγ οπαῦ 1ὖ 15 {ο Ἰα5ῇ {1π|6. 
| 19 Τπεγ νοῦ οὐὖ ἔνοτη τς, υαῇ {ιο 
Γππογο ποῦ οὗ πβ: ἴον 1Γ {Ποὺ μπᾶ Ῥδυτι 
| οἳ τς, ποὺ ποπ]ᾷ πο ἀοταρέ πᾶν 
| εοππαθᾶ νι ας: θα {λεγ ισοπέ οιί 
| {πα {ποὺ ταϊρηῦ 6 τηαᾶςε τηαπ]{αξί, 
᾿{παῦ ἐΠΘῪ σγετο ποὺ 81] οὗ τι8. 

20 Βαὺ τε Ἰαγο απ τπσδίοπ {χοπ 
' μα Ποῖγ 0Οπε,απᾷ το Ίσιοι 811 [Πϊηρ 5. 

21 1 πᾶν ποὺ συϊψύθη απίο το, 
Ῥοασατιξθ γα Κπον ποῦ ο ναί: τύ 
Γ Ῥεσβτβα γο Ίσιουν 16, απᾶ ὑπὸῦ πὸ 116 
[15 οὗ {πὸ {ταίῃ. 
| 22 Ίγ]ιο 15 ἃ Ίαν, θα Ἡο πα} ἄεπῖαί]ι 
{πὲ Ζορας 15 ἐπὸ συ δι} Ίο 15 Αι ά- 

| οἨτῖςε, πα ἀθηϊθίῃ {πε Ἐαί]οαν, αιιᾷ 
᾿Ειο Όση. 
Γ 29 Ἠ/ΠοβοθτοΥ ἄαεπ]είῃ πὸ ΡοἩ, {]ιε 
/.6αππθ Πα ποὺ ὑπὸ Ἐαί]εγ: θέ ᾖε 
Γ έῑιαξ αοἰιοιοϊοασοί, ένο δοπι, Ἱιαίᾖι {]ιο 
᾿ ΨΧαΐδον αἴδο. 

24 Τιεῦ ὑπαῦ ἐΠετείοτο αρίᾶο ἴῃ γοτι 
ΓΟ γο Ἠαγα πραγ ἴγοτη {Π6 ῶο- 
Γσἰππήης: 1ξ {πᾶῦ πνῖο] γα Ίατε Ἠθανγά 
Γάτοπα {πὸ Ῥορϊηπίης 5118}} Τϑτηδῖη ἴπ 
/ποι, Υθ 4150 518}} οοῃύίππθ ἴῃ {86 
Γ150η, αι ἴῃ {ο ἘΠ ΟΥ. 

25 Απάᾶ {Π15 15 {ιο Ῥυόσηΐβα {]ιαί Π6 
| ΠΑΡ ργοπηϊξθᾶ τς, ενεπ οἴετηα] 1186. 
; 26 πιαρο ὑμίηρα Ἠαντο 1 πια 
᾿πηΐο γοα, εοπορτπίης {ματη ὑπαὺ 56- 
: πο γοιῖι. 
᾿ΩΥ Βεὺ {ιο δποίηἐϊηρ ΠΟΙ το Ἠανε 
᾿ΤΘΟΘΙγρα οὐ Ἰϊτα, αριάείη ἴῃ γοι: 
᾿ απιᾶ γο πϑϑᾶ ποὺ ὑπαῦ απγ τησ {θασ]ι 
γοα: Ῥαΐ, αξ {πο βϑῖὴθ ἃ ποίη ηρ 
{αασλεί] γοα οὗ 811] πρβ, απᾶ 15 
ἐτα{], απ 15 πο Ἠε: απἆ ενοη ας 16 
ΒΑΓ ἰδαρτιῦ τοα, πο βΏ8]1 αὐίάε ἴῃ 
η τη 
28 Απᾶ πουν, Πα ΟΠ ἄγη, ἀρ 

απ Βἴη), ὑμαῦ πει Ίο 5181} αρρεατ, 
νο τη Ἠανο οοπβάσποθ, απιᾷ ποὺ Ρ6 
αδΠανπεᾶ Ῥείογο Ἠήτη αὖ 15 οοτηϊηρ.. 
29 Τῇ το Ίσιοι {Παῦ Π6 15 τίσΒίεοις, 
πε Ίσιοῖν ἴ]ιαί εγαυγ οπεπγΒΙο]ι ἀοοεί]ι 
πΙρη{θοΆΡΠΕΒΡ 18 Ῥουπ οὗ Ὠΐτη. 

. 9. Ῥε]ο]ᾶ, ν]ιαῦ τΠαηπ6Υ οὗ Ίογε μα 
ΒΆΡΟΣ ΠαῦἩ Ὀεβίονεᾶ προπ τι, {λα 
'ππθ Εποπ]ά Ῥο σα]]οᾷ {πε βοη5 οὗ ἀοά: 
| πεταίοχο 11ο ποτ] πόουγθί ας πο, 
Ῥοεατβο 10 πον Πΐτη ποῦ. 
2 Βε]οναᾶ, πον 8.6 πγε {116 5015 οἵ 

᾿ αοΩ͂, απᾶ ἵν 4ο] ποῦ γοῦ αρβρααχ, 
| τοὺ τ 5881} Ῥο Ὀπιὸ το Κποῦν, 

1881 
18 

Ίοατ: απᾶ α5γο Ἠθατᾶ {παῦ απι{]- 
ο]]ςς οοππεί{Ἡῃ, 6Υ6η πο Ίαγε 
ἴἼιογο αΥΊΒΕΠ ΤΠΑΠΥ θΠΜΙΟΗΗΙΡίΒ/ 
Ψ/ΠΕΥΕΡΥ στο πον ὑμπαὺ 10 15 ιό 

19 Ἰαβῦ ποιιν. Τ]ογ νγοπῦ οὐ ΤΥ ΌΤΗ 118, 
ρα ὑπ. ππεγε ποῦ οὗ τι; {οΥ τ 
{που Ἰαᾶ Ῥοοπ οὗ τι8, ἔπθν πγοι]ά 
Ἰανο οοπάππεᾶ νι τι: Ὀαὺ ἐλεν 
τσεπέ οι, ἴιαῦ ὉΠπῸῪ ταῖρη Ὃςε 
τηϑθ τα! [οςς 11ου {πᾶ (ΠΟΥ 
811 αγο ποῦ οἵ πα. «Απ γο Ἠατε 
απι οποϊηθίης ΓΥΟΠΑ {11ο Ἠο]ψ πα, 
“δια γε Ίπιονγ 811} (πρβ. 1 Πᾶνα 
ποῦ τυ θθεη ππ{ο γοα Ῥεσααςα γα 
Ίσπιοιγ ποῦ ὑπὸ {ταζ, Ὁ Ώοσααβα 
νο Ίσππονγ 16, δη4 ὃῬεσαιαδο πο 116 
15 οὗ ἐμο ἐναῦμ. ὙΠῸ 15 πε Παν 
Ῥαΐ Τα {π8ῦ ἀσπίαίῃ {πᾶῦ 1. εραςῖς 
ΏιαεΟ τς 9 ΤΉ] 15 {Πο απ ον ἰδ, 
ευεπι 6 ἐπαῦ ἀσπῖεί] {πο Ἐαί]ιον 
απᾶ {πε βοπ. Ἠ/μοβοεγνογ θη θη 
ιο Βοη, ὑπὸ βαππθ δύ ποῦ {ΠῸ 
Ἐδύπου: ο ὑμπαῦὺ «οπ{εββεί] {πΠ6 
Ῥοηυ μα {πὸ Ἐαί]μεν 4150. Α5 
ΤΟΥ τοι, ἰοῦ εμας «ὐ146 πὶ γοα 
ὙΠΟ γε Ἰοαγᾷ {γοπα με Ῥοαρίτ- 
ης. ΤΆ ναῦ πυμ]ο] γο Ἰιδατά 
{01Η {πὸ Ῥορϊππίπρ αρίᾷο ἵπ γοι, 
πο αἱδο ολα] 4146 ἴῃ ἐπ ὅοῃ, 

25 απᾶ ἴῃ {ιο Ἐαΐμεν. Απά 018 15 
ελα Ῥγοιηϊδο ὙΠΟ. Ίο Ῥγοπηϊςεᾶ 

26 έτι5, ευεπι {π {ο οἴογπα]. Τ]θδο 
ὠήπρς Ἰαγο 1 νέα ππίο γοα 
οοποστηίηρ ἔποτη ὑΠπαὖ πτοα]ά ]εαᾶ 

27 τοι αβίχαγ. Απά ὃἃ5 Τον τοι, 
{11ο αποϊπ τρ ΠΟ. γο τοσαῖγθᾷ 
ΟΥ Ἠϊπα αβιάεΏα ἴπ τοι, απᾷ γε 
πθθᾷ ποῦ {Παῦ αΠΥ οπς ἴθ8 0} γοῖ; 
Μὲ α5 Ἠ]5 αποϊη{ῖτρ ζεασ]οίἩ σοι 
οοποονηῖηπς 8} πηρα, ὅδ ἶβ 
(πε, απιᾷ 15 πιο Ἠθ, απᾶ 6ναοη 45 
10 {ααρΠί γοα, ὄγο αρ]ᾷς ἴῃ Π1πα. 

28 Απᾶποσγ,πιη Πέ] οή]άτει, αριᾶς 
ἴῃ Ἠπα ; ἐπαΐ, ᾿ξ Π6 5181] Ῥο τηδῃη]- 
Τοβίρα, τ πιαγ Πᾶνα Ῥο]ᾶπαρς, 
απ ποὺ Ῥο αξΠαπιεᾶ ἵ οἴου Πΐτη 

29 αὖ 115 ϑοομηηρ. Ἡ το πουν ἐπα 
Ίο 15 τιρµίθαοι», ϑγθ πουν (ια 
ΕΥ6ΥΥ ΟΠ6 8150 {πεῦ ἀοοί]ι 1σ]ιῦ- 
6ΟΊΊ5ΠΘΡΕ 15 Ροερούίοπι οὗ Ἠπη. 

3 Βομοι τα τπβπεγ ο{]ογο ἔ]ια 
Ἐαὔπεν μα} Ῥορδίοπεᾶ προῃἨ τς, 
Όιαί ντε 5Βῃοιτα Ῥε εα]οά ΟΠ στ θη 
οὗ ἀοά; απιᾷ βοΐ πο 316. Του 
{815 οαπδο {Π6 του] ἸσιουγαῦἩ τις 
ποῦ, Ῥεσατδε 16 Ίπποι Ἠϊπα πού. 

2 Ῥο]ονεᾶ, ΠΟΥ͂ 819 σγε ΟΠ] ἄνθη οἱ | 
αοᾶ, ανά 1 15 ποῦ γεί τηαάο τπα]- | 
{εί νιλαῦ νο 5181} να. 9 Ίποπν | 

ΤΗ ομα]άται, 16 15 {π6 Ιαςί 

------ ο---- -ο- -- ---ὠΟ-- ες 5 Ὁ 

10, 
ἴ]ιαί πιο 
αἴζ αγε 
ος 

2 ΒΟπΙς 
ΥΟΥΥ 
αποϊοηί 
ααμοτ]- 
{165 τοιᾶ 
απαᾶ μὲ 
αἰζκποιυ. 

505, 
ἐπαΐ 

4 8ΟΠΙΘ 
αποϊοπς 
Δ ΠΟΥ - 
{165 τουᾶ 
οι. 

5ου, 50 
τὲ 5 έγις, 
απα ἐς 
πιο ἴΐδ; 
απ οὐ ξγὲ 
αϑ ὅο. 

σου, 
αὐϊάο γα 

τα. 
7γοπε 
δὲ ο. 
8 τ. 
ον 6. 

κηοῖο ἡ 768 



ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 999 

/ σ ῶ 
18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί καὶ καθὼς ἠκού- 

τ ερ 
σατε Οτι ο 

” ” 

ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν 
ον κ᾿ / ΑΚ ’ 
αντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασω ὅθεν γινώ- 

α ” ’ “ 5 , » « ΄“΄ 

19 σκομεν ὅτι ἐσχάτη ὧρα ἐστίν. ἐξ ἡμῶν 
-.. Σ ” ᾽ 5 ια, αι ἐξῆλθον, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν εἰ γὰρ 
ον 8 ε τα ΄ Ἅ αν 6 ο ἐς ἦσαν ἐξ ἡμῶν, µεμενήκεισαν ἂν μεθ᾽ ἡμῶν 
3 Με “ ΄ ᾽ “ον , 
ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθώσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες 

« ” ΄“ 9, ΄“ 

90 ἐξ ἡμῶν. καὶ ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ 
1 ’ 9 ” / Τ ΕΣ ιο ἘΠ πι 

31 ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντα, οὐκ ἔγραψα ὑμῖν, 
“ η 

ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε 
“ Ξ - ἮΝ 3 

αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας 
« ΕΣ ” ΄ 5 / ς { 3 ᾿ ς 99 οὐκ ἔστι. τίς ἐστίν ὁ ψεύστης, εἰ μὴ ὁ 

3 ΄ Ὁ“ Ε ΄ 3 - ς [ή 

ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; 
τ «ς / Ν 

οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν 

93 πατέρα καὶ τὸν υἱόν, πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν 
ελ 3ο” 4 ΄ ΕΝ : με ΝΥ . 

υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει' ὁ ὁμολογῶν τὸν 
Ω ο] Ν Δ ΄ ” ΕΣ ς - 5.8 ὃ 34 υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει“. ὑμεῖς οὖνδ ὃ 

» 4 ου χα, “ » ε - ΄ 5. 
ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν 
3 ς Αα { 9 1 Το) - 2 “ δ ἐν ὑμῖν μείνη Ὁ ἀπ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ 

ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε. 
ο. ον α΄ ” Ν « :} / ἃ ι Ά ” 3ὔ καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγ- 

9β ίλ ἘΠΕ - 9 Ἅ ΔΝ 3 ΨὉ δὰ 

30 γείλατο ἡμῖνϑ, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ταῦ- 
” ες - Ἀ “ ’ « ΄σ 

τα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς. 
Δ ς Ὥς λ , δὲ δ. Ὑ ΓΟ) 3 “ 

37 και ὑμεις, τὸ χρισµα ο ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ 
3 ς κα ’ 10 οἵ Ψ / ” απ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις 

διδάσκη ὑμᾶς ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτὸ] χρίσμα 
/ ς - Α Ζ, " 3 ,ὕ 5 διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι, 

καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος,15 καὶ καθὼς ἐδίδαξεν 
« ” - 13 Φ 3 - . -- / 

38 ὑμᾶς, μεγεῖτε ἐν αὐτῳ. και νυν, τεκνία, 
ές - μένετε ἐν αὐτῷ ἵνα ὅταν": φανερωθῇ, ἔχω- 

15 / Ν 8 3 - 3.» «9. μεν] παρρησίαν, καὶ μὴ αἰσχυνθώμεν ἀπ᾽ 
2 “-ᾳχ» “ , 2 “ 5" 5 - αφ 

20 αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. ἐὰν εἰδῆτε ὅτι 
δέ / 3 [ή α 16 “ ε “ 3 ἱκαιός ἐστι, γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν 

δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 
” Ν ” ἰ , ς ”- ε 

8 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πα- 
/’ “ “ - “ 

τήρ, ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθώμεν]. διὰ τοῦτο 
ε , Υ ΄ - “ 
ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω 

ος 3 / - ’ ου 3 ΄ Ν 8 αὐτόν. ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν, καὶ 

οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα" οἴδαμεν δὲ" 

6 0η. ὃ 

7 Παγα. πάντες 

δ οπι. οὖν 

9. Ίανᾳ. ὑμῖν 

19 μένει ἐν ὑμῖν 

Ἡ αὐτοῦ 

15 (Ἠατς. ψεῦδος") 

15 μένετε 

14. ἐὰν 

15 σχῶμεν 

16 αζᾷ καὶ 

1 αἄᾶ " καὶ ἐσμέν 

3 (ἐσόμεθα. οἴδαμεν) 
οπι. δὲ 
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{ια ῦ τν]λοη Ἠε 5118}} ἈΡῬΘΔΥ, ντο 518}} Ῥο 
11|κ Πΐτη : ζογ γε 5118} 56ο ἨΙπῃ ἃ 5 11815. 
8 Απᾶ ΘΥΘΥῪ ππαπ {πᾶῦὺ Ἱαῦι {Π15 

ΠΟΡΘ ἴῃ Ἠπῃ, Ῥαν1Π6]ι Π]τη 5617, θυ θα 
88 6 15 ρι1γ9. 
4 ὙΥ Βοβοθϑυϑὺ οοπητηϊ{ο{Ἡ βἷτι, ἐγ 8 }}5- 

Ρτθββοί] 4150 {με Ίαν: [ῸΥ 51 18 06 
{ΥαΠΒΡΥΘΡΡΙΟΠ οἳ {1ο Ἰανγ. 
δ᾽ Απά γο πον {λαῦ Ίο γγας ππαπ]- 

{οβ{οᾷ {ο ἴα]κο απγαγ ο 5115, δ 11 
Ἠϊτη 15 πο 511. 
0 Ὑιοβοεγον αρίάεῦὮ ἵπ Ἠΐπα, 51}- 

ηθίὮ ποῦ: πποβοσγον 5ΙΠΠΘΙΙ, μα} 
ποῦ 86ο Ὠΐτη, πϑὶ ΠΥ ΠΟΤ ἨΙΤῃ. 
7 Ταῦ]6 οἨ]]άτοιι, Ιοῦ πὸ παπι ἀθοθῖνθ 

χοῦ: Β8 {]αί ἀοοί στρ] δου 5655, 15 
τ]σ]{θοτ5, ετεπ ἃ5 Ίο 15 στρ ύθοτιβ. 
8 Ἠο ἴ]ιαῦ οοπητη ζεί] βίη, 15 οἳ {ο 

4601], ἴον {ο αν] βἰπποδῦ] ἔγοπα {1ο 
Ῥεριππίπρ: ἴου 0115 ραγροβο με 801 
οἱ ἀοα πας παν εβ{αᾶ, Ολαῦ Πατπ]ρ]α{ 
ἀθδίτογ {Π6 σου οἵ {1ο ἄον]]. 
9 ὝὪ/ποβοσγογ 15 Ῥοτπ οὗ αοὔ, ἄοῦλι 

ποῦ σοητήϊύ 5ῖη: ΤοΥ [15 5Βθϑᾶ ο- 
τηδίπϑί ἴῃ Ἠϊτη, απ Τα σατιποῦ 511, 
Ῥεεατδο Ίο 15 ρου οὗ ἀοἀ. 
10 Τη 5 {π6 ομΙ]άται οἵ ἀοᾶ αγο 

τη ϊοϑί, απᾶ πὸ ΟΠ] το οὗ {]ιο 
θυ}: π/ποβοοτεΥ ἀοεί]ᾗ ποῦ τὶσ]{- 
ΘΟ15Η6ΘΡΒ, 15 ποῦ οἵ ἀοᾶ, τιθῖζ]ενχ Ίο 
{πδ} Ἰογεί]ι ποὺ ῖ5 Ῥτού]μον. 
11 Ἐογ {Π15 15 Ππ6 Ἱππεβρασο {πα ο 

Ἠθαγᾶ τοπ {μα Ῥερίππϊπᾳα, ὑπῶὺ νο 
5Που]α Ίοτο οπο αποίΠε. 
19 Νο 85 δίῃ, το πας οἵ αι 

Ὑ]Ο ΚΘ οπθ, απᾶ Ίαν 15 Ὀτοί]οτ: 
απᾶ πγπεγείοτο Α]6υ; ο Ἠϊπιδ ᾖῬε- 
68156 ΠῚΒ ον ὙΤΟΥ ΕΒ νογθ οτ1], πᾶ 
115 Ῥγούμου 5 τιση{θοβ. 
19 Ματτε] ποί, τὴν ῬγοίἩγε, 1Ε {μα 

πιοτ]ά λαίΐα το. 
14 Ὑγο πον ὑπαὺ πο Ἠαγο ραββεᾶ 

{ποπ θα απίο 11ἴ6, Ῥοσατβο νο 
Ίογο {πο Ῥυθίῃγθῃη: Ίο ἐμπαῦ Ἰοτοαί]ι 
ποῦ Ἠ5 Ῥγοί]ιαν, αριᾶεἴ] ἴῃ ἄθαί]ι. 
15 Ἠ/ΠοβοετοΥ Παξοί] Ἠ]5 Ῥγοί]ιαυ, 15 

ΑΤΙΤΙΥά6Υ6ΕΥ, απιά γα πον πα πιο τη - 
ἀεταν Παζ] οἴετα] Τε αρίάΊπιρ 1η εἶπ. 
16 ἨΗοτεβγ ροεγοαῖνο πε ἴ]ο Ίογο οὗ 

ἄαοᾶ, Ῥεέαπςδο Ίο Ἰαϊᾷ ἄοννπ 15 Ἠ{ο 
ΤΟΥ 5, πιά στο οπρ]ιῇ {ο Ίαγ ἄοννη ο’ 
ἨνοθΒ ΤοΥ ο Ῥγαίμγεη. 
11 Βυύ πΠοβο Ἰαξ]ι {πὶ5 πγον]ᾷς 

Ροοᾶ, απ βθοίῃ [15 Ῥγούμου Ἰαίᾖι 
ηθθᾶ, απᾶ 5 αὐϑ ἢ τρ 115 Ῥοχγε]ς οἵ 
οοπαραββίο Γγοπα Πΐτη : ΠΟῪ ἀγγε]]οῦ]ι 
{86 Ίογο οἵ αοἂ ἴῃ Ἠΐτη ὃ 
18 ΜΥ 11{{Πθ οἸ]άτοπ, Ἰοὺ τις ποὺ 

Ίογο ἵπ πνογᾷ, ποϊζμεν ἴῃ {οησπθ, Ότιῇ 
ἴῃ ἀθεᾶ απᾶ ἴῃ ἐγαδ1. 

1991 

ιαῦ, 1 116 ϱ]α]] Ῥο τπαπ{οβί[οᾶ, 
νο β1α]] "6 Π|κ6 Πίτα: Του στο 5181] 

ὃ 568 ΗΠΗ 6ΥΕΠ 5 Ἠε 15. Απᾶ οΥοΥΥ 
οπε ὑπδῦ Ππαύῃ 015 Ἠορο 5εέ οἩ ΙΤ. 
Ῥαγ1βαεί]ι ἨΠηβεΙ, εγεη α5 Π6 15 

4 ραχο, ἘΣ ΥΘΥῪ οπε {λαί ἄοεί]ι βἶπι 
ἀοείῃ 8150 ]απΥ]6βΞΠΘΡΡ: απᾶ β1π 

ὕ 15 Ἰαπγ]εββΠοβς. Απά γο Ίπιον 
ιαῦ νε πας τηϑηϊξοβιθα {ο 2ΐα]κο 
ανγαγ 51Π5; απ 1π Π]Π 15 πο 511. 

0 Ἠοβοεγνον αμιά εί] ἴῃ τη βἶπι- 
πεί] ποῦ : ΥΥἨΟΒΟΘΥΕΥ βΙππεῦ] ΠΑ 
ποῦ 566} η, ἩΘΙ ΠΟΥ 8 Κπουγθίῃ 
η. «ΔΛ{/ 1016 ΟΠ] άτ θη, 1εῦ πο 
ΠΠ Ἰοαά γοα αβίταγ: ο {ια 
ἄοείαμ τρμίεοαξπθβς 15 τὶρ]ζ- 
6015, ΟΥ̓́Θ 5 ο 15 τιρῃίαεοις: 
ο ὑμαῦ ἀοθίῃ απ 1 οὗ {ο 
ἀσν]; Του {1ο 6 υ1} β' πηϑίῃ ΤγΟπΙ 
ὑπ Ῥοριηηϊηρ. Το {Π15 επ γγαβ 
{π6 Βοπ οἵ ἀο ππαπ][οβίεᾶ, παῖ 
Ίο πηϊρµί ἀοβίσου {ιο ὑοῦ 5 οἵ 
ιο ἄδθυν!]. ὙΥΒοβοθυοσ 18 ᾖ6- 
ροῦίεπ οἳ ἄοά ἄορι πο ἴῃ, 
Ῥοσατδο 5 5εεᾶ δ] θη ἴῃ Ἠϊτη : 
Δα μ6 οαπποῦ 8ἵπ, Ῥθσααδθ 6 | 

10 15 Ῥεροίίει οἵ ἀοά. Τῃ ΟΙ {π6 
ομήάτει οἳ ἀοᾶ ατο πιαπ]{εβί, 

. απ πο ομήάνειπ οὗ {π6 ἀθν]]: 
ΥΥΊΟΒΟΕΥΕΥ ἀοεί] ποὺ τίρΏ{εοιβ- 
116558 15 ποὺ οὗ αοᾶ, ποιοῦ Ίο | 
ελαῦ Ἰονϑίῃ ποὺ μ15 Ῥγοίπεν. ἘῸΣ 
8 18 06 ππθββαρο ὙΠ10) γο 
Ἠοατᾷ ἔγοπι {ιο Ῥεριππίης, ὑπ 

12 ντο βΠοπ]ά Ίονο οπςο αποίμε: ποῦ 
α5 Οαἴη πγαβ οἵ {πὸ ον]] οπς, απᾶ 
βρουν 15 Ῥνοί]αν. Απᾶ γ]στθ- 
1016 516 νυν Ίο τη ἢ ΈῬεσαπδο Ἠ15 
ψγοτ]κβ πγετο 6Υ1], απ 118 Ὀγού 6. 5 
χἸση[εοτβ. 

15. Ματτε] ποξ, Ῥτοίμγετ, 1 το 
14 πγοτ]ᾷ παίθ στοὰ. ο Ίου; 

{πιαί πγο Πᾶν Ῥαβδοᾷ οαῦ οἵ ἄεαί]ι 
ἀπίο Ἠΐα, Ῥοέααδο νο Ίογο «πε 
Ῥγοείμτεηπ. Ἠο ὑμαὺ Ἰογεί]ι ποί 

15 αριάεία ἴῃ ἄεαιμπ. Ἠποβοθγοτ 
παύου Ἠ15 Ῥγοί]εΥ 18 ἃ ΤΙΠΥάΘΥΘΥ: 
απιᾷ Ὑο πον ὑμαὺ πο πππγάθτετ 
ΒΔΓ εἴεγπα] 116 αρ]άΊπς ἴῃ Ἠήτα. | 

16 Ἡοτεῦγ πον νο Ίουα, Ῥεσβαβα 
16 Ἰα1ᾷ ἄονγῃ Ἠ15 Ἠ[ο ἴον αδ: απᾶ 
πο οπρΗ{ {ο Ίασ ἄονπ οι Ίγες 

117 ἴον {πὸ Ργείηνγεπ. Ῥα{πποβο λα 
{Π6 γγοτ]ά’5 σοαᾷς, δηᾷ Ῥε]ιο]ᾶ εἴ]ν 
Ἠ18 Ῥνού]ον ἴῃ πιθθᾷ, απᾶ βΠτιζ- 
ἰοῦ αρ ΙΒ οοπΙραβΒΙΟΠ Γγοπα Ἠϊπ, 
Ίου ἄοξ]ι ἐπ Ίουο οὐ ἄοᾶ αλίᾶς 

18 1πἨπα 77. Πε «Ἠ]άνοαῃ, 1εὲ τις 
τοῦ Ιου ἴῃ νγογᾶ, πδΙ{]ου τ ἢ ο | 
ἴοηραο; Ραὺ ἴῃ ἀεοᾷ απά ἐγαΐ}ι. | 

-Ἡ 

ο) 

[1] 

1 μ᾿ 

105, τέ 

κος 
θεα δἱγιδ 

8505, 
λα] 
οι 



ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 

ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅ ὅτι 
3 ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐ ἐστι. καὶ πᾶς ὁ ἔχων 
τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν, 

4 καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστι. πᾶς ὁ ποιῶν τὴν 
«ς ’, Ν ρ 

ἁμαρτίαν, καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ" καὶ ἡ ἅμαρ- 
ῃ » ς ”/ - 

δ τία ἐστὶν ἡ ἀνομία. καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος 
3, 16 “ " ι: ” ε α 38 ” . Ν ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἄρῃ" καὶ 
ς , » - 

6 ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστι. πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ 
μένων οὐχ ἁμαρτάνει" πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ 

7 ἑώρακεν αὐτόν, οὐδὲ ἔ ἔγνωκεν αὐτόν. τεκνία, 
μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς" ὁ ποιῶν τὴν δικαιο- 

/ . ἴω 

σύνην δίκαιός ἐστι, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός 
νυ κ ᾿ ς - 

8 ἐστιν ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβό- 
μ᾿ 3. - ς ΄ 

λου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρ- 
/ ” ὰ Σ , ς Ν ΄ - 

τάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
ιά ’ Ν ” - / ΄σ [4 

9 ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ γε- 
; τὶ κ » - 

γεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, 
ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει" καὶ οὐ 
δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέν- 

10 νηται. ἐν τούτῳ φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου πᾶς ὁ μὴ 

΄σ 3 ” ΄σ ΄σ 

ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, 
ο Ὁ γα -- Η » ᾿ γε “ 

1] και ὁ μὴ αγαπων τον ἀδελφὸν αὐτου. Οτι 
“ ἃ » / σα μα “ 

αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, 
“ η ε 2 / ο 3 ν Γ.. ᾽ 

153 ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους" οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ 
κ - 3 5 5 Ν 2 

τοῦ πονηροῦ ἦν, καὶ ἔσφαξε τὸν ἀδελφὸν αὐ- 
΄ ” / “ δ 

τοῦ. καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ 
-» αἵ “ας 4" Φ κ᾿ ᾿ τς ὃ λ - 
ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ δίκαια. 

3 ΄ 

13. Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί μου, εἰ μισεῖ 
ς “ ς ΄ { ΄- ” “ 

1 υμᾶς ὁ κοσμος. Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβε- 

βήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι 
2 - ᾿ 3 ’ ς ἣν 3 ΄σ 

ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς. ὁ μὴ ἀγαπῶν 

16 τὸν ἀδελφόν, μένει ἐν τῷ θανάτῳ. πᾶς ὁ 
- Ν 3 Λ ” ” 3 / 

μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος 
ἕ ᾿ ο 

ἐστί καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ 
” Ν 32Ρ » ” - ΄ 2 10 ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν. ἐν 
τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, 
μὲ ΄ ς , ς ΄“ Δ ΔΝ ΄ 

ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ 
“ ἂν νε ΄ Ε / Εἰ [ἐᾷ -- 3 
ἔθηκε" καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελ- 

-- Ν 8 5». ἃ 

17 φῶν τὰς ψυχὰς τιθέναιϊ. ὃς δ᾽ ἂν ἔχη τὸν 
/ ΄ ή Ν ὴ ΔΝ ΕΣ νὰ 3 

βίον τοῦ κόσμου, καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐ- 
τοῦ χρείαν ἔχοντα, καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα 
ών ΡΥ - , κ - ᾿ 

αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει 
5 » - 3 , 3 ΔΝ Ε] “ /΄ 

18 ἐν αὐτῷ; τεκνία μον, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ 
ἣ; ΄ ” Ν Ὗ / 

μηδὲϑ γλώσσῃ, ἀλλ᾽ 1 ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 

92---ὅ 

1001 

ὃ ϱπι. ἡμῶν 

3 0Πι. µου 

ὅ οπι. τὸν ἀδελφόν, 

6 ρῃι. τοῦ Θεοῦ 

7 θεῖναι 

8 οπι, µου 

9 αάᾶ τῇ 

19 κα ἐν 
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19 Απά ΠΟΥΘΌΥ γα πον ἐ]ιαῦ νο αὖθ 

ἐσύ. ρεν- | οὗ {π6 σαί, απά β]ια]] Τ4ββατο ος 
δμαᾶο. Ἱεατίς Ῥα[ογο Ἠϊτη. 

20 ἘῸΥ 1 οαν Ἠθατξ οοπᾶεπιπ 15, 
ἄοᾶ 15 στοαίον απ οὐχ πραγ, δηᾶ 
Κπουγϑίῃ 811 {πίη ρ8. 
21 Βεοϊονυθᾶ, 1 οαν ποαγὺ οοπθιηῃ 

τιϑ πού, ἐᾖεπι ἹαΥο 6 οοπΏᾶεποῬ Το- 
γιατᾷς αοᾶ. 
95 Απᾶ τ μαΐβοθυ θυ πο αξ]ς, το Υ6- 

οοῖνο οὗ Ἠήτα, Ῥδοδῖιβ 1 Κθθρ 118 
οομηδηατηθηΐ, απά ἄο {λοβο ὑπ ρ5 
ἐπαῦ αγε Ῥ]εαβίηρ ἴπὶ Ἠΐ5 βἱρΗύ. 
98 Απᾶ ἴΠπῖς 15. 15 οοπππαπάπηθη{, 

{παῦ το βΠοι]ά ῬεμΠοενο ο πο Ναππθ 
οὗ Πῖ5 ὅθι ᾗεβας ΟΠ σ δύ, απά Ίογθ οπθ 
αποίμοχ,α5λαρανατςβοοπππαπππε{. 
94 Απᾶ Ἡο ἴ]ιαί Ἱκεορεί] Ἠ15 οοπι- 
πηαπάπηθη {5 ἀπγο]]αῦ] ἵω Ἠϊπη, δα ο 
ἴπ Ἠΐτα: απᾶ Ἠεγεῦγ πο Ίππο {λα ῦ 
1ο αὐίά οἴ]ι ἴῃ τι, 07 πο βριυῦ ὙΠ] 
Ἡθ Παζ] βγη τ|8. 

4. Ῥε]οταᾶ, Ῥε]ογε ποὺ 6γετγ βρῖτ]6, 
Ῥας αγ ἴλο βριυἹῦβ, γείου ΠΟῪ αχα 
οἳ ἀοά: Ῥεσααδο τΙαἩΠγ Τα15ο Ῥ1ο- 
Ῥ]εί5 816 σοπε οαὖ 1π{ο {Π6 γγοτ]ά. 
2 Ἡοτεῦγ Κπονν γο {Π6 ΒΡ σὺ οἱ ἄοά: 

ΘΥΘΥῪ ΒΡ αὐ παὐοοηξθββθί πα 6585 
Ον]θί 15 οοπιθ ἴῃ {Π6 Ἠθξ]ι, 15 οἳ ἀοἆ. 
8 Απᾶ ονουγ Βριπ{ {πα΄ οοπ[οββεί]ι 

ποῦ ὑπαύ 5 εβας ΟἨν]δῦ 15 οοπ1ε ἴῃ {μα 
65}, 15 ποὺ οὗ ἄοά: δα {15 15 ὑπαῦ 
αρὠπέ οἵ Απομνιςῦ, π]ιεγθοί γοια 
Ἰανο Ποατᾶ, ὑπαὺ 10 εΠοπ]ά «οπᾳθ, απᾶ 
6τεπ ΠΟῪ αἰγοαᾶγ 15 16 Ίπ {πε πγοτ]ᾶ. 
4 Ὑο απο οἵ ἀοά, 0016 οἩ]άτετ, 

απᾶ Ἠανο ΟΥΟΥΟΟΠΙΘ επι: Ῥεοατιδο 
Ρτοκίαι ἵ5 ο ἐλαῦ 15 ἴῃ οι, {απ 
Ίο ὑπαῦὺ 15 ἴῃ ἐπ πγοτ]ᾶ. 
ὅ Ἐ]εγ 876 οἵ {πῸ γγοτ]ά: {λιονο[οχα 

Βρθα]ς {αγ οἳ ἴμο σου], απᾶ ιο 
γγον]ά Πεαγαῦ]ι {]ιοτη. 
6 ὟΥ 8 δῖ οἵ ἄοά: πο ὑπαῦ Ἱσπονγοί]ι 
Αοα Πεατεί] 5: Ίο ἐπ αῦ 15 ποὺ οἵ αοά 
Ἡθαγεί] ποῦ 15, ΠΟΥΘΌΥ Κπονν γἡ)γχ8 {]ια 
ΒΡ οὗ ἐνπ{Ἡ, απιᾷ ἴ]ιε ΒΡ υἹὐ οἳ 6ΙΥΟΣ. 
1 Ῥε]ογαᾷ, 1εῦ τι Ιου οπθ αποίΠετ; 

{0Υ Ίογο 15 οὗ ἄἀοά: απᾶ οπετγ οπα 
ἴλμαῦ Ἰονεί], ἵ5 Ῥουπ οἳ ἄοά απᾶ 
ποναί] ἀοα. 
8 Ἠο {]ιαί Ιογοί]ι ποῦ, Κποπγοῦ] τοῦ 
ἀοᾶ: {ον ἄοά 15 ]οτο. Ε 
9 Τη {115 γγὰβ τηϑηϊτοβύθα {]ιο]οτε οὗ 
αοα {ογατάςδ τας, Ῥεσααβδο ὑπαὺ αοῦ 
ποπ 5 οπ]γ Ῥοροίδεπ Βοπ ἴπίο {1ο 
νγον]ᾷ, Ππαὐ νγειαϊρη{Ηνγοἴμγοαρῃ Ἠΐτη. 
10 Ἠογεῖπ 15 10ο, ποῦ ὑπαῦ πγο ]οτεᾷ 

ἄἀοᾶα, »αῦἐμαῦ πο]ονθᾶ πιι5, απ βεπ{ Η15 
0. ἴο 6 {ΠιαρτοριΠα Ιον [ος ουχ 5115. 

1881 
19 Ἠενγεῦσ 518}] νυ πον {]ια[ ντο ἃ. 

οἱ ἐμ γα Πα, απᾶ 5181] 1 551 6 ο}: 
90 πραγ Ῥοΐοτο ἨΙπῃ, ὙΥΠΘΥΕΙΠΡΒΟΘΥΘΥ 

οι Ἠθαχῇ{ οοπεΙηπ τι5; Ῥεοβαβα 
ἀοά 18 ργεαίοΥ {παπι οὐ παχύ, θᾶ 
Ἰκπουγϑίῃ 411 {Π1πρ5. Ῥε]ογεᾶ, 1 
Οἵ θαυ οοπᾶειηη τπι5 πού, ανα 
Ῥο]άπεβς {ογγαχγά αοα; δηᾶ τν]αζ- 
ΒΟ6ΥΘΥ Ὑ76 α]ς, Ὑ7Χ6 χεσσῖνο οὗ Ηϊπη, 
Ῥεσαιιδθ Ίο Ἰθορ Π18 οοπιππαπ- 
τηθΗ{5, δα ἆο {πο (Μπρες ὑπ το 
Ῥρ]δαδίιρ ἵπ 15 β1σΗ6. Απιᾶ {15 15 
115 οοπηπηαπάππδη{, (πα ΐπνο ΞΠοπ]ά 
2Ῥο]αγο ἴῃ {Π6 πατηθ οὗ Ἠΐ5 Βοπι 
ζεις ΟἨτίβί, απᾷ Ίογο οπθ α- 
οὔμ6χ, εΥοη α5ξ Π6 Ρατο τις οοπ- 
τηϑηατηθηῦ. Απιά ηο ὑπδὖ Ἱκεερείῃ 
Ἠή5 οοτηπηαπάππαπ{5 αΡιάαείῃ ἴῃ 
Πϊπη, απᾶ Π6 ἴῃ Ἠη. Απᾶ Ἠετεβγ 
νγθ πον {]αί Το ΔΙ ἀθίἢ ἴῃ τιβ, ΒΥ 
πο ϑρισῦ π/ΠΙ«Ἡ Ίε ραγε ας. 

4 ἈῬοε]ογεᾷ ΡεΠενεποῦαεγΥοενγ ΒΡ  υἱὗ, 
Ῥαΐ Ῥχογο {π6 βριγἹΐβ, πεί] 
Ώπεγ απο οἵ ἀοᾶ: Ῥϑοδιβθ τπαΠΥ 
{4156 ῬγορΠείβ αγο ϱοπθ οαὖ 1Π6ο 

9 πο νοῦ. Ἠετεβγ πον τε ἴ]α 

24 

ΒΡ οἵ ἀοᾶ: εναυγ βρ]τῖξ πηΙο]ι | 
οοπ{οββεί] {ναί 5εεας ΟἨτ]δί 15 
οοπιθ ἴῃ {11ο Βαβ] 15 οἵ ἄοά: απᾶ 
6γοευγ ΒΡ 10} ὃοοπ[αββεί]ι 
ποῦ «6515 15 ποῦ οἵ ἀοα: απ {18 
15 {16 ερὺπέ οἳ {πὸ απΙοΠτὶβῦ, 
π]ογοοί το Ἠατο πραγ {Πα 10 
οοπιείἩ; απᾶ πο ἰᾧ 18 ἵη {πὸ 
γγοτ]άᾷ αἰτοαάγ. Ὑο ατο οὗ ἀοἀ, 
Άι Πο ομ]]άτεπι, απᾶ Ἠαγο οΥε}- 
οοπηθ ἔμαιη: Ῥεσαιιδε συθαῦθυ 15 Ἡε 
πα 15 ἴῃ γοα {λα Ὦο {μα 15 1 

ο] 

µ- 

σι 

πουθίουθ Βρεα]ς ὑπ6Ὺ αν οὗ ἴ]ο 
ποτ], απᾶ πα στοῦ] Ἠθατοαί]ι 
παπι. Ίο ατο οὗ ἀοᾶ; πο ἰ]ιαῖ 
Ἐπονοαίμ ἄοά Ἰιοατείῃ τι; Π6 
πγ]ιο 15 ποὺ οὗ ἄοά Πεατεῦα τι5 ποῦ. 
ΒΥ 15 νο Ίπποι ἴμο βριυῦ οὗ 
ἐπαζ], απ 1ο βριυ]ὺ οὗ 6ΙτΟΥ. 

7 ἈῬε]ονοαᾶ, ἰοῦ τ Ίογο οπθ 8ῃ- 
οΟἴμου: 1οΥ Ίογο 15 οἵ ἀοᾶ; απᾶ 
ΘΥΘΙῪ οπο ἴιαῦ Ἰογεῖ]λ 15 Ῥε- 
δοίέθῃ οἳ ἄἀοᾶ, απᾶά Ἱπιοποαίῃ 

8 ἀοάἀ. Ἠδ ἔ]αί ]οταί] ποῦ Κπονυ- 
οὐ ποὺ αοα; Τον οὔ 15 Ίογο. 

9 Ἠοταῖι γαβ ἴ]μο ἴογ οὗ αοᾶ 
ππαπα[εδίοᾶ 41π τας, ολα ἀοάᾶ αι 
ποπ{ Ἠϊ5 οπ]γ Ῥοσοίίει Βοπ Ιπίο 
ιο νοτ]ά, ὑμαὺ νο τηὶρ]ῦ Ἠνο 

10 {μγοπσ]λ Ἠϊπη. Ἠσταίπ 15 ἼΊογο, 
ποὺ ὑμαὺ πο ]ογοά αοᾶ, ραῖ ὧιαί 
Ίο Ἰογαᾷ τι5, δηᾷ βοπῦ Ἠῖ5 Βοη έο 
6 πα Ῥγορι οι ΤΟΥ οἳχ 5118. 

συ 

ιο νου]. Τ]6γ αγ οὗ ἔ]ιο ποτ]: 

165.ΡΕΥ- 
διαάᾶο. 

5 τ. 
Ὀεϊίευε 
πε 
γαλῆ. 

8 80118 
ΑΠΟΙΘΩ ΡΕ 
Δα Πουῖ- 
{165 τοαῖ 
απιιζ- 
7) 
«7651. 

405, 7.) 
Οὐ" ὑαδὲ 

ὲ 
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19 καὶ" ἐν τούτῳ γινώσκομεν 15 ὅτι ἐκ τῆς ἀλη- 
θείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν 

90 τὰς καρδίας ἡμῶν, ὅτι 1 ἐὰν καταγινώσκῃ 
ἡμῶν ἡ καρδία, ὅ ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ Θεὸς τῆς 

21 καρδίας ἡ ἡμῶν, καὶ γινώσκει πάντα. ἀγαπη- 

τοί, ἐὰν ἡἣ καρδία ἡμῶν 15 μὴ καταγινώσκῃ 
95 ἡμῶν, παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ 

ὃ ἐὰν αἰτῶμεν, λαμβάνομεν παρ᾽ 10 αὐτοῦ, ὅτι 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν, καὶ τὰ ἀρεστὰ 

93 ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ 
ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶ- 
μεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 

9 καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ 
μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. καὶ ἐν τούτῳ 
γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύ- 
ματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. 

4 ᾿Δγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, 
ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα, εἰ ἐκ τοῦ 
Θεοῦ ἐστίν᾽ ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξε- 

3 ληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. ἐν τούτῳ γινώ- 
σκετε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ" πᾶν πνεῦμα ὃ 
ὁμολογεῖ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυ- 

3 θότα ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ 
μὴ ὁμολογεῖ! τὸν Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ 
ἐληλυθότα," ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστι καὶ τοῦτό 
ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι 
ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 

4 ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστέ, τεκνία, καὶ νενι- 
κήκατε αὐτούς" ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν 

δ ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου 
εἰσί; διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι, καὶ 

6 ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ 
ἐσμέν" ὁ γινώσκων. τὸν Θεόν, ἀκούει ἡμῶν" 
ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, οὐκ ἀκούει ἡμών. 
ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀλη- 
θείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 

7 "Αγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους' ὅτι ἡ 
ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί, καὶ πᾶς ὁ ἀγα- 
πῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται, καὶ “γινώσκει 

8 τὸν Θεόν. ὃ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν 
9 Θεόν ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. ἐν τούτῳ 
ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν 
ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι 

10 αὐτοῦ. ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι 
ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐ- 
τὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἀπέστειλε τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 

92---6 

Ἡ ϱἨι. καὶ 
3 γνωσόμεθα 

τὴν καρδίαν 
ὅ τι 

16 ϱπι, ἡμῶν 

16 ἀπ᾽ 

1 Μανρ. λύει 
3 οπι. Χριστὸν ἐν σαρκὶ 
ἐληλυθότα, 
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16. 
ἰοῦ τοὶ] 
(9. 

1611 
11 Ῥε]οτοᾶ, 1 ἄοᾶ 5ο ]οτεᾶ τι5, γα 

οπρ]Ώ{ 4150 {ο Ίογ6΄οπθ αποίἩθγ. 
19 Νο ππαπ μα βεεπ ἀοά αὖ απ 

ππο. ΤΆ πο Ίονο οπο αποϊ]Ποεγ, αοᾶ 
ἀπιολεί]ι ἴῃ ας, μα Ἠ]5 Ίογο 15 Ῥο6υ-' 
{οσίοᾶ 1π τι8. 
18 Ἠετεῦγ Κπονν το ὑπαῦ στο ἆππομ 

ἴῃ Ἰήπι απά Ίο ἴῃ τ|5, Ῥεέατδο Π6 
πα ρῖνοι τς οὗ 5 ρή. 
14 Απᾶ πγο Ίανο 866Π, απά ἆο {6β- 

Ω4γ, ὑπαῦ ὑπὸ Ἐαί]ιον παπί ἴ]ο ὅθ 
ἴο ὖε {πὸ Βανίοιαν οὗ 1ο νγοτ]ᾷ. 
15 Ἰποβοθυύον β]ια]] εοπ{οβς ὑπαῦ 

Ίδμβας 15 ὅπ Ῥοπ οὗ ἀοά, αοα ἆντε]]- 
οἵ]ι ἴῃ Ἠπτη, απιᾶᾷ ο ἴῃ ἀοά. 
16 Απ τὸ Ίανο Ίποσγη απά ῬεΠετεᾶ 

{86 Ίουο {πεὖ ἄοᾶ παῖ {ο τ. αοᾶ 
15 Ίονο, απᾶ Π ὑπαὺ ἀπγε]αί]ι ἴῃ Ίογα, 
ἀνθ] ἴῃ ἄοά, πα «ο πὶ Ἠϊτη. 
17 Ἠοτοαῖη 15 ΤΟΥ Ίογο τηϑ 8 Ῥοί- 

{6οῦ, ἴ]ιαῦ Ὑνο ΤηΣΥ Ἠαγο Ῥο]άπθδΕ 1 
{πὸ ἆαγ οἵ “πιᾶρτηθηΐ, Ῥεσατδο 8 Ίο 
18, 80 α1θ ντο ἴῃ 015 σνοτ]ά. 
18 μονο 15 πο Τ6αγ ἴῃ Ίονο, Ῥεῦ 

Ῥοαγ{ασῦ Ίογο οαβίοῦ οαὖύ ἴθαγ: "ὸ- 
681156 {δαν Παζ] {ογπησηῦ: 6 {λα 
{οαγο{]ι, 15 ποῦ τπαᾶο ρεγ{θοῦ 1π ]ογο. 
19 γα Ίογο 11η: Ῥεσοαταδο 1ο τρ 

Ἰονϑᾶ τις. 
20 Τῇ α Τα 5807, 1 Ιου αοῦ, απᾶ 

Βαύθίῃ 15 Ὀτούῦ]ου, 6 15 ἃ 1180. ΒῸΣ 
Ίο ὑπαῦὺ Ἰοναί]ι ποῦ 15 Ῥνού]αυ ὑγΠΟΠῚ 
16 Ἠα{] 8661, ΠΟ ο8 Π6 Ίογο αοα 
πυἩοτη ιο πα }} ποῦ ΒΘ 6 ὃ 
21 Απά {15 σοτητηϑητηθηῦ Ἠανο 

νο ἔγοιη ἴση, ὑπαῦ Ἰο πὸ Ἰουθίῃ 
ἀ.ᾶ, Ίογο 115 Ῥτοῦ]ιργ αἱξο. 

5. Ἡ/μοβοθγον Ῥε]ενεί]ι {ναί 6 βτ5 
15 ἴμο Οµτ1δίὲ, 15 Ῥοτπ οὗ αοά: «πᾶ 
6Υ6ιγ οπο Όλα Ἰονείαῃ ἴση {παΐ 
Ῥοσαξ, ἸογείἩ Ἠϊπα 8150 ὑπαὺ 15 Ἰο- 
ροΐΐσιι οἵ τη. 
2 ΒΥ {1|5 νγ πον ὑπαῦ νο Ίογο 
ιο ομΙ]άτοιι οὐ οὐ, 6 νο Ίονο 
ἀοά απἆ Ἱκεερ [15 οοππππαπτπθΙ{ς. 
8 Του {π15 15 π6 Ίονο οἵ ἄοά, Ολα 

ππθ Ίκοορ 115 Θοιητηδηατγηθηΐθ, ἀπ 
ΒΒ οοτηπηαπζτηθη{5 816 ποὺ Ρτῖθ- 
γοτβ. 
4 Έον πηαίβοθγον 15 θοῦ οὗ (αοᾶ, 

οπεγοοπηθί] ιο ποτ], αιιᾷ 15 1β 
ιο νἱοΐουυ ὑπαὺ ονετεοιπεα {πὸ 
πγοτ]ᾶ, ουαιι οἷ {α1δμ. 
ὅ ὝΠΟ 15 Ίο ἐπαὺ οταεγοοπιείἩ {πὸ 

πγοτ]ᾶ, Ραῦ π6 ὑπαὺ Ῥοπενεί] ἐλιαί 
“6515 15 ὑπ ὅοῃ οὗ ἄοά ἢ 
6 ΤΠΙΒ 16 Ἰιο ὑπαῦ σαπιο Ὦγ πγαίαν 

απᾶ η]οοᾷ, νὴ ἕεβας ΟἨν]βί, πού 
Ὦγ παίον οπ1γ, Ῥαῦ ὈΥ͂ παίετ απἆ 

1881 
Ῥε]οτοᾶ, 1 ἀοά 50 ]οταᾶ τ15, πα 
41δο οαρΏί {ο Ίογε οπθ ἃπούμου. 
Νο τηαπ Παζ Ῥεμε]ᾶ ἄοά αὖ απγ 
{πη6: 1 νο Ίογθ 9Π6 αποίΠμοτ, 
ἄοά αριάσί] ἴῃ τιβ, απᾶ Ἠῖ5 Ίονα 
15 Ῥρογ{θοίεᾶ ἴῃ 5: Ἠθγεβγ ΠΟῪ 
νο ὑπαῦ πο αβίάε ἴῃ Πΐτη, πα ἢ6 
ἴῃ τς, Ῥθσατιδ6 Ίο δίῃ ρῖτει τιβ 
οὗ 5 ΒρΙτΊ6. Απά ντο Ἠανε Ῥε- 
ΠΟΙ απιά Ώσθαν πηΙιεΒς ὑπαῦ ἴ]ια 
Ἐαἴ]ιον αὐ] βεπό {π6 Ῥοπ {ο δα 
Όλο Βανίοαν οὗ {πο του]. ὝΠο- 
ΒΟΘΥΘΥ 5113] εομ{θςς ὑπαῦ 6585 
ἵς {πο ὅοῃ οὗ (οὔ, αοᾶ αΡριᾶεί]ι 
πα Πΐτη, απιᾶ Π6 ἴῃ ἀοά. Απά πο 
Ίπποι απᾶ Ἠανο Ῥε]ενοα {πὸ Ίοτα 
ὙΠΟ αοα Πδίῃ 11π τι. ἄοάα 15 
1ουϑ ; απά Π6 ναί Ὡρ θῖν ἵπ Ίογε 
αριᾶὔ]ι ἴῃ αοά, πα αοᾶ αριάεί]ι 
1π πἴτη. Ἠεταῖπ 15 Ιου τη8 66 Ρεγ- 
ἔθου να τπι8, ὑπαῦ ντο ΤηΔΥ Πᾶνα 
Ῥο]άπεβς ἴῃ {πο (ὯΥ οἳ ]πάρε- 
τηρηῦ; Ῥδσααδε 85 Π6 15, 6Υ6η 850 
316 νο ἴῃ {Π|5 νου]. ΤΊΘΥΘ 18 
πιο {6αΥ ἴῃ Ίογε: Ραὺ ρογ[θεί Ίογα 
οαβίεί] οὐ ἴθαν, Ῥοσαιδο θα 
πα ριπΙβΗπηθη{; δα Ίο παῦ 
{θαγεῦ] 18 ποὺ πιαᾶο Ῥρεχγ{αοῦ Ίτι 
Ιογθ. γα Ίονο, Ῥεσαιδθ π τεί 
Ἰοναᾶ ας. Τῇ ἃ πιαν Βασ, 1 Ίονα 
αοᾶ, «πα μαύθι ΗΒ Ῥγοίλον, μ6 
18 ἃ Πατ: ΤοΥ 6 {πὰὺ ]ογεῦ] ποῖ 
115 Ὀτούίιθυ πγοπα ο Πα ἢ Β66Π, 
βοαπποῦ 1ογο αοα ποπ ο παῖ 
ποῦ 8Β66Π. Απάᾶ {5 οοπιπαατά- 
αηθπῦ Πᾶν πο ἔγοπα τη, ελα! 6 
γιο ]ογοεί] αοα 1ουο Ἠ15 Ῥνοί]ιεν 
αἱδο. 

5  ἸηΠιοβδοθγοιῬο]ονθιῃ ἐ]αῖσεξς 
15 ἴμο ΟἨτ]ςέ 15 Ῥεροίίαι οὗ ἄοα: 
απιά π/οδοενοδν Ἰοναεῦ] ήτα λα ῦ 
Ῥοσα{ ]ονοαί]ι Ἠϊπι 4150 {ια 15 Ῥ6- 
σοΐΐειι οὗ Ἰήπη. ἩἨεγαῦγ γε ποῦν 
{μα τὸ Ίονο ἴ]ε ομΠ]άτοπ οὗ ἄοᾶ, 
πΥἩΘΠ πο Ίονο ἄοᾶ, απ ἆο 118 
οοπππηαπτηδηῦς. Έον 815 18 Π6 
Ιον οὗ ἄἀοᾶ, {πᾶῦ Ίγο Ίτουρ Ἠ1β 
οοπιππαπάππθηῦς: απᾶά 5. οϱπῃ- 
ΙΠΑΠΙΠΘΠ{5 απο ποῦ ϱτῖεγοις. 
Ἐον π/ηαίροενεν 15 Ῥοροῦίεηπ οὗ 
(οα ουαγοοπαθί] {Π6 γνοτ]ά: ἀπ 
{15 15 π6 νἱοΐουυ ὑπαῦ δίῃ ονϑυ- 
Θοτ6 ἔ]α ποτ], ευεπ ΟἿ ΤΑΙ. 
Απᾶ ψἘΠῸ 15 Ίο ὑπαῦὺ ονθυοοσηθίῃ 

11 

17 

18 

20 

τ 

1 

αι 

{Π6 πγοτ]ᾶ, Ῥτας Ίο ὑπαῦ Ῥομονοαί]ι . 
ναί ᾖθδας 15 π6 Θοπ οἱ ἄοάδ. 

[ο] μις ἵς Τα {παῦ σαππθο Ὦγ πγαζεχ 
δια Ῥ]ουᾶ, ενεπ ἆσοραις Ομτιρί: 
ποῦ νι {ο ππαῖον οπ]σ, Ὀαί 
8 {Π6 πναίον απᾶ ὃ {ο 

1 ΟΥ, {πι 
Οἱ τἀ 88 

3 ΜαἨΠΥ 
αποϊοιιό 
ααζηοτ]- 
{165 του] 

101101 6 
2α{]ι ιοί 
δ66 Ὁ 

σαν, ὅτε, 



ΕΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 100 

5 / αυ ο « ΔΝ 3” / ς ΄σ 

11 ἄγαπητοι, εἰ οὕτως ο Θεὸς ἠγάπησεν ηµαᾶς, 
ἐπ: ΄“σ . 9 / 3 ΄ 

13 καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν. Θεὸν 
2 ΔΝ / ΄ . ΄σ 

οὐδεὶς πώποτε τεθέαται ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλ- 
» ς Ν 3 ς α- , 4" οκ τ΄ ῦ 

λήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει, καὶ ἡ ἀγάπη 
» “ ΄ 

12 αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. ἐν τούτῳ 
’ η ) “ 5η 

γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν 
ς ” μὴ » “ “ 

ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν 
ε - 9 ε ” / ΄“΄ 

1: ἡμῖν. καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν 
“ ς Ν 2 Δ - 

ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα 
ιῶ “- / ἃ ΩΝ ς / “ ΕῚ “ 

15 τοῦ κόσμου. ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι ᾿Ιησοῦς 
2 ΔΝ ς ελ ον [ο ς λ 3 ΓΝ ὑγοι 
ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ 

΄ Ν δ, ἐν » - ἮΝ ολ Τε, Ὡς- 
16 μένει, καὶ αὐτὸς εν τῷ Θεῳ. καὶ ἡμεῖς 

» / τ ΄ ᾿ » / 

ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαµεν τὴν ἀγάπην 
ἃ Ε ς Εώς) ο π ς λ ΟΣ, 
ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν μιν. ο Θεὸς ἀγαπὴ 
5 / Ν ς , » - 2 4 ΕῚ ΄σ ΄σ 

ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ Θεῴ 
ἔ Ε 

17 μένει, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ. ἐν τούτῳ τετε- 
ς 5 /΄ » ς “ , 

λείωται ἡ ἀγάπη μεθ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν 
΄σ 4 ΄ ”- “ Ν 

ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς 
2 μα Ε Ν ς ἴω . Δ » “ / 

ἐκεῖνός ἐστι, καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ 
’ / . ” » γος ” , ΕΣ ΕῚ 

18 τούτῳ. φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ 
’ δ /᾿ Ν ιά 

ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι 
ς . ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ φοβούμενος οὐ 

Ψ - 3 / ς ΄ ᾿ - 

19 τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. ἡμεῖς ἀγαπῶμεν 
ο ορ “ ἌΝ ΄σ ᾽ ΄ ς - 

αὐτόν", ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 
ΟΡ / “ . “ Ν / Ν ἐδ 

9) εαν τις εἰπῃ ὅτι ᾿Ἀγαπῶ τὸν Θεὸν, καὶ τον 
ἐδ Χ ν 3 - - Ψ / 3 λες ν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν" ὁ γὰρ 

Ἁ ἣν “ Ν » Δ 3. ”- ὃὁ εν μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακε, 
Ν ἃ 5» , -“ , ” 

τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγα- 
“ ’ δὴ » Ἄ, 3, ο 

9] πᾷν; καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ 
΄“ , [4 . - Δ | 3 ΄ 

αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ἀγαπᾷ καὶ 
μν Υ̓͵ Δ τὶ “ 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
- ς / Ὁ » δ᾿ 5» Ν ς γ 

ΒΒ Πᾶς ο πιστεύων ὅτι Ἰησους ἐστὶν ὁ Χρι- 

στός, ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ πᾶς ὁ 
.] - / ο ” 

ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν γε- 
ο ΄ » 3 “-“ » , / 

5 γεννημένον ἐξ αὐτοῦ. ἐν τούτῳ γινώσκομεν 
ας : 5 Ξ: 

ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν 
Ν - 3 - - 

Θεὸν ἀγαπῶμεν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶ- 
.) ΄ - ΄σ α 

8 μεν]. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρώμεν καὶ αἱ ἐντολαὶ 

- - 2 “ “ Ν 

4 αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν. ὅτι πᾶν τὸ γεγεν- 
κ -- κ Ν ͵ ᾿ 

νημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον’ καὶ 
ο Ὡ , ν 

αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ 
να ο ο ς - Ν / 

ὅ πίστις ἡμῶν. τίς" ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον, 
8 ’ [ιά ” 5 ς 

εἰ μὴ ὁ πιστείων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς 
- -- τν / Ν ᾿ 

ὃ τοῦ Θεοῦ; οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι ὕδατος 
“ 3 - - : 

καὶ αἵματος, Ἰησοῦς ὁ Χριστός οὐκ ἐν 
- “ / 3 » 5 ΄“ “ λ4 ΄ 

τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ τῷ 

8. α μένει 

3 0Πι. αὐτόν 

Ὁ οὐ (δύναται ἀγαπᾷν.) 
ἴοασῖ, πού ια. 

1 ποιῶμεν 

3 αἄᾶ δέ 

5 Οπι. ὁ 

4 αᾶ ἐν 
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0), 6σ1ι- 
σοι 
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1. 50ΗΝ 

1611 

᾿ ῬΙοο: δια τ 15 0116 βρίπι ἐπα Ῥοατεί]α 
τυ 655, θθοδῖιβ ὑπ 6 ΘΡισ τύ 15 ὑσπίῃ. 
7 Ἐον ἴλονο απο ὑπγθθ {ναί εαν 

γοσοτᾷ πὶ Ἰθανοαπ, ὑπὸ Ἐαίμεν, μα 
ηψονᾶ, απᾶ {π6 ΠΟΙ ἀΠοβί: απά 
{πρ6βθ {1γεθ 419 016. 
8 Απά {ποθ αγ {μτου ας Ῥοεατ 
ΥΙΙΘΒΒ ἴῃ δαγ{11, π6 ΒρϊτΙ6, πα Όπα 

| ἹΝαΐαχ, δια {μ6 Ὠ]οοᾶ, απά Ώπαρο 
ἔλνγου 8Ργεο ἴῃ 9016. 
ϱ Τῇ νχὸ γασαῖνο {ιο νίπΘβς οΟΓ1ΠΘΠ, 
πο πνμιθςς οὗ ἀοά 15 οτοαίοΥ: ΤΟΥ 
Ες 15. ὑπ6 πίποβς οὗ ἀοᾶ, νε Ίο 
αι δρ βεά οὗ 5 Ρο. 
10 Ἠο ὑπαῦ Ῥο]ονοῦ ον {πο Βοη 

οὗ ἀοᾶ, πα {π6 τυ π855 ἴῃ ἨΙΠΙΡΘΗ”: 
᾿Πο μαὐ ῬοΠενοί]ι ποῦ ἀρᾶ, Παζ] τπαᾶα 
1ἴτη ἃ αχ, Ώδσοστδο Ίο ῬεΠονοῖῦ] ποὺ 
{πὸ χοσοτᾶ {μαῦ ἀἄοᾶ σαγε οἵ Ἠ15 ΒοἩ. 
11 Απᾶ {μας 15 ὑπὸ τϑοουᾷ, λα ἄοᾶ 

Πα ἢ ρἵνεπ {ο τι. εεγπα] 16, δια 
{π15 Π’δ 15 ἴῃ Π15. Βοη. 
12 Ἠδ {πᾶῦ Ἰιαίι {π6 ο, Παῦῃ 

πῦρ; απᾷ Ίο ὑπαῦ Παζ] ποῦ ὑπ6 ὅθι, 
"Βα ποὺ Η{6. 

18 Τ]οβο (ΠΙησβ Ίαγο Τ τει πη{ο 
σοῦ ὑπαὺ Ῥε]ίενε ο ὕπ6 Χαπιο οἳ 1ο 
Ῥοπ οὗ ἄοᾶ, ὑπᾶῦ Υο την πον ὑπ 

γα Πᾶγ6 εἰἴογπα] Πἴ6, απᾷ ὑπ γ6 πιαγ 
:ΏοΠονοοπ{]ιο Νάτηο οὔ [π8 ὅοη οἵ ἄοά. 

14 Απ {Ππ||5 15 ὑπ οομῆθηοθ Πα νγο 
Ἰαγο "ἴῃ Ἠππ, πα 17 γγϑ 8.51. δὴν πρ 
αοοογᾶῖπρ {ο Π15 Ὑ{1Π,}16 Πᾶν} τιβ. 
15 Απᾶ 1ἴ πτο Ίαιουγ {πᾶὖ Πα Ίχεαν τι8, 

π/ΠαίβοθτοΥ Ὑο αβ]ς, πο ποῦν ὑπ 
πο Ἠαναθ {π6 ΡοαὐΙδΙοπς ὑπαὺ Ὕγα ἆ6- 
βἶγος οὗ 1ήτη. 
16 ΤΆ Δ ππαπ 566 Πῖ5 Ῥχοίπου 511 

ἃ. 5Βῖη 1ο]ίο] ἐδ ποῦ πηΐο ἀθαῦμ, Ἡα 
518] αξ]ς, δια 11ο 5118}} σἶνο τη 116 
{ον {παπα ιαῦ 5 ποὺ απ{ο ἀεαίῃ. 
Τ]ογο 15 ἃ βἵη ππ{ο ἀεαία: 1 ἆο ποῦ 
ΡαΥ ὑπαῦ Ίο 581} ρταγ {ος 1δ. 
17 ΑΠ αητίσ]θεοιβηΘΒς 15 βίη, απᾶ 

.ποτο 15. ἃ βῖα ποῦ ππί{ο ἀεαίῃ. 
18 Ίο πον ὑπαῦ ΠΟΒΟΘΥΘΥ 15 Ώου 

οἳ ἄοᾶ, εἰππαίῃ πού: θα ο {Πδὐ 15 θ6- 
σοί{απ οὗ ἀοᾷ, Ἱκαερεί]λ ἨΙΠΡΕΙ{, απᾶά 
{πᾶὺ νΠο]κεᾶ οπο {οπο]μεῦῃ Ἠήτη πού. 
19 Απά τὸ Ίσπιου ια νο ἃ76 οὗ 

; αοᾶ, «πᾶ ἴῑιο πγ]ιο]ο υγοτ]ά Πα ἴῃ 
τυ] ΚΘ η 655. 
90 Απᾶ νο πον ἐπα {πὸ ὅοη οἵ αοᾶ 

15 60ΊΠΘ, απ Πα. ρΊν θη τι 81 τ 16Υ- 
βίαπ( τις ὑπαῦ νγο την πιονν Πΐτη ὑ]ιαί 
15 ἔγαθ: απᾶ ντο 8176 ἴπ Πίτα {]ιαί 15 
ίναο, 6υετ ἴῃ Ἠ15 Βοη «56ραβ Ομτὶςύ. 
ΠΉ15 15 {ιο ἔγιιο ἀοά, απᾶ εἴετηα] [1{6. 
91. ΤΗΜ{]ο οἹη]άναιι, ΚΘΘΡ ὙΟΌ ΒΟΥ 5 

ἴγότῃ 1015. ΑΙΠΕΗ. 
"1 Ηΐδ. 

Υ. 6- - 21, 

1881 ΄ 

π Ῥ]οοα. Απά 10 15 π6 Βρϊχϊῦ ὑπαῦ 
ῬοαγοίἩ ὉνΙΙΘΒΒ, Ῥθσααβδο {πΠ6 

8. Αρης 15 ἐπ γα. Ίου έλεγε 
αὖο 01196 πο Όθαν νΠίπεβς, {μα 
Βρίπ{, απᾶ {ιο πγαίαχ, απᾶ {πὸ 
Ῥ]οοᾶ:. «πᾷ ὑπὸ. ἴἨγεο αργεθ ἴῃ 

9 οπθ. 1 πο 1οσσῖνθ {ο πηιθβς 
οἵ τηθῃ, {πὸ πνίιοβς οἵ ἄοά 18 
δΎθαίου: ἴου {πὸ πέπεςδς οἳ αοᾶ 
15 ὑπ15, ὑπαῦ Ίο αι Ῥοτπο τ]ῦ- 
ἨΘθ88 ΟΟΠΟΘΥΠΙΠςσ Ἠϊ5 Ῥοηῦ. Ηθ 
ια! Ῥο]ογοίίι οπ ὑπὸ Θοπ οὗ αοᾶ 
ια] {Π| πΙποβς {π Πάτα: π6 ὑπαΐ 
Ῥομαναῦ] πο ἀοά παῖ πιαᾷα 
ήτα ἃ. Παν; Ῥεσαπξδαο μΠ6 πα ποῦ 
Ῥεμανοαᾶ Ίπ {πε νυ ΐπθϑϑ ὑπαῦ αοᾶ 
Πα ἢ Ῥουπο οοποθγηῖας Ἠ18 ΒοἩ. 

11 Αιιᾷ {πο πνΙὔποβς 15 0115, ὑπαῦ αοᾶ 
Ρανο πηΐο αβ οἴετπαὶ Ἠΐ6, απᾶ 

19 {Π15 Πίο 16 ἴῃ Ἠϊ5 ΦοΠ. Ἠο ἰμαῦ 
Ἰαὐ {π6 Ῥοπ Πα {πὸ ἴθ: μ6 
ἐπᾶῦ Παζ] ποὺ {π6 ὅοῃ οἳ «οᾶ 
Πα ἢ ποῦ {πὸ 116. 

ΤΠ656 ἐμίπρς Ἠαγο Τ υυϊίθῃ 
ππ{ο τοα, ὑπᾶὺ γο τπαγ Κπον ὑπᾶῦ 
γα Ἰαγο οἴονπα] Ἠΐα, εωειι απῖο 
γοα ὑπαῦ Ῥε]ίενο οἩ ὑπὸ παπα οὗ 

14 [πὸ ὅοῃ οὗ ἄοᾶ. Απᾶ {Π15 15 ὕΠπ6 
Ῥο]άποββ πο} πγο Ίανο {οπγατᾶ 
ήτα, ἐλαῦ, 1 πο αξ]ς απγιμῖς 
ποοογάἵπρ {ο Ἠ5 υπ], Ἡο Ἰοπγαί]α 
πδ: απᾶ 1 ντο Κποὸν ὑπᾶῦ νε Ἱδατ- 
οὐ τῷ παίβοσγοΥ πο αδ]ς, νο 
ΊςσπουΥ ὑπαῦ νο Ἠαγο {πὸ Ρε Ιοπβ 
ὙΠΟ Ὑνο Ἠανο αξ]κεά οὗ Ἰϊπη. 
Τί ΔΗ τηαπ 566 15 Ῥχοί]αν 5[η- 
πίηρ α 5ῖη ποὺ πηΐο ἀθαῖι, 1 Π6 
5181] 51, απᾶ Οἰοα νι] ρῖνϑ Ἠϊτα 
16 ἔου οτι ὑπαῦ 5ῖπ ποῦ πηΐο 
ἀεαίμ. ἼΤμαγο 15 28 Επ πηΐο 
ἄοαίἩ: ποὺ οοποθνπῖπρ ὑμ15 4ο 1 
Βα. [δῦ Π6 5Πποιᾶ τηϑῖτθ γϑθατθϑῦ. 
ΑΗ αητΙρμίεοαβπθςς 15 βίη: απά 
{1ιθγο 15 28 βίῃ ποῦ ππ{ο ἄρα. 

Ὗγ6 Ίπποι ὑπαῦ π'ποβοθτετ 15 
Ῥοροίζθη οἳ ἄοά βίπηθῦ ποῦ; 
Ῥαΐ Ίο ὑπ. γαρ Ῥοροῦίαει οὗ ἄοά 
Ἱκοερεί]ι 8 τη, απ {πὸ ον1] οπθ 
{οποπεῦ Ἠϊτα ποῦ. Νο Ίσιου 
μας νο αγο οἵ ἀἄοᾶ, απᾶ ἴμε 
ν/]οἱο που] οι ἴῃ ὑπὸ οτι] 
οΠ6. Απά πο Ίπποι αι Ίἴμα 
Βοη οὗ αοᾶ 15 οοπΏ8, απά Παζ 
ρῖνοι τ5 απ ππζεγβίαπά(πᾳ, ὑπ 
πγο Ίου Πτα Ολα 15 ας, απά 
πνο απο Ίπ Ἠϊπι ελπαί 15. το, 
ευεπ ἴῃ Ἠϊ5 Ῥον εδιςβ Οµτίεί. 
ΠῊ15 15. ὅπ πο ἀοᾶ, απᾶ εἴεγπα] 

1 Πίο ομαάτει, ραατᾶ 
γοἈχβε]νεΒ ἴχοπι 14915. 

10 

19 

μι οι 

10 

17 

18 

ο) 

20 

1ος, 16 
σ]ιαζί αϑὶς 
απιᾶ 
δ)ιαζῖ 
σἶνο Πέπε 
ζἱγε, ον οτι 
ἐο ]ιείι 
φο. 

305, αἷτε 

505, 
εν οι 



αἵματι. καὶ τὸ Πνεῦμά ἐστι τὸ μαρτυροῦν, 
1 ὅτι τὸ Πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια. ὅτι τρεῖς 

εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες δὲν τῷ οὐρανῷ, ὁ 
πατήρ, ὁ λόγος, καὶ τὸ "Άγιον Πνεῦμα" 

8 καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι. καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ; τὸ Πνεῦμα, καὶ 
τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ αἷμα καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ 

9 ἕν εἰσιν. εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων 
λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ μείζων 
ἐστίν" ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, 
ἣν μεμαρτύρηκε περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. ὁ 
πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἔχει τὴν 
μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ!' ὁ μὴ πιστεύων τῷ 
Θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πε- 
πίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν, ἣν μεμαρτύ- 
ρηκεν ὃ Θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. καὶ 
αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον 
ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ 

13 υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν. ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν 
ζωήν ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν 
ζωὴν οὐκ ἔχει. 

ι3 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς 
τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦδ, ἵνα εἰδῆτε 
ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, καὶ ἵνα πιστεύητεϑ 

14 εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. καὶ αὕτη 
ἐστὶν ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, 
ὅτι ἐάν τε αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, 

15 ἀκούει ἡμῶν" καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει 
ἡμῶν, ὃ ἂν 19 αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὃ ὅτι ἔχομεν 

16 τὰ αἰτήματα ἃ ἠτήκαμεν “παρ᾽ αὐτοῦ. ἐάν 
τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα 
ἁμαρτίαν. μὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει, καὶ δώ- 
σει αὐτῷ ζωὴν!" τοῖς ἁμαρτάνουσι μὴ πρὸς 
θάνατον. ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον’ οὐ 

Ι7 περὶ ἐκείνης λέγω ἵ ἵνα ἐρωτήσῃ. πᾶσα ἀδι- 
κία ἁμαρτία ἐστί καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς 
θάνατον. 

Ι8. Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ 
Θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς ἐκ 
τοῦ Θεοῦ τηρεῖ ἑαυτόν 1”, καὶ ὁ ὃ πονηρὸς οὐχ 

19 ἅπτεται αὐτοῦ. δ ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ 

ἐσμέν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ 
90 κεῖται. οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ 

ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώ- 
σκωμεν 13 τὸν ἀληθινόν" καί ἐσμεν ἐν τῷ 
ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. 
οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεός, καὶ ΠΗ ζωὴ 

3] αἰώνιος, Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς 15 ἀπὸ 
τῶν εἰδώλων, ἀμήν. 19 

[Ὁ 

Ι -- 

ὅ οπι, ἐν τῷ οὐρανῷ ἴο 
ἐν τῇ γῇ νον. 8 

8 ρῃὶϊ. τοῖς πιστεύουσιν 
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 

Θεοῦ 
9 ο / 

τοι» πιστευουσιν 

10 (ἡμῶν ὃ ἂν) 

11 (Ἠαγᾳ. αἰτήσει καὶ 
/ ᾽ α / 

δώσει αὐτῷ ζωήν,) 

ολη, 
αυτον 

γινώσκομεν 

οπι. ἡ 

ὅ ἑαυτὰ, 

οπι. ἀμήν. 
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Ῥιοκί]ι {ο 
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ΤΗΕ ΡΕΟΟΝΟ ἘΡΙΡΤΤΕΗ ΟΕ 

0Η ΔΝ. 

1611 
1 ΤΠΕ Ἐ]άεγ ππ{ο 1ο εἷοοῦ Τιαάψ, 

απᾶ ΠΟΥ ομ]άναιι, πλοία 1 Ίογο ἴῃ 
Γ πε σαί: απᾶ ποῦ 1 οπ1ψ, θαὺ 8150 
811 {1εγ {ναί πᾶν πόσα {πὸ ἐστί: 
2 ἘῸΥ ο ἐπαθ)ς 5Β8Κ τ 0 ἄνν6}}- 
οί ἴῃ ας, ἃ Πα 5118} 06 τ τι {οΥ 
ΘΥΕΥ: 
8 ἄταςο Ῥοα πο] γοπ, ΤΠΘΤΟΥ, απᾶ 

Ῥοαςθ 1γοπι (ο Όλο ἘαίαΥ, απᾶ 
{γοπη {16 Τιοτά ᾗαβας ΟἨτ1δί, μα ὅθ 
οὗ πο Ἐαἴ]ιογ ἵπ ὑστι ἢ απ Ίογο. 
4 1 το]οῖοεᾷ ρτγεα]γ, ὑπαὺ 1 {οτπᾶ 

"Οὗ Ἡσ ομ]άτεν γαρ πὶ ἔστι ἢ, ἃ 5 
1176 Ἠανο χοσθινεᾷ ἃ οοπηππσιάτηθιι{ 
᾿Ίποπῃ ὑπ6 ἘαἴμΠεγ. 

ὅ Απάα πουν, Τ Ώεβεοσ]μ ἴμοαο Τιαάγ, 
ποῦ ας {ποισ]ι Τ πντοῦθ ἃ ΘἵΥ 60ΠΙ- 
ππαπάτπεπέ6 ταπίο ἴμεε: μα ὑπαὶ 
πυἩΙοἩ νο Πδα ἴτοπι {μα Ῥοερίηπίπς, 
ΏΠιαῦ πγο Ίουο οΠ6 αΠΟΙΠΟΥ. 
6 Απᾶ {15 15 Ίονο, ὑπαὺ νο πγα]]ς 

αὐΐον Ἠϊ5 Οοπιπηαπάππθη(ς. ΤΠΙς 15 
{Πιο Οοτητηδπατηρηΐ, ἐλαῦ α5 το Ἰατε 
Ἠθαγά {ΥοπΠ1 {πο ῬερΙππίηᾳ, γε β)οπ]ά 
σνα]]ς ἵπ 15. 
7 ἘῸΣ 1παηγ ἄθοθίγαογς 816 οπ{ογοᾶ 

Π16ο {πὸ ποτ], πὸ οοπ{αοβς ποῦ {πα 
Ἱερας ΟΠ σδὺ 15 οοπἹθ ἴῃ {π6 Ηθβῃ. 
'ΓῊΙ515 ἃ ἀεσείνον, απιά απ Απζιομιιςο. 
8 Τιοο]ς {ο γοττρε]νας, ὑπᾶῦ ντο Ίοβα 

ποῦ ποθ {λμίησς ΒΟ νο Ίανο 
Ἱπιποιρηί, θαῦ ὑπ νγο ταοσείνο ἃ {11 
γαγγατ{. 
9. Ὕμοβοσγον {νγαπβστοββαί]ῃ απᾶ 

αριᾶεῦ] ποῦ ἴῃ ο ἀοεαπο οἳ 
Οµτ]ςί, πα ποὺ αοά: Ίο {πα Δ 1- 
οὐ 1η {πὸ ἄοσίτῖπς οὐ ΟἨγ1ς6, 6 Βα 
Ῥοΐ]ι ὑπὸ Ἐαἴμεν δηᾶ πα Βοι. 
10 ΤΆ ὕιογο οοἵπθ 8ΠΥ͂ απίο το, 

απά Ῥγίηρ ποῦ 015 ἄοοίτίπα, τοςοῖνο 
μὴ ποῦ Ίπίο σοῦ Ἠροπβο, πθΙὔθΥ 
Ῥιᾷ Ἠϊπα, αοα ερααᾶ. 
11 ἘῸΣ ο λα Ῥιάᾷά εί] Ἠϊππ αοᾶ 

5ρεαᾶ, 15 ρατία]κεν οὗ 1115 ετ!] ἄεοᾶς. 
12 Ἠανίηπρ ππαπγ {μΐησς {ο δ 

πηΐο γοα, Ι ποῦ] ποὺ πυϊΐο νι 
Ῥαβ6Υ απιᾶ ἴῃς, θα Τ ὑγτιδῦ {ο σοτηθ 
ππζο οι, δια βροαὶς Τῖδοθ {ο {ᾳ66, 
Όλπαί ΟἿ 1ο 1παγ ο {π|]. 
18 πο ομήάτει οἵ ἐμ εἶοεῦ βἰβίου 

6ταεί ἴμεοθ. Ατηθῃ. 

1981 
1 πε εἶάεν τπ{ο με ε]οοῦ ]αᾶσ 

απᾶ ΠΟΥ ομα]άται, π]οπα Τ ]1οτο ἴῃ 
πα: απά ποὺ 1 οἩ1σ, Ραὺ 8150 

2 411 {που ἐπαῦ Κπονν ολο ναί]: Του 
Όλο ἐν) ΒΚ 10} αριᾶεί]ι 
Πα ας, απιᾶ 10 5Π8}} "6 1 τι {ου 

ὃ οτοΥ: αὐϑδοθ, ΙΠΘΥΟΥ, Ῥεαςσο 518} 
Ῥο πο τας, {γοπα αἀοα {πὸ Ἐαί]ιου, 
απᾶ {τοπ 9655 ΟἨτ]βίέ, {π6 ὅθ 
οἵ {πὸ ΤΌΠΟΥ, ἴῃ {παζλ απιἆ ον. 

4 ΤΙ τε]οῖεο ρυθδῦγ ὑπαῦ Τ Ίανε 
{οππᾶ οεγίαῦι οὗ ΌἩμπψ ομάτεη 
πιαΠαπρ ἴῃ {γπίΠ, 6Υεῃ ἃ5. πε 
γοσεῖνοςᾶ οοτηππαπάτηστι6 {γοτη ὑπὸ 
Ἐαίμον. Απ ποῦ ΓῬροαξεεςμ {Π66, 
Ἰαά4γ, ποὺ αξ ὑποπρὴ 1 πυτοίθ Το 
ορ ἃ πθῖΥ οοπππαιάππθηΜ, Όταί 
Ώιαῦ το πο πᾶ ἔτοτη {1ο Ῥ6- 
ΕΙηπΙης, (ια τ Ίογο 0116 απ- 
οὔμσγ. Απά {115 15 ]οτο, {πῶ} το 
αμοπ]ά τγα]]ς αἴζοι 15. Θοτητηδηᾶ- 
τηθηΐβ. ΤΠΙΒ 15 πο οοπππαπ- 
1ΠΘΠ{, 6Υεπ α5 το πραγ ἔγοπι {πε 
Ῥορίππίς, {]ιαί γο βΠοπ]ά να]]ς 
τι 16. Έον Τὴν ἀεσαίνεις ατθ 
6οπθ ἴον Πίο {Π6 του], εὐ 
που ὑμαῦ οομΐθββ ποῦ ἐπαΐ ἆαβας 
ΟἸγ δῦ οοπποί] 1π {ο ἤθϑηῃ. 'ΤΠ15 
15. {πο ἀεσεῖνογ απᾶ ἐπ απ{- 
ομπ]δί. Τιουξκ Το γοπγςε]νος, ὑπαΐ 
γο 11056 ποῦ πὸ {Πίπσβ ΠΟΙ 
Ἄγγο Ἠανο ντοιρΠί, θα Πα ο 
γοοθῖνο ἃ Τα11 γιατ. ΠοΡο- 
6υον ὃσοεί]ῃ οππγαγᾶ απιᾷ ΔΌΙ οί] 
ποῦ ἴῃ {π6 {αασ]ίπς οἵ Ολν]ρε, 
λαξμ ποὺ ἄοά: Ίο {πα αρίάεί]ι 
ἴῃ {μα {θασμίηςσ, {πΠ6 βαππο Πα 
Ῥοίῦι ἴμο Ἐαίμεν δα ὑπὸ Ῥομ. 

10 ΤΊ αηἩπγ οπο σοπιαα πηΐο γοα, 
απ Ῥγϊησοεύ] ποῦ 118 {οασμῖπᾳ, 
γοσσῖνθ Ἠϊπα ποῦ 1Π{6ο οι’ Ἀοπςο, 
απᾶ ρῖτο Πτι πο ργθεῖης: {οΥ 
Ίο {πὸ} ρ]νεῖῦ] Ἠϊπα σγθεπς ρατ- 
{α]κοῦ] 1 Ἠ15 ον1] ΤΟΥ ΚΒ. 

12 Ἠανίηπρ τΙΒΗΥ (Ιτισς {ο π]ζο 
πηΐο τοι, 1 ποπ] ποῦ εσγζέο ἐ]ιεηι 
τ Ῥαρεγ απᾶ ης: θα Τ Ίορο 
{9 60Π16 ππί{ο γοα, απ {ο βροας 
{αςο ἴο {ασα, ἐπαῖ ον 1ο τηαγ 

19 Ῥο {α]βῆεᾶ. ἘΤ]ιο οἰάτοι οἵ 
{πῖπ| ο]εοί βἰβίθυ. βαἶπίο {περ. 

σι 

[στ] 

-α 

ο 

Ὁ} 

Π μ᾿ 

του, 
αοδίγοι 

ΣΜΑΙΠΥ 
αποϊοηέ 
αιιθλοτ]- 
[165 γειά 
76. 

805, 
ἐακοῖ 
ἐπ ἰρα 



ΙΟΑΝΝΟΥΣ 

ΒΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 
ς ’ “ ” 

1. ὋὉ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς 
, “ ἃ “ τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, 

ΟΥ̓ ΕΣ δ Ἁ ΄ 5 Ἁ ΑῚ / « 

καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ 
᾽ / Ἁ 2 , Ν Ἄν τὰ 

9 ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, διὰ τὴν ἀλήθειαν 

τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται 
ο) Δ 5“ .» ο θ᾽ ε -“" ἣν / - 

εἰς τὸν αἰῶνα᾽ ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν] χάρις, ἔλεος, ο 

3. Ν - / Ν Δ 2 
εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Κυρίου 

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀλη- 
5 

θείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 
5 , / “ “ ᾽ - 2 
Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων 

σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντο- 
Ἀ 5» / ον “ / Ν - 

λὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. καὶ νὺν 

ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων 
/ 3 νο) ” ΕΑ ὅν τ" - “ 

σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα 

»- 

ωι 

9: 
9 . 2 / Ν “ 3 ν ἘΝ ΟΣ 
ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγά- 

΄σ Ν Ν 

πη, ἵνα περιπατώμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐ- 
“ ας » Ν η) 9 θὼ 5 ’ 

τοῦ. αὑτη ἐστὶν ἡ ἐντολή", καθὼς ἠκού- 
στ. ] ” “ σ » “αὶ ΄σ 

'σατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. 
ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, 
οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχό- 
μενον ἐν σαρκί. οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ 

8. ὁ ἀντίχριστος. βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ 
ἃ 

ἀπολέσωμεν" ἃ εἰργασάμεθαῦ, ἀλλὰ μισθὸν 

πλήρη ἀπολάβωμεν, πᾶς ὁ παραβαίνωνϑ 
ν ” πὸ - - - 

καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, 
κ᾿ 3 ” πε ΄ » - - - 

Θεὸν οὐκ ἔχει ὃ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ 
- - Ν , 

Χριστοῦ”, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν 
ΕΣ ”/ ΄ 

10 υἱὸν ἔχει. εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ 
᾿ Ν ΄ Ν 

ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβά- 
3 νὰ 3 οι 0} Ἂν / 3 “ Ν 

νετε αυτον εις οικιαν, Και χαιρειν αὐτῷ μη 

-α 

Φ 

λέγετε᾽ ὃ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ 
ος ρα σρς Ἂς 

τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 
Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἠβουλήθην 

διὰ χάρτου καὶ μέλανος" ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν 19 
πρὸς ὑμᾶς, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, 

ὃ ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν! ἢ πεπληρωμένη. ἀσπά- 
ζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς 
ἐκλεκτῆς. ἀμήν.13 

ιῷ 

ω 

1 ἡμῶν 
2 

δ 

6 

7 

8 

9 

ΟΠι. Ἰζυρίου 

ἀπολέσητε 

Δ͵αγᾳ. εἰργάσασθε 

ἀπολάβητε 

προάγων 

ον. τοῦ Χριστοῦ 

γενέσθαι 

- “ 

ὑμῶν 

οπι. ἀμήν. 



ΤΗΕ  ΤΗΙΒΡ ἘΕΡΙΡΤΙΕ ΟΕ 

}0Ἡ Ν. 

1611 
1 ΤῊΞ Ἐ]ᾷσν ππίο {πὸ γα] ρε]ογεά 

ἀα1πβ, ποπ 1 ον ἴ1π ὑπὸ (ναῃ: 
2 Ῥε]ονεά, ΤΙ 15} Ρουθ 811 (πρβ 

ἐμαΐ οι ππαγαςδ{ Ῥτοβρεγ απᾶ Ῥο ἴῃ 
Ἰδεα]{1, 6Υεη ας ὑΠ γ 5011] Ῥγοβρετεί]. 
8 Ἐον 1 τε]οῖσεά ϱτεαἰΙγ ππεη {ΠῸ 

Ῥγεί]οι οατηθ απᾶ θεββοά οὐ ο 
απιζ] ἐ]ιαῦ 15 ἴῃ {π66, θύῃ αξ ποια 
πγαΠκοςῦ ἴῃ {π6 (α{]. 
4 Ἰ ΊἸιαγο πο στοεαίαεν 1907, ἴ]αι {ο 

Ίιθα ἐλαῖ τὴν ΟΠ] ἄγη πγα]]ς ἴῃ ὑσαίῃ. 
ὅ Ῥο]ονεᾶ, ποι ἄοεξί Γαιμ{α]]γ 

πΙαίβοθνοΥ {ποια ἄοεβῖ {ο ἴ]ιο Ὦγε- 
{πτοπι, απιᾷ {0ο ΒΙΤΑΠΡΕΙΑ: 
ὁ Ισ] Ίανο Ώουπε γι ύπ655 οἳ [ΠΥ 

ἁματΙγ Ῥοΐογα ἴμε Ομ ἢ : πποτη 1 
Ώιοα Ῥγίηρ {ουνγανᾶ ο {πὶ} ΟΠ ΠΟΥ 
α[ΐογ ἃ ϱοᾷ]ψ βοτῦ, ὑποτι βΠα]{ ἆο πγεῃ: 
7 Ῥεσαπξο ἴ]λαί {ου 115. ΝαπιεΒ 
ΒΚ {1ου ποπ ἴον, ἰακίηρ πο- 
ἐπίηρ' οὗ {με ἀεπΠ]εβ. 
8 Ὑ]ο ἰμογοίογο οπσ]Ώ{ {ο τοσθῖνο 

ΡΙΟΗ, ὑ]ιαῦ πνο τηϊρ{ Ῥε {εΠοσγ]ιο]ρεν» 
{ο {πο {παζμ. 
91 τούς ππίο {πὸ ΟΠανομ, Ῥαἱ 

Ῥ1οί6ρΠθς, νο Ἰογεί] {ο ΊἸανε ἴ]α 
ΡΥδεπΙΠΘηςθ ΑΠΠΟΠΡ ποτ, τοσθϊγεί]ι 
τι5 ποῦ. 
10 ιονοίογο 1 Τ οοτηθ, Τ 1] το- 

ΙΙΠΘΙ1Ρ6Υ 115 ἄσοαᾶς 1 ἢ ο ἀορίῃ, 
Ῥναρ ασαϊπςδῦ τι ση ππαΠοῖος 
ποτάς: απά ποὺ εοπίοπΏ {Ππογενν{ῃ, 
πθῖηον ἀοῦμ Ἡα Πϊτη 56} χεοαῖνθ {πὸ 
Ῥτδίμτοαι, απά Του! Δ οί] ἐποπα {λα 
νοῦ], απᾶ οαδίεί] ποτ οαὖ οἵ {Π6 
ΟππατοἩ. 
11 Ῥε]ονεᾶ, {ο]]ονγ ποῦ αυ πο ἢ 

18 ον!], Ότι ναί ΒΟ 15 ροοᾷ. ο 
Ὠιαῦ ἀοοί] σοοᾷ, 15 οὗ αοᾶ: Ῥαῦ πα 
Όιαξ ἀοθί]ι ον1], Παζ] τοῦ βοὴ ο. 
19 Ῥσαπιείγίάς μα σοοᾷ τεροτί οὗ 

41] 1ηθτ, αππᾶ οὗ {π6 ἐπί] 10561: γεα, 
απιᾷ νο αἶδο Ῥεαν τοοοχᾶ, απά γα 
Ίσπουνυ ελα! οἳχ ΤΘΟΟΥΩ͂ 15 {Υπο. 
18 Τ1αᾶ 1παπγ {μήπρς {ο πτ{{α, θα 

1 νι] ποὺ σα π]ς απᾶ Ῥεη τυ 
πηΐο {Π66. 
14 Βευύ Τ απιρί Τ 5118}} ΠΟΥ 5οα 

{Π66, απᾶ τε 5Π8]] ΞΡ δῖ "Ταος {ο {ᾳα6ο. 
Ῥραςς Ῥε {ο ἴπεο. Οτν ἔλθη 5 βαϊαΐθ 
ιορ. (τεεῖ {116 Γγιεπᾶς ΒΥ πβπηο, 

1 

1881 
1. ἸΤῊΒ 6] ου τιηΐο ἀαἶπβ {116 Ῥε- 

Ἰονεᾶ, π]οπα 1 ον ἴῃ γαζῃ. 
2 ΒΒεϊογθᾶ, 1 Ῥγὰν μαι ἴῃ 81] 

{π|ηρ5 ὕποτι τπαγεβί ῬΙΌΒΡΟΙ δᾶ 
Ῥοα]πι Π1681}}}, οΥεπ ἃ5 ὑῃγ βοπ]Ώτοβ- 

8. Ῥϑιθίῃ. Έον 11ταο]οϊοεᾷ σγοα{]γ, 
ψηλα Ῥγείηγεπ οπππθαπᾷ Ῥαγο σνί- 
655 πηΐο {1 ναί], ετεη 8.5 {ποια 

4 ννα]κοςῦ ἴῃ ἐσαίῃ. (πεαίεγ 270. 
Ίιαγο Τποπς {λατ 8 {Π15, {ο Ἠθαν οἳ 
τὴν ομάτοε γα ]]ατς ἴῃ {π6 {τα{]. 

Ῥο]οναᾶ, οποια ἀοεδί α Γαλ μ{α] 
πνον]ς ἴῃ τυ παύβοθυθυ {μοι ἀ4οθρί 
ον μετα (πας απο Ῥγείμτει 
ΔΩ βίγαηρενς 1 Π81; νο Ῥαγα 
εὐ πδ 85 {ο ΤΗΥ Ίογο Ῥαΐοτο {Π6 
ΟἨπΙΤΟΙ: ποτα {ποια νη]ὸ ἄο πο]] 
{ο βού Γουγατά οἩἳ {Παιν 1ο1ΥΠΕ6Υ. 
πιοτ!]ψ οὗ ἀοᾶ: Ῥεσαπξο ἔλπαί 
ἴον {μα βα]α οὗ {πο Ναππο {πὸ ν 
νοη{ Του, {α]άτιρ ποὐμῖηρ οὗ ἐπ 
(θη 165. ΎΜε {Ποαγείογο οπρηὗ 6ο 
ΨΕΙΟΟΠΊΘ 5110 }}, ὑπῶῦ πνο τπαγ Ῥα 
16]1οτγ-πγοΥκεΥς πα. {Π6 ἐστι. 

Ὁ Τ ντοίθ βοιηθνπδὺ ππίο {ο 
πατε: Ῥαῦς Ῥιοίτορ]μαβ, πο 
Ἰογεῦ]Ἡ {ο Ἠαγεα λε Ῥγεσιηϊπθτισα 
41ποΟΠς (Ποπ, τεσαϊγεί] τις ποῦ. 

σι 

σο 

-Ἱ 

[ο ο) 

10 Ἐπενοαίοτοα, 1 1 σσπᾳθ, 1 νπ]] Ῥτϊπς 
{ο ΤΟΙΠΘΙΌΥ ΠΟΘ Ἠ15 πγοτ]ςς πΠ]ς] 
Ίο ἀοδίῃ, ῥρταὔῖτισ ἀρ ῖ τ δῦ ας νηἩ 
γν]ο]κεᾷ πονάς: απά ποὺ εοπεπό 
{μου θυ, πο ΠΥ ἆο]ι Π 6 ΠΙ τ 561} 
γθρθΊνο {πο ῬγείμτοἨ, απᾶ Έλοπα 
τμαί σοῦ Τε {οτριάᾶσίαι, απᾶ 
σαβίδί]ι έΠεπι ος οὗ πὸ οἨπανο]. 
Ῥε]ονεᾶ, Ππηϊ{α{ο ποὺ ια ῦ νυμΙσ]ι 
15 ον], θαῦ ναί νηήσ]ι 15 σοοᾶ. 
Ἠο {Παὖ ἄοεί] σοοᾷ 15 οἵ ἀοα: Β6 
{ηδὺ ἀοεί] ον1] μα ἢ ποῦ βαση (ο. 
Ῥοαπιαίτίαβ Πα ἢ {Π6 τυ! 1655 οἳ 81} 
πισπι, απᾶ οἳ {π6 ὑγα{] 1561 : τεα, 
ἴθ 4150 Ῥεαν ὙΠ 655 ; απιᾷ 1]ιοι 
Ἰαιογγαςί ὑπ οαν νυ Π|655 15 {Υπο. 

μα 

τῷ 

15. ΤΠδατηδην {Π|πρ5 {οπντ]ζθ ππ{ο 
{Π|66, θαΐ Τ απ ἀν 11’ {ο νΊτε 
ἔλεπι το ὕπθ6 σπα ἴῃ ἃπᾶ Ῥεη: 
θα Τ]1ορς κΠοτ{]γ{ο 566 {Π66, πᾶ 
πνο 518] Εροα]ς{ασς ἰο ἔδοθ. Ῥδαςσε 
δ αὐῖο π66. ΤΠ6 ἐλ] μα5 βα αι 
1866. ϑ'αϊαίο [πὸ {θη 45 Ὦγ παπ1θ. 

᾿- 

1ου, 
γε]οῖσος 
σγεαίζν, 
2ο]ιογι 
γε οι 
6ΟΠι6 
απιᾶ Όεαχ 
«οἱέγιο58 

3 ΟΠΙΘ 
αποϊοηό 
απ Ποσῖ- 
{165 τοδὰ 
σγαος. 

505, 
ἐμι686 
{Π] 68, 
ἐπαΐ 1 
πια 
εαν 
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1 

] 

Ι0ΟΑΝΝΟΤ3Η 

πΠπΙσπσι” ΤΡΊΤΗΣ 

1 ὋὉ πρεσβύ Ταχ  δ - ὃν ἑ / 
ρεσβύτερος Ῥαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγω 

» ὑπ ἮΙ } ἐμ 

ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. 
ο 2Α. ΄ Ν ’ », / 3 9 γαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐο- 

- Ν « / Δ -} ΄“- ; 

δοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου 
ε / ” / Ν 5» ’ Ὶ 

3 ἢ ψυχή. ἐχάρην γὰρ λίαν, ἐρχομένων ἀδελ- 
“ αἵ / ” Ὁ) / Ν 

φῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς 
ων] 5 / - ΄ / 

4 σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. µειζοτέραν τού- 
Ε] Ὁ 3 ΄, 

των οὐκ ἔχω χαράν!, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα 
ο 9 / - ἐν” ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 

3 , Ν - ἃ »»" 3 / 

ὃ ᾿Αγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ 
3 Ν ὰ 

εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ εἰς τοὺς ξένους, οἳ 
” ” , 

ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλη- 
, ΜΙ ἃ “ / , 54) 

σίας" οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως 
- - δ - 2 / -“ 

τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 

ς. 

ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθ- 

8 νῶνῦ, ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ἀπολαμβάνειν 

τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ 
. / 
ἀληθείᾳ. 

9. Ἔγραψαῖ τῇ ἐκκλησίᾳ᾽ ἀλλ᾽ ὁ φιλοπρω- 
/ ΕῚ ΄ Ν 5 » ’ὔ « - 

τεύων αὐτῶν Διοτρεφὴς οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 
0 διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα 

Δ - - - πεῖς 
ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς" καὶ 

Δ 3, 

ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις, οὔτε αὐτὸς ἐπι- Ἡ [ἐ! 2 

δέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομέ- 

νους κωλύει, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 

"“- 
59 ΄ Δ - 9 / 3 μ᾽ " 3 

ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγα- 
᾽ Ἐς - πος Ὁ 

θόν. ὁ ἀγαθοποιών ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστίν' ὁ 

ιῳ δὲ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακε τὸν Θεόν. Δη- 
/ , ς ΔΝ / ΔΝ η | µητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων, καὶ ὑπ 

αὐτῆς τῆς ἀληθείας καὶ ἡμεῖς δὲ µαρτυ- 

ροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμών 
2 τιν." ] 
ἀληθής ἐστι. 

8 Πολλὰ εἶχον γράφειν 10, ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ 

μέλανος καὶ καλάμου σοι γράψαι" ἐλπίζω 

δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε, καὶ στόμα πρὸς στόμα 

“- 

/ 4} 9 , , ε λαλήσομεν. εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ 
/ ” Φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾽ ὄνομα. 

1 49. χάριν 
τ᾽ αὐᾷ τῇ 

ὃ τοῦτο 

3 Οπι. αὐτοῦ 

5 ἐθνικῶν 

6 ὑπολαμβάνειν 

7 (ψά) «(ά τι 

8 οῃλ. δὲ 

9. οἶδας 

19 γράψαι σοι 

Ἡ γράφειν 



ο} 

4.4 

ΤΩ ε 

Τ 0", 
γγϊηοῖ- 
»αϊιέν. 

16). 
Οἰ 67". 

ΣΖοςῇ. 
9. 2 . 

ΤΗΕ  αΒΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΟΤΊΤΙΕ ΟΡ 

ΠΤ). 
] 1611 

1 1στε {πὸ βουνδηῦ οὗ ᾖα6ρας ΟἨτ]βί; 
απᾷ Ῥτούῦ]μεγ οὗ /απ165, {ο επι {]ιαί 
36 βαποΠεά Ὦγ ἀοά ιο Ἐαίμου, 
απᾶ Ῥγοβεγνεά 1π 9 αδας Οµτ]δί, απᾶ 
σα]]εί : 
2 Μογχογ πηΐο γοα, απᾶ Ῥεαςο, απᾶ 

Ίογο Ῥο τηρεί. 
5. Ῥο]ογεά, π]θη Τ ραγο αἱ] ἁπι- 

σεπσθ {ο πο ππ{ο οι οὗ {πο 6οΠ]- 
ΓπποἩ βα]ναβίοἩ: Ὁ γγαδ πθε[α] {οΥ 
Ἴπηθ {ο Ἠπῖίο πηΐο γοα, απᾶ εχλοτί 
γοα ἴ]αῦ γο βλοπ]ά εατπεβί]γ 601- 

ΕΠ νου θα ππ{ο {π6 ϑαϊηΐβ. 

οτζαἶπιθς {ο {Π15 σΘομθιηπε οι, 11]- 
σοᾷἵψ τησ, ὑπγηῖς ἴ]ιο σγαςο οὗ οτν 
ἄοᾶ Ἰπίο ΙαβοϊνΙοιβδΠεΒΣ, απᾶ θην - 
Ίῃπσ {π6 οπΙγ Τιονά ἄοᾶ, απά ον 
ΤιοΥ ᾗοδας ΟΠ βῦ. 
ὅ Τ 11 ὑπουϑίοσο Ῥαῦ τοα ἴῃ 16- 

ΤΠΘΙΠΡΥαΊΟΘ, {ποασ] γα οπσθ ΠΟῪ 
{Π15, Ἰον ἐμπαὺ ο Τιονᾷ Πανίης 
πανοᾷ {μο Ῥεορ]ο οτί οἵ {πὸ Ἰαπᾷ οὗ 
Ἠστρί αἲιουγατᾶα ἀεβίνογοᾶ ναι 
ὑμπαῦ Ῥε]ενοας πού. 
6 Απά ὑπὸ Απσοῖς τυ Ἱκορί ποὺ 

Πιαῖν | ανβῖ οδίαίο, Ῥαί 1ο[6 {Π|6 11 οσύτι 
Παβία ο, 6 Ἠα ἢ τ ΒΟΥ θα ἴῃ 6Υοι- 
Ἰαβήῖτπς ΟΠ ἰὴ 5 ππᾷθΥ 4αΤΊΠΘβΒ, πιο 

| Πιο ἡπαστηρηΐ οἳ {Π6 ρτοαῦ ἄαγ. 
7 Ἔνθ ἃ5 βοᾷοπι απᾶ οπιοσΥµα, 

απά {πὸ οἵᾷες αροταΏ ποπ, ἴῃ Π]κο 
ΤΗΔΗἨΘΥ ρἰνίπς {Ποπηδε]γεβ ονθΥ {ο 
{ογηϊσαβῖοι, αππά σοΐπσ αἴ[ον Τβίγαησα 
Β6ΡΗ, αγο βοῦ Του τ] ον απ οχατηρ]ο, 
ο ος 86 νϑηρθᾶποθ οὗ οἴενα] 
16. 
8 Τικευγῖβο α]δο ]ιαρο ΠΥ ἄτααπι- 

6Υ5 4οβ]1ο {Π Παβ]ι, ἀεβρῖδε ἀοταϊπίοῃ, 
απιά βροα]ς ον!] οὐ ἄἰσπ][ῖαρ. 
9. Υεῦ Μ1ο]ιαε] {ιο Αχοβαπσα], θη 
ορπ{σπά παρ πα {Π6 ἄεν]] "6 αἸβρείθα 
αροτπί {ο Ῥοᾶγ οὗ Μοβοας, ἄατδῦ ποὺ 
Ῥτϊηπρ αραϊηςί Ἠϊπη ἃ γαῖΠτρ αοσπδα- 
ΠοἨ, αἱ ρα], "Τ]οΤιονά σαῖς ἔ]θο. 
10 Βυΐ {Ππ656 βροαα]ς οτι] οὗ ἴλοβα 
πρ, νο] {αγ πον ποῦ: Ότί 
ναί (που Ίππο πα ζαντα]]γ, α5 Ὀγαίο 
Ῥοαβί5, 1π {11οβο {µήπρ5 ἔλογ οοιγαρ 
{διηβε]νας. 
11 ου απίο ἔμεπα, {ον ἐμπου Πᾶνα 

Ροπθ ἴῃ {μα τὰν οὗ δίῃ, απ ΤΑ 

{επᾶᾷ ον {Π6 ἔα. ὙΠῸ πγαξβ οπου | 

4 Έον {Π6 16 ατα οθγαῖη της ογερί | 
τς ἀπ πΠΕΥΥΑΥΘΡ, ὙΠῸ ΊΥ6ΥΘ Ῥοΐοχο οὗ οἱ 

| 
ἱ 

1. 

ἰὼ 

δι 

͵10 

11 

1881 
159Α5, ἃ 1βογγαηῦ οἳ ἆθβαβ 

Ο1βῦ, πα Ὀτοίμεν οὐ «{απῃςβ, 
310 ἔπετη ὑμπαὺ 816 σα]]αᾶ, Ώε]οναᾶ 
ἴῃ αοᾶ {πῸ Ἐαζμθν, απᾶ Ἱκαρί ἔοχ 
Ίοβας5 Ομτὶβῦ: Μετογ απίο γοα 
απᾶ Ῥοασε απιά Ίουο Ῥο τη] 1 }01166. 

Ῥε]οτεᾶ, 116 1 παβ σινῖης 
ὉΠ ἀήρεπος {ο ππ]ίο πηΐο γοα 
οἳ οἱ οΟΠΙΙΠΟΠ βα]ναΙοὮ, 1 παξ 
οοπβίταϊπεᾶ ἴο πο πηΐο γοα 
οχλοτγΏηςσ τοι {ο οοπίεπᾶ οαχ- 
ποθβί]γ {ου ιο [10 }} Ισ πγαβοποθ 
ΤΟΥ 8}1 ἀεῄγοτας απ{ο {1ο βαϊηΐβ. 
Έον ἴΠεγο 816 οργίαϊπ 1ΠΕΠ ογορί 
ἴῃ ῬτϊνΙγ, ετσι ΠΥ ὙΠῸ Ίγεγε 
οἵ οἹ]α βϑῦ Του ππ{ο {815 σοπᾶεπῃ- 
δ ύϊοη, ππσοᾶ]γ τησ, ὑαυ αἱ ηρ' ὑπ 6 
6νασε οὗ οὐχ ἄοά [ηἴο ]αβοῖνΙοὮβ- 
11655, απᾶ ἀθη ]ηρ' ϑ οἵ" οπ]γ Μαβ- 
του απᾶ Ποτά, 6515 ΟἸγ δῦ. 

Νοῦν 1 ἀεβῖτο {ο Ῥιΐ γοι ἴῃ Υ6- 
1ΠΘΙΙΡΤαΊΦΘ, ΠΟῸΡἢ γε Ίκπουν 81] 
πρ οηςς ΤΟΥ 81], Ἠουγ ια ῦ 4{ΠῸ6 
Τιονᾶ, Πανίησ 5ανεᾶ α Ῥεορ]ο οτῦ 
οὗ {πΠ6 Ἰαπᾶ οἵ Ἡστρί, ὅ αξογπνανά 
ἀοβίγογοαᾶ ύπαιη {Ππᾶὖ ρεΗαενες πού. 
Απιά αησε]5 πυΙΕἩ Ἱκερῦ ποῦ ὑπ οῖν 
οὗ ργποϊραΠίςσ, Ῥαί 1ος αι 
Ῥχορεν πα θ᾽ αὐϊοι, Ἡ6 Πα} Ἱκαρί Ίτι 
ογετ]αβῶπισ Ῥοπάβ τ} ΟΥ̓ ἀαγ]σπεβς 
ππ{ο πα ]πᾷσαιησπί οὗ {116 σγεαῦ 
αγ. Έναν ας Βοᾷοτῃ απᾶ (4ΟΠΠΟΥ- 
γαἩ, απιᾶ {π6 οἱδ16β αροταῦ {Π 61}, 
Ἱανίησ ἴῃ Ἠ]το ΤΠ ΠΟΥ Ισ] {1656 
σἴνθη {απιβεΙγεςβ ΟΥ̓ΘῚ {ο {ογπῖ- 
οαΜ1οπ, απᾶ ροπο α[ζον βἴγαησο 
Π65}), αγα δε {ογ]ιδαβ αι οχατηρ]ο, 
βιΠετίησ {πο ραπΙβμπησηῦ οἳ εἴετ- 
πα] χα. Ὑ δῦ 1 Π]κοτηαΏΘΥ [658 
α͵50 1ῃ ἐποὶν ἀὐθατηϊηρβ 46Η]6 {πα 
ΏοΡΗ, απᾶ βοῦ δὖ ποιρ]ῦ ἀοπι- 
πΙοἩ, απ 181] αὖ ΤάϊσιΠ 165. Βαΐ 
ΜΊΘΠ86Ι [Π6 αγομαἸρε], ΘῈ 601 - 
{επ( σης πα] {1ο ἀαν]] ο αἸἰβραίθα 
αροπύ {πε Ῥοάγ οὗ Μοβας, ἀἄπτεί 
ποῦ θυ Πρ ἀσαϊηδὺ Ὠΐτη ἃ ΥΔΙΠ ΠΡ 
Τπασοχηθηΐῦ, θαὐ Βαϊ, ΤῊ Τιογ γο- 
Ῥπ]κείμεα. Βα{ Π 656 ΤᾺ ]]} αὖ ν]αϊ- 
ΒΟΘΥΘΥ ὑπ] ηρ5 0 Π6 0 ΠΟΠ ποῦ: απᾷ 
νηιαῦ {ποὺ ππάεγβίαπά παΙτα]Πγ, 
Ἠ]κα πο ογεαίατεβ νηἑλοπί 1εα- 
501), 1Π {Π 656 ΓΠΙΠρβΒ αγο {Παγ ὃ ἆ6- 
β{τογεᾶ. Ίος απζο ὑπ ΤῊ] ἔου {Πατ 
υγϑηῦ ἴῃ ὑπ Ίγαγ οὗ Οα1π, δια ϑ δὴ 

1ατ. 
Λοπιζ- 
ϑεγυαηΐ. 

305, ἐὸ 
{1161 ἐϊιαΐ 
αγε δε- 
1ουειῖ 17» 
σοᾶ ἐπε 
Μαΐῃμο), 
απὰ Κορὲ 
ΤΟΥ͂ εδ 
σλγῖϑοὶ, 
Ρεῖηπς 
οαζεᾶ 

8 ον, {πε 
οπή 
ΔΙακέον", 
απιά 010" 
1γ 
σδς 
Ομγ δὲ 

4 ΜαπΥ 
Υ6ΥΥ 
αποϊθηί, 
απαθιοτ]- 
{165 του 
εδις. 

ὅ ἃν. {ο 
φεζογιᾷ 
{ἶπιο. 

502, ας 
απι ειῦ- 
απερίε ο 
εἴεγγιαῖ 
1ΐγα, δις] 
Τεγῖπις 
Ῥειιυῖδ}.- 
πιεί 

Τ αν. 
σίογ (δ. 

8 ΟΥ̓, 60}"- 
Ῥαρίοα 

9 05, σας 
ἐπ δηι- 
5οἴυεξ 
αιυαψ 
ἐμ οι]. 



ΤΟΎ ΔΙΝ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ. 

᾽ “ ΄ ω “ Ὶ 

1 Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς 
Ἀφ, / - ” - Ν ε / δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἡγιασμέ- 

νοις, καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρηµένοις, κλη- 
9 νι ἐὰν ων Ν ο ΔΝ 5 / 

3 τοῖς᾽ ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πλη- 

θυνθείη. 
3 ’ ΄σ ᾿ [2 

8 ᾿Δγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος 
γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς" σωτηρίας, 

ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν 
Ε} Ψ, ΄“ [2 ξ / Ψν 

ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς 

μ- ἁγίοις πίστει. παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄν- 

θρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο 

τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν 

μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον 

δεσπότην Θεόν," καὶ Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 

Χριστὸν ἀρνούμενοι. 

ὅ Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας 
ὑμᾶς, ἅπαξ τοῦτοῦ, ὅτι ὁ Κύριος", λαὸν 
ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς 

ὁ μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. ἀγγέλους τε 

τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ 

ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν 
μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον 
τετήρηκεν. ὡς Σόδομα καὶ Τόμορρα, καὶ αἱ 
περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τούτοις τρό- 
πονῖ ἐκπορνεύσασαι, καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω 

-ἲ 

, - Π 

σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς 
΄ 6 ’ 

αἰωνίου» δίκην ὑπέχουσαι. ὁμοίως μέντοι 
8 / , 

καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαί- 
/ ΔΝ } - ΄ Ν 

νουσι, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξας δὲ 
΄ ς » ’ 

βλασφημοῖῦσιω. ὃ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγε- 
λος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακριωόµενος διελέ- 

ΔΝ ν᾽ ΄ : , / . 

Ύετο περὶ τοῦ Μωσέως σώματος, οὐκ 

σ 

«2 

ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, 
ὅτις 5΄. 8 ᾿ ΓΕ 

10 ἀλλ᾽ εἶπεν, ᾿Επιτιμήσαι σοι Κύριος. οὗτοι 
ὦ Ν 3 » 9 ε αἵ 

δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασι βλασφημοῦσιν᾽ ὅσα 
Ν κ ῃ κ τι - 3. 

δὲ φυσικῶς, ὡς τὰ ἄλογα ζῶα, ἐπίσταν- 
Ε / ’ ζην 2 δι 

11 ται, ἐν τούτοις φθείρονται. οὐαὶ αὐτοῖς -- 

σ “ ὁδῷ “ Κ 7. 5 6 ΔΝ ΄σ 

οτι Τῇ ο ῳ του αιν επορευσησαν, Και Τῇ 

1 ἠγαπηαένοις 

3 ᾳἀἰᾷ ἡμῶν 

ὃ οηι. Θεόν, (Ἠατῃ. 
δεσπότην, καὶ) 

4 οπι. ὑμᾶς 

ὅ πάντα 

ὁ Τατᾳ. Ἰησοῦς 

7 τρόπον τούτοις 

5 (0Ιαχᾳ. δεῖγμα πυρὸς 
αἰωνίου,) 
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στοθ(1]γ αξ{θγ {μα 6ΥΥΟΥ οὗ Ῥααατη, 
{ου ταπαχᾶ, απᾶ Ῥογίθμεᾶ ἴῃ {Π6 
σαϊηδαγίησ οὗ Οοτο. 
12 Ἔμποβο ατα βροῦβ ἴῃ τον Γεαβῖς 

οὗ οματΙζσ, π]οι {πεγ {εαδί ση] 
τοα, Τεεάϊπρ {πεπιβε]τες πημοπί 
{ραχ: ε]οτᾶς {πετ ατα νημοτ{ νγαΐθυ, 
σαχτ1εᾷ “Ώροπί οὗ πηιᾶς, {965 σ]ιοβε 
{γιο ιν θέ, πι λοτίέ {γα ξ, ἔνθ 8 
ἀεαᾶ, Ῥ]αο]κοεᾶ πρ Ὦγ {πὸ τοοίΒ. 
158 Ῥαρίπσ ππανοθς οὗ {16 56εα, Γοα1Π- 

Ίης οαὖ {μαῖν οσα 5Ἡα1Π6, ππαπετίης 
5{αΥ5. {ο π/οτη 15 ταβογγαᾷ {Π6 Ῥ]ασ]ς- 
πθ55 οὗ ἄατ]αιεδς ΤοΥ εΥοΥ. 
14 Απᾶ ἘποςἨ αἱξο, {π6 5οτεπ{Ἡ 

{ποτ Αάαπι, Ῥτορ]εβιεά οὗ (μεςδο, 
φαγίπσ, Ῥο]ο]ά, ἴ]ιο Τιοτᾷ οοπιεί]ι 
ἢ ἔθ (λλοιδαπᾶς οὗ Ἠ5 βαϊηίς, 
15 Τὸ οχκεσαί{ε Ἱπᾶᾷσπιεπῦ προπ 8]], 
ΔΗ {ο εοπνίπςσθ 81 {Παῖ αγο ππρος]γ 
απποιςσ πετ, οὗ 811] {ποῖ ππροᾶ]1γ 
ἄεεάᾶς ΒΟ {ἴπεγ Ίατο απσοᾶ]γ 
Θοτητηϊ θα, απᾶ οἵ 811 ια Ἰατά 
βρεεέλεδ, ΟΝ ὉΠΡΌΟΘΙΥ ΒΙΠΠΘΥΒ 
Ἠαγο βΡροκεπ ἃρδϊηβῦ Ὠΐτη. 
10 ΤΉ 56 αγο ΠΠΙΤΗΊΥΘΥ5, οοπηΡ]α1τ] - 

615. γα] τισ αἴξου {]αῖν ονπι]αβδίς, απᾶ 
Ώιαίγ τποπ{Ἡ βρεακεί] στεαί 5πγε] πας 
ΟΣ δ, Πανῖτιρ ΤΏ ΘΠ 5. Ῥ6ΥΡΟΠΣ 1π 86- 
πηϊγαΙοπ Ῥθεατςδε οἵ δανδηΐαρθ. 
17 Ῥαΐ Ῥε]ογαᾶ, 1εΠἹεΠΙΡΕΥ γ ἴ]ο 

πιογᾶς, πΠΙοἩ πγ6χγθ 6ροκειι Ῥεΐοτε οὗ 
{π6 Αροδίε5 οὗ ους Τον {6518 
Οομνῖςε: 
18 Πῆοιν ἴμαῖ {πον {ο]ᾷ γοα ον 

5μοτ]ά Ὦο τποσκοατς ἵπ ἐπ Ἰαϑὺ πιο, 
ὙΠῸ β]οπ]ά πγα]]ς αἲίεν ἐιεῖν οσα 
πηρσοᾶ]σ Παςδί5. 
19 Ἔ]λαςδο "ΡῈ {αγ πνπο 5εραγα[ε 

ΏΠπεπηφδε]νες, βεηδια1, Πανίσ ποῦ {μα 
ΒΡ. 
20 Βαυΐ γο Ῥε]ογεᾶ, Ῥπ]άϊησ τρ 

γοιχβε]νθΒβ ΟἹ. τοἩν τποδέ 1οἱγ ἔα}, 
ῬρταγΊτπρ ἴῃ ο Ποῖψ ἀΠοςί, 
21 Χεερ γοτπγβε]νες ἴῃ {πΠ6 Ίοταο οὗ 

αοᾶ, ]οοίάπρ Του ἔμα τηθτογ οἳ οἵ" 
Τιονᾷ “65τ5 Ομτ]δῦ ππ{ο εἴεγπα] 116. 
22. Απᾶ οἳ 8οτης Ἠαγο 6ΟΙΠΡΔΡΡΙΟΙ, 

πια] ίησ ἃ 4Ηἤθγεπσο: 
25 Απιᾶ οἴμοανς βᾶγϑ τιν θα, Ρτ]]- 
πρ ποτὰ οαὖ οὗ {πὸ ἤτο; μαύρ ετοειι 
Πιο σαυτηθηῦὺ βροϊθα Ὦγ ἐπθ Περ]. 
24 Νοπ πηΐο Ἠϊτα {πᾶ 15. 8016 {ο 

ΚΘΘΡ γοι ἔἸΌτη {α]Ηπις, απ {ο Ῥγθβθηΐ 
χοῦ 8 1}1655 Ῥε[ογο {Π6 Ῥγοβομές οἳ 
Ἠ18 ρ]ουγ τ Θχοθθαϊηρ 1ογ, 
26 Το ἴἶαο οπΙγ πδο ἀοᾶ ον βα- 

σίου, "6 ρ]ουγ απᾶ πηα]θδίγ, ἀοπῖ- 
Ποπ δα Ῥοπγετ, ΠΟῪ απᾶ ετεν. 
ΑΙΠΘΗ, 

1881 
γ]οξοπς]γ 1π {Π|6 6ΥΥοΥ οὗ Ῥαἶαατα 
{ο Ἠγα, αι Ρουθ ἴῃ {Π6 ϱα1τ- 
5αγίηρ οὗ Κοταμ. Τ]ο6ςε αγο {αγ 
ὙΠῸ 816 1µΙᾷάεπ τους ἴῃ γοιν 
1ογε-ἴθαδίς πει {16Υ ἔθαβὺ 16} 

" τῷ 

τοι, 5ΒΠΘΡΠ ΘΚ 5 ἐμαῦ τυ πουὺὲ θα 
16ος {πετηδε]νες; οοπ 5 τυ ποῦὲ 
πγαΐεχ, εαχτ]οᾷ αἶοπς Ὦγ νηπᾶς: 
απίτηη {ος πα (ος ἔστ, Ὅπγιοε 
ἄεαᾶ, Ῥ]ασκεᾶ τρ Ὦγ ἐπ τους: 

19 ὙΠ πγαγες οὗ {πε 568, {οατηῖης 
οα{ είν οὗ 25Παπ1θ6; Ὑγαπάθι- 
ἵηρ 5ίαΥ5, ΓοΥ Υ/ΠΟΠΙ {6 Ῥ]ασκπεςς 
οὗ ἄατ]πιαδβ μα Ῥεοπ χεβεννθᾷ 

14 Του 6ΤεΥ. 
Ἔπποσ]ι, ἴπα βογαεπ{]ι ἔγοπα Αάαπια, 
ῬΙΌΡΠΘΒΙΘα, δασΊπς, Ῥε]μο]ά, [Π6 
Τιογα «ατης ση] 8 ἔθη {Ποαξαπᾶς 

16 οὗ Πἱ5 ἨοΙψ οπ6Β, ἔο εχεστ{ε ]πᾶσε- 
1ΠΕΠ{ προ 81], απιᾷ {ο οοπγ]οῦ αἲὶ 
{Π6 πησος1Ιψ οὗ 81] 61} ποτ] οἳ 
πησοςποςς πγΙςἩ {μεγ Ἠατο ττῃ- 
6οᾶΙψ πτοπσ]έ, απιᾷ οὗ 811 ἐπ Παυᾷ 
εησς ὙΥΒΙΟ ππσος]ψ ΒΙΠΠΘΥΒ 

16 Ἠαγε ΒΡοΚθὴ ασαϊηςδί Ἠϊπι. Τηεδο 
376 ΤΗΠΙΤΩἨΥΘΥ5, 
γα] τησ αἴξου ἐΠεῖν ]αςίς (απιᾷ ΕΠιεῖτ: 
τη πα ΒΡΘα κοί στοαί βπγε]]ῖης | 
Ὡ0ΟΥα15), ΒΗΘ ηρ χθβρεοί οὗ Ῥουὺ- 
ΒΟἨ5 ΟΥ {Π6 8816 οὗ δαἄνδπίαρθ. 

17 ΒΒαΐ γε, Ῥε]ογεᾶ, τεππβπαΡεΥ γε 
{Πιο σου 5 νυ Βοἢ ἨανγαῬεαπ ΒΡΟΚΘῚ 
Ῥεΐίογα ὈῪ ὑπ αροβί]ες οἳ οταν 

18 Τιονά ἆερας Ομτῖδε: πον ἐπαΐ 
{1α6γ βα1ᾷ {ο γοα, Τ {πε ]αξί Έτηο 
11θγα 5118}} "06 ΤΟ ΚΟΥ 5, πα τσ 
α[ζεν Ἔ{Π6 1} οσα ππσος]γ Ἰαδίς. 

19 Τμεςε ατα {αγ πο Τη8 Κ6 56ρα- 
ΤΩΠΙΟΠΥΒ, ὅδεησια], Πατῖπρ ποῦ ἐπ 6 

20 Βριής. Βαΐ τε, Ῥε]ογεᾶ, Ῥα]ᾶ- 
Ἰηςρ πρ τοπγβε]τεςδ ΟἹ. τοτγ τηοβὺ 
Ποίγσ ἔα, Ῥναγίησ Τη ἐπ Ἠο]γ 

21 Βριντ,κΚεεργοιγεε]γεβΙπ{]λε]ονα 
οὗ ο, ]οο]ίτις ἴον ἴ]ια τπεγογ οὗ 
οἷν Τιογά “6515 Οτ]ςί ππί{ο εἴεν- 

25 πα] Ηΐθ. ΘΑ Πα οἩ 50116 Ἠαγθ τΠεγ- 
28. ογ, Ίππο 816 ἴῃ ἄοπρίς απιᾷ 5οππε 

5876, επα{οΒῖησ ἔ]οπη οτί οἵ ἔ]ε 
χο; απᾷ οπ Βοπιθ Ἠαγο ΤΠΘΥΟΥ 
πητἩ Τεατ; Παδίπσ 6Υεπ {]θ ρατ- 
τηθηῦ εροϊ{εᾷ Ὦγ {πὸ Ποαβ]ι. 

24 Νον πηΐο τη {πδὲ 15 8016 {ο 
σπατᾶ τοι ἴτοπα βππηρῃπς, απᾶ 
{ο βού τοι Ῥε[ογε {1ο Ῥυϑβθῆοθ οἳ 
Ἠ15 σ]ουγ πη]λοτ{ Ῥ]απα]β]ι ἴῃ εκ- 

265 οοοᾶῖης 197, {ο {πε οπ]γ αοα οαν 
Βανίοιχ, ἔΠτοισῃ [6 5τι5 ΟΠ γἸβῦ οἵα 
Τιοτνᾷ, δὲ ϱΊουγ, τη] θδῦυ, ἄοπηϊπΙοπι 
Άπά Ῥοπγεγ, Ῥοΐογθ 811 ἐΐτηθ, απᾶ 
ΠΟΥ, 86 870. εΥΘΙΤΠΟΥΘ. Απ]ο. 

Απά {ο ἴ]αβο αἷβο. 

οοπαρ]αῖπενς, | 

10ος, 
αΡοίς 

3 αν. 
δ]ιαηιοδ, 

δαν. Πὴς 
ποῖν 
γεν ϊαιὶς. 

4 ατ. 
11ο ῦ}" 
οιὔ ἐς 
οΓιώι- 
σοαζζ- 
7ιε88Εδ. 

5ος, 
φιαίιωαἶ : 
ΟΣ, 
απιῖηιαῖ 

6Τ]ο 
ατοασ]κ 
Μαχί πι 
115 
αβδδασο 
ερ, 

αἱδρι]ς 
να γοια 

δατ, 
χιπίο αἰ 
ίπε αὐὸ5. 



ἘΠΙΞΤΟΛῊ ΙΟΥΔΑ. 

πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ 
΄ “- - ᾿ ’ 

1 τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο. οὗτοί 
΄“ "»“ / 

εἰσιν" ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, συν- 
’ { - ΚΠ] ΕΣ / ή ᾿ 

ευωχούμενοι ὑμῖν 10 ἀφόβως ἑαυτοὺς ποι- 
, ᾽ / ” επα τοι- 

µαίνοντες νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων πε- 
. ’ », ριφερόμεναι᾽ δένδρα φθινοπωρινά, ἄκαρπα," 

᾿ ΄ . / 13 δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα' κύματα ἄγρια 
- ’ 

θαλάσσης, ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύ- 
νας' ἀστέρες πλανῆται, οἷς ὁ ζόφος τοῦ 

14 σκότους εἰς τὸν] αἰῶνα τετήρηται. προε- 
Ν ” ΕΣ ΔῈ ΤῊΣ ν 

φήτευσε δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ 

ἜἘνώχ, λέγων, ᾿Ιδού, ἦλθε Κύριος ἐν μυρι- 
- 3 - ΄ ν 

1 ἄσιν ἁγίαις 15 αὐτοῦ, ποιῆσαι κρίσιν κατὰ 
’ Ἅ, » ’ 14 / Ν 2 

πάντων, καὶ ἐξελέγξαι: πάντας τοὺς ἀσε- 
“ -“ , “ ” 

βεῖς αὐτῶν" περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσε- 
ἊΝ ΄“- Φ , ,͵ / 

βείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάν- 
των τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ 
ς ᾽ ” ο 10 ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. οὗτοί εἰσι γογγυσταί, 
μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πο- 

- -” ς 

Ρευόµενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ Ἄ- 
΄ / 16 / Ε ’ 

πέρογκα, θαυμάζοντες 1 πρόσωπα ὠφελείας 
χάριν. 

« ζωη 3..}»5 / / ΩΣ ε ’ ΙΤ Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημά- 
. , " ἧς , 

των τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 
κα , ερ Ῥ λος. α- τς 5 

18 τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" ὅτι ἔλε- 

γον ὑμῖν, ὅτι" ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ" ἔσονται 
ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πο- 

/ - - 9 
Ι9 ρευόµενοι τῶν ἀσεβειῶν. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀπο- 

διορίζοντες ἑαυτούς 15, ψυχικοί, Πνεῦμα μὴ 
9) ἔχοντες, ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, τῇ ἁγιωτάτῃ 

ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς Ὁ, ἐν 
9] Πνεύματι ᾿Αγίῳ προσευχόμενοι, ἑαυτοὺς ἐν 

ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ 
» κ η ολ ο” -- “ 5 
ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς 

953 ζωὴν αἰώνιον. καὶ οὓς μὲν "1 ἐλεεῖτε διακρι- 
88 νόμενοι᾽ οὓς δὲ ἐν φόβῳ σώΐετε, ἐκ τοῦ 

1 - 

πυρὸς ἁρπάζοντες, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ 
τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτώνα. 

- . ΄ / ς ΄“ 2 

». Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἁπταί- 

στους, καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης 
δ ᾽ Ἀν ΡῈ 5 9 / αι Ως 

85 αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, μόνῳ σοφῷ": 
΄σ΄ “ « ” 22 , 24 

Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν”, δόξα καὶ” μεγαλω- 
, / υ κ - - 

σύνη, κράτος καὶ ἐξουσία,” καὶ νῦν καὶ εἰς 
, ΔΝ - 

πάντας τοὺς αἰῶνας. ἀμήν. 

9. αἄᾶ οἱ 

10 ϱπι. ὑμῖν 

Ἡ παραφερόµεαι ( " 
δένδρα φθινοπωρινὰ ᾱ- 
καρπα,) 

13.01, τὸν 

η, η ἁγίαις μυριάσιν 
11 ἐλέγξαι 

οπι. αὐτῶν 

16 (πορευόμενοι (καὶ τὸ 
στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑ- 
πέρογκα), θαυμάζοντες) 

17 ρῃι. ὅτι 

18 ᾿Ἠπ’ ἐσχάτου χρόνου 

19 Οπι. ἑαυτούς 

μη] 3 - “ ε 

50 ἐποικοδομοῦντες ἑαυ- 
τοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμών 
πίστει 

31 ἐλεάτε διακρινομέ- 
νους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ 
πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς 
δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, ἰοτί, 
ΦΙαγσ. ποΐο8 ἴ]ιθ τη 6 γ- 
ταϊπιέ ο) ἐπε γεααίτι 

33. οπι. σοφῷ 

35 αἄᾶ , διὰ Τησοῦ Ἆρι- 
στοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

3 (αᾶᾶ , ) οπι. καὶ 

35 αἄᾶ πρὸ παντὸς τοῦ 
αἰώνος, 

1015 



ἜΤ 6οΣ. 
15. 20. 
οἱ. 1. 
18. 

ὙΠΕΓ6}}..19: 
14. 

ἘΠ δῖ, 
2. ὃ. Φ 

δ Μα, 
24. 90. 

ΤΗΝ ΕΕΒΥΕΤΑΤΙΟΝ 
ΟΣ' 

5. {0ΗΝ ΤῊΝ ΡΙΝΙΝΕ, 

1611 

1 ΤῊ Ἠοενε]αβοι οὗ ᾳεβας ΟΠ υ δῦ, 
ψ/ΠΙΟὮ οὐ ραν απ{ο Ἠϊπα, {ο ΒΘ 
πηΐο Ἠ]β βογναπς ὑΠ]η ΡΒ ση]ο] τητιδί 
ΑΠΟΥΤΕΙΨ οοπιθ {ο Ῥα85: απᾶ Ἰιο βοτιῦ 
απ βἱσπ] πας δέ ὈΥ 115. Απισαὶ απο 
115 βογναΠ{ 011}, 
2 ὝΥΠο Ῥατο γεοοτᾷ οἳ ἴ]ιο ποσὰ οἳ 

αοᾶ, απᾷ οἵ πα {6βΗΗΤΠΟΠΨ οἳ «6515 
Οµτ]βί, απ οὐ 41] {ήπισς ὑπαὺ Τα 
βανν. 
8 Ῥ]οβδεᾶ 15 Ίο {αῦ γάρ, απᾶ 
{αγ ὑπαῦ πρᾶν μα πγοτᾶς οὗ {115 
ῬΥΟΡΊΘΟΥ, απᾶ Ίκοερ ἴ]οβο ὑπ]ηρ5 
ὙΠῸ} αγ νο {που θη: ΤῸ ἴ]α 
{{πὴ6 15 δὖ Παπά. 
4 ἆοἨτ {ο {Π6 βουύθὴ ΟΠάΤέΠΘΡ ἴῃ 

Αβῖα, ἄτασο δε τιηΐο τοι, ἃ πα Ῥοας6, 
{γοπα Ἠϊτα ἔν ΒΊΟΝ 15, απιᾶ νοΙο]ι τγ88, 
84 ΠΟΙ 15 {ο 6ο01Π8, απ ἔνοπι {ο 
ΒΘΥ6Π ΑΡΙΤΙ655 ὙΠΟ 876 Ῥοεΐοτο 115 
ΠΤοΠΘ: 
ὃ Απά ἴνοπι ὧοβας Ολµτῖςί, το 

8 ιο Τα 1 πήύπσβς, δα ἴ]ο 
Ἐβγαῦ Ῥοσοίῦοι οὗ {π6 ἀοαᾶ, απᾶ 
{πὸ Ῥνίπσο οἳ {ο Ἰάπσς. οἳ {πὸ 
θα]: ππ{ο Πἴτη ὑπ ]ονεᾷ ας, Ἑαπᾶ 
σγαβ]ιος τις {τοιη ΟἿ 8115 ἴῃ ΗΒ ΟΥ 
Ῥ]οσά, 
6 Απά αλ Ἐππαᾶο τι. Ἠϊπσς απᾶ 

Ῥτίθβίς απ{ο ἄοά απᾶ 5 Εαίΐμεν: 
{ο Ππίτη Ῥο ρ]ουγ απἆ ἆοπιΙπίοη {0Υ 
6υεν απά εναν, ΑΙΠΘΗ. 
π ἈΒο]ιο]ᾶ Ίϊιο οοπιαῦ]ι σι] ε]οταᾶς, 

απᾶ 6ΥΟΥΥ ογο 5}8}} 566 Ἠϊπα, απιά 
{πιεγ αἱδο υ]ῖο] ρϊογεεᾶ πη: απᾶ 
811 Ἰπιάνεᾶς οὗ ιο εαν] 5181] πναΙ] 
Ῥοσσιδθ οὗ ΠΙτη: ΘΥΕΠ 580. ΑΠΙΘΙ. 
81 απ ΑΊρῃα απᾶ Όπερα, {π6 

Ῥεσίππτις απᾶ ἐπ οπάπρ, βίῃ 
πο Τιονᾶ, πλ] 15, απᾶ πο] 
ν/αΒ, οι Ὑ 10} 18 {ο σοοπ1θ, ὅ]α 
Αμηπϊσιώς. 
91 ἆο]π, πο 8150. απ γοαν Ῥτο- 

παν, δα ἑοπαραπίοἩ ἴῃ ἐγ] θα] ΐοιι, 
απᾶ ἴπὶ {πὸ Ἰάπσάοτη απᾶ ραβεπσθ οἵ 
9655 ΟἸν δύ, να ἴῃ {Π6 1516 (ναί 15 

1981 
1 πε Πογυνοϊαδίϊου οἵ 6 β5 Ομγβῦ, 
ψηλα αοα 1ραγο Ἠϊπι ο 5ΗεΥ; 
ππ{ο 5 2βογγαΠίς, ευεπ Ίλια 
ὠήπσβ νπ]ο]ι τητιϑῦ ΒΠΟΥ ΠΥ οοπ]ε 
{ο Ῥαβ8: απά Π6 βρηῦ απᾶ βἱσπ]- 
Ποᾷ 8:6 Ὦψ 15 απρεὶ απίο ΠΡ 
βεγναηῇ ἆοἨπ; πιο Ῥατο ὙΠ 655 
οὗ {π6Ὸ ποτά οἵ ἀἄοᾶ, «πα οὗ {πὸ 
{αβύπποις οἱ “6815 ΟΠγβύ, 6υεπι 
οὗἉ 411 ήπσς ὑπαῦ ιο βατ. Β]658- 
οα 15. μῈ ὑπδὺ γα, απᾶ {ματ 
ια Ἠθαχ {χι πγογᾶς οὗ {πε Ῥτο- 
ΡΊΘοΟγ, απ Καερ {π6 {Πηρς ΠΟ ΗΕ 
876 υγ] σίεπ {Π 6} 611}: ἔθου {με {πια 
18 δὖ Παπά. 

9 

ο» 

4 «οην ἴο πο βθύθῃ «ἨΙΥο]θβ 
νυηῖο]ι 16 1Π βίῳ: ἄνασς {οτοα 
απά ρθαςς, ποπ Ἠϊπα τυ 6}} 15 
απά νηΙο] νγαξ απ ΑνγμΙσἩ 15 5ο 
οππθ; απᾷ {γτοπῃ πὸ ΒεΥεπ ΒΡΙΙ{8 
τ ΠΟ ἢ ἃγ6 Ῥείογο 118 {πγοπα; απᾶ σι 

{ο ἆθβας ΟἸγ δῦ, 10ο 18 Όλο |! 
Τα 1 νηπιθςς, ὑπὸ πυροῦ οὗ 
{π6 ἀεαᾶ, απά {Π6 τα]οΥ οὗ {π6 
Κῑπρ5 οὗ {π6 θαυ. Ὁτίο Ἠϊπι 
{πῶ ]ογαῦἩ τι8, απᾶ δ]οοβοᾷ τι8 
{γοια Οἵ 515 ὁ Όγ 815 Ῥ]ουᾶ; δηᾶ 
16 τηδᾶδ τς {ο δὲ ἃ Κἰηρᾷομῃ, {ο 
δ Ῥυϊθϑὺβ {ο μ15 ἀἄοᾶ απᾶ Ἐ- 
νου: {ο ἨΙπη ΡῈ {π6 ρ]ουγ απᾷ ια 
ἀσοπηπίοπ Τ{οΥ ΘΥΟῚ απιᾷ 6ΥοΥ. 
ΑπΙΘΠ. ἈἘῬο]ο]ά, 6 οοπιεί] τ! 
{π6 οἸοπάςδ: απιά ετοεχγ απο 5881] 
566 Ἠϊτῃ, απᾶ Όιαογ πυη]σ]ι ριενορᾶ 
Ίππας απᾶ 81] {π6 χήρες οὗ {πὸ 
ΘΑ 5181] τηοῦ ἢ ΟΥ̓ΟΥ Ἠπῃ. 
Ένοαη 50, ΑΠΙΘΗ. 

Ταπῃ 11ο ΑΊρ]α δα ὑμ6 Οπερα, 
Ρα] 81ο Τιονᾷ (οα, ο υνηίσ] 15 
απά ν]ΙσἩ ντος απιά ἀνημΙσο] 18 ῦο 
οοπης, {πο ΑἸτηϊρηΐν. 

9. 190}, τοαν Ῥγοίῃοτ απ ραχ- 
ἰα]κου τυ} γοι ἵη {Π6 ἐγ] θα] ον. 
απᾶ Κἰηράοτη απᾶ ρα[ῖεπισς τολέο]ι 
ὧν πι {θ6β5, ας ἴῃ {μα 1516 {λαί 15 

σ: 

.1 

ο 

10 συ, 
σαυε 
τωιί0 
πα, {ο 
δ11σιυ 
“ηΐο Πεῖδ 
δογυαλ 
3... 
ἐμίγη 5 
όο. 

3 ατ. 
δοηεῖ- 
56Υ- 
υαρ δ: 
8πὰ 50 
1 οαρ]]- 
ουὖ 11158 
Ῥου]ς, 

50ν, 
{ΠῚ 

405, 
το ζο] 
οοΠιοίἶι 

5 ΝαΠΥ 
ααθλου]- 
0165, 
ΒΟΙῚΘ 81)- 
οἰθηΐ, 
γοας 
ἐὐα 5]. 

ὃ ἀν, ἐπ. 

Ταν. 
“ηΐο πὸ 
ασεξδ οΓ 
ἐπὸ αθεδ. 
ΜαΑΠΥ 
αποϊοης 
ααθλοτ]- 
{165 ο] 6 
ο) ια 

{πὲ σοᾶ 

Φ0Υ, ο 
το]ιζο]ι 
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ε 

8 

9 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

ΤΟΥ ΑἸΤΊΟΥΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, 

Ψ “ . - 4 ιῤ 

Αποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν 
». - - ΄ 3 - 4 

αὐτῷ ὁ Θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ, ἃ 
- εἰ ε] 

δεῖ! γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀπο- 
κ ΄ 3 ΄ ΄- ΄ 

στείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ 
“}ν ἃ - 

αὐτοῦ Ἰωάννη, ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ 
- / » -- Γ΄ ΄“ 

Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
“ ο 5 ς 2 / 
ὅσα τε” εἶδε. μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ 

3 ν / - 

οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας 
- ΡΟ οἳ μμ. Ν 

καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα" ὁ γὰρ 
Δ 5 » 

καιρὸς ἐγγύς. 
3 / “ ς Δ . Φϕ “ 3 “- 
Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ 

5 φαῳ / ς αν Ν ΕῚ / ην 8 δι ἃ 

Ασία χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ” ὁ ὧν 
5 ο ΕΗ ΟῚ “ 

καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος". καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ 
/ ο 5 4 

πνευματῶν α εστιν 
᾿ τῆ κ , 
ἐνώπιον τοῦ θρόνου 

οκ πο Νις ο ο ο τε , 
αὐτου καὶ ἄπο ἴησου Χριστοῦ, ὁ μάρτυς 
« , ς » [τ - - 

ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος ἐκδ τῶν νεκρῶν, καὶ 
: 3 - ὩΣ - - 
ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγα- 

« ΄“ ” 

πήσαντιὸ ἡμᾶς, καὶ λούσαντιῖ ἡμᾶς ἀπὸδ 
οτν « - ο . - “ ᾽ -, Ν 

τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ' καὶ 

ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλεῖς καὶϑ ἱερεῖς τῷ Θεῴ σεν ἡμ ρεῖς τῷ Θεῷ 
αἱ πατρὶ αὐτοῦ" αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κρά καὶ πατρ ᾧ ἡ αἱ τὸ κράτος 

Ὶ - Αα . » 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων 1, ἀμήν. 
Ν κ . 

ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐ- 
4 - 5 / τὰ 

τὸν πᾶς ὀφθαλμός, καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέν- 

ἰδού, 

ο Ν / 3 ἦν ε 5 
τησαν καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ 

δα 
φυλαὶ τῆς γῆς. 

3 κα Δ 

Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ώ, ἀρχὴ καὶ τέ- 

/ . , 

ναί, ἀμὴν. 

λος! λέγει ὁ1” Κύριος", ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ 
ε 

ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ. 
ο Αν / ε Ξ 
Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ καὶ ἀδελφὸς ὑμῶν 

καὶ συγκοωωνὸς ἐν τῇ θλίψει. καὶ 
-“" 5 ΄σ 

ἐν τῇ ὃ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ 2. Ἴη- 
΄“΄ ἂν 1, ) ’ » “ / - 

σοῦ Χριστοῦ”, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ 

1 (Μαγη. ὁ Θεός, δεῖξαι 
τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ) 

τῷ Οπι. τε 

ὅ ϱπι, τοῦ 

4 (ἃ) οπι. ἐστιν 

σι οηι. ἐκ 

6 ἀγαπῶντι 
ζ / 

λύσαντι ἰοτί, ποὶ 
πιατη. 

8 ἐκ 

ὃ βασιλείαν, 

10 Μαν. οπι. τῶν αἰώ- 
νων 

οπι. ἀρχὴ καὶ τέλος, 

οπι. ὁ 

αἆᾶ ὁ Θεός (Ἡατῃ. 
Κύριος, ὁ Θεός) 

οπι. καὶ 

ὅ ρῃι. ἐν τῇ 

αὐἀᾷ ἐν 

17 οπι. Χριστοῦ 
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ο ὁ- 

αμα. 
---ς ΓΤ 

Ἅ15, 41. 4. 
ἃ Ἡ. 0, 

1611 

σα]]εᾷ Ῥαίτηοβ, ἔου {Ππ6 του οἵ ἀοᾶ, 
από ΤΟΥ {Π6 [οϑυϊηοην οὔ 6515 ΟΠ υ]δύ. 
10 Τ1ναβ ἴῃ {Π6 βρὶυἹῦ οἩ ἐπ Τιονά”5 

ἄαγ, απιά Ἠοαχγά Ῥε]μϊιᾶ το ἃ ρτεαί 
τοῖσθ, ἃ5 Οὗ ἃ {γππηροῦ, 
1 νο Α]ρ]α απᾶ Οππορα, 
ἴο Βγεδί εὐ μα Ἰα8ί: αΠά  πν]αί 
ποια βϑοϑύ, τυ ἴῃ α Ῥουῖς, απᾶ 5οπᾶ 
10 απο {μα βούθὴ ΟΠἨπΥόμθβ σγμΙο] 
8Υ6 ἴῃ Αβία, ἀπο Ἐρ]μαρας, απ ππ{ο 
ΒΙΗΥΥΠΕ, απᾶ πηΐο Ῥοετραππο, απᾶ 
πηΐο Τηγαίῖγα, απᾶ ππ{ο ΒαΥ415, δ 
Ῥμαάα]ρμῖα, απιά ππ{ο Ταοβῖσρα. 
19 Απᾶ Τ πγποᾶ {ο 866 {ιο γοῖσε 

ἐπαῦ βρακο πα πῃθ. Απά Ῥεῖισ 
ζαγπθᾶ, 1 απ; ΒΕΥΕΠ ρο]άει Οαπά]ο- 
βέ16]ς5, 
19 Απ ἴῃ {πὸ τπ]ᾷβί οὗ ἴ]ια Βεγεῃ 

σαπᾶ]εβθῖο]κς, οπιε Ἰ]κο πηΐο {Ππ6 50. 
οἵ τπαπ, οἸουμοᾶ τι α σατπιεπί 
4ου {ο {πὸ [οοῦ, απᾶ ρ'τί δροαύ {λα 
Ρ8Ρ8 σημα ὦ ρο]άεπ σ]τᾷ]ο. 
14 ἨΙϊ5 Ἰιεαᾶ, απιᾷ 115 ἸαῖΥ5 ΤΟΥ͂Θ 
νο Ἠ]κο ντου], α5 πε 85. ΒΠΟΥΥ, 
δι Ἠῖ5 εσας 10έγε 88 ἃ ἤδτηθ οἵ το, 
15 Απᾶ 115 {οεῦ Ἠ]α πθίο Έπεα 

Ῥταβς, 85 1 που Ῥανπος ἴῃ ἃ Τα1- 
πασθ: απᾶ 15 γοῖσο α5 {Π6 βοππᾷ οἵ 
ΙΠΘΠΥ πγαίετβ. 
16 Απᾶ Ίιο Ἠαᾶ ἴῃ 15 τὶσΏ{ παπᾶ 

ΒΘΥ ΘΗ βίαΥΕ: απᾶ οτί οὗ Ἠ15 τποπ(] 
ν/οπῇί ἃ β]αΥρ ὑγγοεᾶρεᾶ Αποτᾶ: απᾶ 
μάς οοππ{ΘΠαηοΘ ππαβδ 85 ἴ]ο ὅπ 
βμΙπαείἩ ἵπ Ἠ18 βἰγεηρίη. 
17 Απᾶ πιο 1 βὰν ἨΙτῃ, 1 [61] αὐ 15 

[θοῦ 85 ἀεαά: απᾶ ε Ἰαιά 15 τσ] 
λαπᾷ προπ τηθ, Βα Πρ ππ{ο 116, ΕΘ." 
ποὺ, ΣΙ ατα λε Ἠτρί, απᾶ {Π6 Ἰαβ6. 
18 Τ απι Ίο έλα ΗἨνοαίῃ, απά πας 

ἀοαᾶ: απᾶ Ῥοε]μο]ᾶ, Τ απ αἱνο ἼΟΥ 
ΘΥΟ6ΙΊΠΟΥΘ, ΑΙΩΘΙΙ, δα Πᾶν {116 Ίκεγς 
οὗ 61] πᾷ οἳ ἄθαίῃ. 
19 γυῖα {π6 πΐηρα π]]ο]ι ἔ]οια 

Ἰαβέ 5661, απά {π6 {Π]πρ5 πΥμΙοἩ 816, 
απᾶ ιο ἠήπρς νμ]ο] 518}] Ῥε Ίεγθ- 
α1ί6γ, 
20 ΤΠ τηγβίενγ οὗ {πε ΒεΥεΠ 56415 

νη]ο]ι ἴ]ιοι βανγαδί ἴῃ την τ1ρη{ Παπά, 
δια {μα βετοη σο]άοι Οαπά]οερίίο]ἷς. 
Τ]αο 8εΥεη ΒίαΥ5 αΤθ {πε Απρε]ς οἵ 
πα βενΥαπ ΟἨπτο]ας: απᾶ {Π6 βεγεη 
οαπά]εξβ[]ο]κς σῃ 10} {ποια βαγγθΡί, ατα 
{Π6 βθύθῃ ΟΠΊΥΕΠΕΡ. 

9} Ὅπίο πο Αποε] οἳ {πὸ σμ τ ἢ οὗ 
ἜΡΠ 6515, τυτῖῦθ, ΤΉ 6586 ὑππρ5. Βα ἢ 
Ἰο {ια ποϊάθίῃ {πο βθυθὴ βύδυβ [1 
15 τση Ἰαπᾶ, σν]ο πνα]]κε ἴῃ 
{π6 τηϊαβὺ οὗ {16 Ρετεη ρο]άεπ απ- 
4Πδβ/Ι ες: 

1881 

οα]οᾶ Ῥαΐτηοβ, {0Υ ὑπ6 τον οὗ 
Οοα απᾶ {ο {6βάπιοπγ οἳ ἆ6ε- 
β5. 1 πας ἴῃ {πο βρΙτΙδ ΟἹ 
ιο Τιονᾷ5 ὅἄαγ, απά 1 Ἰθαγᾶ 
Ῥοεμιπά πιο ἃ ριοαί νοῖςα, 48 
οὗ ἃ ἴπαπρεῦ βαγίηςσ, πα 
ποῖ βθοϑύ, πο ἴῃ ἃ Ῥοοίς, 
δα βοηᾷ {έ {ο ια βϑθυθῇὴ «Ἠπγο]ι- 
ος: Πίο ἸἘρμεραβ, απᾶ παπ{ο 
Ῥτηγτπα, απᾶ ππίο Ῥδτραπιππη, 
απά απ{ο Τηγαὔντα, απά ππ{ο 
Ραχά1Β, απᾶ απίο Ῥ]]αάα]ρ]ία, 
απᾶ απίο Ἰαοᾷῖσρα. ἀπᾶ 1 
{πτπεᾶ {ο 566 {πο νοῖσαο τ ἢ 
βρακο τη 1ηθ. Απᾶ Ἠανίπρ 
ὑπνπεά 1 58 8ογει ρο]άεῃ 
1ραπᾶ]θβθϊοκς; απᾶ ἴῃ {Π6 τηιᾶςί 
οὗ ἴπο Ἱοαπᾷ]εβΙοκ5 οπο Ἠ]ε 
απὖο 28 ΒΟ οὗ τηα1, ε]οῦ]ιος τ ἢ 
α σαγτηθηῦ ἄοπππ {ο ἴ]ιε {οοῦ, απᾶ 
σι αροαί δ ιο Ῥγοαδίς τὶ 
ἃ σο]άεπ σἴγᾶ]α. Απ 15 ποδᾶ 
δια Ἠ15 Ἠαῖν πγεγο γΠ106 8.5 πμ] {α 
πγοο], τοἡήίε 8 ΒΠΟΥ; απᾶ Ἠ1β 
6768 ὍΘ 5 ἃ Ώαππο οὗ Έτος; 

ὅ απ 5 ξεεί χο ππ{ο Ῥανπήδλεᾶ 
Ὄχαβς, ας 1 15 Ἰιαᾶ Ῥθση τοβποθά 
ἴῃ ἃ Τπγπασθ; απᾶ ΙΒ γοῖςε 85 
{ιο γοῖσθ οὗ ΤΠΑΠΥ ὙγαίθΥς. ἀπᾶ 
16 πᾶ ἴῃ Ἠ15 τσ]! Ἠαπᾶ Βεγεῃ 
ρίαχς: απ οτί, οὗ 15 πποτ{] Ῥχο- 
οοεᾷεᾷ ἃ ΒΗ4ΥΡ ὑνγο- οασρᾶ βπγοτᾶ: 
απᾶ Ἠ15 οοππίεπαηςσθ πγας 85 Ί]ια 
βαηπ ΒΕ] 6 ἢ {π Ἠϊ5 Εἰγοπρίῃ. Απᾶ 
πῃθη 1 βαν τη, 1 16] αὖ 15 
1οοἳ 48 ὁπ ἀεαᾶ. Απᾶ Ἰο 1αϊᾷ 
μή5 τ]σ]ηξ Ἰατιά αροῃ τηθ, Βα ΠΡ, 
Έσαν ποῦ; 1 απι {μο Ἠτδί δηᾶ 
{π6 Ἰα5, απᾶ {πε Τήνίισ οΠ6; 
απά 1 ὃγαρ ἆθαᾶ, απᾶ Ῥε]μο]άᾶ, Τ 
81 ανο 4Το0Υ Θ6ΥΕΥΊΠΙΟΥΕΘ, απᾶ 1 
Πᾶνα {ια Κουβ οὗ ἀεαίμ απᾶ οἳ 

19 Ἠαάας. ὑγυῖϊζθ ]λοεγαίοτο ἴ]ε 
ἐπϊηρθ συηΙο] μοι βαποαδε, απά 
{86 (Πησβ πο ἃγ6, δα {πὸ 
Π]ηρ5 ν/πΙο] Πα] οοπ1α {ο Ῥδ 55 

20 Ἰεγοεαίίευ; 0Π6 τηγβί6ΥΥ οὗ 88 
Β6ΥΘΠ Α{Υ5 πγΠμΙο] ἔ]λοι βαπγεβῦ 
δΊη τισ τρ Ἠαπά, απᾶ Ίο 
βεγεη σο]άει 1οαπᾷ]εβί]ο]ςς. ΤῊΘ 
Β6Υ6Π βίαΥ5 αγθ {16 απρο]ς οὗ 
116 Βεγεπ οἩταγεῃας: δα ἴ]α 
Βεγεπ 16απᾷ]εβίΙοκΕβ χο ΒΕΥΕΙ 
«Ἡαχς]μθβ. 

3 Το {16 απρε] οἳ {π6 οπτοἨ ἴῃ 
Ἔρμερας νη]ία; 

Τ]6βο {Πῖπρε Βα [ἢ πα ἐμαῦ Πο]- 
οἶ] [ο βθύθῃ 5.8.5 ἴῃ 815 χ]σηί 
Ῥαπᾶ, Πο (λα τνα]]κοίἩ ἴῃ [Π6 τηϊᾶϑὺ 
ΟΠ βεγεη σο]άεπ1 οαᾶ]οβίο]ςς: 

10 

11 

12 

1 ο» 

14 

16 

17 

18 

1 αν, 
Ιαιρ- 
δίατιᾶδ. 

305, {6 
5οπ ο 
πα 

ὃ ἀν. 
Φεζαπιθ, 

48ϱγ. 
τωπιίο ἴ]ια 
ασεδ ος 
ἐμὲ αφεδ. 

δατ. 
1ροπι. 
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/ / “ “ 

καλουμένῃ Πάτμῳ, διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 
Ν : ν᾿ 3 ο ΕῚ “ κ,1ὸ 

καὶ διὰ δ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ "3, 
- Γ΄, ὸ « 

10 ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ 
ο αν λα Ὁ Ν , ς 

καὶ ἤκουσα ὀπίσω µου φωνὴν μεγάλην ὡς 
11 σάλπιγγος, λεγούσης, ᾿Ἐγώ εἰμν τὸ Α καὶ 

» Ξ 0) ὁ 
τὸ Ώ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" καί, Ο 

βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πέμψον 
΄ “- 9 ταῖς ἑπτὰ “ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν ᾿Ασίᾳ "1, εἰς 

Ἔφεσον, καὶ εἰς Σμύρναν, καὶ εἰς Πέργαμον, 
Ν Ὺ , ΔΝ α) , Ν 5 

καὶ εἰς Θυάτειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς 
/' » 

19 Φιλαδέλφειαν, καὶ εἰς Λαοδίκειαν. καὶ ἐπέ- 
, “ 29 

στρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλησε” 
“ ΄᾿ 5 ΔΝ 

μετ᾽ ἐμοῦ. καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ 
13 λυχνίας χρυσᾶς, καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ "3 

λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον 
ΔΝ ΄σ 

ποδήρη, καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μα- 
΄“ , ΄ ς 9 Ν 3 - 

1: στοῖς ζώνην χρυσῆν. ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ 
Ν ς / Ν ε νὰ 

καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡσεὶ"ὶ ἔριον λευκὸν, 
΄σ Ν 

ὡς χιών" καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ 
" σὺν Ν ε / ἊΝ ΄“ σ Ι πυρός" καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολι- 

/ « » , , ορ. Α Εηε βάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι” καὶ ἡ 
Ν 3 “ « Δ ς / [ού Δ 16 φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλών. καὶ 

», » - “ἢ 3 - ν 90 ΕΣ ᾿ 

ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ χειρὶ" ἀστέρας 
ἑπτά καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία 

2 - . , 
δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη' καὶ ἡ ὄψις 

” ” « « ηλ / Ψ [μὴ δι / ΓῊΛ 

αὐτοῦ, ὡς ὃ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὖ 
΄ σα 3 ’ Ν 

11 τοῦ. καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς 
, δεν ο "Ἔ ας νο, 27 Ν 

πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός καὶ ἐπέθηκε“ τὴν 
᾿ κα ο ρα απο στων Χέ 99 

δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα "5 ἐπ᾽ ἐμέ, λέγων μοι”, 
Ν ον ον ὅΣ ε σ΄ ΠΝ ΡΤ 

Μὴ φοβοῦ" ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχα- 
“ / ’ 

18 τος, καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδού, 
- ὃς - [ 2 

ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἁμήν Ὃ 
νο Ν - κο κ᾿ , 

καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ ᾷδου καὶ τοῦ θανά- 
19 του”. γράψον"" ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἶσι, καὶ 

Δ ο κ τον 
20 ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα τὸ μυστήριον 

τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς 
Δ - 

µου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ 
Δ , 4 ΄ ΄ 

ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιών 
εἰσί καὶ αἱ ἑπτὰ λυχνίαι"! ἃς εἶδες ἑπτὰ 
ἐκκλησίαι εἰσί, 

” » ᾿ »-ο 3 5 ’ 

Ὁ Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ᾿Εἰφεσίνης ἐκκλησίας 
/ 

γράψον, 
/ ” ή ” Ν 

Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέ- 
» ΄“- ΄ ΄“΄ ΄σ 

ρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν 
2 , ΄“ ἐν ν ΄σ ΄“- ο 

ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσών 

18 ΟΠ. διὰ 
19 οπι. Χριστοῦ 

30 οπι. ᾿Εγώ εἶμι τὸ Α 
καὶ τὸ Ὦ, ὁ πρώτος καὶ 
ὁ ἔσχατος" καί, 

31 οπι. ταῖς ἐν ᾿Ασίᾳ 

[ΕῚ το ἐλάλει 

35 ϱΠι. ἑπτὰ 

πεπυρωµένης 

χειρὶ αὐτοῦ 

ἔθηκε 

ΟἨ.. χεῖρα 

Ο13. μοι 

59 οπι. ἀμήν" 

51 θανάτου καὶ τοῦ ἆδου 
55 αἄᾶ οὖν 

Δ 

οὓς 

λυχνίαι αἱ ἑπτὰ 

ὅδ ϱΠι. ἃς εἶδες 

1 τῷ ἐν Ἐφέσῳ 
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1611 
2 Τ Ίπποι {ΠΥ νγοτ]ς, απᾶ ἐπ γ ἰὰ- 

Ῥοας, απᾶ ΠΥ Ῥαίεπσθ, απά ΠΟΥ 
ποι οαμδὺ ποὺ Όθδαυν μετα πν]ο]ι 
4ὖο ον1], απᾶ ποὺ Ἰαδῦ γιος {ια 
ὙΠΟ ΒΔ. ἴ]ιογ αγθ ΑΡΟΡΙΙ6Β, απιᾶ 
876 ποὺ, απᾶ Ἠαδῦ {οαπά ἔ]οπι Πατβ: 
8. Απᾷ Ἰαβδῦ Ῥουπε, απά Ἰαδῦ Ῥᾶ- 

ὤἴεπορ, απᾶ 10Υ ΤΥ ἈΝαπιε’5 58 Κ6 
παϑὺ ἸΔΡοι θᾶ, απᾶ Ἰαδῦ ποὺ {αϊπζες. 
4 Νοτοανίμε]εβς, 1 Ίαναο εοπισιυ]ιαί 

ἀραϊπδὺ {μθο, Ῥεύκαδο οι Ἠαρί 16 
ἴπγ Ετβί Ίογο. 
6 ἩΙΙΘΙΠΡΘΥ {ΠΟΥ ΘΙΌΥΘ {γοπη Ὕεπςθ 

{ποῖ αὐ {α]οἩ, απᾶ τερεπ{, απᾶ ἄο 
{π6 ἢγυβὺ πνοτ]ςς, ΟΥἨ 6158 1 ν]] οοτια 
πη{ο {π66 απἱο]1γ, απᾶ πι] θην 
{μσ Οαπᾶ]ορθ]ε]ς οαὐ οἵ 1195 Ῥ]αςσο, 
οχοερί ἴλοα ταρεηῦ. 
6 Βευῤ {πὶ5 ποια Ἰαβῦ, ὑπᾶὺ μοι 

λαίεςδῦ ὑπὸ ἀαθᾶς οὗ ὧπε Νιοο]αΙ{αΏΡ, 
ὙΠ 0}} 1 αἱδο Ἰαία. 
7 Ἠο ἐπὸῦ Παῦ δὴ 681, 1ε πα 

Ίδαν ταῦ ὑπ6 ϑρὶυἹῦ βαῖθῃ πηΐο ἔλο 
ΟΠαχοµος: ΤῸ Ἠϊηα {Π8ὺ ογογοοππεῦἩ 
πι] Ἰ ρῖνο {ο εαῦ οὗ {π6 ἔσθ οἵ 
Μΐο, πγ]ίο]ι 15 ἴῃ ιο ππϊάδί οἵ ἴ]ια 
Ῥαχαᾶίδο οἵ ἄοᾶ. 
8 Απά πη{ο {πὸ Απσε] οὗ με ΟΠ ΤΟ 

ἴῃ ΘΙΗΥΥΜα, τυ ῦθ, ΤΉ 656 ἘΠ] ΠΡΒ 581{}} 
{πιο ἢγϑὺ απᾶ {π6 Ἰαβῦ, ΒΟ γγαβ 
ἀθαά, απιᾶ 15 αἨπτο, 
9 Τ Κπον {πὴ} ποτ]ς, απ α]ρα]α- 

(ἴοι, απά Ῥογνοτίψ, Ῥαὺ ποι ατί 
ίσο], Δ Τ Ίου ἴπε Ῥ]αβρ]μαπαγ οἵ 
ἔΠθια πο βαΥ ὉΠΟΥ͂ αγθ “6008 ΔΩ 
806 πού, Όπί αγο ιο ϑιυπδροριιθ οἵ 
ϑούδῃ. 
10 θαυ ποπο οἳ [πο56 ὑΠ]ηρ5 ΒΟ Ν 

ποια 5α]ὺ Βα ἴου : Ῥοε]ιο]ά, ὑπ6 ἆθνῃ] 
5811 οαϑῦ βοῖὴθ οἳ τοι Πίο ΡΥΙΒΟη, 
ἴλαίῦ γο πωαγ Ῥο ὑγθᾶ, απᾶ γ8 51}|8}} 
Ἰανο ἰπρα]αΠοπ [επ ἆαγς: Ρε που 
ΤΣ ἢ} τππ{ο ἀθαῦμ, απᾶ Τ πι] σῖνο 
{π66 ἃ τού οἱ 16. 
11 Ἠο {μαί παῖ απ θ6αΥ, 1ϑὺ Πίτη 

Ίοαν τυ μαὺ {Π6 5ρινὶῦ βα10] ππζο {16 
οἸπΙΥο]1ΘΒ. Ηθ ἐπαῦ ογεγσοοτηεί{], 5181} 
ποῦ Ρ6 1πιυῦ οὗ {πΠ6 βεοοπᾷ ἄθδίῃ. 
12 Απᾶ {ο {πθ Απσε] οἵ {π ΟΠΕ 

ἴῃ Ῥ6ιραπποβ, παὶζε, Τ1656 0Π11ρΒ 
Βαϊ Ἠα πο Πα πο 5Π8}} 
βν/ογᾶ 1} {πνο εἄραδ: ἶ 
15 1 Κηον ὑπ ΟΣ, απᾶ ΠΘΥΘ 

{ποῖ ἀπγε]αβί, ευεη ΠΟΥ δα δ᾽ 5 
βοαἱ 15, απά ποῖ ποϊάθϑὺ αβϑῦὺ Τὴν 
Νδιηθ, απά Ἰαβῦ ποῦ ἀεπίεά ΤῊΥ 
{α1ΐ11, ουθῖ ἴῃ {ποβο ἄασε ΠΟΥ ἢ 
ΑπΙΡαΡ ττὰ8 ΤῊΥ ἴα] Ματίψτ, 
ὙΠῸ γα 511) απποηπς σοι, ὙΠΘΙΘ 
ϑαΐδῃ ἄπγε]αείμ. 

1 

1 

19 

1 

1881 

2.1 Ίου ἴγ νους, απᾶ ὑπ γ 01} 
απᾶ Ῥραΐβσπςσθ, απᾶ ὑμαῦ ἴποα 
οαπϑὺ ποῦ Ὄθαν αν πιθἩ, απᾶ 
αἷᾶ δε τυ ἔ]νοτα 10} 681] ἔλατῃ- 
βε]γοεβ αΡοβί]θο8, απᾶ ἴπαογ ατε 
ποῦ, απιᾶ ἁιᾶξυ πα Έπεπι Ία]5ο; 
απιά ἴ]λοι παβῦ ρα εησε δ αἰ θυ 
νδαν. ΤῸ 1ΠΥ παπιθ΄5 βα]α, απιά 
Ἰαδῦ ποῦ στον θα. Βα Τ 
Ἰανε ἐλίβ ασαϊπςε {Ππ66, {παῦ ἴποι 
ἀιᾶξί Ίεανο ἐγ Ἀτβί Ιου. Ἐε- 
ΙΠΘΙΠΏΟΘΥ {Πιαγοίογαο ἔτοια ΠΘΠΟΘ 
οι ατί {α]ΐσπ, απιᾷ τερσπ{, απᾶ 
4ο ο ἄτβδι νου]; ΟΥ̓ 6158 1 
οοπ16 {ο Π66, απ πν]] ππουΥε ὑπ 
1οαπ]ορί]ο]ς οαὐ οἵ 105. Ί]ασα, 
δχοθρῦ ἴλοι τεραεπθ. Βαὺ {815 
μοι Παβῦ, ὑπαῦ ποιὰ παύθδὺ Ί]ιο 
νγοτ]ςς οὗ {π6 Νίοο]αϊξαμβ, ση] ]σ]ι 
Τ 150 Ἰαία. Ἠο ὑπδὺ Πα{] απ 68Υ, 
16 Πτα μῶν σα ἴ]ο Βρί10 
βα1ὔ1 {ο {π6 «Ἰπαγο]αθβ. Το Ἠῖτη 
{πῶῦ ογογοοπαθί], {ο Ἠϊπω πι] Τ 
ρῖνο {ο οαῦ οὗ ἴμο {περ οἵ 136, 
ὙΠΟ 15 ἴῃ {πμ6 2Ραγδᾶϊβθ οἵ 

Ὁ ο 

σι 

[ο] 

-2 

οὔ. 
Απᾶ {ο {πὸ απσε] οἳ {πΠ6 Ομ ΟΠ 

1 ΘΙΗΥΥΠΕ {ο 
ΤΈ]αβο {]ήτισς βα1ἴἩ ἴπο Ἠτεί 

απᾶ ἴ]ιο Ἰα86, υπ] ὃπγαβ ἀεαᾶ, 
απά Ἠνεᾶ αφαἶπ: 1 πον 611 {π]- 
Ῥπ]αίίοἩ, απ Ἡψ Ῥοτετί (ραΐ 
μοι ατί τὶο]), απᾶ πα 4Ρ]αβ- 
Ῥ]απαγ οἳ {παπα ὙΙο] βαγ ὑπ 6 Ὺ 
8Υ6 26975, απ {]ιαγ ατα πού, Ῥῇ 

0 816 ἃ Α7πΠαροσπο οὗ βαΐαι. Έθεαν 
ποῦ μα ὑμπῖπρθ ἢ ποια ατί 
αδοιῦ ἰο βπΠθγ: Ῥε]μο]ά, ἴλο 
ἄθνι 15 αροπί {ο οαδί βοπιθ οἵ 
τοι 1Πίο ΤΥΙΡΟΗΠ, ὑπαῦ το τηπασ 
ΡῈ ἰτὶοᾶ; ὅαπᾶ ο 518}} δύ 
ομγ]ρα]αθίοη ἔθ ἄαγδ. Β6 ἴποι 
αὶ 71 {ο ἀθαί], απιᾶ Τ νι] 
ρῖνο ἴμοο {π6 οτονπι οὗ 146, Ἠδ 
ὑλαί Παζ απ 681, ἰοὺ Ἠταη ΊθαΥ 
σι]ιαῦ ἴπο Ῥριϊς βαϊθι {ο {πὸ 
οἩπχο]μθβ. Ηθ ὑπαῦ οτετεοπεί]ι 
58.811 ποῦ Ῥο ματὺ οὗ {πε βεοοπᾶ 
ἀοαίμ. 

Απιᾶ 6ο {π6 απροἱ οὗ {ιο οἩατο]ι 
1η Ῥθυγραπαάπη ὙὙΥὺθΘ ; 

Τ]ιορο {λπισς 5 ἢ ο ὑπῶῦ Ἠαί]ι 
ἴπο 5587} ἴνπο-οᾶσεά βπγοτᾶ: 1 
Ίπιουν που 6 ἔ]οιι ἀπγε]εςί, εστι 
νηθγο Βαζαπς {Ἠποπς ἰδ: απά 
Όποια Πο]ᾶςεβδί {α56 ΤΥ πατε, ἃ 
ἀἱᾷ5δυ ποὺ ἀθπγ τσ [αἰ ἢ, ουθ πι 
{86 ἆαγς Τοἳ ΑπΙΡαΡ ΤῊΥ τυ 658, 
πας {1Η {α] οπ6, πο πας Ια]οᾶ 

ο 

«3 

μι 

9 

[Ὁ] 

δι ΟΠ σ᾽ γι; ΠΟΥ Ραΐαη ἀπγεμείη. 

1 αν. 
1αγ}»- 
δίαμα. 

Ξ0Γ, 
σατάεν: 
38 1π 
(θη. Ι, 
δ. 

δα. 
Φέζαμθ. 

405, 
γευ {τι 

5 Βο01ηθ 
ΠΟΙΘΠ{ 
ααθποτ]- 
{165 του 
απα πι 
παυο. 

6 ατγ. α 
ἐγίϑιϊα- 
ἐστι Οὗ 
επ αν. 

Τ Τπο 
ατθοκ 
{οχί Ὠθτο 
15 50ΠΠ6Θ- 
πα αἩ- 
οθγία!η, 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 1021 

9 Οἶδα τὰ ἔργα σου, καὶ τὸν κόπον σου," καὶ 
τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι 

κακούς, καὶ ἐπειράσω» τοὺς φάσκοντας εἷ- 

ναι" ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσί, καὶ εὗρες 

3 αὐτοὺς ψευδεῖς, καὶ ἐβάστασας καὶ ὑπομο- 
νὴν ἔχεις", καὶ διὰ τὸ ὄνομά µου κεκοπία- 

4 κας καὶ οὐ κέκµηκας]. ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ, 
ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας. 

δ μνημόνευε οὖν πόθεν ἐκπέπτωκας", καὶ µετα- 

νόησον, καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον' εἰ δὲ 

μή, ἔρχομαί σοι ταχύϑ, καὶ κινήσω τὴν 

λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ 

ο 

/ 3 λ ἔν ” μὲ - 

µετανοήσῃς. ἀλλὰ τοῦτο έχεις, ὅτι μισεῖς 
ιν ος “ “. “ ἃ Ε Ν - ς 

τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτών, ἃ καγὼ μισῶ. ὁ - 
” 5 / τον - , - 
ἔχων οὓς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς 
ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν 
» “- ΄ “ ου ο » “- 

ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ 

παραδείσου] τοῦ Θεοῦ. 
ο εῖς Αλ ΄ “ ῃ / 

8. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας Σμυρ- 

ναίων 1 γράψον, 
Τάδε λέγει ὁ 

9 ἐγένετο νεκρὸς 

πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς 

καὶ ἔζησεν Οἶδά σου τὰ 

θλίψιν καὶ τὴν πτωχείαν 
(πλούσιος δὲ12 εἶ), καὶ τὴν βλασφημίαν": 
ἔργα καὶ!” τὴν 

- / ΕΣ / 5 ιν , Ν 
τῶν λεγόντων ᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ 

] ” / 3 Ν ΔΝ ΄ ΄ 

οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ. 
ολ Φ 

10 μηδὲν 15 φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν" ἰδού, 
μέλλει βαλεῖν 1 ἐξ ὑμῶν ὁ διάβολος]! εἰς 

φυλακήν, ἵνα πειρασθητε' καὶ ἕξετε! θλίψιν 

ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, 

11 καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. ὁ 
ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς 

ὃ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ 

θανάτου τοῦ δευτέρου. 
Α “ ᾽ “ 3 / 3 

Ι Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλη- 
/ / σίας γράψον, 
Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δί- 

1 στοµον τὴν ὀξεῖαν' Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ 1 

ΕΣ / 

ἐκκλησίαις. 

ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ" 

καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν 
πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς Ὁ ̓Δν- 
τίπας ὁ μάρτυς μου, ὁ πιστός” 
θὴ παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου κατοικεῖ ὁ Σατανᾶς”'. 

ἃ 5 / 

, Ἂς ἀαπεκταν- 

5 οπι, σου, 

ὃ ἐπείρασας 

4 λέγοντας ἑαυτοὺς 

5 « ν " 

ὑπομονὴν ἔχεις καὶ 
ἐβάστασας 

6 οπι. , καὶ 
τ ο ᾽ ͵ / » καὶ οὐ κεκοπίακας 

8 πέπτωκας 

9 ή 

οπι, ταχύ 

10 τῷ παραδείσῳ 

Ἡ τῷ ἐν Σμύρνῃ ἐκκλη- 
σίας 

3 ΟΠι. τὰ ἔργα καὶ 

15 ἀλλὰ πλούσιος 

1 αἄα ἐκ 

μὴ 
19 βάλλειν 

17 ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν 

18 αγ. (πειρασθῆτε 
καὶ) ἔχητε 

19 οπι. τὰ ἔργα σου καὶ 

39 οπι. ἐν αἷς (Ἠαχᾳ. 
πιοίος {16 τιποογίαϊπιέη 
ο} ἴ]ιο γοαζ τις) 

31 αᾶ µου 
ΜΕ Α ᾿ 
23 ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ 



ἘΡΥΕΙΙΑΤΙΟΝ ΤΙ. 14---95. 

1 ΝΙη, 
10. 51. 

που, 11. 
20 
ὃ 1τ. 10, 

1611 
14 Ῥαΐ Τ Ίατο ἃ Τον ὑἐμβῖηρβ ασαἰπβῖ 

{π66, Ώθσαιβδο Όλοι Παβδῦ ὔμογο {ΠΠΘ 1 
ὑπαὺ μοΙα {π6 ἀοσίαίπιο οἵ " Ῥαϊαστη, 
νο {ααρΏί Ῥα]αο {ο οαδί ἃ βύπμη- 
Ῥηπργ]οσ]ς Ῥείογο ὑπ6 Ομ] λοι. οὗ 
Τβγας], {ο οαὺ {πη ρβ βεουποθ πηΐο 
1015, απιά {ο ὀοτησηῖῦ ΓοΥΠΙσα{ΙΟΠ. 
15 Ῥο Ἰιαδί ἴπμοα οἱδο ἔ]ιοπι {πῶ 
πο] {π6 ἄοσίτΊπο οὐ ιο Νιεο]αΙ{αἩΒ, 
πΠΙΟἩ ὑπ]ὴρ Τ ]αίο. 
16 Ἠερεπῦ, οΥ 6156 Τὺ] οστπε πηΐο 

{λαο «πον, απᾶ ὙΠ σλί ασαἰπδί 
ἔλθτη τὶ ἐπ βυνοσα οὗ ΤΥ ποτ]. 
17 Ἠο ὑπᾶῦ μὲ δὴ θα, 1ϑὺ ΠῚ} 

Πιθαν τ παῦ ὑπ πρίν βα1δ]1 ππ{ο {Π 6 
Οππχο]1ιθς. Τὸ πα ὑ]ιαῦ ουαγοοπιαΒ] 
πι Ε1 ρῖνο ἴο εαῖ οἵ ιο Πάει 
Μαπηα, απιά 11] σῖνο Πΐτη ἃ πημ]{α 
Β0οπΠ6, απιά ἴπὶ {Π6 Β6οπθ ἃ ΠΟῪ Π8ΊΠΘ 
ππδίθη, νο] Ἡπο πια Ιαιογγεί], 
βανΊπσ ο ὑπὸ τεσεϊνοί]ι 10. 
18 Απᾶ ππίο {π6 Απρεὶ οἳ ἴ]ο 
Ομ ἴῃ Τηπαίίτα, πα, Τ]οβε 
"Πήπσς Βαζ {π6 Φοη οὐ ἀοᾶ, νο 
Πα εἶθ. οπες Ίο ππίο ἃ Παιπο 
οἳ χα, απᾶ 15 {αεί αὐ 1]κε πα 
Ῥταξς: 
19 Τ κῆπον ὑπ γ που 5, απ ολατ]ζγ, 

απᾶ βοχγνίσθ, δα ἔα ἢ, απ {ΠΥ Ῥα- 
ἰἴΐθηοθ, δ 61 Υοτ]ςΕ, απιᾶ {πὸ ]α58 
ἐο ὂ6 1ΠΟΥΘ απ {πὸ Πτεῦ. 
20 Νοίἰνηιβίαπά πρ, 1 Ἱατο ἃ [ου 

ἴΠίπσαβ αραϊιςδῦ ἴμεε, Ῥεσαιβο οι 
Βα ογοθῦ {αῦ ποπαν ἢ σοσερα], 
νη]ο]ι οπ]οίῃ Πεγβδο! ἃ Ῥτορπεί- 
655, ο ὕθδοι απᾶ ἴο βεᾶπέρ ΤΙΣ 
βειγαπίβ {ἴο οοιηπί ΤΟΥ ΠΟ ΟΠ, 
απά {ο οαῦ πρβ βδουϊποθα ππίο 
14918. 
21 Απ Τ ρατο ΠΟΥ 6ραςθ ἴο τερεπί 

οἳ εν ζογπϊσαθίοι, απ 5Ἠθ τορεπ{εά 
μοῦ. 
22 Ῥε]μο]ᾶ, Τ τη] οαδί Ίου Ἰπίο ἃ 

Ῥεᾷ, απᾶ ἔ]ιετα ὑπαῦ εοπατη{ αἄα]ίενγ 
πι Ἠθυ, 1Ππίο ρτεαῦ ἑρα]αξίοη, εκ- 
οερῦ ἴ]αγ τεροπύῦ οἱ {πεί ἄεεάᾶς. 
25 Απᾷ 1 11] 1111 Ίαν ομΙ]άγεη τη] 

ἄδαῦμ, απᾶ 211] {π6 ΟΠατομαβ β]α]] 
Ίσιουγ ὑπαὺ ἘΠ Δ} ιο ὙγΠ10} βδαΥο]ιδ/{1ι 
{Π6 τϑὶπβ απ Ἠδανίς: απᾶ 1 η] σῖνο 
ππ{ο ΘΥΘΙῪ οιιθ οὗ τοι δοοογαϊηρ' {ο 
γοἈν νΟΤΙΒ. 
24 Ῥαΐ ππ{ο τοι Τ Ραγ, δια τιηΐοὸ 
ο γτοϑῦ ἴθ Ῥηγαβτα, α8 ΤΠ ΠΥ 88 
Ἠανο ποὺ 15 ἀἆοσμῖιθ, απιά ΠΟ ἢ 
Ίιαγο ποῦ Ίπιονπα ὑπ6 ἀερί]ιβ οὗ Ραΐαηπ, 
α58 ἴμαγ βροαῖς, Τ ὙΠ] ραῦ προη τοι 
ΠΟΠΘ οὔμοΥ Ῥηγάθη: 
25 Βαὺ ὑπδῦ ψ] 0 σε Πᾶνα αἱγοαᾶγ, 

λο]ᾷ ξαϑὺ 0111 1 εοπιο, 

1881 
14 Βα 1 Ἠαγο ἃ ἔθ ὑμβίηρϑ δραϊηβὺ 

{π66, Ῥϑοᾶπβθ ποια Ἰαδί {Π6 78 
8ο1Π6 ὑπ ΠΟΙ ὑπ {οασμίπρ οὗ 
ΒδἸδᾶτη, πὸ ἰδαρηῦ Ῥα]α]ς {ο 
οδδὺ ἃ βύπιη ΠΟ ῬΙΟΟΙς Ῥε[ογε {μα 
ΟΠ] γι οἳ Ίδγαε], {ο εαῦ ἐπϊηρ5 
παογ]βοαᾶ {ο 14615, απᾶ {ο οοπατη1{ 
1ογπ]σββίοπ. ο Παβῦ Όποια 8150 
ΒΟΊη6 {μαῦ ΠΟΙ Όπο {εασμῖπρ οὗ 
{πο ΝΙεο]αϊίατις 1η ΠΠ| ΤΩΒΙΘ. 

16 Πορεπί ἐλμεγείονε; ΟΥ̓ 6156 Τ οσπιθ 
{ο Ππ66 ἀπ] ΚΠ, απᾶ Τ 11] τηα]κο 
πα αραϊηδύ {]οτη τυ τυ ἐΠ6 βπγοχᾶ 

17 οἳ ΤΗΥ πποπζἩ. Ἠᾷδ ἴλαί Ἰαῦ]ι 
ΔῊ θα, 168 Ὠΐτη Ίσα π]ιαῦ {ια 
ΘΡΙῦ Βα} {ο {π6 «Ἠππομθβ. 
ΤῸ ἴση {πὰ ογοχοοιπδία, {ο 
Τὴ Μ11 1 ρίνο οὗ {μ6 μ᾽ θη 
ΤΏ, ΔΩ Τ ση] ρῖγθ Ἠπῃ ἃ 
ὙΠ106. βίοπ6, απιά προ {με βίο θ 
ἃ ΠΘῪ ΠδΙὴ6 1 0}ς}06η, ΒΟ 1ο 
οπο Καονγοίμ Ῥαῦ Ππ6 λα τ16- 
οοϊνοῦ]ι 10. 

18 Απᾶ ἴο {Π6 ασε] οἳ {π6 οἩτιγο] 
ἴῃ ΤΉ αὐγὰ νε: 

'ΓΉ686 {ήπςς βαϊῦ] {πα ϑοη οὗ 
αοᾶ, πιο μα 115 ογες Πκὸ ἃ 
Παππο οὗ Άγα, μα 15 {οαί αγθ Ἠ]κο 

19 πο Ῥαγπὶρμοᾶ Ῥναςδς: Τ Ἐπουγ 
{1νψ πνοτ]ςς, απ ἐῃγ Ίουο απ Τα ἢ 
απᾶ τοὶ δύ απά ραίϊεπσα, απᾶ 
{αὐ ἔην Ιαβ{ ὑοῦ 5 ἃ. 6 ΤΠΟΥΘ {πα 

20 ἴμοαΏτρυ. ΒῈῚΉἬΉδνΘ ἐλὲς ἀραϊηβὺ 
0Π66, ὑπαῦ ποῖ βυεγθθῦ Τα 
ΥΥΟΙΠΩΠ “96 2606], τ ΒΟ σα]]αῦ]ι 
ΠΘΥΒΘΙΣ ἃ Ῥτορβείθββ: απᾶᾷ 516 
τοδομϑῦ απᾶ βϑαποθί ΤΥ 561- 
παπίβ {ο Θοτητηϊύ ον πϊοδύϊοῃ, απᾶ 
ἴο οαἱ ὑπῖπηρ5 βαοτ]ῆσοᾷ {ο 14οἵς. 

21 Απάᾶ Τ ρᾶγο ΠΟΥ πο ἐμαῦ 516 
5Πο 14 ταροπῇ; απᾶ 516 πΙΠεί 
ποὺ ἴο ταρεπὀ οὗ Ἰ6υ Τογπ]σα- 

2 Ποπ. ἈῬολμο]ᾶ, 1 ο οαβδῦ ΠΟΥ 
Ίπ{ο ἃ Ῥεᾷ, απᾷ {ποτὰ ια οοτ- 
τηΐὺ Δα] ον Ὺ νι Ίου Ππίο γεν 
ὑήρα]αίοπ, εχεερῦ {αγ τερεη{ 

28 οὗ 316Υ πποτ]κβ. Απᾶ 1 νη]] ΚΙ] 
16ν ομ]άνει ἢ 85 ἄρα! ; απᾶ 
811 [{π6 ομπατέεπες αμα] Ίσιονν 
ναί Τ απ Ίο ὙΠ] ΒΘ ΟΠ 
{ο ταῖπβ απ Ἠοατίς: απᾶ 1 πι] 
Ρῖνο ππζο εαο]ι οπο οὗ γοα αο- 

24 οοτᾷίης {ο γοῦν πποτ]κβ. ἘῬτπῖ {ο 
γοι 1 βαγ, ἴο {ο τοβῦ ὑπδῦ αγο ἴῃ 
ἘἨγαίίτα, α5 ΠΠΑΠΥ 85 Ἠαγο ποῦ 
5 {οασ]ίπο, πνμῖσ]ι Ίσπιου ποῦ 
186 ἄεαρ ὑπῖηρ5 οὗ βαΐαη, α5 ὕΠ6 0 
Ρα”; 1 οαδὺ προπ γοτ ποπθ ΟΠ 

2ὔ Ῥαχάει. Ἠοπρειῦ {πῶὺ τ]ῖο]ι 
γο νατθ, ΠΟ] ἕαβὺ {11 1 «οπιθ. 

1 οι 

1 ΜαΝΥ 
ααθλοτ]- 
4168, 
501ΙΠ6Θ 
αποϊοηῦ, 
τοας ἐπ 
τοίο. 

3 ΜαπΥ 
αποζοηι 
ααλοτ]- 
{165 το 
ἐποὶνς 

ΣΟΥ, Ρ68- 
ἐἰϊοηοὸ 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 
--Ὄ ο ίστ0τσ---θθθπὔσὔσπσσσσσ- 

1: ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ 
“ Δ ἣν ἃ 5») 

κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδί- 
ἢ “ ” / 

δασκε τὸν 3 Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώ- 
΄σ ΄ - / 

πιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα 
΄ εἶ 

15 καὶ πορνεῦσαι. οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρα- 
κ τ ΡΟΣ τ 

τοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν" Νικολαϊτῶν' ὃ 
κα 95 / 9. 3 ᾿ Ἀν / 

10 µισώω”'. µετανοησον εἰ δὲ μή, ἔρχομαι 
5 ΄σ - 

σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ 
“ / ” 3 

ΙΤ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός µου. ὁ ἔχων οὖς 
2 / / ῃ - ΄ - ᾽ ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλη- 

᾿ “ “ / ας “- ΕἸ λ 27 

σίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἀπὸ 
- / - , Ν [ 5 “ 

τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ 
- οὗ -- ” 

ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα 
Δ ’ ἃ ΕΣ .Ἶ ἔ 29 5 Ἀ καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς ἔγνω“" εἰ μὴ 

« / 

ὁ λαμβάνων. 
τὰς ”- ὁὸ - 5» ’ 5 

18. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλη- 
/ / 

σίας γράψον, 
Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς 

3 5 - ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ 
19 πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ' Οἶδά σου 

τὰ ἔργα, καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν, 
καὶ τὴν πίστιν” καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ 

τὰ ἔργα σου, καὶ τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν 

90 πρώτων. ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα! ὅτι 

ἐᾷς. τὴν γυναῖκαϑ᾽ ᾿Τεζαβήλϑ᾽, τὴν λέγου- 

σαν") ἑαυτὴν προφῆτιν, διδάσκειν καὶ πλα- 

νᾶσθαι 35. δΓ ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ 
ἔτ α κ εἰδωλόθυτα φαγεῖν 8, καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρό- 

νον ἵνα μετανοήσῃ ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς, 

ἰδού, ἐγὼ Ὁ βάλλω 
κ 5 δὰ ᾽ 

αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ 

ιῷ καὶ οὐ μετενόησεν Ὁ, 

αὐτῆς εἰς θλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ µετανοή- 
» όν 4 ὃν] Ν ΄ 

σωσιν εκ τῶν εργῶν αυτων”. και τα τεκνα τι {1} 

» φὰς ΕῚ ΄ / ο 

αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ" καὶ γνώσονται 
΄σ ς » ’ 4 ” [ή ώ .-Χ 5 

πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἶμι ὁ ἐρευ- 
- ν Ν Αλ ές ν᾿ / ἐὸν» 

νῶν νεφροὺς καὶ καρδίας" καὶ δώσω ὑμῖν 

μ- 
ο μέ λ Ν "ἂν ς - τν ει δὲ ὰ ́ 
εκαστῷ κατα τα εργα υμων. υμιν οε εγω 

ν 42 - λ - - 3 , “ 
καὶ“ τοις Λοίτοις τοις εν Θυατείροις, οσοι 

2. ἡ 
“π οιτινες 

ΕΣ ᾿᾿'» ᾿ Ν / ΝΥ οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, καὶ 

οὐκ ἔγνωσαν τὰ βάθη 3 τοῦ Σατανᾶ, ὡς 
, 2 »-“» 5 “ 

λέγουσιν, Οὐ βαλῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος. 
Ξ ἈΝ ο» ῃ ” 8 4 ασ 
πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε, ἄχρις οὗ ἂν ἥξω. τ ο 

28 σῷ 

34 0πι, τῶν 

35 (Νικολαϊτών) ὁμοίως 
36 αά οὖν 

το Ξῇ Οι. φαγεῖν ἀπὸ 

τὸ ο] οἶδεν 

3 πίστιν καὶ τὴν δια- 
κονίαν 

50 ϱπι. , καὶ 

51 πι. ὀλίγα 

53 ἀφεῖς 
55 (-κά) 77]1αγ. αζᾷδ σου 

δὲ ᾿Τεζάβελ 
ὅ ἡ λέγουσα 

" καὶ διδάσκει καὶ 
πλανᾷ 

ὅ7 αάά τοὺς 

35 φαγεῖν εἰδωλόθυτα 

89... καὶ οὐ θέλει µετα- 
νοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας 
αὐτῆς ; 

40 οπι, ἐγὼ 

41 αὐτῆς ἐοωί, ποῖ 
πιαῃ. 

45.ρπι. καὶ 

39 βαθέα 

44 βάλλω 

1099 



ἘΕΥΕΤΙΑΤΙΟΝ ΤΙ. 26-- ΤΠ. 9. 

| 1611 

| 20 Απᾶ Ίο {μα ονοτγοοπιείΣ, απᾶ 
ΓπκορρείἩ τὴν πνοχῖτ5 ππ{ο {πα οπᾶ, {ο 
τη ση] 1 ρῖνα Ῥοπγεχ 9Υ6Υ {Π6 ηᾶ- 
ΠΟΠ: 
27 (5 Απᾶ Π6 5}8]] τα]α ἔΠεπα τ ἢ ἃ 

᾿ ΤΟ οὗ ΊΤοἩ: 48 ὕΠ6 Ὑ655615 οὗ ἃ Ῥοί- 
. ΤΟΥ 5881] {Π6ν Ῥο Ῥτοκεῃ {ο 5Η1Ν6ΥΒ:) 
ΟΥ̓́Θ 85 1 γϑροϊγρᾶ οἳ τὴν ΕαἴΠεΥ. 
28 Απα 1 ὙΠ] ρῖγο Ἠῖτη {Π| τποτπῖης 

Ρίαγ. 
99 Ἠδ ἴ]αίς Παν δὴ 6αχ, Ἰοὺ Ἠϊτα 
πρᾶν πγ]αῦ πο ΒρΙτΙ6 βαῖθ απίο μα 
ΟΠ ΌΠ65. 

] 

| 5 Απά ππίο {πὸ Απραὶ οἳ {πα 
Γ Οµατο] ἴῃ βατάῖς νυνῖζαο, Τμοβο (μΐτπρς 
᾿ 58] Π6 ὑπαὺ Ἰαί]ι {πο βετεη ΡΡΙΓΙ{8 
᾿ οὗ ἀοᾶ, απᾶ {Π6 βενεπ 5ἴασβ; 1 Κον; 
ΕΠ ἹτοτΚς, ὑπμαῦ ὅποι Παξῦ ἃ ηβΊηθ 
| Οιαί ποια Ἠπτορί, δηα ατί ἀθδά. 

9 Ῥο πγατολ{α], απᾶ εἰγεηπσίῃεη ἴ1ε 
 ήπρς γη] τοπιαῖπ, ἐμαί ατα Τεβᾶγ. 
Γ {ο αἴθ: {ον 1 πᾶν ποῦ {οαπά ὑἢγ 
ΟΣ 5 Ῥετί[αςῦ Ῥεΐογε αοᾶ. 
8. Ἠσπιεπιῦαυ {Πεταίογα, μουν ποῖ 

᾿Βαβῦ τεοεϊνεᾶά δηα Ἠεατᾶ, απᾶ Ἰο]ά 
'{αβ8, απᾶ τεροπ{. ἘΠ ἐΠετεῖοτο ποῖ 
βμα]6 ποῦ νγδίοῃ, 1 7111 οοτπθ ΟΠ {Π 66 
5 ἃ ὑῖοῦ, απᾶ ἔ]οα 5μ81Ὁ ποὺ Ποῦ 
ταῦ Ποῖ Τ 1711} «οπιθ ΠΡΟ ἐπ 66. 
4 Τ]οι Ἰαδέ ἃ Τεν Παπιθς 6 Υ 61) ἴπΠ 

Ρ4Υ415, πΥΠΙε] Ἠαγε ποὺ ἀεβ]οῖ {Π 61} 
᾿ βαγτηθηΐβ, απᾶ ὉΠΟῪ 5881] πγα]]ς τ 
Τη6 Τη πνμ]{ε: ἔου {πεγ 816 σουίηγ. 
δ΄ Ηδ {λιαῦ ονοτοοπιείἩ, {Π6 5816 

51.411 ΡῈ ο]ομιοᾶ ἴῃ νΙζο ταϊτηθηΐ, 
84 Τ 1} ποὺ Ρ]οῦ οαὖ Π15 πᾶτηθ οαὐ 
οὗ {μα ἜΡΟΟΚ οἳ 146, Ῥαί Τ 1] οοτ- 
{ος Ἠ]5 Ἠηαππθ Ῥθΐογς Τὴν Εαἱμογ, 
Δα Ῥο[ογο Ἠ15 Απρο]ς. 
6 Ἠο {λμαί Πα δὴ δύ, 16 Ἠϊτη 

| Ἠθαν ν]ιαῦ ὑπ6 ΒρΙπΙ{6 βα1θ] απ{ο {]ιο 
Γ Οππτοµες. 

7 Απᾶ {ο {π6 Απρε] οὗ πο ΟΠ ΤῸ ἢ 
.ἴη Ῥ]αδε]ρηῖα πντ]ζε, ΤΠεξο ὑπ] ηρ5 
Γ βα{ι Ίο ἐπαῦ 15 Ἠοίγ, Ίο ὑπ 15 
ἔσπιθ, μα ὑμπαῦ Ἰαῦ {π6 Κο οὗ Ῥανίά, 
Π6 {παίῦ ορεπείἩ, απ πὸ τηδη βμτί- 
ἰοῦ, απᾶά Παθζαία, απᾶ πο 1 
οροποαίη; 
81 Ίσιουγ {ἢν ποτ]: Ῥε]ιο]ᾶ, Τ Ίανε 
᾿Βϑῦ Ῥαΐοτο μου 4Π οΡεπ ἀοοχ, απᾶ 
πιο πας. «απ Βμῇ 16: Του ὕπο Πδβὶ 
ἃ Πο βἰτεηρί]ῃ, απᾶ Ἰαβι Ἱερί 
ΤΥ νοτᾷ, απ Ἰαβί ποὺ ἀεπιεᾷ τὴν 
; Ναπηο, 

9 Ῥο]λο]ᾶ, Τὸ πι] ππα]κα {στη οὗ 
[Π6 βυπᾶροριιθ οἳ Βαΐαπ, πμΙο] 
ΟΒΔΥ ἴπεγ ατο 1615, απά ατα ποῦ, 
Γυαῖ 4ο 116: Ῥεμο]ά, 1 ΨΠῚ πιακε | 

1881 

26 Απά Ίο ἐπδὲ ογετοοτπθίῃ, απᾶ Ἡε 
πα Ἱκεερεί] τὴν σου ΚΒ ππ{ο πε 
οπᾷ, {ο Πτα τσ] Τ σῖνο δα ΠΟΥ 

ΩΤ ονο6υ ἴ]ιο παβοἩης: απᾶ 6 β]α]] 
χα]ο {]οπαι πα ἃ το οἵ 11ο, 
38 ὕΠ6 γοββε]ς οὗ {πο Ῥούξευ ατα 
Ῥτοκαπ {ο βμϊναυς: ἃ5 1 8180 
Ἠανο τοσοαεϊγεᾷ οἳ 1άγ ἘαίΠεγ: 

28 απᾶ 1 ν]] ρῖνο Ἠπη {ο ππογηῖτς 
29 είατ. ἘἨο {πὲ Πα απ δαν, 1εῦ 

Ἰήτη Ἠσαν ναί ο Κρ σὺ βαϊθ]ι 
{ο {πο Ομ 0165. 

3 Απάᾶ {ο {16 αηρε] οὗ {μα Ἡαγο] 
ἴῃ δια! πεῖ; 

Τ]ιοβο ὑΠ]ηρ5 Βα 10} Το ἐπαῦ Πα ξ] 
{Π6 βουθῃ ΒΡΙΥΙ65 οὗ αοᾶ, απᾶ μπε 
βεγοη βίατς: Τ Κπον ΠΥ ποτ», 
Ώιαῦ ἔΊλοα Ἠαβί ἃ πατῃο {λαῦ ποια 

2 Ἠνοαρί, απᾶ ποὺ ατί ἀοαᾶ. Β6 
{ποὰ πγαο{α], απ βία] 15} μα 
Ώήησς ὑπαῦ τοιπαῖτι, ὙΠῸ} Ὕεγθ 
χαβγ {ο 416: {ον 1 ανα 2{οαππᾶ 
πο γγοτ]ςς οἵ ήπιο {41ο Ῥαΐογα 
ΤΗΥ οὔ. Έεπιετηρεν {Πεγε[ογε 
μον {ποια Παβὺ τεσθ]ναᾷ απιᾶ αἰ βὲ 
Ὥσδαν: δηᾷ Ἱεερ ἐξ, απᾶ γϑρϑῃΐ. 
Τῇ Ωιαγα[οτο ἔποι 5Π41 πού τγαίοῃ, 
1 1} οοπιθ 85 ἃ ὑπὶοῖ, απᾶ μοι 
5810 ποὺ πον τ μδὺ Ἱοιτ Τ 11] 
6οπ1θ ροή {πΠ66. Ῥαῇ {ποιὰ Παβὲ 
ἃ 16η; Ἠ8ΙΠΘΦ ἴῃ Ρανς Π]ΟῈ 
αἷά ποὺ ἀ6ῆ]6 ἐποὶν σϑυτηθῃίβ: 
δια ΠΟῪ 5881} πνα]]ς τι τα 
ἴῃ νη]ία; ον {Πεγ ἃγθ πποτγ. 
Ἠο {ναί ογετοοππεία Αα] ενας 
Ῥα διγσαυϑ ἴῃ νο ρατηθη ΜΒ; 
δ 1 ΜΠ πι πο πήβδο Ρ]οῦ Ἠ1β 
η8Ίπθ οὐὖ οὗ πε Ῥοοῖ]ς οἵ 146, 
απά 1 συ] οοη{εςς 15 τιαπηθ ἢ6- 
{οτο τὴν Ἐαΐμεν, απᾶ Ῥεΐογε 115 
8Ώραε]ςδ. Ἠε {λμαί Πα] απ δαγ, εξ 
Ἠπη πρᾶν σ]λαξ ἴ]ιο Βρίτ0 βα1] 
{ο {πε ΟΠ ΌΠ65. 
Απᾶ {ο {ο απρε] οἳ {πΠ6 οἩαχο] 

πι Ῥμαδε]ρῆία πντ]{ο; 
ΤηἨ6βε (Ηπσα βαῖ ἢ Ἐς ἐπαΐ 15 

Ἠο]γ, Π6 λαῦ 15 ἔστιθ, Ί1ο ὑπαῦ Ἱα λα 
{π6 Κατ οὗ Ὠανίά, Ἡο {πᾶ ορεπ- 
δἰ, απᾶ ποπθ 5181] αἶναῦ, απᾶ 
ὑιαῦ ΕΠα{{είΠ, απ ποπθ ΟΡΕΠ- 

8 οι: 1 Κπον {ΠΥ πγοτ]κς (Ῥε]ιο]ᾶ, 
1 Ἠανο ὃβεί Ῥο[ογο {Περ ἃ ἆοοΥ 
οραπεᾶ, ΠΟ. ποηθ δ 588), 
{μαῦὺ ποὺ Παβὺ ἃ 11{{16Ὸ ῬΟΎΤΟΣΥ, 
απᾶ ἀῑᾷςί Ίκεαρ τὴν πγοχγά, απᾶ 
ἀιᾶξί ποὺ ἄεπγ ΤΥ ἨπΙηθΘ. Ἐ6- 
ΠΟΙΩ͂, Τ ρίνε οἳ {ιο Αγπαροραθ 
οὗ Βαΐαπ, οὐ πετ γγ]ήσ]ι ΒΥ 
{ΠΥ 806 1ογγ8, δα {6γ 816 ποῦ, 
ναί ἆο 116; Ῥε]ο]ᾶ, 1 ΥΠ] πιακο | 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

νι 6 »" τ: - ”/ Ψ' ΕΑΝ 90 καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα 
/ μα (5 / αι κ » ον 

µου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν 
9 ΙΡ ο εν ανα κ᾿ 

97 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ 
" ῃ / Ε . 

σκεύη τὰ κεραμικά, συντρίβεται δ᾽ ὡς κἀγὼ 
» Ἁ “ Ἕ 

98 εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός µου καὶ δώσω 
» διὰ Ε] ,᾿ .. 5 

89 αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. ὁ ἔχων οὓς 
᾿ / ’ Ν “ , ΄ » 

ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλη- 

σίαις. 
᾿ αμ. ᾽ ο) » μ Ε] 

58. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας 
, 

γράψον, 
, ’ το τε λ , - 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ 
- ᾿ - Ὁ ΤᾺ 3 

Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας" Οἶδά σου τὰ 
1 5”, ” μὲ ου ΔΝ Δ 

ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς 
” μὴ ΔΝ 
ἔργα, ὅτι τὸ 
Ψ , - 9 ῃ κ᾿ δὶ 

8 εἰ. γίνου γρηγορῶν, καὶ στήριξον τὰ λοιπα 
Δ 9 3 ἂν 5 Ε " 2 / 

ἃ μέλλει” ἀποθανεῖν' οὐ γὰρ εὕρηκα σου 
ο / ἂν ν “ “4 τὰ” ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ "- 

3 “ 2 4 

8 μνημύνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ 
ἐὰν οὖν μὴ γρήγο- 

, Ω ᾽ 5 ς ᾿ λ 2 ν᾿ 
ρήσῃς, ἥξω ἐπί σεῦ ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ 

, 

τήρει, καὶ μετανόησον. 

4 - , [ γξ ΣΝ 60" λί γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπί σε. "ἔχεις ὀλίγα 
3.5 αφ ΕΑ , Δ 3 ανα 
ὀνόματα καὶϊ ἐν Σάρδεσιν, ἃ οὐκ ἐμόλυναν 
κ᾿ ΡΩΝ 

τὰ ἱμάτια αὐτών' καὶ περιπατήσουσι μετ᾽ 
» α » - ιά ” / » « -” 

ὅ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἶσιν, ὁ νικών, 
φ. ΄ ας 

οὗτος) περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς" καὶ 
2 ἣ Ε] , Ν 3 3 “ » “ 

οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς 
βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ἐξομολογήσομαιϑ τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου, καὶ 

6 ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. ὁ ἔχων οὖς 
3 / / Η - » - 5 
ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλη- 

σίαις. 
Ξ ᾿ Ξ ῃ 

Ἱ Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκ- 

κλησίας γράψον, 
ε -᾿, 

Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων 

τὴν κλεῖδα! τοῦ Δαβίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ 

κλείει 15, κλείει 15. καὶ οὐδεὶς 

Οἷδά σου τὰ ἔργα (ἰδού, δέ- 

ΕΣ Δ Ἂ οὐδεὶς καὶ 
ο, 5 

8 ἀνοίγει 
ὃ νε / θὐ » , Χ1 ωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, κα 

ο ἮΝ - 3 ’ μὲ οἰ 

οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν), ὅτι μικρὰν 
με. δν Ν » ᾿ / Ν λό 

ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς µου τον λο- 
ΔΣ ά36. / ’ 

ϐ γον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά µου. ἰδού, 
δίδωμι} ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, 

- » 3 

τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ 
ἘΞ , / 

οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται" ἰδού, ποιήσω 

99 

45 (σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη 
τὰ κεραμικὰ συντρίβεται 
ἑοαί, χιοί πιαγή.) 

2 

9 

Οι. τὸ 

ἔμελλον 

οπι. τὰ ἰοχέ, ποῖ 
πια. 
4 

δ 

6 

7 

ααᾷ μου 

Οπι, ἐπί σε 

αἄᾶ ἀλλὰ 

οπι. καὶ 

ΓΩ 

ουτως 

ὁμολογήσω 

κλεῖν 

οπι. τοῦ 

κλείσει 

κλείων 

ἣν 

διδῶ 
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πΕΥΕΤΙΑΤΙΟΝ ΤΙ. 9--22. 

1611 
ἔΠοπα {ο «οπιο απᾶ ἹΙοΥΒΗΙΡ Ῥεΐοτο 
{γ {οεῦ, απᾶ {ο Κπονν λα 1 Ἠανο 
Ἰονϑᾶ {π66. 
10 Ῥοοαιιδο ἔἶιοτ παϑὺ Κορὺ ὑπὸ του 

οὗ Τὴ ῦ Ῥαβίθπσα, 1 8180 Ὑ}1}} Κθϑρ εμας 
{ΥΟΙΏ {Π6 Ίο οἵ θηρία οι, τ ἢ 
5}.8}1 οοταθ Ἱροιι αἱ] {π6 πποτ]ᾶ, {ο ὑγῦ 
{μοι ἐ]ιαῦ ἀπγο]] προ {Ππ6 εατίη. 
11 Ῥο]ιο]ᾶ, 1 οοπιθ απο] γ, Τιοιά 

μας ζαϑὺ μοι ποια Παδί, ὑμαῦ πο 
1ΠαΠ {α]ο {ΠΥ οτογΗ. 
19 Ἠίπ (πα ονογοοππθίἩ, ΜΠΠπΠλ17 

τηα]κο α ρῖ]]αν ἴῃ {ιο Τομπρ]ο οἱ ΤῺ 
| αοᾶ, απᾶ Ίο ελα] ρο πὸ πο γ8 οὔ: 
ΔΩ͂ 1 1] τυυῖῦθ προ Ἠϊπα {ο ΝΘ 
οὗ τὴν ἄοᾶ, «πα πο παπι οὗ {16 
Οι οὗ τὰν ἄοᾶ, το]ίο] ἐ8 τιοὺν δ υα- 
βαΐοπα, νγπΙέ] δοιηθίῃ ἄονγῃ οαὖ οἳ 
μϑᾶνυθῃ ἔγομ ΤΥ ἄοά: Απά 7 τουί 
τογζέθ ροπι Πεῖπι πιγ ΝΝΘΥΥ π8πηο. 
18 Ἠο ἰλαί μοί απ οα., ἰοῦ Ἠϊτα 

Ίθαν ναῦ ὑπὸ Βρί16 Ρα απ{ο {πὸ 
Ομ ΌΠ65: 
14 Απᾶ πο {ιά Απροι οὗ ἴἶιο 

Οµατο]ι | οἳ {π6 ΤιαοβιέσαΠς, πο, 
Τ]ιαορο {λίπσα βαϊζ]λ πο Απααπ, {86 
Τα 1] απᾶ ἴγαθ γΙζπορς, ὑπὸ Ῥε- 
σἰππῖηρ οὗ {πο ογεα[ῖοπ οἵ ἀοά: 
151 Ίπιοιν {πγ ποτ], ὑπῶῦ {ποτὶ 

αὐὖῦ ποι που οο]ᾶ που πού, 1 ποα]ά 
| Όιοι πγεγό εο]ᾷ οἵ πού. 

16 Ρο {πει Ῥεσατπβδο {ποια αὐ Τπ]τα- 
παντα, δα πεϊζ]αν ΘΟ] του μού, 1 
η] ϱροαυγ {Ππ|6 οαὖ οὗ τισ τποπίῃ: 
17 Βοοδῖιβθ (ποια βαγοβῖ, 1 απι τ1ο], 
απ Ππογεαβος τὶ ϱοοᾷ5, απ Πᾶνα 
ποεᾷ οὗ πιοῦμίηρ: δα Ιπιογοςδύ ποὺ 
ιαῦ ὑποὰ αὐτῷ συνοζομεᾶ, απ τπΙΡΘΥΑ- 
Ῥ]6, απιᾷ ῬοοΥ, δι "πη, πα πα]κεά. 
18 1 «οππβα] {]ιοο {ο θᾺΥ οἳ 1η6 σο]ᾷ 

ἰγϊθα ἴῃ ο Άτα, {πῶ οι ππαγοβί 
Ῥο Υἱοῦ, δια ντο ταϊπθιξ, ἐπα 
ποι πιαγοεβί Ῥο οἸοῦπεά, δια ὑπαὶ 
ὑπὸ βΒα1πο οὗ ὑῃγ παἰκαᾶπαεβς ἆο ποῦ 
αρροαχ, απᾶ αποῖπ{ (Πιο 6γας 1} 
ογοβανε, ὑπαὺ έλοα πιαγοαρί 566. 
19 ἘΑβ ππαηγ ἃ5 1 Ἴουο, 1 γερα]κο 
απ ολαδίοι, ὧο Ζεα]οας {Πμογείογο, 
ἃ Πα ταροεῦ. 
20 Βεμο]ά, Τ βἰαπᾷ αὖ {π6 ἄοοτ, απᾶ 

Ἰπποσ]ς: 1 απσΊπαπ ἩθδαΥ ΤΗΥ γοῖσο, απᾶ 
0ραπ {με ἄοον, Εν] οοτιθ ἴῃ {ο ΜΗ, 
απ ση αρ 0 Πΐτη, απ Ἠο τυ} 16. 
21 Το Ἠϊπα ὑπδῦ ογοτόοπιεΘἩ, {ΠῚ 

σταπῦ {ο 510 τι τηθ ἴῃ ΤΗΥ {Πγοπο, 
Γθγοτ 8 1 4180 ονοχσοαπῃθ, απᾶ απ βού 
ἀονπι ἢ} τὴν Εαζ]ιογ ἴῃ Ἠ]5 {ἨΥοπιθ. 
22. Ἠδ ἴμαῦ αι αἩπ θα, 1ο Ὠΐτη 

ραν δῦ ὑπ ΒΡρΙπΙ6 βαϊὔἩ ππ{ζο {116 
[Ομ ΌΒ65. 

1881 

ἔ]οπα {ο οοπαο ἃ πποΥβΙρ Ρ6- 
{ρτο ἐν θοῦ, απ {ο πον ὑπ} 1 
Ἠανο Ἰογεᾷ {π66. Βθοδῖιβθ Όποια 
αιᾷδῦ Κορ ια πποτᾷ οἵ 17 Ῥ8- 
6ἴοπσα, Τ 4150 υγΙ]] Ἱκοερ ἶιθο ἔχοπα 
{86 ποαν οὔ ΤΕ γ18], λα Που ΒΟ ἢ 
15 {0 σοπιθ προπ ὑπ 6 016 2 υγουἹ, 
{ο ϑέτγ {ποιὰ ὑπαῦ πε] απροπ {16 
δῶσίῃ. 1 οοππε απϊο]]γ: ΠΟΙ Γαδ 
{πα τοι ἀιοα μαβῦ, ὑπ πὸ οπθ 
ἰακο ἢν σον. Ηθ ὑπαῦ ογετ- 
οοπιθί]ι, Τ πνΙ] τπα]κο Ἠῖπα ἃ ρί]]ατ 
ΤΠ {πὸ {{οπιρ]ε οὗ τὴν οὔ, απᾶ Π6 
518}} σο οτιὖῦ {πεπισο πο ΤΠΟΥΕΘ: απά. 
Τ 1] ταῦθ προπ ἨΙπα {ιο παππθ 
οἵ τὴν ἀοά, απᾶ [ο παπιο οὗ 
ιο ον οὗ τὴν ἄοά, πα που 
1 ογαβα]θπα, ὙνΙοἩ οοπιαέ] ἄοσνι 
οας οἳ Ἠεαγεη ποπι πΙιγ «ἀσά, 
Όπά τηῖπθ ΟὟ ἨΘΥΥ Ἠ8ΠΠΘ. ο 
Όπναῦ Πα απ 681, οὐ Ἠϊπι Ἠδαν 
νηιαῦ πο Βρϊϊς ρα {ο {Π6 
ομπατςβμας. 

Απιᾶ Το [Π6 απρο] οὗ {π6 οἩατο] 
1η Τιαοῦῖσσα, νη1ΐο: 

Έ]ιοξε {]νασς παζλ πο Απιθῃ, 
πιο {αι Επ] απᾶ σα ΥγΙσιθΒΒ, [πὸ 
Ῥορίηπῖηρ οἵ ὕπο ογθαΔΙοη οἵ ἄοᾶ: 

15 Τ Ίσιου ἐμ πνοτ]ςς, ἀναῦ ποι τὸ 
ΠΟΘΙ ΠΟΥ οο]ά που ποῦ: 1 που] 

16 Όποια πγοτῦ οο] οὐ πού. ὅο θθοδτ5θ 
ποια αὖ Παἰσουνασπα, απιᾷ ΠΟΙ ΠΟΥ 
Πού ΠΟΥ͂ σο]ά, Τ 711] 5βρδνν {π66 οτῦ 
οὗ ταγ πποτ{μ. Βϑόϑιβθ ὅποι 6αγ- 
οϑύ, 1 απι τΙοἩ, δηα Ἰανο βού 
ΥΙ6ἨΘΒ, απά Πὰν πιοθᾷ οὗ ποίῃϊηρ; 
ἃ πονγοϑῦ ποῦ ὑπὸ {ποτὶ αντί πα 
πο 64 οπιε απιά πηδογαβ]ο απά 
Ῥουγ απ ΡΗππᾷ απιᾷ πα]ἷκοᾶ: Τεσα- 
561 {π66 {ο αγ οὗ τη6 ρο]ᾶᾷ τοβπιοᾶ 
Ῥγ ἤγο, ὑπαύ ἴ]ιοα ππαγεξῦ Ώθεοππο 
χ]ο: απᾶά πο ρατππεη{ς, ὑπαῦ 
Όποια πιαγοαςί οἰοί]ια {1γβοα]{, απά 
ἴ]ιαί ἴπο Β]]άππο οἱ ὑπ πα]κοᾶηοςδς 
Ῥο ποῦ πιαᾶο ππαπ[οδί; απιᾷ 676- 
βαΐνο {ο αποϊη 0μῖπε 6765, ἐ]ιαῦ 
Όποια τηαγοβῦ 566. Α5 τησ ἃ5 Τ 
Ίονοα, 1 ταρτογο απᾶ οἸιαβίοι: ο 
Ζθα]οας5 {λογείογα, απά τοροη{. 

20 Ῥομο]ά, Τ βἰαπᾶ αὖ ἐ]ιο ἄοον απιᾶ 
Χποοκ: 1 αΠγ ΠΕΠ ἨθαςτΗΥ γοῖσα 
δα οραι {πὸ ἄσου, 1 ση] οσππο ἴῃ 
ἴο Ὠπη, απ Ὑ}111 βαρ να 11η, 
πα Π6 πα 1ηπο. Ἠο 1]αί ΟΥε- 
οοπΠΘΙΙΗ, Τ ν]] σῖνο {ο Ἠϊπι {ο 5. 
αον 1} 1ηο 11) ΤΗΥ {Πτοπς, α5 
8,150 ονδγσόαίΠΘθ, αμᾷ βαῦ ἄοννι ἢ 
τὴν ΕαὔΠοχ ἵπ ΠΙΒ{Ἠγοπα. Ἠο {Πα 
αυ απ 6αγ, 16ἱ Πάπα Ίσα" ν]ιαῦ 
ἐμ ϑριυῦ Ρα] {ο {π «μάνο]αβ. 

10 

11 

18 

14 

1 -α 

1 ορ 

19 

105, 
{οπιρία- 
11 07ὲ 

3. αν. ἵτι- 
λαθίίσα 
εατίμ. 

805, 
(οπιρέ 

405, 
φακοί - 
αγ: απᾶ 
50 
(μτοιρ]ι- 
οί 018. 
Ῥοοκ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

ο αμ. « τὸ λ , 1Τ αὐτοὺς ἵνα ἥξωσι]ὸ καὶ προσκυγήσωσιν 
΄“΄ “ ΄σ Ἀ 

ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ 
᾿ / ἡ “ 

ἠγάπησά σε. ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς 
ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας 
τοῦ πειρασμοῦ, τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ 

τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοι- 

κοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. ἰδού,ῖ» ἔρχομαι ταχύ" 
/ ὁ ” .“ Ν / Ν , 

κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφα- 
͵ ς ” / ΗΝ ’ . 

3 νὸν σου. ο γικων, ποώ]σω αυτον στύλον εν 
΄σ - “-“- “ ν᾿ 3 Ν 2 ᾽΄ 

τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ 
”/ Ἣ / 5 ανν . ” κ - 
ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ 

Ν / “ / - ΄“ 

μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, 
ἢ ῆς Ἱ λήμ, ἣ (νειὈ ἐ τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ὃ ἐκ 
Ἂς ᾽ Ἂς κ - - / 

τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ µου, καὶ τὸ ὄνομά 
ν΄ 4 ς 5” ον / Ν 

µου τὸ καϊνόν. ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ 
“ , “" 5 / 

Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
.. κ ” 5 κ “ 3. ’ - 

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας Δαοϑι- 
2 / 

κέων ἢ γράψον, 
Ψ ἘΠΟΝ / 4 « 

Τάδε λέγει ὁ ᾿Αμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς 
9. / οσα να ῃ - ία 

καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ 
οἷδά Ἀν. “ " Ψ Δ ο ᾿, 

ἰδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε 
δισ ΕΣ " τ ΟΣ “Ἃ ’ 

ζεστός ὄφελον ψυχρὸς εἴη" ἢ ζεστός. 
“ α Δ 5 Ν ᾿ Η ” οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ψυχρὸς οὔτε 

κ 92 / 3 / 3 “ /΄ 

{εστός”', μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός 
μή ΄ ο / / » Ν 

µου. ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι, καὶ πε- 
λ / λ ᾿ Απο / », Ν ὠ πλούτηκα, καὶ οὐδενὸς "“" χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ 
5 μὲ ΑἿ ΟΕ: / ΠΤ Ύ Ν οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς 

Ν κ᾿ τῷ 
καὶ πτωχὺς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός συμ- 

3 / . - 

βουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ ἐμοῦ χρυσίον 
, 3 ας , 5 

πεπυρωμένον ἐκ πυρός, ἵνα πλουτήσῃς, καὶ 
« / , [χ / Ν οὐ 
ἱμάτια λευκά, ἵνα περιβάλῃ, καὶ μὴ φανε- 

“- ς , Γον μ , . 
ρωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου καὶ 

, 9, Δ 3 / 
κολλούριον ἔγχρισον”' τοὺς ὀφθαλμούς σου, 

΄ Ν ο ΄“ 

ἵνα βλέπῃς. ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλώ, ἐλέγχω 
Ν λος / ο 5 λ ΄ 

καὶ παιδεύω᾽ ζήλωσον 2 οὖν καὶ μετανόησον. 
3 ’ »- ΣΑΝ Ν ’ Ν ΄ ο 3 

ἰδού, ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω᾽ ἐάν 
2 ’ -- “ ϑ' Δ 

τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς µου, καὶ ἀνοίξη τὴν 
θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ δειπνή- 

3 - Δ ος ΛΑ) 3 - 

σω μετ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς μετ ἐμοῦ. ὁ 
- ΄ 3 / 5 “ ΄ 

νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ 
ς 3 ἦ Δ » , 

θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα, καὶ ἐκάθισα 
ο ’ - ΄ » - 

μετὰ τοῦ πατρός µου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 
ἘΡΊΩΝ 3 2 / / Ν -. , 
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει 

” » , 

ταῖς ἐκκλησίαις. 

16 ἥξουσι 

1 προσκυνήσουσιν 

18. ογι. ἰδού, 

19. ἡ καταβαίνουσα 

30 ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλη- 
Ἑ Φ 

σίας 

ἧς 

«, Ν 3” 1, / 

ζεστὸς οὔτε ψυχρός 

[ΠῚ 5 οὐδὲν 

33 ἐγχρῖσαι χρ 

35 ζήλευε 
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1611 1881 
4 Αἴΐον {πὶ5 1 Ἰοοκβρά, δηᾷ Ῥβμοὶᾶ, 4 Αὐἴδοὺ ἴ]ιερο ὑπϊηρδ 1 6ατν, απά 

ἃ ἆοοΥ τγὰβ οροποαᾷ ἴῃ Ἠδανεπ: απ Ῥο]ιο]ᾶ, ἃ ἆοον ορεπεά ἴῃ Ίθα- 
{πῸ Ἀγβί νοῖσο τ οι 1 Ἰδατᾶ, νγας να, απᾶ {π6 ἢνβῦ γοῖσο πλ Ίσ]ι Τ 
α8 16 Ὕοχο οὗ ἃ {παπηρεί, {αμςσπιρ λοαχᾶ, α νοῖσο ἃ5 οὗ ἃ ἴγπππρεί 
σα της, πΥΠΙοἩ Βα], οοπαθ αρ Η10116Υ, ΒΡρϑακίηρ ὙΠῸ 116, 916 ΕαγΙΗΡ, 
Δ 1 11 ΑΊιοσΥ {π66 ὑμπϊηρ5 ν/]]ο]α Οσππα τρ Εἰ ΠΟΥ, ἀπ] Τ σΥ] 5ΠΘ 
πηαδύ Ῥε Ἠεγεα[{εν. Όλος ὑπ (πρ γγ]ΙσἩ τητιβῦ 16σπ1θ 
2 Αμᾷ Ππππθα[οΙγ 1 σταρ ἵη πο]. 2. {ο γα88 ]ετεαίθεν. ῬΒἰταρηίναν 

αρ]τΙς: απά Ῥε]ο]ᾶ, ἃ Τμτοπε τας Τ πας ἴῃ ἐμ ΒΡΕ: απά Ῥε]ιο]ά, 
βού ἴῃ Ἰδαγθῃ, απᾶ οπε 58ὺ οἩ {πὸ {ηθγο νγαβ ἃ ἴτοπε δεί ἴῃ Ἠεα- 
ΤἨηνοπο,. ποπ, απᾶά οπ6 βΙήαπς προη {λα 
8. Απά Ἰο αι δαῦ πας {ο Ἰοοῖ | 8. Ώποπθ: απᾶ Π6 ἐπδὲ βαΐ 1/48 Το 
προ Κ ἃ 1αβρεΥ, απᾶ ἃ Ῥανάΐπο Ίοο]ς προι Ἠ]κα ἃ Ί8βρεγ βύοιιθ 
ΒίΟΠ6: απά Ώπεγο ντα ἃ ταΙΠΡΟΥΥ ὉΠ ἃ βαγάίπδ: απᾶ {ᾖεγε τΓα8 ἃ 
γοαπᾶ αροαί ὑπὸ Έητοπς, ἵι βἱσῃί γαπΡουυ τουπᾷ αροπί πε {ποπο, 
1|κὸ πο απ Ἐππετα]ά. 4 11 δὴ ειπογα]ᾷ {ο]οο]άροπ. Απιᾶ 
4 Απά τοππᾶ αροαπῦ ἐμ ΤἩγοιια τοι αβοτ{ Όλα {ΠτοπιθΊσεγε ἴοι 

πεγαο ἴοι Δ {πνεπίψ βοαΐδ, απᾶ απ ὑπγοπίᾳ {µτοπες; απ τροπο 
ἜΡΟΝ {Π6 βϑαὺβ Τ5α1Υ Το απ ὑπγαιιῦγ ΦΗΥΟΠΘΡ 1 δαιο ἴοαν απά ποπ 
Ἐ]άενς βιυὐηρ, οἸούμεά ἵπ 106 τα- οἱάενς βιυδηρ, αγγαγοᾷ αι 108 
ΠΠΘΗ{, οι αγ ια οἡ {Πε Ἠεαάς σατπιεηίβ; απᾶ ον {Πεῖ Παπάς 
ΟΥΟΥΠΡ οἳ σο]ά. ὅ «ΤΟΨΗΡΒ οἳ ρο]ά. Απᾶ οπὖ οὗ {πα 
5 Απά ουὖ οὗ {πο ΤΗχοπε ργοσθεᾷεᾷ πποπθ Ῥγοσθεά Πσ]ίπῖησς απᾶ 

ἨσηίπΙηρς, απᾶ μαπάετπισβ, απιά γοῖςσθες ανά {άΘΥ5. Απ έλεγε 
νοῖσςΒ: απᾶ {Π6Υ 6 616 Β6ΕΥεΙΙ 181}}5 ΊΡΕΥΕ 86ΥΕΏΠ Ίπηρς οἳ το Ῥπυη 
οἱ ἤγθ πρ Ῥείογο ἐμ6 Τμνχοπο, Ῥοΐογο {11ο {Πτοιιθ, ΒΟ αγε ὑπὸ 
π/ΠΙΟἩ 8.6 0Π6 βϑύθὴ ΡΡΙΙ{5 οὗ ἀοα. 0. 6ονεπ ϑριυ5 οἱ ἄοάᾶ; απᾶ Ῥεΐογα 
6 Αιιά Ῥοΐοτο πο ΤἩτοπο ἐπ 6 Υ6 τὰ 8 πα (Πτοηπς, 85 16 πγογο ἃ ϱΊαβΑΥ 568 

ἃ 5ο. οὗ ρ]αβ5 πκ ππίο Οχγβία]: Ἠ]κε τππ{ο οὐ βῦδ]; δα 1π {πὸ τη! δύ 
οτι ἴῃ {Π6 τηϊᾶδϑῦ οἵ {π6 {πτοπς, αιᾶ οὔ {Πχοπθ, απάτοππᾶ αροπ{{μο | 
χοπ αροτῦ {π6 ΤἩχοπς, πγογο {οι Ώπγοπς, Τοτχ Ἠγίις ογδαίπιχθς Επ] 
Ῥοαδίς {1 οὗ ογο5 Ῥείοτο δηᾷ ")6- 7. οὗ εγο» Ῥαΐοτε απιᾷ Ῥε]λπᾶ. Απιᾶ 
πιά. {86 ἢγϑὺ ογοαίαιγο Ίρα» ΚΘ ᾧ 11ο, 
7 Απά {πὸ ἢγβὺ Ῥοαβϑδὺ τγὰβ {πκὸ ἃ απά {Π6 Βϑοομπα ογδαίατο 1 ἃ οα] , 

11ο, ἃ μα {Π6 βϑοοῃᾷᾶ "βαβϑὶ πκθ ἃ απ {ιο {Ππ|τἃ οτδαίπιτο δα ἃ ἴασς 
Οὐ], απιά ο ἠηνᾷ Ῥεαβί ᾿δῇ α {ασο Ώ5 Οὗ ἃ τπαΠ, απ {Π ἔοι} ογεα- 
35 ἃ 11α1, απ {16 {οπτί]ι Ῥομςί γα |. 8 ὑπτο τα κος Βγῖηρ οαρ]ο. Απά 
1|κ ἃ Πγίις Ἐασ]ο. {86 {οαχ Ηνίπρ ογεαίπιΥθΡ, Πανῖτςσ 
8. Απ {16 ἴοαν Ῥοαβίς δᾶ εαε]ι οἵ 'Θ46Ἠ 916 οἳ {πετ δὶχ πρ, Δ. 6 

Ώπετα οἷχ νήηρς αροιέ Ἠ τη, απ {μον 101] οὗ εσας τοιπιᾷ αὈοτί δα γι ζ]ι- 
ΓΩ). εν | Ὕεγο Γ111 οἳ εγας ση ]ήτι, αππᾶ Τ {μεν ἴῃ : δια ποτ Παγε πο τεβδί 4αγ απᾶ 
Ιατέπο | νου ποὺ ἄαγ απιά ηϊρηέ, ρατῖης. τ] ρΊῦ, 5αγΊτιςϱ, Η οἱγ, Ἠοἱγ. Ἠο]γ. { 
σις ἘΗοΙσ, ΠοΙγ, μον, Τιονά ἄοά ΑἹ- ΌΏιε Του οα,6Π| ΑἰππϊσιΙΨ, τν] ο]ν 

15, 6. ὃ, τη] ο,ῦν, ὙΠ] 0 ἢ τγᾶβ, Δα 15, απᾶ 5 γγὰ5 απά ΜΉΘ 15 απ 2. ΠΟΙ 15 
{ο 60116. 9 ἰο 60π1ο. Απά πε {ο Ἠτίις 
9 Απ γιο [Πο58 Ῥεαρίς ρῖνο ϱΊουγ, οτεδίαχθς 5Π8}} σῖγο σ]ουγ δι 
δα ἨοποἩγ, απᾶ ἐαπι]κ5 {ο Ἠῖπα ἐπδὲ Ἄοποις απά ἔπαπ]ς {ο Πτα ἐμαί, 
Βαζ οἩ {ο ΤῊ ΟΠ, ο Ἠναία {ον ΒΙ{{αί] οἩ {με {ηχοπο, {ο 1Ητη {λα 
6ΥΘΥ 8114 6ΥοΥ, 10 Ἠνοί]ῃ 5707 γεν Δ 6Υ6Υ, ἴ]ιο {οτι 
10 Έ]ο ἴσαν απᾷ (πγοπίγ Ε]ᾶσνς 181] απ ὑπγεπίγ εἰάστς 5118] {α11 ἆοτντι 

ἄονπι Ῥεΐίογε Πτα ἐῑιαί δαΐ οἩ {116 Ῥοΐοχο [τη {λαῦ βΙεί] οἩ ἴπο 
Τ]τοπς, απά πνοΥβΗΙρ Πἴτη ἐπα 1ἰγ- χοπθ,απᾷ 5]α]] πγογςμΙρΗΙπη ολα! 
ἢ 1ου ἐΥεΥ απά 6γεν, απᾶ οαδὲ Ἠνοαί]ι 9ΐον επαγ -απᾶ 6Υ6Υ, απιᾶ 
Ὠιεῖν «πουν Ῥείοχο {πὸ ΤΊχοπο, 51αΙ] οαϑῦ {Π|6 10 ογουπιςῬείοχθ ὑπὸ 
βαψίης, 11 Ώποπα, βαγίης, ΤΥ οὐξην αὐ έοιι, 

ος 5, 11 "Τ]μοια αγί πουίῃυ, Ο Τιογᾶ, {ο οἷν Τιονᾷ πα ον ἀοᾶ, {οτεσεῖνο 
γαθεῖνερ]οτγ, απᾶ Ποποτχ, αηᾷ ΡΟγΓΘΥ: 
ΤΟΥ οι Ἠαδί εγεαἑεᾷ 81] ἐῃΐηρ5, ἃ 
ἴον ΠΥ Ῥ]εββανε {ΠΘῪ 8.6, απᾶ Ίγεγο 
οχεα{ε, 

Πρ ΡΊΟΥΥ απιᾶ {11ο Ἠοποιχ Πα ἴ]ιο 
Ῥοπαχ: 10Υ ὅποι ἀϊᾶδί ογθαίο 81} 
ΏΜΠΡΒ, απᾶ Ῥεοπαςδε οὗ ἐν τη] 
Ώιεγ Ἰνεχε, απιᾶ πγενε ογεα{οᾷ. 

ἐπῖπι 5 
δίγαἰφλεί- 
ωαῃ ὅς. 

305, 
ἀπ. ἢ 
εοπιείῇ 

ὃ αν. 
{ο (ες 
απο οΓ 
ἐμῷ αθεδ. 



ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

4 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, θύρα ἠνεῳ- 
» ο » “ 

γμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν 
2 ς { / Ι] :ἢ ον 

ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ, 
τ Δ 2 λέγουσα], ᾿Ανάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ 

΄ 0 Α - 9 3 3 , » / 

9 γενέσθαι μετὰ ταῦτα”. καὶ» εὐθέως ἐγενό- 
» ῃ ᾿ μὴν ἐν πνεύματι᾽ καὶ ἰδού, θρόνος ἔκειτο ἐν 

“ ΕΣ “ δν - , 4 , . τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τοῦ θρόνου" καθήµενος 
Ν ς θή Ν δ σ ή , λίθ 3 καὶ ὁ καθήμενος ἦν" ὅμοιος ὁράσει λίθῳ 

»» Ν 6 κι Π “ 
ἰάσπιδι καὶ σαρδίνῳ᾽ καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ 

’ « , ς , , Ν 

4 θρόνου ὁμοία ὁράσει σμαραγδίνῳ. καὶ κυ- 
Ἂ ΄σ ΄ ’ ” 47 ᾿ 

κλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι εἴκοσι καὶ! τέσ- 

σαρες" 
᾿ 9 εἴκοσι καὶϑ τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημέ- 

4 βλ ’ 3 ε / Χ “ 

νους, περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, 
Ἂ - 

καὶ ἔσχον 19 ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφά- 

ὄνους χρυσοῦς. 
ρεύονται ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ καὶ φωναί", 
καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον 

΄ “ “ 

τοῦ θρόνου, αἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ 
θάλασσα 

καὶ ἐν μέσῳ τοῦ 
« 

καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἶδον τοὺς ὃ 

Α 5 ” / 5» 

καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπο- 

6 Θεοῦ" καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου": 
ὑαλίνη, ὁμοία κρυστάλλῳ. 

Θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῶα 
γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν. 

7 καὶ τὸ ζῶον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ 
δεύτερον ζῶον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον 
ζώον ἔχον᾽35 τὸ πρόσωπον ὡς ἄνθρωπος", 
καὶ τὸ τέταρτον ζῶον ὅμοιον ἀετῷ πετω- 

8 μένῳ ὃ 
εἶχον 1 ἀνὰ πτέρυγας ἕξ κυκλόθεν, καὶ 9 
ἔσωθεν γέμοντα ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν 
οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, λέγοντα 
Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντο- 

κράτωρ, 
9 καὶ ὅταν δώσουσι τὰ ζώα δύξαν καὶ τιμὴν 

-- ἁ καὶ τέσσαρα ζῶα, ἕν καθ᾽ ἑαυτὸ 

ὁ ἦν καὶ ὃ ὧν καὶ ὃ ἐρχόμενος. 

Ν ΕΣ ” “ ΄ὕ ο η Ἱ - , 

καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρό- 
νου, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τών αἰώνων, 

κ ” 90 10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι καὶ”; τέσσαρες πρεσβύ- 
΄-“ Ν “ 

τεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, 
καὶ προσκυνοῦσι “5 τῴ ζῶντι εἰς τοὺς 

Ξ « ο ΜΕ 
αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βάλλουσι “53: τοὺς 

᾿ὸ ΕΣ ΄σ 5» / “- / ’ 

στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέ- 
" 5 ο5 - / ΙΙ γοντες, Άξιος εἶ, Κύριε”, λαβεῖν τὴν δόξαν 

ν , 9 5 
καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν" ὅτι σὺ έκτι- 

Α / . ὃ Ν Δ θέ / 3 20 

σας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου. εἰσὶ " 
αν ν / 

καὶ ἐκτίσθησαν. 

1 λέγων 

3 (Ἰ1αγή. γενέσθαι. με- 
τὰ ταῦτα) 
ὅρη. καὶ 

4 τὸν θρόνο» 
σι οι. ἦν 
ς: σαρδίῳ 

να αν ᾽ / τ οπι. καὶ (εἰκοσιτέσ- 
σαρες) 

8. ρηῃ. εἶδον τοὺς 

9 οηϊ, καὶ (εἰκοσιτέσσα- 
ραΞ) 

19 ρῃι,. ἔσχον 

Ἡ φωναὶ καὶ βρονταί 

να ιῷ αἄᾶ ὡς 

ἔχων 

ἀνθρώπου 

πετομένῳ 

ααὰ τὰ 

καθ᾽ ἕν αὐτῶν 

ἔχων 

(ξ, 
γέμουσιν 

κυκλόθεν καὶ) 

λέγοντες 

9 33 οπι. 
σαρες) 

καὶ (εἰκοσιτέσ- 

οα ’ 

ο. προσκυνησουσι 

3 βαλοῦσι 

2 ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς 

ἡμῶν 
26 ἧσαν 
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γάοη, 49, 
θ: 

" ΟΥ, 
1100156. 

παροί.», 
9. 

1611 
5 Απᾶ 1 βατ ἴῃ ἴμο τ]σ]{ παπᾶ οἵ 
τὰ ἐλιαῦ δαῦ οἱ {πὸ Τητοπο, ἃ Ῥου]ς 
στι θη πὶ τ, απᾶ οἩ {πὸ Ῥας]- 
5146, βοα]οᾶ τυ 10}} ΒεΥ6Π 56α15. 
2 Απᾶ Τ βατ’ ἃ 5ίγοπρ Απσε] Ώχο- 
οσα αρ νηδ]ι ἃ ]οπά νοῖσαο; πο 15 
ΥΩ ἴο οφρθπ ἴιο Ῥοοῖς, απά {ο 
19056 ἔ]ιο 56815 {μοαγεο[ ὃ 
8 Απᾶ πο 1ΠΑΠ ἴῃ Ἠθανθη, ΠΟΥ 1π 

ΘΑΥΤΗ, πθίζμαν απάᾶςν {6 θαυ, τγὰβ 
016 ἴο ὀρθὰ {ο Ὀοοῖς, ποείθ]αν Το 
Ἰοοῖς {πδγδο]. 
4 Απᾶ 1 πιορί πιαο], ῬεσαἍδο πο 
τηδ πγας Του πΙΟΤΕΙΥ {ο οΡεπ, απ 
ἰο τοαᾶ {π6 Ῥοο], ποϊζπαΥ {ο οο]ς 
Ώπενεο. 
ὅ Απᾶ οπο οὗ ἔπ6 Ἐ]άενς 5α1ζῃ ππίο 

πηθ, Ὢ/6Θρ ποῦ: Ῥομο]ά, Ἔἴμπο Το οἵ 
{11ο ἐτῖρο οὗ ο πᾶα, {πΠ6 τουῦ οἵ Ώαντά. 
λαῦ ργονα]]εᾷ {ο ορεπ {ια Ῥοοῖς, πα 
{ο 19086 ἴ]θ Β6Υ6Ώ 56α]5 {Π1εγοο. 
6 Απᾶ 1 Ῥο]οα]ᾶ, απᾶ 1ο, 1π {πε τη]ᾶδε 

οὗ πὸ ΤἨχοπθ, απᾶ οὗ ἴμο ἴοατ 
Ῥομβί5, απᾶ ἴῃ {πὸ τηϊᾶθὺ οὐ Ί]μο 
Ἠ]ᾶον5 βἰοοᾶ ἃ Τρ ἃ5 16 Ἰαά 
Ῥθυπ. 51αΐΠ, Ἱαν]ῖηᾳ ΒεΥεη ΠΟΥ απά 
ΒΟΥΘΠ 6765, ΠΙΟ 76 ἴ]μο ΒΕΥΟΙ 
Βρῖνιν5 οἳ αοα, βεπ{ ἔου τ ἵπίο 81] 
ιο οαν{Ἡ. 
7 Απ [6 οαΊηο, απᾶ ἴοο]ς {π6 Ῥου]ς 

οτὲ οἵ ἴ]ο τἱρηῦ παρᾶ οἵ Βἴπι {πὰὺ 
βδῦ προη {πὸ Τητοπθ. 
8 Απάᾶ θη Π6 Πδᾷ {ακεη {πὸ Ῥου]ς, 

{86 ἔοτιν Βϑαβϑύβ, απᾶ ἔουτ απᾶ ἰπποπῦγ 
Ἐ]άου» 1611 ἄοππ Ῥαίογο ὑμ6 Τιαπιὴ, 
λανΙπρ ΘΥ6ΥΥ οπθ Οὗ επι Ἠπτ), 
απᾶ ρο]άση νία]ς {πα οἳ Ιοᾷοιχ», 
ν/λ]ο]ι α16 ο Ῥγαγονς οὗ Ραϊηῖς. 
9 Απᾶ {ΠΥ 5ης ἃ ΠΘῊῪ 860168, 58. - 

Ίησ, Τποι ἃὺῦ ΟΠ Το Ία]κε {116 
Ἔου]ς, απᾶ {ο ορεη {Π6 56α]5 {16γο- 
οὔ: {ον ἐμοῦ σας β]αΐπ, απᾶ Ἠαρί 
γοᾶθοπηθᾶ τὸ {ο αο ΡΥ {μψ Ῥ]οοᾶ, 
οι οἳ ΘΥΘΥΎ Ἰήπάτεᾶ, απἆ {οηρπαο, 
απ ῬοοΡ]ο, απᾶ πύθῃ: 
10 ἈΑπᾶ Ἰαβί τηαζο τ ππίο οἱ 

αοᾶ Ἰάπρβ απᾶ Ῥτίεβίβ, απᾶ νο 
5181] τοῖσι οἩ ὑπὸ εαΥ{]1. 
11 Απά 1 Ῥο]ιοα]ᾷ, αιᾶ 1 πραγᾷ {116 

γοῖσοο οὗ ΤΥ Αηρεὶ5, τοιπά αροτιῦ 
ιο Ἴηχοπς, απά {ο Ῥοαυςδίς δι 
{πο ἨἘ]άδΥβ, απᾶ ο πατηραν οἵ 
ἔ]πετα πγας Τοπ ἐΠποιραπᾶ «ππορ ἴθι 
{ποιδαπᾶ, απᾶ {ποιβαπᾶς οἳ ἴποι- 
βαπάς, 
19 Βαγίηςσ ἢ ἃ Ἰοπᾶ γοίσα, Ἡου- 

τ γ 15 μα Τιαπηῦ ἐμαὺ σας 5] ἴῃ, {ο 
γασθῖνθ Ῥοποχ, απᾶ τῖσ]μας, ϱπᾷ σνίβ- 
ἄστα, απά βἰγοησ{], απά Ἠοποις, απᾶ 
δου, δα Ῥ]ορβίηρ. 

1881 

5 Απ 1 βαν 1ἴπ {16 τὶσα{ παηᾷ | 1 ὅτ. οἩ, 
οἵ Πϊπα Πιαῦ εαΐῦ οἱ {πὸ {πτοπε ἃ 
Ῥουῖς πι σέεη τι ἴῃ δια οἷν {6 
ναο]ς, οἷοβθ 5εα]αῖ ση Βετεῃ 
56415. Απᾶ 1 εαν’ ἃ 5ίτοηρ αΏρε] 
Ῥνου]αηίηρ πα α ρτοαῦ νοῖσο, 
ὝΥΒΟ 15 σου ῃγ {ο ορεπι {Π| Ῥοο]ς, 
απᾶ {ο Ἰοοβα {Π6 56815 ὑπϑυύθοῦ 3 
Απᾶ πο 9Π6 ἴπ {πο Ἠθατοπ, ΟΥ 
ΟἿ {16 οατ{Π, οὐ απᾶςθΥ {μα οατ{]ι, 
τας αὖ]ο γο ορεπ {16 Ῥοο]ς, ΟΥ̓ {ο 
1οο]ς ἴπεγεοπ. Απάᾶ 1 περί ππασ]ι, 
Ῥοσααξδο πο οπ6 πας Γοππᾶ Ὑγου- 
ΠΥ {ο ορεπ {Π6 Ῥοοξ, οΥ ἴο Ἰοοῖς 
{ᾖπογθοη: απᾶ οπε οὗ ἴμο εἶάενς 
Βα απ{ο της, Ίοερ ποῦ: Ῥε- 
Ἰο]ᾶ, πὸ Τοπ λαῦ 15. οἵ {ο 
1ρο οἳ οπάαπ, {πὸ Ποοὺ οἵ 
Ῥανίᾶ, Ἰαξ] οΥετεσπᾳθ, {ο ορεΏ 
ιο ῬΟΟΚ απἀά {πὸ Βεγεηπ βεα]5 
ἰλογοοξ,. Απάᾶ Τ βὰν ἴῃ {ΠῸ τπ]ᾶςί 
οὗ ἐπ {πποπαο απᾶ οἵ {πὸ Τοαν 
Ἠγίπρ οὐ θα α.65, δι ἴῃ 6116 ταϊᾶβδέ 
οὔ ἐπ ε]άθυς,α Τιαπηβ βύδη Ἰηρ', ἃ5 
Ώποτπσ] τὸ Πας Ῥοσι β]αῖπ, πᾶν- 
Ίηᾳ ΒΕΥΘΗΏ ΤΙΟΥἨΒ, απ ΒΕΥ6Π 6768, 
ὙΠΟ. αγα {με Άβεγει ρίνΙ{5 οὗ 
ἄἀοᾶ, βοιηὺ {οτζ]ι 1π{ο 41] {πὸ οατ{]. 
Απά Ίο οα1ηθ, δα Ίο 8 κοί ἐξ 
ουῦ οὗ {π6 τ]σηί Παπά οὗ Ἠϊπα ἐλιαῦ 
βαῦ οπ ἴμο {πποπθ. Απᾶ πετ 
16 Ἰαᾶ {α]καπ {πὸ Ῥοο]ς, {Π6 ἴοτιν 
Ἠνίηπρ ογϑαῦισθϑ απᾶ {ο Τον 
απᾶ ὑπεπίγ 6] θυ 5 [611 ἄοπππ Ῥο- 
{ργο {π6 Τατ, Πανίηρ ΘΔ οτε 
ἃ ΠΥ͂Ρ, απᾶ ρο]άσπ Ῥοψ]8 {1]] οἳ 
ΊΠΟΘΕΏΡΘ, ΠΙΟ] 806. 1ο ΡΥΑΥΕΤΕ 
οὗ ἴμε βαϊηΐβ. Απᾶ {Πε βἰηρ ἃ 
ηθν 80ης, βαγίηρ, ἹΠοτίησ αγ 
ποια {ο ἐδ ἴμο Ῥοοῖς, δᾶ ἴο 
οφ6π {16 56815 ὑπουθοῖῦ: ΤοΥ οι 
πιαξῦ βἰαῖπ, απᾶ ἀ1άδυ Ῥαγο]αβο 
ππ{ο (ο πι ὑπ ηγ Ῥ]ουῦ πιει 
Οὗ οταν {{106, απᾶ {οπραο, απ 

10 Ῥεορ]ο, απᾶ παβίοἩ, δια τηδᾶθβὺ 
ΏΠπατῃ {ο δα ππίο οὐ οα ἃ άπρ- 
ἆοπα απ Ῥτίθβίς; απ {Π| 60 τοῖρτ 
ὌΡΟΣ Πο οατίΠ. Απά 1 βαν’, 
απᾶ 1 Ἰοαχᾶ α νοῖςο οἵ ΤΙΒΗΥ 
8ηρο]5 τοαπᾷ αροπί ἴ]ο {γοπα 
οτι ἴμο Ππίῃπς ογθαῦαχοβ απᾶ 
{ο  οἰάστβδ; απᾶ ἴ]ο ππἼπιροι 
οἳ {λοτα πας {επι {Ποαβαπά ἴππεβ 
ἤθη {ποαδαπά, απᾶ {μποιξαπάς 
οἵ  ἐποαβαπᾶςδ; βαγῖπρ πλ α 
ρτεαῦ νοῖσθ, ὙΥΟΥΠΥ 15 ἐπ6 
Τάτ ὑπαὺ Πα] ῬΘθη β]αῖπ {ο 
γϑοθῖγα {μα Ῥοπαχ, απᾶ τἰσ]ιθς, 
απᾶ νηδᾶοπι, απᾶ πηὶσΗέ, απᾶ | 
Ῥοποτς, απ ρ]ουγ, απᾶ Ῥ]εββίιρ. 

τῷ 

ο» 

μ. 

[ὸλὴ 

ο» 

ο - 

[ο] 

1 μ 

3 ΒΟΠῚ8 
αποϊοσιῦ 
ααθλοτ]- 
{165 οπαῖ 
δευΕΠ. - 

δαν. 
παι 
ἑακοὴ. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

Ὁ Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου 

ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν 
, ΄ - 

καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισµένον σφραγῖσιν 
9 ’ Ν νά 4 ν Δ ’ 

3 ἑπτά. καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσ- 
σοντα] φωνῇ μεγάλῃ, Τίς ἐστιν ἄξιος ἀνοῖ- 

ξαι τὸ βιβλίον, καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας 
Ψ ” ΔΝ » Α ὼ /΄ » ΄-“ Ε] -ν 

3 αὐτοῦ; καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ, 
5 “ “- Ν ΄- ΄ 

οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς, 

4 ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, οὐδὲ” βλέπειν αὐτό. καὶ 

ἐγὼ ἔκλαιον πολλά, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη 
3 - ΕΣ - 2 Ν 

ἀνοῖξαι καὶ ἀναγνῶναιῦ τὸ βιβλίον, οὔτε 
᾿’ σα, ἢ Ν - » - , 

ὅ βλέπειν αὐτό. καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων 

λέγει μοι, Μὴ κλαῖε" ἰδού, ἐνίκησεν ὁ λέων 
ΡΥ Δ τῇ 

ὁ ὧν ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδα, ἡ ῥίζα Δαβίδ, 

ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς ἑπτὰ 

ὃ σφραγίδας αὐτοῦ. καὶ εἴδον, καὶ ἰδού,δ ἐν 

μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζώων, 

καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων, ἀρνίον ἑστη- 
Δ ς 3 ΄ 3 9 ” ιά 3 Δ 

κὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον" κέρατα ἑπτὰ καὶ 

ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ 7 τοῦ Θεοῦ 
΄ Δ 

πνεύματα]! τὰ ἀπεσταλμένα "" εἰς πᾶσαν τὴν 
“ “οφ. / 

7 γῆν. καὶ ἦλθε, καὶ εἴληφε τὸ βιβλίον") ἐκ 
- “ - ΄ δα, Χ, “ / 

τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 

8 καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζώα 

καὶ οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσον 

ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθά- 
14 Ἀ / “ / 6 

ρας ἢ, καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμια- 

μάτων, αἵ εἶσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων, 
Ν Σ9λ / ΄ . 9 καὶ ἄδουσιν ῳὠδὴν καινήν, λέγοντες, Άξιος 

ϑ ΄“ Α Ν ” » , 

εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον, καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφρα- 
΄ - 3 , 

γῖδας αὐτοῦ" ὅτι ἐσφάγης, καὶ ἠγύρασας 
΄“΄ - Θ - 15 5» “ “ 2 » ᾿Ξ 

τῷ Θεῴ ἡμᾶς" ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πά 
- ’ ”- ἣ ο 

σης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 
4 Δ 3 “ « - τὸ νι “ « ας Ψ 10 καὶ ἐποίησας ἡμᾶς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασι 

- ο . 

λεῖς Π καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσομεν 15 ἐπὶ 
΄“ “ Ν 5 Αν 3 Ν ” 

1] τῆς γῆς. καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγ- 
΄“ ” ΄ Ν ” 

γέλων πολλών κυκλόθεν τοῦ θρόνου καὶ τῶν 
- . ᾿ 9 8 

ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων" καὶ ἦν ὁ ἀριθ- 
ὃς αὐτῶ ΐ τὸ ὶ χιλιάδ μὺς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων, καὶ χιλιάδες 

ντ. / " " 
15 χιλιάδων, λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ, ᾿Αξιόν 

: Ν » ’ ἈΝ » , ο ἐστι τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν 
Ἢ , . - 4 , κ 

τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ 
5 Α Δ Ν ᾿ δόέξ ᾿ ΗΝ ’ 

ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 

1 ααὰ ἐν 

3. ϱ0π. ἐστιν 

” 
ουτε 

Γ πολύ 

ὧν 
: - 

ὁγη. καὶ ἀναγνῶναι 

6 ρμι. ὧν 

- Οι. λῦσαι 

δ ο). καὶ ἰδού, 

9. ἔχων 

19 Λατ. οπι. ἑπτὰ 

Ἡ πνεύματα τοῦ Θεοῦ 

13, ἀπεσταλμένοι 

19 (ν) οπι, τὸ βιβλίον 

1 κιθάραν 

15 γι. ἡμᾶς 

16 αὐτοὺς 

17 βασιλείαν 

15 βασιλεύουσιν 
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Τῆς 
αὐογα 
ολα) 
αζφγι ]ῖ- 
οἶι α 
ηιζαδιΩό 
οοπίαἴτι- 
Τις Ο1ι6 
τοῖα 
αιανγξ, 
«πα {ια 
{1061} 
γμαγέοξα 
«ιαγί. 

ΙΟ», ἰο 
πι. 

᾿ 587, Οοἵης Δ 566. 

ΏΒΝΕΙΑΤΊΟΝ Υ. 18. ΟἹ, 9. 

1611 
18 Απᾶ 6Υ6υγ ονοπίπτεο ψ]]οὮ 15 

ἴῃ Ἠδανδῃ, δ οὐ {π6 οατί], απᾶ 
ππάεν {1ο οατ{]1, ατιά ΒΊ 6 α5 816 1Π 
ἴλιο 568, 8π4 αἲ] ὑπαῦ αγο ἴῃ {]θτη, 
Ἠδανᾶ 1, βαγίης, Ῥ]οββίης, ἨοποιἨ, 
61ΟΥΥ, δα Ῥούπεν Ῥο ἀπο Ἠήτη {]ια 
Ιθ{είἩ προη {ιο ΤἨτοπε, ατιά απίο 
{πὸ Τιαπηβ [ον γεν απά ενου. 
14 Απ {πο {οαγ Ῥδαβίς βαϊᾶ, ΑπΠΕΠ. 

Απά {π6 Τσαν απᾶ ὑνοπίγ Ἐ]άσνβ 
611 ἄοσνι απιά πνονρμῖρρεά Ἠπα (λα ὐ 
Ἠνοείμ [ον 6Υεν απά 6Υ6Υ, 

6 Αιπά 1 ραπ π]οη ὑπὸ Τιατηῦ 
ορεπαεά οπ6 οὗ {Π6 56415, δια 1 πραγ 

[85 1Ὁ πογθ {16 ποῖβθ οὗ {ππᾶςΥ, Ὁ 6 
οὗ {π6 ἴοιν. Ῥοαδίβ, βαγπισ, Οοπιθ 
δα 566. 
2. Απά 1 βαν’, απᾷ Ῥο]ιο]ᾶ. ἃ 1108 

ΠΟΥΒ6, απιά π ναί βαῦ ο τη Πδ ἃ 
ον, απιᾶ ἃ ογού Ίνας ρἴναοι πιηΐο 
πα, απά ο πνεή ἔου ἢ σοπαπθτίηᾳ, 
απ {ο οοΠ(1Ί6Υ. 
8 Απά χρὴ Πὸ Ἰιαά οροπθᾷ {πὸ 

φαοοιιᾷ 568], 1 Ἱεαγά {π6 βοοοπά 
Ῥεαβῦ βᾶγ, Οοππα απιᾷ 566. 
4 Απᾶ ἴ]εγο ποπ οαῦ αποῦησθγ 

Γ Ἀουβο ὑπᾶὺ Ίνα το: Άπια ῬΟΎΤΘΙ τὰ 5 
ρίνεηπ {ο ἴση ια βαῦ {Πιαγεοι Το 
ἴα]κο Ῥοασο {οι {πΠ6 δατί], απᾶ 
Όιαῖ (αγ α]οπ]ά 111 οι Ὡποίπου: 
απ ]ιογο Ίναβ ϱρἶνοι απίο Πτα ἃ 
στεαῦ βιυνοσ. 
δ Απά ὙἼιοπ πο Ἰιαᾶ ορεπθᾷ {πὸ 

ὠηνᾷ 568], 1 Ἰιοατά ἴ]ιο (τά Ῥοαξί 
Απιά Τ Ῥο]ια]ᾷ, 

Πα 1ο, ἃ Ῥ]ασ]ς Ἠογβο: πᾷ πὸ {ια 
εαΐ οἩ ἢ Πα ἃ ραῖτ οἳ Ῥα]ατισθς ἴῃ 
Πῖ5 πη. 
6 Απά Τ Ἰοανά ἃ τοίσο ἴῃ {116 

πηϊζδί οὐ μα ἴοι" Ῥοαδίς αγ, ΙΑ 
πἹθαΡΙτο οἱ πγ]οαί ἴον ἃ ΡΟ, δ 
μγορ ΤηΘ ΘῈ 5. οἳ ῬΔΥΘΥ {ον ἃ 
ΡΕΠΠΨ, ἃ Πα 566 ποὺ Ἱανῦ ποῦ {πΠ6 
ΟἿ απιᾷ πα νήπια. 
7 Απά Ὑ]σπ Ίο Ἰαᾶ οραπεᾷ {πὸ 
Του} 568], Τ Ἰιοανᾷ {ο νοῖσο οἵ 
ὑπ6 {οατία Ῥεαδί ρα, Όσπιο ἀπ 
566. 
8 Απᾶ 1 Ἰοο]καᾷ, απᾶ ὈδΠο]α, α 

Ῥαΐα Ἰογβο, απιά 5 πάπας {ναί 5αΐῦ 
οἳ. η ππαςδ Ὀσαίμ, απᾶ Ἠε] {ο]- 
Ἰουγεά η] Πτα: απᾶ Ῥοχγοί γγας 
σῖνοι Γππ{ο ἶιοπαι, ονεν {ΠπῸ ΤΟΣ ἢ 
ρανι οἳ ἴπο οσα {ο ΙΠ ππ]ι 
θν/οτᾶ, αι τυ πηραν, απᾶ γη 
4οα{1, απά νι μα Ῥοαβίβ οὐ {ια 
ΘΑ. 
9. Απιά πιο Ίο Ἰιαᾶ οροπιοᾷ {ο 

Η{{1 568], Τ βαν πάσαν {16 αἰίαι | 

18681 
15 Απᾶ «τετ εγεαῖοᾷ ἐ]ήηρ π]]ο]ι 

15 1π {π6 Ἠσδαναπ, απά οἩἳ {Π6 
οατ{], ἀπᾶ απᾶενγ {πὸ θαγί], αππᾶ 
ο {Π6 568, απά 811 Οήπρς ἐπαῦ 
πο ἴῃ ἴπατι, πραγ 1 βδυϊηρ, 
Ὅπίο Ἠϊτα ὑπαῦ ζεί οἡ {πὸ 
{Ππποπθ, ἄπᾶ απζο {πὸ Τιαπαβ, δε 
{πιο Ῥ]αεβεῖηπρ, απά ἴ]λο ΠΟΤ, 
ἃ Πα ελα ῥΊΟΥΥ, απᾶᾷ ια ἀοπήπίοἩ, 

14 1{ογ ετει απᾶ 6υεγ. Απᾶ ἴα 
{ο Ηνίηρ οτθαίατος Βαϊ, ΑπΠΘΗ. 
Απά ια ο]άεις 1611 ἄονπ ατα 
ὙΟΥΒΠΙΡΡΘΑ. 

6 ἍἈΑπάᾶ Τ βαν π]οι {π6 Τα 
οροεπιθᾷ οπ6 οὗ {ἔῑιο Β6Υ6Π 5688, 
απά 1 πραυ οὔθ οἵ ο Τον 
Ἠνίπρ ογεαίατος Βα Πρ ας ση] 
ἃ νοῖσθ οὗ (Παπάσν, 0οπΠ163. Απά 
1 κανγ, απ Ῥο]ιο]ᾶ, ἃ τυ ϊῦ8 ΠΟΥΒΘ, 
απᾶ Ἡα {ιαί βαΐῦ {πεγεοι Ἠαᾶ ἃ 
Ῥου: απᾶ ανα πας ρίτεη ππίο 
ΤΠ ἃ ογούα: απ Ίο «αππο ΤΟΥ̓ΠῚ 
οοπᾳπθτΊπρ, απ {ο «οπ(αθ). 

ὃ Απά π]ιαη 6 ορεπεά {πα 
πεοοπᾷᾶ 568], Τ Ἰιοατᾷ {πο βοεοπᾶ 
Ἠνίισ οτεαίατο βαγίης, Οοτπε2. 

4 Απά αποί]θν ᾖογδε «8ΊΠθ {οτ{Ἡ. 
ἃ τεᾷ Ἰουβθ: απᾶ {ο Πἴτη {πδᾶΐ 
Βαῦ (Ἠ6τθοι 16 πα ρίνοι {ο {α]τα 
ὄροασθ {γοια {μα αντί], απᾶ ἴιαί 
{πον α]οῖϊ]ά εἶαγ οπ6 αποί]αν: 
απᾶ {που 6 πας ρἶνει στο Ἠήπη ἃ 
Ετααί βποτᾶ. 

Απιά πνπθη ο οραπαά ἐπ να 
868], 1 πραγ {μ6 {πὶ Ἠπτίησ 
ογεαἰατὸ εαγίηςσ, Οοτηθῶ, Απ 
Τ 56, απᾶ Ῥο]ο]ᾶ, α Ῥ]ασ]ς Ἠουρε: 
απᾶ Ίο (παί βαὺ (ππογευῃ Ἠαᾶ ἃ 

6 ραΐαποςο ἵπ Ἠδ ἸἨαπά. Απά 1 
Ἰεατᾷ ας Ὁ πσογο ἃ γοῖζο ἴῃ ἴ]ε 
πηϊζ 5 οὗ {π6 {ο Ηνίις οὐθα τι 85 
βαγίπςσ, Α ἐγ 8 511}8 οἵ τυ μθαῦ ἴον 
α ὄΡΟΠΗΥ, αιᾷ {τας τη θα βιι} 85 οὗ 
Ῥαγ]αγ {ου ἃ ὄῬ6ΠΠΥ: απᾶ λα οἵ] 
δα {γιο τη Ππατί οποια ποῦ. 

τ. Απά γπ]αι Ἰδ οροπεᾷ {πὸ 
{οπγ{] 568], 1 πραγ {πὸ νοῖσς οὗ 
{86 Πουτίι Ἠνίπρ οτθαίαταο βαγ- 

8 ἴηρ, Οοιηθ3, Απᾷ Τ αν, απᾶ 
Ῥομο]ά, ἃ ρα]α Ἠουβα: απ πὸ ἐπαὰΐ 
καῦ ὌΡΟΣ Ἠπη, Ἠ18 πάπια πναβ 
Ῥεα{]; απιᾷ Ἠαάθρ Γο]]οπγοά νι 
μη, Απά ἴἼιογθ γγαβ ϱἴγεπ πηΐο 
{ποτ Δα ΠΟΥ ουον ἐπ6 {οττί]ι 
Ῥᾶγύὺ οὐ {π6 θαυΐῃ, {ο Κα] ὙΠ 
ΒΟΥ, απᾶ τ] ἐατηΐπο, απᾶ 
τ δαθαίη, απᾶ Ὦγ {μ6 σι] 
Ῥεαξίς οἵ {π6 θαυ. 

9. Απᾶ πιει Ίο οροποᾶ {πὸ ΒΥ 
568], Τ᾿ 58 νν απζοτησα {1 ἐπ αἰίατ 

τῷ 

σι 

1 ἀγ. 
“Ἕηἰο ια 
ασες ο 
ἐμ αθε»δ. 

3 ΒΟΠΙΘ 
Ἀποϊθηί, 
απλιοτ]- 
{165 αάά 
απιᾷ 860. 

8 ΒΟΠῚΘ 
αποϊθηέ 
Δα ΠΟΣῚ - 
{165 του. 
ἴ]ια ροαυο 
ο) έια 
αγ], 

εατ, 
οί 1”, 
ὃν ΙΙΙ 
πηρα- 
5176. 

5 5366 
πιατρῖπαϊ 
ποίο ΟΠ 
Μαϊΐ, 
ΧυΠ, 28, 

605, 
2εδ{ἱ- 
ἴοπεε 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

Ν ο) ’ ων δ 19 5 ” ΕΣ “ Ν 12 καὶ πᾶν κτίσμα ὅ ἐστιν" ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 
3 α -“ Ν ς [: - “, ΄-“ 

ἐν τῇ γῇ", καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ τῆς 
Ἕ ο] - 

θαλάσσης ἅ” ἐστι, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, 
” ΄ “" ΄ ϑοπαν ο ἤκουσα λέγοντας, Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ 

΄ ν 

θρόνου,καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ 
Ἂς ς / Ν ΛΑ ή Ἂν Ἁ »« καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 

“ Ἀ - ο) 

Ἡ τῶν αἰώνωμ. καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα ἔλεγον, 
2 , ση κατὰ ͵ ϱ9, , 
Αμήν. καὶ οἱ εἰκοσιτέσσαρες "2 πρεσβύτε- 
ροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν ζῶντι εἰς τοὺς 

-»“:ἅ: -» 93 

αἰῶνας τῶν αἰώνων”.. 
ἢ - “ 5 λ 5 , ῃ . 

Θ᾽ Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ 
αρ | ΓΝ αν ελ ᾽ ο τῶν] σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν 

ϱ { / [2 ς α ὃϐὁ 

τεσσάρων ζώων λέγοντος, ὡς φωνῆς" βρον- 
Ἄν εὐ 3 

8 τῆς, Ἔρχου καὶ βλέπε”, 
σα / Ν ς “ } ὁ αλ 

ἵππος λευκός, Καὶ ὁ καθήμενος ἐπ αὐτῷ 
» ἡξ Φ Ν "ὃ 6 ἘΣ - έφ αἳ ἔχων τόξον καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ 
ἐξηλθ »“ Νο” ᾿ / 

ἐξῆλθε νικών, καὶ ἵνα νικήσῃ. 

ο ηΕ ον ΔΙῚ ΄ 
καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, 

4 

3 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν δεντέραν σφραγῖδαῦ, 
ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζώου λέγοντος, [Ἔρχου 

4 καὶ βλέπε, καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρ- 
,ς Ν “- θ ’ τ᾽ αὐ ῶχ Ξδόθ » 

ρύς’. καὶ τῷ καθηµένῳ ἐπ᾽ αὐτῷ ἐδόθη αὐτῷ 
λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἀπὸϊ τῆς γῆς, καὶ ἵνα 
3 / , 8. ν σα ἂν ἰνς ὥ. 
ἀλλήλους σφάξωσι καὶ ἐδόθη αὐτῷ μά 

χαιρα μεγάλη. 

5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν τρίτην σφραγῖδαϑ, 

ἤκουσα τοῦ τρίτου ζώου λέγοντος, Έρχου 

καὶ βλέπεῦ, 
- Δ 

λας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτῷ" ἔχων ζυγὸν 

Ν 5. κ... ο , 
καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἵππος µέ- 

-“ - " Ν 5 

ὃ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ ἤκουσα" φωνὴν ἐν 
᾿ - , / , ανν 

μέσῳ τῶν τεσσάρων ζώων λέγουσαν, Χοῖνιξ 
σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς" 

9 ἫΝ Ν 
δηναρίου καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ 

/ 

ἀδικήσῃς. 
ἐς λ σ΄ ᾿ / 

7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρ- 
“ , 

την, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζώου λέ- 

8 γουσαν 15, Ἔρχου καὶ βλέπεῦ. καὶ εἶδον, 
μας) / - γ΄ Ν ς θή 

καὶ ἰδού, ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος 
κ / - ς 

ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ 
- » 5 “ ᾽ 

ἅδης ἀκολουθεῖ" μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἐδόθη αὐ- 
τοῖς ἐξουσία ἀποκτεῖναι ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς 

“ 5 

γῆς 1" ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ, 

καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 
ΕΣ 

9. Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφρα- 
- 3. , ἣν γῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου 

59---ὖ 

19. (δ) οπι. ἐστιν 
20 

21 

ἐπὶ τῆς γῆς 

οπι. ἃ (ἐστί) 

25 τ Οι. εἰκοσιτέσσαρε: 

35. Οπι. ζῶντι εἰς τοὺ; 
αἰώνας τῶν αἰώνων 

1 αὐ ἑπτὰ 

3 φωνὴ 
3 οπι. καὶ βλέπε ἰοαὶ, 
γιοί πια}. 

4 αὐτὸν 

ὅ σφραγῖδα τὴν δευτέ- 
ραν 

6 οπι. καὶ βλέπε ἰοσαὶ, 
χιοί πια. 

7 ἐκ ἐοχὲ: ΟΠι. πια}/. 

8 σφάξουσι 

9 σφραγῖδα τὴν τρίτην 

ααὰ ὡς 

κριθῶν 

3 λέγοντος 

19 ἠκολούθει 

14 ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς 
γῆς, ἀποκτεῖναι 
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του, 
ΠΧ 

Πἱρδ. 
35, 94, 4. 

3 Ται]κο 
2ο, 90. 

ἘΕΝΕΤΙΑΤΙΟΝ ΥΠ. 9 - ΥΠ. Ὁ. 

1611 
ἐπο βοιϊβ οἵ ἔμπα ὑπᾶῦ που βἰαῖτ 
{ον ὑπὸ που οἳ ἀοά, ἃπᾶ Του πὸ 
ἰθβίππογ σν]ΙσἩ {πον Π6]4. 
10 Απιά {πῸὺ οὐἱοα τὶν ἃ ]οπᾶ 

νοίσε, βαυῖρ, Ηον Ίος, Ο Τιοτᾶ, 
Ἠο]γ απά πα, ἀοδί ἔποι ποὺ ἡπᾶρθ 
απᾶ ανοησο ο Ρ]ουᾶ ον έλαια ὑλαῦ 
ἀννα]] οι {π6 θαυ ὃ 
11 Απά γ]έαχοβαβ Ίγετο ρίγθῃ πηΐο 

ονοαιγ οπθ οἱ ἴ]ατα, απιᾶ 16 σας βαϊᾶ 
ππ{ο ἔλεια, ἐμαῦ ὉΠΟῪ βλοπ]ά τορδῖ 
γοῦ ἴον ἃ Ἠδί]ο Βεαδοπ, απ] {Π6]Ὶ 
ἔοΠ]Πονβουνδηΐβ αἰδο, δηα {ΠῚ} Ὄτο- 
που ὑπαῦ 5μπουα 6 1164 ας {αγ 
6 γ6, 5μοπ]ά 06 {π|61164. 
12 Απᾶ 1 Ἰομε]ᾶ θη Το μϑδᾶ 

οροπθᾶ {πὸ β᾽ χθ 568], απιᾷ 1ο, ἔπου 8 
5 ἃ στοαῦ εατίμαπακο, πα {ια 
ὅτι Ῥδσσππο Ῥ]αο]ς ἃ5. βαο]κο]οῦῃ οἳ 
αν, απ ιο Μοοπ Ῥδέαππο ας μ]οο. 
18 Απᾶ Πιο βίαγ5 οὗ Ἱδαγοπ Το] πη{ο 

{ιο ομΥ{Ἡ, 6Υ6ΙΙ ἃ5 ἃ Ἡρ ἴγοο οαβύθι 
ΠΟΥ "πη θῖν Άρ5 π]αη 506 15 
β]α]κοη οὗ ἃ τσ νυ νά. 
14 ἘΑΠα {π6 Ίσαανοι ἀαρατίεά ἃ5 

ἃ ΒΟΙῸΠ πι 46 15. το]ε {ορείμαν, 
ὉΠ ΘΥΘΥΥ ποπ {απ ἃ 15] γατα 
πηογοά οα{ οἵ {Π61]} Ῥ]αςθΒ. 
15 Απά ο Ἰήπσςθ οὗ ἴ]αο θυ, 

απᾶ ἐπ σγοαῦ ΊΠΘΏ, απᾶᾷ πο ΥἹ0}} 
1ΠΘΗΠ, απᾶ {πα οπῖεῖ οαρίαϊηΒ, απᾶ 
{πὸ ταϊρ ιν τηθη, απᾶ εγοιγ Ῥοπς- 
ΤΗ, απᾶ ΘΥΘΥῪ ἴγ66 τηα1, 10 {Ποχὴ- 
βοἱνος ἴῃ ἴ]ο ἆεπβ, απᾶ ἴῃ {16 γος]ςς 
οὗ πα πποππ{αίπΒ, 
16 Απά βαϊά {ο {π6 τποππθαῖπς απᾶ 

Υ065, ἜΡαΠ οἩ 85, απά Πάο τς 
{γοπι {π6 ἴασς οὗ Ἠῖπα ὑπὸῦ βΙδεί]ι οτι 
{πὸ {Ἠχοπςθ, δα {οσα 08 πα οὗ 
{1186 Τατ: 
17 Ἐου ὑπ6 ργοαῦ ἄαγ οἳ 15 ταῦ 

15. 601168, ἃΠΑ πο Ελα] Ρ6 8016 ἴο 
βίαια ὃ 

ΤΠ Απ εαὔξου {πθ86 ὑβίηρσβ, 1 βατ 
ἔουν Απσοὶς βύδηα!ηρ οὐ {πο ἔουν 
60ΥΠΘΥΡ οὗ {πο Ἐατί, Πο]άϊτις ἴ]ο 
ἴοι νηπᾶς οἵ {πὸ θαυ, ὑπαὶ {πὸ 
πνιηᾶ 5μοτ]ᾶ ποὺ Ῥ]ου οἩ {πὸ θαυ, 
ΠΟΥ ο ὑπ6 568, ΠΟΥ ΟἨ ΠΥ ἴχοο. 
2. Απᾶ Τ 580 αποί]εγ Απισο] αξοθπ- 
πι Ίνοιπ {πὸ Ἐαδί, Πανίπς [Π6 568] 
οὗ {π6 Ἠνίπς ἄοά: απᾶ π οτιεᾷ 
πα ἃ ]οπᾶ γοῖςθ {ο {π6 ἔοαν Απσοῖς 
{ο ποπα 16 πναςδ ρΊτει {ο παχύ Όλα 
θαυ απᾶ πα Ῥαεα, 
85 Βαγίης, ἨΠπτί ποὺ ὑπ θαυ, 

ΠΘΙ{16Υ {πο 568, ΠΟΥ {πΠ6 {ταθς, 6111 
νσο Ἠαγο βοα]θᾷ {πῸ βουναηΐβ οὗ οτι’ 
ἀοά ἵπ {μοὶν ἔοτομεαςς. 

1881 
{πὸ «οπ]ς οἳ ἴ]ατα ὑπαῦ πᾶ Ῥαει 
5]αίη ΤῸ λαο πιογᾷ οἵ ἄοᾶ, απᾶ 
{ου {πὸ ἰθββίπιοιγ ὙΠΟ που 

10 ποῖα : δια μον ογ]εᾷ νι ἃ στεαί 
νοίσς, βασυῖηρ, Ἠουν Ιοηρ, 0 Μας- 
{6Υ, {86 Ποῖγ απιᾶ ντο, ἀοβῦ ἔ]ιοιι 
ποῦ {αᾷρο απᾶ ἄνθηρο οἷν Ῥ]οοᾶ 
οὐ 6Ποπι ὑμαῦ ἄπτε]] οἩ πο θαυ 2 

11 Απά ἐμοῖο γωβ ρίνοιπ ὕπο 6ο 
οα6]1 ος ἃ ὙὙ}106 ΤῸ ; απ 105 νγαβ 
βαϊα πιο ἔλποτα, ἐ]λαῦ {Πεγ ΕΠοτα]ά 
γαρί τοῦ {ον ἃ Ἠδίε ἐπας, απ] 
{πο ῖγ {ε]]ουγ-βογγαπίς 4150 απᾶ 
ιοί; Ῥγαβμτεπ, υηῖο]ι 5Ποπ]ά θ6 
1άΠοᾷ αναει α5 ἴλμαγ πετο, 5Ποι]ᾷ 
1008 Γα1βΠεά. 

Απάα 1 580 π]οη Ἡο ορεπαᾶᾷ 
{π6 βἰκέ]μ 8641, απἆ ἴπετο ναςδ ἃ 
ργοαῦ οατίπαπα]κε; απᾶ {Π6 58 
Ῥοεαππο Ὀ]ασἷς αξ βασ]ε]οῦ]ι οὗ 
αν, απᾶ πο πηιοἰθ πιοοΠ Ῥθ- 
οαπηθ α5 Ῥ]ουα: απᾶ {Π6 βίατς οὗ 
{π6 Ἡσδανεπ {61 απ{ο {ο ΘΑ}, 
35 ἃ ρ ἔγ86 εαβίεί ΠΟΥ ὉΠΥΡΘ 
Ἠρς, ΒΘ. θα 15. ϱΠακεπ οὗ ἃ 

14 στοαῦ πὶμᾷ. Απά {π6 Ἠδανεῃ 
γγαβ τοπιογοᾷ ἃ5. ἃ 5070} ΠΘΠ 
16 16 ΤΟΠΘα τρ; πιά 6Υ6ΥΥ ΤΙΟΠΠ- 
{απ απά Βα πα πύου πιοτοά οτί 
οὗ {ποῖ Ῥ]ασθδ. Απάα {πὸ Ἰάπρε 
οἳ {16 οαχ 1, απά {ΠῸ ΡΙΠ6Θ65, απᾶ 
{π6 2ομΙεῖ οαρίαϊηΒ, απᾶ {Π6 τίοἩ, 
απά {ιο βίχοπα, απᾶ ετενγ Ῥοπ- 
1ΠΦΠ απᾶ {ταοσπιαἩ, Ἠά Έλετῃ- 
βα]γος ἴῃ {Π6 οᾶγο5 απἆ ἴῃ {]α 
ΤΌΟΘΙ5. οὗ 6 τηοπηΐαίηβ; δηᾶ 
{Π6Ὺ 58. {ο {π6 τηοτπηὐΐαίηβ απ. 
{ο {Πμ6 τοςΚκΕ, ΕᾺΠ ον 8, δπᾷᾶ 
μιάς τι ἔσοτη ὑπ6 ἴαοθ οἵ Ἠϊτα 
πας 5ἰυθῦμῃ οἩ {πὸ ῃγΌΠπ6, απᾶ 
{χοπ {1ο τύαῦῃ οἵ πὸ Τατ): 
{0Υ {ο ρσγθαῦ ἄαγ οἳ {ΠῸ6]} 
παζἩ 15 οοπΊθ; ἃ πα ὙΠῸ 15. 8016 
{ο βίαια 5 

.  Αἴίον {Π15 1 58 {οαχ απσο]ς 
βἰαπᾶῖτπς αὖ ιο ζοαγ 6ΟΥΠΘΥΡ οὗ 
{6 οαγ{], Πο]άϊπιρ ὧπε {ον πάς 
οὗ {πὸ ααγ{ζ], ὑπαῦ πὸ πυϊμα β]ιοιι]ά 
Ῥ]ου οπ {π6 θαυ, ΟΥ̓ οἩ {Π6 568, 
ΟΥ ἩΡοηΠ ΑΠΥ ἴΥεο. Απᾷ 1 βαν; 
αΠΟΙΠΘΥ απσα] αβεθιιᾷ ἔγοπα {Π6 
βαηπ]βίησ, Πανίηρ ἴμαο 568] οἵ 
ὑπ Ἠνίηςρ ἄοά: απᾶ πὸ οτ]εᾷ 
ὙΠ ἃ σγοαῦ νοῖσθ {ο {π6 {οαν 
ΔΏΡΘΙΒ, {ο ποια 16 σας ρῖνοι 
{ο Ἠτατί {πΠ6 θαυ απᾶ {Π6 568, 

8 βαγίηρ, Ηυγὺ ποῦ {ο εατίῃ, 
ποῖ Ποὺ {π6 568, ΠΟΥ {Π|᾿| ἐγ 665, {111 
Ὑ76 5181] Ἠαγο βοα]οᾷ {116 βουνδηΐβ 
οὗ ους αοα οἩ ὑμοὶν {οΥΘθ86Β. 

18 

μι ́ι 

Ἱ -α 

τῷ 

1 Βοππο 
Ὡηοῖθηΐ 
Δα ΠΟΥ ]- 
{105 τοαά 
Ἱαυο Γιῖ- 
Μοὶ 
{Π6ῚΣ 
οϱ1Α6. 

20 1, 
πια γι 
ἐπ δις 
α΄. οιῖ- 
Πἱαγ6]ι8. 
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᾿ς ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. ΄ 

τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον 
τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον, 

0 καὶ ἔκραζον" φωνῇ μεγάλῃ, λέγοντες, Ἕως 
’ ς / « “ Ν ε 10 5 / 

πότε, ὁ δεσπότης, ὁ ἅγιος καὶ δ᾽ ἀληθινός, 
» / Ἀ 5 [ού Ν Έτ ς -“ 3 17 

ου κρινεις Και ἐκδικεῖς το αιμα ἡμῶν σπο 

-- 
΄“ , 5» Ν ” - Ν » ’ 

τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; καὶ ἐδόθη- 

σαν ἑκάστοις 5 στολαὶ λευκαί"", καὶ ἐρρέθη 
» ΄“ σα 5 ’ ’ 

αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν, 
σως οὗ 30 ς ος υμδρυλ ἕως οὗ Ὁ πληρώσονται “ καὶ οἱ σύνδουλοι 

᾽ - 5 5» - 

αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ μέλλοντες 
5 « 3 / 

ἀποκτείνεσθαι ὡς καὶ αὐτοί. 
9. Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν 

μη Ν ἰδ 2 λ , δ Ὁ» ἕκτην, καὶ ἰδού," σεισμὸς μέγας ἐγένετο, 
ο’ , / } 

καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρί- 
Ν ς / κ δι ς Έ χινος, καὶ ἡ σελήνη ἐγένετο ὡς αἷμα, 

”- » ”-. 

καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν 
΄- ΄σ Ν » ”- 

γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς, 
η κ᾿ » 

και ου- "- ὑπὸ μεγάλου ἀνέμου σειομένη. 
ρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον εἱλισσόμε- 

“ ” - “- ᾿ 
νον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων 

5 “ - “ ΄ 

αὐτῶν ἐκινήθησαν. καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, 
καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ 

χιλίαρχοι", καὶ οἱ δυνατοί), καὶ πᾶς δοῦλος 
Ν - 2; } ’ ” ς 8 5 

καὶ πᾶς Ἵ ἐλεύθερος, ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς 
λ “ 

τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, 
ὃ καὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς πέτραις, 

΄ 514 ο΄ δὶ κ , : - ο ον, 
Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ 

ΑΝ Σ Ξ , 
προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, 

Ν 5 - Ψ - “ 3 / ΠΡ 53 ς 7 καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου᾽ ὅτι ἦλθεν ἡ 
- ᾽ “- 4 ’ 

ἡμέρα ἡ µεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ”, καὶ τίς 
δύναται σταθῆναι; 

7 ἎΚαὶὶ μετὰ ταῦτα” εἶδον τέσσαρας ἀγγέ- 
“ Ν , - 

λους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς 
- λα ᾿ 3. Ὁ - 

γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς 
- μα - - / » 3 

γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, μήτε ἐπὶ 
΄“ / ’ δ. ἃ -“ 3 ὃ ́ ὃ ΔΝ 

ϱ τῆς θαλάσσης, μήτε ἐπὶ πᾶν" δένδρον. καὶ 
εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ὃ ἀπὸ ἀνα- 

τολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγίδα Θεοῦ ζῶν- 

τος καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρ- 
» / τ 2 / » - ΕΣ ωὰ Ἀ 

σιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν 

8 γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, λέγων, Μὴ ἀδικήσητε 
᾿Ὶ ΄ Ν , 

τὴν γῆν, μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δέν- 

ὃρα, ἄχρις οὐ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους 
- ΄“ “ ΄σ΄ 5 ΄“ 

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 

99-Ο 

ἔκραξαν 

Οπι. ὁ 

ἐκ 

ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ 

στολὴ λευκή 

οπι. οὗ 

πληρωθῶσι, ἰοιτί, 
πληρώσωσι Ἰπαγ4. 

η Οπι. ἰδού, 

αἄῶ ὅλη 

αἄᾶ ὁ 

35 χιλίαρχοι, καὶ οἱ 
πλούσιοι 

36 ἰσχυροί 

37 οπι. πᾶς 

38 αὐτῶν 

1 οπι. Καὶ (Μετὰ) 

3 τοῦτο 

ὃ (ἐπί) τι 

4 ἄχρι 
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4 Απᾶ 1 Ἱδθατά Πιο πππηΡεν οἵ {Ἴχθηα 

ὙΠ 10}} π/θχθ βοα]αοί: απιᾶά ἴ]εγο Ίεγο 

5οα]οᾶᾷ απ΄ Ἠππάτεά απᾶ {οτί απᾶ 
{ον {ποιδαιᾶ, οὐ 411] {π6 1ραεςβ οἵ 

{π6 οἸή]άγαι οἳ Τ5ταε]. 
δ᾽ Οἱ {πο 1ο οὗ ο πᾶα γγογο 5εα]εά 

{πνε]νο {Πιοιδαπᾶ. ΟΕ {π6 {γ106 οἱ 

Ἠειρεαη Ἴθχο ΒΘ] θα ἴπε]νο Ό]οι- 

βαπᾶ. Οἱ {πὸ ΌΏ]μο οἵ ἀαά πετο 

βοα]οᾷ ὕπνο ὑποιβαπᾶ, 
6 Οὗ {86 106 οὗ ΑΡεγ ποτο 5ομ]εᾷ 
ὕπνο {Ποαδαπᾶ. ΟΕ {πὸ {106 οἵ 
ΝΟΡ 811 ὑοῦ ΒΘ] θα {πγε]νο {]οτι- 

βαπᾶ. Οὐ {πὸ {106 οὗ Μϑδηδβθο5 
νύθγθ 568] 6 {πγε]νο ὑποτιβαη,. 
7 Οὐ {π6 {104:Θ οὗ ΒΙΠΙΘΟΠ Ὑ6τε 

βοα]οεά {πε]γο {λμοαδαπά. Οἱ Ίο 

{06 οὗ Τιονί πθγο βεα]εᾷ πε]το 

ὑοιδαπᾶ. Οὗ {π6 {πἳρο οὗ 1β8ασἩαΥ 
ἼΘΙ 5οα]εῖ {πγε]νο ἐλοιαδαπᾶ. 

8 Οὐ {π6 ὠ]ρο οὗ Ζαρυίοη σοῖο 

5οα]οᾷ ἴππεῖνο ἰποπραπᾶ. ΟὐὨ ἴ]ο 
1ρο οὗ ἆᾖοβερ] Ίγεγα βεα]ε ἔπγε]να 
ἠποτπδαπᾶ. ΟΙ {πὸ ὑχῖρε οὗ Ῥεπ]α- 
1ΠΙΠ 616 βοα]οᾶ ἔσαν {λοιβαιιά. 

9 Αἴῑον ος 1 Ῥε]ε]ᾶ, απᾶ 1ο, ἃ 
στϑδῦ τη] πᾶς, τυ 10 ἢ} πιο τηαι σου] 
ΏΊΊΠΡΘΥ, οἳ 811 παί1οἩ5, απᾶ Εἰ γα 5, 
δ ῬΘΟΡΙΘ, απᾶ {οηρπαθς, 5εοοᾷ Ῥα- 
{ογθ {ο ΤἨτοπθ, απᾶ Ῥοαίογο {16 
ΤΙ ΤΩ}, ο]ού]αᾶ Ὑν10}} τυ 6 γΌῸ 65, δ 
ῬΆΙΩ 5 ἴῃ {Ππ6]ν Παπᾶδ: 
10 Απάᾶ οὐἱϑᾶ πι ἃ Ἰοπᾶ νοῖσο, 

βαγΊηᾳ, α]ναίίοπ {ο οι ἀοᾶ, τυ 101} 
ΒΙ{{αξ] πρὸ {πο Τηνοπε, απά απίο 
[86 ΤΆΤ}. 

αροαί {π6 Τημχοπο, απά ἀροιῦ Όλα 
Ἐ]άαΥβ, απᾶ ιο Τσαν νδαδίβ, δι 
611 Ῥοΐογο πὸ {γοπς οἱ {ΠεῖΥ {ασθ5, 
Δ πνοτρμῖρρεᾶ οί, 
19 βαγίηρ, ΑΠΙΟΠ: ΒΙθββίηρ, απᾶ 

ΒΊΟΥ, απᾶ πήβᾶοπι, απᾶ {λαπ]ςς- 
αἶνίης, απᾶ Ἡοποτγ, απ Ῥοσγαχ, αι 
τηϊρηῦ Ῥο ππίο ουν (οὔ {ον ονου 
ΑΠ 6ΥΘΥ, ΑΙΠΘΙΙ, 

15 Απά ὁπ οἵ {Π6 ἘΠΑ͂ΘΥ 5. απβπγογεᾷ, 
πασίηπρ απίο 1η6, ὙΥμαὺ 806 {μερα 
ὙΠΪΟΙ αγ Αγγαγοεᾶ ἵη ν/μ]{ο χορεβ» 
απ πηθηςσθ ο.1ΠΘ {Π 60 ὃ 
14 Απᾶ 1 βαϊᾷ τιηΐο Ἠπι, 811, ἔἶχοια 

| Ἰπιοπνθβί. Απ Ίο βα1ᾷ {οτης, Τηοςο 
ἄγο λεν 10] απο οαξ οὗ στοαξ 

11 Απ αἱ] {Ππ6 Απισεῖς 5{οοᾷ τοι | 

10 

1 

ερ 

19 

1 

1881. 

4 Απά 1 Ἱεατὰ ἴπο πππαρεν οὗ 
{ποτὰ ΠΟ η6γο βεα]εᾶ, ἃ ππη- 
ἄτεά απᾶ ΤΟΥ απᾶ ἴοαῦ ἔ]οι- 
βαπά, βοσ]εά οαὖ οὗ 6Υενγ {προ 
οἳ {ο ο]ή]άνεπι οὗ Τβταε]. 
Οὐ Ὠιο ἰτίρο οὗ δυάδα 1ὔεγε 

βρα]εά πε]νο {ποαδαπᾶ: 
Οὲ π6 ὠρο οὗ Ῥεπαραν {πείνα 

οι 

ἐποπβδηᾷ: 
Οἱ ἴ]μο {06 οὗ ἄαά πείτε 
ποιβαπᾶ: 

0 Οὐ πὸ {06 οἳ Αβ]ιον {πγε]τε 
ἐπουπβαηᾷ: 

ΟΥἩ μα ὑγ08 οἵ ΝΡ 811 ἔπγε]νο 
ἐποπβαμπᾷ: 

Οἱ [π6 ὑτ106 οὗ ΜΙδ 556 ὕσγεϊνθ 
{ποαβαπᾶ: 

7 Οἱ ιο {106 οὗ ΡΙππεοπ ἔπγε]νο 
ποαβαπς: 

Οὐ ο ἀρ οὗ Τιονὶ πε]νο 
(ποαρβαπά: 

ΟΕ ἴ]ο ω1ρο οἱ 185ασ]ατ {πγε]νο 
{ποµβαπς: 

8. ΟΕ ο ω]ρο οὗ Ζορα]απ ἐγγε]να 
{ποαραπά: 

Οἱ {π6 {ρε οὐ Φόβθρῃ {πγεῖνε 
ὑποιπβαπᾶ: 

ΟΕ πο {προ οὗ Ῥοπ]απΙη 1ρεγο 
5οα]εά (πγε]νε ἐλοπξαπᾶ. 

9 Α{ἴογ ἴλοςδο {πρβ 1 εαπ, απᾶ 
Ῥε]ο]ᾶ, ἃ στοαῦ τη] ἡπιᾶς, νά σ]ι 
ΠῸ πια οοπ]ά ππτηραν, οὖ οὗ 
ΘΥΘΙῪ παδίοἩ, δηα οὗ αἰ 1ρ6β 
δια ῬΘΟΡΙΘ5 δηα {οπρτθς, 5{απιᾶ- 
Ἰηρ' Ῥε[ογε ὑπ {πγῸπ6 απᾶ Ῥε[ογα 
Όλο ΤιΔ1Ὴ}», αγγαγ ΘΑ 1η Ὑγ 106 ΤΌΡΘΒ, 
Πα ρα1πας ἴῃ ὑπ6ὶν Ἰαπάς; απιά 
μον ΟἽ πι ἃ στεαῖ νοῖσθ, 
βαγίης, Φα]ναβίοι απο οὐ αοᾶ 
πυηΙο βδί] οπ {μα {Ἠτοπε, 
Δ απίο πο Τρ. Απᾶ 
411 ο  απησοεῖς πενε βἰαπάῖπσ 
ΤΟ αὐοτπί ἴλο Ί,τοπα, απᾶ 

- 

αὐοιέ {π86 εἰάειςδ απᾶ {πὸ ἔοτν | 
Ἠνίαςρ ογδαθατεΒ; απά ἴ]εγ 1ο] 
Ῥεΐονγο μα ἴπποηπθ οἩη {πρὶν 
{4665, απᾶά πουβηϊρροᾶ «ἄοᾶ, 
ΒαΥΙΗΡ, Α1Π6ΕΠ: 1Β]ερβῖπς, απᾶ 
ΕΙΟΥΥ, απᾶ πνὶβᾶοπα, απ Οπαη]ςς- 
βἰνίας, απιά ΠΌΠΟΙ, απᾶ Ῥοποαυ, 
απά πηὶρ]η{, δε απίο οὐ ἄοᾶ 
31ου. γεν απά 6ν6Υ. ΑπΠΙΘΗ. 
Απᾶ οπθ οἳ ἴμαο οἰάει απ- 
ΒΙΓΕΥΘά, βαγίης απ{ο πιο, ΤἩαβε 
ὙΠΟ αὖο αγταγεᾶ ἴῃ {π6 το 
ΤΌ 65, 0 816 {]6γ, απᾶ πηεησς 
681ΏΘ {1εγ2 Απά 1 ὃραγ πηΐο 
Ἠήπη, ΜΥ Ἰοχᾶ, ἴλιοα Ἰπποπορί. 
Απά Ἰο βαἱᾷ {ο πο, ΤἩθβο ατα 
Ώιαγ νγλῖε]ι οοπια οαὖ οὗ {με στεκ!, 

" 

"»»- 

1 ατ, Της 
Ῥή6βδΙης, 
αι ἴ]ια 
σ1ο)1,ὅ0. 

Σα. 
“πο {]σ 
απὸ οἱ. 
{πε αΠοδ, 

9 αν. 
παυς 
βαϊαὶ. 
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λ” Ἂν Σ Ἂς »“ » ΄ 

4 καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, 
ρμδ' χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς 

ς“ 5 { 

υἱῶν Ισραήλ. 
5 ρ κ » , { 3 

δ. Ἐκ φυλῆς Ἰούδα, ιβ χιλιάδες ἐσφραγισ- 
Ἄ , μένοι 
Ἔ λῆς Ῥουβήν, ιβ΄ χιλιάδες ἐ κ φυλῆς “Ῥουβήν, ιβ΄ χιλιάδες ἔσφρα- 

γισμένοι"" 

Ἔκ φυλῆς Γάδ, ιβ΄ χιλιάδες ἔσφραγισ- 
μένοιδ᾽ 

6 Ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ, ιβ χιλιάδες ἐσφραγισ- 
ένοιδ᾽ 

μ' ̓ ζω / γ / ᾿ Ἐκ φυλῆς Νεφθαλείμ, ιβ΄ χιλιάδες ἐσφρα- 
γισμένοιδϑ᾽ 
ἘΣ φυλῆς Μανασσῆ, ιβ΄ χιλιάδες ἐσφρα- 

᾿σμένοι" 

7 ἢ Ἴ φυλῆς Συμεώ ΄ χιλιάδες ἐ κ φυλῆς Συμεών, ιβ΄ χιλιάδες ἐσφρα- 
γισμένοιδ᾽ 
Ἔκ φυλῆς Λευΐ, ιβ χιλιάδες ἐσφραγισ- 
ένοι δ᾽ 
μ.. λῆς ̓ Ἰσαχάρῦ, ιβ΄ χιλιάδες ἐ : φυ ῆς ᾿Ισαχάρῦ, ιβ΄ χιλιάδες ἐσφρα- 
ι᾿ισμένοι"" 

Ν ὃν λῆς Ζαβουλων, ιβ χιλιάδες ἐ 8 κ φυλῆς Ζαβουλων, ιβ χιλιάδες ἔσφρα- 
γισμένοιδ᾽ 

ε] ΄“ » / ο / 3 

Ἐκ Φυλῆς Ἰωσήφ, ιβ΄ χιλιάδες ἐσφρα- 
ισµεγοι"' 

δν 40 - δ γ δ Ε Ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, ιβ χιλιάδες ἐσφρα- 
ισµένοι. 

γ κι “ τα | κ. “Ὁ 7 
9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, ὄχλος πολύς, 

ἂ » “ νι Β, Ν 3 / Ὶ 

ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἠδύνατο, ἐκ παν- 
τὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσ- 
σῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώ- 
πιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένοι στολὰς 

ῃ ᾽ - ἣ ΡΝ 
λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν 

10 καὶ κράζοντες φωνῇ μεγάλῃ, λέγοντες, Ἣ 
ἢ να Ἔα ων - , ο. 

σωτηρία τῷ Θεά ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ 
11 του θρόνου, και τῷ αργνιῳ. και παντες οἱ 

ἄγγελοι ἑστήκεσαν κύκλῳ τοῦ Θρόνου καὶ 
τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζώων, 
καὶ ἔπεσον ἐνώπίον τοῦ θρόνου ἐπὶ πρόσω- 
πον αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ, 

ἣν ΝῪΞ 2Α ον τς ολ ΄, ασε δόξ ν 
13 λέγοντες, Άμην η ευλογια και η ὄοξα ας 

« / Ν ς » / ν ς Ν Ν 

ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ 
, Ν - τὸ - 5 

δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς 
13 αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. καὶ ἀπεκρίθη 

εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων, λέγων μοι, Οὗτοι 

οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκάς, 
τὰ Ν ”/ 14 τίνες εἰσί, καὶ πόθεν ἦλθον; καὶ εἴρηκα 

- ΄ 5 τν πο 
αὐτῷ, Κύριεῖ, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέ μοι, Οὗ- 

/ 5 Φ 9 / 5 ” / - 

τοί εἶσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς 

ο Οπι,. ἐσφραγισμένοι 

6 ]σσαχάρ 

7 περιβεβλημένους 

8 κράζουσι 

9 τὰ πρόσωπα 

10 (Κύριέ) αἀὰ µου 
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Γον, αὐ 

1} 1ο (ιε 
Ῥγσμογδ. 

1611 
ἐὐϊρυ]α ον, απᾶ παν τυαβηθα ἐποὶν 
10Ρ65, απᾶ πιαᾶο {στα υγη]ζο ἴῃ {ο 
Ῥ]οοᾶ οἵ ιο ΤιαπηΡ. 
15 ΤΠογο[ογο 16 ἴ]αγ Ῥε[οτο {λα 
ποιο οὗ ἀοᾶ, απᾶ 8εγνο Ἰήπη ἆαγ 
απᾶ π]σ]έ ἴῃ 5 Ῥαπιρ]ίο: απᾶ 116 
Ὠνας βἰθύθι οἩ. ἴμε Ἔ]μγοις β]α]] 
Ἐζνγο] απποτισ {Πατη. 
16 Τον 5881] Ἠππσεγ ΠΟ ΤΠΊΟΥΘ, 

ἨΘΙ{]ΘΥ ΕΥ 50 ΑΠΨΤΠΟΥΘ, ΠΕΙΔΙΘΥ 51111 
{π6 ὅπη Πσ]ιί οἩ {Π 61, ΠΟΥ αΠΥ Πεαῦ. 
17 Ἐον {πὸ Τιαπη), Β]ΘῈ 15 ἴῃ λα 

τηϊᾶβί οἳ {16 {11οΠ6, 5118} ἐθϑα {Πθτη, 
ὉΠ 5118} ]εαά ἴ]ιοπι πο Ἠτίιρ 
{οπη{αίης οἵ παίονςς ἤδη ἄοά 
518 προ απταν 81] [685 ἔγοπι {πιο ὶν 
6Υ6Ρ. 

8 Απ π]ιθη [6 Ἰαᾶ ορεπεᾷ {με 
βονοιιζ]ι 568], {πουο νγᾶβ 51Ἴσπος ἴῃ 
Ἰθαναοι οι {πο 5ρᾶθθ οὗ Πα ἃ) 
λος. 
2. Απά Τ βὰν {ιο βούθῃ Αηρο]ς 

γγ 8} 10}. 5ἰοοᾶ Ὀοαΐονο αοᾶ, απᾶ {ο 
{Ίπθπη Ἱν6γθ ρον ΒΕΥΕΠ {πππηροαίς. 
8 Απά αποίμεγ Απησεὶ «α1πο απᾶ 

πἰουά αὖ {πο α]ίαν, Πατίηρ ἃ ρο]άθιι 
66ΊΡΘΥ, απιά ποτ πας ρίται πὸ 
Ἰήτη 1πποἩ 1Π1οθ1Φ6, {λαῦ Π6 λοτ]ά 
Ἰοῦος 18 πα ιο Ῥταγσετς οὐ αἱ 
Βα1π{5 προ {Π6 ρο]άεπ 8108 σ]]έ]ι 
πας Ροίογε {ο {11γοπΠ6. 
4 Απά ιο βῃῖοκθ οἳ {Π6 Ιποεηξα 

νηΙ«Ἡ «απης πα {με ῬΥαγενς οἳ {116 
ΡαΙΠ{5, αβοσπάθᾷ τρ Ῥοίογα (αοάᾶ, οπῦ 
οἳ ιο Απισο]’5 Ἠαπά. 
ὃ Απ ἴ]ο Αποε] {οοῖς ἐπ οθ]- 

βοτ, απ Ἠ]οᾶ 16 1 Έντο οὐ ἴ]ιο 
αἰίαν, δ) οαδ 1 πο {πα δαυί]: 
δια {Π6}6 ΘΥΘ ΥοΙσθΒ, δα ὑπαπάευ- 
ἴπρ5, απᾶ Ἠσ]μίπίηρς, απᾶ «η δαυίῃ- 
απο: 
6 Απιά {μα βογεη Απισε]ς ΟΠ} Ἰαᾶ 

Όλα βϑύϑὴ {ΠΠΗΡΕΙ5, Ργεραγθᾷ {Π61η- 
βο]νος {ο βοιπά. 
7 Ἔ]μο Πτδι Απρει εοππᾶεᾶ, απᾶ 
ὑπο 8 Γοηογγεᾶ ια], απ τα τῖτι- 
σ]οά να Ῥ]οσᾶ, απᾶά {αγ ανα 
σπδί προπ {π6 θαυ, απ {πὸ Ενα 
γᾶν οὐ ἴΥ68ς πναξ αν αρ, απᾶ 81] 
6τεε σταβς πας Ῥαγηὖ τρ. 
8 Απά {λαο βοοοπᾷ Απσο] βοππάσᾶ, 

απᾶ ἃ5. ἴὖ Ὕετο ἃ ρτθαῦ πο ΓΒΙΠ 
Ῥπηῖης να Άτο πνας οαϑὺ Πίο {λιο 
Βοα, απᾶ ὑπὸ {π|γτα Ῥατί οὐ πα 568 
Ῥεέαππο Ῥ]ουσᾶ. 
9 Απαά {μα {π|γ ραγί οἵ πο ογεα- 

{π1γθς νυμΙο]] γγογο ἴῃ ἐπ6 Όσα, απ δ 
μ{α, ἀῑεᾶ, δα ιο τά ραντῦ οἵ {116 
ΒΗ1Ρ8 γγεγο ἀθβίτογεα. | 

1881 
ήρα]αξίοη, απᾶ {πεογ ναρλεᾶ 
{ιοί 10ΡΘΒ, απᾶ ππαᾶο ιοπι 
σνμ]{θ ἴῃ {με Ῥ]οοᾶ οὐ {1ο Τιϑ τη}. 

15 Τ]μεγείογε ἃγ6 που Ῥεΐογο ἴ]α 
ηποπε οὗ ἀοᾶ; απ {αγ Βεγγα 
ση ἆαγ απᾶ πΙρΗ{ η Ἠ]5 {οππρ]ο: - 
Πα] Π6 ἐπα βΙ{{εί]1 οἷν {Π6 {ος 
5118}1 6ργοας 115 {απρεγπασ]ο ΟΥΘΥ 

16 Ώιατη, ΠΟῪ 511.8}}} ΠΡΟ πο 
ΊΠ0Υο, ΠΟΙΟΥ͂ {δῦ αΠΥ ΤΠΟΥΘ: 
ποί]εν βΠα]] {Π6 5πὴ ΒΚ προ. 
Ώιθτῃ, ΠΟΥ͂ αΠγ θα: ΤΟΥ {Πε ΤΡ 
ὙγΠ10}}15 1η {116 τη] 50 οὐ {11ο ἘΠ ῸΠ 6 

1Τ 

5881] 06 {Π|6ῖ} βμαρ]μοτᾶ, απᾶ 5}}8}} | 
σαϊᾷο Έλπαια απίο Τοιηΐαῖ5. οὗ 
πναῦθγς Οὗ ΤΠ : πα ο 5118}] πηρα 
απγαΥ ΘΥΘΥῪ {εαν Τγοτη {Π|6 1} ΘΥ65. 

8 Αμᾶ πλεπ Π6 οροποῖ «μα 
βονοπ{λ 568], ἴπθγαο Το]οιπγεᾶ α 
β]θπισθ 1 Ἠθαγοι αΡοτ{ {Π6 ΒΡ8 66 
οὗ μα} δὴ ποῦ. Απά 1 βὰν 1] 
Β6Υοπ απσθ]ς Ὑγ810}} βίδα Ῥο[ογα 
ἄοάᾶ; απά {μοῦ 616 σίναη ππῖο 
{Π θη} 86ο {Υππηρείς. 
Απ αποί]θΥ απρο] οαππο απ 

Βίοοα 1οτεΥ {πο α[ίαν, Πανῖης α 
Ρο]άσεπ «6ΏΡΒΕ6Υ; απ ἴμογο πας 
Εῖνοι ππ{ο ΕΠΙ τητιοἩ Ἰπσςθπδθ, 
Όιαί ο βΠοπ]ά 346 16 ππ{ο ἴ]ια 
ΡΥ4γΕΙ5 οὗ 81} {ιο αϊπίδ ρον {πὸ 
ΒΟ] θη ἰδ} ὑγΠ]Ο} τνὰ5 Ῥεί[ογε Έα 

4 Ἴμτοπα. Απιά {Π6 βυῆοῖϊκο οὔ {16 ἴη- 
ο6Ἠ86, ϑν} {Π6. Ῥραγετς οὗ {Π6 
Βα ηῦδβ, υσθηῦ ἀρ Ῥείογο αοᾶ οὖ οἵ 
{Π6 απρε]’ς απ. Απᾶ {με απσα] 
ἀ{α]κοί] [Π6 σΘΊΡΟΥ;: αι ο Π]]ας 16 
τ ἢ} ἴ]ιο ἤτ οὗ {116 αἰίαχ͵ αι οαβῦ 
10 ὅπροι {Π θαυ: δα {ΠΗ 7} {ο]- 
1οπγος ἐπαπᾶενς, απᾶ γοΐοθβ, απ. 
Ἠσ]μίπίηρς, απᾶ απ εαγζαπα]θ. 
Απά {ο Βεγοη πησε]ς πο] 

πα {Πο 5ετειι {ταπηρθίβ Ργεραγοᾶ 
Ώλοπηβε]γας {ο βοιηῇ. 

Απ {με βΥβ{βοιπᾶεᾶ, απᾶ ποια 
{ο]]οπγεᾶ 1181] απά Άτα, τη]ηρ]οᾷ 
πῦ Ῥ]οοά, απά {μαεγ πογο οαδέ 
ὄπροῃ ἔπο οατ{]: απιά {ιο {γᾷ 
Ῥαγὺ οὗ {π6 θυ! πνας Ῥατηῇ αρ, 
απᾶ πο ἐπ|γα ρανί οἳ ἔθ {ους 
σαβ Ῥατηξ αρ, απ 8}} ργθθή 855, 
πας Ῥανηξ πρ. 

Απιᾶ {Πο βεοοπᾶ ᾳπησα] βοιπᾶεᾶ, 
απ α5 16 πγεγο ἃ ργϑαῦ 1ποι{αΙἩ 
Ῥανπίης νι Άγο τρὰβ οαςὲ Ιπίο 
{λε 568: απ {116 Ομ] να ρανί οἵ ἔλα 
568 Ῥοσμτπο Ρ]ουᾶ; απᾶ {λογο αἄῑεᾶ 
86 ὑμῖν ρανί οὗ ἐ]ιο οτοα{πγος 
ὙΠΟ πνεγο ἴῃ {1ο 568, οΌεη ἴλογ 
ὑπδύ Ἠαά 6; ἃπᾶ ]ιο ἐμπὶνᾷ ρατί 
Οὗ {χο 5}105 Ίνας ἀεείχογοᾶ. 

[ο] 

ὧϑ 

οκ 

συ 

-1 

ορ 

[ο] 

| 

10ΟΥ, αὐ, 

3 αν. 
σἶνο. 

9 ΟΣ, ΤΟΥ 

4 τ. 
Πα ]ὲ 
ἑακεη. 

505, ἡιίο 
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μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν, καὶ 
» ,ὔ - Ν 3 5 ΄“ ιά ” ” ’ 

ἐλεύκαναν αὐτὰς ἢ ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου. 
Δ ” ΄ ΕῚ 5» ͵ὕὔ -" / - »“" 

1ὅ διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, 
Ν , 3 ΄“ «ε ᾿, ον Δ ” 

καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν 
. - ποπ ρὸν ν κε / κ᾿ κ 

τῷ ναῷ αὐτοῦ" καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ 

16 θρόνου σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς, οὐ πεινάσουσιν 
” Σολ /{ ” να] ν ΄ σπα 
ἔτι, οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ 

» " « ηλ δὲ “ - : σ ὸ 

17 αὐτοὺς ὁ ἥλιος, ουὐῦε παν καυμα' οτι τ 
» {αιμα Σ - . 
ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ 

» Ν δὃ ͵ » λ 5 τ ’ 1 
αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζώσας 

« ΔΝ - 

πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν 
δ" ἮΝ 4[- αἱ 

δάκρυον ἀπὸ" τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
” . - 

5. ΚΑααὶ ὅτεϊ ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, 
» » Ἂς 5 σι ᾿ “ « ς [ή Δ 9 ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον. καὶ 
5 , ἃ κ 

εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἱ ἐνώπιον τοῦ 
»“" [ / Ν 3 / 5 ” ς 

Θεοῦ ἑστήκασι, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ 
/' 

σάλπιγγες. 
- ΕΣ ΓῚ ΄ 5 

3. Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθε, καὶ ἐστάθη ἐπὶ 
Ν ΄ ϱ Δ ο μα 

τὸ θυσιαστήριον", ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν 
, . - [ἢ 

καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά, ἵνα δώσῃ 
- - - Ν 

ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ 
΄ - , - 

θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ 
{ Ν 2 ς Ἁ ΝΣ ΄ 

4 θρόνου. καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμά- 
ὧν « - εἰ ᾿ ν 

των ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς 
- 3 ΄ ἘΣ - - 4 ᾿ 

δ τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. καὶ εἴλη- 
ς 718 ν / αν 

φεν ὁ ἄγγελος τὸ λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν 
ΕῚ - 3 - ’ . 

αὐτὸ ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ 
ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν᾽ καὶ ἐγένοντο φωναὶ καὶ 

΄ 

βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός. 
κ Ὁν κ 

εχοντες τας 
Δ 4 ὃ Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ 

ς Δ / ς / ε δ᾽. :ὅ σ ἑπτα σάλπιγγας ἡτοίμασαν ἑαντοὺς” ἵνα 
’ 

σαλπίσῳσι, 

»2 
- Ν Καὶ ὁ πρῶτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ 

- ΄ ” ΄ 

ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμέναϊ αἵματι, 
ΟῚ / 3 ᾿ 8 κ᾿ Χ , ε καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν ὃ καὶ τὸ τρίτον τῶν 

[ο , Ν 

δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς 

κατεκάη. 
ἐλ « 

8. Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς 
ΕΣ / 

ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν Θά- 
” - / 

λασσαν' καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης 
τ . “ / 

9 αἷμα᾽ καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων 
΄ 5 ” , ν ὦ / Ν Ν 

τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ 

τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρηϑ, 

5 τοῦ θυσιαστηρίου 

9. δώσει 

4 βρονταὶ καὶ φωναὶ 

ὅ αὐτοὺς 

6 ρηι. ἄγγελος 
7 αἄᾶ ἐν 
8. αἆᾷ καὶ τὸ τρίτον τῆς 
γῆς κατεκάη, 

9. διεφθάρησαν 
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10 Απᾶ {πὸ {π|γἃ Απισε] βοππᾶςαᾶ, 
Γαπᾶ ἴπεγο [61] ἃ ργραῦ βίδυ' Τγοπι 
Ἡδανοαῃ, Ῥανπίηπσ ἃ5 16 ΘΙ ἃ ἸΆΤΗΡ, 
απιᾶ 19 [611 προπ {πὸ (ήτα ρατί οἳ {ιο 
1ΙΥΟ6ΥΒ, απιᾷ προπ {μπ6 ξουπίαίης οἵ 
ΝΑΤΘΤΡ: 
11 Απᾶ {πὸ παππε οὗ ο βαν 15 

οσ]]οᾶ Ὑγοιτηποοᾶ, απᾶ {πὸ {π|ν 
Ῥαγὺ οἳ ιο τγαῦθυβ Ῥθέαπιο ὙΓΟΥΤΗΙ- 
που, απΠά ππαΠΨ ποπ ἀἱοᾷ οὗ {16 
ἹΨΕΦΘΥΒ, Ὀθεβαςδα αγ Ύγογο 1ππάθ 
Ῥ]δ{ον. 
19 Απᾶ {λο {ον Απροὶ βοηθῶ, 

απᾶ {πὸ {π|γ ρατῦ οἵ {π6 ὅπηι γαβ 
απο, απᾶ ὑπὸ νά μανὺ οἵ ὧπο 
Μοοπ, απᾶ ἐπ Οῑνᾶ ραν οἵ {πὸ} 
ΒαγΒ5, 50 α5 ὑπ6 {ῃϊγἃ Ῥατί οὗ ἔπεπι 
πὰ ἀαγκκεποί: απᾶ ὑπ ἄαγ ὅποπο | 
ποῦ {ον ἃ ὑ]ηγά Ῥρατί οὗ 16, απά 116 | 
π]σ]{ ΠΟ 1856. 
15 Απά 1 Ῥε]μο]ᾶ, ἀπᾶ Ἱποατά αι 

Απσο] Βγίηρ ἔμποαρ] {Π6᾿ τηϊάϑὺ οἵ 
Ἰθανθη, βαγίηπρ γη] ἃ ]οπᾷ γοίσο, 
Ἴψο8, πνου, τγοθ, 6ο {π|6 π]ιαρίδενς οἱ | 
{π6 εατζ], Ὦγ τεαβοηπ οὗ {πο οί]ιου | 
νοῖοθβ οὗ {π6 {γαπαρεί οἵ {πὸ {Ἠγαο | 
Άπσοξς ν/μῖο] αγ σοὺ {ο βοαπᾶ; 

Ὁ Απᾶ {πὸ ἡ Απσοὶ βοαπᾶεᾶ, 
[84 Τ δα ἃ σίαν [41] ἔγοτα Ἡθαγοι 
πηΐο ἴ]ιο οατοὮ: απά {ο πα ιβ 
ρίνοι πὸ ΚΟΥ οὗ {π6 Ῥοξοπι]θεβς 
ΡΠ: 
2 Απᾶ ΜΒ ορεπεᾷ {πὸ Ῥοξοπα]εβς 

ΡΠ, απιᾶ που 6 ατοβο ἃ 51οκο ουὖ οὗ 
{πΠ6 ρίς, ἃ5. {ο Βπιο]ε οἳ ἃ ργϑοῦ 

Ἱάανπασε; ἃ ἐπθ δ απά ο δἷν 
ππογο ζατ]κοπαᾶ, Ὦγ τϑάβοι οἳ {πΠ6 
βΊηοΚκο οἳ ὑπὸ ρί6. 
ὃ Απά ογο «απιο οαῦ οὗ ἴμα 

βππο]κο ]οστβέ5 πρό πο ϑαυ ἢ, απιᾶ 
αὐὖο {Πθιη πας ῥρῖναι Ῥοΐθν, 48 
πο Βοοτρίοης οἳ ια δαν] ανα 
ῬΟΝΥΟΣ. 
4 Απ 16 ας οοππηαπζοᾷ ἔ]ιοτι 
ια Ώαεγ βλοπ]ᾶᾷ ποῦ παν ο 

/βταβ5 Οὗ ιο δῦ, παίμεν αἩγ 
/6γ6εἩἈ {πίηρ, ΠΟΙ ΠΟΥ αΠΥ χεο: υτί 
οπ]ψ {ἨΠοβο τση Ισ] Ίανο ποῦ 
{Π|᾿ 568] οὗ ἀοᾶ ἴῃ Πιαῖν {ογο]λοαᾶς. 
ὅ Απᾷ {ο {ποιὰ 1Ὁ τῦὰβ ρίγθηῃ ὑμπαῦ 

{Π6Ὺὺ 5ῃοι ἃ ποὺ 161] ποτα, Ὀιιῦ 
πα {πον αποπ]ά Ῥο {ογπποιιοί Άνο 
ἨΠΟΠΦΗΡ, απιά {αι {ογιπσοη{, πνας αν 
[νο ἐουτηθηῦ οὗ ἃ Βεονρῖοπ, θη ο 
αἰτ]]κοῦ] ατα. 
6 Απᾶ ἴῃ {1οβο ἄαγς 5118] ποτ Β66]ς 

ἀδαῦῃ, απ 518}} ποὺ Απᾶ 1, απᾶ 
5811 ἄεβῖνο {ο αἴθ, απιᾷ θαι] 5118] 
ἤρα ἔγοτη {ποδπα, 

1881 
10 Απᾶ ο {π1:4ἅ απσο] 5οαπᾶεᾶ, 

απᾶ ἴλματο 161} ἔτοτι Ἠεαβντεη ἃ 
ρτεαί βίαν, Ῥανπίησ α5 ἃ ΌοτΟΗ, 
Δι 16 {α]] προτ πὸ ὑπ|γτὰ ρατί 
οἵ πὸ 1Ίνοιβ, απά προἨ μα 

11 {ουαπίαϊπς οἳ ιο γαίετς5; απᾶ 
{π6 Ἰπαπηθ οὗ μα ρίαν 15 οα]]οᾷ 
Ὑμογπππγοοᾶ: απᾶ ὑπ6 ὑπ|γα ρατί 
οἵ ιο παίοΥβ Ῥθσασππς ΤΟΙΥΤΙ- 
πνοοᾶ; διά πα 1Ἱπθη ἀἱθᾷ οἵ 
ἔ]α γαίαΥς, Ῥδσασαδο {αγ ππετο 
ππας Ὀϊ ον. 

Απιᾶ {πὸ Του Ἢ απσε] βουηϑῶ, 
απᾶ ἐμ {{ϊγἃ Ρατ οἳ {πὸ βὰῃ 
νο ΕπΙ(ίοπ, απᾶ πο ανα ρατί 
οὗ {π6 τποοἩ, απᾶ {πὸ {π|ν ραχῦ 
οἳ ἐπὸ βία»; ὑπαῦ {πὸ Ον ρανῦ 
οὗ πει ε]ιοι]ά ο ἄατ]καπες, απιᾶ 
ιο ἄαγ 5ποῦ]α ποῦ βΠίπο ἔθου {πα 
Ον ρατί οἵ 16, απᾶ ἴπο πρ] 
ΟΖ Ἠ]ζθ πΠαΠΠΘ”. ἢ 

18. Απά Τ ραπ, απᾶ 1 πραγ 18 
ἐασ]α, Πγίις ἴῃ τη] θαυ θη, βασ- 
ἴηρ {ΠῚ ἃ ρτεαῦ γοίσε, οε, 
ἼγΟΘ, ποθ, 10Υ {ποπ ἐπαῦ ἄνγ6}} 
ΟΝ {π6 οαγί]ι, Ὦγ τθᾶβοη οὗ πὸ 
ὀἵ ου νοῖσος οἳ ιο ὑσπαθυροῦ οὗ 
{νο ὤπναῬ απρο]ς, ὪΠο ἅτ γεί 

οὖο Βοπῃηᾷ. ᾿ 
Ὁ Απᾶ {μ6 ΗΕ] απσαῖ βοπηᾶοα, 
81 1 βαν’ ἂν Βύδυ' ἴγοπι Ἠθανοτ 
{α]]6π πιηΐο {6 θαγ{]ι: πα (ποτε 
νγας σίνεῃ {ο Πτα ἐ]ιο Ίκογ ο {86 
μ1ΐ οὗ {6 ἀὔγββ. Απ Ίιε ορεποᾷ 
ιο φῦ οὗ {π6 αΏγββ; απᾶ ἴππεγεα 
νοπ{ αρ α βπιο]α οὐ οὗ {πΠ6 Ρἱ0, 
α5 [86 πιο] οὗ ἃ στοαί Γπγπασθ; 
απιά πὸ βὶὰ ἀπ {Π6 αγ πγογο 
ζαν]κοιιθᾶ Ὦγ τααβοπ οἵ ἔμο Επηο]κα 
οἳ {86 ρίς Απά ουὖυὖ οἳ {86 
αππο](θ «απιθ Τοτῃ ]οσαβέ5 ΠΡΟΣ. 
ιο δα ; δα] ῬΟΥΤΟΥ σας ρίνοιι 
παπα, α5΄ ἴμο βοουρίομϑ οἵ {16 
ααγ{] πᾶν Ῥοπετ.: ἀπᾶ 1ὖ ας 
Βα 16 τπίο {ποπὶ ὑπαὺ {Π6Υ 5ἱιοτ]ά 
ποῦ αν ιο 6ναβς οἳ 0Π6 ϑϑύ ἢ, 
ΠΟΙΟΥ͂ αΠγ ῥτεοπ {Πῖηπς, ποὶ- 
ΠΟΥ αγ {γ66, ας οπΙγ 500} 
ΘΠ ἃ5 Ἠανο ποὺ ο 568] οὗ 
ἄοᾶ οὐ μαι {ρτο]σαᾶδ. Απᾶ 
10 παδ ρῖνου παπι μας {πῃ 
ϱ]οτ]ά ποῦ 1611] ποῖα, Όαῦ ἐμπαΐ 
πον β]οι]ά 6 {οτιποπ{ζεά ἔνθ 
ΙΠΟΠ{ΗΡ: 61 {λμοαῖν ὑουτηθηῦ πναβ 
π8 μα {ογπιοπί οὐ ἃ βοοτρίο, 
νμαῃ 1Ὁ αἰτκει ἃ τη. Απά 
ἴῃ {ιοβο ἆαγβ τοπ 5118}} βθεῖς 
ἀσαῦ], απᾶ 518} ἵπ πὸ πίδθ 
Πα 10; δα αγ β]ια]] ἄεείτο ἕο 
αἴθ, δα ἄρα Πθεί]ι ἔτοπα ὑπο. 
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« ή / 2, 

10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ έπε- 
- » “ 3 ΔΝ ᾿ 

σεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος 
/ - 

ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν 
- ’ 

11 ποταμών, καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς 19 ὑδάτων. καὶ 19 α.ά τῶν μῶν, 7) --- 

“- ΄ , . 

τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται]! ᾿Αψινθος 11 αᾷ ὁ 
Ἀ 12 Ν / “ "ὃ / τ [4 19 9 καὶ γίνεται!” τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἅψιν- 15 ἐγένετο 

τρ » - ς » 
θον, καὶ πολλοὶ 5 ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν 1) αάά τῶν 

΄ “ 
ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. 

πα ΓΞ / 34 αμ, ο 
Ι3 ΚΚαὶ ο τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπ- 

Π ἘΣ Α - 
λήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς 

Ἂν ” 3 Ὁ 

σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκο- 
[τῷ Υ ἌΡ ο τς . 

τισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ ἡ ἡμέρα μὴ 
14 Ν / » “αὶ ΔἸ ΕΕ, ν ς , 

φαίνῃ " τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 
΄ 3. " λ 12. Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀγγέλου πετω- 

; 

φανῃ 

/ “ 5 ον “ 
μένου 5 ἐν µεσουρανήµατι, λέγοντος φωνῇ 1" ἀετοῦ πετομένου 

μεγάλῃ, Οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοῖς κατοικοῦσιν ὁ 15 τοὺς κατοικοῦντας 
ΜΑΝ Η Ξ ορ ο 

ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκ τῶν λοιπῶν φωνών τῆς σαλ- 

πιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων 

σαλπίζειν. 
ν» «Ἂ ς , Ε » / ἈΝ 

Θ Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ 

εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πέπτωκότα 
5 νὴ φ“ Ν 2 / Ψ Γιά Ὁ .Ν - ΄σ 

εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ 
/ - / 3, ν 

89 φρέατος τῆς ἀβύσσου. καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ 
΄“΄ .] ’ ον Ἅλ 5 ᾽,ὔ Ν ” -- , 

τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέ- 
τ ατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκο- 

’ ε οἱ αλ ο - . “ - 
τίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ 

- - - οκ) 
8 φρέατος. καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρί- 
ὃ ο) 3 “ Δ δό η Σ - 3 ’ ες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία, 

ὡς ἔχουσίν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς: 

"»- 
Ν ε) ΤΣ ” - σ ἂν ῴ / Δ 

καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσωσι τὸν 
- - 3 ΄σ ΕἸ 

χύρτον τῆς γῆς, οὐδὲ πᾶν χλωρόν, οὐδὲ 
ε δέ ὃ 3 « δ 5 ἜΝ Ἑ ΗἾἿἾ ᾿ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους μόνους! 1 Ο0Ἠι. μόνους 

“ ΄ ει Α ΄ ΄σ - 

οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ 

επ 
ΑΝ εκ / 9. 9 ο σε δ. Ὁ ο πῶ, 
ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν”. καὶ ἐδόθη αὐταῖς 3 οι. αὐτῶν 
-“ Ν α λ 5 / » 14 

ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα βα- 

σανισθῶσιὸ μῆνας πέντε καὶ ὁ βασανισμὸς 3 βασανισθήσονται 
αν « Ν , δ 

αὐτῶν ως βασανισμὸς σκορπιου, οταν παίση 

[-] 

” ο} . ΄“΄ ς , 9. [ ἄνθρωπον. καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζη- η. η 
/ ἔχ. Δ / υ ” 

τήσουσιω οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον, καὶ οὐχ 
ε ιά 4 ο κα δ. ϐ , 3 4 ᾿ . ε εὑρήσουσιν αὐτόν' καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀπο- 3 οὐ μὴ εὕρωσιν 

“ τος ῃ 3 12 Φορ - 
θανεῖν, καὶ φεύξεταιδ ὁ θάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν. ὃ φεύγει 
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1611 

7 Απάᾶ ἴ]ο βἩαρας οἳ πο Τιουαβί5 
ν/εγο Ἠ]κο ππ{ο Ἠοχβες Ῥτεραγεά ππζο 
Ῥαΐ16, απᾶ οι 1εῖν δα β 1ρεγε ἃ5 1ῦ 
ΤΟΥ͂Θ. ΟΥΟΥΝΗΘ 1 σο]ᾷ, απά πεί 
{4668 ΤΟΥ͂Θ 8.5 ἴ]ιο [8.665 οἱ 1ΠΘΗ. 
8 Απᾷ {]ιαγ Ἰαᾶ αν α5 πο Ἰαῖν 

οἱ ἹνοΙΙΘΗ, απᾶ ὑπο ῖν ερ] πγεγο 8 
{π6 ἐθϑίῃ οἵ ΤΗΟἨΡ. 
9. Απᾶ {πΠ6Υ ια Ῥγοαβίρ]αίας, ας 16 

π/θγα Ῥγθαβίρ]αίος οὐ ΊοἩ, απᾶ {Π6 
5οαπᾶ οὐ {ποῖ νήπσς γαδ 5 {Π6 
βοππᾶ οἳ οἸαγίοῦς οἳ ΤΙΑΠΥ ἨΟΥΡΘΒ 
τα ηπΐηρ {ο Πα 16. 
10 Απᾶ {ποὺ μδᾶ {αῖῖς πὸ πΐο 

ΒοοχρίοΏβ, απά ᾖιεγο πετ ΒΕ] ΠΡ5 11 
{λμοαῖν {α115: απᾶ ἐ]ιεῖν ΡΟΥΘ πγας {ο 
Ἠπιγί 1ΠϱΠ Άνο ΤΠΟΠ{ΗΡ. 
11 Απά ΠΟΥ ]αᾷ ἃ πο οΥοΥ {1θπῃ, 
ὙΠΟ 15 {ιο Απιρε] οἵ {π6 Ῥούίοπι- 
1685 Ρί8, π/Ίοβθ παπηε ἴῃ {μα Ἠεβργεν/ 
{οπρτο 15 ΑραᾶοἩ, Ραὺ πα {11ο ἀγθε]ς 
{οπστο Πα 5 παππθ ᾿ ΑΡΟΙΟΠ. 
19 Οπαο ποθ 5 Ῥαδί, απᾶ Ῥεπο]ᾶ 

ἴ]ογο «0Π16 Ίππο 088 ΤΠΟΥΘ 16Υ6- 
3Τ{6Υ. 
18 Απᾶ {πὸ βίχθῃ Απσε] 5οππᾶεᾶ, 

απιά Τ Ἰοαχᾶ ἃ νοῖσθ ἔγοπι {πα Το} 
ἨοΥΠ5 οὗ ἔ]ια ρο]άετπ δ] δ, ὙΠ] ΟΠ 15 
Ῥεΐογο «ἀοᾶ, 
14 Βαγῖηρ {ο {πὸ βίχθῃ Απιροα] τ] ἢ 

Ἰαᾶ ιο ἴγαπηροί, ῶοοδαο ὑπ6 Τοπ} 
Απιρθ]ς πγ]]ο]ι αγε Ῥουπά ἴῃ {1ο ργθαῦ 
11ναου ΕπΡΗΤα{ΘΒ. 
15 Απ {π6 ἔοι Απσοῖς πγογε ]οοβεί, 

ν/μ]σ] πγογο Ῥγοραγεά Ιου απ οι, 
απά ἃ ἄαγ, απ ἃ τποπ{Ἡ, απᾶ ἃ Υ68Υ, 
{0Υ {ο 514. ὑπ6 ὑπ]|γα ρατῦ οὗ τηθῃ. 
16 Απᾷ {μα ππτ 6 1 οἳ {Π6 ΑΥΤΗΥ οἵ 
ιο ΠΟΥΒΘΙΠΘ 616 ὕνγο πππαγρᾶ 
ἐοπβαπᾶ {λποπδαπᾶ: απᾶ 1 Ἰεατά 
πα Πππ ΤΊ 6} οἳ ἔμεπῃ. 
17 Απᾶ {ππ5 1 βαν; {πΠ6 ΠΟΥΒ65 ἴῃ 

{Π6 υἱβίοῃ, απᾶά ἴποπι ἐπδὺ δαῦ οἨ 
{Ἠοτα, Πανίπσ Ῥγεαβίρ]αίας οἳ Έτα 
απᾶ οὐ ;αοἴπ{ῃ, πα ῬΥπηδίοπθ, απιᾶ 
ἴ]ιο Ἰοαᾶ5 οὐ {ο ἨογβεΒ ν/ετο ας {μα 
Ἰοπάς οἳ ΤΗοἨΠΒ, απᾶά οαὐὖ οἵ {]ιαῖ 
ΙΠΟΙ{ΗΦ 1βριαί τα, απά βππο]ζθ, απᾶ 
Ῥτηρίοπθ, 
18 ΒΥ ἴλορο ἴἨτοο πας ὑπὸ {π|γ 

ραχῦ οὗ τπεη Ι4]εᾶ, Ὦγ πο Άτα, απιᾶ 
ΡΥ ἴα Αιποκα, απᾶ Ὦγ πο Ῥτίτη- 
βίοπο ὙΠΟ Ἰβρπεᾶ οὐ οὐ πεῖν 
πΙΟΣ{ΗΒ, 
19 ἘῸΣ αῖν Ῥοπ6γ 15 ἵπ {πεῖν 

πηστἩ, δα ἴῃ {πρὶν (8115: ἴον {Π6]0 
[4115 ππεγο Ί]κα ππίο ΒΕΥΡΕΠ{Β, δηᾶ 
πᾶ ποδᾶβ, απά ση {ποπ {ΠΥ ἆο 
Ἠανς, 
20 Απᾶ {ο χαρί οἵ πα πηθη ΒΟ 

1881. : 
7 Απᾶ {π6 19Παῤας οὗ {π6 ]οσπβί5 

πγθγο Π| τπιηΐο ΠΟΥΒΘ5. Ῥγεραγος 
Ιου παν; απᾶ προπ ἘΠ 611 Ἠεβάς - 
α8 15 νγεγθ 6ΥΟΤΥΗΡ {πὸ ππ{ο ΡΟ], 
απά ἴλμεῖν Ίασεβ 616 ἃ 8 116} 5 
14065. Απᾶ {ποῦ Ἰα δῖ ἃ8 
116 Ίαν οὗ ΨΟΠΙΘΗ, απά {δι 
θοῦ πεγθ ἃ5 {ο {εοί] οἵ Ποιτς. 
Απᾶ λεν Ἠαᾶ Ῥτοαξίρ]αίος, 85 10 
ψγθγο Ὀγεαβδίρ]αίας οὐ Ίνοι; απᾶ 
{πὸ βοπῃᾷ οὗ {611 νήπρς 8 ας 
{π6 βοππᾶ οὗ οἸιατ]οῦβ, οἳ τη 
ΠΟΥΒΘ5. ταθ]μ]ηρ Το. αχ. ἀπά 
Ώιαγ Ίαγο [8115 Ἰ]κο απ{ο 860Υ- 
ΡΙΟΠΒ, απά βύϊηρβ; δα ἵπ {οῖτ 
{α115 15. ὉΠ|61}" Ῥοσγογ {ο Ππγῦ ΤῈ 
ἔνθ τηοηΐη5. ΤΠΕΥ Ἰανε ΟΥ̓ΟΥ 
μοι αν Κἰηρ {πΠ6 απσο] οὗ {πὸ 
αθσδς: 115 πατης ἢ ἩΘΌΓΘΥ 15 
ΑΡαάάοῃ, απᾶ ἴῃ ο (χοε]ς 
Τοπφιιε 118 Πα ξ] λαο πατηο 3 ΑΡο]- 
Ίψοι. 
ΤΏ Ανρί ου 15 ραδί: Ῥο]ιο]ᾶ, 

ἔ]ιογα «οππθ γοῦ ὑπγο Ίος Ἠ6γ6- 
α[ίον. 
Απά ἴ]ιο βἰσ{ῃ απιρε] βοαπᾷαᾶ, 

απᾶ 1 πραγ δα νοῖσο Γχοτη ἔ]ιο 
Ἱουης οὗ {πα ρο]ᾶει α{αν τυ 16 ἢ 
15 Ῥαΐοχο (ο, οπο ΒΨΙΠΦ {ο ιο 
ΒΙΧΌΗ απσε], 10} ας νο (παπι- 

οο 

«2 

10 

11 

Ῥοΐ, Τιοοδε {Π6 {οἩχ Δ ΠΡ 615 πΥμΙσἩ. 
απο Ῥοππᾶ αἲ ἴ]λο ρτοαῦ τῖνογ 
Ἐταρηταίας. Απιά {Π6 ἴοαν απιρε]β 
γγθγθ Ἰοοβεᾷ, πο Ίνα Ῥουπ 
Ῥγεραγεᾶ Τον ὑπὸ ποῦν απᾶ ἆαγ 

15 

απᾶ το] απ τοθαχ, {λαῦ Όπογ ᾿- 
α]οτ]ᾶ ΚΙ] {πὸ ἐπἰγᾷ ρατί οἵ 
τη6η. ἀπᾶ {πὸ ἨΠΙΙΠΡΕΥ οὗ {Π6 
αΥπΙ65 οἳ λα ἨοΥβεπποῃ τσγαξ 
ὑπο Τοπ {οαβδαιᾶ ππας θα 
Ώιουρβαπά: 1. Ποαγά ἴμο πηραν 
οὗ πο. Απά ἴ]ας 1 58. ἴλο 
Ἠο9υβθςβ ἴῃ {μα νἰβίοἩ, πα {ατα 
ναῦ βαῦ οἩ {Πεπη, Ματίς Ῥτοαςί- 
Ῥ]αΐες α8 οἳ Έχο απᾶᾷ οἳ Ίγσα- 
οἴ ἢ δα οὗ Ῥτήππρίοπιθ: απᾶ ἐπ 6 
Ἠοαᾶς οἳ πο ἨΟΥ56Β ἃγ6 85 ἴ]ιο 
Ἠεαᾶς οὗ Ποπ; απ οαὖ οὗ {πεῖν 
τηοτ 5 Ρυοοθθαρῃ ἄτο δ) βτηο]κα 
Άπά Ῥυϊχηβίομθ, ΒΥ {π686 ἔηγος 
Ῥ]αραςς πγαςδ ὑπ6 {π|γ ρατί οἵ 
16 Πα, Ὦγ {πὸ ἤγθ δηᾷ {πῸ 
βΊηο](θ αππᾶ {Π6 Ῥγππηβίοπς, τυ ΠΙ ἢ 
Ῥγοοθραθα οτί οὗ {Π61} τηουίῃ5. 
ῬῸΣ λαο Ῥουει οἳ {Π6 ΠΟΥΒΘΒ 15 
ἴῃ {λα πποπ{, απᾶ ἴῃ ια 
{αΐ118:. {ον {πε {αϊδ ανα Ί]κο 
Ἠπ{ο βετραπίΒ, ΑΠ Ἠαγο Ἠεαάς; 
παπά ση Ά]λοπι ὑπο ἆο παγῇ. 

16 

1 -: 

18 

1 «ο 

30 Απᾶ {ΠΗ τεβί οὗ πιαπ]άπά, πλΙσΗ | 

12. 106- 
108808. 

2 Τ]ναι 15, 
1)οβίγο//- 
δ)" 

3 ἅτ. 0π6 
οοἶςεο. 
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ΔΝ Δ ς ’ - .} , “ “ 

Ἰ καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις 
ὕ Ν 

ἠτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφα- 
Δ “ “ - ᾿ 

λὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ 
Ἀ ; 

τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων. 
Ἂ α : 

8 καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ 
- ΄ 3 “ 

ϱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν. καὶ εἶχον 
’ ς , “ Ἁ « Α 

θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ 
- “ « 

τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵπ- 
- ΄ ιά ΝΣ 

Ι0πων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. καὶ 

ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις, καὶ κέντρα 

ἦνῦ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν καὶῖ ἡ ἐξουσία “ ̓ καὶ 
“ - 5 “ , μὰ . -- 

αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε. 7 ΟΠ. " καὶ 

11 καὶ ἔχουσιν ἐπ᾿ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγ- ὃ 0η. καὶ 
Ξ ΣΩ / Ε τε ος νι 

γελον τῆς ἀβύσσου" ὄνομα αὐτῷ Εβραϊστὶ 
3” / Ν . - ες -“ ”/ -” 

Αβαδδών, καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ «ὄνομα ἔχει 
3 , 

Απολλύων. 
ε 5 3, τι μ Ι Ἡ οὐαὶ ἡ µία ἀπῆλθεν' ἰδού, ἔρχονταιϑ ἔτι ὃ ἔρχεται 

δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα, 
Ν ΕἾ ἢ » /' Α 3 

18. Και ὁ εκτος ἄγγελος εσάλπισε, καὶ ἤκουσα 
9 ΕΣ ΄“ “ / 

φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων" κεράτων τοῦ '' Οπι. τεσσάρων 

θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ 

1: Θεοῦ, λέγουσαν" τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὃς εἶχε" 21 λέγοντα 
τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέ- 13 ὁ ἔχων 

λους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ 
15 μεγάλφ Εὐφράτῃ. καὶ ἐλύθησεν οἱ πα τς 

2 ΙΝ ” Ν 

ρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν 
, - Ν “ 

καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀπο- 
΄ 5 / ς 

16 κτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. καὶ ὁ 
- Αα ’ - 

ἀριθμὸς “19 στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ δύο 13 αὐά τῶν 
δ "ὃ Ἅ 1: »" ᾿ ᾽ 6- 14 ἢ 

μυριάδες μυριάδων" καὶ ἤκουσα τον ἀρι οπι. καὶ 
ν 9. “ Ν “ κω Ν [ο 3 

] μον αὐτῶν. και ουτως εἶδον τους (πποὺς εν -ι 

πὰς ο ἢ Δ λ ’ ο) ον 

τῇ ὁράσει, καὶ τοὺς καθημένους ἐπ αὐτῶν, 
[ή ς 

ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακωθίνους 
ν / 8 ν ε ᾿ φκή, ε 

καὶ θειώδεις' καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς 
Ν / Ν 2 - , » 

κεφαλαὶ λεύντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐ- 
- α , - Ν - 

τῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. 
16 ὁ 15 ’ 3 / 6 νς 15 ΄ 

18 ὑπ' τών τριών τουτων απεκτανθησαν το ἀπὸ 
3 - Ν νὲ “- 

τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ἐκ 19 ἃ πληγῶν 

τοῦ καπνοῦ καὶ ἐκ " τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομέ- 1 οπι. ἐκ 
- 3 “ Ν 

19 νου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. ἡ γὰρ ἐξουσία 
«Ίδια - , τς συ ᾿ ἜΣ ΓΞ 18 ο 

αὐτῶν 15 ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστί, καὶ ἐν ταῖς 15 τῶν ἵππων 
" - ον δ κ᾿ ᾽ » ο 4 

οὐραῖς αὐτῶν δ" αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι 
” ” ΄ Ν 3 » - » 

ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδι- 
” Δ 6 ᾿ “ 3 ΄ [ 

90 κοῦσι. καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οι 
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ποῦ ποὺ Ἰά]]οᾷ Ὦπγ λεδο Ῥ]αστσς, 
γε ταρεπἰθᾶ ποῦ οὐ {ΠῸ πνοτ]κς οὗ 
ὑποῖν Ππαπᾶβ, ὑπᾶῦ ὑμποῪ βλοπ]ᾷ πού 
ψ/οβΗΙρ ἄενί]β, Ἐδηα 14.015 οὗ ρο]ᾶ, 
απᾶ β1]νεν, απᾶ Ῥταδβ, δα βίοπο, 
απιᾶ οὗ ντου, τ 6} πεϊζαοΥ «8Π 566, 
ΠΟΥ ΊιθαΥ, ΠΟΥ ΧΑ}: 
21 Νεϊθεν τερεπίεᾷ ἴ]ιαγ οἳ {Ππθῖν 

ΤΗΤΙΥ 1618, ΠΟΥ͂ οἳ 0]ιαῖγ 5ΟΥ66ΣΙ68, ΠΟΥ 
οὗ {ποῖν ΕογηϊσαΙοἩ, που οὐ πεί 
(λο[{5. 

10Ο Απάᾶ Τ καπ απούπαν πάσα 
Απρε] οοπιο ἄοππα τοπ Ἠθαναιι, 
οἸοῦμαᾶ ση ἃ οἸοτᾶ, απιᾶ ἃ απ ον’ 
τδας προπ 18 ος, δηα Ἠ15 ἴδιο εὐαθ 
ἃ5 16 τοῦθ π6 ὅπῃ, απ 5 {εεῖ 5 
ρί]αχς οἵ ᾖτο. 
2 Απᾶ 16 πᾶ ἴῃ Ἰ15 Ἰαιιά ἃ Ἠζί]ο 

ῬΟΟΙς ορεπ: απᾶ 6 βοὺ Ἠΐ5 τὶρ]ί 
{οοῦ προ {Π6 8οα, απιά. μ15 16Η {οοῦ 
ΟἿ {16 δ. }}}, ᾿ : 
8. Απιᾶ οὐἱϑᾶ πνίξῃ ἃ Ἰοπᾶ νοῖςσε, α5 
πο α Τήοῃ ΤοαγοῦἩ: αιιᾶ νησι Ίο | 
πα οτγ]θῖ, βεγαεπ ΕΠιππᾶςνς πθογος 
{161} νοῖςσθΒ. 
4 Απά πε ἴ]ο βενενπ ὑπ η θυ 8 
πα θονοᾶ {αι νοῖσθα, 1 πας 
αροταί {ο πτ]ίο: απιᾶ Τ Πδαγᾶ ἃ νοῖοα 
{γΟΊη Ἠθανοθ, Βα Πρ ππ{ζο 1ης, 368] 
πρ Έποβο (ήπρς 10) μα ΒΕΥΕ6Π 
{απάσγς αὐεγος  απιᾶ τεῦ ὕΠθση τοῦ. 
δ Απ πὸ Απσει Ισ] 1 βαν’ βία 
ΠΡΟ {Π|6 568, απᾶ ἩΡροη ὑπ6 θατίῃ, 
(ος τρ 115 παπᾶ {ο Ἡδανθῃ, 
ϐ Απά Απαναο ΡΥ Πίπι ὑπαὺ Ἠνοί]ι 

{οι ουοΥ απᾶ θνον, πο ογεαίεᾶά 
ΓἩοανοΠ, απιά {π6 (ης ὑπαῦ ἐΠετεῖι 
αγο, Πα {πο δαγ{], απᾶ {πὸ ἐπῖπρ5 
πῶ (]ογθίη Ἀχθ, απᾶ {Π6 56α, πᾶ 
{π6 (ήπρβ ΠΟ ἆγα [πετεῖῃ, ὑπαῦ 

| Ώιογο 5οπ]ά Ὦο 6ης πο Ίοησον. 
7 Ῥαέ ἴῃ ἐμ ἄαγς οἵ ἐπ νοῖσο οἵ 

ελα βϑυθῃΐῃ Απρα], ππειπ 6 588]] 
ΓῬοσϊπ {ο βοπηᾷᾶ, Πο τηγϑίθιυ οἵ 
αοα Ελοπ]ᾶ μὲ Ππ]βμοεᾶ, 85 Ίο Ἰια{]ι 
ἀεε]ανοᾶ {ο 115 βουνδηΐβ ὑπΠ6 Ῥτο- 
ΡΠ6ίβ. 
8 Απᾶ {π6 νοίσος τ] ἢ 1 Πεανᾷ ἔγοπι 

Ἠαανοιπ ΒΡᾶΚΘ Ἠπ{ο τὴη6 Ἀσαϊῃ, απ 
βαϊᾷ, «ο, θα {α]κο {πὸ 110{16 Ῥοοῖς 
ὙΠΟ 15 ορεπ ἴῃ {πὸ Ἰαπᾶ οὗ {πα 
Άπρο] π]]ο] θη θη προπ {6 568, 
απά προ λα θαυ ἢ, 
9 Απά 1 ποῦ πηΐο ἔμο Αποεῖ, απ 

5814 πηΐο πη), νο 1πο {πὸ 11{{16 
Ῥοο]ς. Απᾶ Ίιο βαϊα πηΐο πια,  Τα]α 
16, απᾶ οαί 16 πρ, απᾶ 10 Ε]ια]] πα]κο 
{ψ ΘΠ ἰδίου, Ὀταέ 10 ϱ]ια]] Ὦε ἴῃ 
ἐπὴν τοῦ} βυθοῦ 5 Ἠοπςγ. 

1881 
νίθγο ποὺ 1164 τ Ώιαρβο 
Ῥ]αριςβ, ταρεπθεᾷ ποὺ οἳ [Π6 
ποτ] οὗ ποθὴ Ἠαπᾶς, ελα Ό]αγ 
αΠοι]ά ποῦ π'οΥβΜΗρ 1άεν]]ς, απᾶ 
Όιο 14015 οἳ ρο]ᾶ, δᾶ οἵ νου, 
απ οὗ Ῥγαβρ, απᾶ οἵ βίοποϑ, απᾶ 
οὗ που: Πίο ος ΠΟΙ ΠΘΥ 566, 
ΠΟΥ Π687, ΠΟΙ Ἱγα]]ς: απιᾶ ἴμαεγ 
γοροπ{θᾷ ποὺ οἵ ἐμπὶν τη} 6 5, 
ΠΟΥ οἳ {]αῖγ 8οΥ6ΘΥΊ68, ΠΟΥ οὗ 
Όιεῖν {ογπϊσαίΙοἩ, ΠΟΥ οἳ {Π6Ὶ1 
ὑμποῖύβ. 

10 Απάτραν αποίῃαχ είχοηρ 866] 
οοπαῖπρ ἄοππ οαὖ οὗ Ἠεατεπ, α- 
γαγοᾶ τ] ἃ ο]οπᾶ;: απᾶ {Π6 ταῖτ- 
ον γαβ ὍΡΟΝ 119 θα, απᾶ 5 
{4606 νγὰβ ἃ5 ὑπ6 5, απᾶ Η15 {δεί 
αβρ1]αχ5 οὐ ῄτας δη Π6 ας 1 ΠῚ5 
Ππιδη 0016 Ῥοο]ς ορεῃ: απᾶ μα βοῦ 
μῖς τ]ρ]έ {οοῦ Έροιπ {πε 568, δι 
115 Ἰας προη πα εαγί]; απᾶ Π6 
οτ]θᾷ να ἃ ρτεαί νοῖσθ, 885 8 101 
ΤΟ γί : πα π]οη Π6 οχ1εᾶ, {με 
β6γεπ {λμπαπάσις τεγεᾶ {]αῖγ 
νοίόθΒδ,. ἀπᾶ πΠει Όο ΒετεΠ 
ὠαπάᾶσνς π0ογθᾶᾷ ἐλεεῖ)" φοῖσες, 1 
νας αθοτό {ο ὙΥΪΐ6 : Δ Τ]εατά α 
νοίσθΊγοπῃ Ίθαγεη δαγ1πᾳ, Ρεα] πρ 
Ώιο ἐμῖηρ5 πΥΙςἩ {μα βεγεπ {μή - 
ἀοτς τα {ογσᾷ, απᾶ πτ]{ε {θυ τοῦ. 
Απά ιο απησαὶ Πο Ἐ 58 
β{απᾶῖησ προπ {Π6 568, απ προ 
6π6 θαυ ἴθ ἂρ 18 υἱρηῦ 
Ἰαπιά {ο Ἡσαγεῃπ, απᾶ ΒΠΕΥΘ ὈῪ 
Ἰήπα ὑπαὺ νοῦ 2ΐου οταν πη 
ΟΥ̓́, πιο ογοαζθοᾷ {Π6 Ὦθανοι 
απιά πα ἐμήπσς ὑπαὺ ατα ΠΥ ΘΠ, 
πα Ώιο θαυ απά ὑπὸ ἐΠΐπρς 
ιαῦ αγο {λεγοῖη, δᾳαπιᾶ {πο 568 
απᾶ {πο ὑπ] πρ5 {μαξ ατα {Πεγαίπ, 
Ὠιαί ἔΠετο 5881] ΡῈ 4 ὥτπε πο 
Ίοπρου: Ραῦ ἵπ {με ἆαγς οἵ {με 
γοῖοῬ οὗ {1ο βεγαπ{Ἡ αησε], π/ηθιι 
16 15. αροαῦ {ο βοαπᾶ, ἴιοι ἐδ 
Ἠπ]ς]θᾶ {Π|6 πιγείενν οὗ ἄοᾶ, 
ποεογζΊἩπρ {ο ὅπ σοοᾷ Πάϊπρε 
ὙΠΟ. Ἐαε ἀθε]ανοᾶᾷ {ο 15 5εχ- 
γαηΐβ {πο Ῥγορμείδ. Απᾶ {με 
νοῖσθ ΠΟ 1 Ποαγᾷ {γοπη Ἡθανθη, 
1 εαν τέ σαϊπ βρεα]ῖτρ τ ἢ 
116, απιά βαγπις, (Ὁ, ῥα] 6 ἐμε Ῥοο]ς 
ὙΠΟ 15 ορειι ἵπ ὑπ6 Παπᾶ οὗ {]ια 
4πΠρα] (μαῦ βαπᾶςίῃ προ ἔμο 568 
δα ΡΟΝ πο θαυ. Απᾶ Τπγεπί 
Ἠπ{ο {Π6 866], βαγῖηςσ απ{ο 1Η 
ὑπαὺ η 5ῃου]ᾶ ρ]γο τὴθ {]ιο 11{{16 
Ῥοο]ς, Απᾶ Ίο βαῖθῃ πηΐο πῃο, 
Τα]ο 16, δια ϑαῦ 1 αρ; απᾶ 16 5181] 
Ίπα]κο ἔμ Ῥε]]γ Ῥή{ον, θα ἴῃ ἐν 
ΣΙΟΠ{Η 10 5181] "6 βυγθοῦ 45 ΊΟΠΕΥ. 

2 μ᾿ 

τῷ 

ὧϑ 

ΒΞ 

ων. 

[ον] 

σα 

ορ 

«9 

1ατ. 
ἀεπιοτις. 

265. τώι- 
{ο ια 
αθοδ ο 
Μια αφεδ. 

5 ΒΟΠΙΟ 
αποθης 
Δα πον ῖ- 
{165 οπαῖς 
απαὰ {ια 
όσα απὰ 
ἐπε 
108 
ἐμαί αγε 
ἐπεγοῖηι. 

ΈΟΥ, 
Θοῖαν 
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3 / “ - 

οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, 
2 / “ - “ 

οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν 
ἥδε τς ον σα αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσιὸ τὰ δαιμόνια, 
20 ἴδ λ εἰ -“ Ν νὰ ” ν εἶ καὶ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ 

“ Ν 4 
χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλωα, ἃ οὔτε 

[ , μη ᾿, εῚ ’ / βλέπειν δύναται”', οὔτε ἀκούειν, οὔτε περι- 
Ἄν τῷ ᾽ ᾿ς 

1 πατεῖν᾽ καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων 
“ " “ ον - 

αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν "2 αὐτῶν, 
” - - - 

οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶ» 
».- 

κλεμμάτων αὐτῶν. 
3 μὰ » 1Ο Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν κατα- 

ο] - “ 

βαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιβεβλημένον νε- 
᾿ λ1 5 αι. α - 2 ἣν Ν 

φέλην, καὶ ἰρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς", καὶ τὸ 
᾽ -“ « ’ 

πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες 
κο ε , " ω ᾽ Ἄ 

8 αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός καὶ εἶχεν" ἐν τῇ 
᾿ 9 σρὰ η 2 , : Ν 

χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἀνεφγμένον' καὶ 
ο ᾿ , Αν Ν Ν πλ ῃ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τὴν 

, 4 Ν Δ "7 3 3 Α ΓΝ 
θάλασσαν, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τὴν γῆν”, 

. - / 4 ” - 
8 καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶ- 

. ΑΕ. ” δὴ ὁ» ς ς ΔΝ ται καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ 
τι “ 7 

4 βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. καὶ ὅτε ἐλάλη- 
« Ὁ Ἂ Ν αὶ Δ ε [ον Ἢ σαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς φωνὰς ἑαυτῶν", 

. , Ν 3 - 
ἔμελλον γράφειν" καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ 

» “ , / ὑπ / ὰ ολ ’ 

οὐρανοῦ, λέγουσάν μοιῖ, Σφράγισον ἃ ἐλᾶ- 
- - ’ 

λησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ ταῦτα" γρά- 
Δ ς ” Ὶ τν ς ο ο Ὁ ὄψης. καὶ ὃ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ 

΄ ΄“ ” 9 ΔΝ »“" 

τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρε τὴν χεῖρα 
- ” - 

Ὁ αὐτοῦ» εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ 
- ο “ / ἃ 

ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε 
Δ 3 - Δ [μὰ ΔΝ 

τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ 
τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν 

α ἐν ἴα Ὁ 5 7 αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκ ἔσται ἔτι ἀλλὰ ἐν 
Φε ἐγ: κα με ἣς τϑῳ , 2 Αλ 

ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, 
ΤΑΙ ΟΝ 

ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ τελεσθῇ 31” τὸ 
ο -“ « 2 /΄ - 

μυστήριον τοῦ Θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισε τοῖς 
ε "Ἢ ῃ - ΄ 13 ᾧ στε 8 ἑαυτοῦ δούλοις τοῖς προφήταις, καὶ ἢ 

" “ “ γ΄ 

φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λα- 
ἊΝ - - ο, 

λοῦσα: μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ λέγουσα, Ὕπαγε, 
, λ / 16 Αλ» Ζ » “ 

λάβε τὸ βιβλαρίδιον ὦ τὸ ἡνεῳγμένον ἐν τῇ 
17 ΤΙΣ ἐλ. “ἃ ε “ 3 ὶ “ θα- χειρὶ 1 ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς 

σ “ 5. « ν 

9 λάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἀπῆλθον πρὸς 
, “ Α 

τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ, Δός δ μοι τὸ βι- 
/ 

βλαρίδιον, καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατά- 
” ΔΝ 

Φαγε αὐτό' καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, 
- Ν ς ΄ 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σον ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 

1045 

προσκυνήσουσι 

30 αἆᾶ τὰ 

δύνανται 

3 φαρμάκων 

1 αἴά ἡ 

τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 

ὃ ἔχων 

1.9 

ὑπ τῆς θαλάσσης 

τῆς γῆς σι 

οπι. τὰς φωνὰς ἑαυτῶν 

τα -σαν) ΟἿ. μοι (σαν) οπι. µ 
᾿ , 

αυτα 

9. αἆάᾶ τὴν δεξιὰν 

10 Μαγῳ. οπι. καὶ τὴν 
θάλασσαν καὶ τὰ ἐν 
αὐτῇ, 

1 οὐκέτι ἔσται 

13 ἐτελέσθη 

13 τοὺς ἑαυτοῦ δούλους 
ο μὰ 

τοὺς προφήτας 

1 λαλοῦσαν 

ὅ λέγουσαν 

16 βιβλίον " 

17 αά τοῦ 

18 (οπι. ,) δοῦναί 



1040 

Ἐσὺ οαδί 
οἱ, 

πο 1 
εἰ σίνος 
αίο 1 
{190 εὐἱξ- 
11088Ε5 
ἱμαΐ ἰιοι. 
πια Ὦγ0- 
Πές. 

ος]. 4. 
ὃ, 11, 14. 

ΒΕΥΨΕΤΙΑΤΙΟΝ Χ. 10: ΧΙ. 10. 

1611 

10 πᾷ 1 ἐοοῖς ἐπ Π|16 Ῥοοῖς οτί 
οἱ ὧο Απρο]5 Ἰαπᾶ, απᾶ αὖθ 16 
αρ, δη 15 γα ἴπ ΤΩ ποπ] πυγθοῦ 
α8. ἨΟΠΘΥ: απά α8 8οοπ ἃ8Β 1 δᾶ 
οαίστ 16, τισ Ῥε]]γ πνας ὈϊοΥ. 
11 Αιᾶ πιὸ βαϊᾶ απίο Ὢθ, ΤπΠοι 
πας ΡΤΟΡΙΘΑΥ ασαϊπ Ῥείογθ Πα 
ῬδογΙΘΒ, απιά πιαὔΙ0ΠΒ, απᾶ {οηρτςΡ, 
84 πρβ. 

11 Απᾶ {ποῦ παβ ρἶνοι 116 ἃ 
χοοᾷ Ἰ]κο ππίο ἃ το, δῃᾷ {ο Απιρε] 
είουᾶ, βαγίης, Ἠϊδο, απά ΤΙθαβιΙΤο 
πο Τοπαρ]ο οἵ ἀοά, απᾶ {μο Αἰίαχ, 
δια ἔ]ποτῃ ὑπᾶὺ νγοΥβμῖρ {μοαταίη. 
2 Βεῦ ἐπ ΟοινΏ ΠΟΙ 19 νο 

{π6 Τοπηρ]ο Τ]οανε οὖ, απ 1ηΘαΡΙΥΟ 
16 πο: ἴον [ὃ 15. ρῖνεη απίο {πε 
ἄοπβ]εΒ, απά ια Ἰοῖγ ο 5118] 
αγ ἰγοαά απᾶεχ [οοῦ {οτί απᾶ πο 
τη ΟΠ 115. 
8 Απᾷ ΙΤ 11 ρἶνο ροιθθ)" ππΐο ΠΙΥ 

ἴπνο ΥΙΠΙΘΒΡΟΣ, 8 ὉΠΟῪ λα] Ῥτο- 
ΡΊ6ΒΥ ἃ ἐποιβαπᾶ πο Παπάτας πᾶ 
ἔππεθβεοτο ἆαγ5 ο]οίπεά ἴῃ βαε]- 
ο]οίὴ. 
4 Τ]ιοβο αγο {πὸ Ἐίππο οἶἴνο {1685, 
ΔΩ ἴ]ιο ἴπνο οαιι]εβίϊο]ςς, βίαπό Ισ 
Ῥοΐουο {πὸ ἄοᾶ οἳ πὸ θαυ τ. 
ὅ Απ 1 Δ τδη Ὑ011 Ππιυὺ {λοτη, 

Άνο ρυοοθθάθίῃ οαῦ οὗ ιο ταοτ{], 
απᾶ ἀεγοπταῦ] ιαῖ οποίας: απά 
1 αΠΥ ης νο] πανί ἔΠαπα, ο πας 
ἴῃ {115 τη 6} Ῥε ΚΙ]. 
0 ΤΊιο56 πᾶν ῬΟΎΘΥ 6ο Βμπῦ Ἡθαγοῃ, 

Ὠναῦ 10 ταῖη ποῦ 1π ἐπ ἄδγϑ οὗ {πεῖν 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ: απᾶ Ἠαγο ῬΟΥΘΙ οΥ6Υ 
ψ/α{εχβ {ο ὕπτι {οπῃ {ο Ῥ]ουά, πᾷ 
{ο Αη] {ε {π6 θαυ δ ναι 811 ρ]αρτςς, 
α58 οἴζει α5 {ου σι]. 
7 Απᾶ πο {ΠΟΥ 5181] Ώανο βπιρ]- 

οὐ ἴΠιαῖγ {οβΗΠΠΟΠΥ, ἴλιο Ῥοαβδί λαῦ 
αβοθπάαεἔ] οὔ οἳ ιο Ῥούοπι]εβς 
5, Εἶνα]] τπα]κο σὰν ἀραϊιδε {μεπῃ, 
από. Πα] ογΥαγόσπαθ ἔἨεπα, απά 11] 
{ἘΠ 61. 
8 Απᾷ {πεῖν ἄεαά Ῥοάΐ6ς 51.181] 116 

1η {π6 βἰγοεῦ οἳ {πῸὸ ρτοαῦ οἰΐν, 
1116 }} ΒΡ᾿ΓΙ ΠΥ 18 οπ]οᾷ Βοᾷοπι 
απά Ἡργρί, πν]οχο αἱδο ους Του 
γνῶ ετασϊΠεί. 
9 Απά {ποὺ οὗ {Π6 Ῥεορ]6, απ ἸΙ- 

ἀπααβ, απᾶ {οπραθβ, απᾶ ΠπαίΙοἩς, 
518} 566 {μαίν ἄεαά Ῥοάες {του 
ἆασδ απά απ ΠΑ], απά 5181} ποῦ 
ΒΕ ον {πεῖν ἀοιά Ῥοάἱες {ο Ῥο ρα ἴῃ 
Ρταν6Ρ. 
10 Απᾶ ἴμΠεγ {ναί ἄντε] προπ {πὸ 

οαγ{] ε]α]] τε]οίσο οΥεΥ {Π|6π|, ἃ πᾷ 
πια]κο ΙΠΘΙΥΥ, ἃ Πα 518}} βοπά ρ1Εί5δοπο | 

1861 

10 Απ 1 {οοῖς {1ο Ἠδο Ῥοοῖς οτί 
Οὗ 16 απρο)5 Ἰαιᾶ, απ αἴα 
16 πρ απιά 15 τνὰβ ἴπ ΤΥ πιο] 
βυθοῦ ἃ5. Ἠσπαγ: απά π]ον Τ 
Ἰιαᾷ οα {οτι 10, τὴν Ῥε]γ γγας τπαᾶε 
μον. Απά {ΠΟΥ βαγ τιηΐο ΠΊΘ, 
Ἔποι ππαδῦ ΡΥΟΡΊΘΑΥ αραῖπ 1ΟΥΕΥ 
ΙΠ8ΠΥ ῬθοΡρ]65 απᾶ πϑίϊοηϑ. απᾶ 
{οηρασβ απιᾶ ΚίηρΒ. 

11  Απά ιοτο γ/ας ρίνοπ τηθ ἃ τοθᾷ 
Ί]κο τιπ{ο ἃ τος: 2απᾶ οπο 5814, 
Ἔ]ρο, απᾶ 1πθαξαγο {Π6 6εππρ]ο οἳ 
ἄοᾶ, δᾶ ἴῑο αἰίατ, απιά {]εη 
ναί νγοΥδΗΙρ Ππεγαῖπ. Απᾶ {με 
οοατὸ Μο 15 ποπ Ίο 
{απηρ]ο ὃ]θαγο πηµμιοτ{, ατιά 1ηθα- 
βαγο 165 ποῦ; {ου 16 Πα Ῥοεεμ 
βῖνοι απο ἴ]λο παβοπς: απᾶ 
ιο Ἰοίγ οἷ Αα]! ἴ]ιαγ ἰτεαᾷ 
ππάςγ Γοοῦ {ογ{ψ απ ἴπτο ποτ}. 

5 Απά 1 ΜΠ] ρῖνο πηΐο ΤΥ πο 
Υ/ΙΦΙΘΡΡΒΘΕ, απά {11εγ 5881} Ῥτο- 
Ῥ]οβγ ἃ (Ποτβαχιά πο Πππάτεα 
ΠΩ͂ Πγεθβεογαο 4αγ», ο]οῦμεῦ 1 
βαζΚο]οίΠ. ΎπἨοξο αγο {πο {πο 
ο1ϊἵνο {66Ρ απᾶ {ΠῸ το 1σαπᾷ]ε- 
βἰῑο]ς», βίαπόπρ Ῥε[ογο {πὸ Τιονά 
οὗ {πῸ οατίῃ. Απ 1 δὴν πια 
ἀοβίγοῦ]ι {ο Ἠατί ἴἶιοπα, Ένα Ρτο- 
οοράρ ού οὗ {πεῖν πποα{], απᾶ 
ἀογοιγεῦα {αι οποπηῖος: απά 
Ἡ αἩγ τη ΕλαΠ ἄαβίτο {ο παρὸ 
{ΠΏ θη, ἴῃ 0118 ΤΙΑΠΠΘΥ πηαδί ια 
Ῥο 1164. Ἔ]ορο Πᾶν {με ροπγοΥ 
{ο 5μαὺ ἴ]λο πάγη, ια ἱΐ 
γαΐπ ποὺ ἁπτίηρ {ἐπ ἆατε οὗ 
Ὠιαῖν ῬΥΌΡΠΘΟΥ : απᾶ ἴπεγ Ἰαγο 
ῬΟΎΘΥ ΟΥεΥ 116 ππαίενς {ο πτῃ 
{παπι πιο Ῥ]ουᾶ, απ {ο Επῖζα 
{ιο θαυ ὙΠ εναιγ Ῥίαραο, 
85 οἴίοπ 8 ἴλεγ μα] ἆθρῖτο. 
Απά γε {16Υ β]α]] Ἱανο Απβ]ι- 
οἆ ἰιαῖτ {6βΙΠΙΟΠΥ, ὑπὸ Ῥεεβί 
{πῶὉ οοππε{]ι τρ οαὖ οἳ {ιο ΔΌΥ55 
5Π8}] τηᾶκ γῶν 10} {π᾿ 61}, αππᾶ 
ονογσσπιαθ {]ιστα, απιᾶ 1111] ]ιατη. 
Απιά ιαῖν ὅᾳεαά ὈοάΙος {ο 1π 
{πιο βἰτοεῦ οἳ {πο ρτοπῦ οἷν, 
πνρίςσ]ι ϱρ (πα }}γ 18 οα]]οᾷ Βοάστη 
απᾶ ἘἩργγρί, νλογο 8180 {εί 
Τιονά πας ετποαΠεᾶ. Απ ἔτοπα 
ΑΙΠΟΠΡ. {ιο Ῥεορ]6ς απᾶ {αραβ 
ἃ {οηπσπσοβ απά παΠοιβ ἄο 
πιο Ἰ]οο]ς προι πει ὅᾷεαά 
Ῥοά165 {περ ἆαγβ απᾶ ἃ [Δ], 
απά βαν ποῦ ἰλιεῖν ἀεαᾶ Ροαϊθβ 

10 {ο "δ ]α1ᾷ ἴῃ ἃ {οπιδ. Απ ἴ]εγ 
{πῶῦ ἆγτο] οἩἳ πο θαυ το]οῖόςθ 
0ΥοΥ μετα, απά τα] ΤΙΘΥΥΥ; 
απ {αγ Ελα]. βεπά, ϱΗ05 οπα 

1 [μα 

1ῶ 

η. 

σι 

[ος] 

-ἢ 

[σ 6 

.«Φ 

105, ου- 
ο ΠΗΙ 

2ατ. 
δαψί,. 

ὃ ἅτ. ἐξ 
τοἰμιοιεῖς 

465, 
Ἰαπιμ- 
δίατιᾷδ. 

5. αν. 64η 
έσδο. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 

λ - " ΄σ 

10 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ 
2 , κ ΄ ϑιυ. αφ - 
ἀγγέλου, καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ 

/ ῃ "ΠΕ / ἐν ιν ἡ ” 
στόματί µου ὡς μέλι, γλυκύ" καὶ ὅτε ἔφα- 

᾿ / α) δ « / Ν 

11 γον αυτο, ἐπικράνθη η κοιλία µου. και 
- - 8 

λέγει!) μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ 

λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσὶ 

πολλοῖς. 
11 Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, καὶ 

ὁ ἄγγελος εἰστήκει,! λέγων, Ἔγειραι, καὶ 

μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ θυσια- 
Ν - “ 

στήριον, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ. 
Ν Ν ” “ “- 

9 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε 
. “τ “ ᾽ - 

ἔξω", καὶ μὴ αὐτὴν µετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς 
. / έ 

ἔθνεσι καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι 
“ / ΄“ 

ὃ μῆνας τεσσαράκοντα δύο. καὶ δώσω τοῖς 

δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέ- 

ρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλη- 
, - [ τι 

4 μένοι σάκκους. οὗτοί εἶσιν αἱ δύο ἐλαῖαι, 

καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
“ - - / Ν᾿ 5 

ὃ τῆς γῆς ἑστῶσαι". καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλῃ 
ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος 

” εἶ αν ο 

αὐτῶν, καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν 
” - “ 

καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλῃ ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ 
ΕἸ 3 θη ἐν - ΚΣ 6 αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. οὗτοι ἔχουσινϊ ἐξου- 
, ΄σ΄ δ ΕΣ / “ Δ / 

σίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ βρέχῃ 

ὑετὸς ἐν ἡμέραις αὐτῶν τῆς προφητείας δ᾽ 
καὶ ἐξουσίαν ἔχουσω ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέ- 

ν 9 κι 
φειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν) 

/ ζωὴ ς / ΣΑ / Ά 

Ἰ πάση πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι. καὶ 
΄ 5» - Δ 

ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ 
- ”- ᾽ ’ 

θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει 

πόλεμον μετ᾽ αὐτῶν, καὶ νικήσει αὐτούς, 
8 καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. καὶ τὰ πτώματα" 

» ” Ν - λ ’ 13 Ἴλ. - 

αὐτών ἐπὶ τῆς πλατείας πύλεως τῆς 
δ 4 ᾿ 

μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα 
ν Ε “ Ν « / ε - 19 

καὶ Αίγυπτος ὅπου καὶ ο Κύριος ἡμῶν 

ϱ ἐσταυρώθη. καὶ βλέψουσιν]! ἐκ τῶν λαῶν 
καὶ φυλών καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὰ 

5 - ,᾿, “ ο πτώματα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, 
΄ ” 

καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι 1 

10 τεθῆναι εἰς μνήματα 7, καὶ οἱ κατοικοῦντες 
ἐπὶ τῆς γῆς χαροῦσιν 5 ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ εὖ- 

΄“΄ Ψ / 

φρανθήσονται "3, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλή- 

.: 

19 λέγουσί 

1 οπι. καὶ ὁ ἄγγελος 
εἱστήκει, 

3 ἔξωθεν 

ὡ Κυρίου 
ΓΞ ἑστῶτες ὅ θέλει 

ο θελήσῃ αὐτοὺς 

(οι. ν) αάά τὴν -α 

8 ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέ- 
ρας τῆς προφητείας αὖ- 
τῶν 

ὃ αἆά ἐν 

μετ’ αὐτῶν πόλεμον 

τὸ πτῶμα 

αάά τῆς 

αὐτῶν 

Ἡ βλέπουσιν 

τὸ πτώμα 

ἀφίουσι 

μνῆμα 
χαίρουσιν 

19 εὐφραίνονται 

1047 
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16. 
απιςδ ϱΓ. 
2161. 

ὃν ΟΥ, οΟΥ- 
2εερί. 

20», 
δρ. 

ἘΕΥΕΤΑΤΙΟΝ 

1611 
{ο αποίµοχ, Ώδσσιςδο ἔ]οςο {πο Ῥτο- 
Ῥ]μείς {ουππεπζεά ἔλεπι ας ἀπγε]ε 
οἩ {16 δαγ{Ἡ. 
11 Απᾶ αὔξου {Ἠπεο ἄαγε απἆ απ 

λα] Όλο ϑριγὺ οἵ Ἠΐε Ίχοπι αοα 
επ{εγοᾶ Ἰπέο ἔετα: απιᾷ ἔ]ογ 5οοᾶ 
πρου. {μδῖχ Σαεί, ἀμ στοεαί εαν ε]] 
προ ἔΠετη ΠΟ} δαν ἔλετη. 
12 Απά {μεν Ἠεατὰ ἃ ρτεαὲ τοῖςα 

ἔγοτα Ἓθαγει, βαρ απίο λεπτα, 
Όοπιο πρ ΠΙ{1εΥ, Απ {ΠΥ α5οεπ- 
εἆ αρ {ο Ἠθατουη ἴῃ ἃ οἸοπᾶ, απᾶ 
Οιαῖν επετηῖος Ὦο]ιο]ᾷ {παπα 
19 Απᾶ {λε 6αππθ Ποῦ πας ἴπετο ἃ 

σνεαί εατίμᾳπαχκο, απᾶ {πε {επ{] Ῥατί 
οξέ1ε οἷν Σε]], ἃ ἴῃ ἔπ εαγέμᾳπα]κο 
ΘΓ 5]αῖη ΤΟΓΙΠΘΠ βθύθὴ ἐμπουβαη: 
δια Όλο τϑιηπδϑηῦ πγεγο αβτισ]{ας, 
Δα 6αΥε ΡΊΟΥΥ {ο ἔ]ιο ἄοᾶ οὗ Ἠεατει. 
14 Έμε 5εοοπᾷ πγουῬ 15 ραδί, απιᾶ Ὀ6- 

ΠΟ], 6 ἐγ στου οοπηθί]ι απϊσολ]γ. 
15 Απ {ια 5ετεπ{]ι Απισε] βοππᾶεά, 

απᾶ ἔπεγο 6 16 ργεαί γοῖσες ἴῃ Ἠθα- 
τεη, βαυίηρ, ΤῊΘ Ἰάπσάοπας οὗ ἐῖς 
γα αγα Όδεοππς ἔλε ἀἰπηᾶοπις οἱ 
ΟἿἿ Τον, δια οὗ 5 Ομ γϊβέ, απᾶ 
8 5}18}] τείση ἔου᾽ 6Υ6Υ απᾶ 6γε». 
16 Απᾷ ἐπ ἔοαχ απᾶ παπί Ἐ]άεις 
ὙΠΟ} βαὺ Ῥε[οτο (ο οἱ Ε1161Υ βθαΐβ, 
6} που Ὠιεῖχ {ασε5, απᾶ γγουςμῖρρεᾶ 
ἀοᾶ, 
17 βαγίης, Ί/α ᾳἶτε ἐἶιαρ {]απ]ςς, Ὁ 

Τιονᾷ αοα ΑπηϊσΗίγ, τυ ἢ ατί, απᾶ 
πγαδί, απᾶ ατί {ο «0π1Ἱ6: Ῥεοατςδο 
ἔποα Ἰαςέ ἑα]επ {ο ἔπθθ ἐγ στεαῖ 
ΡΟΠΕΣ, αμ λαςί τοϊσπεί. 
18 Απ {Πο παίϊοηβ 66 αΠΡΙΥ, 

απᾶ ἴἩ1γ τσ 18 εοπιθ, απᾶ {ο 
Μπαρ οὗ {μα ἀθαᾶ ἐμαὶ Ὠπεγ ]ιοτ]ά 
ρα ]πᾶσεᾶ, απᾶ ἐμπαῦ ἔλοτα εΠοπ]άεςί 
Είτο τεπατᾶᾷ τπ{ο {1γ 5εγναπί5 {μο 
Ῥγορηθίβ, απᾷ {ο ἐμ Βαϊπίς, απᾶ 
Έλενα ἐπα εαν ἐπ γ Ναπῃο, Ἑπια]] ἀπ 
6τααῖ, απᾶ ελοπ]άοςί ἀεδίτογ ἐπι 
νημ]οἩ ἢ ἀεξίχογ ἐπ δαγ{ῃ. 
19 Απά πε Τεππρ]ε οἳ ἄοᾶ πας 

ορεπεᾶᾷ ἴῃ Ἠθαγεπ, απᾶ ἴ]θγο τας 
566}. ἴῃ Ἠῖ5 Τετηρ]ο {πο Ατὶς οὗ "5 
Τεδίαπιεπ{, απᾶ ἴλεγο Ύγεγο Ισ]ιί- 
η]ηρς, απιᾶ νοῖςσας, απᾶ ἐαπαετίηρς, 
8ης 8) εδτίλαπακο, απᾶ στεαί λα]. 

13 Απᾶ μοῦ αρρεαγθᾷ ἃ ρτοαῦ 
ἠπγοπᾶςν π Ἠθαγε, ἃ ἹοπιαΏ ο]οί]ιας ο 
ση] λα ὅπη, απᾶ ἴ]ο Μοοι αππάθι 
μεν 2εαοξ, απᾶ πἹροηπ ΠΟΥ Ἰθιᾶ α΄ 
Οποσπ οὗ ἔπγε]το βίανς: | 
3 Απᾶ 5Ἠο Ῥεῖης τηε] ο)η]ᾷ, οτίεί, 

ἐταναῖμης ἴῃ ῬΙτέ], απᾶ ραϊποᾶ {ο ΡῈ 
ἀε]γοτεᾶ, 

ΧΙ. 10-- ΧΙ. 2. 

1881 
{ο αποίλ]εχ; Ώδσατςε ἴλεβδε ὑπποΡτο- | 
Ῥ]εί5 ἑογπιεη{εᾷ ἔπετη ἐ]ιαί ἀνγε]] | 

11 ὁπ ἐμ θαχ{ίἩ. Απιᾶ αξξετ ἐμ ἔσο | 
4αγβ απᾶ ἃ Πα] πὸ Ὀγθαί] οὗ 8 
ἔγοπι ἀοᾶ επέθγος 1πίο ἔλοτη, απᾶ | 
ἴμεγ βίοοα προπ {)αῖν {6εί; απᾶ 
βτοαί ἴ6αχ 76}} προη ἔλεπα ΒΟ | 

3 Ῥε]ε]ά ἴππετη. ἀπᾶ ἔ]αογ πραγ α | 
6τεαξ γοῖσοο {γοπ Ἠδεαγεπ βαγΊης 
ππ{ο ἔλετα, Οοππε αρ λίαν. Απ | 
Έλα πεπί ἀρ Ιπίο Ἠθαγεη ἴῃ ἔμο 
ε]οαᾶ; απᾶ Οπεῖν επεπ]]ες Ῥε]ιο]ᾷ ἡ 
μοι. Απ τη ἐμαῦ ποῦν ἔδγθτγας 
ἃ σγϑαΐ οατίλαπακοα, απᾷ ὑπὸ ὑθηΐ 
ρατί οὗ {πα οἱ Με]; δῃα μετα 
ππεγο ]]]οᾷ ἴῃ {πὸ εατίμαπαχε | 
186Υ6ΕΠ {λοιδαπᾶ Ῥουγδοης: απᾶ 
{πὸ τεςίπγετε ΔΕ Ἱργ θα, απιᾷ σατοα 
61οΥΥ {ο ἐπμ6 4ο οὗ Ἠθαγοαῃ. 

14 Τπεκεοοπᾶ ἸΓοεῖςγραςί: Ῥε]ιο]ᾶ, 
ἔια {να Ίος οοτηεί]ι αν. 

ὅ Αμᾶᾷ {Π6 5ετεπ{] απσε] βοτιπᾶ- 
ο: απᾶ ἔλμετο 1οἩοπεῖ ρτοαί 
τοῖσος ἴῃ Ἰθατεῃ, δ {ου ςα1ᾶ, 
Ἐμο Ἰάπσάοπι οὗ {μα ποτ] 15 
Ῥοδεοππο {δε ἠἰπφᾶοιι οὗ οἳχ Τιοτᾶ, 
δια οὗ 15 Ομτ]δέ: απά Ίο 588}} 
γαεῖσηπ 3ου 6τεν απᾶ 6γεγ. Απᾶ 
ιο Τοαπν οπᾶ {ποπ εἰάσνς, 
πο] δῦ Ρϑίουθ αοα οπ {]ιαῖγ 
Ώποπες, Εε]] απροι {λαῖ Μα065, 
απᾶ πνογςηρροά (ἰοῦ, ςαγῖτπρ, 
ο ρῖτο ἴμεο {λαπ]ς, Ὁ Τιοτᾶ 
ἀοᾶ, 6 Αππσηίγ, πο], ατγί | 
απᾶ τ 0 }} σας; Όθεααςο ἔλοα 
Ἠαςί {ακοπνι {1γ στοαξ Ῥοπεχ, απά | 
ἀἱᾶδί τεῖση. Απᾶ {ο παξίοπβ ἢ 
ππεγα τοί, απᾶ {ιν πυταἩ σαππ6, | 
απ ἴ]ια πιο οὗ έλα ἀθαᾶ {ο δε | 
Ιαάσεςα, απᾶ ἐλ ἐἶπιε ἴο σἶτε {]ιαῖτ 
χοπατᾶ {ο {Ἡσ βεγγαηίς ἔμο Ῥγο- | 
Ῥ]αί5, απᾶ {ο ἴπα βαϊπίς, απ ἔο 
Ώλοπα ἐπα  ἴθαν ἔπ ν᾽ πατηο, ἔ]ιοβπηα]] | 
Δα {πε ρτεαί; απ {ο ἀαδίτογ 
Ώπνοπῃ {]ιαί ἀαδίχογ {π6 οατ{]ι. 
Απᾶ {ποῦ πας ορεπεᾷ (ια 

{επιρ]ο οὗ ἄοά Ειαί 15 ἴῃ Ἠεανθη: 
ἃ Πα {λετε πγας 566} ἴῃ Εὶς ἔεπιρ]α 
1886 ατ]ς οἳ 5 δοογεπαπί; απᾶ 
μου {οΠοπγτεᾶ Ἠσ]μίπίπσς, απᾶ 
τοῖςθςδ, απᾶ ἐμαπᾶδυς, απᾶά αη 
εατίμᾳπαΚκα, απᾶ ρτοαί Ἰα1]. 

13 Απᾶ ἃ ρτϑαὺ βίστι τγὰβ 866Π 
ἴῃ Ὠρᾶύθη; ἃ ΟΠΑΠ δυγαγθᾶ 
ση] ἐπ 5η, απᾶ {ΠθτηοοηἨ ππάθι ὦ 
ΠΟΥ 166έ, απᾶ ὍΡΟΝ ΠΕ Ἠθαᾶ 

2 ἃ ΟΙΟΠΏ οὗ ἔπε]το βίδυβ; απᾶ 
51ο πας πα οη]ᾶ: ἃηα 586 
επιεία οτί, ααναϊΙπο πι Ῥτεη. | 
Ἀπᾶ ἴῃ ραπ {ο ΡῈ ἀεμνετεα. | 

μ- τῷ 

19 

16 

17 
- 

1 ορ 

19 

3 αν. 
μγείο (ο 
ασὲς οὐ 
ἰπεαμεν. 
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μὴ ΦΘ - 
λοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν 

11 τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ μετὰ 
ν ” ει ὁ “ “ “ 

τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ 
“ “ α΄. ον ων » ΄σ 90 ο τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν ἐπ᾽ αὐτούς”., καὶ ἔστησαν 

Αρ Ἁ , ” - Ἀν , ’ὕ 

ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἔπε- 
9 ΄ 15 σεν", ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. καὶ 

» 9 : ἊΝ - 
ἤκουσαν φωνὴν μεγάλην” ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
λέγουσαν “3 αὐτοῖς, ᾿Ανάβητε ὧδε. καὶ 
ΡΨ 5 Δ ὼ Δ 5 “ ’ Ν 
ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ 
” ἢ ΕΣ 4 « » ΔΝ 3 ” Δ ᾽ 

13 ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. καὶ ἐν 
ο ώ ΄ ι μι " 

ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ 
δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσε, καὶ ἀπεκτάνθη- 

᾽ - χοῦ ὑφ νὰ 3 ; 
σαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων, χι- 

ε ,»Ἠ κ᾿ ν » λιάδες ἑπτά' καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο, 
Μ ε - ον 65 ο 

καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 
ε τ᾽ κ. ἔ 95 , 

Ἡ Ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν' καὶ” ἰδού, 
« » 

ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχετα: ταχύ. 
ΕΣ 

Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ 
αν Ἢ / . - 5 “ , 
ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέ- 
Ύουσαι, ᾿Εἰγένοντο αἱ βασιλεῖαι" τοῦ κόσμου, 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, 

Ἁ ΄σ ΄ 

καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
” “7 ,ὕ 2 καὶ οἱ εἴκοσι καὶ”. τέσσαρες πρεσβύτεροι 

ε.α » [ή ο 3 - ΄ 29 Γον, Ἡ Δ 

οἱ” ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καθήμενοι" ἐπὶ τοὺς 
θρόνους αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὖ- 

- Λ 4 ΄ ΄ Νὰ ον ΄ 
17 τῶν, καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ, λέγοντές, 

Ἐὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντο- 
, Εν 

κράτωρ, ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος ὃ“, 
Ὁ ή ΄ ᾿ 

ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν 
Α ΕΣ , 

18 καὶ ἐβασίλευσας. καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, 
5 3 εν / ς ε 

καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου, καὶ ὁ καιρὸς τῶν 
- - ν ΄ ν- Ἀ ε 

νεκρῶν κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς 
Υ ΤῊΝ ΡΞ 

δούλοις σου τοῖς προφήταις Καὶ τοῖς ἁγίοις 
- ΄ ” -. καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοῖς 

μικροῖς καὶ τοῖς µεγάλοις2Ι, καὶ διαφθεῖραι 
τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 

αν τς 3 / ς Ν ΄“ (εξ, τὴν . - 5 

19 Καὶ ἡνοιγὴ ὁ ναὸς τοῦ Θεου”. εν τῷ οὐ- 

ρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης 
αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ καὶ ἐγένοντο 

κ 

ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισ- 
ΔΝ Ἁ / / 

μὸς καὶ χάλαζα μεγάλη. 
λα τάν , ” 3 - . 

Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐ- 
- 3 ΄ . κ 

ρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ 
ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, 
καὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος 
» ’ "ὃ . Ν ” Ν ” 1 

9 ἀστέρων δώδεκα καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, 
, γῳ 7 Ν , ε 

κράζει ὠδίνουσα, καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 

15 

16 

σου τὴν μεγάλην, 

12 

4.-ἡ 
επι 

4 3 - 

ἐν αυτοι5 

ἐπέπεσεν 
φωνῆς μεγάλης 

39. χεγούσης 
᾿Ανάβατε 

35 ρῃι. καὶ 

36 λέγοντες, ᾿Ε γένετο ἡ 
βασιλεία 

57 οπι. καὶ (εἰκοσιτέσ- . 
σαρες) 
58 οἱ 

39 κάθηνται 

50 ϱπι. καὶ ὁ ἐρχόμενος 

81 τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς 
μεγάλους 

5 αάά ὁ 

1: Του) αὐ καὶ 
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1611 1881 
8 Απᾶ ἐμοῦ αρρεατοᾷ δποίμου 8. Απᾶ {λογο γγαββ6ΘΠ θποΐ]ᾖθχ βἶρῃ 

πο», Ἱπποπάςι ἴῃ Ἡθδαγεῃ, απᾶ Ῥε]μο]ά ἃ 11 Ώθανθη; απᾶ Ῥοε]λο]ᾶ, ἃ ργεαῦ τος 
δη. ργοαῦ τεᾷ ἄταροπ, Ἠαγίης ΒΕΥΕΠ ἄπασομ, Ἠαγίης ΒΕΥεΠ Ἠθοαάς απᾶ 

Ἰθαάς, απᾶ ἴθιι ἨοΓΠΒ, απά Β6ΥΕΙΝ 
ΟΥΟΥΥΗ5 προη 5 Ἠθαᾶς. 
4 Απᾶ Πῖ5 {α1] ἆγονυ ὑπὸ {τα ραγ! 

οὗ {π6 βίδυβ οἱ Ἡθαγοπ, απᾶ ἀἱᾷ οαβί 
{ποιὰ {ο ο οατ{]1: Απιᾶ ἐπ ἆγασοπ 
β{οοᾷ Ῥοαΐογε {Π6 ἹγοπΊαη Ισ πα 
1οιγ {ο ΡῈ ἀε]ϊνογες, {ου {ο ἄεγοιτ 
Ί16Υ ο]η]ᾷ αξ 5οοπ α5 15 γγα5 Ρο. 
ὅ Απᾶ ο Ὀχοαρ]ηί {οί ἃ πΙᾶ 

ΟΠ], το τὰ {ο τα]ο 811 παίΙος 
τ] ἢ ἃ Τοῦ οἵ ΊοἩ: 84 ΠΟΥ ο] 
πας οαπρη αρ ππίο ἄοᾶ, απᾶ Το 
115 ΤΊηχοπο. 
0 Απά {π6 ποππαηπ ἤρα Ιπἴο {16 

ψ/]άσγπθξς, πΊΊεγο 516 Πα] ἃ ρίαςε 
Ῥγορανγαί οὗ ἄοᾶ, {πῶ} ᾖμεσ βλοπ]ά 
{ορ ποὺ {που ἃ {λοιδατιά, πο Η1- 
ἀγσα, δια ΓΠγεθβεογθ αγ», 
7 Απᾶ {ποῦ γίαβ γαΥ ἴῃ Ἠθανθῃ, 

ΜΙεμαεὶ απᾶ 115 Απροῖς {οαρ]μῦ ἃ- 
ραϊπδῦ {16 ἄγασομ, απᾶ ἴπο ἆταβοῃ 
1οπσ]ιῦ απιᾷ 15 αηΏρε]ς, 
8 Απά Ῥργοναϊ]εᾷ ποῦ, ποι ΠΟΥ Ὑγαβ 

{π6}} Ῥ]ασο ἰουπμα ΠΥ ΤΟΥ͂Θ ἴῃ 
Ἡθανεῃ. 
9 Απᾶ {ο ρτοαί ἄτασονπ πας εαςΏ 

οτα{, ὑπαῦ οἷά βογραπό, οα]]εᾷ {16 
στι] απά Βαΐαπ, πο ἀοσειγεί] 
ιο πν]οἰα πνογ]ά: Ίο πας οαδί οιιῦ 
Πίο πὸ θαυ, απιᾷ Ἠ15 ΒΏΡ615. νγεγα 
σαβῇ οτί ση τη. 
10 Απά Τ Ἰοατᾷ ἃ Ἰοπᾶ τοῖσο βαγῖηρ 

1η Ἠδαναῃ, Νου 18 6οπηο βα]ναίίοι, 
ΔΩ βἰοησ{], απιά {πὸ Ἱάπρᾶοπα οὗ 
ον οί, απᾶ {πὸ φόνον οὗ Ἠἱ5 
Ομ]: 1ο {ῃ6 αοὀαβο; οἵ ΟἿΣ 
ῬτοίἨγεηι 15 οαϑῦ ἄοππ, Ὑγ 160 }} 8ο- 
οπβαᾷᾶ ἔ]οπα Ῥο[ογο οὐ (οα ἆαγ απά 
π]σ]ηῦ. - 
11 Απᾶ ἴμογ οτεγσβτηο Ἠΐτπι Ὦγ {πε 

Ῥ]οος οὗ πε Τιαπηῦ, μα Ὦγ λα νγονά 
οἵ λπεῖν ΤδβπποἩγ, απ {που Ἰονθα 
ποῦ {π᾿ 6 1} Ἠνοας πη{ο {πο ἄεαίμ. 
19 Τ]αναῖοτο χε]οῖσθ, ο ἨεατεΠς, 
αι ο Όλα ἆπνο] ἴῃ {]ποπα: Ίου {ο 
{π6 Πππαβ]{ους οὐ 1ο θαυ, απᾶ οἵ 
{Π6 56. ἴου' ὑπὸ ἆαντ] 15 οοπιο ἄοτνῃ 
ππίο τοι, Μανίπσ ρτοαί Ὅταίῃ, Ῥ6- 
ςΊ156 Ίο Ἰποσνθί]ι ὑπαὺ ο Παί]ι Ἀεὶ 
ο 5Βῃοχύ {ἴπη6. 
18 Απᾶ θη {ο ἄγαροη βαν {Ππὸὲ 

Ίο πνας εαδί απῖο {Π6 οατί{Ἡ, ης Ῥογ- 
Βϑουίθα {Π6 πγοπλα ὙΠΟ Ῥτουισηί 
{ογ{]1 λα της ολ1]ᾷ, 
14 Απιᾶ {ο {Π6 ΥγοτΠαΙ π/ουο σἴγοι ἔπγο 

πΙηρς οἵα ρτθα{ Ἐαρ]ο, ἐπαὺ 5Παετη]σ]{ 
ΒεεΙπ{ο {116 πνΠάεγπεββ]η{ο Πεχρ]αςο, ͵ 

{6η ἨΟΥἨΕ, απά προιπ Ἠ15 Ἠθαςς 
4 Β6ΥΕΠ (134618, Απιά 15 {α11 ἆτασν- 
ἢ π6 ἐ]ητᾶ ρατῦ οὗ {]ιο βίατς οἵ 
Ίθαγοπ, απᾶ ἀἱᾷ οαδὺ {λαπα το {πὸ 
οατίἩ: απᾶ {λα ἄταροπ β{οοά Ῥο- 
{ογθ ἴ]ιο πγοππαη Ὑγ Π10}} τὰ αροτῇ 
{ο ᾗο ἀε[μνοτοᾶ, αὐ πνηαη 516 Ίνα5 
ἄεμνετεα, μ6 πηϊσΕ{ ἄεγοαν ΠΟΥ 
6114, Αιιᾶ 516 γγας ἀεμνετεᾶ οὗ ἃ 
ΡΟΗ, ἃ της ΟὨΪ]α, γ 0 15 {ο τα]ο 81] 
{λιοπαΙοπς ντα τος οὔ 1ο: δ 
ΠΟΥ ΟΕ] γγας εαασλίτρ απο (ἄοᾶ, 
Πα ππ{ο Ἠ18 {Ἠχοπθ, Απᾶ ἴλο 
ΨΙΟΙΙΦΠ Ηρα 1πζο πο πη]άθγηςΕΕ, 
γ/λεγθ 5186 Πα] ἃ ρ]αςθ Ῥγεραγοά 
οἳ ἄαοσα, αυ ἐμοῦ ἴπεγ πια 
ΠΟΙ 15}. ΠΟΥ ἃ ὑπουβαπα πο Ἠαη- 
ἄγεα απᾶ «Ἡγεθβεοτε ἄαγς. 

7 Απά ἴ]ογο πας παν ἴπ ἨΘΑΤΕΠ: 
Μιολας] απά 115 πηρε] σοῖπᾳ 
7ογίῇ νο σγαν σαν ὑπὸ ἄνασοιις απά 
{16 ἄγασοπ ππαχτας απιᾶ 115 απισε]5; 

8 απᾶ {ποὺ Ῥτογνα]]εά ποῦ, ποῖ 6 Ὁ 
σος ὑΠ 6 1. Ῥ]ΔΟ6 Του] ΑΠ ΤΠΘΥΟ 1Π 

9 Ἠθανοῃ, ἀπᾶ {μο ργϑαῦ ἄταροῃπ 
πας οαϑὺ ἀοπγῃ, ἔπε ο]ᾷ 5βογρεη{, ο 
{πῶ} 15 οα]]αῦ {Π6 Ώοεν]] απά Ραΐαπι, 
{Π6 ἀθοσίναυ οἵ {π6 π]ο]ο 1 ποτ]; 
Ίο πας οαϑδὺ ἄοππ {ο {ιο θαυ, 
απᾶ 5 απροἰ5 Ἴπογο οαδύ ἄοππι 

10 να Ἠϊπῃα, Απᾶ Τ πραγ ἃ ϱγοαί 
γοῖσς ἴῃ Ἠθαγομ, Βα Πρ, 3 Νου; 15 
οοπηο ὕΠ6 βα]ταὔίοπ,απᾷ ὕΠ6ροπγεχ, 
απ {ιο ἰηράοτῃ οἵ οαχ ἀοᾶ, απᾶ 
ια απλοτΙ{γ οἳ 5 Οµτ]ςὲ: 10Υ 
[ο 46σοπςδεΥ οἳ οἵ Ῥγείμτεν 15 
οαςῦ ἄοτγα, τυ ΒΙΟ ἢ αοσαβοῦ]α Έ]λοπη 
Ῥεΐοτο οαν ἀοἆ ἆαγ απᾶ πὶρ]ῦ. 
Απά {αγ οΥυογσαπ1θ ήτα Ῥδεατιξο 
οὗ ελα Ῥ]οοᾶ οὗ ἔ]ο Τιαπιῦ, δᾶ 
Ῥεσατιβα οὐ [Π6 πγογᾶ οἵ ἐ]ιεῖ {αβίῖ- 
ΊΠΟἨΥ; απᾶ ἴ]μογ Ἰογεά ποὺ {αῖν 
116 ονοπ ππ{ο ἀἄθαίμ, "Τ]αγείογο 
χα]οῖσο, Ὁ ἨΘαΥεΠΒ, απ το {μαί 
δᾳπγο] ἴῃ ματι, Ίοο {ου ἴμο 
ραν απ ΤΟΥ {πο 5868: Ὀθοστδο 
{πΠ6 ἀαν]] 15. ροπο ἆοππ απίο 
τοι, Πανίης στοαῦ γαίῃ, Ιποπ- 
πρ ὑπδῦ π6 πα ἢ Ῥαἱ ἃ Βῃογὺ πιθ. 

1. Αμᾶ πε {Π|0 ἄχασοη 5ατγ λα 
ο γα εαδῦ ἄοππ {ο ἴ]ο οαγ{]ι, 
16 Ῥϑυβθοι θα γα γγοπιαπ Ὑγ 10} 
Ῥτγοιρσηῦ Του πο τπαπ ολα. 

14 Απά {6γε Ίγεγθ ρίγα {ο ἴ]ιθ γο- 
τῇδ 0ο πο νΙπρβ οἳ ὑπ6 ρτοαί, 
ΘΔ 616, ὑπαὺ 5ο τηϊρηὺ Άγ Ιπίο 
Όιο γ]άεγπ6ΒΒ ππίο ΠΟΥ Ῥ]ασο, 

ὧι 

σὸ 

μι μι 

μι τῷ 

1 (τ. {π- 
πιαδίζοι! 
εαγίῇ. 

105, 
Νοιὺ ἐν 
ἐπε δα]- 
σαΐϊολι, 
αλα {πα 
Ῥοιι6)", 
απιςῖ {μὲ 
πἴηη- 
02, δ: 
ο0Ίπ6 01Η 
σοαᾶ”., 
αι {]ιε 
απἰπογὶ- 
ἐν 19 Ῥο- 
εοπιο δ᾽ 
[ΡΟ 

δαν, 
ἰαῦο- 
πιαοῖσ. 
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ΑΚ, « 2) “ 2 .“ ” “ λ 
8 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 

Ε { , ᾿} ον Ν 
ἰδού, δράκων μέγας πυρρός”, ἔχων κεφαλὰς 
ς δ Ν , , ΟΡ Δ ΔΝ ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 

5 - ε [) 3 ΔΝ ς - εὐ 5 ΧΆ 

αὐτοῦ διαδήματα ἑπτά. καὶ ἡ οὐρα αὐτοῦ 
ιό - 2 - - 

σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, 
ν.» » Ν » . Φ}5 Αν ις ’ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν καὶ ὁ δράκων 

’ - Ν - ’ 

ἕστηκεν᾽ ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλού- 
κ μμ] Ἄ 

σης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς 
, ν-ν» εν ” 6 ὃ ΄ 

καταφάγῃ. καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλ- 
, / Ν ”/ » ς/ 

λει ποιμαίνει» πάντα. τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σι- 
δηρᾷ᾽ καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς 

αὐ Δ 1ο Δ 6 ’ ᾽ “ Ἂ ΡῈ Ν 

ὃ τὸν Θεὸν καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ. καὶ ἡ γυνὴ 
-»» 5 Ἀ » μὴ 5 Ττ , ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχειϊ τόπον 

5 δὰ ΄“ “ “ “ ΄ 

ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέ- 
5». ο 1 δή , ες’ 

φωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξή- 
κοντα. 

».- 

σι 

ΕΕ / . . ᾽ μοι ΜῈ 
Ἴ Καὶ ἐγένετο πύλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ 

Ἀ ΔΝ ΡΣ 1 “ » / 

Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐπολέμησαν 
8 - , Α Ν{-ξ / » / 

κατὰὃ τοῦ δράκοντος" καὶ ὁ δράκων ἐπολέ- 
Ν 5” - / 

8 µησε, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἴσχυ- 
σαν, οὔτε" τύπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ 

ο οὐρανῷ. καὶ ἐβλήθη ἃ δράκων ἃ μέγα ρανῷ. ήθη ὁ δράκων ἃ μέγας, 
εὖν « 3 - ς ’ / . 

ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος διάβολος καὶ 
« “ ς “ , μι . 

ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην 
ο Όλ 16 » μα ερ λ ε ον ΕΣ δι 
ἐξλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ 

3 Ε] ΜΕΝ /{ 3 Ν 
10 μετ αὐτου ἐβλήθησαν, και ἤκουσα φωνὴν 

- / μεγάλην λέγουσαν ἐν τῷ οὐρανῷ, "Δρτι 
, ς ς / 

ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασι- 
- - ποθι κοῖς 3 - 

λεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ 
ἐς αὐ κει γι "8 1 « ΄ 

Χριστοῦ αὐτοῦ" ὅτι κατεβλήθη Π' ὁ κατήγο- 
ρος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν 

ἐν ον ο σι ο» 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 

5 Π 9 - 
11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ 

ἀρνίου, καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας 
“ » Ἵ - 

αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν 
” 0 , Ν “ 2 , 12 

13 ἄχρι θανάτου. διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, οἱ "5 
οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες' οὐαὶ 
τοῖς κατοικοῦσι" τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασ- 

. “ ,ὔ « ὃ , λ , ς - »" 

σαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων 
μή 5 - 

θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει, 
΄ ο 9 [ή ες 

13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς 
- » κ᾿ " ὥ η 

τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε 
Ν ᾿, Δ ὃ 40 » 14 

14 τον ἄρρενα. και εὐοθησαν Τῇ γυναικὶ 
΄σ » [ο - /᾿ 

δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα 
, . Ἁ λ - 

πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τύπον αὐτῆς, 

3 πυρρὸς μέγας: 

ἑπτὰ διαδήματα 

ἔστηκεν 

σι 
" 
ἀρσεν 

ααά πρὸς 

Τ ᾳαὰ ἐκεῖ 

μας Ξ ὦ 
τοῦ πολεμῆσαι μετὰ 

9. οὐδὲ 

πο ο ΓΞ πῆς ἐν τῷ οὐρανῷ λέγου 
σαν 

1 ἐβλήθη 

13 ρηιϊ, οἱ 

ΟΠι. τοῖς κατοικοῦσι 

14 ααζ αἱ 
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"ον, 
πιαπι δι 

Εαν. 
δα, 

Ι ΟΥ, ὁ 
παλιό 
1041". 

ΒΕΝΕΤΙΑΤΙΟΝ ΧΙΙ. 14 «ΧΤΠ. 8. 

1611 

ὙΠΟ 5116 15 ΠΟΙ ΒΗΘ {ον ἃ 0ἶππο, 
ἀπ 0πΘβ, απᾶ ΠΑ] ἃ ὧππα, ἔτοπι 
{πὸ {ασο οἵ {π6 βουρϑῃῦ. 
16 Απά ἐν βουρϑῃῦ οαβὺ οτί οὗ Ἠϊ5 

πποι{Ἡ πγαίθυ ἃ5 ἃ Ποοᾶ, α[ίογ {π6 
πποπια: ὑπαὺ Π6 τα] σ]ιῇ6 «ααξο ΠΟΥ {ο 
Ῥο εαχτ]οᾷ απγαγ οὗ {πο Ποοᾶ. 
16 Αι πο θαυ τ Πε]ρεά ἴ]ιο ποτΙΣ, 

απᾶ ἴμο οαγίἩ ορεπαᾷ Ίαν πποτϐΗ, 
απᾶ βπα]]ουγο τρ {πΠ6 Ποοᾶ ΒΟ ἢ 
ελα ἄταροι οαδῦ ουὖ οἳ 15 τποπ{]ι. 
17 Απά {π6 ἄνασοιπ παβ Υπο 
ἢ {Π|Ὸ πποίπα, δα πγοπῦ {ο τηα]α 
γα ἢ {π6 τοιηπαπ6 οἳ ΠΟΥ 5εεᾶ, 
ὙΠ 10} Ίκοορ {ιο Οοπππαπάιπεη{ς οὗ 
ἄοᾶ, απᾶ Ἠανο {π6 ἐαβπιοπγ οἳ 
οαορας5 Οµ150. 

19 Απᾶ Τ βἰοοῦ αροπ {πὸ βαμπᾶ οἵ 
ἔλιο βοα:. απά βατ ἃ Ῥεαβδύ 156 ΠΡ 
οα{ οὗ {Ππ 568, Πανίης 6εγεπ Ἠθας», 
Πα ἔθη 1οΥΠ5, απά απροτ Ἠ15 Πογης 
ἴθ ΟΥΟΝΠ5, απᾶ ΠΡΟ Ηϊ5 Ἠοεαᾶς 
{πὸ 'παπιο οὗ Ῥ]αβρΗεταγ. 
2 Απά ιο Ῥεαςῦ σῖσ]ι 1 Βα, Ίνας 
]ο πηΐο ἃ Τιεορατᾶ, απᾶ Ἠ15 [οοῦ 
Ί/ΘΥΘ ἃ5 {λε 7εεὲ οὗ α Ῥεαχ, απά Ἠ1Β 
πποἩ] α5 λα πποα{] οἵ ἃ Τοπ: απιά 
Όλο ἄγαροπ ραγο Ἠήπη Π15 Ῥοπγοχ, απᾶ 
115 βϑαῦ, απιά στοαῦ Δα  ΠοΥ ὗν. 
8 Απᾶ 1 βὰν οπο οὗ Π15 Ἠεαάς ας 1 

πγογς Γπνοππᾶςᾶ {ο θα, απιᾷ Ἠ1β 
ἄαασα]γ ννοιιιά πταβ Ἠεα]εά: απᾶ αἩ 
ιο πγον]ά νγοπᾶεγοᾶ αξίεν {πο Ῥοαβῦ. 
4 Απιά ἴ]ιογ πνοΥβμΙρρεᾶ {πὸ ἆγαβοη 
ὙΠῸ. ϱανγο ΡΟΥΘ απο ἴπο Ῥαμβί, 
Πα πεγ που» μΙρροᾶ {με Ῥθαςί, βαΥ- 
πις, πο 15 Ἠ]κο ππ{ο π6 Ῥοαςίὸ 
πο 15 8016 ο τηᾶῖθ παν ὙΠ 
η ὁ 

δ Απιᾶ {]ογο νγας ρῖτοη ππ{ο Ἠΐη ἃ 
πποτ{ᾖ, Ερεαζππςσ ρτααί {πῖπσς απᾶ 
Ῥιαβρ]απα]θς, απά ΤΟΎΤΟΥ πα8 ΡΊγεῃ 
ππ{ο ἨΙπη {ο αοπΙπαθ ΤΟΥ τ απ ἔνγο 
ΙΠΟΠ{ΗΑ. 
ὁ Απά 16 ορεποᾷ ΠΡ πιοαίἩ ἴῃ 

Ῥ]αβρ]μεπιγ ασαϊπξί ἄοᾶ, ἴο Ῥ]αδ- 
Ῥ]ιοτιο Ἠῖς ἈΝαππα, απᾶ 115 Ῥαρειν- 
ηθο]ο, απᾶ ἶνθιι ἴλπαῦ ἀπ] ἴῃ 
μδαγθῃ. 
7 Απ 16 πναβ ρΊνοι ππίο Ἠϊπη ἰὼ 

πια]κο Ὕνα 10} το βαϊπζβ, απιᾶ {ο 
οΥοχόσπιθ Όλαεπι: Απά Ῥοσπεχ ΔΒ 
ρνοη Ἠϊπι ΟΥ̓́Θ 411 Ἱπάνεᾶς, δα 
{οπσΠθΒ, Ὁ τια{Ιος. 
8 Απᾶ αἱ Ὅμαῦ ἄπεῃ προπ {ιο 

ΓδατίἩ, Αα πποτβΙρ 1Ηπη, ὙΠΟΒΘ 
ἨΊΠΘΡΒ 816. ποῦ τυ ἔθη ἴῃ πο Ῥου]ς 

"οὗ 1 οἳ {πε Τατ) β]αΐη {γοπα {πὸ 
ἀοππάαίίοη οἳ Το γγοχ]ᾷ, 

1881 
ὍΠΟΥ. 516 15 ΠΟᾺΙΒΗΘΩ͂ {ου ἃ 
{ἴπιθ, δι {π168, απά Πα] ἃ {ΐπη6, 
ἔγοιη {π6 ἴαοθ οἳ {π6 βουρϑῃηΐ. 

15 Απᾷ ἴ]ιο βουρθηῦ οαβδῦ οαί οὗ [5 
πποτ{Ἡ αξίεν {πο Ὑγοτηατι πγαίεν ἃ 5 
α 11ν6Υ, ὑμπαῦ Ἰιο τηἱρηῦ «απδε ΠΟΥ 
{ο 6 σαγγ]οᾶ απγαγ Ὀγ {πΠ6 βίγθατῃ. 

10 Απα {πὸ οατζ]ι Πε]ρεά {Πα πνοππα, 
δια {πο ου 11 ορεπεᾶ ΠΟΥ πο ἢ, 
ΘΗ βυγα]]ουγοᾷ πρ {]ιοχΊναυ γη] 
{πὸ ἄτασοπ σα5ῇ οὖ οἵ Π15 σπου. 

17 Απ (ιο ἀγᾶροη νγαχϑα πτοβι πι 
{86 π/οππαἩ, απιᾷ πγοπ{ απγαγ {ο 
Ίπα]κο γᾶν ση {μα τοβῦ οἵ ΠΟΥ 
βοθοᾶ, νημ]ο]ι Κορ ἴ]ε εοτητπατιζ- 
τηθΙ05 οὗ ο, απ ΠΟΙ {π6 {68- 

18Ηπιοπγ οὗ αρα: απᾶ Π6 βἰοοᾶ 
ἹΡοπ {π6 βαπα οὐ {Π6 568. 
Απά Τ βανν ἃ Ώοαξί οοπηῖπς αρ 

οαὖ οὗ {Π6 568, Πανίησ {επ ἨοΥΏΒ 
απιᾶ βϑυθὴ Ἠθαςίς, απᾶ ον 118 
Ἡουπς ἔθη άἱαάςθτης, απιά απροπ Ἠ18 
Ἰοπᾶς πάπες οὐ Ρ]αβΡΠεπΙΨ. Απᾶ 
{π6 Ῥεαςδί πμ]ο] 1 βὰν σας κο 
τη{ο ἃ Ἱεορατᾶ, απιᾷ Ἠ15 ἐθοῦ Ὕγογθ 
ἃ5 ἐμο Ίεεί οὗ ἃ Ῥεαε, απ 5 
πποπ/{]ι α5 ὅπ πποπί]ι οὗ ἃ Πο: 
απά ὑπὸ ἄνασοι Ρατο Ἠϊπι Πῖς5 
Ῥοπγ6χ, απᾶ Ἠ15 {πτοπε, απά ρτεαί 
απθΠογΙζσ. Απά 7 6αιο οπο οὗ 
μῖ5 οαάδ α5 ἐμοαρ] 168 Ἰαᾶ Ῥεεπ. 
1 βγηϊδέθῃ απίο ἀεαίαπ; απ ΠῚ 
θαι - οἴοιτο σας Ἰεα]εά: απιά 
{π6 ΠΟΙ] θαυ] πγοπᾶσγεά α[ίαι 
{πὸ Ῥϑαϑῦ; δια 0μαγ νου ΒΕ ρρϑαᾶ 
{πὸ ἆναροῃ, Ὀθόδιιβθ Ίο ρατο ΠῚ5 
Δα ΠΟΥ πηῦο ινα Ὀθαβδῦ; απᾶ 
που ππογβμῖρραᾶ {ο Ὀθαβῦ, βαγ- 
ἴσ, ὝΠΟ 15 Ἠ]κο ππ{ο {π6 Ῥοαςῦ 2 
δα ΠΟ 15 8016 {ο ταν [ἢ Π]τη 
απ λογο νγὰβ βρίγθη {ο Ἠϊπι 8, 
πποτ{Ἡ βρεα]άηρ ϱγοαῦ {Π]ηρ5 απᾶ 
Ῥ]αςρ]αιηῖας; απά (πανε γα ον θη 
{ο πα απλῃοτΙψ 32ίο οοπίππθ 
{ονῦγ απᾶ ὕπνο τΠΟΠΕΗΦ. Απιᾶ Ίιο 
οραπαᾷ Β15 τη τ ἢ {ου ΡΙαβρΠετηῖθς 
αραϊηβδῦ (οὔ, ἕο Ῥ]αβρμετις Ἠ18 
ΠΦΊΠΘ, δ 1115 {αρεγπασ]θ, ετετι 
{ποτὰ {]ιαί 8 ἀπνα]] τ ὑπΠ6 Ἠθαναι. 
ἁΑπά 1ῦ τγὰβ ρίνϑῃ Ἱπζο τὴ το 
ΤΊ ΚΘ γα 1} {16 βαϊπίΒ, απ 
1ο ον6χσοοπιθ (παπα: απ {πΠ6 78 
πας σΊνοιι το Ἠϊα απ ΠΟΥ ΟΥ̓́ΘῚ 
ΘΥΘΥῪ {γ106 απᾶ ρεορ]ο απά {οπστια 
απιᾷ ηαβίοη. Απά 811 αι ἆνε] 
ΟἨ πο οαγ 51}18}} νγοΥβΠΙρ Πίστη, 
ετειΊγ οὐδ ΥΠΟΞΟ παππθ Παζ] ποῦ 
ρθει ὄ πυν]ξίαπι Ἰπ {μ6 Ῥουῖς οὗ Η1ο 
οὗ {π6 Τιαπβ Οιαί Πα ῦ Ῥεεπι 141 
{οπ1 {Π6 {οππιᾶα{ίοη οἳ {πὸ του]. 

τῷ 

ο5 

Ἡ- 

οι 

σο 

“1 

ο 

1 αν. 
δἰαϊη. 

305, ἰὸ 
ο 1ιῖ5 
ΝΟΤΚ5 
αι ζπια 
Βου ἤδη. 
ΧΙ. 28. 

δαν, 
ταυσ)- 
παςῖο. 

1 ΒΟΠΠΟΘ 
Ἀποϊοηό 
δαίπονῦῖ- 
{165 ΟΠ ἱῦ 
«πὰ ἐξ 
1248 
ουσ... 
ου Ε)- 
σΟηι6 
16. 

505, 
τοῦ (ίσο 

δαν 
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με ᾿΄ 5 ” / ἢ, / ᾿ ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρόν, καὶ καιρούς, καὶ 
“ -“" Ν ΄“ 

ἥμισυ καιροῦ, ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 
15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ὀπίσω τῆς γυναικὸς ἐκ 

τοῦ στόματος αὐτοῦ 1" ὕδωρ ὡς ποταμόν, 
Ὁ“ ὐ 10 / , Ν 

16 ἵνα ταύτην ἢ ποταμοφόρητον ποιήσῃ. καὶ 
3 , « “ ΄“ ’ αν { ο: 

ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ 
ῃ ; - : ἃ 

τὸ στόμα αὐτῆς, καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν 
” [2 /{ » “ ΄ 3 - 

ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 
εν ώ / ς / 3 ἃ “ » Ν 

17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ 
” ΄“΄ “ - -- 

ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπών 
ον . δα μ 

τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς 
” Ν - ΄ 

ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν 
- 3 [ο -“ ο 

19 τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!» καὶ ἐστάθην 1" ἐπὶ 
4 ή “ 

τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. 
Ν 5. - ” - 

Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖ- 

νον, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα], 
καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, 

ΓΕ . - ϱ 
καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὄνομα” βλασφη- 

/ λ Ν / ἃ 5Ὰ εν μὲ 9 μίας. καὶ τὸ θηρίον, ὃ εἶδον, ἦν ὅμοιον 
δάλ ἀν ὅς / εκ ος τν, 3 παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκτου, 

᾿ - » ᾿ 
καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος" καὶ 
ἐδ. 3 “ « ὃ / Ν δύ 3 - 

ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ, 
Δ λ , 2 - ἊΜ. / / 

καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. 
4 καὶ εἶδον μίανὃ τῶν κεφαλών αὐτοῦ ὡς 

5 , ώ / , ἣν « Α ΄σ 

ἐσφαγμένην εἰς θάνατον' καὶ ἡ πληγὴ τοῦ 
/ 3 α ᾿ Ξ Ὧν 3 ῃ 

θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη" καὶ ἐθαύμασεν 

"» 
τ ἘΠ νο κ ἌΣ ᾿ , ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου" καὶ προσεκύνη- 
σαν τὸν δράκονταῦ ὃςῖ ἔδωκενὃ ἐξουσίαν τῷ 
θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τὸ θηρίον", λέγον- 

- ’ 

τες, Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πο- 
ὅ λεμῆ ᾿ αὐτοῦ; καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα εµῆσαι μετ αὐτοῦ; καὶ ἐδόθη ἆ μ 

- νο Ὁ σα 
λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας" καὶ ἐδόθη 

αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα 

6 δύο. καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασ'- 
φημίαν 1 πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι 

- 3 οἱ Ω 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ 1” 
Δ 5 - - 

Ἰ τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. "καὶ ἐδόθη 
- - ο. ε 

αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι 1 μετὰ τῶν ἁγίων, 
ἴω ” ασ πο / ος δι ,ὔ καὶ νικῆσαι αὐτούς" καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία 

- - κ ο 

ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν" καὶ γλῶσσαν καὶ έθνος. 

8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ κατοι- 
κούντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν" οὐ γέγραπται τὰ 

»-» ΄“ “ - 2 ’ ὀνόματα ὃ ἐν τῇ βίβλῳ" τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνί- 
“ / 

ου 539 ἐσφαγμένου ἀπὸ“! καταβολῆς κόσμου. 

16 ἐκ τοῦ στόματος αὖ- 
σοὺ ὀπίσω τῆς γυναικὸς 
ἸΘΣΗΣ αὐτὴν 

17 ρῃϊ. τοῦ 

18. ρῃι. Χριστοῦ 

19. ἐστάθη 

1 κέρατα δέκα καὶ κε- 
φαλὰς ἑπτά 
9 / 

3. ὀνόματα 

ο5 ἄρκου 

3 ϱπι. εἶδον 

5 ααᾶ ἐκ 

τῷ δράκοντι 

Τ., ὅτι 

8. (ἔδωκε) αᾶᾶ τὴν 

τῷ θηρίῳ 
19 αᾶ καὶ 

Ἡ βλασφημίας 

15. ρηι. καὶ 

15. ΠΤαγῃ. 0Ἠι. καὶ ἐδόθη 
αὐτῷ ἰο νικῆσαι αὐτούς" 

12 ποιῆσαι πόλεμον 

15. «ἀά καὶ λαὸν 
16 

17 

αὐτὸν 
” οὗ 

ο να 50 τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

19 τῷ βιβλίῳ 
30 αᾶ τοῦ 

3 (9Ιαχ4. ἐσφαγμένου. 
᾿ ἀπ 
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1611 1881 
9. Τί αἩγ τι Ἠανο αη 681, ἰοὺ Ἠϊπι 9 Ἡ ΔΩ τηδη μα απ θαχ, ἰοὺ 

Ἠοα: 10 πὰ δαν. 11Π| απ πιαη 2:8 
10 Ἠο Οιαῦ ]εαζεί]ι Ἰπίο οαρνΙίᾳ, Τον οαρθϊνΙγ, Ἱπίο ἑαρνΙ Ἶε 

Σ᾿ Μαξ 1 5841] πο ἰηΐο οαρΗνί: "Ἠο εμας δορίμῃ: Ἡ απγ πια ελα] ΚΙ] 
“0. ὁ. ΠΙΕΙ νι ἐπ ποτά, ππαδὲ Ῥο 1 {π6 βουτᾷ, τὰ ιο βπγοτᾶ 

ἸΠΠοα πὰ ιο βνογᾷ. Ἡστο 15 χπαςδύ ηε "ΡῈ Κ|Π64. Ἠετο 15. {μα 
πιο Ῥαΐίεπσς απᾶ {π6 {αι οὗ {μ6 Ῥαβίθηπςο απᾶ {πὸ {αἱ οὗ {86 
Ραϊπίς. Βδϊηΐβ. 
11 Απᾶ 1 ἸῬο]λο]ά αποπαν ἸῬοαδίῦ [11 ΑΠΑῚ βὰν Δμο πον υδαβῦ οοπ]- 

σομηΐηρ αρ οαὖ οἳ πο εαγζἩ, απᾶ Ίο Ίπσ τρ οαὐ οὗ μα οατίῃ; απᾶ 
Ἰιαά πο Ἱογηβ Ίο ἃ Ιαπ1β, απᾶᾷ Ἠθ Ἡα μπᾶ Όνπο Ἠογπ5 Ἠκε πηΐο ἃ 
βρακο αξ ἃ ἆταροῃτ. Ἰαπαῦ, ἃ 116 βρα]α ἃ5 ἃ ἆχαροῃ. 
12 Απάᾶ Π6 οχενοἰβεί]ι 411 πὸ Ῥοππεν 12 Απά Ίο θχθυοιβοίῃ 81] {ιο ατ- 

οὗ ιο ἢνβὺ Ὀδαδί Ῥεΐογο Πάπα, απιά ΟπονΙ{ψ οὗ {πΠ6 ἢχβὺ Ῥοαρί ἴῃ Ἠ18 
ὀδαβοῦ πο θα ἃπᾷ {ποῖ γη] σ]ι εἰσ]δ. Απιᾶ ο ππα]κεί] {Π6 οατ{]ι 
ἄν 6 }} ιονθῖη {ο πνογβΙήρ ὑπὸ Βνδυ δα ποτὰ ὑλμαί ἀνγε] 0μετεῖπ {ο 
Ῥοαδί, Ἱοβο ἀεαάΙψ νοππᾶ Ίαβ ΥΙΟΥΡΜΙΡ πο Ανρί Ῥοθαβί, πνοβε 
Ἠδα]οί. 18 ἀοαί]-βίγο]α Ίγαδ Ἠεα]εά. Απιᾶ 
18 Απιᾶ [6 ἀοαί]ι σγεαῦ πυοπάςτβ, 50 6 ἀοοίῃ ρτεαί βίρῃηιβ, μαῦ μ8 

{πα Π6 τηδζοῃ 8χο οι ἄονγῃ ΕΟΤ β]ιοι]ᾷ θυ τηᾶῖτο Άτα {ο 60ΠΙ6 
Ἰθαναι οἱ {Π6 εατ{Ἡ 1 ἴ]μα βἱρ]μῦ οἵ ἄονππ οὖ οὗ Ἱιδαγεπ προη ὕπο 
ΠΊΘΗ, 14 οαγ{]ι ἵπ {Π|6 βἰρηῦ οὗ θη. Απιά 
14 Απᾶ ἀοοαϊνεῦῃ ἔπεπα ὑπαὺ ἆπγε]] 116 ἀεσοϊνεί]ι ἔ]ιοτα {Ππῶ0 ἄτν 61} ὁ. 

οἩ {π6 θα. τι, Ὦγ 06 τηθϑη5 οἱ {ἴιοβα {π6 οατ{]ι Ὦγ γϑᾶβοῃ οἵ {Π6 βἶρτις | 
1ΗΙΤ4ς165 γΥηῖσ]ι Ἡθ Ἠαᾶ Ῥοπποχ {ο ἆο ὙΠΟ 15 Ίνα Ρῖνειπ Ἠϊπη {ο ἆἄο 
ἴῃ {π6 ρἰσ]ό οὗ μα Ῥεαβί, βαγίπς ἴῃ μα βἰσεὺ οὗ πε Ῥοαξί; βαγίης 
{ο ἔ]ισπι ια ἆννε]] οἱ {Π6 θαγΏ, {ο ἔ]ιοπι ια ἆπγε]] οἩ {116 εαν], 
ὑπαῦ {πὸ Αλοπ]ά πα] απ παρα ὑπαῦ (]ιογ ποτ] τηα]το απ πὰρ 
{ο {π6 Ῥεαδί πο] μα {π6 ποτά {ο {πὸ θϑαβύ, Ίο αι {116 βίσο ΚΘ 
ῬΥ ἃ ποτά, απᾶ ἀῑᾷ Ἠνο. 15 οὗ {πΠ6 βνογᾷ, πᾷ Ἠνεᾶ. Απ 1 

1.» 15 Απάᾶ πο πᾶ Ῥονεχ {ο ρῖτο Ἰ Πο ν/αβ ρ]νεπτιπίο μΐηι ἴο σίνε Ὀτεα{]ι 
υγεαδιν 1 ππ{ο {πὸ Ίππασο οὐ ὑπὸ Ῥθαςό, πα (ιο ο 1, ευεπ ἳο ια Ίπασα οὗ {π6 

Τπιαρο οὔ {ιο θθαβῦ ποτ] Ῥοΐ]ι βροαῖς, Ῥοαβ6, ϑ0πῶῦ πο Ίππαρε οἳ {Π6 
απᾶ οπα5ε λαῦ 48 ΤΏ ΠΥ ἃ5 νοι] Ῥοαβί β]οπ]ά θοῦ Αρθα]ς απά 
ποῦ ΥΟΣΘΗΙΡ πὸ Ἠπασο οὗ {π6 Ῥοααβ!, όππβο ὑΠιδῦ αβ ΤΥ ἃ 5 5ΒΠο σα ποῦ 
β]οα]ά Ῥο ἸαΠεᾶ. ΨΙΟΥΕΙΗΡ ιο ππαρο οὗ {πὸ Ῥεαδί 
16. Απᾶ 6 οδαβθῦ 8411, Ῥοίι [106 Ποπ] Ῥε «ο. Αιιά 6 οαπβοῃ 

5178} απᾶ ρτθαῖ, το απᾶ ῬΟΟΥ, 811, 0116 βπια]] απᾶ πο στοαῖ, απᾶ 
Γῶλίο. | ἔνθ δᾶ Ῥοπᾶ, Τ6ο γασεῖνθ ἃ τηαγ]ς ὑλο 10 }} Δα 0Παροο», δ {1ο ἔγθε 
οεσε. 1 0ο τὶρ]λύ απ, ΟΥ ἵπ ὑπ θῖν {0Υ6- δια ὑπὸ Ῥοπά, ὑλιαῦ ἔμεγε Ρε σίνθῃ 

Ἠοαᾶς: ποπ ἃ πιαχ]ς οἩ 0Π6Ιχ τὶση{ Πα ΠΩ͂, 
17 Απᾶ ἐ]λαί το τα τηϊσαὲ ΒΥ ον | 17 οἳ προ {μεν ζογομαεαᾶ; απιᾷ Πα ῦ 

5611, βαγο π6 {]ιαῦ ια ιο ππατ]ς, ΟΥ 
{πὸ παιηθ οὗ {πο Ῥοαβί, οὗ {Π6 ππιτη- 
Ῥεν οἳ 15 παπ]θ. 
18 Ὥστο 15 π]ράοπι. Τοῦ ήτα 
ια Ἰαῦ. απάδγρίαπάπς, οοα 
{86 πππαρον οὗ {π6 Ῥεαρί: Του 15 15 
{ιο ΠΌΡΟΥ οὗὐ ἃ πιαη, δια 115 
ΠΊΠΡΟΘΥ 15, ΒΙΧ πα θα ΓΘ ΘΘΒΘΟΙΘ 
δα Εὶκ. 

14 Απᾶ 1 Ἰοοκοᾷ, δηᾷ 1ο, ἃ 1,810} 
βιουᾷ οὐ {πο πποππί ῬΒίοη, απά 
ὙΠ Πτα απ Πππᾶναα {οτῦψ απᾶ 
{σαν ἰποιρβαπά, Ἱανῖησ 15 Έα- 
{ποὺ 5 Ναπιο πε πι ὑπ 6 1} Τ016- 
Ἰοαςβ. 
2. Απά 1 πραγ ἃ γοῖος {γΟΠ1 Ἠδατοιι, 

88 {ο γοῖέο οὗ 1ΠΑΠΥ Ἱαίετς, απά 

πο 1η. βποπ]ά ο 8016 {ο Ῥαγ οὗ 
{ο 5611, βᾶγνθ Ίο ὑπδὺ Πα ια 
τη}, ευεπ {πὸ παπηθ οἱ {π6 Ῥεαξί 
οἱ. {ῃ6 πη. οἳ- 15 παππθ. 

18 Ἠσογο 15 πήράοια. Ἠσα ἴμαί Πα] 
του βίην, 1εί τη οοπηῦ 
ο πηραν οὗ πα Ῥδαβῦ:; Το 
10 15 ο πἹΠΡαο” οὗ ἃ ΙΣΠ: 
ρα 15 παπα ρου 15 ΣΧ Ἰππᾶναᾶ 
απᾶ βἰκίγ απ εἶχ. 

14 Απᾶ 1 βαν, αὐ Ῥοα]ιο]ᾶ, {86 
ΤΆ βἰαπάσις οπ {πὸ ππουπό 
7191, δηα 10} Εΐτη ἃ Παπιάνγαᾶ απιᾶ 
ΤοΥΙΨ απᾶ {οτι ὑποιβαπα, Παν]ηρ' 
Ἠ1βπαπ1θ, απιᾷ {πὸ πᾶτηθ οὗ 115 Εδ- 
{που νη θέα ο ὑπ οῖν Του θδᾶβ. 

2 Απά Τ Ποεατᾷ ἃ γοἱο [τοπ Πθᾶυθῃ, | 
35 [Π6 γοίές οἳ 1π8πΙΨ ππαΐςτΒ, απΏά | 

1 Τ]α 
ἀγροῖς 
ἰοχύ ἴῃ 
{18 
ΥοΓΡ6 18 
ΒΟΠΙ6- 
ναί πτ- 
οργίαίη. 

305, 
1ο οι 
ἠπίο σαρ- 
Πα] 

ὃ Βο]ηο 
αποῖσπς 
Δα ον ]- 
{165 ποιὰ 
ἐπιαΐ οὐθῖ 
ἐμὲ 
θα 8 
ο ἔα 
δεαδὲ 
δ μοι 
ϑΡέεαΚ; 
σπα ια 
α]ιαζζ 
οαιιςςζδ.ο. 

4 ΒΟΠΙΟ 
Ἀποϊοη 
πα θοτ]- 
{165 τοι 
τῷ Π1ι- 
αγο ἀνιᾷ 
δἰ υοἱοοη,. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

ϱ 1θεζ τις ἔχει οὓς, ἀκουσάτω. εἴ τις”. αἰχμα- 

λωσίαν συνάγει 3, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει" 

εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτὸν ἐν 

μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπο- 

μονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 

": Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς 

γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ 
τὰ ἐλάλει ὡς δράκων. καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ 

΄“΄ ΄σ ᾿ “- 

πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. 

καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν 
3. 24 . ΄ 925 Ν θ / Ν αὐτῇ “ἢ ἵνα προσκυνήσωσι” τὸ θηρίον τὸ 

“ ο ιδ Υ ς εἶ “- ’ 
πρώτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανά- 

του αὐτοῦ. ο. 
- ΄ α 

καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα 

καὶ πῦρ ποιῇ καταβαίνειν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Ὁ 
Α - ΄ 

Ἡ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. καὶ 

πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ 
- ΑΔ - - { 

τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον 

τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς 
΄- - ώ” / ΄σ 6 ’ «27 ” 3 

γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ δ' έχει τὴν 
π λ δ ἢ ΄ ’ ΔΝ - Ν ᾿ / 

16 πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε. καὶ ἐδόθη 
΄ α 93 ὃ -- ΄ 29 ΄ » , “ 

αὐτῷ”) δοῦναι πνεῦμα" τῇ εἰκόνι τοῦ θη- 
᾿, .“ τς , ε 3 8 - / 

ρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, 
ἳ , 0 5δἱ ο ο. - καὶ ποιήσῃ Ὃ, “1 ὅσοι ἂν" μὴ προσκυνήσωσι 

τὴν εἰκόνα "" τοῦ θηρίου, ἵνα"! ἀποκτανθώσι. 

10 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς με- 
/{ Ν Ν / Ν Ν 

γάλους, καὶ τοὺς πλουσίους Καὶ τοὺς πτω- 
[Δ Ν Δ α΄ ΄ ΔΝ Δ / 

χούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, 

ἵνα δώσῃ αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς 
» “ ΄σ ΄ “Δ » ν᾿ - ’ 20 ᾿ 

αὐτῶν τῆς δεξιᾶς, ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων Ὅ αὐ- 
αν ος ια Ἀ 11 τῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ 

λῆ ” Ν ον» Ν ’ "1 37 Ν 
πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα ἢ" τὸ 
3 - / ο ΔΝ . Ν γι ο λα) 

ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος 
» - - 

Ι8 αὐτοῦ. ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων τὸν 3 

νοῦν Ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου" 
ΕΣ θ ΔΝ Δ » ’ ” / ΔΝ ς ” δὶ 

ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί, καὶ ὁ ἀριθμὸς 

αὐτοῦ χἕς "3. 
ἐδ 7.5) 1 

14 Καὶ εἰδον, καὶ ἰδού, ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ 
Ἀ ” ον ’ . 

τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσ- 
Ψ / », Ὶ 

σαρακοντατέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ 
” - Ν - , 
ὄνομα” τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ 

ο τῶν μετώπων αὐτῶν. 
“ τὰ ΄ « Ν « ΄“΄ 

τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλών, καὶ 

λ Ψ, Ν Ξ 

καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ: 

22 αᾶ εἰς 

35 ρῃι. συνάγει (αν. 
ποΐο5 {16 ιπιοεγίαπί 
ο) ὑπὸ πε πι) 

το Φι 

ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας 

προσκυνήσουσι 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα- 
βαίνειν 

38 

, ὃς 

αὐτῇ 

(πνεῦμα,) 

11αΥ0. ποιήσει 

ααὰ ἵνα, 

ἐὰν 
3 

τῇ εἰκόνι “ 

ον. ἵνα 

δῶσιν 

τὸ µέτωπον 

(χάραγμα,) οπι. ἢ 

Οπι,. τὸν 

ὅ9. Μαν. χιδ 

1 αᾷ τὸ 

3 αὐ αὐτοῦ, καὶ τὸ 
ὄνομα 

10550 
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16». 
106 
δον}, 

ἘΠ: 146. 
ὃ 
Αοῑς 14. 

15. 

Ο., 18, 2. 

ΒΕΥΕΙΙΑΤΙΟΝ ΧΤΥ. 2--12. 

1611 
85 πο νοῖος οὗ ἃ ργεαῖ ἐπα πᾶρυ : ἀπ 
1 πραγ πο νο]έο οὗ ἨΒΥΡΕΥΕ, ΠαΥγ- 
Ίπρ γη] {Π|6}} ἨαΤΡΕ, 

8. Απά Όιαγ βαπρ ας 10 ποτο ἃ ὩΘῪ 
βοηπσ Ῥεΐογο ὑπ {Ἡτοπο, απιᾷ Ώοδ[ογα 
{86 Τον Ῥδαξίς, δα ἴ]ιο Ἐ]άςδΥ5, δᾶ 
πο Τπα ορπ]ά Ίαν μπας βοὴν, θα 
{86 πάνε απᾶ {οτίγ αι ἔσαν ποι- 
Β.Π, συ] Ιο]ι νεγο γοᾷεεσποί ἔγοπα {Π 6 
δαγ{Ἡ. 
4 Ἔμαρβο αγθ 11α6γ ὙΠ10}} πγεγα τοῦ 

ἄαβ]ος τιν πποπιαα: ἴοι ἴμαγ 8γε 
γηρίΠς: Τ]οαβθ αγε{μαγ νη]]ο]ι [ΟΠ ΟΝ 
ἴ]ο Τιαπαῦ ὙΠ ΠΟΥ ΒΟ ΟΣ Ίο ΡΌΘΙΗ: 
Έ]αρο Τγγεγο τεσαιηαᾶ {ποπ 81Ποπς 
11ΘΠ, Ῥεΐησ {πὸ γαι [τας απο αοᾶ, 
απά {ο ο Τατά, - 
ὅ Απά ἴῃ {αεί πποπ πταβ Τοππᾶ 

πο σι]]α: ΤΟΥ ΠΘΥῪ αγο σηζλοτῦ ἔα] 
Ῥοεΐογο {πὸ {Ἡγοπο οἱ αοᾶ. 
0 Απά 1 58 αποίµμαχ Απσοὶ Ηγ Ἰὴ 

{ιο τοϊᾶθὺ οἵ ἨἩθδανεῃ, Πανίηςσ {μα 
ογογ]αρθίῃρ «οβρα], {ο Ῥτθαο] πηΐο 
{οτι {αυ ἀπνγε]] οπ λαο εατί], ἀπ 
{ο εναιγ παίοπ, πα ἸΙπᾶναᾶ, απᾶ 
ἰοηρτιθ, απ Ῥαορ]6, 
7 Ραγίισ ὙΠ ἃ ]οπᾶᾷ νοῖσα, 188. 

αοᾶ, απἆ ρῖνο Ρ]οτγ ἴο Ἠϊτη, Γον {116 
ον οὐ 15 Ἱπάστιεπί 15 60ΊΠ16: 
ατα πγοΥβΗΙρ ἴση ὑπαῦ ππαᾶο Ίεα- 
γεπ απᾶ εατ{], απ {λα 568, απᾶ {Π6 
{οππζαΙης5 οἳ τγαίθυβ. 
8 Απᾶ {]αγε{οΠοιγεᾷ αποίμεν Απσε], 

ραγΊπα, "ῬΒαβγ]οι 15 {α]απ, 15 {8116 
ἐλαῦ στοαῖ οἰΐγ, Ώδέαταδο 5Ππ6 τηδᾶθ 
811 παύϊοῃϑ ἀτίπ]ς οἳ {ο πνίια οὐ {μα 
ντα ῦἩ οἱ 1ου {ογπΙσαβΙοἩ. 
9 Απά ἴμα {π|γ Απρεὶ {ο]ογγοᾶ 

Ώοτη, βαγίησ ὙΠ ἃ. ]οτά τοῖσα, Τῇ 
ΑΠΥ ΤΠΕ ΥΥΟΥΒΗΙΡ {μα Ῥοας{ ατιά 15 
Ἰπασε, απ χεσεῖνο Ἠΐ5 τπαγ]ς ἴῃ 15 
1ογθ]ισαᾶ, οὗ 1 15 Παπά, 
10 Τ]ο βᾶτηθ. 5.181] ἀτιπ]ς οὗ {ῑιο 

πγίηθ οὗ ἴ]ιο τυ οὗ αοᾶ, ὙΠΟ} 15 
Ῥοπτγεᾶά ος ποπ πηϊκίατο Ἰηΐο 
Όλο οπρ οἳ 15 Ππάϊσπαίῖοι, απ Ίιο 
518} Ῥο ᾖουππσπθεά τ ἄνο απᾶ 
Ῥχϊπηρίοπο, ἴῃ {Π6 Ῥχθεβεπσθ οὗ {μα 
ιοί Απιρε]5, δηᾷ ἴῃ {Π6 Ῥγθβεησθ οὗ 
ιο ΤΡ: 
11 Απ {ΠῸ Αππο]ο οἳ {αι {ογπηθη{ 

αβοθοπζε{Ἡ πρ 1ου ον θὰ απᾷ ογου, Απᾶ 
ΠΟΥ Ἰαγο πο γϑϑῦ ἆαγ που π]σ]έ, 
ὙΠῸ ΨΟΥΒΠΙΡ {πο Ῥεαδί απᾶ 5 
Ἰπασε, δ: ΥΥΟΒΟΕΥΕΥ τεοεϊγε{] {Π6 
1ΠαΥ]ς οὗ 18 ἸΤΠΘ. 
12 ἩἨσεχο 15 ἴμαο Ῥαίεποο οἵ ἴ]ιο 

βαϊηΐβ: Ἠεγο 419 που {]αί Κορ ἔ]θ 
Οοπηππαπάππεη{ς οὗ ἀοᾶ, απᾶ Όπα 
ζαλτ οὐ Φ6βιι8. 

μι μι 

μι τῷ 

1881 

85 ἴμο τοῖσε οἵ ἃ ρτεαί ὑπ θυ: 
απᾶ {Π6 γοῖσο πγΠίσ] 1 Πραγα τα 8 
ἃ5 δε υοἱζο οὗ ἨΥΡΟΥΒ Πανρίησ 
πνϊθ]ι 0Πεἳ ΠΥΡ: αππᾷ Ό]αγ αἶις 
38 16 ΟΥΘ ἃ ΠΟῪ 50ης Ῥθΐογα 
{1ο {τοπε, απᾶ Ῥείοτο {π ἔσταν 
Ἠπίτπς οτεαίαχεβ απᾷ {με ε]άετς: 
απιά το τα οοπ]ᾶ Ίεατπ {πο βοηςσ 
βαγο {μα Ἠππάτεςα ατιᾷ {οτίγ απιά 
{00 ἠλοιβαπς, ευεπ ὑπο γ ὑμπαὺ λα 
Ῥεεπ ρατο]αδοᾶ οὖ οὗ {Π6 θαυ. 
Τ]ιο8ο αγο ὑΠ6Ὺ ΒΟ Ὑγεγθ ποῦ 
ἀεβ]ος πνΙι ποπιθς ΤΟΥ ὉΠΘΥ 816 
Ὑ]ΡΊηΒ. Ἔμοδο αὐ αγ ὑγΒ]0}} 70]- 
1ου {116 Τιαπαῦ. ΥΠ ΓΠΕΥΡΟΘΥΕΥ Ίο 
ροεῦ].Τ]εβα γγεναραγε]λαβαᾷ γοπα 
ΒΊΙΠΟΠς ΤΊΕΠ, {ο ῥε με Πγβύξυτι 5 
Ἡπ{ο ἀοἆ απᾶ ππ{ο πε Τιαπη). 
Απάα ἴῃ {μαῖν τποπ]ι πας Τοππιᾶ 
πο Πο; {]ιογ 816 πηλού Ῥ]επαδ]. 

06 Απά Τρανγ αποίμεχ απρο] βγπις 
ἴῃ τηϊα Ἠθαγεῃ, Πανίιρ αἱ οἴου μα] 
ΘΌΒΡΕΙ {ο Ῥγοοϊαῖσα τπίο ἔλματα 
ναί 1ἆνγε] οὐ {π6 δαγί], απιά 
Πίο 6ΥΘ6ΥΥ παθΙοπ αι {106 πᾶ 

7 ἴοῃρτιθ απᾶ Ῥθορίο; δια 16 βα1 δι 
να ἃ ϱτεαῦ γοῖσθ, Έθεαν σοῦ, 
απᾶ ρίνο Ἠπῃ σἶοιγ;: {οτ ὑπὸ 
Ίου οὗ ΗΪ5 Ἱπάρεππιεπῇό 18 60116: 
ΒΑ ὙγΟΥ5}}1} Ἠϊππ ὑπαῦ τηαᾶο ἔ]ιο 
Ίδαγεπ απ {Π6 θαυ ἢ δη 568 δ 
Τουπηὐδῖ 5 οἵ τγαΐθυβ. 

Απά διηο6 1, ἃ βεεοπᾷ απροα], 
{οἩουγεᾶ, βασίηρ, Τααπ., 816} 15 
Ῥαβγ]οι πο ργθαῦ, το ἢ Πδίῃ 
τηδα8 αἱ] Π6 ηδίϊομϑ {ο ἄτιι]ς οἳ 
{πιο γήπο οὗ {16 τυ! οὗ Ἠθχ {ογ- 
ΠΙΘΒΙΟἨ. 

9 Απᾶ αποἰπεν απσε], αι. ἐπ]να, 
{οΠοιγεά ποπ, βαγίησ πι ἃ 
6τεαῦ νοῖσε, Τῇ ΔῊ ΙΔ ΤΟΥ ΒΠ]}- 
φῦ {π6 Ῥεαδί απᾶ 15 Ίππασο, 
απᾶ γϑοϑιγθίῃ ἃ τηατ]ς ον 118 

10 {οτε]οαᾶ, οὐ προηπ Ἠϊ5 παπᾶ, Π6 
8150. 588}} ἅτιπ]ς οὗ με πνῖπο οἵ 
{ιο τυ οἳ (ο, τ Β]10}} 15 2ΡΥ6- 
Ῥαγοᾶ τππηϊκεᾶ ἴῃ ἐπ «πρ οἵ 
Π15 ΔΏΡΘΥ ; απᾶ 8 518}} Ῥο {ου- 
τηθηὐθα γη ἄτο απ Ῥτίπηβίοιιε 
ἴῃ {ο ργ6βεπσο οὐ [6 Πο]γ απσοα]ς, 
απ Ίπ {με ργοβοπσο οὗ {πο 1,81}: 
απά {Π6 βΠοΚο οὗ {π᾿ 11 6ογπποπ{ 
Ροεί] πρ {ου οαγθγ απᾶ 6ΥεΥ; ἃ ΠΩ 
{αγ Ἠαγτο πο χοςί ἄαγ απιά π]σ]{, 
11αγ Ππαῦ νγοΥβμΙρ {π6 Ῥεαςί απιᾶ 
5 Ίπ]αρο, απᾶ ΊΠοβο τοσθίγαί 
{86 τηατ]ς οὗ 15 παπηθ. Ἠσγο 18 
{ιο Ῥαίσπος οἵ {λαο βαϊηΐβ, ἴογ 
Όιαί Ἱκθερ {1:86 δοτητηϑητηθηΐβ οἵ 
ἀοᾶ, δηᾷ {ο {α1θλι οἳ 6588. 
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ΑΠΟΚΑΔΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης" καὶ φωνὴν ἤκου- 
σαῦ Ἰκιθαρφδών κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθά- 

ὃ ραις αὐτῶν. καὶ ἄδουσιω ὡς ᾠδὴν καινὴν 
ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσά- 
ρὼν ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ οὐδεὶς 
ἠδύνατο μαθεῖν τὴν ὠδήν, εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν 
τεσσαρακοντατέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασ- 

4 μένοι ἀπὸ τῆς γῆς. οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυ- 
ναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν᾽ παρθένοι γάρ εἰ- 
σι. οὗτοί εἰσινὸ οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ 
ὕπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ 
τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ Θεῴ καὶ τῷ 

ὃ ἀρνίῳ. καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑ- 
ρέθη δόλοΞ᾽ ἄμωμοι γάρ] εἰσιν ἐνώπιον 
τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ». 

ὃ Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετώμενονθ ἐν 
μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον, 
εὐαγγελίσαι τοὺς κατοικοῦντας" ἐπὶ τῆς 
γῆς, καὶ Ὁ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσ- 

ἢ σαν καὶ λαόν, λέγοντα" ἐν φωνῇ μεγάλῃ, 
Φοβήθητε τὸν Θεόν, καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, 
ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ 
προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν 
καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν ἡ θάλασσαν καὶ πηγὰς 
ὑδάτων. 

8. Καὶ ἄλλος 3 ἄγγελος ἠκολούθησε, λέγων, 
Ἔπεσεν ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ πόλις]! ἡ μεγάλη, 
ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας 
αὐτῆς πεπότικε πάντα" ἔθνη. 

9. Καὶ τρίτος ἄγγελος " ἠκολούθησεν αὐτοῖς, 
λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, ἘΠῚ τις τὸ θηρίον 
προσκυνεῖ καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμ- 
βάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ, ἢ 

10 ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ 
τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ κεκε- 
ρασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς 
αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ 
ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων 3), καὶ ἐνώπιον 

11 τοῦ ἀρνίου καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ 
αὐτῶν ἀναβαίνει εἰς αἰῶνας αἰώνων 1 καὶ 
οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς 
οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα 
αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ 

19 ὀνόματος αὐτοῦ. ὧδε: ὑπομονὴ τῶν ἁγίων 
ἐστίν" ὧδε: οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ᾿Ιησοῦ. 

94 

3. ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα 

3 ααὰ ὡς 

ὅ (οὗτοι) οἩι. εἰσιν 

6 ψεῦδος 

7 (ἄμωμοί) οἵπ. γάρ 

8 ρηι. ἐνώπιον τοῦ θρό- 
νου τοῦ Θεοῦ 

9. πετόμενον 

10 αᾶᾶ ἐπὶ 

11 καθημένους 

13 λέγων 

18. αἄᾶ , δεύτερος 

14 οπι, ἣ πόλις 
16 τὴ 

16 αάᾶ τὰ 

17 ἄλλος ἄγγελος, τρί- 
τος, 

18 προσκυνεῖ τὸ θηρίον 

19 0πι. τών 
30 ἀγγέλων ἁγίων 
31 εἰς αἰῶνας αἰώνων 
ἀναβαίνει 

33 αἄά ἣ 
35 (ἐστίν,) οἵι, ὧδε 
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Εκ. 16. 
1. 

1611 
18 Απάᾶ 1 Πεατᾶ ἃ γοῖσε χοπ ᾿ιθᾶ- 

γθη, βαγίΠρ απ{ο 1ηθ, Ὑ τύ, Ώ]εββοᾶ 
816 πὸ ἄρα πη]ο]ι αῑθ ἵπι ἐπ Τιοτᾶ, 
Ἰάγοπι Ἰεποείον{Ἡ, θα, δα ὑπὸ 
Βρπ6, ἴμαί ΠΟΥ τηαγ τεδῦ Ίγοπι 
Εποίν Ἰαβοαβ, απά είν του κ5. 4ο 
ΤΌΠΟΥ ἔ]ιαπα. 
14 Απᾶ 1 Ἰοο]κοᾶ, απᾶ Ῥε]ο]άᾶ, ἃ 
6 οἸοπᾶ, ατιᾶ απροπ ἴπε ε]οιᾶ οπε 
ραΐ6 Ί]κο τπ{ο ἔλια βοὴ οὗ τα, Πιᾶγ- 
ἵησ οὐ Ηῖβ Ἠεαά α ρο]άεπ «ΥΟΥΠΙ, 
απ ἵπ Ἠ5 πη ἃ βΠατρ βἶοκ]ο. 
16 Απᾶ αποίιεν Απρεὶ οαπιο οπῦ 

οὗ {πὸ Τοπιρ]ε οὐγίπρ νησι ἃ ]οπά 
νοῖσθ {ο πἴπη ἐπαὺ βαῦ οἩ {π6 οἶοτά : 
ἘΠΉγτβὺ ἴῃ {1γ βΙεκ]ο απᾶ ΥεαΡ, ΤοΥ 
{π6 πια 15 οοπιθ ἴον ἴ]μεο {ο 1εαΡ, 
{ον {πο Ἰαχυοβύ οἳ ο εαγ] 18 
Ἰ11ρο. 
16 Απᾶ πο ἐπδῦ βαῦ οἩ ἴμεα ε]οιά 

ωγαδέ ἴῃ 15 510 116. οὐ {π εατίῃ, 
απᾶ ιο θαγ{] γγας τεαρεᾶ. 
17 Απᾶ αποϊμεγ Αποσοί σατηε οτί οἳ 

{π6 Τοπαρ]ο ΠΟ 15 ἴῃ Ἠδαγεη, Ἡε 
4150 λανίης ἃ 5Ί1ΥΡ 51016. 
18 Απά αποῄΏιον ἄπρθὶ «απΠθ οὖ 

{χοπι {π6 ΑΠαχ, πίοι Πα ῬΟΎΤΘΥ 
οτογ ἤγο, απιᾷ ογ]εᾷ ἢ 8 Ἰοπά οΥΥ 
{ο πἴτη ὑπὸ πᾶ πε βπατρ δἶεκ]ε, 
βαγίης, Τηναςέ ἴῃ ΠΥ ΒΠΔΥΡ 516Ε16, 
απιᾶ ραΐ]ευ {Π6 οἹαςίοτε οἵ {με τῖπα 
οἳ ἴμα οατίἩ, ΤοΥ ΠΟΥ ϱ18Ρ6Ρ 8.8 
{πῃγ τῖρο. 
19 Απᾶ {ο Αποσεὶ Ἠμναςεί ἴῃ Ἠ]8 

βἰο]]ο Ιπύο ἴ]ιο εατΏἩ, απᾶ ραλετεᾶ 
ιο νῖπο οἵ ὑπὸ θαυ, απά οαδί 1 
Πίο {πο ρτεαί γήπερτεδς οὐ {Π6 
τυ οἳ αοά. 
20 Απᾷ {πΠ6 τΐπορυθϑβ πας ἰγοᾶᾶεπ 
πζλοτῖ {π6 οἵσψ, απᾶ Ῥ]ουά οαπιθ 
οτί οὗ {πΠ6 ΥΊΠΕΡΥΘΡΒ, 6Υεη ππῖο 
ἴμο Ίου56 Ῥγιά]θΕ, Ὦγ {ιο βραοθ οὗ 
ἃ ἰλοπβαπᾶ απᾶ ας Ἱπαπάνεα {41- 
Ἰοηρϑ. 

15 Απά 1 ραπ δῃοίμου βρη ἴῃ 
Ίθαγαη ργϑαῦ απᾶ τπαχΥε]]οιΒ, ΒΕΥΕΙ 
Απρεὶς ἨΠανίησ {6 Βεγεην Ἰαξί 
Ῥ]αρτςβ, {ου ἴῃ ἔπετη 15 δα πρ {λε 
γαίῃ οὗ αοᾶ. 
2 Απᾶ Τ βαν; ἃ5 165 πετο ἃ ὅθ8 οὗ 

6ἶα85, πηηρ]εά τ] Ένα, απιᾶ {]ιθπη 
{πᾶῦ πᾶ ροΐθεπ {Π6 τὶοίοιγ ΟΥ̓́Θ᾽ 
π6 Ῥοαβῦ, απά οὐϑὺ ΒΪ5 Ππαρε, δη 
ΟΥ̓́Θ Ἠ1β πιαχ]ς, δα ΟΥ̓ΘΥ 6 Ἠππῃ- 
ρου οὗ Π48 πϑτη6, βίδα οη {Π6 568 
οἳ ρ]α55, Πανίηρ {πε Ἠαγρς οὗ ο. 
8 Απᾶ {μεγ βἴπρ {Πο 5οηρ οὗ Μοβοες 

{86 6ετναπ{ οἵ ἀοᾶ, απᾶ {πε βοηρ οὗ 
ἴλο ΤιαπήΡ, βαγίπρ, ἄτεαῦ απ ΤΙΒΥ- 

1881 
Απᾶ Τ μοδυ ἃ γοῖσο ἔτοτη μθᾶ- 

νοη βαγίηρ, Ἠταθε, Ῥ]εβδεά ατα 
{μ6 ἀοδᾷ 10} α16 11 ἐπ Τιονᾶ 
{χοπα Ἠοεπεθί[ογίμ: Ύθα, Βα ἢ {Π6 
Βρϊηϊξ, ἐπαῦ ΠΟῪ τηδὺ τϑϑὺ Ίτοπι 
{ποῖν ]αροανβ; 1ου ὑπΠ6 1} ποτ 
ΤΌΠΟΥ υντὑ ἔλμοτῃ. 

14 Απᾶ 1 απ, απᾶ Ῥελ]μοιᾶ, ἃ 
τνϊΐθ ε]οαᾶ: δηᾶ οπ {π6 ο]οπά 
1 8βαῖτῦ οπο βἰθΙπσ Ἠκα ππ{ίο 28 
βοπ Οὗ τησ, μανίης ΟΝ 15 Ἠεαᾶ 
ἃ σο]άεπ ογΟύνΠ, 86 πι Ἠ195 Παπά 
ἃ ΒΠΑΥΡ Ασε]. Απᾶ αποζμο 
αηΏροα] 6.1πο οαῦ 1γοπα {116 {ΕΠ1ΡΙ6, 
οτγῖηρ ὙΠ ἃ ϱτεαί γοῖσο {ο Πάπα 
ἐῑιας δαῦ οὐ {86 οἱοπᾶ, Ῥεπᾶ 
Του {11 5016, απᾶ τεαρ: 1ο0Υ 
{πὸ ΠοιιΥ {ο τεαΡ 15 οοππε; ΤοΥ {με 
Ἰαχνορί οὗ {π6 εατ{] 15 80Υ6Υ-11Ρ8. 

16 Απά π ἐ]αῦ ϱαῦ ον {π6 οἱουᾷᾶ 
οαβέ Πῖ5 510 116. προπ ὑπ θαυ ; 
δια {Ππ|| θαυ ἢ πγας τεαρεᾶ. 
Απᾶ αποίΐἸεγ απρε] «απο οαὐ 

Ίχοπι {π6 {αππρίο τ ΒΊΟΝ 15 ἴῃ 
ΊθανεΠ, Ἡε 4150 Πατῖηπς ἃ ΒΠΔΥΡ 
Β10Κ16. Απᾶ αποἴΠετ αηΏσο ο8η]ε 
οαὖ ἔχου {πὸ α]αν, Ίο ἐμπαῦ πα 
ῬΟΎΘΙ οὖεν Άτα; απᾶ Ἰ6 οα]εᾷ 
ση] ἃ ρτεαί σοῖο {ο 1ήτα ια 
Ἰαᾶ {ιο 5187} 510 116, ΒαγΙΠΡ, 
Βοπά Του ἢ ΓΠῪ ϱπατρ 510 16, απᾶ 
ραΐμαν ἴ]ιο εἸπβίενς οὗ πα νίιε 
οὗ {16 εαγ{]ι; {οχ Τε ϱταρθ5 818 

19 {αγ χῖρθ, Απά πο απρε] οδβὺ 
μϊς βἶο]κ]ο Ιπίο {π6 θαυ, απᾶ 
ραΐ]ετεᾶ [π6 ἀνίπίαρο οἳ ἴπε 
οαγ{1, απιᾶ οὐδὲ 16 1Π{ο {Π6 πηῖηθ- 
Ῥχ6βΒ, ο ρτεαί Ί0περγεβε, οἳ 

20 Ί]ιο τυ οἱ αοᾶ. Απᾶ πε 
ν/ΙΠΘΡΥΘΒΒ πγαβ {γοᾶᾶεπ τι ποῦ 
{ιο οἵιψ, απᾶ {που ο8Π1Ἱε οτῦ 
Ῥ]οοά ἔγοπα {]ιε πΠΙπΕΡΥΘΡΒΕ, ΘΥΕΙΙ 
ππί{ο {π6 Ῥτιᾶ]ες οὗ ινα 9Υβ65. 
85 ΊαΥ αδ ἃ ὑπουβαπᾷ απά βἰχ 
Ἠππᾶτεςα {ατ]οπρ5. 

15 ΑπᾶΙ καν αποίµοευ βῖρτι ἴῃ εᾶ- 
τοη, ργθαῦ απᾶ τπαχγε]οπς, 8ετεΏ 
αησεῖς Ἠαγίῃρ 8ετεη Ῥ]αρπςΡ, 
τυ]ε] αγῷ τε Ἰαβέ, Του ἴπ επι 
15. Ππϊςμοθᾶ {πο πυδίῃ οὗ ἀοάᾶ. 

9. Απ 1 βαν 88 1Ὁ πεγε ἃ ΡΊ8ΒΑΣ 
568 πηήηρ]εά τὶ ἤγθ; δηᾶ {ποῖα 
Όιαῦ οοπιθ νἱοίογίουβ {τοπ {μα 
Ῥοδβύ, απιᾶ ποιη 115 Ίπιαρο, απᾶ 
τότ ἴλο παπιρεν οὗ Ἠ15 παππθ, 
αἰαπάΐπρ ΡΥ {πΠ6 ρ]αβδ»Υ 568, 

8 λανίηρ Πανρς οἵ ἄοᾶ. Απᾶ ἴ]ιεγ 
βίπρ {116 βοηρ οὗ ΜοδεΒ {με 561- 
γαμπὺ οὗ ἀοᾶ, απᾷ {Π6 βοπρ' οὗ [Π6 
Ἰμαπῦ, ΒΙΠΕ, ατοαῦ απά πιαχ- 
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κ. Ξ βὴ ει 
18 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λε- 

, 9. γούσης μοι", Τράψον, Μακάριοι οἱ νεκροὶ 
ἘΝ... , » , »» 3” : "95 οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι ναί» 

Ν “ ρ - 

λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται " ἐκ τῶν 
, στη Ν - - 

κόπων αὐτών' τὰ δὲ” ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ 
μετ᾽ αὐτῶν. 

3. 4 ΣᾷΚαὶ εἶδον, καὶ ἰδού, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ 
τὴν νεφέλην καθήμενος “ὅμοιος "5 υἱῷ 9 ἀν- 

’ ” - ΄ ΄“΄ 

θρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέ- 
φανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέ- 

: μ - 
Ἰδ πανον ὀξύ, καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ 

»“ ” / ” / - ΄“- 

τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν μεγάλῃ φωνῇ τῷ καθη- 
α αν “ ᾿ ᾿ μένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν 
Ν θέ ο 5 ΄ 90. σ “21 σου καὶ θέρισον᾽ ὅτι ἦλθέ σοιϑ ἡ ὥρα τοῦ 

« »“" - 

θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὺς τῆς γῆς. 
16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τὴν νεφέλην 5 

εὖ ’ » ο. Ἐν ν᾿ “- 2 , 
τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη 
4 -“ 

Ἶ κά 3 ”/ Ν 394... Ε] “ “΄“ 

ΙΙ Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ 
τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον 

η 3 - - 

18 ὀξύ, καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυ- 
σιαστηρίου, ϑϑέχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, 

Ν 2 ο. 94. / ”- ο Ν 

καὶ ἐφώνησε κραυγῇ Ἔ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ 
,ὕ Ἂν 3 ’ ’ ΄ Ν 

δρέπανον τὸ ὀξύ, λέγων, Πέμψον σου τὸ 
, Α δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας 

τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ στα- 
19 φυλαὶ αὐτῆς. καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέ- 

΄“ “ Α 

πανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησε τὴν 
” - ε κ Τα 3 Δ Α 
ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν 

- - - “ Ἂς / 

90 τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τὴν μεγάλην, καὶ ἐπα- 
τήθη ἡ ληνὸς ἔξωϑ τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν 

2 - -. 3 εκ κ Ξ 
αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τών χαλινῶν τῶν 
σ ΕἸ Δ / / ς / 

ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων, 
15 Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ 

μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας 
Δ ΄ 

πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτε- 
λέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ. 

μι « 
9. Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην 

Ὗ ΄ ΄ 

πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ 
- ” ΄σ - 

τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ χαράγματος αὐ- 
τοῦ, ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, 

“ εν Ν 3 

ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχον- 
/ »“" - νο Ν 2 ΙΝ 

8 τας κιθάρας τοῦ Θεοῦ. καὶ ἄδουσι τὴν ᾠδὴν 
Μωσέως τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν 
φδὴν τοῦ ἀρνίου, λέγοντες, Μεγάλα καὶ θαυ- 

94--2 

34. ρῃϊ. μοι 

35 (1αγᾳ. ἀποθνήσκον- 
᾿ 3 ᾿ 

τες. ᾿Απ' ἄρτι ναί) 
326 

27 

28 

29 

51 

ο τό 

94 

85 

ἀναπαήσονται 
ο: 

γὰρ 

καθήμενον ὅμοιον 

υἱὸν 

(ἦλθεν) οπι. σοι 

0Πι, τοῦ 

3 τῆς νεφέλης 

ἔξωθεν 

1 οπι. ἐκ τοῦ χαράγμα- 
τος αὐτοῦ, 
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τε]οαςδ αγ {]γ γοχ]ς, Τιονᾷ ἄοᾶ 
ΧΡ, 145. | ΑΠηϊρΗΙΨ, Ἐ]πδῦ απά ἔστι 816 [Ὁ 
11. τα 5, ὑποῖι Ἰάπς οὗ βαϊηΐβ. 
ὙΖον. 10. 4 Χο 518}] ποὺ ἔθαν' ἔπθο, Ο 
Ἰ. Τιοτᾶ, απᾶ ρ]ουϊν ὑπ ν Ναπιαοῦ 1οΥ 

ἴποι ο] αὐ ΠΟΙΥ : ΤῸΥ 81] παίΊοβ 
5181] οοπιθ ἃ Πα στοΥςΗῖρ Ῥεΐογε [Π66, 
ἴον {1 ἠπάσιπεπίς ἃ. 6 τηϑθ πηαη]- 
1650. 

δ᾽ Απᾶ αἲίον ἐπα Τ Ἰοοϊοᾶ, απᾶ 
Ῥο]ιο]ᾶ, πα Τοπαρίο οὗ με {αβεν- 
8016. οὗ ἴἶιο {δβύίπποπγ ἴῃ ἩδαΥεΠ 
πγαςδ ορθποθᾷ : 
6 Απιά {πὸ βεΥεπ Απσο]ς «αππο οτί 

οὗ ιο Τοπιρ]θ, Ἰανίηςσ ἴ]ο ΒΕΥΕΙ 
Ῥ]ασπος, ο]ού]εά ἵπ Ῥατε δα 18 
ἨποἨ, απᾶ Ἱανίηςσ ια Ὀτεαδίς 
σἰνᾶεά σι} σο]άεπ ρἴτά]εἙ. 
7 Απά οἷ οὗ λαο ἔοαν Ροαςῖς ατα 

ππ{ο {πο βανθπ Απροῖς β6τεπ ρο] θη 
τία]ς, {111 οὗ {Π6 τυ οὗ ἀοά, πιο 
Πνϑῦ Του 6ΥοΥ απᾶ 6νευ. 
8 Απᾶ πο Τοπιρίο ντα 8ο τη] 

ΒΙΏΟΚΘ 1γοπα {πο σ]ουγ οἳ ἄοᾶ, απᾶ 
{νοπα 115 Τοπ6Υ, απᾶ πο ΠΠ] ὙΓΔΒ 
4016 {ο οπ{αν Ππίο {πὸ Τοεπαρία, 6111] 
ιο βϑύθῃ φίδρτιθβ οἳ {πα βθύθῃ 
Απρο]ς σγεγε Τα]4Πεά. 

16 Απᾶ 1 πραγ α σιθαῦ τοῖς 
οα{ οὗ ο Ῥαεπηρ]ε, εαγίῃς {ο ἴ]λα 
ΒΘΥ6Π ΑΠρθΙ5, ο τοπ» παγ, Δ ΠΩ 
Ῥοαγ οαὖ πα νία]ς οὗ {πο τυ οὗ 
αοά απροιι {1ο δα. τ. 
2 Απᾶ ο Πνγβί ππεπ{, απ Ῥοπτοᾷ 

οαί μῖς νία] προπ πα εαγΏα, απᾶ 
1θγο 61] α ποίβοπιθ απᾶ ρτίετοας 
ΒΟΙΘ ΠΡΟΣ {πα τησ πο] ΠΩ ἴ]ιο 
ππρχ]ς οὐ {ο Ῥοαςβέ, απ προτ ἔ]ιετα 
νΠΙοἩ ντους μΙρρεᾶ [15 Ίπασο. 
8 Απιά {Π6 βοέοπᾷ Απισε] ποπγεᾷ οτί 

1115 νῖα] προ {1ο 568, δα 165 Ῥεσατης 
45 ιο Ῥ]ουά οὗ ἃ ἀ4εαᾶ τη; απᾶ 
6ΥοΥΥ Ἠνίης 501 ἀϊοᾶ πι {Π6 568. 
4 Απ Όια ἐν Αποοὶ Ῥοπγεᾷ οτί 

μῖς τῖαὶ προτ {Π6 11νους απιᾶ {οττι- 
{αΐπς οἳ νγδίθυβ, δη4 Ὠιογ Ῥεσοαπιθ 
ρ]ουἆ. 
6 Απά 1 πραγ ιο Απσε] οὗ {πῸ 

πγαίθυς δα”, Τμοι ατί τἸσμίεοας, Ο 
Τους, τυ 16} ἃ, δα πναςέ, απιᾶᾷ 5Π81} 
6, Ώθυατςο ἔ]ιοτα ]ιαςέ ἡπᾶσοα ενας: 

6 ῬῸΣ πον Ἠανο 5ῃθα {πε Ῥ]οοᾶ οἵ 
βαϊηΐβ δα Ῥγορ]οαίς, δα ποὺ Ππαβὶ 
δίνθῃ ἴλμεπι Β]οοα {ο ἀττα]ς; ἴον {ΠῸῪ 
αγθ πποτίἩγ. ι 
7 Απᾶ 1 Ἰοανᾶ δηοίμου οτ{ οἵ {πὸ 

αἰίαν βαγ, Ἐνοι 50, Τιονᾷ ἄοᾶ ΑἹ- 
πηϊσΗ{γ, ἔστι δα τ]σΒίοσας ατα ΠΥ 
Παάσιηρηίς, ὦ 

1881 

γο]οῦ5 τ ὑΠγ ποτ], Ο Τιοτᾷ 
ἄοᾶα, {μ6 'Αἰπήσμίγ; τρμίαοαβ 
απιᾶ ἔγαο ἅτ {ἢν ΊΥαΥΣ, ἴποα Κὶπρ' 
οὗ {]ιο1ασο». Ίο βμα]] πού ἔϑδυ, 
Ο Τιονᾶ, απ ρ]ονῖῖψ ὑπ παπηο ὃ 
{οΥ ἴ]ιοα οπ]γ ἃν ΠΟΙῪ ; {ογ 811 {π6 
ἨΠΟΠΘ Αα] σοτης απιᾷ ΤΟΥ Β ΠΡ 
Ῥοαΐονγα ἴ]ιοο; [ον ἢν τίσμίεοας 
αοΐς Ἠαγο Όσο τησ τπαπ]{οβῦ. 

ὅ  Απᾶ δέξου {Π686 ὠήπρς 1 εατν, 
Δα ἴ]ια {ατηρ]θ οὗ πε {αρετηασ]ε 
οἵ πο {6βΠΠΟΠΨ ἴῃ Ἠδατεη Ὑγ8ἃ5 
ορεπαᾶ:. απᾶ ἴ]αεγο «απΠπο οὖ 
1γοπα ἔ]ο ϱετηρ]ο {πα βεγεη απ- 
5615 ὑπαῦ λα ολο 5ετεη Ῥ]αριιες, 
αΥπαγεά 2 1 Ῥγεοίοιςδ 8ΐοΠ6, 
Ῥαγο απᾶ Ὀτ1ρΗῖ, απᾶ αἰγί αθοτπύῦ 
{πον Ὀγεαδίς τι ρο]άοπ ρῖν- 
4165. Απάᾶ οἵδ οὗ {πὸ ἴοαν Ηνίηπςρ 
ογθαίπχθ8 ρᾶγα ππίο {Π6 ΒεΥε 
απρο]5 5οΥοη σο]ᾶάεπ Ῥοπ]15 {πα 
οὗ ο γαίῃ οὗ ἀοᾶ, το Ἠγοί]ι 
ΒΟΥ οπ6εν απᾶᾷ ετεν. Απά {μα 
{οπαρ]ο νὰ Ώ]Πεά πι βππο].ε 
1γοπ1 {1ο ρ]ουγ οὗ ἀοά, απᾶ 1γοτη 
115 ῬοπγοΥ; απᾶ ποπθ σας 8016 {ο 
δηΐου Ιπίο ια {επαρία, {1} {πα 
Β6γ6η ἨῬ]ασαες οὐ ἴιο βϑύϑθῃ 
αηροε]ς ε]οι]ά ΡῈ πιςμε. 

16 ἍΑπᾶ Τ ]Ἰαατᾷ ἃ ρτεαῦ γοῖσο οαὐ 
οὗ Όλο {ειηρίθ, βαγίῃηρ {ο ἴμα 
βοναπ απροα]ς, (ο τό, απᾶᾷ Ῥουχ 
οαὖ {ιο βθυθὴ Ῥοπ/]15 οὐ {}16 τσ 
οἵ ἀοᾷ 1π{ο {πΠ6 οαγ{Ἡ. 

Απιά [Π6 ἤγαί πνοΏξ, απᾶ Ῥοτγεᾷ 
οτί 115 Ῥοπγ] Τζο ἴ]ια εαγί]ι; δᾶ 
41ὖὸ Ώθεαπιο ἃ ποίδοππε ἃ πα ρτίθ- 
ὙΟᾺΒ 80:86 προη ἔπ6 τπθη τσ] 
184 πο τπαχ]ς οὗ ἴ]ιο Ῥεαδί, απιᾶ 
ὙΠΟ πγογςμηρρεᾶ 15 ππαρα, 
Απ Ώιο βθοοῃᾶ ροαγθᾷ οαΐ 5 

Ῥοπν] ΙΠ{ο ἴλα 56α; απᾶ 41 Ῥο- 
6116 Ῥ]ουᾷ αξ οὗ ἃ ἀοαᾶ πιατ: 
απᾶ ετενγ δΗνίησ 508] ἀἱ6ᾶ, ετετι 
{8μ6 ἐῆησς ἐ]λαῖ γνογο ἴῃ {ΠπῸ 568. 

4 Απᾷ ο ἐπῃϊνα ροαγεᾷ οτί 18 
Ῥοπ] 16ο {π6 αῖνεις απιᾷ (ιο 
{οτη{αϊπς οὐ ἴ]ο γαίοτε; θαπᾶ 
416 Ῥασαππο Ῥ]οοᾶ. Απά Τ Ἰοατᾶ 
ο απσα] οὗ {ο πναίους 5αγίηᾳ, 
Ἠ]σμίαοτας ατί ἐμοῦ, πνμίο] αν 
απ τυ ΠΟ} πγαξδὲ, ἔλοα Ἠοῖψ Οπο, 
Ῥοσαπςο ποῦ ἀϊάδί ενας Τηαᾶσε : 
{ο {αγ Ῥοπτοᾶ οὐ {πὸ Ῥ]ουᾶ οἳ 
βαϊπίς απιᾷ Ῥτορλείς, δα Ῥ]ουά 
μαδίῦ μοι σἴνοι ἐπι ἔο ἀτ]η]ς: 

7 Όμαγ αγ νγοτἩγ. Απιᾶ Τ Ἰθανᾶ 
Όια αἰίαν βαγίησ, θα, Ο Τιοτᾶ 
ἀοᾶ, ο ΑππΙσΗ{γ, ἔτπο απᾶ 
πρμίεοις αγα {γ πᾶσειασηίς. 

η». 

ο» 

-αᾳ 

ορ 

τῷ 

[ον] 

σπ 

σ: 

1 ΑΤαΠΥ 
ἃποϊοηΐ 
Δα ΠΟΥ ]- 
{165 γοδα 
γιαί οι. 

3 ΜαΠΥ 
αποϊοπί 
αιθμοτί- 
{165 τος. 
ὧγι {ἴπισυι. 

δατ. 
πηΐο {ιο 
α΄ ο 
ές αὐ08. " 

30ΟΥ, 
ἐπ ογὸ 
σαπιό 

δ αν. 
δοιῖ ο 
1ο. 

6 οπιο 
αποϊοπί 
απὐλλοτ]- 
{165 τοδᾶ 
αι ἐμὸν 
ὑδυαπιο, 

ΤΟΥ, 
“πᾶσα. 
Ῥεσαιιδα 
{ποψ... 
γορλοίς. 
ἴ]ιοι λαδί 
(σοι 
ΠΣ 
δίοοα 
αἴδοὸ {ο 
νι. 
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Ν Δ ” /΄ «ς ν « 

μαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παν- 
, ἴων ἈΕΣΟΑ κα ον, 

τοκράτωρ᾽ δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, 
δν 9 Ν - - 4 ὁ βασιλεὺς τῶν ἁγίων", τίς οὐ μὴ φοβηθὴ “ αἰώνων {οπί, ἐθνῶν 

Ν / " 

σεῦ, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; ὅτι 3670. 
, Εν ήά ͵ ν “ ν 9. οπι. σε μόνος ὅσιος" ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσι καὶ 

4 δοξάσε, 
προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώ- δοξάσε: 

΄ 

µατά σου ἐφανερώθησαν. 
“ 5 3 Η] ΄ δ Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού," ἠνοίγη ὁ ὃ οπι. ἰδού, 

η 2 - “- , ᾽ - η 
ναὺς τῆς σκηνῆν τοῦ μαρτυρίου ε μον. κι 

α ῆ ἱ ἡ 14 οἱ ὃ ρανῷ᾽ καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι ἔχοντες “ αὐ ο 
κ᾿ ε Ν Ν ᾽ Ξ - 9 

τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι 
λίνονῖ καθαρὸν καὶ” λαμπρόν, καὶ περιεζωσ- ΄ λίθον {εαί, πο πια). 

7 μένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. καὶ ἕν ὃ. οπι. καὶ 
- / ΄ 

ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων ἔδωκε τοῖς ἑπτὰ ἀγ- 
γέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ 

θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας 
8 τῶν αἰώνων. καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ 
ἐκ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως 

. “᾿ς Ν » Ν Ε ’ ” ΄“ - Δ 

αὐτοῦ" καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν 
/ 3 .“ δε Δ Δ ΄ 

ναόν, ἄχρι τελεσθώσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν 
Ν Ω 

ἑπτὰ ἀγγέλων. 
ἊΜ Ἀψ. ” / . “ “ 

16 Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ ναοῦ, 
“ . ᾿, ν 

λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε, καὶ 
3 ν' νι. 1 / - 6 ΄“΄ ΄- - 

ἐκχέατε τὰς] φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ 
ΔΝ ΄σ 

εἰς τὴν γῆν. 
- ” ς ΄“ 

Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος, καὶ ἐξέχεε τὴν 
ἘΣ ἢ 3 - 3 9 Ν ο ο ο - ο ΄ φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ" τὴν γῆν' καὶ ἐγένετο 3 εἰς 

- ι ἢ . . 
ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν εἰς" τοὺς ἀνθρώ- ὃ. ἐπὶ 

μα αἀἰα ἑπτὰ 

ιῷ 

πους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, 
καὶ τοὺς τῇ εἰκόνι αὐτοῦ προσκυνοῦντας ὦ, 1 προσκυνοῦντας τῇ 

3. Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιά- εἰκόνι αὐτοῦ 
λην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο ὃ οι. ἄγγελος 
αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ἵἴῶσαϑ 0 ζωῇς 
ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσση. 7. («νε) αὐ, τὰ 

4. Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος" ἐξέχεε τὴν φιάλην 
αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς" τὰς πηγὰς 8. οηι. εἰ: 

5 τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετοῦ αἷμα. καὶ ἤκουσα 9. Παγ/. ἐγένοντο 
τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος, 
Κύρ.εῖὈ, εἴ ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ"! ὁ ἐσό- 10 οπι. , Κύριε, 

Ἵ ὅτι αἷμα ἁγίων 11 ομι. καὶ 
καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδω- 1” ὅσιος 

Ἰ κας 1 πιεῖν' ἄξιοι γάρ" εἰσι. καὶ ἤκουσα 15 (1410. ἔκρινας.) 
ἄλλου ἐκ] τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, 1 δέδωκας 

Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ ᾽ (ἄξιοί) οπι. γάρ 
δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 16 οπι, ἄλλου ἐκ, 

ὃ µενος]”, ὅτι ταῦτα ἔκρινας 
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8 Απᾶ {πὸ {οπγίι Αποοὶ Ῥοπγοεά 
οαπ6 15 τῖαὶ προηπ ἴμο ὅπη, απᾶ 
ΡΟΠΕΥ τας λα πηΐο Πτα {ο ΒΟΟΙΌΝ 
ΤΊΘΠΏ ση ζ]ι 
9 Απά αν, νεγαο Ἱ βοοτοπεᾶ ὙΠ 

ρτοαῦ Ἰθαῦ, απᾶ ΤῬ]αβρπεπιεᾷ {πὸ 
Ναπιθ οὗ ἀοᾶ, τ] μα ῬοπγαΥ 
ΟΥ̓́ΔΕΙ {16βθ Ῥίαρτιθβ : απᾶ Όπεν τε- 
Ῥεπθεά πού, {ο ρἶτο Ὠΐτη Ρ]οτγ. 
19 Απιᾶ ἐπὸ ΕΠ Απρα] ροπγεᾷ οτέ 

115 ία] προπ ἴ]ιο βεαί οἵ {μα Ῥεαςί, 
απά Ἠϊ5 Ἰάπράοτη πνας 11] οὗ ἀαχ]ς- 
1ΙΘΒΑ, απᾶ {που ϱπαπγεᾷ {Πεῖχ 6οπραθς 
{ου ῬαΐΠ, 
11 ο μη Ῥ]αςρΠαεπιθᾶ {πΠ6 ἄἀοᾶ οὗ 

Ἠθαγεπ, Ῥεσπαδε οὗ {Παῖν Ρ8ΊἨ5, απά 
{]αῖγ ΒΟΥ68, απᾶ τορεπύεά ποῦ οἵ 
{ιοί ἀθεᾶς. 
12 Απά {ο βἰχίῃ Απαεὶ Ῥοπγεᾶ 

οαῦ Πῖ5 ία] προπ πε ργϑδῦ ΥἹῸΣ 
Ἐτπρ]ταίες, ᾽απᾶά ἴ]ιο πγαίεν ὑμουθοῦ 
πας ἀτιεᾶ πρ, ναί {Π6 στὰ οὗ {ο 
εν οὗ ἴπο Ἐαρί τϊρῃῦ Ῥο Ῥτε- 
8 
Ἐτὺ Απιᾶ Τ βαπγ {μναο πποΐθδῃ αρι{5 
{|| {νοΡΒ 6οπιο οτὖ οἵ {πΠ6 τποπῦἩ οἵ 
πε ἄνασοτπ, απᾶ οτί οὗ {π6 τηοπίῃ 
οὗ {πὸ Ῥοαβί, απᾶ οαὖ οὗ πε πποα{]ι 
οὗ {Π6 {α]5α Ῥτορμοῦ. 
14 ῬῸν ἴμαγ ατο {ΠΗ βρίυἰἐβ οὗ ἀθν]]ς 

πγογ]άπρ ΤῊΪΤ 0165, ΥΠΟ ρο ΤΟΥ̓ΠῚ 
πηΐο ἴπα Κίηρβ οἳ {πο οατίῃ, απᾶ 
οὗ {Πα νο] πγοτ]ά, {ο ραΐμεν ἔλμαπα 
{ο ἴπο Ῥαΐξθο οἵ ἐπαί ρτοαῦ ἆαγ οἵ 
αοᾶ ΑΙπρΗ{γ. 
165 Ῥοαμο]ᾶ, 1 «οτπθ ἃ5 α 1168. 

Ῥ]οβδοά 15 π ὑπαῦ παίοπεία, απᾶ 
Ἱκοερεί] Ἠϊ5 σαππεη{ς, Ιο5ί Ί6 νγα]]ς 
πα]κοᾷ, δηα {]ιογ 566 Πῖ5 5Ἠατπο. 
16 Απιά Ίο ραϊΠεγεᾶ {αι {οσείΠον 

1Π{ο ἃ Ῥίασα, σα]εᾶᾷ ἴῃ {ο Ἡοερτεν 
{οηρταο, Αγπιαροάᾶοη. 
17 Απάᾶ {πο βετοπ{ Απσε] Ῥοπγεί 

οαῦ Ἠ]5 νια] Ιπζο {Π6 αἷν, δα {μετα 
σαππθ ἃ ρτοαί νοῖςο οἂὖ οὗ {π6 Τοαπι- 
Ῥ]ο οἳ Ἠθαγεπ, ποτ μα {Πτοπα, 
βαγίηρ, ΤΠ 15 ἄοπο. 
18 Απᾶ ἴμεγο πανε γνοῖσθ απᾶ 

Ώναπᾶςενς, απᾶ Πρηίπίπσς: απᾶ ἴπεγα 
ναδ ἃ στεαῦ εαγύ]λαπαΚκα, 5πο]ι 85 
γγ885 ποῦ 8ἴΠοθ 1ΠΘΏΠ ππετο προπ ἴμοα 
θαχ{Ἡ, 5ο τηϊρΗ{ψ 8ῃ εατίλαπα]κα, δηα 
50 ρτοαί. 
19 Απά {Π6 ρτεαῖ ΟΙ0γ πνας ἀῑνιᾶεᾶ. 

Πίο {Ἠγεο Ῥραχῦς, απᾶ {με Ο1165 οὗ 
μα παδίοπς 1611: απᾶ ρτοαί Ῥαῦγ- 
ΊοἨ οαπ1ο ἴῃ ΤΘΠΙΘΠΙΡΥΑΠἸΟΘ Ῥοθΐογα 
ἀοᾶ, Ἐίο ρῖνο ππίο Ἠαγ {π6 ορ 
οἵ Εἶιο πο οἳ Ελο Ποσόθηρες οὗ Ίής 
τα], 

δ---19. 

1881 
ϐ  Απᾶ {πο Του ροπγοᾶ οτί [15 

Ῥοψ] προπ πο βαπ;: απᾶ 16 τας 
ρῖνοιπ ππ{ο 116 {ο οοχο] 1ΠΘΠ 

9 νι Ἀνο. Απᾶ τε Ὑ6γθ ΒΟΟΙΌΠ- 
οἆ ση ρτεαί Ἠεαῦ: απἆ {πετ 
Ῥ]αβρ]ιαπιθᾶ {λα πᾶσι οὗ ἴμα 
(οὔ πο] παῖ {λιο Ῥοπγου οΥεΥ 
Ώιθρο Ῥ]αρτιθβ ; απᾶ Όλεγ τερεπί- 
δα ποῦ {ο ρῖτο μάπα ΡΙΟΥ. 

10 Απᾶ {π6 4501 Ῥουτεά οτί 18 
Ῥοπἱ προη ὑπ {Ἡγοπαο οἵ {πα 
Ῥϑαϑῦ; απᾶ [15 Ἱάπράοπι γαβ 
ἀατ]κεποᾶ: απά ἴπεγ σπαπεᾶᾷ 
Ώιαῖγ {οησαθβ ΤΟΥ Ῥαϊπ, μα αγ 
Ῥ]αβρμοπιεᾷ {πὸ αοα οὗ Ἠθατει 
Ῥοασατιδο οἵ ἐποῖν Ῥαϊτς δηᾷ ὑποὶν 
ΒΟΥΘΒ; απά {Π6Υ γορθαίθα ποῦ 
οἳ {Π|611 νγοτ]ςΒ. 

Απιᾶ ἐν βἰκί]λ Ῥοπτεά οτί Ἠϊ5 
Ῥοπ] προπ {μα στοῦ τνου, {86 
ϱἴσεν Ἐπρηταίεδ; απ πο πναίεν 
Ώιεγαος πας ἀτιεᾷ τρ, Όιαῦ {πε 
ὙΓΔΥ τηὶρ]ξ ΡῈ πιαο τεαᾶγ Του 
ἴλο Ἰήπσς ὑπαῦ σοπιο ἴποπι πο 
βπη]θίησ. Απά 1 βαν οοπεῖπό 
ού οἳ πα πιοπ{Ἡ οὗ {πε ἆχαροῃ, 
απᾶ οαὖ οἳ {πὸ το οἳ {πὸ 
Ῥοαβϑὺ, απᾶ οτί οὗ ἐπ ταοπ{] οὗ 
{π6 {αΐδο ργορμοϑῦ, ἔῃ γθ6 ππσ]εα 
ΒΡΙγΓΙ 5, α5 16 16. Ίχορς: ΤΟΥ 
ΠΟΥ͂ απο ΒΡΙ ΡΒ οὗ βᾷον]]ς, νγοτ]ς- 
Ίηρ βἶσῃς; πη]Ι«Ἡ ϱο Του ἘΠ ϑπηξο 
πε πηρε οἵ {86 ΠΟΙ ἁπγοτ]ᾶ, 
το ραΐμεν {αι {οροίμετ πηΐὸ 
ἴ]ιο ταν οὗ {π6 ργεαί ἄαγ οἵ αοᾶ, 

16 {μ6 ΑΠπσΙίγ. (Βεμο]ά, Τ οοπιθ 
ἃ5 ἃ ὑμϊοῖ, Ῥ]οβδεά 15 6 Όλα 
πναζολεί], απιᾷ Κεορείῃ Ἠϊ5 σαχ- 
1ΠΘΗ{Ρ, 1950 ἢ6 γγα]]ς πα]τοᾶ, απᾶ 
ἴμαγ 566 Πή5 Βῃ8τηθ.) Απᾶ ἴμετ 

11 

12 

1 ο 

14 

1 σο 
σα μου θα {ἔ]απα {οσείμεν 15ο ἴ]ιε 
ρ]ασς νμΙοἩ 15. οα]]εᾷ ἵπ Ἠερτετ 
Ἠαγ- Μασεᾶοῃ. 
Απά {ιο βογεπ{ῃ Ῥοπγαᾶ οτί 

Ἠή5 Ῥον] προπι 086 αἲγ; πα {ΠΟΥ 
6.116 {οτί ἃ ργεαῦ γοῖοςρ οτῦ οὗ 
ια ἴεπιρ]ο, ἴποπαι {πα {Ἠτοπθ, 
καγίηπρ, Τὸ ἴα. ἄοπθο: απᾶ ἴἶοτο 
πγθγο Πρ πη ρ5, δ νοῖσςς, απᾶ 
ὉΠ 6175 ; απά ἔπ γ6 γα ἃ ργϑαῦ 
ΘαΥὑΠατιαῖτθ, βαοἩ ἃ5 παβ ποῦ 
βἶπες δίμο6γθ 616 ΤΠΘΠ ΡΟΝ {Π6 
οαγ{1, 50 ρτεαῦ δὴ οαγίμαπακο, 
50 τηϊρηῃίν. Απᾶ ἴ]ο ρτοαίῦ οἵιψ 
πας αἰνιάσᾶ Ππίο ἔπ γ66 Ραχ{5, δᾶ 
{1:6 οἶδ6ς οὗ {]ιο παβίοιις 1611: πα 
ΒΔΡΎ]ΟΝ μα ρυθαῦ τγὰβ ΥΘΙΠΕΠΙ- 
Ῥοχεά ἴῃ {πα βἰσῃὺ οἵ ἄοᾶ, {ο | 
Εῖνο ππ{ο ΠΟΥ {πε στρ οἵ {Π6 πγῖπα 
οὗ {Π6 Βςθχοθπεβς, οἱ Ἠΐ5 παίΗ. 

17 

18 

19 

10Ἠ, πΐηὶ 

2 αν. 
εἰοηλο)ι δ 

505, 
παν 

4 ΟΥ, ἵι- 
μαῖα 
ξαγίλ. 

δ ΒΟΥΩΘ 
ἃποίοηῦ 
αιιἰλοτ]- 
{165 τοι 
ἐπ γ8 
τα 5 α 
παν 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

8 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος" ἐξέχεε τὴν φιά- 
λην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον' καὶ ἐδόθη αὐτῷ 

9 καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. καὶ 
ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, 
καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, 
καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξᾶν. 

Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος" ἐξέχεε τὴν φιά- 
λην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου" καὶ 
ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη' καὶ 
ἐμασσῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πο- 

1 νου, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐ- 

ρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν 
ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν 
ἔργων αὐτῶν. 

Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος" ἐξέχεε τὴν φιάλην 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐ- 
φράτην' καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα 
ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ 

13 ἀνατολῶν ἡλίου. 
ματος τοῦ δράκοντος, καὶ ἐκ τοῦ στόματος 
τοῦ: θηρίου, καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευ- 
δοπροφήτου, πνεύματα τρία ἀκάθαρτα Όμοια 

1: βατράχοις 15᾽ εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμόνων 19 
ποιοῦντα σημεῖα, ἐπὶ τοὺς 
βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, 
συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν ἢ πόλεμον τῆς 
ἡμέρας ἐκείνης” τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ 

15 παντοκράτορος. (1δού, ἔρχομαι ὡς κλέπτης. 
μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ, καὶ βλέ- 

Ἰπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.) καὶ συνή- 
γαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον 
“Ἑβραϊστὶ  Αρμαγεδδών”'. 

Καὶ ὃ ἕβδομος ἄγγελος" ἐξέχεε τὴν φιά- 
λην αὐτοῦ εἰς" τὸν ἀέρα᾽ καὶ ἐξῆλθε φωνὴ 
μεγάλη ἀπὸ" τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ", ἀπὸ 

Ι τοῦ θρόνου, λέγουσα, Γέγονε. καὶ ἐγένοντο 
φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαί, καὶ σεισ- 
μὺς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾽ οὗ οἱ 

ἄνθρωποι ἐγένοντο" ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος 
19 σεισμός, οὕτω μέγας. καὶ ἐγένετο ἡ πόλις 
ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν 
ἐθνῶν ἔπεσον᾽ καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνή- 

σθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτή- 
ρίον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 

10 

19 

Ν 9 3 “ ; 
και εἰδον ἐκ του στο- 

ὃ ν.. ῃ 
α εκπορευεται 

17 

ΙΩΑΝΝΟΥ. 1065 

17 αά τὴν 

ὡς βάτραχοι 

δαιμονίων 

οπι. τῆς γῆς καὶ 

Οπι. ἐκείνης 

᾽Αρμαγεδών 

σι 5 
Οπι. τοῦ οὐρανοῦ 

ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ 
καὶ βρονταί 

27 37 3 

ἄνθρωποι ἐγένοντο 
ἰοπί, ἄνθρωπος ἐγένετο 
πιατς. 
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20 Απιᾶ νοῦν 1β]απᾶᾷ Πεᾶ απγαγ, απιᾶ 

Όια ποπ ἑαίἩς πγετε ποῦ Γοππά. 
21 Απά Όπογο 1611 προῃπ 1πεπ ἃ 

σγθαῦ [81] οὔ οἳ Ἠθαγεη, 6ΥΕΙΥ 
βίοπο δροιῦ ἴμε πγεϊσηῦ οὗ ἃ {α]οτι, 
απᾶ πποη Ῥ]αβρηοτπεά ἀοᾶ, Ῥεσπαβε 
οὗ ἴπε Ῥίασπο οὐ {με 1181}: {ον {πὸ 
Ῥίασαο ὑπου θοῦ πγας θχοθθαϊηρ ρτεαί. 

17 Απά {ποῦ ὄδτηθ οπ6 οὗ {μα 
Β6Υ6ΙΙ ΑΠρΡ6]5, ΥΙΟ Πδᾶ {ιο Βετε 
γιαΙ5, απά {αϊκεᾶᾷ να Ἰηθ, ΒαγίΠς 
ΠΠ{ο 1ο, Οὅοππο Ἠ1μου, Τ ση] 8ο 
πηΐο {θε {Πο Ἱπᾶστπεπί οὗ ἐπ ρτεα! 
ποτε, {πῶῦ ΒΙείἩ ΠΡΟ ΙΠΑΗΥ 
π/Β{ΘΙ5: 
2 Πιν ν]οπα {ο Ἐϊπσς οὗ {πε 

θαγ{Ὦ ανα οοτητηϊ 64 Σοτπ]σαίΙοι, 
απ {Π6 ππαβΙ06Υς οὗ ἴπε εαγ{]ι ανα 
Ῥεευ τηδϑᾶθ ἀναπ]ς τν {π6 ννίπο οὗ 
ΠΟΥ ΓογπΙσβ{ οι. 
8 Βο ο οαχγ]εᾷ τηε απγαγ ἴῃ {με 
Γρ ἴπίο {Π|6 νυ] θυ 685: δα 1 βαν 

ὃ. ΟΠΠ 510 προῃ ἃ 5οαχ]εῦ «ο]οινοᾷ 
νθαςί, {01 οἳ πατηθς οὗ Ῥ]αβρ]εταγ, 
μανίας βενοπ Ἠοαάς ἃπα {επ Πογης. 
4 Απά ἴλπο Ὑοπιαη παδ αγγαγοᾷ 
η ραχρ]αο απά ϱοαγ]εῦ οοἼοτι, απᾶ 
Ιᾷ6εκοᾶ ἢ ρο]ᾶ, απᾶ Ῥτοσίοας 
βίοπε δ} Ῥοεαχ]ς, ανίης ἃ σο]άει 
σαρ ἴῃ ευ Παπά, {π|] οὗ αβοταῖηα- 
Ποπς απ ΔΙ 655 οὗ ΠΟΥ {οτηῖσα- 
1ο. 
ὅ Απιά απροπ ΠΟΥ {οτεπεαᾶ πας ἃ 

ηθΊηο Ὑϊσίεη, ΛΓΥΑΤΕΕΥ, ΒΑΒΥ͂ΔΟΝ 
Ίππ ἄπκαιτ ΤΠΕ Ἰοτππι Ον 
"ΠΆΡΟΣ, ΑΝ ΑΒΟΜΙΝΑΤΙΟΝΒ ΟΡ 
7πὲ Πλετη. 
0 Απά Τ βὰν {μα πποτηα ζἆνπ]κει 
ση {16 Ῥ]ουά οὗ {π Ῥαϊπίς, απᾶ 
πα {με Ῥ]ουάᾷ οὗ {π6 Ματίψνς οἵ 
Ἰθβιδ: απᾶ πετ 1 58 Ἰ6υ, 1 νγοι- 
4ετεᾷ 1 σγεαῦ δατηϊγ αὐ. 
7 Απᾶ ἴ]αο Απηροαὶ ραῖᾶ ππίο ππα, 

Ἠπεγείογε ἀῑᾶδί ἴἶιοα πιαχγνε]» 1 
Ὑ11 0611 περ {με τηγβίοθυυ. οὗ {με 
νΙΟΤΠΦΠ, 84 οὗ {μα "υ»οαβδὺ {πα οΥ- 
ΥἼ16 6} Ἠ6υ, ΠΟ Πα {π6 β6γΥε 
μι6 865 απά {δη ΠΟ]. 
8 μα Ῥεαβί {πῶῦῷ ἴἶοα βαπτορί, 

πας, απ 15. ποῦ, απᾶ 5181] αβοεπά 
οαῦ οὗ ἴμο Ῥοΐίοπι]οςς ῬΙ, πᾶ ρο 
Πίο ῬεχάΙδίοπ, απᾶ {ποὺ {πα ἆπο] 
ϱἨ ὅπ θδυ ἢ 5118}} πνοπᾷςς, (ΠΟ 86 
ΙΕ Ὑ/εγθ ποῦ τυυϊζέθη ἴῃ {ΠῸ 
Ῥοοῖ]ς οὗ 1ἴ ἔγοτη ἐπ Γοππζαίίοι 
οὗ {Π6 γον) που ἔ]ιεΥ Ὀο]ιο]ά {με 
Ῥεαδί ἐμαί σνα5, απᾷ 15. πού, δια γεί 
15. 

Ὁ Απᾶ Ίοχο ἴδ ἔπι παἰπᾶ ΒΟῊΝ παῖς 9 

ἘΡΥΑΤΟΙΝ ΧΗ 20- Χντι. ο. 
| 

1881 

20 Απᾷ οτευγ ἱε]απά ἤρα απγαγ, απ 
Ώιο τποπη{αΐπς ππεχο ποὺ 1οππᾶ. 
Απᾶ στεαῦ 81], ευεγ δίοπε αροταί 
{πὸ ππαίρηῦ οὗ ἃ {αϊεπῦ, οοπιεί]ι 
ἄοππι οαὖ οὗ Ἠθαγει ΠΡΟ τηΘΠ; 
απᾶ Ίου Ῥ]α5ρ]επιεᾷ ἀοἆ Ῥε- 
οα56 οὗ {πο Ῥ]αστε οὗ {π6 α]]: 
{ο ὑπὸ Ῥίαραο {Πενεοῖ 15 οκσοθες- 
ἴηρ ρτοα{. 
Απά {ποῦ «πιο οπθ οὗ {λα 

86Υ6Π απρεῖς (ναί Ἰαά {Π6 Βεγεπ 
Ῥοπν18, απιά 6ραϊκο η τηθ, 5αγ- 
ἶπςσ, Οοτπο Ἠ1ὔμοΥ, 1 σν]] ΒΗΘ 
Όμεοε {με Ἱπάσεπιεηί οὗ {116 ρτεαί 
μανοῦ {πᾶ βυθοῦ αροη τΠαΠΥ 
νυαύθυβ ; ὙΠ Ποῖ {με Κίηρβ οἳ 
πα οαγ ἢ οοτητη {ες {ογπήσαίοἩ, 
να {ποὺ ἐμοῦ ἆπτε] ἴῃ ο εατῖ]ι 
ΘΓ. τη846 ἀτππ]κοι πα Έα 
πιο οἳ Ἠοχ {ογπϊσαδῖοη. Απᾶ Ίο 
οαγγ1εά 1ηε απαγ ἵι {με Βρε 
ΙΠ{ο ἃ πάετπεβς: απᾶ 1 δα ἃ 
πνοΩη βἰθάπισ προπ ἃ βοαι]εῖ- 
οο]οαγεᾶ Ῥεαςί, 1 {111 οἵ παππος οὗ 
ῬΙαΡΒΡΗΕΙΗΥ, Πανίης Εεγεπ Ἠεαᾶς 
απ {ει ἨογἨΠδ. Απ {Π6 γγοτηαι 
πας ΑΥΥΑΥ6ᾷ ἴῃ ΡῈ }16 απᾶ βοαχ- 
1οὐ, απιᾷ Ζ4δοκεᾷ ση] σο]ᾷ απᾶ 
Ῥτοοῖοας βίοπε δ Πα Ῥεαγ]ς, Ίαν- 
ἴηπς ἴῃ ΠΟΙ Ἰατπά ἃ ρο]άεα στρ 
{11} οὗ αβοτηϊπαβΙος, ὃεγαοτ νε 
ππο]ραι ήτπσς οἵ ΠΟΥ Γογπῖσα- 

6 1οπ, απᾶ προη ΠΟΥ {οτε]θαᾶ ἃ 
ΠδΙη6 πω ρίει, ΣΜΥΡΤΕΕΣΥ, ΒΑΒΥῪ- 

21 

τ 

τῷ 

ιο] 

νὰ 

ΤΟΝ ΤΗΕ ΒΡΑΤ, ΤΗΕ ΜΟΤΗΒΕ ΟΕ 
ΤΗΕ ἨλΗΙΙΟΤΡ ΑΝΡ ΟΕ ΤΗΕ ΑΒΟ- 

6 ΜΙΝΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ἘΑΗΤΗ. Απά 
1 δαν {πο ποπιαπ ἄγαπ]ςθη ση 
{π6 ὈΙοοα οὗ νε βαϊηΐβ, απιά ἢ 
{16 Ῥ]ουᾷ οἳ μα ὄτπατίγτς οἵ 
ὀθφαςδ. Απά νησι 1 βαν’ Πεν, 1 
πποπάεγεᾶ πι ἃ ργθαῦ πγοπάθν. 

{ Απά {πε αρα] βαϊᾷ απίο τῃο, 
Ἠ]ιεγείογα 456 Ώποα πο θυ 2 
1 ΜΠ] {61} έμεο {πο πηγβίειν οἵ 
πο ψοιϊηδη, απᾶ οἵ {π6 Ῥεαδέ 
ναί δαττ]θ{] ΠΟΥ, τν]]ο]ι λαέ] {πα 
βενγεη Ἠθαᾶς απιᾶ {]ιε {επ ΠΟΥΉΒ. 
ἼΠ6 Ῥεαξῦ {μαῦ {μοι βαγγεβί γγαβ, 
ΔΩ 15. ποὺ; απᾶ ἵδ αὐοπο {ο 
οοπιθ ἀρ οπῦ οὗ ο 49755, δατιᾷ 
{ο ρο Ιπίο Ῥεχάίοιπ. Απά ἴαογ 
ια ἀἆπτεῆ οἩ {Π6 εαγί]ι 5881] 
που, {ει πν]ιοδα παπης Παίἢ 
ποῦ ῶθοθιι πει ΤΙ {ιο Ῥουῖς 
οἵ Πο ἔγοπα {μα Γοαπᾷαίῖοηι οἵ 
Όλο μουν], πνμειν {πον ἸῬε]ιο]ᾶᾷ 
ια Ῥοαδέ, Ίου Ενας Π6 πας, 
απᾶ 15 πο, απᾶ 858 οοπῃθ. 
Ἠσενο 15 {ιο ϑιηϊα τ ΒΟ) Πα ]} 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

30 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὗρέ- 
31 θησαν. καὶ χάλαζα μεγάλη, ὡς ταλαντιαία, 

καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀν- 
/ . θρώπους' καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι 

Ν Ν η - - Ἂ Π κα 
τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης" ὅτι 

µεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. 
5 8 ο - 

17 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν 

ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾽ 
» “ λ ’ 1 - , η ’ 
ἐμοῦ, λέγων μοι], Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα 
τῆς πόρνης τῆς μεγάλης, τῆς καθημένης ἐπὶ 

3 τῶν” ὑδάτων τῶν” πολλῶν᾽ μεθ᾽ ἧς ἐπόρ- 

νευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθη- 

σαν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς οἱ 

8 κατοικοῦντες τὴν γῆν”. καὶ ἀπήνεγκέ µε 
ΕῚ » 3 ’ . " ας - εἰς ἔρημον ἐν Ἠνεύματι καὶ εἶδον γυναῖκα 
καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέμον ὀνο- 

μάτων βλασφημίας, ἔχονδ κεφαλὰς ἑπτὰ 
Ν ᾿ , ὶ ς ἣ, 3 Ἃ 4 καὶ κέρατα δέκα. καὶ ἡ γυνὴ ἦν ἡ περιβε- 

βλημένη πορφύρᾳ καὶ κοκκίνῳ, καὶ κεχρυ- 
, α 8 εν / / "ἡ ΓᾺ σωμένη χρυσῷϑ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρί 

ταις, ἔχουσα χρυσοῦν ποτήριονϑ ἐν τῇ χειρὶ 

αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων καὶ 9 ἀκαθάρτη- 

ὅ τος"! πορνείας αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐ- 
΄σ , 

τῆς ὄνομα γεγραμμένον, Μυστήριον, Βαβυ- 
Ν 19 ε / ε ᾿ - “ Ν - 

λὼν]” ἡ µεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν 
ος / “ “ πα Ν “ 
ὁ βδελυγμάτων τῆς γῆς. καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα 

μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ 

τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. καὶ ἐθαύ- 

7 µασα, ἰδὼν αὐτήν, θαῦμα μέγα. καὶ εἶπέ μοι 

ὁ ἄγγελος, Διατί ἐθαύμασας ; ἐγώ σοι ἐρῶ 3 

τὸ μυστήριον τῆς γυναικός, καὶ τοῦ θηρίου 
κ ' κ κ 

τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς 

τὸ θη- 
/ ὁ ἴδ ν Ν » ο, ΔΝ ἐλλ 

Ρίο», Ὁ εἰδες, ἣν, και οὐκ εστι, καὶ μέλλει 

8 ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα, 

5 ’ » ΄“ 5» ’ ἂξ το 3 , 

ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν 
ε , 14 Ν 6 , « ολ ὑπάγειν, καὶ θαυμάσονται οἱ κατοικοῦντες 
9. Δ φ.΄-" “ - ΕΣ , 5 , 15 ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα 

Ν - “ - 

ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς 
τ Ξ 

κόσμου, βλέποντες 1 τὸ θηρίον ὅ, τι ἦν, καὶ 
3 τς “ 

9 οὐκ ἔστι, καίπερ ἔστιν]ὃ, ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων 

94-- 

1 ΟἨι. μοι 

3 οππ, τῶν 

δ. οἱ ο ι οἱ κατοικοῦντες τὴν 
γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς 
πορνείας αὐτῆς 

4 γέμοντα ὀνόματα 

ὅ (7Ἱαγα. κόκκινον (γέ- 
µοντα ὀνόματα βλασφη- 
μίας) ἔχον) 

ϐ πορφυροῦν 

Τ᾿ κόκκινον 

ἢ χρυσίῳ 
9. ποτήριον χρυσοῦν 

10 (βδελυγμάτων, 
ἴοσί, πιοί πια.) 

1 
και 

Ἡ τὰ ἀκάθαρτα τῆς 

15 (αγ. γεγραμμένον 
μυστήριον, Βαβυλὼν) 

19 (ἐγὼ) ἐρῶ σοι 

11410. ὑπάγει 
νΝ τὸ ὄνομα 

βλεπόντων 

ὅτι 
ΑῚ καὶ παρέσται 
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ΣῚ1 ΤΊ), 
ὍΣΟΣ 

πο 14, 
ὃ. 

10, 
μοι, 

1611 
φηβάοια. ΤῊΘ βθύθ Ἠεαᾶ5 8.6 ΒΕΥΕΙΙ 
πιοαΠίαίπΒ, οὐ ὙΠΟ πο ποτά 
ΒΙείἩ. 
10 Απ {Π6γθ γα βετεη Κίπρβ, ἔνθ 

806 {αἩσθπ, απᾶ οπ6 18, ἃπα πα οὔ]ιον 
15 ποῦ γαῦ οοππθ: πα πε ο οοπ]- 
οί], μ6 τπαδ{ οοπ{ πας ἃ 5Ποτῦ ΒΡ866. 
11 Απᾶ {πὸ Ῥεαρδί ]ιαί πγας, απ 15 

ποῦ, ενειι 116 15 {ιο αἰσ]{Η, απιά 15 οἳ 
{Π6 ΒΘΥΕΠ, απᾶ σοείἩ Ἰπίο ρου 10. 
12 Απά {πὸ ἴθι Ἠογης νο ]ιοτι 

βαπγθδί, 816 {επ Κίηρβ, ΥΙΟ Ἠανε 
γοοεῖγεᾶ πο Ἱϊπσάοπι αξ γεί: μα 
γθοθῖνθ Ῥοπ6Υ 85. Κίηρβ οπο ΠΟΙ 
σποῃ {πὸ Ῥεαβί. 
18 ΤΊ 656 Ίαγο οπ6 τοῖα, απ 518] 

σῖνο ὑπ τ Ῥοψεν απιά βἰτοπρί] απ{ο 
ο Ῥοα»ῦ. . 
14 Τ]α6βο 5181] 1πα]ο γα σε] ἴ]ιο 

ΤιΑΙΩΡ, απᾶά {πὸ Τιᾶτη 588} οΥε- 
οοπ1θ (ἤθη: Έον Π6 15 Τιονᾷ οἵ 
Τιογᾶς, απᾶ Κίπις οὗ Ἰϊπσς, απιᾷ {πεγ 
61ο ἃὺὸ τι Ἠϊπα, από σα]]θᾶ, απιά 
ο,λοβεπι, δηᾷ {αμ ΕΠ]. 
15 Απά Ππ6 βεϊζῃ ππίο τηθ, Τ]6 

ψ/α.ΘΥΡ ΥγΏΙσ]ι οι βαυγθβί, 616 {Π6 
τ ΠΟΥ 51{{εῦἩ, 4ὖθ ῬθοΡΙ6Β, δα τητ]- 
Μπιᾶςθς, πᾶ ΠαΙΟΠ5, απᾶ ἔοηρπες. 
16 Απ ὑπὸ ἴδῃ Ἰουηβ σγμΙο] οι 

βαυγαδῦ ὍΡΟΣ ὑπ Ῥεαβί, ἐμ 656. 518} 
Ἠαίο {πὸ ΠΟΤ, δα 5181] ππα]κο ΠΟΥ 
ἀθβο]αίςε, απᾶ πακεᾶ, δηα 5181} οαῦ 
ΠΟΥ Πδξ], απ Ῥτνπι ευ πηδ]ι Πτα, 
17 Έου ἀοᾶ Παζ ραῦ Ίπι πεί θαυ δ 

{ο ἔπ|ῃ] Ἠῖς νηΠ, απ {ο αστεο, ἀπ 
ρΐνε {αῖν Ἱάπράοπαι ππ{ο πε Ῥοαςῦ, 
τ} 011 Όλο πονάς οὗ οὔ 5181] θα Γπ]- 
ἘΠ16α. 
18 Απᾶ {π6 ποπιαη ψηΙοἩ Όποια 

βδυγοδῦ, 15. ὑπαὺ στους ΟἿ ψ ΒΟ 
γοϊσπε{] ΟΥ6Υ {16 Ιάπισβ οἳ {πΠ6 οατ{Ἡ. 

18 Απά αἴνεν {11εβο {μήπρς, Τ. βα1γ 
οποίΠου Απισαὶ εοπιθ ἄονγῃ ἔγοτῃ Ἠθα- 
γαι, Πανίηςσ στεαξ Ῥοπαν, απᾶ {116 
ΘΑ γὰ5 Ἡσ]ζειιας ση δι Π15 ρ]ουγ. 
3 Απά ο ογεᾷ τηϊσ]α]ψ πι ἃ 

βίγοπρ γοίςε, δαγΊηρ, ἜΒαβγ]οπ {πε | 
στοαί 15 Τα1οπ, 15. {81επ, απ 15 Ῥ6- 
οοππε {πο Παβιζα[ῖοιπ οἵ ἀθν]]ς, απᾶ 
{Π6 Ἠο]ά οὗ ενεχγ ἴοι] ϱρίνῖ, πα ἃ 
6.σο Οὗ εΥειγ πποσ]εαι απᾶ Παο[α] 
ρινά: 
ὃ ΒῸΣ 811 παβοης Ίανο ἄταη]ς οἵ 

{Π6 τῖπθ οὗ {π6 τυϑῦῃ οὗ ΠΟΥ {ογη]- 
οδὐύϊου, δηα {πο Κίηρβ οὗ {πε δ 
Ἠαναο οοπηπη θα {ογπϊσαθίοη τ {1} 
ἨθΥ, απᾶ πο Μουοπδηΐβ οἳ {πα θαυ τ 
αγθ γγαχεά τ]οἩ {Ἡγοπσ] {ΠῸὸ Ι αὐπτ- 
ἄαπες οὗ παν ἀα[ϊσασῖθς, 

1881 
νηβάοτα. Ἔ]ια 6εγει Ἰοσᾶς αγα 
ΒΕ6ΥΕΠ τποπΏ{αΙΠΒ, ΟΠ Ὑγ 10 Όλο 
πγοίπαι ΒΕ{6{1: απά 1116γ αγε 
β6τοιι Κίηρδ; {Π6 Άνο 816 {α]]οη, 
{λε οπε 18, ἴπε οὔπεΥ 15 ποὺ γεί 
οοπΊο: απά πει Π6 οοππε{Ἡ, Τε 
πηπαδῦ οοπ ίππο 8 Ἠθο π]ή]ε. 
Απά {πὸ Ῥοεαδί ὑπ σγας, ἃ πᾶ 15 
ποῦ, 15. ΠΙΤη56 11 αἱδο απι δἰσ]{]ῃ, 
ὩΠ6 15 Οὗ {Π6 βϑύϑῃ ; δ πα Πε ρΌ ΘΕ} 
Π1{ο Ῥεγζοπ. μα {πὸ {ει 
ΠΟΥ 5 ὑπ μοι βαπποδί αγα ει 
Ίάπρς, ὙΠΟ Ἰανα τοσθεϊνεᾶ πιο 
Ἰπσάοια α5 τεῦ; Ῥαὸ αγ το- 
οεῖνο δα ΠΟΥ αξ Κίηρβ, τ] 

15 {π6 Ῥϑαβύ, {ον οπε ποῦ. ΤΠ656 
Ἰανο οπς τηϊη, δ] {Π6Υ ρῖνε 
Οιεῖν Ῥοπαυ ἃ Δα ΠΟΥ ἐγ πηΐο 

14 [πΠ6 Ῥεαδί. Τῆ6δε 5181] σχῶ ἃ- 
σεαϊπδῦ {πὸ Τιατηῦ, απιά λα Τά 
5181] οΥογεοπαθ {Πδπα, {ου ἨΘ 15 
Τιοτᾷ οὗ Ἰογ4ς, απά Κῑπρ ο[]άπος; 
απιᾷ {1ιεγ αἶδο δ]αζῖ ουεγόοπιε {ποὺ 
816 σα Ἰήτα, οα]]οᾷ απᾶ οἸποβε 

15 απά Τα {α]. Απ ο ρα ππί{ο 
1ης, Τ]6 πγαῦενς πηΙσ] ολοτα βατ/- 
ορῦ, ΠΟΥ {ο Ἰιατγ]οῦ β10{αί1, ἃγ 6 
ῬΘοΡΙΘ5, απ τα] ε{τι|65, ἃ πα τιᾶ- 

16 οπβ, ἀπ {οπστθς. Απα {π6 ἔθη 
Ίουτς ΒΙΟ οι βανγοϑύ, απ. 

10 

{π6 Ῥοαςέ, ἔΠοφο 5181] Ἠαίε {π᾿ 
Ἰαν]οῦ, απᾶ 518} τηα]κο Ποὺ ἄθβο- 
1αΐ6 απᾶ πα]κε, απᾶ 5881] θοῦ ΠΟΥ 
Ἠοδβ], απά 5}.8}1 Ῥατη Ἰου ας τετ]γ 

17 πι Άτα. Ἐον ἄοά ἅιά ρα ἴῃ 
{Πιαίγ Ἰιεανῦς {ο ἆο 115 πι, απιᾶ 
{ο 6οΊΠ6 {ο 016 πηϊπς, απᾶ {ο ρῖνα 
Ώιαίγ Ἰάπσᾶοτα πηΐο {πα Ῥεαβί, 
πη{] {πο πγοτᾶς οἳ ἄοά 5που]ᾶ 

18 Ῥο δοοοιηρηβηθα. Απ {πὸ σγο- 
τηϑ Ἱνοπη ἴμοα Βαπγοβῦ 15 {πα 
6τεαί οἵογ, πἩῖο] Ἀτεϊσπεῦ] ονετ 
{πο Ἰάπισς οὗ {με θαυ. 

18 Αἴξον. ἴΊιεβο ὑπΐηρβ Τ 58 απι- 
οὔ εν απσο] εοτηῖπσ ἄοπι οὖ οὗ 
Ἠθδαγεπ, Πανίησ ρτοαῦ απ0λογζγ: 
απᾶ {πε οαγ{Ἡ τγὰβ Πσ]ίεπες να 
Ἠϊ5 ρ]ουγ. Απά Ἡε ογιοᾷ τι 
ὃ. τηϊσΗίγ τοῖσο, βαγίηςσ, Εα]ετι, 
{α]6Ἡ 15 Ῥαῦγ]οι {πὸ ρτεαί, απᾶᾷ 
15 Ῥεσοπιο ἃ Παριαξίοιι οἵ δᾷεν1]ς, 
δ 8. Π0]6 οξεναυγαπο]δαπ βρ]τ]{, 
απά α 1 ΠΟΙα οἳ ονατγ πποε]οαπ απᾶ 
λαε[α] νά. Έον 5ΏΥ 6ἱ]ιο πγίπθ 
οὗ ἴ]ιο νταί] οἵ Ποὺ Γογπ]σα{άοπι 
411 {πιο παβίοηΒ αγο Τα]]επ: απᾶά 
Ώπε Ἰάπσς οἵ [Π6 οαγ δ οοτητηϊ θα 
ΣογπΙσα 1ο ἢ που, δα {Π1Θ1ΠΘΥ- 
σμδηΐβ. οἳ {Π6 θαυ τγαχϑᾶ τῖσ] 
Ὅν ια Ῥοπγετ οἵ 116Υ γα μ ΟΠ 655. 

ο. 

1ος, , 
ἐμόν αΥὸ 

26τ. 
μα! α 
ΚΙ - 
ά4οηπι. 

δαν. 
ΕΠΟΝ. 

4 ΟΥ, 

ῬΥ 801). 

5 Βοπηο. 
ΔαΪΠΟΡῚ- 
{165 γολά 

αγμηκ. 

6 ΒΟΠΙο 
Ὁ Ποῖος 
ααὐμοτῖ- 
{165 οπ)ς 
ΠΠ 
ο΄. 

ΤΟΥ, 
ἐμ 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
Ν ᾿ ᾽ ᾿, 

σοφίαν, αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη εἰσὶν ἑπτά 19, 1" ἑπτὰ ὄρη εἰσίν 
Ἂ Π Ν ἘΣ Δ, ο 

Ι0 ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν. καὶ βασι- 
- , } ᾿ δ 5 ο 

λεῖς ἑπτά εἰσιν' οἱ πέντε ἔπεσαν, καὶ ἢ ὁ εἷς 30 οι. καὶ 
ς / , 5 5 “ ο 

ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἠλθε' καί, ὅταν ἔλθῃ, 
5Ὰ 7 9 - - Ν Ν , Δ 

11 ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. καὶ τὸ θηρίον ὃ 
3 Ν » ” Ν Φον 5” / ” Ν 
ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸς ὕγδούς ἐστι, καὶ 

΄σ / » 5 

ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. 
Δ , , ἃ εὐ ᾿ ΄ 

καὶ τὰ δέκα κέρατα, ἃ εἶδες, δέκα βασιλεῖς 
Ὁ“ ’ ΕΣ 2 3 

εἰσίν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ᾽ 
ς ”- / “ 

ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι 
Δ - ’ ή ’ 3 

Ι3 μετὰ τοῦ θηρίου. οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, 
9 ο. 9: ο Δ 

καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν" ἐξουσίαν ἑαυτῶν 33 "1 Οπι. τὴν 
- / 9: 5 δι /͵ 

τῷ θηρίῳ διαδιδώσουσιν'. οὗτοι μετὰ τοῦ “" διδόασιν 
/ Ν 

ἀρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει 
) / ω σ " Ε) 

αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ Βασι- 
᾿ , Ν ς 5 να ᾿ 

λεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, κλητοὶ 
εἰ , ΄ 

15 καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. καὶ λέγει μοι, Τὰ 
“ ὰ 5. Ὁ 6 / / Ν κ᾿ 
ὕδατα, ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ 
Ν 2 ο Ν - 

ιὸ ὄχλοι εἰσί, καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. καὶ τὰ 

τῷ 

- 90 ᾿ 
“αὐτῶν 

] ”- 

΄, ὰ ο - ο] κι 

δέκα κέρατα, ἃ είδες, ἐπὶ“: τὸ θηρίον, οὗτοι ”' καὶ 
/ . / ο... , 

μισήσουσι τὴν πόρνην, καὶ ἠρημωμένην ποι- 

ἤσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας 

αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν 
ῃ ς Ν Ν " ᾽ " ῃ 

ΙΙ πυρί, ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας 
3 “ ΄σ δὴ - ΄σ 

αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆ- 
/ / “ 

σαι μίαν γνώμην, καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν 
το κ ” α ος ος ἢ ῃ 

αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθῇ τὰ ῥήματα "5 “ἢ τελεσθήσονται οἱ λό- 
“ “ Ν ς / Ω δ᾽ 

18 τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ γυνή, ἣν εἶδες, ἐστὶν ἡ Ὑ5" 
᾿ « / ς ”/ / ΔῈ δ 

πόλις ἡ μεγάλη, ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ 

τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 

18 Καὶ! μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἡ ἄγγελον 1 οπι. Καὶ (Μετὰ) 
ια ” ”/ 

καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξου- 
, /΄ . Ν ς - 9. / 3 ΄σ 

σίαν μεγάλην καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς 
ο) / .. - 

9 δόξης αὐτοῦ. καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχύϊ, φωνῇ 
9 ΄, ” ει β ΩΝ - 

μεγάλῃ", λέγων, Ἔπεσεν ἔπεσε Βαβυλὼν 3 ἰσχυρᾷ φωνῇ 

ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον ϑαιμό- 
3 Ν ᾿ " / 3 / 9 / 

νων, καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρ- 3 δαιμονίων 
, 3 

του, καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου 
5 ᾿ τὰ ν ΠΝ 

8 καὶ μεμισημένου. ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ “ Πανῃ. οπι. τοῦ οἴνοι 

θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκεῦ πάντα ἢ πέπτωκαν ἰεπί, ποί 
Ξ Ξ - » .-.. 4670. 

τὰ έθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς “ 
” - - 3 - 

ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς 
- - 3 / 

δυνάµεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 

24----6 
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4 Απᾶ 1 Ἰοατᾶ δπούμοι τοῖς ΓγΟΤΗ 
Ίθαγοή, βαγίπς, Οοπιθ οαὐὖ οἳ ΠΟΥ, 
πιγ Ῥθορ]ο, ὑπαῦ γε Ῥο ποῦ ΡαγίαΚογβ 
οὗ Ποὺ 5ἱΠ8, απ ὑπαῦ γε τεσεῖνθ ποὺ 
οἳ ΠΟΥ Ῥ]αριθς: 
6 Έου ΠΟΥ 5115 Ἠανα τθασλεᾷ ππ{ο 

Ἡσατοῃ, ἃ ἀοά Παζ χεππεπαρογεά 
1ου ΠπΙ(πΙ16Ρ. 
6 Ἐεπατᾷ Ποὺ θυ ας 5Π6 τοπγατ- 

δᾶ τοα, απιᾶ 4οπδ]ε ππ{ο Ἠοχ ἄοιδρ]ε 
Δοοουαϊηρ {ο ΠΟΥ ἡγοῦ ΚΒ: ἴῃ ἴμο «πρ 
ὙΠΟ. 5ο Πα Ἠ]οᾶ, ΠῚ {ο Ἠεν 
ἄοαβ]θ. 
π Ἠοπγτπασ] 5π6 ΠΑ ἢ σ]οτ]βεά Ίει- 

561}, απᾶ νο ἀε]οΙοπβΙψ, 5ο τα} 
{ογτπεπ6 απᾶ ΒΟΥΥΟΥ ρῖνο ΠΟΥ; {0Υ 
αἩο ρα] ἵπ Ίου πραγ, 1 βἰί ἃ 
Ἐθποση, απιᾶ ἅτ πο Ὑίάουν, απᾶ 
βΊια]] 566 ΠΟ ΒΟΥΥΟΣΓ. 
8 Τ]ιογοίογο 5181] ΠΟΥ Ῥ]αρτιθβ οοπ1θ 

ἴῃ οπθ ἄαγ, ἄθαῦα, απᾶ πποπτηῖτᾳ, 
ΔΩ͂ {απηΐπθ, δα 5116 5881] Ῥε αὐ θυ] 
Ῥανπί τὶ τα, Τον βύγομρ 15. πα 
Τιοντᾶ ἄοά, π]ο Ππᾶρεί]ι εν. 
9 Απάᾶ {πο Κίπρβ οὗ ἴ]ια θαυ, πν]ιο 

Ίανο οοιητη θα {ογπ]σαίίοἨ, απᾶ 
Ἠνοῦ ἀομοιοαδιγ να ΠΟΥ, 5141] Ῥε- 
να] ΠΟΙ απιά Ἰαπιεπῦ {ον ΠΟΥ, π δι 
ΠΟΥ β]ια]1 566. {Π6 «Βπιοκο οὗ [61 
Ῥαγπηρ: 
10 ϑίαπαϊηρ αἴδυ οἵ Του 1ο ἴθδι οἵ 

που {ογπθηῦ, βαυῖηρ',, Α185, 8185, ὑμαί 
στϑαῦ αγ Βδῦγιοι, ναί πρΗίΥ 
οί: {ον ἵπ οπθ μοι} 18 {γ 7παρ- 
1ΠΘΗ ΤΡ 60116. 
11 Απ {π6 Μεγο]απ{ς οὗ πε θαυ θη 

5181] Ἱγεερ δ: ΠΠΟΠΥΠ ΟΥ6Υ Ἠ6χ, ΤΟΥ 
πο 1ης Ῥαγαίῃ {Π|6 1} ππετοΠοπᾷϊβα 
ΑΠΥ 1ΠΟΥΘ. 
12 Το ππογομαπάϊδο οὗ ρο]ᾶ, απά 
του, απᾶ Ῥτοσίοπς ΕἴΟΠΘΒ, απᾶ οὗ 
Ῥθαχ]5, 84 πο Ἠπεη, απιᾷ Ῥτγρίθ, 
απᾶ 51Π|-| απ βοατ]εῦ, απ αἱ  Τ]ησίπα 
νγοοᾶ, απιᾶ 81] τηαηπεν νθβδεῖς οὗ 
Ίνοχγ, απᾶ 811] ΤΠ ΠΟΥ γεβδοῖς οὗ 
πποβῦ Ῥυθοΐοιβ πγοοῦ, απᾶ οὗ ὈΥΆΒ8, 
απᾶ 10, Πα ππαχῬ]6, 
18 Απά ΟΠΙΠΑΠΙΟΠ, απᾶ οᾶοατβ, απᾶ 

οἴπίπηθπίς, απᾶ {γαπ]άπσθηςξα, απά 
Ὑγ1Π6, απιᾶ ΟἹ], απᾶ Έπα Ἠοτν, απᾶ 
ταῦ, ἀπ Ῥοαβίς, απ 5ΠεαΡ, απᾶ 
Ἠ9Υβ6Β, απᾶ οἨατίοῦς, απᾶ Ἰβ]ανο», 
απά βοἩ]8 οΓ τπεῃ. 
14 Απά {πὸ {ναί πα {ΠΥ 5οτ] 

1αβίοᾶ αἴξου, αὐ ἀθραυ θα ἔγοτη {Π 66, 
απᾶ 811 {Πρ πο σου ἀαϊηΐν, 
απά ϱοοᾷ1γ, ἃν ἀθραυ θα ἔγότη ἐπ 66, 
απᾶ ὑποῖι 5] πα {Π61ὶ πο ΙΠΟΥΘ ἂὖ 
411. 
16 ΤΊ ἸΤογομαπίς οὗ ἴποςο ὑπ] ηρ5 

1881 
4ὯἋ  Απᾶ Ὶ Ἰοαχᾶ δηούμου τοῖσθ 

{γοτη Ἡδανοῃ, βαυῖηρ, Οοππο ΤΟΥ, 
11Υ ῬΘΟΡΙΘ, οτί οὗ πον, {]ιαῦ γ8 
Ἠανο πο [6] οΒρ πι ΠΟΥ 
βίηβ, απᾶ ὑπαῦ γϑ τεοεῖνο ποὺ οἵ 
ΠΟΥ Ῥίαραθςβ: [ῸΥ ΠΟΥ 51π5 1Ἠαγα 
τοδοποᾶ εταπ απ{ο Πρᾶγθη, πᾷ 
(οὔ μαῦ τοπιοπηρεγεᾶ ΠΟΥ 1η]- 
αὐἰ165. ἘἨεπάᾶον πηΐο ΠΟΥ 6Υ6Π 
45 516 τοπᾷογαᾶ, απᾷ ἀοτπβ]α απι- 
ἴο ἴον ἴἶιο ἀοπρ]ία δοοογάϊηρ {ο 
ΠΟΥ πνοτ]κς: ἴῃ πε σπρ υμῖο] 516 
πηήπρ]εᾶ, τη ησ]ε τιηΐο πε ἀοιαβ]α. 
Ἠοι τηπέἩ ΒΟΘΥΘΥ 516 ρ]ογ]βεά 
Ἰογβο]{, απ τναχϑᾶ ΣπναπίοΠ, 50 
Τὰ 0} νο εν οἵ θονππεπί δᾶ 
πποαγηΊπρ: ΤΟΥ 816 5410} ἴῃ ΠΟΥ 
Ἰθαχί, 1 516 ἃ 4πθοεΠ, απά ατη πο 
συ άονν, απά 5118}} 1 πο ὙὙ186 566 
πποπγΠης. ΤΠΘΥΘίουΘ ἴῃ οπΠ6 
ἄαγ 518} ΠΟΥ Ῥ]αραες5 ἐοτπε, 
ἄρα, απᾶ πποππίηπς, απᾶᾷ {α8- 
116: απᾶ 516 5181] "6 πα{ζετ]γ 
Ῥαγποά τι ἔνθ; Του βοπρ 
15 ὃ {1ο Τιογᾶᾷ ἄοά τ ΠΟ} Παᾶσεά 

9 ποὺ. Απά ιο Ἰάπσς οὐ {Π6 
οατίἩ, πο σοιητηϊ θα {ογηῖσα- 
μοηυ. απᾶ Ἰνεᾶ ἁπναπίοπ]γψ ΠΗ 
ἼΘΙ, 518] Ὑγαερ απά να] οτε 
Ποὺ, οι {ΠΟῪ ]οοἷς προ {ια 
ΑπιοΚκο οἳ ΒΟΥ Ῥατπίπς, βἐαπᾶ- 
Ίησ αἴαν οῇ {ον {με Τ68Υ οὗ Ἠετ 
{οτιπθηῦ, βαγίπσ, 068, πγοε, ἴ]ιο 
βτοαῦ οἷν, ΒΑΡΎ οι, πο βίτοις 
οἳσ ΤΟΥ [ἢ οης οι 15 ΠΥ ἡπᾶρθ- 

σι 

συ» 

-α 

ορ 

1 ς 

11 τηθηὖ ὀοτηθ. Απά {λα τηουοπμδηΐβ. 
οὗ {6 οαγ{]1ππεερ 8 τποΥΠ ΟΥΘΥ 
Ίου, {ο πο τῆ Ῥαψεῦι {πει 

195 δπηργομαπά1δο ΑΠΣ ΊΠΟΥθ; ὄτηεγ- 
ομαπᾶϊςο οὗ σο]ἀ, δα ΒΗ νου, απιά 
Ῥγθοΐοιιβ 8ἴοπ6, απᾶ Ῥεαχ]ς, απά 
πο Ἠπαῃ, απά Ῥαγρ]α, αι β]]ς, 
απᾶ βσαχ]αξ; απά 411 {πιο πγοσᾶ. 
απᾶ οΥοΥγ Υθβςε] οὗ 1τουγ, απά 
ΘΥΘΥΥ Υ65561 τηδ6 οἵ ταοβί Ῥ6- 
οἵοις πνουᾶ, δα οἳ Ὄγαβδς, απᾶ 
Υ0Ἠ, Δ τπαχρ]ο: απιᾷ οΙηπαΙΠΟΠ, 
απᾶά δβρίσθ, απᾶ 1Ππ6θῃδθ6, απᾶ 
οἰπίπησηῦ, απᾶ {γαπ]άπσθηβθ, πᾶ 
πνηθ, απᾶ οἷ], απ Άπια ἤσαν, απά 
πγηεαί, απᾶ σαὔ66, απᾶά βΠεερ; 
απιᾶ ππογσ]απαίδο οἵ ἨοΥβεΒβ απᾶ 
ολαγίοῦς απ Τβ]ανος; απιᾷ 8505 
οἴπησῃ. Απ ἴμο ἔλτ 5 1 ἢ Γ1Υγ 
5011 Ἰαδίοεά αἲἴοι αγο σοπ6 Τγοπα 
{Π66, απ 811] {Πήπσς ναί νογο 
ζαἳπίγ απᾶ βαπιρίποπβ 816. γ6- 
χ]βμος ἴνοια έπος, απιᾶ πιεπ 5881] 
μα παπι πο ππογο αἲ α]. 

1 ω] 

1 ̓- 

16 Ἔ]ιο τιογομαπίς οὗ {Π|6586 {111ρΑ, 

ΤΟΥ, 
οἴατε 
{οφείΠιεγ 

205, 71µ)- 
τὐϊοιιδ 

8 ΒΟΠῚΘ 
διηοϊοηῦ 
Δα Ποτῖ- 
{165 οπ ἱᾧ 
ἐπ Πογᾶ. 

305, Τιὰ:- 
τεὐγϊοιιδὶ 

δαγ. 
6αγφο. 

δαν. 
απιο- 
ΙΚΑ. 

Ταν. 
9οαᾶτιεδ. 

805, 
ἔνε 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

Ξ Ξ τ - 
4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 

΄ 3 ᾿ -“ 

λέγουσαν, Ἐξέλθετε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, 
[ιό ΝΥ , ΄“΄ 

ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐ- 
τῆς, καὶ ἵνα μὴ λάβητε ἐκ τῶν πληγῶν 

7. οὁ » Ἂς 
5 αὐτῆςῖ᾽ ὅτι ἐκολλήθησαν ἡ αὐτῆς αἱ ἁμαρ- 

, ”/ “ “ 
τίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ 

" ν ” , 5 “«- ϑ / δα. ς 

6 Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς 
Ἀ μμ 3 , ἐ - 8 Ν ’ 

καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν ὑμῖν ὃ, καὶ διπλώσατε 
39 10δ - Ν ν 3 ο τοὶ ον - αὐτῇ ιπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς" ἐν τῷ 

/ ἄν οι » ’  ”- μὰ 

ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. 
[ή ἐδό ε απ να / 

ἢ ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ ἐστρηνίασε, το- 
- λεν κά , . 

σοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος 
“ ” - 2. 1τῶς ΄, 9 ΄ 
ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει", Κάθημαι 
βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος 

᾽ . . - η δ τ ον ῳ 
8 οὐ μὴ ἴδω. διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν 

5 κα ἢ 
αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ 

/ ο] Ν / σ 

λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται, ὅτι ἴσχυ- 
Λ ς Ν ς 

9 ρὺς Κύριος" ὁ Θεὸς ὁ κρίνων]: αὐτήν. καὶ 
κλαύσονται αὐτήν," καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτῇ 10 

οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύ- 
/ α 

σαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι 

10 τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, ἀπὸ µακρό- 
ς / Δ ΔΝ / - 

θεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισ- 
- 4, τὸς , αρ λα. ε / ε 

μοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαί, οὐαί; ἡ πόλις ἡ 
/ ε , ς γά 

µεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι ἐν" 
- 4 Ψ ς / Ν ος 

μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου. καὶ οἱ ἔμπο- 

ροι τῆς γῆς κλαίουσι καὶ πενθοῦσιν ἐπ᾽ 
5,..,,δ΄8 ὁ“ Ν / ὙΠ τ σος 3 / 

αὐτῇ "3, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει 
5 ΡΥ 3 / 

15 οὐκέτι γόμον χρυσοῦ, καὶ ἀργύρου, καὶ 
/ Ν εἴ λίθου τιμίου, καὶ μαργαρίτου 3, καὶ βύσ- 

20 ΔΝ Ψ Ν οί Ν 

σου" καὶ πορφύρας, καὶ σηρικοῦ”., καὶ κοκ- 
΄ 7 ΄“΄ ΄σ 

κίνου᾽ καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον, καὶ πᾶν σκεῦος 

ἐλεφάντινον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τι- 
“ , εἶ 

μιωτάτου, καὶ χαλκοῦ, καὶ σιδήρου, καὶ 
. αλ. / 13 μαρμάρου" καὶ κινάμωμον 33, “καὶ θυμιάμα- 

Ἂ ἰὼ Ν 
τα, καὶ μύρον, καὶ λίβανον, καὶ οἶνον, καὶ 
” ᾿, / Ἂν, ” Ν Τὰ ἔλαιον, καὶ σεμίδαλιν, καὶ σῖτον, καὶ κτήνη, 

ν / : νι ο τ ς - 
καὶ πρόβατα καὶ ἵππων, καὶ ῥεδῶν, καὶ 

΄ ᾿ Η Ν 2 / κυ τις 
14 σωμάτων καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. καὶ ἡ 

ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου” 
Ἐν ΕΜ κ ν , ᾿ λ Η͂ ᾿ 
ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ 

- - 3, 

τὰ λαμπρὰ ἀπῆλθεν" ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι 

15 οὐ μὴ εὑρήσῃς αὐτάξ,͵ οἱ ἔμποροι τούτων, 

δ ὁ λαός μου, ἐξ αὐτῆς 

7 ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς 
ἵνα μὴ λάβητε 

8. οπι. (ν) ὑμῖν 

ὃ οπι. αὐτῇ 10 αἆάᾶ τὰ 

Ἱ αὐτὴν 

13 α.ᾶ ὅτι (οπι. .) 

19 ΠΙαγῃ. οπι. Κύριος 

Ἡ κρίνας 

16 οπι. αὐτήν, 

16 αὐτὴν 

17 οπι. ἐν 

18 αὐτήν 

19 . μαργαριτῶν 

βυσσίνου “1 σιρικοῦ 

/ 

κιννάμωμον 

3 αᾶ καὶ ἄμωμον, 

33, σου τῆς ἐπιθυμίας 
τῆς ψυχῆς 

35 ἀπώλετο 
96 9 ᾿ 3 3 ε / 

36 αὐτὰ οὐ μὴ εὑρήσου- 
σιν 

1069 



10 0 ΒΕΝΕΠΑΤΙΟΝ ΧΥΊΙΠΙ]. 15-- ΧΤΧ, 1. 

1611 
ΜΠ]ΟΝ σοῖο πιπᾶθ τ]ο] Ὦγ ΠΟΥ, 5118] 
αγαπά αίατ ΟἿ 1ογ πο [εαν οἳ Ίου 
ἰογπηθηξ, Ὑδεερίης απᾶ πγαϊΠτς, 
16 Απᾶ βαγίπσ, Αἶαςδ, αἶας, (ια 

ρτοαῦ οΙ{γ, ὑπαῦὺ γγας οἸοῦ]ο ἴῃ πο 
Ἠπαι, απᾶ ρανρ]ε απά βουνοῦ, απά 
ἀθο]κοά πι ρο]ᾶ, απά Ῥτεσῖοιβ 
ΒἴΟΠΘΡ, απᾶ Ῥοεαγ]5: 
17 Έον ἴῃ οπθ ΠΟΙ 50 ρτεαί τΊο]μθβ 

15 οοΊΠΘ ἴο ποπρ]δ. Απ ογενγ ΒΗ1Ρ- 
πηβΞ{6Υ, απᾶ αἲ [πο ΘΟ ΡΥ ἴῃ 
ΒΗΙΡΒ, απᾶ βα116γς, απ α5 1Π8ΗΥ ΔΒ 
{χγαᾶο Ὦσ βθῶ, βίοοα αἴατ ο8, 
18 Απά οὐἱϑᾶ τν]εη ἐΠΕΥ βατ ἴμο 

ΒΊηοία οἳ εν Ῥατηίης, ΒΙΠΕ, 
γα οἱίγ 15 Ππκ6 πηῦο {15 ρτοαί 
οἷν 
τὸ Απᾶ ὑπ ῦ οαδῦ ἆπεδί οἩ {ποῖ 

Ἰοαᾶς, απᾶ οτῖοᾷ, πγθερίης, δ σνα]]- 
Ίπς, βαγίης, Α]ά5 8185, ἰλαῦ ρτοαί 
οἷν, πν]ογδῖη Ἴνονο τηπᾶς 11ο αἲ 
{παὺ πᾶ βΗ1Ρ5 ἴῃ {Π6 568, Ὦγ ΤΘΑΞΟΠ 
οἳ Ποὺ σου 655, ΤΟΥ ἴῃ οπθ Ἠοαχ 
15 5816 πιαο ἄερο]αίο. 
20 Ἐε]οῖερ οὐϑὶ εν ἴποα Ἠθδατεη, 

απᾶ γ ΠΟΥ Αροβίες απά Ῥγὸ- 
Ῥ]οίς, {ον ἀοά μα αγεηρεᾷ τοι 
ΟἿ ΠΟΥ. 
21 Απᾶ ἃ τηϊρλ ιν Απρο] {οο]ς πρ α 

βύοπο Ίο ἃ ρτεαῦ απϊ]είοπε, απᾷ 
οαδὺ 6 1Πύο με 568, ΕαγίΠΡ, Της 
τ νΙο]εηπσος 51.811] ἐιαῦ στοῦ οἱγ 
Ῥαβγ]οη ο ἐππονη ἄοππῃ, απᾶ 5118] 
Ῥο {ουπᾶ πο πΊογα αὖ 81]. 
22 Απά ἴμο γοῖσο οὗ Ἠ8χρους απά 

τη 5] οἶδ η5, απᾶ οὗ ΡΙΡ6ΥΒ, δια ἴΥπτη - 
Ῥοαΐθγβ, 5811 00 Ἰιοαγᾶ πο ΤΥ 6. αὖ 
αἲ] ἴῃ ὑπ66: απᾶ πὸ ογαΐξοτηδῃ, οἵ 
τὺ παύβοθυθυ οὐαῖν ιο 6, 5181] Όε 
{οππᾶ αΠΥ πηογθ 1π {πθα: απᾶ {Π6 
5οιπᾶ οἳ α ππϊ]βίοπο ελα] "8 Ἰοατᾶ 
πο ΠΟΥΘ αὖ 81} ἴῃ {Π|66: 
25 Απάᾶ {π6 Πρ] οὗ ἃ οαππᾶ]ο 5881] 

] 5176 ΠΟ 1ΠΟΥΟ δὖ 411 ἴῃ {Π66: απᾶά 
{π6 γοῖσο οὗ {π6 Ῥγιάθρτοστα απἆ οἵ 
Όπο Ῥχ]ᾶα 5181} Ὦο Ἠθαγᾶ πο 1ΠΟΥΘ αὖ 
411 ἴῃ {π66: {ου ὑπ γ Μενο]λατές γγογα 
{πὸ σγραῦ Ἱπεη οὗ {πῸ θαυ ίῃ: ον Ὦτγ 
Μι βογοθτίθβ ὙΘΥΘ 811 πιαΙοπβ ἆ6- 
οοϊνοαᾶ. 
24 Αιιᾶ ἴῃ ΠΟΥ ττας {οππᾷ ὑπὸ Ῥ]οοά 

οὐ Ῥτορμοαίβ, απᾷ οὐ Βαϊπίβ, απᾶ 
οὐ Δ} {ιαῦ ππενο β]αΐη προηπ {ΠῸ 
ραν. 

19 Ληᾶ εἴξου {π686 ἐπϊπρδ Τ Ίοατᾶ 
ἃ ργθὰ νοίεο οἵ τῆ Ῥθορ]ο ἴῃ 
Ἠθαναι, βασίηρ, ΑΠε]αϊῖα: βα]ναίίοη, 
ππᾶ ΡΊοχγ, τα Ἱοποιχ, απᾶ ΤΟΎΤΟΥ 
ππ{ο ὑπὸ Τιονᾷ οὐ ἄοά: 

1981 

ὙΠῸ Ἴν6γο τηδῆθ το] Ὦγ 116}, 
5}18}] βἰαπιᾶ αἴαν οἱ Του ιο ἴθαν 
οἳ Ποὺ {ουπιθηέ, Ἱγεορίπρ απά 
πποπγηήηςσς βαγῖηρ, Ἴνοθ, ποθ, 
Όλο ρτοαῦ οἰ, 51ο πας πναβ αχ- 
χαγαᾶ ἴῃ Ἀπο πει απιά ΡῈ] 
ΘΠ βοαγ]αί, απᾶ 1ἀθε]κοά πα 
σο]ά απά Ῥτοσίοις βίοπθ απιά 

17 Ῥεατ]! ΤΟΥ ἴῃ οπθ Ποτν 50 ρτεαί 
11168 15 πιαάο ἀθρο]αίο. Απά 
ΘΥΘΙῪ Εληρτπαβίου, απιά ΘΥΘΥῪ ΟΠ 
ναῦ βαϊ]εί] αγ πιουν, πᾶ 
ΙΠΑΥΊΠ6ΥΒ, Δ αξ ΤΠΑΠΥ 45 ρα] 
{ποῖ Ἠνίηπρ Ὦγ 568, βίου αἴαν 

18 ο, απἆ οτ]εᾷ ού ἃ5 Όπεγ Ἰοοϊϑᾶ 
προ {Π6 βΊηο](ο οὗ μου θα] Πρ, 
Βασηρ, πια οὐέμ 15. Ἠ]α Ί]ιο 
Ρτοαῦ οἷδγ  Απᾶ {π60 εαδί ἀπδί 
οἩ μαῖν Ἠεαάς, απᾶ οτ]εᾷ, ππεερ- 
ἵηρ απᾶ πποπγπης, Βα ]ηρ,, Ἴ/οο, 
πποθ, πα ργοαῦ οἳῦψ, ν]εταϊῖη 
ππθγο τηπᾷο τον 81] Οιαῦ Ἰιαά 
Οιαῖν ϱΗ1ρ5 1 {Π|ὸ βοα, Ὦγ ΤΘΔΡΟΠ 
Οὗ ΠΟΙ οοβΗΗΙΠΘΡΒΙ {ου 1 οπο Ίσα 

20 15 586 τηδᾶθ ἀοβο]αία. ἈἨα]οῖσαο 
οταν» ΠΟΥ, {μοι Ἰθατοῃ, απ το 
ΡαΙΠ{Α, απᾶ γο αΡοβί]65, απᾶ το 
Ῥτορλμείςδ; {ον αοα παῖ Ἱπᾶρεᾶ 
γοτχ Ἰπᾷσεπιοπό οἩ Πε}. 

21 Απά δα βύγοῃρ' απρε] {οοῖς πρ ἃ 
βίοπο αξ 16 ποιο ἃ ρτεαῦ τη]]- 
βίοπο, απᾶ οαβῦ 1ὖ Ιπῖο ἴ]α 56θὰ, 
καγίπα, ΤΗτ5 τυ] ἃ πϊρηίγ Τα 
588} Βα)ΥΙοΠ, {6 ργοαῦ οἵσψ, Ὦα 
οπβῦ ἄονγῃ, απ 5181] Ὦο {οππᾶ 
πιο ΙΠΟΥΘ αὖ 81]. Απιά Όλο νοῖσο οἵ 
ΊαΥΡ6ΥΒ απ παϊηβίτε]ς απᾷ Ππίοα- 
ΡΙαγ6Υ5 δα {ἐγαπιροίθΥβ 5181] 6 
Ἠραγὰῖ το Ίπογο δῦ αἲἱ ἴῃ (θα; 
απ πιο ΟΥ̓ αὔύβτηδῃ, «οὗ τυ μεύβοθυου 
ονα1{, 5811 Ῥο {οτπιά απιγ τη 8 αἲ 
ὉΠ Τη ἴμοο; απά ια νοῖςο οὗ ἃ 
απ]]δίοπο ϱ]α]] Ὦο Ἰηοαγα πιο τπογε 

25 αὖ 81} ἴῃ {Π|66; απά {πὸ Ησηί οὗ ἃ 
ἸΆτὴ} 5.81] 5}}1}8 ΠῸ 1ΠΟΥΘ αἲ 811 
ἴῃ {π66: απᾷ ο τοῖος οὗ {π6 
Ῥπϊάερτοοπα ἀπ οὗ {π6 θυ 16 5118] 
Ῥο Ἰαστᾶ το ππογς αὖ 81] ἴῃ {Π|66: 
ΤΟΥ [ΠΥ τηϑγομδηΐθ 616 {πὸ 
Ῥ1ΠοΘΒ οἳ μα θαυ; ἴον π ἢ 
{1 ΒΟΥΟΘΥῪ ὙὙΘΥΘ 811] {116 πιαίοις 
ἀεοοϊναᾶ. Απ ἴῃ Ίου γαρ {οατιᾶ 
ιο Ῥ]ουά οἳ Ῥτορ]εί5 απᾶ οἵ 
βα1Π{5, ΔΩ οὐ αἲ] ἐπῶὺ πᾶν Ώθοι 
5] απροπ ο θαγ{]ι. 

19 Α{ογ ἴιαρβο (μήπρς Τ ]αατᾷ ας 1, 
που ἃ ργοαῦ γοῖοο οἵ ἃ ρυϑδΐ 
τη] {πιᾶς ἴῃ Ἡδανοπι, βαγΊπς, Ηα]- 
16] 7 84}}; Βαϊναξίοι, απᾶ ΡΊουγ, 
απ Ῥοπγεχ, Ῥε]οιρ {ο οαν ἀοά: 

1 σο 

1 «Ὀ 

99 υ9 

2 πο 

1 ἀν, 
σίρε. 

154. 
120ΥΛ: {ια 
δέα. 

8 (τ. 0116. 

4 β0πις 
απαθηΐ 
Δα ΠΟΥ] - 
{165 οτηϊῦ 
ο) 1ζ]ιαί- 
δΟΘΙΟΥ͂ 
ΟΥΑΙ. 



᾿ΑΠΟΚΆΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. : 1071 

ς / 3... 3! " “ οκ / 
οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν 

/ Ν Δ / ” - 

στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ 

16 αὐτῆς, κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, καὶ”. λέ- 
ο Ἄς. ΤᾺ Επ) « Δ « ἀλ ε γοντες, Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἢ 

περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ 

κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη ἐν) χρυσῷ 9 καὶ 
/ , . 9). ὁ “ 

17 λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις ὅτι μιᾷ ὡρᾳ 
ς - “ - 

ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. καὶ πᾶς κυ- 

βερνήτης, καὶ πᾶς ἐπὶ τῶν πλοίων ὁ ὅμι- 

λος Ἱ, καὶ ναῦται, καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν 
᾽ , 5 Ν { ” Ν 9 18 ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν έστησαν, καὶ ἔκρα- 

2 αι Ν “ 
ἵον 3, ὁρῶντες 3 τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως 

ΦΡα δι ’ / ς { “ { - 

αὐτῆς, λέγοντες, Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ με- 

10 γάλῃ ; καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 
ΟΝ ὦ ο.) 94 / Ἀν “ 

αὐτῶν, καὶ ἔκραζον 5: κλαίοντες καὶ πενθοῦν- 
, ) / » / ς [ή 4 / τες, λέγοντες, Οὐαί, οὐαΐ, ἡ πόλις ἡ µεγάλη, 

᾽ ἥδε το 5 ’ , ς ο 35 “ἢ ἐν ἡ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες Ὃ πλοῖα 

ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι 
ΝΥ - 3 ο 6 2 ΄ ο γιο ή τς 2) μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτήν Ὁ, 

3 ΄ Δ 81, 37 » ες λ Ἀ ς οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοιϑϊ ἀπόστολοι, καὶ οἱ προ- 
- ως ,» ς ΔΝ 9 ’ ς - » 

φῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ 

αὐτῆς. 

τῷ - 
“ κ ΝΝ ᾿ 

Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς 
μῦλον 33 μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν, 

λέγων, Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυ- 
εἶ « ΄' { Α΄, » Ά, [4 τ ἦν 

λὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 
Δ Ἁ οι ἈΝ ΄- Ἂ » “5 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐ- 

ια Ν “ 2 δ Ἡ ” ΔΕ! ἈΝ 
λητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ 

ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης" οὐ μὴ 
ς ζω 3 9. 5” Ν ᾿ς. / » Ν 

εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ 
᾽ ρων». Ν Ν “ “ 2 νὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ 

». » ν 9 

φανῇ Ὁ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ 
, Ε ΔΘ τ ον] ἈΓΓ ες ο ΕΟ ε 

νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι ὅτι οἱ 
9 Ξ ας - 

ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς 
“ 3 ΄“΄ , » , / 

ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα 
. ν ὦ» ο α Το Ἢ 41 κ ο 94 τὰ ἔθνη. καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα ἢ προφητῶν καὶ 

ἁγίων εὑρέθη, καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων 

ἐπὶ τῆς γῆς. 

19 Καὶ; μετὰ ταῦτα ἤκουσα” φωνὴν ὄχλου 
πολλοῦ μεγάλην" ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντος ἢ, 

᾿Αλληλούϊα᾽ ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ 

τιμὴ" καὶ ἡ δύναμις Κυρίῳ τῷ Θεῷὸ ἡμών' 

37 οπι. καὶ 

35 Οηι. ἐν 39 χρυσίῳ 

5 μαργαρίτῃ 

91 ΕΝ / - , 
ὁ ἐπὶ τόπον πλέων 

ἔκραξαν 

98. βλέποντες 

81. ἔκραξαν 

κ᾿ 

ααὰ τὰ 

36 αὐτῇ 

57 αᾶ , καὶ οἱ 

98 μύλινον 

5 αγα, οπι. πάσης 
τέχνης 

30 ῥάνῃ 

41 αἵματα 

1 οπι. αὶ (Μετα) 

2 αὖᾶ ὡς 

8 μεγάλην ὄχλου πολ- 
λοῦ 

4 λεγόντων 

ὅ οπι. καὶ ἡ τιμὴ 

6 τοῦ Θεοῦ 



33, ὦ. 

ΧΤ5. 69. 
2. 

ἘΕΥΒΡΙΤΙΑΤΙΟΝ ΧΙΣΧ. 2-14. 

1611 
2 Ἐον ἰγαο απᾶ τἸρμίεοαξ ατα 15 

Ππᾶσπιθηίβ, 1ογ Ἡε Παῦῃ Παᾶρεᾶ {ο 
σγοαῖ ΠΟ 6 ἸΥΙοἩ ἀἱᾷ οοτταρῦ {πὸ 
οαγ{Ἡ γη ΠΟΥ Του πἰοαύϊοῃ, πιά Π80}} 
αγεπρεᾷ ὑπὸ Ῥ]οοά οὗ Ἠϊ5 βουυδηΐβ 
αὖ δν Παπά. 
8 Απᾶ αραϊη ἴΠαογ 5814, ΑΠε]ιϊα : 

απιᾶ ΠΟΥ ΒΙΠΟΪΚΘ Τοβ6 πρ Τ0Υ 6Υ6Υ απά 
6ΥοΥ. 
4 Απᾶ ἴἶιο {οαγ απᾶ πεπῖγ Ἐ]άετς, 

απά πα ἔσαν Ῥοαδίς [611 ἄοννα, απᾶ 
πγοχβμΙρροᾶ ἀοά {ια -ραΐ οἩἳ ἴ]α 
μτοπο, βαγΊπρ, ΑππαΠ, ΑΠε]πία. 
ὅ Απᾶ ἃ νοῖοο απο οαὖύ οἳ {Π6 

Ἐπ γΌ 6, βαγΊπσ, Ῥγαίδο οὐ ἀοᾶ 841] 
γο ηῖ5. βεγναπῦ», δ το ἴΠαῦ θα 
Επ, ΟΠ 5181] απᾶ ρτεαῦ. 
6 Απά Τ πραγ αξ 10 γγετο ἴμο γοῖσθ 

οὗ ἃ σγοαί τη] Πἰπᾶςθ, απᾶ ας ἴ]με 
γοῖσςθ οἱ ΙΠΑΙΥ ΥΤΑΤΘΥΡ, απᾶ αξ ἴ]α 
γοῖσο οἵ πηϊσΏ{γ (Ππππᾶςτϊηρς, 580- 
Ἰπαρ, ΑΠο]αία: 1ου {πα Τιοτά ἄοά 
οπιπΙροῦεηύ τεϊσπείη. 
Τ Τιοῦ π9 Ῥε ρὶαᾷ απᾶ τε]οῖσθ, 

απᾶ σῖνο Ἡοποτ. {ο ΠἨϊτα: {οΥ {μα 
ππαπγΊαρο οὐ πο ΤιαπΡ 15 οοπῃο, 
απᾶ 5 νο Πα τηαᾷο Πουβο 
γραῦν. 
8 Απᾶ ἴο ΠΟΥ πας σταπ{εᾶᾷ {πδΐ 

85η6. ΑΠοπ]ά Ῥο ατγαγεᾷ ἵη Ώπο 
παπι, οἶθαι απᾶά νο: 1ΤοΥ ἴμο 
Ώπα Ίπεη 18 πο χἸσΗεοΙβΠεΒΒ οὗ 
βαϊηΐβ. 
9. Απᾷᾶ Π6 βαϊδπ πηΐο τη6, Ὑ 106, 
ἘῬ]οβροᾷ αγο ΠΟΥ ὙΠΟ 876 οα]]- 
εᾱ απίο {ο ππαγγίαρο ΒΌΡΡΟΥ οὗ 
{π6 Τρ. Απά π6 βαϊζῃ παΐο 
116, ΤΊΘΒ6. Δ16 ὑπ6 {Υπο βαγίηρς οἱ 
αοᾶ. 
10 Απά 1 {ο αὖ ΗΒ {αεί {ο πποΥβθΗῖρ 

Ἠϊπα: Απά Ἐθ βαϊᾷ πὸ πε, ἜβθῬ 
Όποια ἄο 1 ποῦ: Τ ατα ἐγ {εΠοτ- 
Βουυδηΐ, απᾶ οἵ {1 είναι, {]ιαί 
Ἰαγο ἴπο {εβπποπγ οἳ σερας, Ί/ου- 
ΒΗΙΡ ἄἀοά: 1οΥ πο {οβώππαπσ οὗ 
1 6βα5 15 ὑΠ6 βρίνῖ{ οὗ Ῥτορβθογ. 
11 Απᾶ Τ βὰν Ἱδααγεπ ορεπαᾷ, απᾶ 

Ῥο]ο]ά ἃ πα Ἰουβα, απᾶ Τα {λαῦ 
Ρας ὌΡΟΣ τη πας οα]εᾷ αι} π] 
απᾶ ἴγαα, απᾶ 1η τἱρη θοῦβη 55. Π6 
ἄουι Ιπᾶρο απᾶ τηα]κο γγαν. 
12 ΗΙΒ ογθβ 10676 88 ἃ Ώατπο οἳ Ἀνε, 

απᾶ ο Ἠ]5 Ἠθαά γ/εγε ΤΠΑΤΙΥ οΥΟΥΓΗΡ, 
δια Π6 Τα ἃ παππο τζαι, ὑπ πο 
1ΠΠ την Ῥαῦ ης Ἠπιβα]!. 
18 ἘΑπά Ἰο σας ο]ουποᾶ πσδ]ι 

ἃ τοβίιγο ἀἱρί ἴῃ Ῥ]ουῦ, απᾶ 
115. παπιθ 15 οα]εᾶ, ΤἩο πνοτᾶ οὗ 
ἀοᾶ. 
14 Απά {ιο αγπηῖθς πγ]Ιο]ι πγθγο ἴῃ 

1881 
2 ἴον ἔστι απιά 1Ἰσ]ίθοαβ 8716. Πὶβ 

ἡπασοιηθηΐβ ; ΤΟΥ Ἡο παῖ Ιαᾶᾷρεά 
{πὸ ρτεαῦ Ἰιαχ]οῦ, ὑπο} αῑά οοτ- 
γαρί Όλα εαγ{]ι 1 ΠΟΥ ἔογη]σα- 
ΠἼοἩ, απᾶ Ίο Ἠαί]λ αγεηρεᾷ {ια 
Ῥ]οοά. οὗ 115 βεγγαπίς δὖ Ἠεν 
Ἰαπᾶ. Απά ἃ βοοοπᾶ ᾖπηςρ ἴΠαγ 
1ρ4Υ, ἨαΠε]π]απ. Απᾶ Πεν βπιο](α 
ροδίἩ τρ 3ΐον ετεν απᾶ 6Υ6Υ. 
Απιᾶ [πο Τσαν απιά {ππεπίγ 6] 6.8 
απᾶ ια ἔοαν Ἠγίηρ ΟΡ θα γ65 Σε]] 
ἄοπππ απιά υγουβμηρρεᾶ αοῦ {λμαῦ 
βυθοῦ οη {π6 ἴμτοπεθ, ΒΙΠΕ, 

ὅ Απποπ; Ἠαλεία]αμ. Απᾶ ἃ γοῖσα 
σαπη6 Του ἢ γοπη {Π| {ΠΤ ΌΤΙ, 58 Υ- 
Ίπρ, αἷνθ Ῥγαῖδε ἴο οὔὐ οί, αἱ 
ο 5. βεγγαπίβ, Υε ὑμπαῦὺ θα 
Ἠϊπη, {Π|6 5181] απιά {Π|0 ρτοεαί. 

6 Απᾶ Τ Ἠεαχᾷ ας 16 πεγθ ἔ]ε γοῖσθ 
οὗ ἃ στοαί τηπ]ἰπᾶς, ἃ Πα α8 ἴ]ια 
γοῖσςθ οὗ ΤΥ ΥΤ6Υ5, απᾶ ἃ5 {πα 
νοῖσο οὗ πη]σηί ἰΠπππάςτς, 5αγ- 
ἴηρ, Ἠα]ο]α]αα: Τον [ια Ποτά 
οἷν ἀοά, πε ΑΙπηϊσΗίΠ, τεϊσπε{ῃ. 
Τιεί 8 τα]οῖσθ απᾶ Ῥε εχοθεζἵπρ 
ρ]αᾶ, δηᾶ Ἰοὺ Ἡ5 ρἶνο {]ιο Ρ]ουγ 
τπ{ο Ἠΐπη: ΤΟΥ ὕΠ6 πηαγγΊασο οἵ {πε 
Τιατη) 18 οοπη8, απ 15 πν][ο Πα ἢ 
τηϑθ Ἠογβο]{ τεαᾶσ. Απα 15 τας 
δίνη πηΐοὸ ΠΟΙ {ναί 516 βου 
ΔΥΥΔΥ ΠΘΥΒ6]1 ἴῃ πο Ππθη, Ῥ]σΗ{, 
απά ῬΌΤΘ : ΤΟΥ {πο Ώπο Ἠπαπ 15 ὉΠ 6 
χ]ρηίεοτς δοὺβ οὗ ὑπ βαϊηΐβ. Απιᾶ 
16 βαϊψ ππίοτης, γε 6, Ῥ]οβδεᾶ 
316 {116Υ ΒΟ αγα Ῥιάάεπ {ο μα 
1ηαΥ1Ίασο Απῃρεν οἳ {μα Τιατηρ. 
Απ 6 δα πηΐο της, Τμ656 αγα 

10 ἴνπο πονάς οἳ ἀοᾶ. πᾷ Τ Με] 
ἄοππι Ῥε[ογε Ἠ15 {θεῦ {ο του ΒΡ 
Ἠϊπα. Απά ο βαϊδα ππ{οτηςθ, Φ6θ 
οι ἄο 1ὖ ποῦ: Τ απ ἃ {61οπγ- 
φετναπύ σι {περ απᾶ ἢ {ΠΥ 
Ῥτεί]γαοι ἴ]αῦ ΠΟΙ ἐπ {οβί- 
ΙΠΟΠΥ οἳ «εβας: ππογ»μΗρ ἀοᾶ: 
{ΟΥ ὑΠ6 ζδβππογ οὐ 6515 15 {μα 
ΒΡ οὗ ῬγοβΗΘογ. 

1 ἍΑπά Τ ραπ {Π6 πεαναηπ ορθπθᾶ; 
δ Ῥεμο]ᾶ, α δ ους, απιά. 
Ἰα {ιαῦ βαῦ ΊΠογεοῃ, ὃσεα]]αοά 
ΤΡ Δ π] απᾶ Ἔναες απᾶ ἴῃ τ]ση{- 
60Π5ΠΘΡΡ Π6 οί ]πᾶρε απά ππαΚθ 

12 ναν. Απά Ἠ15 665 αγὸ ἃ ἤδιηθ 
οἵ Ἀγα, απᾶ προιπ 5 Ἠοαᾶ αγε 
ΊΠΑΠΥ Οἰπάεπιδ; απᾶ Ἡο Πδ ἢ ἃ 
δὴ δρα, ὙΠΟ ΠΟ οἨ6 

18 Ἰσιογδίμ Ῥαί Ίνα ἸήπηβαοἩ. Απᾶ 
Ἡο ᾖδ αγταγοᾶᾷ ἴῃ ἃ ραγπιοπύ 
αβργϊη]κ]οᾷ νι Ῥ]οοᾶ: απᾶ 15 
ΊΦΙΠ6 15 οα]]εᾷ Τ]ιε Ἠγονᾶ οὗ ἀοᾶ. 

14 Απά ἴμαο δυτηΐϊθβ σης ἃγ0 ἴῃ 

ο» 

η». 

-- 

ορ 

[ζο] 

1 ἀν. 
πανε 
βαϊὰ, 

29 τ. 
αἰγιο ἐπε 
ασεξ ΟΥ̓ 
ἴπε ασ65. 

8 ΒΟΠ1ο 
αποϊοηι 
Δα Ποσὶ- 
{165 οτηϊξ 
οαἰϊοὰ, 

4 8ρ0πΠο 
αποῖοί 
Δα ΠΟΥ ῖ- 
{165 τοδὶ 
αἱρρεὰ 
ἴῃ. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

9 ὅτι ἀληθὶναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ" 
“ ν εφ 

ὅτι ἔκρινε τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, ἥτις 
ἔφθειρε τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ 
5 δί Ν 4 “ / ᾽ Σ ας τὴ 
ἐξεδίκησε τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ τῆς 

Ν 2} των . , ” 3 3 χειρὸς αὐτῆς. καὶ δεύτερον εἴρηκαν, ᾿Αλλη- 
λούϊα᾽ καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς 

-“ ΄“΄ "2 

4 αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύ- 
5”! 

τεροι οἱ εἴκοσι καὶ» τέσσαρες, καὶ τὰ τέσ- 
ο Ν ΄ “ “ “ σαρα ζῶα, καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ τῷ 

6 ’ 3 Ά οῦ θ ΄ 9 λ ̓ ” Α Ἔν" ὦ 

καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, λέγοντες, Αμήν 
. ἥν. Ἀ ΔΝ - / 

ὅ ᾽Αλληλούία. καὶ φωνὴ ἐκ τοῦ θρόνου 
ἐξῆλθε, λέγουσα, Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν" ἡμῶν 

- - ω] 

πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, καὶ!” οἱ φοβούμενοι 
ΟΝ 12 ς Ν Ν ς ΄ Ν 

6 αὐτόν, καὶ οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. “καὶ 
" ε ᾿ / ὅν ν ς 
ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς 

/ - 

φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βρον- 
τῶν ἰσχυρῶν, λέγοντας 15, ̓ Αλληλούϊα᾽ ὅτι 
ἐβασίλευσε Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ. 
χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιώμεθα5, καὶ δῶμεν τὴν 

/ ᾽ ον ο 35. ς / 8.5 ’ 

δόξαν αὐτῷ" ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, 

“1 

ς 5 “ ς 

8 καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν. καὶ 

ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον καθα- 
" / 106. ΑΥ̓ " ΄ Ν ρὸν καὶ λαμπρόν τὸ γὰρ βύσσινον τὰ 

ὃ / , .᾿ - Ὁ ί πρ Ν / 

ϱ δικαιώματα ἐστι τῶν ἁγίων, - καὶ λέγει 

μοι, Τράψον, Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ 
- ἢ 

γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι, 

Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοί εἰσι τοῦ Θεοῦ", 
Ἂν; / ”- ” “ » ΄σ 

10 καὶ επεσον ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ 
ἐ ἘΠ , “ ὁ 

προσκυνῆσαι αὐτῷ καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή 

σύνδουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελφῶν σου 

τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ" 
- - / ας Ν / 519 

τῷ Θεῷ προσκύνησον᾽ ἡ γὰρ μαρτυρία τοῦ 
3 - Δ “ “ 

Ἰησοῦ ἐστὶ τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 
Δ 19. Ἀ .. Ν 3” , 9 1 Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ 

5 / σ / οὖ ε ’ άν} 3 

ἰδού, ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐ- 
’ 

τόν, καλούμενος”. πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν 
- ὲ 9 

13 δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. οἱ δὲ ὀφθαλ- 
Ν 3 ον ἐπ 21 Δ / Ων Ἅ ας Ν μοὶ αὐτοῦ ὡς"! φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κε- 

κ᾿ μα. ᾿ δαὶ εξ ” 
φαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά’ ἔχων ὄνομα 

,ὕ ΟΥ ᾿᾽ Ἦ 3. Ἂχ ν ) ή 

γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν ἢ εἰ μὴ αὐτός, 
, 90 ασ 

13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον”' αἵ- 
- - « / 

µατι καὶ καλεῖται 9 τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ὁ λό- 
“-“ - Ν Δ ” 

14 γος τοῦ Θεοῦ. καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν 

7 οπι. τῆς 

8 οπι. καὶ [εἰκοσιτέσ- 
σαρες) 

ὃ τῷ θρόνῳ 

10 ἀπὸ 

Ἡ τῷ Θεῷ 

13 Οπι, καὶ 

λεγόντων 

14 αᾶ ἡμῶν 

15 ἀγαλλιῶμεν 

16 λαμπρὸν καθαρόν 
17 “ - . 

(ματα) τῶν ἁγίων 
ἐστί 

18 (-νοὶ) τοῦ Θεοῦ εἰσί 

19 ϱπι. τοῦ 

30 Μανῃ. οἩι. Κκαλού- 
μενος 

31 ρῃι. ὡς 

33 ῥεραντισμένον τεπὶ, 
ποῖ πιαγῇ. 

35 κέκληται 
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Ἠθανον {οἩΠογεά Ἠϊππ απροπ ΜΓ 
Ἰ9Υβ6Β, ο]οῦ]μθᾷ ἴῃ Άπα πε, τύ 
απᾶ ο16θῃ. 
15 Απά οτί οὗ 5 πποπ{Ἡ σοεί]ι 8 

5887} 5υογᾷ, ὑπᾶὖ τι} 16 Ίο βλοι]ά 
51ηἶῦ6 {16 πδϑοη5: απᾶ Π6 5128] γτι]6 
{π6 πὶ τ] ἃ χο οὗ Ίποπ: απᾶ [6 
ὑοαάε{]ι [Π6 νήπερτεβς οὗ {Π6 ἤθγοθ- 
6558 απά πα] οὗ Αηϊσμίγ ἄοἀ. 
16 Απά Ίο μα οἩ 15 νεβίπτα, απᾶ 
ο 118 ἐμ]ρ]ι ἃ πατης υπ θίαν, ἘΔ να 
Ομ ΚΙΝα, 4η Ι,οπ. Οὗ 7, 0Π 05. 
17 Απᾶ 1 βὰν απ Απσε] ςαπᾶΐιρ τ 
πο Θα, απᾶ Π6 οτ]εᾷ ση ἃ ]1οτά 
νοῖσθ, βαγίησ ἴο 411] ὑπ6 {ον]ς ὑπαῦ 
Ην ἴῃ {πὸ τηϊᾶβὺ οὐ Ἠθαγοι, ΟοπΠλθ 
απᾶ ρα Π6Υ γοιχβε]νες τοσείμαγ πη- 
{ο Π6 ΒΆΡΡΕΥ οὗ {πε στοα{ ἄοά: 
18 Ἐ]αί γο 1παγ οαῦ {16 ἢ65}}) οὗ 

Κίηρβ, απά {π6 ἢθβηῃ οἳ Οαρίαϊη», 
απᾶ ἴ]ιο Πθβ]ι οὗ πηϊσΗίψ πηθΏ, απᾶ 
{πο ἤρβῃ οὗ Ἠοβθς, απᾶά οἳ ]επα 
παῖ Ες οἩ 1116Π1, απιᾶ ἴ]ιο ἤθβῃ οἵ 
411 τηθη Ῥοῦ] ἔτθθ ατπᾶά Ῥοπᾶ, Ῥοῦ]ι 
Β1η81] αι ρτεαῦ. 
19 Απᾶ Τ βαν; ὑπ6 Ῥοαβέ, απ ἴ]ο 

Κίηρβ οὗ {με εατί]ι, δ {1εἰγ ΑΥΊΠΙΘ8 
σαΐ]εγεά {ορεί]αγ {ο τηα]κο ταν 
αραἰπςῇ Ἠϊτη {μα εαῦ οἩ {16 ΠΟΥΒΘ, 
απᾶ ασαϊηεῦ Ἠ15 αΥΠΗΓ. 
20 Απ {π6 Ῥοαξί σας ἴα]αῃ, δι 
πὶ Ἠϊπη μα {αΐδε Ῥτορ]μεί, ἔλπαί 
πποιρ]ῦ πηΙγασ]θς Ῥείοτο Ὠΐτη, Ὑγ1}}} 
ψ]]σ] Ίο ἀαοεῖναᾶ ἔἶατα ὑπαῦ δᾶ 
γοσα]νθᾷ πο ππατ]ς οὗ {π6 Ῥοαδί, δᾶ 
Ώιθια {ια πνογβμΙρρεᾶᾷ 15. Ίπηαρο. 
ΤΈ]οραο θοῦ ππογα οαδί αἨτο 1Πίο ἃ 
Ία]κο οἳ το Ῥαγηῖης σι Ῥγπηβίοπθ. 
21 Απᾶ ἴμο τοηηπαη{ ππεγο 5181} 
τ ἴλο ϑοσᾷ οἵ Πτα ἐμπαὺ δαῦ 
προπ {Π6 Ἠο9υβθ, ΒΟ ἢ Αποτά Ῥτο- 
οεεεᾶ οπῦ οὗ Ἠ5 πποπἩ: απᾶ 81] 
ιο ἔον]β σοῦ Π]εᾶ 1 {Π6}Υ 
ἤθ5}. 

20 Απᾶ Τ βὰν απ Απσεὶ οοπιθ 
ἄουππ 1γοτα Ἡθανεῃ, Ἠανίισ {πο Κεγ 
οὗ ιο Ῥοέέοπι]εβς Ρ15, απἆ ἃ ϱτεαί 
ομαῖη ἴῃ 15 παπᾶ. 
9 Απά Π6 Ἰαῖᾷ Ἠο]ά οἩ {πῸ ἄγασοιι 

ἐπδῦ οἹα βογροαπ{, νυ] 15 6Π6 ἀεν]ι] 
απᾶ βαΐδῃ, δα Ῥοτπιᾶ Ἱήτη ἃ ἐποα- 
586 ΥοαΥΑ, 
8 Απά οί Ἠϊτη Ἰπίο ὑπ Ῥοΐίοπι- 

1655 Ρ10, απᾶ δια Ἠϊπη πρ, αππά δεί ἃ 
5681 Ἱροη Ἰήπα, ὑμπαὺ Ἡα 5ῃου]ᾶ ἄε- 
οοῖνο {16 πιαΙοΏΒ πιο τηογθ, {11} {Π6 
Ὀιοτραπᾶ γθατς βλοτ]ά θὲ Γα]β]]οᾶ: 
απᾶ α[ίαον ὑΠπαῦ Π6 τητδύ ϱο Ἰοοβϑᾶ ἃ 
Ἠ{ί]ο ΒεΒΒΟΠ. - 

1881 

Ίθδανοπ {ο]]ουγοᾶ ἴση προη ἰδ 
101568, οἸοῦ]μεᾶ ἴῃ πο Ἠπα, 

16 νέα απ Ῥαχα. Απᾶ οαὖ οὗ 118 
τ τ} Ῥγουθθαᾶ αεί] ἃ ΒΗΘ. Εγονᾶ, 
{πα τ 1 Ίο β]ιοπ]ά επ]{ο {16 
ΠΟΠ: απιᾶ Ίο 5118} τα]ο Έπθπα 
τμ ἃ το οἵ Ίγοη: απᾶ Π6 {1 εαζ- 
οὐ] {Π| 1πίπερτοςς οὗ {Π6 Ἠθγςσθ- 
ηθβς οὗ ἴ]αο τοῦ οἵ Αππϊσμις 

16 ἄοᾶ. Απᾶ ο μια} οἩ 115 ραχ- 
πηθηξ δα οἱ 5 Π]Ρ}} ἃ πατης 
ΙΓ{ΘΠ, Κτκνα ΟΕ ΧΙΝΟΒ, ΑΝΡ 
ΤΙΟΒΡ ΟΕ ΤΟΕΡΒ. 

Απᾷ Τ βαν 201 προ] βίϑῃηϊηρ 
ἴῃ {ο βατ; απᾶ Π6 ἑετιεᾶ να ἃ 
Ἰοπά νοῖσε, βαγίιπςσ ἴο 81] ἴμο 
Ἀνθ λα ΠῪ ἴῃ τηϊᾶ Ἠθδανει, 
ΟΌσπιο απ Ῥο ραϊηῃδυθᾶ υορεῦμεν 
ππ{ο ια σγοαῦ ϱπρρεν οἳ ἄοά; 
ὑλαῦ το τῇδ οαῦ ἴμαο ἢθβ]ν οἳ 
Ἰάπσς, απᾶά ἴ]α Παβι οἵ ὃσαρ- 
ἰαΐπς, απά ἴμε ἢθβ οὗ τηϊρηΐν 
1ΠΘΠ, απ {Ππ6 Ποβ]ι οὗ Ίοχβ6β απιά 
οἳ παπα ναί 516 ΠατθοἨ, απιά 
πο Πορ] οὗ 8411 τησ, οὐ} ἔγθθ 
απιᾶ Ῥοπᾶ, απᾶ βπια]] απά τες. 

Απάᾶ Τ βὰν {πο Ῥοαβί, απ ἴμα 
Ίήπρς οἳ {π6 εατζ], απᾶ {Πεῖν αχ- 
11168, σαΐμεγεά {οσείμεχ {ο πηα]κα 
παν ασαϊπδί Πΐτη ὑπαῦὺ εαΐξ ὍΡΟΝ 
{6 ἨοΥβ6, απᾶ ασαϊπδῦ Π15 αἲΤΗΤ. 

90 Απᾶ {πὸ Ῥοαβδῦ τνας {ακοπ, απᾶ 
ὙΠ 1} πη πο Τα156 Ῥτορ]ιαῦ {λιαί 
πτοαιρρῦ {Π6 εἴσης ἴῃ 15 εἱρ]ί, 
τιλθγ ον] ο ἀοοθιτεᾶ λεπτα 
Ειαῦ Ἰαά γϑοοϊγϑᾶ ο ππαχ]ς οὗ 
{ο Ῥοαβύ, δια ἴ]σατη ας ντου- 
βΙήρρεά 15 Ίπασε: {μεν ὑνγαΐῃ 
ὍΘ οαδὺ αἩνο ΙΠίο {Π6 Ία]το 
οἵ το ἐπαῦ Ῥππδ γη ]ι' Ῥγίτη- 
Βίοπο: απᾶ ἐπ παρε Ὕεναο ΚΙεᾶ 
ση] {πὸ 5γογα οὗ Πτα ποῦ εαῦ 
ὍΡΟΝ ἐπ6 ΠΟΥ͂ΒΘ, δυθη, έλα 5ιρογᾶ 
ὙΠΟ οαπηθ {οτι οι οἳ 118 
πποι{]: δα 411 ἐπ Ῥιγᾶς πεγε 
Ἠ]]οᾷ νι {πὶ Π65}.. 

2Ο Απά 1 βαν απ απσε] οοπιῖης 
ἄοσπ οτί οἵ Ἰθανοι, πανῖις {Π6 
ΚΟΥ οὗ ἴμο α.γ5δβ απᾶ α ρτεαῦ 

9 ομαῖηπ 4ἶπ 15 Ἰαπᾶ. Απά Τε 
Ἰα1ᾷ Ἠο]ᾶ οὐ {ιο ἄνασοπ, {πὸ οἷά 
βογραη{, ΒΟΉ 18 ο Ὦεν1] απ 
Βαΐαπ, δ Ῥοτπιά πω 1ου ἃ 
οιβαπᾶ γοατ», απᾶ οὐδ ήτα 
ΙΠ{Ο πο α.γβδβ, απᾶ μα σέ, αιᾶ 
βοα]εά ἐξ ΟΥ̓́Θ Πάπα, ἐλαί Ἰα 
β]ιοπ]ά ἆσααῖνο ο παΙοΠΒ το 
1ΠΟΥΘ, τ} 01] 11ο ἐποπβαπά Ὑ ΘΑ 85 
5Ποι Πα 06 Ππαρμεᾶ: αὐὔου {15 Ἡε 
τητιϑὺ ο ]οοβαᾷ Του ἃ 1{{16 {11η68. 

17 

1 ορ 

19 

21 

[όν] 

1 ατ. 
τη θ- 
Ῥγοδ ΟΡ 
ἐπ 11ο 
ο) ἐπα 
ἱέεε- 
11088. 

265. 0116. 

505, 
οἱ} αν} 
ἐγὶ) ει) 
α΄. ο]ιζ{{- 
απο]. 

1 τ, 
προ). 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ἸΩΆΝΝΟΥ. ἐξ5 -Ἱ 

- ” ” } / Ἅ, “ 5 5 

τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευ- 
- Δ κοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καὶ" κα- 3 οπι. καὶ 

15 θαρόν, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύε- 
΄“΄ σα “ 5 Ξ - 

ται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ" ' πατάξῃ 
. »” Ξ ν ποτὰ Αα. 95 4(. ὃκπ εἰ» τὰ ἔθνη" καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ 

ο] ΄ Φ , 

σιδηρᾷ’ καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου 
το τε ΑΝ ΟΝ ΟΠ ποὺ ΤΡ πῆ τοῦ θυμοῦ καὶ Ὃ᾽ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ “6 οι. κα 
παντοκράτορος. καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ 

- ” ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ἡ ὄνομα γεγραμμένον, 
Ν , Ἂν » ᾿ 

Βασιλεὺς βασιλέων καὶ Κύριος κυρίων. 
τ Ψ ο ΕΣ ς “ 5 ἄνα ἐς δ ἐς 

17 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον εστώτα εν τῷ ἡλίῳ 
. “Ὁ / ’ ων, ΞΕ 

καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ, λέγων πᾶσι τοῖς 
΄ ” 4 

ὀρνέοις τοῖς πετωµένοις”' ἐν µεσουρανήµατι, 57 πετοµένοις 
΄ υ Ἂ ΄-“ -“ 

Δεῦτε καὶ συνάγεσθε” εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ 38 συνάχθητε 
᾿ 20 30 ο ο / , ᾿ 

18 μεγάλου ; Θεοῦ, ἵνα φάγητε σάρκας βασι 29. τὸ μέγα 
λέων, καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σάρκας 80 (τοῦ 

- / σ “ 

ἰσχυρῶν, καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθη- 
” 3 3 ( -» 31 Ν , / 2 31 ᾿ , μένων ἐπ᾽ αὐτῶν”], καὶ σάρκας πάντων, ἐλευ- αὐτούς 
᾿ / - 

θέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν καὶ 
/ 

μεγάλων. 
αν Ν ΄ 

19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίον, καὶ τοὺς βασιλεῖς 
- ”- Λ ΄“΄ 

τῆς γῆς, καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συν- 
΄ 5 ο Ἐ ηγμένα ποιῆσαι 83 πόλεμον μετὰ τοῦ καθη- 33 ααά τὸν 

, 3 “τῳ Ν “ 

μένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, καὶ μετὰ τοῦ: στρα- 
’ . ἴω 3 ’ Δ 

τεύματος αὐτοῦ. καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ 
, “ μετὰ τούτου ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας 38 μετ αὐτοῦ 

Δ - ΕῚ ων 9 

τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε 
Ν / ἐν 

τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ 
- ο / αμα - 

τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτου ζῶντες 
» / ς ’ Ψ ' / “ μὰ 

ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς 
κ , 34 ὁ α 35 60 ο. Ν ς ὰ οι πα / τὴν καιομένην"! ἐν τῷὮ θείῳ' καὶ οἱ λοιποὶ 5: τῆς καιομένης 

η κ - Ξ - 
ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου 35 οπι. τῷ 
ἳ ος κ η » / . 5ο , 
ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐκπορενομένῃ Ὃ ἐκ τοῦ στό- 5) ἐξελθούσῃ 

δ“. ν ῃ 
ματος αὐτοῦ" καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθη- 
σαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 

- Ψ ”/ - 

20 Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ 
5 ολ ” Δ - 1 “ 3 ’ 

οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖδα! τῆς ἀβύσσου, 

] ου 

ΩΣ ς2 

.] “- 

κλεῖν 
ον [τὸ / 3 ἘΝ δ “ .} - 

καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 

9 καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν 
ἀρχαῖον, ὃς ἐστι διάβολος καὶ” Σατανᾶς, καὶ 5 αὐ ὁ 
ον τὸς / ΕΣ ἀπὼν γν 
ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, καὶ ἔβαλεν αὐτὸν 

. ΔΝ 8 ΔΝ » λ ᾽ / 3 Ν ΡῚ ᾽ , 

εἰς την ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν αὐτόν", καὶ 3. οπι. (ν) αὐτόν 
/ ” , ” - “ 

ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ 4 ἔτι τὰ ἔθνη 

ὰ ἔθνη ἔτι", ἄ λεσθῃ τὰ χίλια ἔτη" τὰ ἔθνη ἔτι, ἄχρι τελεσθῃ τὰ χίλια ἔτη" ὅ οπ. καὶ 
5 ᾿ -- ὃς 

καλὶῦ μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν 
χρόνον, 

ο. 

ὁ λυθῆναι αὐτὸν 
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1611 
4 Απᾶ Τ βατ; ἴἨχοπθβ, απᾷ ἴπεγ 

βΒαῦ ὍΡΟΝ {]οπι, δα ἡπᾶρτηθηῦ ναξ 
βῖνεπ πηΐο ατα: απᾶ 1 βαν; {Π6 
501115. οἳ ἔλετα {μας σοῦ Ῥομεαθοᾶ 
{ου ἴ]ιο πΙπθβς οἵ “6515, δα Το 
{πο ποτά οὗ ἀἄοᾶ, απᾶ νέα δᾶ 
ποῦ πογβμῖρρεᾶ ἴμο Ῥεαβί, ποθι Ποὺ 
Ἠῖ8 Ίπαρσα, πο ΠΟΥ Πδα τοεσρῖνεᾶ Ἠ15 
ΤΥ. προηπ {ιαῖν {ογτεηθεαάς, οὐ ἴῃ 
{ποῖ Ἠαπᾶςδ; απ που Ἠνεᾶ απᾶ 
τορι να Οτ1β{αΠιοαβαπάγεαχ. 
ὅ Βαὺ ἴ]ο ταοβί οὗ ἴ]ο ἀεαά Ἠνεᾶ 

ποῦ ασαῖῃ πη} {16 {Πποπβαπιά γθαΥς΄ 
ΟῚ Ἠπίβμεα. ΤΠΙΒ 15 πο Πχβί 
ΥΘΡΙΥΥΘΟΙΙΟΠΣ. 
6 Β]οββεᾶ απᾷ Τιοῖγ 15 πὸ ἐπαῦ μδΐ ἢ 

Ῥαγὺ ἴῃ {πῸ Ενδί τοβαγθοίοἩ: ΟἿ 
ΒΟ. {πΠ6 βοοοπά ἀεαζῃ Πα πο 
ῬΟ0ΠΥοΥ, θαὺ ἔλαγ 518}1 Ῥο Ῥυϊθβίβ οἵ 
αοᾶ, απᾶ οὗ ΟΙτ1βὲ, απᾷ 5181] τεῖσιι 
τὶ ἢ Πΐτη ἃ ἐιοδαπᾶ γεατς. 
7 Απά πηεη {π6 ἐποπδαπᾶ γθεαΥβ 

αγθ Θχρ "θα, Βαΐαπ 5181] Ῥα Ίοοβεά 
οαὖ οὗ 15 ΡΥΙΡΟΠ, 
8 Απ 581] σο οπῦ {ο ἀεοαῖτο ἴ]ιε 

ηαΜΙΟἨΦ ὙΠΟ ἢ 876 ἴῃ {Π6 Του απαχ- 
{6γς οὗ {Πε εατ{Ἡ, "ος απᾶ Μαρορ, 
{ο σαΐλεν {ποπ {οσεῦπεχ {ο Ὀα 6: 
{Π6 ππηρεν οὗ ΠΟΙ 15 ἂ5 ὑπ6 βαπᾶ 

[οὗ {1ο 56α. 
9 Απᾶ {ποὺ πτεπί πρ οη {π6 Ῥγθαᾶἴ]ι 

οὗ {πα οατί], απά οοπιραβδεᾷ {πα 
6ΑΠΠΡ οὗ πα Βαϊπῦς αροτῦ, απ ἴπα 
Ῥε]ογεᾶ οἱίγ: απᾶ το οαπης ἆοππι 
{χοπ ἀοᾶ οπῦ οἱ Ἠθαγεηπ, απᾷ ἆθ- 
νοπταᾷ {ματῃ, 
10 Απά {π6 ἄανιῃ Πιαῦ ἀοοεϊνεᾶ 

ἔ]αετη, πτας εαβῦ Ἰπ{ο {Π6 18 κ οὗ Ώτο 
απᾶ Ῥγπηβίοπθ, ΠΥ 6 {π6 Ῥοαδί απᾶ 
Όλο {α]5ο Ῥγορλεῦ ατα, απᾶ 5181] 6 
ἑοπππεπδεᾷ ἆαγ δα πὶρΗ{, {ον εναν 
δια εγεν. 
11 Απάᾶ Τ 5807 ἃ σγοαῦ πἨ]{ο {Ἠχοπο, 

δια Πήτη ελαί βαΐῦ οἩ. 10, ἔτοπι γγηοβα 
{4ος ἴ]ιο θαυ δα {πε Ἠθαναι Πο 
απαΥ, απᾶ {εγθ γγα5 Του πο Ῥ]αςθ 
ἴον ἔ]ιθπῃ. 
19 Απάᾶ 1 βὰν π6 ἄθαᾶ, βπια]] απιᾶ 

ρτοαί, βίη Ῥαίογο ἄοά: απᾶ [ο 
ῬοοΚκβ Ί6γο ορεπθᾶ: απᾶ αποίλθν 
Ἐροο]ς πναβ ορεπεᾶ, πηϊο] 18 {με 
φοοί οὗ Ἠΐα: ἃ {π6 ἄεαᾶ γογα 
Παάσεᾶ οπῦ οὗ ποθ (ήιρσς πγῖο] 
ψ/ΘΥθ πυϊ θη πι {1ο ῬΟΟΚΒ, δοοογᾶ- 
ἴπρ' {ο {μαῖν ὙὑγοΟΥ 5. 
18 Απά {πο βοῶ βρᾷγϑ πρ {πὸ ἀθαᾶ 
ὙΠΟ ππεγθ ἴῃ ἰδ: απᾶ ἀἆθαῦ]ι απᾶ 
"611 ἀε]νενεᾶ τρ {π6 ἄεαά νο] 
Υ6ΥΘ ἴῃ {Ἠοπα: δα {]εγ πνεγο {πᾶρεᾶ 
ΕΥ6ΙΥ τηαπ αοθοχᾶἵηρ {ο {]ιεῖν ΤΟΥ 8. | 

1881 
4  Απά Τ βατ ΥΟΠΘΒ, απᾶ {λατ 

Ρας απροἩπ ἔμεπι, απᾶ Ππάρετησηί 
γγαβ ϱΊπεπ πηΐο {ΠΘτὴ: απ 7 8ατῦ 
{16 5015 οὐ πετηα ὑπαὺ Πα Ώασπ 
Ῥε]μεαάαεᾶ {ον ἴ]ιο {δββπποπσ οὗ 
16815, απά ΤῸ ο πογ οὗ ἀοᾶ, 
απά Επ] ας πγογβ]ηρραᾶ ποῦ ἔιοα 
Ῥοαβί, πδείζμεν 15 Ίπαρο, δ Υ6- 
οαϊνεᾶ ποῦ {πα ππαχ]ς προ Επδῖγ 
Τουθηθδ πα προπ {λαῖν Ἰαπᾶ: 
απιᾶ {πεγ Ἠγες, απιᾷ γοϊσηθᾷ πὶ ἢ 
ΟΠ γῖδῦ ἃ (ποαξαπά γθαΥβ. ΤῈΘ 
γοϑῦ οὗ {πο ἄεαά Ἰϊγθᾶ ποῦ τι] 
πο ὑποιιβᾶπμα γεανς Ποπ] 6 
Επ]ρμεά. Τ]ή5 15 ὑπὸ Ἠγρί ταβσ- 
χθοβίοη. Β]εβδεᾷ απ ΠΟΙ͂Υ 15 Τε 
Όιαῦ αυ ρατί ἴῃ λαο Ανρί ταρ- 
χθοίίοπ: 09Υ6Υ {Π6βο ἴ]α βεσοπᾶ 
ἀεαί] Πδ 0} πο 1ρογαυ; Ὀπί {ΠΥ 
βΠαΙΙ Ῥο Ῥρτ]εβί5 οἵ ἀοᾶ απᾶ οἵ 
Οµτ]ςί, απ 588] ταῖστι σγϊδ]ι Ἠήτη 
38. (ποπδαπά γεατ. 

Απά θη {πὸ {ποπξαπά τοαχς 
απο Ἠπὶςμαᾶ, Ῥαΐαπ 518} Τε 
Ίουβεά οαὖὐ οὗ Ἠϊ5 Ῥγϊΐδοπ, απᾶ 
5118] οοτηθ Του] {ο ἀεσαῖγε ἴ]ια 
ΠΕΙΟΠΡΒ ὙΠΙΟἩ αὖο ἴῃ {πὸ {ον 
60ΥΠ6ΥΒ οὗ {Ππ6 θαυ, ορ απᾶ 
Μᾶαρορ, {ο σαΐμεν ἴ]αεπι {οσείμεν 
{ο ὑπ Ἱναχ: {Π6 πππΙΡαΥ οὗ ΠΟΤῚ 
15. 88 ἴ]ο βδηᾷᾶ οἳ {πα 5βθὰ. ἀπᾷ 
{ποὺ σοηῦ τρ 0ΥοΥ {π6 Ῥυθδα ἢ 
οὗ {ια ϑδυθῃ, δια οοπιραββθᾶ {ῃ6 
ΟΑΙΠΡ οἵ {Π6 βαἴπ{β δροαΐ, δα {πὸ 
Ῥο]ουϑᾶ αγ: απ ἤγθ ὀδπιθ ἄογγῃι 
δοπῦ οἳ Ἠθατεῃ, απᾶ ἀενοιτεᾷ 

10 {Πετα. Απά ὑπὸ θυ} ἐπα ἀεσθιγεᾶ 
{Π|61}} γγαςβ οαξΏ Ἰηΐο {Π6 Ίακα οὗ 
ᾖγο απᾶ ΡΥΠΠΡΙΟΠΕ, ὙΥΠΘΥΘ 816 4150 
{μα Ῥθαϑῦ δηα {]ιο {αΐβ6 ργορῃθῦ; 
δα 1ου 5118}] Ῥο ἐουτηθιίθα ἄαγ 
απ πϊρηὐ ΤΟΥ εγου απιά 6Υ0Υ. 
Απά βαν ἃ στοαῖ γε {Ἠτοπο, 

δια Ἰήπι ὑπαὺ δαῦ προπι 16, ΕΥΟΤΗ 
Ὢ'Ποβθ ἴδοθ {π6 θαυ απ {Π6 
Ίδανεν ἢθα απγαγ; δα ἴ]ιετα σας 
Του πᾶ πο Ῥ]ασο Του ποθ. Απᾶ Τ 
βαπ/ ὑπ ἀεαᾶ, {πο ρυϑαῦ δα {Π6 
5118], βίδα] ρ' Ῥε[ογα ὑπὸ {ΠΥ ΌΠ6; 
απιά ῬΟΟΚΒ πγετο ορεπθᾶ: απᾶ δῃ- 
οὔ αν ῬΟΟΚ τνας οροπαᾶ, υη]ῖσ] 15 
ἐλ δοοῖ; οἵ Η{6: απ {π6 θα γγεγε 
Ἰπᾶρεᾶ οτί οὗ ο {π]ηρ5 ΒΘ ἢ 
ΤΟΥ τυ] ύθη ἴῃ ἐπ 6 θΟΟΚΒ, αοσοοτᾶ- 
ἴπρ' {ο {πεῖν σου κϑ. Απ πε 588 
Ραγο πρ {πὸ ἆθαα νο] πγογθ ἴῃ 
165 απᾶ ἀοαί]ι απά Ἠαάςς ρανο πρ 
{π6 ἆθαᾶ πο] ππουθ ἴῃ {]δπη: 
δα Ώιεγ τοῦθ Ἰπᾷσεᾶ αγ6ιγ 
τη αοζοτᾶῖπς {ο ὑπ 6 1} πποτκΒ. 

σι 

ς» 
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ΤΟΥ, αιι- 
ἐμογὶν 

3 Β0πηθ 
ἃ ποϊθηῦ 
Δα ΠΟΥ - 
{165 τοδὰ 
ΤᾺ 

8 8ΟπΠΙ6 
δι ποϊθηξ 
αιιζλοτῖ- 
{165 1ῃ- 
5οτί/γοπι 
σοᾶ. 

46τ. 
πιο ένα 
απεξ ο 
ἐμ αθεδ. 



Ι 

1 

1 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 
ας 

4 Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐ- 
ῃ Ν / σα / ο η ΑΙ Ν 

τοὺς, καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς" καὶ τὰς ψυχὰς 
- ,᾿͵ Ἁ 

τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰη- 
- Ἁ - - 

σοῦ, καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες 
5» / - 

οὐ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ, οὔτε τὴν εἰκόνα 
Ε) “ Δ ) ἐλ ΔΝ 6 σον ΔΝ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ 

μέτωπον αὐτῶν", καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν' 
καὶ ἔζησαν, καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ Χρι- 

στοῦ ἢ χίλια ἔτη. οἱ δὲ: λοιποὶ τῶν νεκρῶν 
3 ΟῚ “ 

οὐκ ἀνέζησαν ἕως!” τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. 
} « » / 

ὃ αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. μακάριος καὶ 
ιά ς Ἁ - 

ἅγιος ὁ ἔχων µέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ 
Εν ἧς ἓν ῃ ς θά ε , 13 πρώτῃ ἐπὶ τούτων ὁ θάνατος ὁ δεύτερος 

αἰλρὲν » ’ 3» ” ς - ᾿Ξ 
οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ 

Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσι 
᾽ Ε] -πδς Ιλ ” 

μετ᾽ αὐτοῦ " χίλια ἔτη. 
. ῳ 

1 Καὶ ὅταν τελεσθη τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται 
ς “ “ σ΄ αν 

8 ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, καὶ ἐξε- 
λεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσ- 

- ΄- Ν Π 

σαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Τώγ καὶ τὸν 1 
/ ” » Μ' " 10 / . Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς πόλεμον 

ἣν ς . ΔΝ 1τ ς ε δις - ’ 

ὧν ὁ ἀριθμὸς" ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 
- ἈΞ Ν “ - 

9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ 

σπ 

ἐκύκλωσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ 

τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην καὶ κατέβη πῦρ 
3 - Θ α19 » »“" 2 νά Ν ’ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ] ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατέ- 

ς - 

0 φαγεν αὐτούς. καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν 
3 Ν Ε) ; » 3, / [9 ν 

αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς 
μή 

καὶ θείου, ὅπου" τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδο- 
᾿ ο Ν , « Α Ἂ 

προφήτης" καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ 
νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

-- Καὶ εἶδον θρόνον λευκὸν μέγαν 3!, καὶ τὸν 
/ δι 2 » Έ ΑΟ / καθήμενον ἐπ᾽ αὐτοῦ, οὗ ἀπὸ” προσώπου 

ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ 

2 εὑρέθη αὐτοῖς. καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, µι- 
-“ ’ ” 

κροὺς καὶ μεγάλους", ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ 

Θεοῦ”, καὶ βιβλία ἠνεῴχθησαν 35 καὶ βιβλίον 

ἄλλο ἠνεῴχθη “Ὁ, ὅ ἐστι τῆς ζωῆς" καὶ ἐκρίθη- 

σαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς 
ἢ κ 3 » κα ν ς 

8 βιβλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. καὶ ἔδωκεν ἡ 
/ Ν η » δ ΔΑ Ἀν θά 

θάλασσα τοὺς ἐν αὐτῇ νεκρούς Ἷ, καὶ ὁ θάνα- 
τος καὶ ὁ ἅδης ἔδωκαν τοὺς ἐν αὐτοῖς: νεκρούς 23" 

Υ " ἈΦ ΔῊΝ » κ 
καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, 

7 τὸ θηρίον 8 οὐδὲ 

ν᾽ ΓΟ 

9. οηῖ, αὐτῶν 

10 αᾶ τοῦ 

1 ρηι. δὲ 
13 ἔζησαν ἄχρι 

19 δεύτερος θάνατος 

1 "»- 2Ιαγᾳ, ααὐᾶϑ τὰ 

15 ρῃιϊ, τὸν 

16 αᾶ τὸν 

17 αζᾶ αὐτῶν 

18 ἐκύκλευσαν 

19 ρηι. ἀπὸ τοῦ Θεοῦ 
τειοῖ, ποὺ ΊπαΤ4. 

30 αὖᾶ καὶ 

3 μέγαν λευκόν 

33 ααᾷ τοῦ 

33 τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς 
μικρούς 

3 θρόνου 

ὅ ἠνοίχθησαν 

36 ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη 

37 νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ 
33 νεκροὺς τοὺς ἐν αὖ- 
τοῖς 
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πε 

ἘΕΝΥΕΤΙΑΤΊΟΝ ΧΣΧ. 14 ΧΣΧΙ. 11. 

1611 

14 Απᾶ ἄδαί]ι 86 1ε]] τοῦθ οα5ῇ 
ἴηἴο {6 Ία]κο οἳ τα: {115 15 {π6 
βοσοοπᾶ ἆθαί]. 
15 Απά π/ἩοβοδεΥγοΥ πας ποὺ {οππᾶ 
νέοι ἴῃ ὑπ Ῥου]ς οὗ 1116, τνας εαβί 
1150 ἴ]ε Ἰα]κο οὗ ἤνα. 

ΟἽ Απᾶ ΣΤ εν ἃ ΠΟΥ ΠΘἈΥΕΠ, δ 
ἃ ΠΘῪ ΘΑ: {ον {π6 ἢγδὺ Ἠδαναιι, 
Δ} ο ἢγθὺ θαυΐ σοῦ Ῥραββδοᾶ 
Αγ, 8) {Π6 76 πγαβ πο ΤΠΟΥΘ 568. 
2 Απά 1 90 βατ ὑπ Ἠοιγ Ο1ἱΥ, 

ΠΘῪ «{6}1|58 16} οοπῖπσ ού ΤΟΠ 
αοά οτί οἳ πϑᾶνθῃ, Ῥυθρδυθα ἃ5 ἃ 
Ῥγίᾶε αἀογπες ἔου Ποὺ Ἠπβρατιά. 
8 Απά Τ πραγ ἃ ργοαΏ νοῖσς οὖ οἵ 

Ἠθανγεη, βαγ1ης, Ῥε]ο]ᾷ, ιο Ταῦεν- 
ηπο]ο οἳ αοά {5 να] πηθι, απιᾷ Ίιο 
νο] ἀνγα]] ντ] ποσα, δα ἴογ 5]α]1 
Ῥο Ἠ15 Ῥδορίθ, απά ἄἀοά Ἠπιβο][ 
58Π8} Ῥο τιν {]ιστα, απ ὂε {πῃ 61} 
αοᾶ. 
4 ἉΑπᾶ ἄοᾶ 5181] προ ατα 81] 

ἴρανς τοπ {]αεῖν οσα: απά 11θγο 
β]α]] Ῥε πιο 1Πογθ ἀδαί], ποαϊἔ]ιθυ 507- 
ΤΟΥ, ΠΟΥ οτγίης, ΠΘΙΓΠΘΥ 5Ώα]] (ογε 
Ῥα αγ ΠΊΟΥΘ ραΐϊπ: ΣΟΥ πε ΓΟΥΤΗΘΥ 
ΏΗηρς αγθ ραβδες απ/αΥ. 
ὅ Απ ο {]ιαί βαῦ προτ ο {Ἠνοπο, 

Βα 14, Ἔ Βε]ο]ᾶ, τα] 81] ἐπίῃ ρ5 
Ἠ6ύΥ. Απ ο βδ1 ππ{ο της, ὙΥΥ16: 
ὩΣ {π656 σου β αγθ ἴτπο δ [αἰ }- 

0 Απ 6 βαϊα απ{ο της, Τὸ 15 ἄοπο: 
ἘΠ δὴ ΑΊρ]λα απ Οπερα, ἴ]ιο Ῥ6- 
βἰηπίπσ απ ἴ]ιο επ. ἘΤ πι] ρῖνο 
πηΐο τὴ ναί 16 αἴλμ]τοί, οὐ {πὸ 
ξοπηΐαϊη οὗ {Π6 ναῖον οἳ Το, Π6ε]γ. 
7 ἩἨο ἰ]ιαί ογογοοπηθί]ι, 5.181] ἴῃ. 
μου 811 ὑπίπρβ, απιᾶ Τ πι ο Ηἰβ 
αοᾶ, απά 116 518} "6 τησ 50}. 
8 Βυύ ιο ἔδυ], απᾶ ππρε]σνΊπς, 
Δα {πὸ αβοπηπαβ]α, απιᾷ τηΙΥᾷΘΥΘΥ5, 
ΔΑ ΤΥΠΟΥΘΙΠΟΠΦΘΥΑ, απά ΡΟΓΟΘΥΘΙΒ, 
απᾶ Ιᾷο]αίθγς, απά 81] Ἰανς, 5181] 
Ἠανο {]ιοῖν ρανί ἴῃ μα Ία]κο τ ΟΠ 
Ῥταγπιαί] 11} Ένα απιᾷ Ἠγηβίοηθ: 
νυμΙσ] 18 Π6 βοσοπιᾷ ἀεαίῃ. 
9. Απ {Πιογθ οᾶτηθ ππιίο 1Πθ 0Π6 οὗ 
{ο Β6ν6η Αρα], νήσο] να {ΠῸ 
βθνθη νίαΙς {π||1] οἳ {ιο βοναπ Ἰα5ή 

᾿Ῥίαρτιο5, ἃ {α]]κεᾷ τν] 1ης, βᾶγ- 
Γ1πρ, Οοπιο Μαν, Τ νη]] ΒΠΘΥ {]ιοο 
{ιο Ἐν]άς, ἴ]ιο Τιηῦ΄ς 116. 
10. Απά ο οδυ θεῖ της απγαγ ἴῃ {π6 
ΒΡ᾿ῦ {ο ἃ ρτοαῦ απᾶ Ἠϊσ] τηοῖΙπ- 
{αΐπ, Δα 5απγες τηε {πα} ογθαῦ οΙ{Ψ, 
{Π6 ΠοΙγ ο ογαξα]οπα, ἀθβοθμαϊηρ ουὐ 
οὗ Ἠδεαγεη ἔγοπη αοᾶ, 
11 Ἠαγνίηρ {μα ΒΊΟΥ οὗ ἀοᾶ: απά 

1881 

14 Απιᾶ ἆθαθ] δα Ἠαᾶαςβ ποτο οα5 
1Πίο ἴμο Ίαχαο οἳ νο. Τ]ας 15 
{ιο βοσοπᾷ θα, ευετ 1]ιο Ἰα]κα 

15 οἱ να. Απ Ἡ απ παδ ποὺ 
{οππά τι εη ἴῃ ιο Ῥουῖς οὗ 
η 1ο, Ίο πνας οαδί 1Ππίο {Π|6 Ία]κο οὗ 
Ἠτο. 

ΟἹ Απ Τ βὰν α πο Ἠθαγεη απᾶ 
ἃ ΠΟῪ οαΥ 11: ἴον 16 ἢγϑῦ Ἡθαγθῃ 
δια {πο ἢγϑὺ θαυ αὖο Ῥαββθᾶ 
ΤΆ ; απᾶ πα βθῶ 18 πο ΤΠΟΥΟ. 

2 Απ 1 βὰν 11ο Ἰιοῖγψ ΟἿ, ΠΟῪ 
Πογβα]6πη, οοπηῖπς (ον οτὖ οὗ 
Ἠθαγεπ Ίγοπι ἀοά, τπαάε χοαᾶγ 
88 ἃ Ῥτίᾶο δου "θα {ον Ποὺ Ἠπιδ- 
Ῥαπᾶ. Απά 1 Ἰοεατά ἃ ρτοαί 
νοῖσθ οτί οἵ {πΠ6 {πποπθ βαγίπς, 
Ῥο]ο]ά, ἴ]ιο (αβεγπασ]ο οὗ ἀοά 18 
πνζ] 1ΠΘΠ, απιά Ίο 51.811] 2πο]] 
τ ἢ {πετῃ, απ Όπου 5881] Ῥο Ἠ18 
Ῥ6οΡΙ68, απά ἀαοαᾶ Ἰυτηβο] ἢ. 5881] 
με γι ὤωθτη, 8 αγεῖ ὅε ελιοῖν αοᾶ: 

4 απᾶ Ίο 5181] νΊρο ΔΆ. 6ΥΕΥΥ 
ἶδαν {γοτη 1161} εσας; απιά ἆθαῖ]ι 
5881] Ὦο πο Ίπογε; πθΙ{μθυ 5181] 
ὕμουθ Ῥ6 τποαχπίηρ, που οτγίῃᾳ, 
ΠΟΥ ῬραΐἩπ, ΑἨΥ 1ΠΟΥΕ: {πα Βγβ 

ὅ π]ηρθ 816 Ῥαββεᾶ απαγ. Απᾶ 
6 {μαῦ βΙείἩ ον {Ππ6 {Ἠτοτια 
5814, Ῥε]ο]ᾶ, 1 τπα]κε 811 ισα 
Ἠθσγ. Απᾶ Ίο 5ο] 011, 4 η 1{α: 101 
6Π656 πγογᾶ 5 ἃγ6 {8 10}0{π| απιᾷ {πππο, 

6 Απ Ἡο βαϊᾷ ππ{ο πο, ΤἩεγ 816 
6016 {ο Ῥρα88. Τ απι {πο ΑΊρμα 
απ 1ο Όππερα,ἴ]ιε Ῥερίηπήηρ οι 
ο επ. 1 11 σῖνο ππ{ο Ἠϊτηα 
ναί 15 αἰμ]νϱί οἵ πε {οππίαϊ οὗ 

7 {1:6 πγαίεχ οὗ "ἴθ Τνεε]σ. Ἠσο {πὰῦ 
ογεγεοπιε{ί 518}} Πιλεν {1Π|6568 
{πϊπρβ; απά Τ 11 ΡῈ 15 αοᾶ, 

8 δηᾷ 6 5881} 6 τὴν 5οη. Βαΐ {ου 
ιο ἔθαγνμ], απ ππρεµενίηρ, ατιά 
αβοπηϊπαβ]θ, απιᾶ ΤΙΠΥΕΥΘΥΒ, ἃ 
{ογΠΙσα{οΥΒ, απᾶ ΒΟΥ6ΘΥΘΥ5, απιᾶ 
14ο]α{6τΒ, απᾶ αἲ] Πανς, {Π|6 1} ραγ! 
δλαἰζ "6 πι μα ]α]κα {Ππ|80 Ῥαγηεί]ι 
ἢ} Ἠτο απᾶ Ῥγπηβίοπε; πολι 
15 ὑμ6 βοεοπιά ἄεαί]. 

9 Απ λογο οαππθ οπθ οὗ {πο 
Β6ΥοΠ 856 15 ὙΠῸ ]αᾶ {ἢ 6 βθύθῃ 
Ῥον]β, Υυ]ο ἹὝοτο Ἰαάθτ ση] {Π6 
ΒεΥεη ]4588 Ρ]αρΊθεξ; απᾶ Ίο βρα]κε 
νη{ 1ης, ΒαΥΙΠΡ, Οοππθ Ἠ1{Π6Σ, 1 
συ] 6Ἠ6υγ {πΠ66 {π6 Ῥγ]ά6, [Π|6 π[ο 
οὐ ιο ΤιαππΡ. Απᾶ Ίο οαχτιεᾷ 
118 απγαγ Ίπι πὸ Κ στ {ο ἃ 1ποῖπ]- 
{αΐ ρτοαῦ αι Πϊσ]ι, ατιά 5Βῃθννοᾶ 
1ηθ πο Ἠοίγ οἱ σεγαξδα]στη, 
οοπηῖηρ ἄοππ οτί οὗ Ἠδαγεπ {γοτη 

ο» 

10 

11 αοᾶ, Πανίπρ {π6 ρ]ουψ οἱ ἄοᾶ: 

105, {116 
Ποῖ! εν 
«]εγδα- 
1611: 60111 - 
ἴπᾳ οι 
Ίιθιῦ οι 
4 
ποαυνολυ 

265. 
ἐα1)0}"- 
παοῖὶο. 

8 βοτης 
αποϊοιί 
Δα ΠΟΥ - 
{185 οχἶζ, 
8.4 Ῥο 
ἐμοὶ)" 
αοὰ. 

40 γ, 
Ἠγίέο, 
Τοδο 
10ο} Π9 
από 

ιν 
ατια (γιο. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 1019 

1: καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν 
λίμνην τοῦ πυρός" οὗτός ἐστιν ὁ δεύτερος 

16 θάνατος”. 33. καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ 
“ ΄ , 5 

βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς 
τὴν λίμνην τοῦ πυρύς. α | ὦ ; 

Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν 
ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὺς καὶ ἡ πρώτη γῆ 

-“ 1 ΔΝ « / 3 ” ” 

παρῆλθε], καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 
3 καὶ ἐγὼ ᾿Ιωάννης 2 εἶδον ὃ τὴν πόλιν τὴν 

ς / « ΔΝ / 4 ’ 5 ἁγίαν, Ἱερουσαλὴμ καινήν, καταβαίνουσαν 
ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ", ἡτοιμασμέ- 
νην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐ- 

8 τῆς. καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ, λεγούσης, ᾿Ιδού, ἡ σκηνὴ τοῦ 

21 

Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει 
μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, 
καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς ἔσται μετ᾽ αὐτῶν", Θεὸς 

4 αὐτῶνϑ᾽ καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς 1 πᾶν δάκρυον 
ἀπὸ! τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος 
οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος, οὔτε κραυγή, 
οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι ὅτι τὰ πρῶτα 

5 ἀπῆλθον. καὶ εἶπεν ὃ καθήμενος ἐπὶ τοῦ 
θρόνου "5, ̓ Ιδού, καινὰ πάντα ποιῶ τί, καὶ 
λέγει μοι, Τράψον ὅτι οὗτοι" οἱ λόγοι 

6 ἀληθινοὶ καὶ πιστοί εἰσι. 
Γέγονε", 

καὶ εἰπέ μοι, 
ἐγώ εἰμιῖὈ τὸ Α καὶ τὸ ϱ, ἡ 

3 Ἁ Ἀ λ /' 5 ΔΝ “ “ / 

ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω 
» ΄“ - - ο “ “ / 

ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν, 
1 ὁ νικῶν κληρονομήσει πάντα”., καὶ ἔσομαι 

υἱός. 
- 92 8 δειλοῖς δὲ“ καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις 

καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακεῦσι "3 
καὶ εἰδωλολάτραις, καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι, 

Ν - κ ἧς τ 
τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ 

Ν ἃς 6 / 5 / ΄ 94 

πυρὶ καὶ θείῳ, ὃ ἐστι δεύτερος θάνατος”'. 
3 υ 9ο - 

9. Καὶ ἦλθε πρός µε” εἷς Ὁ τῶν ἑπτὰ ἀγ- 
, - νο τ Ν ε ῃ / Ἢ 

γέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τὰς 
γεμούσας Ἵ τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχά- 

Ν 3 / ΕῚ 5 - Ὁ ΄ 

των, καὶ ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ, λέγων, Δεῦρο, 

δείξω σοι τὴν νύμφην τοῦ ἀρνίου τὴν 
10 γυναῖκα δ, καὶ ἀπήνεγκέ µε ἐν Πνεύματι 

9.8. ὧν ΄ Δ ς / δ ὦ ΄ 

ἐπ᾽ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέ μοι 
ς ς 

τὴν πόλιν τὴν μεγάλην,” τὴν ἁγίαν Ἱερου- 
“ » - Δ 

σαλήμ, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ 
- - ᾿ , - ΡΞ 

11 τοῦ Θεοῦ, ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ᾽ καὶ 

9 - / Ν Ακ ” ς 1 
αὐτῷ Θεὸς, και αυτος εσται µοι ο 

3) (οὗτος) ὁ θάνατος ὁ 
δεύτερό» ἐστι 

50 αάά , ἡ λίμνη τοῦ πυ- 
ρός 

ἀπῆλθον 

3 οπι. ἐγὼ Ἰωάννης 

ὃ 0η, εἶδον 

3 αάα εἶδον 

ὅ (Ηανῃ. τὴν ἁγίαν [ε- 
ρουσαλήµ, καινὴν εἶδον 
καταβαίνουσαν) 

6 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ 
τοῦ Θεοῦ 

7 θρόνου 

8 μετ᾽ αὐτῶν ἔσται 

9. Δ]αγ4. 0Η. Θεὸς αὖ- 
τῶν 

10 οηι. ὁ Θεὸς 

ΟΠ.. ὅτι 

1 ἐκ 
19 

τῷ θρόνῳ 

ποιῶ πάντα 

δ ΠΟ. μοι 

(Ίανᾳ. Ἱράψον ὅτι 
Οὗτοι) 

πιστοὶ καὶ ἀληθινοί 

Τέγοναν 

(ἐγὼ) οπι. εἰμι 

ταῦτα 31 0Ἠι, ὁ 

τοῖς δὲ δειλοῖς 

Φαρμακοῖς 

24 εν ο 
(ν) ὁ θάνατος ὁ δεύ- 

Ττερος 

35 (ν) οπι. πρός µε 

36 αᾶ ἐκ 

3, τῶν γεμόντων 

33 τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρ- 
νίου 

39. ρηι. τὴν μεγάλην, 

80 ϱπι. καὶ 
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μον Ἡσ]ιί 10ας Ί]κο τπιηΐο ἃ βἴοπο πιοβῦ 
Ῥγθοίοιδ; 6ΥΘ6Π {Π| ἃ Ί48Ρ6Υ Ρίοπο, 
οἶθαγ ας ογγβία], 
12 Απᾶ Ἠαά ἃ πα]! σΥοαῖ απᾶ Ἠϊρ]ι, 

απᾶ μα Ίπνε]νο σαΐθ», απᾶ αἱ ἴλα 
ραΐθβ Ίπεῖ]νο Απρε]β, απά ΤαΠΙ6Β 
νἸ{ίεη {πούθοη, Πίο] 816 ἔλα 
παπιέθ οὗ {π6 ὕνγοῖγο {110 65 οἳ {Π6 
οή]άταει οἳ [5786]. 
18 Οπ {πο Ἐϊαβί ἴηγεο ραΐθς, οη ἐμ 

Νοτι{ηγεο σαΐθΣ, οπ {πὸ βοῦ!η {ητεἙ 
ραΐθ», δα οἵι {π6 ὙΥ δϑύ {ος ραΐ68. 
14 Απά {πὸ ντα] οὗ ιο οἷν πᾶ 

{ππο]νο {οτπάκΙοΠΒ, απά Ἱπ ]οπι 
ἴλο παπηες οἳ ἴμο ὑπε]νο ΑΡοβί]ες οἵ 
ιο Τιαπιῦ. 
15 Απᾶ Ίο ἐπαὺ {α]]κοᾷ τ 0} 1ηθ, 

Ἰαά ἃ σο]άσπ τοθᾷ {ο ππδαβΙχο {με 
ο1ψ, απᾶ {Π6 ραΐες {Πεγεοξ, δᾶ ἴμε 
να] {που θοῦ, 
16 Απᾷ ἴ]ιο ο εί] {οπγδπατε, 

απά {ιο Ἰοησί]ι 15 85. Ίαγρο ἃ5. ἴμο 
Ῥγοαᾶ ία: απά Π6 ππεαβατε(] ἴ]ιο οὐ 
αὶ ἢ ἴ]ιο τοθά, ἴπγε]νο ὑπουβαπᾷᾶ Γ11- 
Ίοηρβ: {πὸ Ἰεησίῃ, απά {πὸ Ῥγεαά Μη, 
απιᾶ {π6 Ποϊσ]ιῦ οὗ 16 ατα ο πα]. 
17 Απά Π6 ππδαργθᾷ [Π6 γγα]] {1ιεγο- 

οὗ, απ. ἨἩππάτες, απά {οτῦγ, απᾶ Τον 
οαβ1{8, αοοογάῖπρ {ο {πο τπθαβ"τε οἳ 
8 ΠΠ, ὑπαὺ 15, οὗ {π6 Απρο]. 
18 Απά {π6 Ῥι]άϊπς οὗ ο πγα]] οὗ 

16 τας οἳ «αββ6Υ, απᾶ {π6 οἵψ πας 
Ῥαγθ σο]ά, 1]κο ππ{ο οἶεαΥ ρΊαβ». 
19 Απάᾶ {πῸ Του δ οι οὗ {πο πα] 

οὗ ὑπὸ οἱ πνογο ραγπ]ςδ]θᾶ ὙΠ α1] 
ΙΠΑΏΠΘΥ Οὗ Ῥγθσίοαβ ΒίΟΠΘΒ, ἘΤ]ο 
αγεδί {οππᾶαῦοι Ίγαβ 1αβρ6Υ, ἴ]α 
βθοοπᾶ ΡαρβμΙΤοθ, ὑπ ἐπὶγ ἃ Ομα]- 
66άοΝγ, {πὸ {οτι απ Ἐππεγα]ᾶ, 
20 Τ]ιο ΕΠ ΒατάσοπΥσ, {π6 βἰχίῃ 

ϑαγαϊαβ, {π6 βογοη{]ι ΟἨγγδο]ία, {Π6 
οἱσΏί] ΒΟΥ], ὑπ6 πη ἃ Τορα”, 
{π6 {επί]ι ἃ ΟἨΥγβορταβας, {π6 6]6- 
γϑηΐ ἃ 980] 0}, π6 ὑννθ ἢ απ 
Απηθιμγ»ῦ. 
21 Απά ἴ]ο νεῖν ραῦθβ ΤΕΥ 

Ἄπγε]νο Ῥθαχ]5, γεν 5ενετα] ραΐε 
ναβ Οὗ οπθ Ῥδαχ], απᾶ ἴμο εἰγοεῖ οἵ 
ελα οἳγ νγὰϑ Ῥατθ ΡΟ], α5 10 Ὕετο 
{γαπβρατεπ{ σ]αβ8. 
20 Απάα Τ βὰν πο Τατηρ]ο {Πεγοδί: 
Ἐν πὸ Τιονά ἀοᾶ Αἰππϊομιγ, απᾶ 
{π6 ΤιατηΡ, αγο πὸ Τεπαρ]ο οὗ 10. 
25 Ἐλπάᾶ ἴμο ο πδᾶ πο πϑϑᾶ οἵ 

{πὸ ὅπη, Ἠηθίί]ιον οἳ {π6 Μοοπ {ο 
βμ]ηο ἴῃ Ὁ: Τον {πο ρ]ουγ οἳ αοᾶ 
αιᾷ Ἡρσ]ίατ 16, απᾶ πε Τατ) 15 ἴ]ιο 
Πρ {Π1εγαοἙ. 
24 Σ Απᾶ {ΠῸ πα{Ιοπς οἵ πετ πγη]ο]ι 

816 βαγεᾶ, 5811 ννα]]ς ἴῃ μα Πρ]ιί 

1881 
11ου 1]1σ]ιί τνας ΠΚ6 ππ{ο ἃ βἴοπθ 
τηοϑβῦ ΡΥΘΟΙΟΤΑ, ἃ5 16 γγεγο  148Ρ6Υ’ 
Ρίοπ6, οἶεα. α5 ογγεία]: Ἠανίης 
ὃ πα] σοι απᾶ Πϊρ]; Ἠανίηπρ 
ὄνον ὥραύθβ, απ αὖ {π6 2ραΐθς 
ἔγγοῖνθ απρε]ς: απά ΠΒΤΉ65 ντ]ζ- 
[θη {16Υθ6οΙ, ΥΠΙΟΠ 876 {ο παπΊες 
οἳ {ιθ ἔπγε]νο {π1ραςβ οὗ {π6 ολί]- 
ἄται οἳ Ι5ταςε]: οὐ {ο εαβί Ὕεγα 
ΊΊωγεε Σραΐες; απά οἱ {π6 πουΐῃ 
ἰῆγθθ 3ραΐθς; απᾶ οὐ ἔμο βοιίῃ 
ΏπιοῬ Σραΐθς; απᾶ οπ ἴ]ια ππορί 
Ώμγοο 3ραΐεβ. Απᾶ {πὸ γα] οἵ 
Όλο οἷν δα ὄνον {οππάαοπΒ, 
απά οπ παπι ἔγγονα ΠδΠΊ65 οἵ 
{1π6 ὕνοῖνθ αροβ{]68 οἳ ἴ]ιο Ἐιαπηῦ. 
Απᾶ Ίο {μαί βραἷο σι πο Ἠαᾶ 
{0Υ ἃ πιΘαΡΊΤΟ ἃ ρο]άσπ χοθᾷ {ο 
1ΠΘΑΞΊΤΘ πο οἵ{γ, απ πο Ἴραΐθς 
Ώλιογθοξ, απᾶ ὑπ να] ὑπουθοῦ. 
Απά ἴπο οἱῦγ Πε] {οπτραπαχο, 
απᾶ ὑπ Ἰετπσίῃ {Πιογοοί 15 ἃ5 
Ετοαῦ α5 ὑπ6ὸ Ῥνοααα: απᾶ Ίε 
1ΠΘαΦΙΥΕΙ {πο οἵιψ πι] {πε τοθᾶ, 
νεῖν {Ποπβαπᾶ {πτ]οηρς: ὑπὸ 
Ἰοπσί] απά {μα Ῥγοαςἴ]ι απᾶ ἴ]ιο 
ποῖρηῦ ὑπουθοῦ ἃγ6 θα]. Απά 
Ίο ππθαβαγθᾷ ὑῃ 6 υγα]] {ιαιθο, 
ὃ Ἠαπάνγεά απᾶ Γον απά ἴοαν 
σαῬΙζΒ, αοζογα πι {ο [6 πΠΘαΡΙΤΟ 
οὗ ἃ Ίπαπ, ἐμαί 15, οὐ απ απρε]. 
Απά {πὸ ΤῬπ]άϊπσ οὐ πο σγα]] 
Ώιεγθοί πγας Ι45Ρ6Υ: απᾶ {πο οἱἳγ 

μ᾿ [Ὡ͵ 

18 

14 

ή σι 

16 

ει 

1 [σο] 

Ὑγῶ85. Ῥτγο ρο]ά, Π|κ ππίο Ῥραγθ΄ 
19 ρ]αββ. Τλο [οππάαίίοπς οἵ ἴ]ια 

Ὑ78}} οἳ {πο οἵίψ γατα δου πη θα νηζ]ι 
8.11 ΤῊ ΠΟΥ Οἵ Ῥτοσίοαςβ Βἴ0ΠΘΡ. 
ΤῊ} ἢνϑύ Τοπη δύο Ίγας 148Ρ6Υ; 
{ΠῸ 5οεοπᾶ, ϑβαβθρῃῖγ; ἐμ6 ἐμϊγ, 
οΠα]εθᾶοπγ; ὑπ Του Π, οππογα]ᾶ; 

20 ὑπ6 ΠΥ, βατάοηπσα; πο βΙχί], 
βαγζπβ; Π6 βογοπ/{]ι, ΘΠ βο 6: 
{π6 οἱρηη, Ῥευγ]: {Π6 πΙπ{], {ο- 
Ῥρασ; {π6 ἑαπί], «Ἡγγδορταβθ; ἴ]ια 
οΙετοπίῃ, 4Ιαοϊπί]ι; ια ἐν}, 
ΕΙΠΘΙΗΥΕ6. Απά {Πο {πγε]νο 2σαΐθς 
ὙΘΥΘ {πγε]τε Ῥοαχ]β; Θ ἢ οπο οὗ 
[πο βεγεγα] Σραΐθβ γγὰβ οἳ οπθ 
Ῥοδαχ]: απᾶ {με εἰταεί οἵ ἴ1ο οἴίγ 
πας Ῥαγε σο], ὅ 85 1Ὁ Ίγογθ {ΥΑΠΡ- 
Ῥαχεπί ρ]αβ5. Απά 1 βὰν πο 
{οταρ]α ἰ]οτοῖτ: Του ἐμ Τιογᾷ ἄοᾶ 
ιο ΑΙπήρΠίγ, απᾶ ἴμο ΤιατηΡ, 
86. ἴμπο {επιρίο ὑπουθοῦ. Απά 
{Π6 οἱίγ πίῃ πο ποοᾷ οὗ {πὸ 
ΡάΠ, ΠΟΙ ΠΘΥ οἱ {πὸ τόμ, {ο 5Πῖπο 
προ 16: οΥ {Π6 ρ]ουγ οὗ ἀοᾶ ἄτα 
Πρ θη 16, ὁ ηα 16 Ίατπρ ἐπουθοῖ 

24 15 λαο Τάτ. Απᾶ {π παίϊουβ 
5811 τπαἰ]ς Τδτηϊᾶθὺ {ο Ἠρ]ί 

1 ατ, ζι- 
πιίπαν. 

2 6τ. 
Ῥογίαῖδ. 

505, 
ἰαρὶς 
ἰακζιὶ 

«00, ὁ" 
δαρρ]ζγε 

5ος, 
{γαγιδ- 
Φαγεπί 
αϑ οἶας» 

ἐμ 0 Γ 

ΤΟΥ, ὃν 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθ ΐ ' Φωστηρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, 
/ . Ι ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι ἔχουσάν 

τε τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσαν 33 πυ- 
λῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέ- 

[ή ΕῚ ΄ 

λους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, 
ο - / “ - “ “ 
ἅ ἐστι τῶν δώδεκα φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσ- 

/᾿ λε] Ε ΄“ ΄ ΄ 

13 ραήλ. ἀπ᾽ ἀνατολῆς, πυλώνες τρεῖς' “ἀπὸ 
βορρᾶ, πυλώνες τρεῖς' ἀπὸ νότου, πυλώνες 

κών ᾽ κ - - 
τρεῖς καὶ ἡ ἀπὸ δυσμῶν, πυλώνες τρεῖς. 

Δ - - τά 

1: καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχον ὃ θεμελίους 
ὃ "ὃ Ν » ᾽ -“ 30 37 ἐς / “ / ὥδεκα, καὶ ἐν αὐτοῖς Ὁ “ὀνόματα τῶν δώ- 

ν Ν 6 - 

καὶ ὁ λαλών 
3 9) “-“ φ 33 / - ας 

μετ᾽ ἐμοῦ εἶχε κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα µε- 

ἐς ᾽ / «8 ’ 
Ιὅ δεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. 

ἐφ ᾿ / Δ λ “ » δὰ 
τρήσῃ τὴν πόλιν, καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς, 

Λ “ ας 
16 καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς, καὶ ἡ πόλις τετράγω- 

νος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς τοσοῦτόν 
» 309 Ὁ 40 ΔΝ / ᾿ » ΄ ἐστιν 3 ὅσον καὶ Ὁ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε 

Ν / σ΄ / κ , “8 

τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα 
/ γ᾿ Ν “ Ν Ν , Δ Ν χιλιάδων τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ 

“ “ / ΄ λ ΙΤ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί. καὶ ἐμέτρησε τὸ 

τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαρακοντατεσσάρων 
“ μή . , 

πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου. 
Ν 41 ς η ’ 43 “ , 2 ΙΝ καὶ ἦν ἡ ἐνδόμησις"" τοῦ τείχους αὐ- 

ΡΝ 2/ . ς / , 
τῆς, ἴασπις' καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρόν, 

« "ἰ » Α 
19 ὁμοία 3 ὑάλῳ καθαρῷ. καὶ οἱ θεμέλιοι τοῦ 

’ “ / 8 / / τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κε- 
κοσμημένοι. 
« ’, / λα / λα ὁ δεύτερος, σάπφειρος ὁ τρίτος, χαλκηδων 

ς / ς ε ᾿ 1 
ὁ θεμέλιος ὃ πρῶτος, ἴασπις 

, ο 6 , / 
90 ὁ τέταρτος, σμάραγδος" ὁ πέμπτος, σαρδό- 

ὃ «ς σ ΄ 45. « σ δ 

νυξ᾽ ὁ ἔκτος, σάρδιος δ΄ ὁ ἕβδομος, χρυ- 

σόλιθος᾽ ὁ ὄγδοος, βήρυλλος' ὁ ἔννατος, 
- , / ας » 

τοπάζιον ὁ δέκατος, χρυσόπρασος ὁ ἐνδέ- 
. ς ΄, ᾿ ΄, 

κατος, ὑάκινθος ὁ δωδέκατος, ἀμέθυστος. 
»Ξ 9 « / - / ΄ 3 

51 καὶ οἱ δώδεκα πυλώνες, δώδεκα μαργαρῖται 
ιν 5 ο - , 3 3 κιν 
ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὺς 

μαργαρίτου᾽ καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυ- 
/ ε “ 

:9 σίον καθαρόν, ὡς ὕαλος διαφανής ἢ, καὶ 
᾿ ΕῚ 3: 3 μι ή ς Δ / ς 

ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ ὁ γὰρ Κύριος ὁ 
“ Ν 

Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστί, καὶ τὸ 

53 ἀρνίον. καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ 
2 “ ιο) {- 

ἡλίου, οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν ἐν Ἔ 
ος ή ον / κ κά 91 μὴ) "Ὁ ἐν 

αὐτῃ᾽ ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, 
ε “ 

9, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς ἢ τὸ ἀρνίον. καὶ τὰ ἔθνη 

τῶν σωΐζομένων ἐν τῷ φωτὶ αὐτῆς περιπατή- 

91 

33 

8: 

50 

40 

41 

45 

46 

47 

48 

ἔχουσα 

οπι. τῶν 

αα καὶ 

5 ἔχων 
διῶ ἢ Φιν 
επ αὐτων 

αάά δώδεκα 

αᾶ μέτρον, 

Οπι, τοσοῦτόν ἐστιν 

οι. καὶ 

οπι. ἣν 

ἐνδώμησις 

ὅμοιον 48 ρῃϊ. καὶ 

σάρδιον 

διαυγής 

οπι. ἐν 

(ΦΙατῃ. καί, ὁ λύχνος 
αὐτῆς,) 
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οὗ 16: απᾶ ἴ]ιο Κίηρβ οὗ {π6 θαυ ἆο 
Ῥυϊηρ' ἐπ νυ σ]ουγ ἃ πα Ἱοποταχ 1ηἴο 16. 
26 ἘΑπά [Π6 ραΐος οἵ 10 5181] ποὺ 

Ῥο αλα αὖ 811 Ὦγ ἄαγ: {ου {μθγ6 
5841] Ῥε πὸ πὶρΗ{ {πεγο. 
26 Απᾶ ἴ]ιαγ 5881] Ῥνϊηρ {Π6 ρ]ουγ 

δια Ἠοποτγ οὗ {π παδΙοΏς Ἰπζο 10. 
27 Απᾶ {πανε 5ΠαΗ Τη πο 7156 οΠ{6Υ 

1Π{ο 15 αἩπγ ὑμπὶηρ ὑπαὺ ἀαβ]οίῃ, πεῖ- 
{ποὺ μα ύβοθυθυ σου κοῦ αΏοπηῖπα- 
(10, οὗ. παρε ἃ 116: Ῥαὺ {ποὺ 
γης 41.186 τει ἴῃ 11ο Τι τη} 5 
Ῥοοκ οἳ ἴθ. 

ΘΟ. Απᾶ Ἰο 5Πδυγθαᾶ πιο ἃ Ῥᾷγ8 
Ίψεν οὗ γγαῖεν οἳ 116, οἰθαν ἃ5 ΟΥΥΕ- 
(41, Ῥγοοθθαϊηρ οτὖ οἳ {πὸ {γοπο οἵ 
αοᾶ, απά οὗ {π6 Τιαπηῦ. 
9 Τὴ ἴμο τηϊᾶϑὺ οἵ {Π6 βίγϑοὺ οὗ 14, 

απᾶά οὐ οἰ ὕΠ 6. [46 οὐ {πο 1Ίνεχ, 1ὔας 
ἴλιεγαο ἴμπ6 ἰγθθ οἳ ἴθ, το Ῥατο |΄ 
ὕνγθιγθ τη Υ οἳ ἔγαϊύβ, δη4 γ]Ἱο]- 
οἆ ΠΟΥ ἔντιῦ οτετγ τηοηΐῃ : απ ἔ]ο 
Ίεανες οὗ {Π6 ὑγ86 Ἱπεγο ΤΟΥ {6 Π68]- 
1ηρ οὗ {πο παβΙοΏς. 
8 Απά ἴμεγο 5181] Ῥο πο ΤΠ070 

οπ1βο, Ότο ο {τόπο οὗ ἀοά, απά 
οὗ ιο ΤιατηὮ 5181} ΡῈ ἴῃ 16, απ 15 
βεγγατιζς 5118}} 6ουγο Ἠϊτη. 
4 Απάᾶ ἴμεγ ελα] 566 ἢϊ5 {ασθ, δι 

Ἠϊ5 πΠαπηθ δμαΐϊΐ ὂε ἴῃ ἰλιαῖν ἴοτο- 
Ἰεαᾶς. 
ὅ ἙΑπᾶ ἴμεγο 5881] Τα. πο πὶρ]ί 

ἴ]ογα, απά ΠΟΥ πεεᾷ πο οαπᾷᾶ]ο, 
ποϊηον Πρ οὐ μα 5, Τον {Π6 
Τιογ ἀοά ρίνθῃ ἴπατη Πσ]ό, απᾶᾷ 
ΠΟΥ 5118] τεῖρτι [Ὁ 6Υ6γ Δα ΟΥ̓ συ. 
0 Απᾶ Ίο βαια ππΐο γτη6, ΤΉΘ56 

βαγΊπσς αγὸ [αἰ {π| απᾶ ἔστι. Απᾶ 
{π6 Τιογᾷ ἄοά οἳ {π6 ΠοΙγ Ἐτορ]ιαίς 
βοπύ Ἠϊ5 Απροι {ο 56 τιηΐο [15 
βουυϑηΐθ Ίο ΓΠΙπρβ ὙΙΕἩ τητιρί 
ΒΠΟΥ ΤΥ Ῥο ἆοπο. 
Τ Ἐε]ο]ά, Τ εοπιο απο]: Ῥ]ερεεά 

15 π6 {]ιαί Ἱκοορεί] {ιο βαγπισς οἵ 
{Π6 ῬΤΌΡΠΘΟΥ οἳ 0115 Ῥου]ς. 
8 Απά Τ 1 ομη βασγ {π656 {μῆησς, απ 

Ἰοανᾶ {παιη. Απά πει 1 ]αᾶ Ἱεανά 
απᾶ 56ο, 1 611] ἄοππι, {ο ππονβμῖρ 
Ῥοΐοτα {πὸ {οεῦ οὗ {ιο Απηρε], π]σ]ι 
β]οανγεᾷ τηο {π6ρο {πρς. 
9 ΤΏΡ βαϊζ] Ίο απίο 1ης, ἜΡοῦ 

Όλοι ἆο 16 ποῦ: Του Τ απ. {11γ {ο]]ουγ- 
βογγαη{, απᾶ οἳ {πν Ῥνγαείηταοι {πὸ 
Ῥτορβαίς, απᾶ οὐ ἔ]ιοπα πν]]ο]ι χδερ 
{πὸ βαγίηρΒ οὐ {1Π15 Ῥοοῖς: πνοΥβΗίρ 
αοᾶ. 
10 Απ Ίο βαῖ ππίο πιο, 5681] ποῦ 

{Π6 βαγΊπρΒ οὗ {ο Ῥτορμθςγ οὗ {Π15 
Ῥοο]ς: Του {110 {1π16 15 αὖ Πδηῇ, 

1881 
ἐμουθοῦ: απᾶ {πὸ κἰηρθ οἳ με 
Θαυἢ ἆο Ὀτίπρ ὑΠπ6]7 ρ]οΥγγ ἰπΐο 

25 10. ΛΑπᾶ {π6 1ραΐες ὑπουθοῦ 518} 
ἴῃ πο Ὑ|56 "6 α]ιαί Ὦγ ἄαγ (οΥ 
Ίλογο 5181} Ῥε πὸ πὶρῃΐ {πεγε): 

26 απᾶ {Π6Ὺ 518}1} Ἐνίπρ {Π6 ρΊοιγ 
απά {π6 ποποῖμ" οὗ {πο παβίοΏΒ 

27 Ἰηΐο Ἱ6: απᾶ ]ογο 5181] ἴῃ πο 
προ οη{6Υ 1π{ο 16 απγμῖπρ ὅπη- 
οἶεαπ, οὗ π ἴλμαί ὅτπακείῃ απ 
αροπαϊπαίοι δα ἃ 116: τί οπ]γ 
{αγ Πίο] ἃγ6 πιει ἴῃ {πα 

«λλΤιαιηρ’ς ῬΟΟΚ οὗ 116. Απᾶ Το 
5ηανγοά τηο ἃ 11πεν οὗ παίεν οὗ 
16, Ῥτ]σμί αξ ογγβία], Ῥτοσεε- 
Ἰῃπσ οαὖ οἵ {π6 {πγοπε οὗ ἄοά 
απιά οὗ 4ο Τιατη, ἵπ ἐπ6 τηϊᾶβὺ 
οἳ {χο βἰγοαῦ ὑπουθοῦ. Απά οἩ 
15 βΒιᾷο οὐ πα 1Ίνου απᾶ οἩἨ. 
Όιαῦ ντας ὅἴμο ἴτεο οὗ Ἠΐ6, Ώθδαι- 
ἵῃπς Ίππε]το Οπιαππεν ο {γτι{5, 
γἰε]άϊπρ 1055 ἔλα ονεγ πιοπ{]: 
απιᾶ {16 Ίεανας οὗ ἴμο {186 πεγα 
ΤΟΥ {π6 δα] οἱ ὑπ6 παβΙοπΒ. 
Απ Ἴπογο 588] Ῥο Τπο ΘΠ 56 ΔΗ͂ 
ΊΠΟΥΘ: απᾶ ὑπ {πγοπο οὐ ἀοᾶ 
απιᾶ οἵ {π6 Τα Ε]ια]Π1 θ6 ογο- 
ἴῃ: απᾶ ἷ5. βεγναπ{ς 518}1 ἄο 

4 Ἠϊτὴ βεγνῖος; 8η6 ὉΠΟῪ 51|8}] 566 
Ἠ]ς ἴδοθ; απιά Π15. πατης ϱλα[ῖ ὃς 

δ οὐ ἐμαῖν {ογεμοθαάς. Απ ἴ]θνο 
51.811 ϱο πὶρ]Ε{ πο ΤΟΥ ; απ {πετ 
ποσά πο Πσ]μί οἳ Ιαπ1ρ, ποαϊιθν 
Ἰσ]ί οὗ απ; {ου {π6 Τιονᾷ αοᾶ 
5881] ρῖνο Έ]απι Ηρ]ις: απᾶ ἴἶεγ 
5181] τοῖσιι ΒΓΟΥ 6Υ6Υ απιᾷ 6ΥεΥ. 

6. Απ Ἰα δα ππίο 1ης, Τ]οβο 
ππογᾶς 816 ΓΔ 10 Π{π| απιᾶ ἔστι: πᾶ 
{π6 Τιοτᾷ, {Π6 αοἄ οἳ {πΠ6 5ρῖ 15 
οἳ {ιο ρυορμοίβ, 5επί ἷ5. αΏσα] 
{ο βἩατγ ππ{ο Ἠ15 Βογναπίς {88 
Ώήπρς πη]ῖσἩ τητιςί, ΒΠΟΥ ΤΟΎ οοτπε 

τ {ο Ῥα5δ8. Απά Ῥαμο]ᾶ, 1 οοπια 
απΙσ]]γ. ἈἘῬ]ερεεᾷ 5 Ἰα ἴλπαί 
Ἱεαερείῃ πο πονάς οὗ ἴ]ια Ῥγο- 
ῬΠΘΟΥ οἳ 015 Ῥοοῖς, 

8 Απά Τομ ατη Ίο ἐλαῦ πραγ 
ΔΗ βατ’ ἔποςε {1ήπςβ. Απιᾶ πετ 
1 πραγ απᾶ ραπ, 1 {611 ἄοσνι {ο 
ὍΟΥΒΠΙΡ Ῥοΐογα {πὸ [οοῦ οἳ {16 
απηροὶ ὙΠΟ β]θπγεῖ το {]θρο 
πρβ. Απά Ίο βα1δ] ππ{ο τηο, 
566 ποι ἄο Ὁ ποῦ: Τ απι ἃ {α]- 
Ἰουγ-ϑουναηῦ ιν {Π66 δα 1 
Ώψ Ῥτοίμγοη {Π6 ῬγορΠείς, δηᾶ 
στ] {ποτη γν]]ο]ι Ίεαοερ {]ιο ποτᾶᾷς 
οἳ {π15 Ῥοοῖς : πποτρΒῖρ ἄοᾶ. 

Απιᾶ Π6 βα1ζ]ι πη{ο πα, Φ6α] τοῦ 
τρ {πα πγονάς οὗ {πΠ6 Ῥγορ]θςσγ οὗ 
15 Ῥοοῖς; {ου ἐπ {ἶπιο 15 αὖ Παπά. 
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ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΞ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

σουσι 9" καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσι 
᾿Υ / 3 Α δ » -“ ” ” / 

τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν αὐτῶν εἰς αὐτήν. 
Ν ς α μι 2 Ν “ 

95 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν 
εκ . κ᾿ .» »” τα στ 

20 ἡμέρας (νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ)" καὶ οἴσουσι 
[ κ κ » 

τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐ- 
ο Ν 2 Ν ΙΑ. 3 ϑ.ν “ 27 τήν' καὶ οὐ μὴ εἰσέλθη εἰς αὐτὴν πᾶν κοι- 
- τας , - Ὁ νοῦνδ], καὶ ποιοῦν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος" εἰ 

Ν ς ΄ » “ / [ο φὰ 

μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς 
ο 8 ΕΣ 32 Ατοῦ ἀρνίου. καὶ ἔδειξέ μοι καθαρὸν; ποτα- 

ΔΝ ος ΄ Ν Φ Ψ, 

μὸν ὕδατος ζωῆς, λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, 
/ 5 “ - - 

ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ 
- » [, 3 “ 3 ο 

2 τοῦ ἀρνίου. ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς,” 
καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν ὃ, 

“" “ Δ Ν 

ξύλον ζωῆς, ποιοῦν. Καρποὺς δώδεκα, κατὰ 
-“ » “ Ν 

μῆνα ἕνα" ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν 
ΣΩ κ᾿ κ 

αὐτοῦ" καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θερα- 
- - “ 2 

3 πείαν τῶν ἐθνῶν. καὶ πᾶν κατανάθεμα οὐκ 
- τ ΣΝ ΝΘ ͵ - ὃν Λ - ἔσται ἔτι καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ 
ον 5 4. ον ὃς πα ἐξ ἘΝ Ἢ 
ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ 

’ ” “ ” ᾿ ’ 

4 λατρεύσουσιν αὐτῷ, καὶ ὄψονται τὸ πρὀσ- 
ἂς ᾿ κ - 

ὠπον αὐτοῦ" καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν 
Δ Δ ᾽ 5 5 6 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἐκεῖθ, 

κ᾿ η 3 - τ / κ κ 
καὶ χρείαν οὐκ ἔχουσιῖ λύχνου καὶ φωτὸς 
ς ε κ᾿ ᾽ ρα. 
ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτίζειξ Ῥαὐτούς 

Ν ΄“ “ 

καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

/ ΓΕΑ 
Ὁ µετωπων αὐτῶν, 

αἰώνων. 
- τ ὃ Καὶ εἶπέ μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ 

ἀληθωοί καὶ 9 Κύριος Ἡ ὁ Θεὸς τῶν ἁγίων 1" 
“ τι ΕῚ ,ὕ Ν ” . “ 

προφητῶν" ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ 
ὃ ἘΞ - δ “Ὰλ 2 “ἃ ὃ ΄ , ϐ » 
εἶξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν 

μακάριος ὁ 
- Ν / “ ,ὔ ο 

τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ 
βιβλίου τούτου. 

8. Καὶ ἐγὼ Ἰωάννης ὁ βλέπων ταῦτα καὶ 
ἀκούων", καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, 
έπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν 
τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 

Ν , “ /. ῃ , 
9 καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή᾽ σύνδουλός σου 
γάρ!" εἰμι, καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προ- 

ο ἂν 18) δ . 5 ῃ 
τ τάχει. ιδου, ἔρχομαι ταχύ. 

φητῶν, καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ 
, ῃ ᾿ κ Αα , 

βιβλίου τούτου τῷ Θεῷ προσκύνησον. 
ο «͵ 

Ι. Καὶ λέγει μοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς 
λόγους τῆς προφητείας βιβλίου 

/ μ.ο 16 ς ν᾿ Ἱπ Β ῃ 2 
τούτου ὅτι ὁ καιρὸς 7 ἐγγύς ἐστιν. 

τοῦ 

1088 

49. περιπατήσουσι τὰ ἔθ- 
γη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς 

ὅ0 οπι. καὶ τὴν τιμὴν 

61 κοινόν 5 ὁ ποιῶν 

1 ρηϊ. καθαρὸν 

3 (καὶ τοῦ ἀρνίου, ἐν 
μέσῳ τῆς πλατείας αὐ- 
της. Μεσέ, ποὺ ηναγ6.) 

ὃ ἐκεῖθεν 

4 ρηι. ἕνα 

ὅ κατάθεμα 

6 ἔτι 

7 αἄᾶ φωτὸς 

8 φωτίσει 5 αἲά ἐπ 

10 αά ὁ 

Ἡ (Κύριος,......προφη- 
τῶν, 
15 ; ἢ πνευμάτων τῶν 

19 ᾳ(ᾷ καὶ 

14 ἀκούων καὶ βλέπων 
ταῦτα 

15. οι, γάρ (εἰμί) 

16 ϱἨι. ὅτι 17 αὐά γὰρ 
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ἢ 1ου, 
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Χ 15. 41, 
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ἃ 41. 0, 

ῇ5. οὐ, 

"Ὅοιε, 
1) 

Ρτον. 80. 
Ὁ. 

ΒΕΝΕΈΤΑΤΙΊΙΟΝ ΧΧΤΙ. 11-- 951. 

1611 
11 Ἠο ὑπὰῦ 15 απῄταδί, Ἰοὺ Ἠήτη θ6 

τπήαδέ 5011: απά Π6 10} 15 Β]ΗΗΥ, 
1οῦ ἴση ΡῈ ΕΒ]{11γ 5111: απᾶ Ίο {πὸ 
15. πἸσμίθεοις, 1εῦ ᾿ΐτη ο τρ]ίθοις 
ΒΕΠ]: απά Ίο μαί 15. ΠΟΙ͂Υ, 1εῦ Ἠ]πα 
ΡῈ Ποῖγ 5Η]. 
15 Απ Ῥο]ιο]ά, Τ εοπιε ἀπ] ΚΤ, απᾶ 

ΤΩΥ͂ ΤΟΥ 15 Ἰ ππθ, Ἐΐο ρῖνο 
ΘΥ̓ΘΥΎ Τηδ) ΔΟΟΟΥ ΠΡ ἃ5. 5 ΟΥΚ 
588} Ῥο. 
181 απ ΑΊρ]α απά Οπιερα, Ἐ {πο 

Ῥορπιπίπισ δ {Π6 οπ6, ὑπὸ ἤγϑὺ μα 
{μα Ἰαϑύ. 
14 Ῥ]εςδεᾷ ἃγὸ {πον {πᾶ 4ο [15 

οοπηπηαπᾶ πες, πα ἴπογ τὰν Ἱανο 
γ]σᾗῦ {ο {πὸ ἔγθ6 οἱ Ἠῇ6, δια 1ηςΥ 
οπ{εν ἴῃ {μτοιρ]ι 0Π6 ραΐθς Ππίο ἴμο 
οςγ. 
16 Ἐν πὶποιῦ αγε ἆορβ, απᾶ 50γ- 

66Υ6Υ8, απ Υ/ΠΟΥΘΙΠΟΠΡΘΥΒ, ΔΗ Τατ - 
461618, απ Ι4οἱαί6ΥΒ, απά τ Ππο50- 
ονου 1ογεί) απ τηα]ςε{] ἃ 116. 
16 Τ Ἱορας Ίανο βαπῦ τηῖπο Απροθ], 

{ο (οβΏΐγ ππ{ο σοῦ {Π|56 {] 165 1 
ὑπ6 ΟπΥομθβ.  απι {1ο γοοῦ ατιᾷ 
ἴμο οὔβρτπιςρ οἳ Ῥανίά, απ Ίο 
Ῥγϊσ]ἡ{ απ πιονηῖης βίαν.. 
17 Απ {πὸ Βρίτ]ρ απᾶ {ο Ἐν]ιᾶς 

58. Υ, 0οτπθ. Απά 1εί Ἠϊτη ]ιαῦ θα - 
δἰ, δαγ, 09116. Ἐ Απ ἰοὺ μἴτῃ {πὸ 
15 α]λΙγβί, 60116. Απ π]οβοεγεν 
νι], 16ἱ πὶ {α]κο {π6 γναίον οὐ Πα 
ΠΥΘΟΙ͂ ᾿ 
18 ΒῸΣ Τ (οβεν τπίο 6Υ6ΙΥ τη 

ὑπᾶῦ ἨἩθαγοί] ὑπὸ πονάς οἵ {Π|0 Ῥτο- 
Ῥμαογ οἳ {Π15 Ῥοοῖς ἜΤΕ απ τα 
5181] αάά τππίο ἴ]θρβε {11πρΒ, αοᾶ 
5Π8} αὖά ππίο πα {ο ρ]αριοβ 
{πῶ} αγο να τὔδειι ἴῃ {815 Ῥοο]ς. 
19 Απ 10 δὴν τΊαη 5118}] {α]κο απγαγ 

ἔνοπα {πὸ πγογᾶς οἵ {ο Ῥουῖς οὐ {115 
Ῥχορμθςσγ, (οα 5181] {α]κο απγαγ 15 
ματ οτί οἳ ἴλμο Ῥουῖς οὗ 11ἴ6, απιᾷ 
οτί οὗ {πὸ ΠΟΙ͂ οδψ, απᾶ ἔγοπα {1ο 
ΜΗηρ8 ΒΟ ἃγ6. νυ θη 1. {115 
Ῥουο]ς. 
20 Ηδ το} {αβ(Πεί]ι {Π656 {Ἠΐπσς, 

58 10}, ὅτι 6]γ, Γορπ1ςαπ1ο]]γ. ΑπΠΘΙ. 
Έλνει 5ο, Οοπιθ Τιοτᾷ {6851|5. 
21 Τ]ιο ρναςο οὗ οἱ Τιογᾷ ἆαρας | 
Ο]ςδέ Ῥο πι τοι 811. Αππεῃ. 

19 

1981 

11 Ἠο {αί 15 πηπ]σμίθοας, 16 Ἠϊπα 
ο απτὶρῃίεοαδπθβς 18011]: απιά 
Ίιο ἐ]ιαί 15 ΠΙΗΗΨ, 1εῦ ή Ῥε τησ 
ἘΠῚ 1801]: απᾶ Ἰα Οπαί 15 
τ]σ]ίθοι», 1εῦ Ἠϊπα 4ο τση ύεοτβ- 
655 5011: απά πὸ {πᾶ 15 Ἰο]γ, 
160 Ἰήπι Ὀ6 τηϑᾶβθβ ΠΟΙ͂ΥῪ 15.011]. 
Ῥε]μο]ά, 1 οσππθο ἀπ] Κ]νῪ ; απᾶ τηγ 
Αγαγγαγ 15 ση 1πο, 6ο τοπᾶθν 6ο 
68ο] της αοοογά ης ἃ5 [115 σγοτ]ς 
5. 1 απι πο Α]ρμα απιᾶ {16 
Όπιερα, ἴπο Άνδί δᾶ ια Ἰαδί, 
ιο Ὀοριππίησ απά ἴμο οπᾶ. 

14 Ῥ]ορβοᾷ αγο ἴμπαογ ἴπαῦ παβ] 
Ομαῖν τοῦας, ἴ]ιαῦ ὑΠ6Υ τπασ Ἠαγο 
816 τὶρ]ό {ο όοπιο {ο ἴ]ιο ἴχεο οἵ 
Ἠΐο, απά τὰν οπ{ον ἴῃ ὈῪ {Ππ0 
ἀρσαίθϑ ἰηΐο πο οἷν. ὙΠ ποπὺ 
416 πὸ ἆοΡ8, δῃη4 {Π16 ΒΟΥ6ΘΤΘΥΑ, 
δ ὑπὸ ΤογπΙςαΙΟΥΒ, απᾶ {πὸ 
1ΠΠΙ46ΥΘΥ8, απά ιο Ιᾷοἰαίανς, 
απ οΥοτγ οπο ὑπαὺ Ιογεῦα απά 
ὄτηα]κοί] ἃ 116. 

1 Φ65ι5 Ἰανο 5οπῇ τηῖπθ απςε] 
{ο θεδΗ!γ ππ{ο τοι π656 105 
6{ον πο οἩατομθβ. 1 απ ἴμε 
γοοῦ απ {πο οὔβρυϊηρ οὗ Βανίᾶ, 
186 Ῥτϊσ]ι{, {Π|ὸ τπονηῖπς 568". 

ΤΑπά {π6 ϑΡ απ ὅπ Ῥτιᾶο 
βαΥ, 0οπ16. Απᾶ Ἠο {ναί Ἠεαι- 
οὔ]ι, 1οῦ Ἠϊτα βαγ, ὅΌοπιο. Απ ιο 
{λαί 15 αν», 1εῦ Ἠϊπα οοππε: Ί6 
Ὠιαῦ νο], 1εῦ τὴ {α]κο {11ο νγαύθυ 
οἳ 116 ἔθ ]γ. 

1 ἱοβῖγ τπ{ο οΥοτγ πια {πα 
Ἰθαγαί] {ιο πονάς οἳ {π6 Ῥτο- 
ῬΠΘΟΥ οὗ 15 Ῥουῖς, Τῇ απγ τΙΒ)Ι 
5811 αάά ϑαηΐο ποια, ἄοα 5881] 
δα δαπ{ο Ἠ]πῃ πὸ ρ]ασαες πηΙσ] 
αγθ πει 1η 018 Ῥοοκ: απ 1 
ΑΠΣ τπαπ. 5118}] {π]ο απγαγ {νοτη 
{π6 πνονᾶς οἵ {πὸ Ῥου]ἷς οἳ {1118 
ΡΥΟΡΗΘΟΥ, ἀοᾶ Εµα]1 {ακο ανα 
15 Ῥαγὺ Ίνοπα ὑπ -θο οἱ 1106, 
δια ος οὗ {πὸ ΠοΙγ οἵδψ, ϑ΄ ΒΟ ἢ 
απο πε ἴῃ {115 Ῥοο]ς. 
Ἠο νγῖο]ι ἑδβ6Ιβε(} {Π|656 ὑπ] 55 

Βα, θα: 1 οοπιο απΙεΚ]γ. 
ΑπΠΘΗ: 601Π6, Τιονᾷ 6515. 

Τ]ϊο σγασο οὗ ὑπὸ Τιογά {6518 
106 11 πΙΓ]1 {Π6 βαϊηβ. ΑπάθΗ. 

19 

16 

16 

17 

Ἶ ορ 

19 

10ΟΥ, γοί 
ἨΔΟΥ Ὁ 

50ΟΥ, 
τα(6δ 

503, {ησ 
αιι]ι0- 
γἱν ουεγ 

4 αν. 
Ῥογίαίδ. 

50, 
ἀοείιι 

6 αν. 
Οουδὺ", 

Του, 
Βυίὰ 

δρ. 
ΜΡΟΠ. 

905, 
6Υεπ 
Τρ. {ο 
μμ 
το] ο]ι 
αγε 
ΠΠ) 

10 βοτηο 
ΒΠΟΙΘΠΡ 
Δα Ποτὶ- 
{165 814 
δέ. 

11 Το 
Ἀποϊθηί 
ααμογ]- 
(165 τοα!ἱ 
τοζ{]ὲ αἰ. 



ος α΄ ον” 

11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἐ έτι' καὶ ὁ ῥυπῶν ῥυπω- 

σάτω δ ἔτι καὶ ὁ δίκαιος δικαιωθήτω 19 ἔτι' 
19 καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. καὶ Ὁ ἰδού, ἔρ- 

χομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ, 

ἀποδοῦναι ἔργον αὐτοῦ 

13 ἔσται"! ἐγώ εἰμι τὸ. ΔΑ καὶ τὸ Ώ, ἀρχὴ 
" καὶ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, µα- 

ες / ς ᾿ 
εκαστῳ ως Τὸ 

κάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 5), 
ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον 

τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς 
ιὸ τὴν πόλιν. ἔξω δὲ” οἱ κύνες καὶ οἱ φαρ- 

μακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ 
εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν 

ψεῦδος. 
ιὸ Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου 

μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. 

ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος τοῦ Δαβίδ, 
ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς καὶ" ὀρθρινός 33, 

17 Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, 
Ἐλθέ, καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, ᾿Ἐλλθέ3, καὶ 

ὁ διψῶν ἐλθέτω 89" καλϑῖ ὁ θέλων λαμβανέτω 
τὸ" ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 

Ι8 Συμμαρτυροῦμαι γὰρ ἀκούοντι 

τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου 

τούτου, Ἔάν τις ἐπιτιθῇ πρὸς ταῦτα 3, ἐπι- 

παντὶ33 

θήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς 
19 ο μας ἐν 

ἀφαιρῇ Ἱ ἀπὸ τῶν λόγων βίβλου 33 τῆς προ- 
/ / 3 / 90 ς Ν λ , 

φητείας ταύτης, ἀφαιρήσειϑ᾽ ὁ Θεὸς τὸ μέ- 

9 βιβλίῳ τούτῳ᾽ καὶ ἐάν τις 

ρος αὐτοῦ ἀπὸ βίβλου Ὁ τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς 

πόλεως τῆς ἁγίας, καὶ τῶν γεγραμμένων 

ἐν βιβλίῳ τούτῳ. 

8ὺ Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι 
ἀμήν. 

1 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἢ Ἰησοῦ Χρι- 
ἃ ἀμήν. 

ταχύ. Ναί, ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ. 

στοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν “5, 

8. ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω 

19 δικαιοσύνην ποιησά- 
τω 

30 ϱ)π. καὶ 

3]. ἐστὶν αὐτοῦ 

ο (ἐγὼ) ΟἨι. εἰμι 

Ξ.10 πρῶτος καὶ ὁ ἔσχα- 
τος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος 

3 πλύνοντες τὰς στολὰς 
αὐτῶν 

35.0ηι. δὲ 

36 ρηλ. τοῦ 

57 ϱ)1. καὶ 

385, ὁ πρωϊνός 

39 Ἔρχου 

80 ἐρχέσθω 51 οῃι. καὶ 

53 λαβέτω 
38 Μαρτυρώ ἐγὼ 

Ὁ αάᾶ τῷ 

5 ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά 

56 αᾶ τῷ 

38. τοῦ βιβλίου 

59 ἀφελεῖ 

41 οπι. καὶ 

3010, Ναί, 

ἔρχου) 
34 πι. ἡμῶν 

3 οηι. Χριστοῦ ἑοκί, οὶ 
Ὠν170. 

Ἵ ἀφέλῃ 

40 τοῦ ξύλου 

43 αὐ τῷ 

(Αμήν: 

36 τών ἁγίων ἐουί, πάν- 
των πιαγ(. 

1085 



ΡΡΕ 

(56 Ῥτείαςε, Ρ. ΧΧν) 

(οηίαἰπίπρ ἃ 1ἰϑὲ οἵ 1πΠ6 ρᾶδδασες (πιαγκεά ) {π {Π6 ἄτεεκ 

ιεχί οἵ {Π15 νο]αππε, ΥννΏετεῖη {Πε τεδάϊηρβ οἵ Βοζαβ Ν. Τ. 

1598 ατα ἀερατίεά {ΤοΤη, {ο αρτεε Υη(Ἡ ἰΠο56 αἁορίεά ὮΥ ἴῃς 
Αιίμοτίδεά Ὑειδίοη οὐ ἴπο απίΠοτίγ οἵ οετίαῖπ εατ]ῖε 

(τεε]ς οάΠίοης. 

ΑΡΕΙΡΟάΕΜΕΝΤΕ. 

Οοππρ]. Οοπιρ]α(εηδίαπ Ν, Τ, Ῥ]απί, Ῥ]απῆπ (Απίγειρ ΡοΙγ- 
1514. : ϱ]οί:) 1572. 

ἜΣ Έταςπιας (1516, 1510, ΕΖ: Ῥεζα)ς5(156ο, 15651582, 

1522, 1527, 1528). 1580, 1508). 
Αἱά, Α]άῑάς᾽ 1518. γΥπ]σ. Ὑπ]ραίε Ταίη. 

0ο1. Οοπαας᾽ 1534. Έγπά, Τγπάα]ε΄ ΕΠΡΊΙ5 1526. 

51, ιερ]ιαπιις’ (1546, 1540, «Α. Υ. Δαυιποτβεα Ν᾽ οἴβ. τότι.: 
1550, 1551). 

Ν.Β. Τῃε τεαάίπσς οἵ {ια «παει Τοχί οἱ ἰΠίς νο]άπ]ε 

ατα Ρίαοεά Πτ5ί, {ο]]ουνεά ὮΥ {πα δυςΠοΥ 165. οἩ γΠΙεἩ {ΠΟΥ 
τεδέ: πηεχέ «οΠ1ε {Πε τεαάίησς οἵ Ῥεζα 1598, απά {Π6 διυίποτῖ- 

Πας (1 αηγ) νο] 5αρροτί {ποπιη. 1 πο πιπ]εΓα]ς Γο]]ονν 

Έτ. 51. Βε7., ἴπε τεαάἶπς σίνε 15 ἴΠ6 58Π16 ἴῃ 8411 (με εά]ίοης 

οὗ {Πεῖχ τεδρεο(ῖνο ΥΟΙΙς5. 

ΜαίΗ, 1, 8, ϱ Ὃ ξίαν" ᾿Οᾷας] εοἦεγζ ο/1105; "Οζίαν. ᾿Οξίας Έτ. Αἱά. 
Ἡθα ο ον». 

23 Καλέσουσι] εξ{ογ{ ο7)17165. καλέσεις Ῥεζ. 2. 3. 4. 5. 

Ἡ, 11 εἶδον] Οοπιρ]. 6οἱ. εὗρον Βε2. εὐ{εγέ Ο))17165. 

17 Ἱερεμίου] οἱ; Β6Ζ. χυὶ. 14; ΧΧΥΪ. 9. Ἱερεμίου ἠΐε: 
δὴ Βε7. 1. 222 ΧΥ]- 14. 

111. 4 Ἡσαϊου] οἱς ΒεΖ. /εγὸς σαϊΐ. 11. 3; ἵν. 14; ΧΙ. 17 
ἐαγι{2477} 171 Ὦεζ. 2. 3. 4. 5. 

ἱκ. 15 ἄρχων εἷς] Οοπιρ], ας. ἄρχων Βε7. «ο΄ο71 07)17165. 

Χ. 10 ῥάβδους] Οοπιρ]. ῥάβδον 62. εεΐεγ1 ο7)17165. 
25 Βεελξεβοὺβ] ϱοπιρ]. ἀὲς ἑαγέμηι, ν αἱσ. ας» γε, ΤΥ πᾶ, 

Βεελζεβοὺλ Ῥ]απί, Β6Ζ. εε{εγ{ 07717165. 
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Μαί(]. Χἰ. 21 Βηθσαϊδά] Οοπιρ]. Ὑπ]σ. Ῥηθσαϊδάν 1562. εείογὶ 1105. 

ΧΗΙ, 24 σπείραντι] (οπηρ]. Οοἱ. Ὑπῖσ. σπείροντι Β62. εε/ογέ 
11109. 

ΧΧ. 15 εἶ] Οοπιρ]. Ἐπ, (οἱ, Θέ Βεζιι. Ψμὶρ. ἢ Αἱά. Βεῇ. 
2. 3. 4. δ. 

Ματ]ς 1. 21 τὴν συναγωγὴν] οι. τὴν Βεζ. 2. 3. 4. 5. 

ἦν. 18 οἱ τὸν λόγον] Οοπιρ]. οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον Ῥ]απί. 
Ῥε7. α{ογΣ ο211160. 

ν. 38 καὶ κλαίοντας] Ἐτ. Αἱά. (ο]. Ψμ]σ. οϑι. καὶ Ῥε2. ο{οέ 
11145. 

γἱ, 45 Βηθσαϊδά] Ἐκ. Ὑμ]σ. Ῥηθσαϊδάν Ῥε7. εοέογ Ο7)17165. 

53 Γεννησαρέτ] (οππρ]. Τενησαρέθ Ἐτ. Ὑμ]ς. ϐειομέε 
(Α.Υ. τότι). Ἰενησαρέτ 51. Ῥεᾖ. 

ΥΠ. 22 Βηθσαϊδά] Οοπιρ]. Ὑμὶσ. Ῥηθσαϊδάν Ἐτ. 51, Ῥ]απί, 
Ῥε] 

Ικ. 38 ἐν τῷ ὀνόματί] Ἐτ. ΑΙά. Οοἱ. Ψπϊσ. Τγπά, ο. ἐν 
Οοπρ]. 51. ΒεΖ. (ῥε7 102101 {11121 1562.). 

42 μικρῶν τούτων] Οοπιρ]. Ὑμΐσ. (Δ.Υ, 1611). μικρῶν 
Ῥ]απί. Ῥε7. εί 2 011165. 

χ. 46 Ἱεριχώ δἱε] Βεζ. Λέο {αλ{1 Ἱεριχώ. 
κ, ϱ ἀχθήσεσθε] Ἐτ. (ὠπεοηεῖγ) Α1ά, ϱοἱ. Τγπά, σταθή- 

σεσθε Ῥε7. εε{ΥΣ 21109. 

χὶν. 21 τῷ ἀνθρώπῳ] ση. τῷ Βἱ. 4..Βε. 4. 4. 7. 8. 

Χν. 3 αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο] ϱοπιρ]. 51. 1.2. 0571. Βε2. 
κε 672 ο/1165. 

ΧγΙ, 14 ὕστερον] ΒΕΖ. 2. 3. 4. 5 σα. δὲ, 

αο᾿ Αμήν] Οοπιρ]. (οἱ. δ(. 1. 2. 3. ΒεΖ. 1. Ὑμ]σ. Μ55. 
72. ἘΠ. οί. 4. Βεζ. 2. 3. 4. 5. Ὑμὶς. (ε1ε{{16. 
Ἐγπά, 

1αα]ε 1. 26 Ναζαρέθ] Ναζαρὲτ Ῥε]. «δίς οἰζαηε 11. 4, 99, 51} ἵν. 16; 
Αοΐς χ. 35, «δα -έθ. 

Ρο τὸ ἔλεος] ὁ). τὸ 51. 4. Βεζ. 2. 3. 4. 51. 

. 30 Σιμεών] Ἑτ. Συμεών 51. Βε7. Ψμ]σ. 
321: Μενάμ] Ετ. Δ]Ιά. Οοἱ. Τυπά. (Α. Ν. τόττ). Ίζμήα 

γυρ. μαϊνάν Ο«οπιρ]. Β6Ζ. «ἰογέ ο17165. 

γΙ. 37 μὴ] Ετ. Α]ά. (οἱ. Υπ]. Τγπά. καὶ μὴ Οοπιρ]. 51. ΒεΖ. 

ΥΠ. 12 αὕτη ἣν χήρα] Ετ, τς 0ο], 5. Ῥε7. 1. ὶρ. Τγπά. 
αὐτῇ χήρᾳ Βεζ. 2. 3. 4.5. αὐτή χήρα Οοπιρ], αὕτη 
χήρα ΡΙαηί. 

45 εἰσῆλθον] «οἰογὶ ογιηι65, εἰσῆλθεν Ῥε7. 4. 5. Υπἱς. 

1 Του αποετίαίπ {ο Ῥε αοεερίεᾷ ἵ5 {πε τεαάῖης οἵ Εν. τ. 2. 3. Αἱά. γΥμἱᾳ. 
(2πελέ{με, ἀνθρώποις ἴῃ Τμακε 11. τή, νλίοἃ Ἔῶγπά, Οονετάα]ε απάἆ {πὲ Ωτεαί 
Ἐ]ρ]α τεπάεχ “ἀπο ππεΠ.’. ΤΠε (επεναιπ Ν. Τ. οὗ 1557, ΜΥ ομαπαῖης ἑδαπίο ἢ 
πιο ““τονναγάβ,᾽" ννΠίεἩ Α. Υ. τείαϊπς, πιαγ Ἠανε αἀορίεά ἐν ἀνθρώποις ἔτοπι 
Οοπιρ]. Ετ. 4. 5. (οἱ. 5ε. Βεζα)5 Τ,αἴϊπ (1556): απ 5ο τεαάς Βεζα”5 (Οτεε]ς, 
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Τλικο ΥΠ, 5 ὃ μὲν] εἰ ο/111έ5: ὁ μὲν Βεζ. 2. 3. 4. 5. 

21 παρεκάλουν] εε{ο;{ ο/1165: παρεκάλει οἱ. 4. Ῥε7. 

ΧΟ 15 ἅπαντας) εοίε{ ογ17165; ἅπαντες Β6Ζ. 4. 5 

ΧΙΙ, 1 πρώτον, Προσέχετε] (ΟἸΏΡΙ]. Ετ. Α]ά. Οοἱ, 5[. 1. 2. 3: 
γ Πρῶτον προσέχετε 51. 4. ΒεΖ. Τγπῃά. 

56 τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς] ϱοπιρ]. πας. εμας, 
τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ Ἐν. Α]ά. Οο1. δι, ΒεΖ. Ψυϊρ. 
Μο». Τγπά. 

ΧΙ. 1ο ὃν] κφίδγὶ ο/11165. ὃ Ὦε7. 2. 2. 4. 5. 

ΧΥ, 35 ἡ μία] Ἐτ. Α]ά. (ο]. Τγμά, µία 6οπιρ]. οἱ. ΒεΖ. 

κκ. 31 καὶ οὐ κατέλιπον] Ἐτ, ΑἸά. (ο]. Υμ]ς. Τγπά. οι. καὶ 
Οοπιρ]. 51. Βε2. 

33 ὕστερον] Ἐτ. ΑΙά. (ο]. να]. Τγπά. ὕστερον δὲ (οπιρ]. 
56, ΒΕΖε 

ΧχΙ], 42 παρένεγκε] ΑΙά. Ψμ]σ. Τνπά. παρενεγκεῖν ο6{67{ ο/1111605. 

45 μαθητὰς αὐτοῦ] Ἐτ. Αἱά,. (ο]. Ὑμὶς. ο/η. αὐτοῦ 
Οοπιρ]. 51. Βεζ. 

Τοπ ἵν. 5 Συχάρ] εἰ; ογ17165 : Σιχάρ Βεζ. 3. 4.5. ασ. 6ειο- 
πο. Γγπά. 

γ. 5 τριάκοντα καὶ ὀκτὼ] Ἐτ. Α]ά. Ψπαὶς. ο/η. καὶ Ὦε7. εεέε71, 

νΗ, 6 μὴ προσποιούμενος] (οπιρ]. 51. 1. 2 (Α.Υ. τότ). ογεῖέ- 
Ζιι71: εοΐογὶ (1 α]ϊεδεα ΛΑ.Ν. τ769). 

42 εἶπεν] ΕΥ. Α]ά. (οἱ. 51. 1. 2. Ῥ]απί. Τγπά, εἶπεν οὖν 
Οοπιρ]. 5.1. 3. 4. Βε7. ψυ]ρ. 

ΙΧ. 19 σου] Οοπιρ]. τσ. Οοἱ, ο Βε2. 1, σοι ΒΕ σ. 3. 1. 5. 
γα]. 

ΧΙ, 17 ὅτε] Οοπιρ]. Ἐτ. ΑΙά. Οοἱ, δἱί. Βεζ. 1. Υμὶς. Τγπά. 
ὅτι Εεζ. 2. 3. 4. δ. 

ΧγΙ. 25 ἔρχεται] Εν. Α]ά. (οἱ. ῬΒεζ. 1. νυ]. Ὑγπα: (Α.Υ. 
1611). ἀλλ) ἔρχεται (οπΏΡ]. 51. Βεζ. 2. 3. 4. 8. 

ΧΙ, 15 ἄλλος] ΕἼ. ΠΕΡ (ΟἹ. ΒεζΖ. 1. Τγπά, ὁ ἄλλος Οοπιρ]. 
5.562. ο. ο Δ 018. 

20 (ὅπου) ωρα Οοπιρ]. 51. πάντες Ἐτ. Αἱά. 0ο]. 
Ῥεζ. 1. Υμ]σ. Τγπά. πάντοθεν Βε7. 2. 3. 4. 5. 

χὶκ. 21 ἐπεὶ παρασκευή ἦν (ῥοτέ Ἰουδαῖοι)] ΤΥ. ΑΙά. 0ο]. Βεζ. τ. 
γι]σ. Τγπά. : ( 205 σαββάτῳ) Οοπιρ]. ο. Βεζ. 2. 3.4. 5. 

χχἰ, 12 Κύριός] ε{εγ{ οηη7165: Χριστός Βε7. 2. 3. 4. 8. 

Αείς. Το. ἘῬεζ. σα. ΑΡΓΙΩΝ αωίε ΑΠΟΟΤΟλΩΝ. 

Π, 26 καὶ κύριον] (ϱοπιρ]. Έτ. 1. ΑΙά. 8ἱ. μασ. ο)7. καὶ Ἐκ. 
2. 3. 4. 5. (οἱ. Ῥε2. Τγπά. 

1]. Ἰὰς ἔμεναι. Οοπιρ]. Ἐν. 1. ΑΙ. 51. 1. 2. αζ. λαβεῖν 
Ἐν. 2. 3. 4. 5. 0οἱ. οἱ. 3. 4. Βεζ. Ὑπ]ς. ΤγΥπά. 

ἵν. 23 ὁ] «εί: ααζ. Πνεύματι ἁγίῳ Ῥε7. 3. 4. 5. Υυἱς. 
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Λοίς ἵν. 27 ἐπ’ ἀληθείας Οοπιρ]. Ετ. (οἱ. 9. 4. 4. σα. ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ 9. τὸ 2. Βε7. 3. 4. 5. Νας. 

36 Ἰωσῆς ερἰζγέ; Ἰωσὴφ Βεζ. 3.4.5. δ α]ρ. 

νη. 2 ἡμῶν] εεἰεγί ομ1ό5: ὑμῶν Β62. 2 (7010, 11021 85). 3. 4. 5. 
Ογ-. 21011 Ζαΐ. 

τό ᾿Εμὸρ] Ἐν, Α]ά. Τγηά. (Α.Ν. τότι)ὴ. ᾿Εμμὸρ Οοπιρ]. 81. 
ΒεζΖ. Ὑμ]σ. Μ55. (ΑΝ. τό29). Ἔμωρ (οὶ. 

44. τοῖς πατράσιν] Ἐτ. Α]ά. 6ο]. Βεζ. τ.  αυἱρ. ΤΥπᾶ. ἐν 
τοῖς πατράσιν (οπαρ]. 5:1. Β6Ζ. 2. 3. 4. 8. 

1]. 13 δυνάμεις καὶ σημεῖα γινόμενα] Ἐτ. Α]ά. (ο]. ΤΥπά. δ. 
καὶ σ. μεγάλα γ. Οοπιρ]. σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας 
γινομένας οἱ. Βε7. Υμς. (Α.}. πιατς, 1762). 

28 ἀνεγίνωσκε] Οοπιρ]. Ρε. 1.2. καὶ ἀνεγίνωσκε 581. 3. 4. 
ΒεΖ. χὌοίεγξ Φ))ι7165. 

χν]. 7 Πνεῦμα] εεἰεγὲ οηι716 5. ααά. Ἰησοῦ Βεζ. 3. 4. 5. Να]ρ. 

7 ἡμῖν] εείεγῖ ογη7ιε5: ὑμῖν Ῥεσ. 3. 4. 5. Ν υἱς. 

χχὶ. 3 ἀναφάναντες] ΕἾ. 51. 2. 4. ΒεΖ. 1. ἀναφανέντες ( ΟΠΊΡΙ. 
Α]ά. 9. 1. 2. Β6Ζ. 2. 3. 4. 56. ἀναφανέντος (οἱ. 

4 µαθητάς] Οοπιρ]. Ἐκ. Α]ά. (οἱ. 51, 1. 2. Τγηά. τοὺς 
μαθητάς 51. 3. 4. Ε]απί. Βε7. 

8. ἤλθομεν] 6οπιρ]. Ν α]ρ. Βεζ. (7α1.). ἦλθον Ἐκ. ΑἸά. (ΟἹ. 
δέ Βε2. (67.). 

11 τε αὐτοῦ] ο). Ὦεζ. 2. 3. 4. δ. 
χχίν. 8 τούτων] 0/1. Β6Ζ. 2. 3. 4. δ. 

14 τοῖς προφήταις] εί; ο/1165: ἐν τοῖς πρ. Βεζ. 2. 3. 4. 5. 
(Α.Υ. τ761). 

25 ὁ Φῆλιξ] ὁ72. ὁ Β6Ζ. 2. 3. 4. 5. 
ΧΧΥ. 6 πλείους] «6671 01)27165: οὐ πλείους ΒΕΖ. 2. 4. 5. Νυ]ρ. 

(ΔΝ. πιατς.). 

ΧΧΥΙ. ὃ τί] εείεγὲ ο7,47165: τί; 62. 2. 3. 4. 5. 

20 ἀπήγγελλον] Οοπιρ]. πρ. ἀπήγγελον (ο]. ἀπαγ- 
γέλλων Εν. Α]ά. 51. Βε7. 

ΧΧΥΠ. 3 τοὺς φίλους] (οπιρΙ. Ἐκ, Α]ά. (οἱ. ΒεΖ. 1. ὁ. τοὺς 
ου οσο. αρ. 

13 κατὰ χῶρον] ο)”. κατὰ Βε7. 3. 4. 5. 
13 ἄσσον] Ἐπ. (Ο7.) Α]ά. (οἱ. Θὲ. τ. ΒεΖ. 1. "Ασσον Ετ. 

(Ζαέ.) Θἱ. 3. 4. Νι]ς. ΤΥπά. ἄσσον 5: 2. Ῥεζ. 2. 3. 
4. 5. (2γο 115). 

17 σύρτιν] 581. 2. 3. Ῥεζ. 1. Ῥ]απί. σύρτην (οπιρ]. Ετ. 
Α]ά. (οἱ. ϱὲ, 1. Ῥύρτιν σι. 4. Βε7. 2. 3. 4. 5] ΤΥπΠά. 

20 ἐκπέσωμεν] (οπιρ]. 51. 1. 2. Ψμὶρ. ἐκπέσωσιν Ἐτ. 
Δ]ά. (οἱ. οί. 3. {. Βε7. 

Ἔοπι. Τϊι19. ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ] ο. ΤΟΥ ΒεζΖ. 

1. 29 πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ] είν: ο/1Ηέ5: κακίᾳ, 
πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ Β6Ζ. 3. 4. 5. (πλεον. πον. 
γας. Τσπά.). 

96 
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Έοπι. ν. 17 τῷ τοῦ ἑνὸς] εεἰεγέ ὁ),7165: τῷ ἑνὶ Ώεζ. 2. 4. δ.(Α.Υ. 
πε, 

1, 20, 21 ἐπ᾽ ἐλπίδι" ὅτι] ζοπηρ]. Ἐν. 3. 4: 5: ΑΙά. . ΘΕ, 
ΒεΖ. 1. Τγπά. " ἐπ᾽ ἐλπίδι ὅτι τ ΙΙ 2.2: ος 

χῖ. 25 μὲν] σα. οὖν (οἱ. Βεζ. 3. 4. 5. Νας. 

1 ΟΟΥ. 11. 11 οἶδεν 225] εἶδεν Ῥε7. α (67.). (16011 Τέω τ. 2. 4.) 5 (67). 
(σΗ/6Υ Ἰκεν. χῖχ. 12. 

11, 3 ὑμῖν] ἡμῖν Βεζ. 4. 5 (67.). 

νΠ. 5 προσευχῇΏ,] προσευχῇ" 062. 2. 3. 4. 5. 04 είατι συνέρ- 
χεσθε. (ομεγ οία22. 

29 τὸ λοιπόν ἐστιν] Οοπιρ]. Ἐτ. ΑἸά. 51. Ῥε7. τ. ο. Ψπ]ς. 
Έγπά, τὸ λοιπόν ἐστιν" 0ο]. Ῥ]απί. ΒΕΖ. 3. ο. ἘΣ 

Χ. 28 καὶ τὴν συνείδησιν} εοίε71 ογι716 5: ο/η. καὶ Βε7. 4. 5 (67.). 

χἰ. 22 ἐν τούτῳ;] Οοπιρ]. (ο]. 51. ; ἐν τούτῳ Ἐτ. Α]ά. ΒεΖ. 
Τγπά. 

ΧΙΙ, 22 ἀτιμότερα] ἀτιμώτερα Ῥεζ. 3. 4. 5. ΕἸΖεν 1624 
(ἀτιμώτηρα 1562. 4. 5). 

ΧΙ, 9 ψωμίσω] ψωμίζω Βεζ. 2. 3. 4. 5. Ε]Ζ. 1624. 

χὶγ. 1ο οὐδὲν] «οἱ. Ψα]σ. (Α.Υ. τότ). αα. αὐτῶν ερίεγὲ 
ο717165. («6157 δέᾳ. 1οία/0. 

χν. 55 τὸ κέντρον ;...τὸ νῖκος»] «είοὲ ο71105: τὸ νῖκος}...τὸ 
κέντρον ; Βεζ. 3. 4.5. Ὑμ]σ. ο δη. οία):. 

5. Έο5, 1. 6 τῆς ἐνεργουμένης.. . πάσχομεν" εἴτε παρακαλούμεθα] εεζεἐ1; 
εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως (ο. 
καὶ σωτηρία»), τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ... πάσ- 
χομεν Βεζ. 3. 4.5. Υι]σ. Μ55. 

ν11,. 24 καὶ εἶσ] Ἐπ. Α]ά. (οἱ. 51, Ῥεζ. 1.2. ο71. καὶ Οοπιρ]. 
Ῥεζ. 4. 4. 5. Νπ]ς. 

Χ. 6 ἡ ὑπακοή] ο). ἡ 51. 4. Β6Ζ. 2. 3. 4. 5. 

χἰ, 1 τῇ ἀφροσύνῃ] Οοπυρ]. Ἐν. Α14, 51. Βε2. 1. τι τῆς ἀφρο- 
σύνης Βεζ. 2. 3. 4. 5. ΜΠ, τι ἽΕΙ ΣᾺ (οὶ. 

δ᾽. Πε. ΠΑΥΔΟΥΤ Ἐν οι πο (ο... ποῦ ΒΖ. τ Απο 
ΟΤΟΛΟΥ απ. Βεπ. τοῦ ἁγίου Παύλου Οοπιρ]. 

ἦν. 17 ὑμᾶς θεια. ] «το οὶ ο1ηές:; ἡμᾶς Ῥεζ. 1, 2 (Ζαί,). 8 
(2α6.). 4. δ. (Δ.Ν. πιαῖςι). 6οή[οΥ δή. 1οὐ. 

ΗΡΙ. ν. 31 τὸν πατέρα] 071. τὸν Β6Ζ. 2. 3. 4. δ. 

ΕΠΙ]. 1. 23 πολλῷ] (ο. Ῥεζ. (101 Ῥεχ. 1 67.) σα. γὰρ. (9/2 
θέ. 2104. 

30 εἴδετε] (οιπρ]. Εἰ. 1. ΑΙά, ἔδετε ἜΤ, 2. 3. 4. 5. (91. 51. 
Ῥ]απί. Βε7. 

11. 24 ἐλεύσομαι] ε{εὲ ΟΠ 7165; Ῥεζ. 3. 4. 5. αϊρ. σα. πρὸς 
ὑμᾶς. 

Ἰ καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν" ατε Ρ]ασεά ὮΥ (οπιρὶ. Ἐτ. τ. Αἱά. (οἱ. 
αἴϊεσ πάσχομεν" 
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ΡΕ]. 11. 1ο γὰρ] εογί ές: δὲ Ὀεχ. 4. 5. ας. Ὑγπά, 

ἵν. 12 οἶδα καὶ] ϱοπιρ]. Ἐχ, Αἱά. (οἱ. 51. 1.1. Ὑυὶσ. ΤΥπά. 

δὲ οἱ. 3. 4. Βεζ. 

0ο]. ἰ. 2 ἐν Χριστῷ) εί ο/ές:; 62. 3. 4. 5. Ν α]ρ. ααα. ᾿Ιησοῦ. 

1 Τηεςς. 1. 4 ἠγαπημένοι, ὑπὸ Θεοῦ] Ἑτ. 4. 5. (/Γα/.) 81. Ῥεζ. τ. 2. 3. 
ἠγαπημένοι ὑπὸ Θεοῦ, Οοπιρ]. Β6Ζ. 4. 5. Τγπά. 

9 ἔσχομεν] Οοπιρ]. Ἐτ. ΔΙά. (ο]. 51. 1. α. αἱ. Τγπά. 
ἔχομεν 51. 3. Βε7. 

3 Τηεςς. ΠΠ. 5 τὴν ὑπομονὴν] (οπιρ]. Ἐκ. ΑΙά. Οοἱ. 51. 1. 2. οὔ. 
τὴν 81. 3. ΒεΖ. ΤΥπά. 

ι Τη. Ἱ. 2 Ἰησοῦ Χριστοῦ] Πχ. Α]ά. Ὑγπά. Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ΟοπηΡΙ. 
0ο]. ΘΕ: Βε2.ἳ 

Υἱ το ἣν] ὃν 62. 3. 4. 5 

4 Γϊπι. 1. 5 Εὐνίκῃ] Ἠὐνείκῃ οἱ. Ῥ]απί. Ῥε7. 

Π, 32 Ἱζύριον] εεἰογῇ ογ 7165. Χριστὸν Ῥε7. 2. 3. 4. 5. 

Τϊμ5. ΤιΠε. ΠΑΥΛΟΥ] Ἐπὶ 5. ΤΟΥ (οἨ. ΤΟΥ Βε7. τ) ΑΠ0Ο- 
6ΤΟΛΟΥ «ὠὰ. Ῥετ. τοῦ ἁγίου Παύλου Οοπιρ]. 

11, 7 ἀφθαρσίαν] (οπιρ]. οί. ΒεΖ. 1. ο. ΕἘτ. Α]ά. (οἱ. Βεζ. 
2.3.4. 5. ὙΠ. Τγπά. 

Ῥμίιεπιοη. ΤΗΙε. ΠΑΥΛΟΥ] Ἐτ. οι. Τγπᾶ. ΤΟΥ (ο. ΤΟΥ Ῥε7. 1) 
ΑΠΟΟΤΟΛΟΥ ααά. Βε7. 

7 χαρὰν] Οοπιρ]. Ψπἱσ. ΤΥπά. χάριν Ἐν. (6.) ΑΙά. Οοἱ. 5. 
Ῥεζ. 

ΠεΝΥ, ΥΠ. 1 τοῦ ὑψίστου] Ἐν. Λ]ά. Οοἱ. 51. 1. 2. 3. Ε]απί. οι. τοῦ 
Οοπηρ!. ΞΘ 4. Ῥεζ. 

Ικ. 28 οὕτως] 5... 4. Βε7. 2. οὕτω καὶ Οοπρ]. Ετ. Α]ά. (οἱ. 
οἱ, 1. ο, Ῥε7. 5. ΦΕΡΕ Ναΐς. Τγπᾶ. 

Χ. 2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόµεναι,...κεκαθαρµένους :] 
Ἐν. Α]ά. (οἱ. 51. Βε. 2. Ψμ]σ. Μ55. Τγπά. ἐπεὶ ἂν 
ἐπαύσαντο προσφερόµεναι, ... κεκαθαρµένους. (οπιρ]. 
Ῥε7. 3. 4. 5.  αΙρ. Οὐ)εηιεογέϊμο (Α.Υ. πλατσ. 162). 

22 πονηρᾶς, καθαρῷ'] πονηράς" καθαρῷ, Βεζ. 2. 3. 4. 5 

χἰ, 4 λαλεῖ] Ἐτ. Αἰά. Ὑμ]σ. ΒεΖ. 7 αί. (ζοχιεῖἐμ7). λαλεῖται 
(οππρ]. (οἱ. 5: Βεζ. (67) (Α.Ν. πλατρ.). 

ΧΙ. 34 τὸ ᾿Αβελ] Ἑτ. Α]ά. (οἱ. Ὑγπᾷ.. (Α.Υ. τόττ). τὸν 
"Αβελ (οπρ]. 51. Βεζ. Ψα]σ. (ϱ) (αεί Α.Ν. 1628). 

Τ1(]ες ο Ίαπιες, 1 ἀπά 2 Ῥείεχ, 1, 2, 3 Γοἶνη, Γαάε: ααἰ{ ῥοφ 10/16) 
2γοῤγίμηι ΤΟΥ ΑΠΟΟπΟ, ΛΟΥ Εε7. 2. 3. 4. 5. (ΑΠ0- 
ΟΤΟΛΟΥ Βεζ. τ η 1, 2 Ρεῖ. 1, 2 ]οἱπ). 

1 ΤῊς 5απις (χαης{ετ ἶ5 πιαὰς ὮΥ Τυπά. Α. Υ., αρρατεπί]γ (Ἠτοιισ]ι Ιπαάνετίεπος, 
Ίπ Ῥομι. νἱ. τα; (|. 11. τό (5εσοοπά); ΠΠ. τά; απιά νν]ε]ι ἐμ γι]ρ. ἵπ ῬΙ]. Ἡ. 21. 
Τπ Ἐοπι. νἱ. ο. 1526 πας '"Ομεῖςε ]εδα” σι θεῖν, θὰ Έγπά. τ534 “165 
ΟἸ τισι νι ΑΟΥ 

8ὅ--2 
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Ταπιες 1. 24. μόνον. Α]ά. (ο]. ΤΥπά. µόνον; Ἐν. 51. Β6Ζ. 

11, 6 τῆς γενέσεως] αἰαὶ ἡμῶν Βεζ. 4. 5. Υπ]. 
ἵν. 15 ζήσομεν] 9ἱ. 2. ζήσωμεν Οοπιρ]. Ἐτ. Α]ά. (ο]. 51, τ΄ 

3. 4. ΒεΖ. Υμὶσ. ΤΥπά. 

γ. 9 ὁ κριτὴς] Οοπιρ]. Αἱά. Ετ. Οοἱ. 51. 1.2. οηϊ, ὁ οἱ. 3. 4. 
Ῥ]απί. Ῥεζ. 

τ Ῥεῖ. ΠΠ. 20 τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί,] εείεέ:; (τουτέστιν ὀκτὼ) ψυχαὶ 
Ῥ]απί. Β62. 2. 3. 4. δ. 

ν. το ἡμᾶς] Ετ. Α]ά. Οοἱ. 51. Βεζ. 2. 3. Ὑμΐρ. ὑμάς Οοταρ]. 
Ῥεστ. Τὴ 

2 Ῥεῖ. 1. 1 Σίμων] Οοιπρ]. αν. Συμεὼν Ἐχ. (Σύμων Α]ά. 691.) 
οί. Βε7. 

21 ἅγιοι] Οοπιρ]. οἱ ἅγιοι Ἐτ. Α]ά. «οἱ. 51. Βε7. 

11. 9 πειρασμῶν) Οοιηρ]. πειρασμοῦ εο{εγὲ ο7717165. 

1 Το] 1. 5 ἀγγελία] Οοἱ. Ψαἱρ. (Ζνάντηρες Τγηά.). ἐπαγγελία ε{εέ 
ο/1έ5. (σεχ ΠΠ. 25 Ζ1421 111. 11. 

Ἡ, 23 ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει] ο”. ΟοπαΡρ]. Ἐτ. 
Α]ά. 81. Βεζ. 1.2. ΤΥπά. (ΑΝ, η {αέο ἐγΡὲ εβαγας{ε7ϱ). 
ΔΦαὐεμέ (ΟἹ. Βεζ. 4. 5.  αὶσ. ὁ ὁμολογῶν τὸν πατέρα 
καὶ τὸν υἱὸν ἔχει Βεζ. 3. 

2 Το μη 9 τῇ διδαχῇ] ο”. τῇ ΕΖ. 2. 3. 4 5. 

Ταάς 12 συνευωχούμενοι ὑμῖν] Οοπιρ]. Β6λ. (244). οὐ. ὑμῖν αἰεγὲ 
οΗΙΗέ5. 

Ίαν. Τ11ε, ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ] ΟοπιρΙ. Ἐτ, σπα. ο). ΘΟ Βεζ. 
(αα ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστού Οοπιρ].). 

1. 11 ταῖς ἑπτὰ] (οπιρ]. Οο]. Ψαἱσ. Βεζ. (2 α.). ο. Ἐν. ΑἸά. 
510. Βε7. (67.) ΤΥπά. 

Π, 23 ὁ ἐρευνῶν] ϱ)1. ὁ Βεζ. 2. 2. 4. δ. 

ἵν. το προσκυνοῦσι] Ἑτ. ΑἸά. οἱ. 88. Ῥε2. 1. προσκυνήσουσι 
ϱοπιρ]. Βε2. 2. 3. 4. 5. (ααογαδαμέ Να]σ. Τγπά.). 

βάλλουσι] (οιπρ]. Ἐχ. Α]ά. 6ο. 58. Βεζ. τ. (111{έεὐαέ 
γπ]ς. Οἴου. 1γπᾶ.). βαλούσι Βεζ. 2. 3. 4. 5. Υμ]ς. 
Μ55, 

νἱ, 12 ἡ σελήνη] εεἰεγέ 165: αα. ὅλη Ῥε2. 1 (7αΐ.). 2(7α1.). 
3 (7αΜ.). 4. 5. Να]ς. 

νἱΪ. ἀναβαίνοντα] (οπιρ].Υι]σ. ἀναβάντα Ἐν. Α]ά. 6ο]. 9ἱ.Βε7. 

τή αὐτὰς] ΟοπΡΙ.  πὶρ. Τγπά. στολὰς αὐτῶν Ετ. (ο]. 51. Β6Ζ. 
(οι. Βε. Ζαΐ,). στολὰς αὐτὰς αὐτῶν Εν. τ (07079). Α]ά. 

1, 6 οἱ ἔχοντες] (οπιρ]. Ὗαϊσ. Τγπά. οι. οἱ Ἐτ. 51. ΒεΖ. 
31. οἱ δὲ ΑΙά. Οοἱ. 

Ικ. 11 ἐπ᾽ αὐτῶν] ϱοπρ]. Ἐχ. Α]ά. (οἱ. ΒεΖ. 1. ἐφ᾽ αὐτῶν 
οἳ, Ῥ]απὲ. Ῥεζ. ο. 3. 4. 8. 
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Κεν. Ικ. το ἡ γὰρ ἐξουσία αὐτῶν (τῶν ἵππων Οοπηρ]. ΔΝ υ]ρὴ ἐν τῷ 
στόματι αὐτῶν ἐστί, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν" ἢ (ΟΙΆΡΙ. 
γμ]σ. Τγπά. αἱ γὰρ ἐξουσίαι αὐτῶν ἐν τῷ στόματι 
αὐτῶν εἰσίν" Ἐν. ΔΙᾺ. (οἱ. 51. Βεζ. ο/εγ Δα. Λούα). 

20 οὐ μετενόησαν] Οοπιρ]. Τγπά. οὔτε μετενόησαν ἘΠ. 
Α]ά. 6ο]. οί. Ῥε7. 

Χ. 7 καὶ τελεσθῇ] Ἐτ. ΔΙ4. (ο]. 56. ΒεΖ. 2. τελεσθῇ Οοπιρ]. 
Ῥ]απί. τελεσθήσεται Ἠεζ. 3. 4. 5. ἐξ εὐΗ1{17 ΑΟ 1{17 
γαὶςσ. Τνπα. 

ΧΙ. 4 αἱ δύο λυχνίαι] Οοπιρ]. Τ]απί. ογιῖγ. 50. ΡεΓ]αρς νἱ. 14 
ὁ οὐρανὸς: Ικ. 16 τῶν στρατευμάτων : Χ. ὃ τού ἀγγέλου: 
ΧΙ. 8 τῆς πόλεως: ΧΙ. ὃ τοῦ ἐσφαγμένου νετε Οοπη]. 
(ἢ Ῥ]απί.) αἶοπε μὰς {πε ατίῖε]ε. Α.Υ. ΕΧΡΓΕΡΡΕ5 
Ώιε αΏξαπος οὗ [Π6 ατίῖε]ε ἴῃ ΧΙ. 10: χἩ. 14. ἴπ ΧΧΙ. 
ὃ Ιάϊοπι ταίπετ {ματ τεαάἶπς (τοῖς δὲ δειλοῖς ΟοπηΡΙ.) 
Ρτονα!!. 

Χν. 3 τοῦ δούλου: χνὶ. 14 τὸν πόλεμον: χν]]. 8 τὸ θηρίον] Ἠετε 
ασαϊη Οοπιρ]. απά Ῥ]απί. αἷοπε Ώανε {Πο ατίϊο]α. 

χυῖὶ. 4 ἦν περιβεβλημένη] Οοπιρ]. Ψμὶσ. Τγπά. ἡ περιβεβλη- 
μένη Ἐχ. ΑἸά. Οοἱ. 5ὲ. Βε7. 

Χν]. 1 ἄλλον ἄγγελον] Οοπιρ]. Ἐτ. 1. 2. 3. 4. Αἱά. (οἱ. 
γι]ς. Τγπά. Ἅο//. ἄλλον ἘΤ. 5 (6 7.). 51. Βε7. 

5 ἐκολλήθησαν] Οοπιρ]. Ὑμὶς. (2 ἐγοεγεγμ7). Τγπῆ. 
ἠκολούθησαν Ἐν. Α]ά. (ο]. 81. Βε7. 

ΧΙΧ. 12 οἶδεν] εἶδεν ΒΕΖ. 2. 3. 4. 5 (67.). (οΗ/6γ τ (ΟΥ̓. 11. 11. 

14 τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ] ΟοπιρΙ.Ν ασ. Τγπά. ο). τὰ Ἐν. ΑΙά. 
Οοἱ. οἱ. Βεζ. 

16 ὄνομα] Οοπωρ]. τὸ ὄνομα Ἐτ. Α]ά. 0ο]. 51. Βε7. 

18 ἐλευθέρων τε] (οπιρ]. (Α.Ν. 1611). οὐ. τε Ἐν. Λ]ά. 
(οὶ. 9. Βε7. Υυ]ς. (ασκεί Α.Ν. 1769). 

ΧΧ. 4 χίλια] ΟοπιρΙ. Ετ. Α14. Οοἱ. 51. 1. 1. τὰ χίλια 51. 3. 4. 
Βεζ. 

ΧΧΙ. 13 καὶ ἀπὸ δυσμῶν] Οοπιρ]. Ψα]ρ. Τνπά. ο). καὶ Ἐτ. 
Αἱά. Οοἱ. ὲ. Βε. 

Ν.Β. μαμωνά 15 τοαᾷ {οί μαμμωνὰ ΒΥ 6οππρ]. Β]απέ. οη]γ ἴῃ ΜΔ. 
νὶ. 24, ἴποισ]ι 411 εαἰῖοης Ίανε ἐαί Γοτπι 1π Τ]κε Χγι. ϱ, 11, 12. 
Πε Απίν/ετρ Ῥο]γσ]οίϊ οὕ 1572 απἀ Ῥ]απΠπ)5 5π]α]]οι δα ΠΟ 5 ννΠΙε] 
{ο]οννεά 1 «]ο5ε]γ τεδεπιρ]α {πε Οοπιρ]αίεπρίαη, ἀπά ἴῃ 411} (πε ρας- 
«ασες οχαπηπεᾶ {ο [Π15 “122 67:77: αρτεε γηῖ(Ἡ 115 τεαάἶπας, εχοερί ἴῃ 
1Π6 13 οἵ 14 Ρ]αοε5 εχΡρτεδδΙγ ποίϊοθα 25 ἀῑΠετίησ ἴῃ {1ε ἴνγο Ρο]γ- 
σ]οι{5. 

ΤΠε {εχε οἵ Ῥεζα 1505 Ἠας Ῥεεπ Ιε[ί πποµαπρεά νΨΊεη (πε νατῖα- 
Ποπ {τοὶ 1 πιαάς ἴῃ {με Απποτίςοα Ἠειδίοῃ 15 ποῖ εοππίεπαπεεᾷ ὮΥ 
ΑΠΥ θατ]ῖεγ ο Ποπ οἵ {με (τθε]ς. 1πΠ {Π6 Γο]]οννίπς Ῥ]ασες {με Τ δίῃ 
γ]ραίε αρρεατς {ο Ίανε Ῥεεπ {με δας ΠΟΥ αἀορίας ἴῃ Ῥτείετεποε {ο 
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Ῥεζα. ΤΠε Ρτεσεπί 115ι 15 ΡτοβαΡΙγ αππΠίς Ιπεοπιρ]είε, ἀπά α ἴεν οα5ες 
866Π Ρτεοατίοις. 1 15 Ρορδίρ]ε {μαί 5οπ]ο οἵ ἴ]χε χεαᾶίηςς {ος γ]οῖι 
Οοπιρ]. Ψπἱδ. Ἠανο Ῥεεῃπ οἶίεά αἈονε, νετε ἀετῖνεά Ποπ Ψα]ρ. 
γαΐΏεχ παν {τοπ Οοπιρ]. ΤΠε σαπιε ΠΙΔΥ Ῥε σαϊά οἵ (οἱ. Ψπ]ς. ἴῃ 
1 ζοτσήνπος τ]οῦπα, ». 

: Μαίίῃ. χα. 24, 27; Ματ]ς 111. 22; Τλκα χὶ. 15.) 18, 1ο, Ἀσεζσεύιιῦ. 
50 Τγπά. (30. αἰϑο Οοιπρ]. ἰη ΜαίίΠ. κ. 25.) Ματῖς κ. 37 ὃ σσ. 
χὶν. 43 ογῖ. ὧν. 3ο Τγπά. ΊΤλικε 1. 35 δεί”. 3ο Τυπά. 76. 40 
μεγάλα Παρα. Φο 1ΥΠά. κκ. 35 Λαδεύι1. Ρο Γγπά. ΧΧΙΠ- 
34 σοχίς. απ οογ/{0 Μαϊίμ. κκνΙ. 35; Ματ αν. 24: ]οἨη χίχ. 
24, ἴηπε Ἐπσ]ςΠ νειδίοης Πανίησ ᾖοίς ἴῃ 81} ἴπε [οι Ῥίασες, 5ανε 
μαι ΛΠΙοΚΙΕ αἶοπε Κεερς πρ (πε ἀῑσιμπείοαι οἱ αὶ. 726. 46 
παρατίθεµαι εο)2ηΟλάο. ο ΤΥπά. Τομ νυν. ϱ ο/η. δὲ. ο Τγπά. 
Χ. τό 11147 ουσ ιδ. 2ο Οτεαὶ Β1016 απἆ (ῑεπενα τ5ς7. 
ΧΙΙ, 26 0/1. καὶ αΤίετ ἔσται. Φο ΙκΠπεπαϊδη ἨΨαειδίοη 1582. αν]. 1 τοῦ 
Κεδρών, (εὔνομ. ο ΤΥπᾶ. Αοἰβ 11. 22 αββγοδαίιῃ. ο Τγπά. 
Ἱν. 32 207) {11 Ν αἱσ. Οἰοηιδηϊ)ιε. Φο ΤγΥπά. νὶ. 3. καταστήσωμεν 
εο)5έ{{1/α1111. ο Ἴγπά. νἱϊ. 26 συνήλλασσεν γεκογιεῖζαδαί. 39ο 
Τνπά. 4 ο”). ὁ ζοφεέλς. ο ΤΥπά. κ. 20 {ήαφιίο (ἀλλὰ). 3ο Τγπά. 
ΧΙ. 1 16Ο (Σίμων Επ. 410” Υα]σ. χν. 14). 20. 15 εἴ τις οἱ φιείς. 
50 Έγπά. αν. 30 1715 {ςηογαμέίΦ. Ῥο γη. Χὶκ. 20 Θεοῦ δεῖ 
ψα]ρ. 6επιεπέζηο. ο Τγπα. χχὶϊ. 15 αφ οεεγέές (001. τὰ). 
50 Ίγπα. χχὶν. 25 Ζγεηιοζαείμς. Ναἱσ. (21ο. ο Ίγπα. 
Χχν]. 6 πατέρας ἡμῶν ῤαΐγές 105705. Φο ΤγπΠά. ἈΈοπι. χῖν. 2 
αἶις επί. 9ο ΙΠεπαϊςα 1582. ΧΥΪ. 4 ο1405 εβγοΐσε. 93ο Τυπά. 
1 Οο{. ΧΙΙ. 1 σε ἐδ 04115. 9ο Τγπά. ανι. 23 αο)ΙΗ{ 1105111. 
80 Όεπενα 1567. (αἱ. ἵν. 15 ἴεχί: 120. 39ο Ελεπιίδη 1582. 
ΕρΙ. νἱ. 24. ο/η. ᾿Αμήν. Ὑπὶ. Μος. (Δ. Υ. τότε): ποί Ψυϊρ. 
6 πεέΐπε (Α.Ν. τότό). ΕΠΙ. 11]. 21 Ἰησοῦ Χριστοῦ ζεσιε γή. 
50 Τυπά. (]. 1. 4 σα λαῤείϊς. 50 Τγπα. πεατ]γ. ᾖδ. 24. φιζ 
2114160. 50 ΕΠεπιϊςΙ 1582. 1 ἼΠ655. 11. 12 φρὲ οοζασά{. 80. ΤΥπά. 
726. 12 οὐχ ὡς λόγον 71072 τε υεγδιη. 50 Τγπά. 26. τό 1111. 850 
Ἐγπά. Ἱν. 1 144 φτεαά/αοαἸ/1. 50 ΕΠΕΠΙΙΣΗΏ 1582. 1 Γη. 1. 17 
1217107{αὐ1. 80 ΤΥπᾶ. ΠΠ, 15 οῤογέδαξ 6. 80 Τγπαά. Ἱν. 15 0/1. ἐν: 
/η211/2εέτιρ οἳέ ολἶότις (Α.Υ. 1149. Ἱπ 411 ἴπϊπσς). ο ΤΊ. 1. 18 
διηκόνησέ μοι. 1/115έγαυῖέ 1211 Μασ. ϐεπεπέο. 80. Τγπά. 
Ίαπιος 111. 14. εογαἰόιες σεοέγ. 50. Τγυπά. α εί. 11. 13 οὲ. οὖν. 
ὢο Τυπά. 1 ]ο]π ΠΠ. 20 071. ὅτι Φε. 50 ὸγπά. ν. 8 δὲ {ες 
γπ]σ. Οἰεημο) 726. ο Τγπᾶά. 2 ]οἨπ 3 ἔστω οἳ. 80 ΤΥπά. Ἐεγ. 
ΧΙ. τὸ σιζ {η καῤίϊυϊίαίονε απιωκογῖ, 5η εαβέζοἰίαίζ τααεί. Ναὶς. 
6εηιελήέπο. 50. Τγπα. αν. 11 ο/η. ἐκ δα. 9ο ΤΥπά. αν. 9 
εἰ Λίς. Ῥο ΤΥπά. αν. 28 φάνῃ εδ. Ρο (επενα 1557. 

ΤΩΙ Θ(01 ΔΟΞΑ. 



1,15ὲ οὗ γοααίηγε απιά γοπιογίς ϱγεΓογγοά δὼ ἐλ6 Δηκορίοαγν (ο7ι- 
ηυϊέέοο, γοοογοϊοαῖ αὐ ἐδιοὶν" ἀεδίγο. 6ο γοίαοο, Ραφο ΧΙ. 

ΟΤΙΑΒΡΡΗΡ ΟΕ ῬΑΒΒΑΘΈΝ. 

Βίτίκο οι{ ““Β,3 (1.9, Βαἶπί) ἔτοπι {πὸ 6ῑί]ο οἵ ὑπ ο0.ρο]5 δια 1γοπ1 {ο 

ποδάϊηρ οὔ {1ο ραμθβ. 

ΤΠ. Ῥήτί]κο οαὐ ιο Αροβθ]ο” ἔποπα ὕπο {ἰ{1Ὸ οἳ 11ο Ῥαπ]ίπο Ἡρίξί]ο5, πιά 
“οἵ Ῥααὶ πο Αροβί]ο” ἔνοπι ὑπὸ {1010 οὗ {π6 ΠἩρ]δί]ο {ο ὑπὸ Ἠερτονς; 

βίγίκο οαὖ {ο ψνογαὰ “"σπογα] Ὁ {ποιἨ ὑπὸ {1016 οὐ ὑπ Ἠρίδί]ος οἵ ᾖαπ16Ρ, 

Ῥείοαν, 1 Φοβη, «πὰ Φαᾶο, απά Ἰοὺ {86 {11ο οἳ έλα Ἠονο]αίῖοα στη “ΤῺ 
Ἰονο]αδίοι οἵ 2ου. 

ἘΠῚ, Του “"Ἠο]ν ἄποςς” πἀορί τπΙ{ογπΙ]γ {ιο γοπάστίπς Πο] ΒΑρϊτί(. 

1Υ. Αὖὐ ὑπὸ υγουὰ ““ψνουϑὶρ 1 Μαϊ, 11. 9, οἷο, δα α (ο πιατσ]πα] ποίο '"Τμο 

(τοσχ νγονᾶ ἁοποίθς απ δοῦ οὐ τονοτοπσο, ιν πού μον ρα {ο πιβ (56ο «ΠαΡ. 

χν], 56) οὐ {ο αοα (56ο ολα. ἵν. 10). 

Υ. Ῥαΐ Ἱπίο {πὸ ἑοχί τιπΙογπα]γ {110 πιατρίπα] γοπᾶστίης “ (πγοιρ]ι 1 Ῥ]ασς 
οὗ “Ὀν ν]ιοπ 16 το]αίος {ο ὈΡΟΡΏΘΟΥ, νἰσ. ἵπ Μα. 11. ὅ, 17, 33; 111. ὃ; 
ἦν. 14: ν11]. 17: κ, 17; ΧΙ, 8ὅ; χχὶ. 4; ΧΧΙΥ. 16: Χαν]. 9; 1τ|κ6 χν]. 81; 

Αοίς 11. 16: χχνΙ]. 95. 

ΥΤ. ΤΣ οπρί””. ( ἰοπιρίαίίοι 3). αυριο «γ ΟΥ̓ “ππακο {τὶα] οἵ" 
( εαἶα] 3} νἸετενεν οπὐἱοσπποπῦ {ο Ὕλαῦ 15 Ὕτοις 15 που ον] θη] ν 

ΒΡΟΚΘη οἵ; νἷχ. ἴῃ πο {ο]]οψίπς Ιηπδίβήσον: Μαϊῦ. ἵν. 7; χνι. 1; χίχ, 8; 

χχῖϊ. 18, 96: ΜΆΓΚ νἱῖ}. 11; κ. 5: κ. 16: ἴπικὸ Ίν. 19: χ. 26; χὶ. 16: χχϊ]. 

98: 1ο] νι], 6: Λος ν, 9: αν. 10; 10οΥ. κ. 9: Που. 111. 8,9: 1 Ῥοῦ. 1. 0. 

ΥΠ. Βαυδαίο πποᾶστα ΓΟΥΠΙ5 οἳ 5Ρρεθεοῖι {ον {1ο {ο]]ονῖης αγομαίςπιβ, Υἱγ. 
“ὙΠΟ ΟΥ̓ ο ναί” {ου “ἴοι νν]ποη τιϑοα οἱ Ῥεχδοῖςδ: “ΔΥΘ᾽ Του “Ὧ6 Ἢ 

ἴῃ {86 ρτοβοπύ ΙπάΙσαίίνο: “Κηον  “Κηθνν ἡ {ου νο η ν δὺς «ἀτας 

ΟΥ̓ “άναρ ΑΥΤΆ ὁ ΤΟΥ “810. 

ΤΠ. Βρε (αίο ἴον “ον (“ἀθν115᾽) ο νου “«ἀσποπ” ( ἆεπιοης 3 
ΝΥΠΕΥΕΥΟΥ {16 Ἰαέίον υγοτᾶ 15 ρῖνοα ἴῃ {πο πηατβῖπ (ΟΥ̓ ταρταβοι{ς {Π6 

γοθ]ς ποτ δαίμων, δαιμόνιον); αιιᾶ Το /"ροββοβδεᾷ ἢ ἃ ἀεν1]”) (ου 
ἐεᾷρν 15) Βα Ὀϑεϊπιῦθ οἱέμου ἀθπιοπίας” ΟΥ̓Χ Ῥοββοϑϑθα νη ἃ ἆεπποῃ” 
(ου /"ἀδπιοηβ”). 

1Χ. Αἴΐου" Ῥαρίπο” δῦ ἐμ8 1ηαχς. “Οἱ, ἐγ} απᾶ {μο ἰοχῦ να” οχοπαηρο 
Ῥ]ασος. ᾿ 

Χ. 1ιοῦ ὑπ6 νογὰ ““ἐοβίδιηθη  ᾽ Ὀ6 δυϑῦν 6 γ6 ΟΠδηροαᾶ {ο 'οονεπαπ{”” (1{}- 
ουῦ απ α]ζογπαίο 1Π {1ο πιατσίπ), οχοθρύ ἴῃ ΗΘ). ἴχ. 1ὅ---17. 

ΧΙ. μογθνοχ 'ραῦΙεποθ’ οσοαῦ5 85 {ο τοπάσοτῖῃς οἱ ὑπομονή δΔαα ''"εεᾷ{αςί- 
885” 38 8η π]ετηκίο ἵπ ο πιαχρίη, οχοορί ἴῃ 2 0901. 1. ὁ; Φ81168 Υ. 11: 

1μι]ο νΠΠ. 15: ΗΘΌ. χι. 1. 

ΧΙ. Τιοὐ ἀσσάριον (αἰ. χ, 29: Τιὰκο κ]. ϐ) Ὦο ἐγαπβ]α[αοᾷ '“ΡεπἩΠγ,” δη δηνάριον 
βΠΙ]Ηης,” οχοορί ἵπ Μαΐἡ. χχίϊ. 19: Ματ] αἰϊ. 15: Ἰωακο κκ. 24, νηετθ 
{πθ Πδῖηθ οἵ {116 οοἵῃ, “ὦ ἀοπαγ]ις, οποα]ά Ῥο ρίνεῃ. 

ΧΤΠΙ. Ασαϊποίῦ {]ια αχργθβδίοπ "(πο ἄοᾶ παπά Ἐαΐμον οἵ ος Του 6εσας ΟΠ δύ᾽ 

τα 016 ππαγρῖπα] τοπᾶσρτίησ “ΟΥ, ἄοᾶ απ {6 1’ αὐϊι67" οἷο. : νἱζ. ἴῃ 
Έοπια. ΧΥ͂. ὃς 2095. 1. 8: χὶ. 81; ΕΡΙ. 1. ὃς Οο1. 1. 8; 1 Ῥρῦ. 1. 8. Απᾶ αραϊηκύ 
{86 οχργθβδβίοη “οι αοα «απ Εαΐποεγ” δα α {πὸ ππαχς. “ΟΥ, ἄοά απᾶ 

οι Παί]ιογ  νῖα. ἵπ απ]. 1. 4; ῬΠ. ἵν. 20; 1 Τ]16Ῥς. 1. 8; 111. 11, 18: 
488. 1. 27. Απᾶ αραϊηςέ {πο οχρτοβδίοη "5 ἄοᾶ απᾶ Εαΐμεν”” αάά {λα 
ΤΙ8ΥΡ. ΟΥ, ἄοᾶ απ }ιὶ5 Ταξἤ γ᾽", νἱ. ἴῃ ον. 1. 6. 

ΧΤΥ͂. Τιοῦ {Π6 τιδο οὗ ''Γα1Π1” Ὅ6 οοηῆποα {ο {1ποβο οΏβος ἵπ γγἩίοἩ 16 ἀεποίεβ 
"βοοοηρ]ΙδΗ,”' ' Ῥτίηρ {ο ῬΆ58,᾽ οΥ {πο Π|Κ6. 

κ . 
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ΜΑ ΤΠ Ευγ. 

111. 7 Αραϊηϑύ ΄ {ο Πῖ8 Ῥαρ{ῖδπι” δα ἃ τιατς. ΟΥ, 701) δαρήίβηι 
10 ἘῸΥ “15 {πο ἃχθ ]αϊά τιπίο” τοιᾶ “πὸ ἀχὸ Ιοίμ αὐ Βοίπ Ίμικο 

111. 9. 

ΥΙ, 11 Τιοῦ {1ο τπατχρ.. τοπᾶ αὖ. οι’ ὄὀγεαα Γον 1.6 οοπεῖπᾳ αν, ΟΥ οι” πε Κι 

Ὀγεαᾶ. Ῥο ἴῃ Τμ] χἰ. ὃ. 

27 Έου “15 βίαίιγο” τουά “06 ππθββατο οἵ Ἠ]5 1ο” (τὶ ἢ ππαχρ. 
ΟΥ, 18 δίαέμγ) ὅ0 1ῃ Τπι]κο χι]. 26. 

ΥΙΠΙ. 4 Ἠοτο απᾶ ἴῃ Μαΐου. καχν!]. 65: Ματ]ς 1. 44, ἴον “δο {1 [ποια] παν” 

γα 5ΙπΠΙΡΙΥ /’"ρο” 

1Σ. 6, 8 Ἐοτ “ροπεγ” τοπά "αιποτί(ῳ”” (566 πηατρ. 5) 50 ἴῃ Ματ] Π. 10: 

Ίιικο ν. 34. 

Χ, 839 “1186 βίτῖκο οαὖ {πο τηαΥρ. Βο ἵπ χγ]. 25; Ματ]ς 11]. 58: πὸ ἴχ. 24 

ΧγΙϊ. 95: 1 ομπ κ. 2ὅ. 

ΧΙ]. 95 Ἐον “15 {Πῖ5 {πο βοὴ οἳ Ῥανιά 2” τοαᾷ ΄"Οαπ {15 Ῥο {πο 5οπ οὗ 
αν 2” Γοοππρ. ἆοθπ Ἰν. 99.1 

81 ““αῃΐο πιεπ”” βίτ]]κο οτιὺ {116 πΙβΤΡ. 

ΧΙΧ, 14 Ἐον “οὗ Βύ 0} 15” τοδα {ο βῖιο ἢ) Ῥε]οπρείμ”” 0 τηαγσ. ΟΥ, ο Μπι ἐδ 
Βο ἴῃ Μ81Κ στ. 14: Τπικο χν]ΙΠ. 16. 

ΧΧ. 1 Τὸν “ἐμεῦ 19 ” τομ "ια ῦ τας” 

ΧΧΤΙ. 25 ἘῸΣ πΙαΥΡ.5 τεαᾷ '"Μαπγ αποϊεπῇ απί]ποτ]εῖας τοπᾶ δα ἴπρ.' 

ΧΧΙΠ. 9 Ἐον 'Ἐαΐμποτ, πΠῖο 15 ἴῃ Ἠδαγνοιι”” το ""Ἐαίπογ, ετστι 6 ΠΟ 15 

ἴῃ Ἠθανοεπ.”” 

98 Ἐου 'Ἰπάσετησπθ” τοπ '“Παδίορ”. Βο1π Τπι]κο κ. 42. 

ΧΧΥΙ. 99 ἘΟΥ “1 νυν] ποὺ ἀγίπ]κ” γοδα “1 51181] ποὺ ἀτιπ]ς”” Επϊ]ατ]ν ἴῃ ἹΤατ]ς 
πϊν. 256: 1|Κ6 χχὶϊ. 10, 18. 

ΧΧΥΠΙ. 27 ἘῸΣ “ ρα]ασθ” γοδᾶ ““Ῥυφύουϊπτη ” τ] ἢ τηαχρ. ΟΥ, μαΐαοθ [5 ἴτε Ματς 
κν. 101] ὅο ἴῃ Φοόομη χυἹ]]. 28, 88; χίχ. 9. 

ΜΑΒΚ. : 

11. 4, 9, 11, 19 “Ὀ64᾽" αἀᾶ ππατρ. ΟΥ, ραϊϊοὲ ὅο ἴπ νἱ. ὔδ; ἆᾖοπτ ν. 5, 9, 10, 
11, 19: Λοίβ ν. 15: ἰσ. 98. 

ΤΙ. 4 Ἐοτ “ν8811 τομ '"Ῥαίμο ΓΟοπηρ. Ίπικο χὶ. 68.] 

Χ. 15 Έου 'ρτοιρ]ᾗα{” το “νογο Ὀτιηρίηρ” 8ο ἵπ ]μα]κο χν]], 150. 

95 ““απᾶ {παεγ ὑπεαῦ {ο]]ογαᾷ ” εἴο. οὐ {πο τηατρ. 

46 ἘῸΥ “ἘῸΣ γετί]γἍ οίο. τοπ '"Έουγ {πο Ῥοπ Οὗ Ἰη81} 8150 οἷο. 

ΧΙ. 24. Ἐου '"Ἠανο χοσαῖνεᾶ” τοπᾷ “τορείνο "σα τηατρ. απ. γεοεῖυειῖ. 

ΧΙΥ. 8 Ἐον '“βρήκεπατᾶ ”τοαᾶ “"ρατο πατᾷ” (πι τηαχς. ΟΥ, Γη παγα). 
Ὁ Πα οπηΙ6 ππαΥςΡ.5 50 ἴῃ {01 χι. 8. 

εὐ ΚῈ. 

1. 80 Τι {π6 {ασῦ τα “ΠΥ ἴοσΘ 8180 {1ο Ίο] ἐΠιίπρ υϊοῖ 15 θοροίοα 
5181} ὍΘ. οβ]]εᾶ πο Βου οὗ ος” νι {1ο Ῥγδϑθηῦ {οχί ἴῃ {πο 
ΤΙΑΥΡΊΗ. 

Τ0 Έονχ ““βίποθ πο ποτ]ά Όεραι” τεαᾷ '“οἳ οἰά”. Βιπ]ατ]γ Λος 11]. 91: 
Χγ. 18. 

ΤΙ. 84 Ἐου '"απᾶ τῖδῖηρ τρ” τοαᾷ “δηα {1ο τῖδῖης” 

87 Ἐοτ “'θγεπ {ος τοβᾶ /"ΘΥΘΠ πιηΐοἢ 

ΤΙ. 14 Ἐου '"Ὢο γῖο]επσθ Το πο πιαπ” οἷο. τοπᾶ '""Ἠχίοτό ἴγοπι πο ΠΠ ὮΥ 
ν]ο]επησθ, πθϊζΠεγ 4οριι5δ6 απ! οπε ντοησ[α]]γ” απᾶ οπι{ 1ηβχσ. 5 

20 Τοῦ ""αβᾶεά γεῦ {1Π15 αΏογο 11" γοδὰ “δαᾶϑα 115 8150 {ο {]ποπι α1” 



1Υ. 

ΤΙ. 

ΜΕ 

ΙΧ. 

ΧΙ. 

ΧΙ]. 

ΧΙΠ. 

ΧΤ. 

ΧνΥΙΙ. 

ΧΥΤΙΠ. 

ΧΙΣ. 

ΧΧ. 

ΧΧΠ. 

ΧΧΠΙ. 

ΧΧΙΥ. 

ΙΙ. 

ΤΟΚΕ ΙΥ. Ι--ΙΟΠΝ ΥΠ. 98. 1091 

1 Του “ὍΣ ὕπο Βρϊτι(” τοπά 'ἴηπ {ο ΒΡ συ απᾶ οπ]6 {116 ΠΙΔΥΡ. 

16 Ἐου ΄"σαβ ὑπο ἐγαϊ(ου” τεβᾶ ''Ῥεσαπιο ἃ ὑγαϊίου” 

ὃ Ἐον “Ομάζα” τοι '"Ομάσας” 
99 Ἐου '“οοπιπιππάθᾷ ”” του “νγαδ οοπιππθηαἶης” 

88 ἘῸΓ ΄'πογο οποκεά ” τοπά '"πνογο ἄγουγπεα 

19 Ῥου ““νἱούτι 15 τοας /"ῬτογΙδίοηβ” 
18 ΤΌΣ “810 π0᾽ τουᾶ “αρατί 
40 Ῥου “᾿5ῃοιϊᾶ Ὀ6 στοα{οδ0” τουᾶ "νας {χο ρσγοαίοϑὺ" 

38 Του ΄παδηος ’΄ τοσα ''Ῥαῦ]μοᾶ Πϊπιδα][”” Γοοππρ. Μίαν ν. 4.1 

49 ἘῸΣ ““νἱιαῦ νυν] Τ᾽ οἵο, τοαᾶ "ν]αί ἆο 1 ἀοβίγο”. (ι0} {πο πΊατρ. 
Ον, Ίοιυ 1 τωοιζᾶ ἐπαΐξ ἐξ 1υεγε αἴγοααᾶι κἰπαϊοα ἢ) 

95 “1 απι ρογ[οο(αᾷ ” αάά 1παχΡ. ΟἹ", 1 πι 3Η σοι56 

16 Του '"Ἠανο Ῥεοπ Π]]οά ” τοιᾷ '"Ἠπανο Π]]οᾷ 15 Ῥε]]γ (10 086 ΠπητΡ. 
ΔΩ αποϊοπ6 αι πον 105 τομᾶ Λαυε Ό6εν Πες.) 

6 Ποαᾶ “Τῇ γο πιδα {410} οὔο. απᾶ “16 νοι] οΏςγ γοιι.” 

11 Ἐον "πτοισῃ ὑπὸ ππϊ]ᾶδί ο” γοεαᾶ ΄"αἶοπρ ο Ῥογάσνς ο” απᾶ ϱα0- 
αήθαίο {πα Ῥτοδοεπ{ θεχύ {ου ππαγς.. 3 

ὅ “1εϑῦ 516 πνοαγ πρ” οἵο. δα πιατρ. ΟΥ, 165 αἱ Ια5έ ὃγψ 1.61) οοπεῖιῃ 
56 τὐθα7" πιο οὐ ἐξ 

7 Ῥου '᾽απᾶ Πο᾽ οἷο. τοπά ““«πᾶ ψοέ Ἠο” οἵο. νυ {πο 1παΥΡ. Οὐ, απα 
ἐδ ἦν δἴοιν {ο γειγ57ν οι {ιαῖγ ὀε]ια[/{{ 

99 ἘῸΥ "ἔτι πιοιέ οἵ 0Ηνος” τοαᾶ “ΟἹ νοῦ" 80 ἵπ χχἰ. 97: 860 Δούβ 1. 19. 
45 “ἀν αάά τπαΥς. Βοπιο αποϊθηπί Δι ΠοΥ 165 τοαᾶ {ῃ αν. 

“ἔρεασθ” δα ΤΠΗΥΡ. Φοπθ αποϊοπ{ Δα ΠΟΥ 0165 τους ἐλ Ῥεασα. 

90 “τα]α” δα ππαχρ. Ο5, γε Ποιον 

24. Ῥου 15 δοοοιιηΐοα τους ΄"νναςδ δοοοπηΐίοα ” 

70 ΕῸΥ ““Ὑο 58 ὑπαῦ 1 απ” γοδὰ “"Ὑο βὰν δέ, Του 1 δι᾽" απᾶ βιιθϑύυϊ πο 
{86 ὑδχύ [ου {με ΤΗΣΥΡ. 

5 «Ομτίδί ἃ πρ οπι16 {πο 1ΠαΥΡ. 
16 “6 βοπῦ πἰτη οἷο. δα ππαχρ. Μαηγ αποϊἰοηῦ Δα ΠΟΥ 0165 χοαᾷ 1 δοπέ 

4101 {ο ]υῖπι. 

95 Ἐου 'Ιηδίαπ{” τοβᾶ "αρα 
46 Τιοῦ τπαχρῖη απᾶ {οχῦ εκεµαησο Ῥ]ασος. 

80 Ἐοαᾶ “ο {οο]ς ὑ]ο Ὀγεαά απ Ῥ]α55οᾶ: απᾶ Ῥτοα]κίης ἐξ Ἡο ρανο {ο 
{παπι 

88 Έον 'γοαδοπῖηρς’’ τοας 'αιαβθῖοπίηρς” 

40ΗΝ. 

. 8, 10, 17 Βυιδυ πο ἐπο τηατρῖπα] τοπᾶοτίηρ {ΟΥ {πο {αχῦ. 

. 17 ἘῸΥ “ΤῊΘ 268] οὗ ἐπίπο Ἠοιβο” τοπᾷ ''Ζ6α] ἴογ ΤΠ Ποιιβο”” 

. 80 ΕἘῸΥ “111 γοδὰ “ονΙ]””. Βο ἴῃ νυ. 99. 

29 Έοτ ““[Ὁ1Π]164 τοαὰ "πιαᾶο {111 Γαπᾶ 5ο αν. 11; χυΐ. 24; χυἹ]. 19. 
Φορ “ΟἸα5565 οὗ Ῥαδεδασθς,” Χιγ.] 

. 57 Βυαθδύϊξαϊο ὑΠ6 πιπαγσῖπα] ΤΌΠΟΥ Πρ; [ῸΥ {1ο {εχύ. 

8 Έοτ “1 Ὸ ποῦ πρ γοὺ τρδᾶ “1 ρο ποῦ αρ απᾶ οπαπρο {1ο πιαχς. {ο 
ΜαἨγ αποϊσπί Δα ΠΟΥ 165 δα α γεέ. 

91, 22. Ἐου “πηβχγα]. ἘῸΣΤ ὑΠ18 «81159 πα ἼἼοβος” οἷο. τοπ 'πιαγνοι 
Ῥεσκιιδο {Πεγθοί,. 9868 Πα{]” οἵο. απᾶ οπα]6 {πο πια. 

95 “8 Τη8}) 6ΥΘΥΥ ΜγΕ1ὺ πΥΠο]ο”” Δα πηαχρ. 6. ᾧ τυ]οῖο Ίπανι οι. 

88 ἘῸΥ ““ουὖ οὗ "15 Ρε]1γ”” τοδα 'ἴτοπα νυ Ὁ πη Ἠϊπι ” (π{δι τηαχς. στ. οί 
οὗ νὲς δοῖϊμ.) 



1098 50ΗΝ ΥΙΤΙΠΙ.24 ΑΟΤΡΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΤΕΡ ΧΧΥΊΗ. 87. 

ΥΤΠΙ. 24, 98 “1 απι Λε” οτι] πΙαΥΡ.1 (απᾶ {πο οοττεδροπάἴπρ Ῥοχὔϊοη οἳ πιβγς.4) 
5ο ἴῃ ΧΙ. 19. 

οὗ ϑαθπυϊαίο [οχ {Π|| Ῥτεβοη{ ππαΥρ.” ΟΥ, «4Ιίορείπει ἔ]ιαί αὐ]ίε]ι Ι αἴδο 
ϑρθαΐ απίο οι 

96 ““ππίο ὑπ6 ποτ] οπηΙ6 τηατρ. 3. ἐπέο.” 
44 Ἐου “᾿βίοοα ” τοπ “βίδα θ᾽" απᾶ οπα16 τπατς. 3 
69, 68 Ῥου “15 ἆθαᾶ” απά “878 ἀοπᾶ ’τοσᾶ “'ἀῑεᾷ ” ΓΌοππραχο νἱ. 49, ὅ8.] 
ῦ8 Ἐογ “πας” τα “ναθ Ὀοτη”’ απά οπα16 ΠΥΡ. 1 

Χ. 8 “μοΐοτο πιο” αάά ππαχς. ΒοΠ1θ απο]θηῦ Δα ΠΥ ὑ165 ο] 6Γογε 16. 

ΧΤΙ. 48 ἘῸΥ “016 ρ]οτΥ οἱ πιεπ... {Π6 ϱ]ου) οὗ ἄοα ”” τεβὰ ""ο Ρ]οτγ ἔ]ιαί {8 
- οὔτησῃ.,.. ἴπθ ΡΊΟοΥΥ ἐπαΐ ἐς οἵ ο 

ΧΙΥ, 1 Τιοῦ πιαχρ.1 απᾶ {ιο ἐοχέ εκοΒαηρο Ῥ]α088. 
14 Ῥου “5811 851. τὴ αησ(Πίηρ”” τοπ “5811 αθὶς αηγ(ΠΙηρ᾽ απᾶ 1εῦ 

Ίηατα. ὅ τομ Μαπγ αποϊεπί ααἰΠοχ]θίες Δα 7,6. 

ΧγΙ. 25, 29 Έου “ρτονοτῦς”’ τονᾷ “ΔΙ βα1ηρς” 

Χττῃ. 94 Ἐου “1 ν!]] τοαᾶ “1 ἀεβῖγο” 

ΧΥΠΙ. 57 Ἐον “ΤΠοιι βαγοξί ὑπαύ᾽ οἷο. γοαᾶ ' ποια 5αγοςύ ἐξέ, [Ὁ 1 81 ἃ Κπρ 
απιᾶ 5 Ὀξθ]έαίθ ὑπο Ῥτοβοη{ {οχί {οΥ {Πθ1ΠαΥΡ. [Οοπιρ. Τηι]κο χχὶϊ. 10. 

ΧΧΙ. 7 “νὰ πακοᾷ ”’ δᾶ πιαΥρ. Ο5, λαὰ ον 18 1ι2Υ σαγηιογυέ ΟΙΤΗ 

ΑΟΤ5 ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΕΡ. 

11. 47 Έου “«Ωλοβο {παῦ ππογθ Ὠαΐηπςρ βαναά”” τοπᾶ “"ἴποδο ὑπᾶῦ νεο βϑανϑα ”” 
πα {πο {οχύ 1π {Ἠθ ΠΙΦΥΡ. 

ΊΤΙ. 91 Έου “βἴποο {Πο πγοτ]ά Ώδραπ ’ τοαᾶ [τοπ οἵ ο]ᾶ 

ὙΠ1. 16 Έον “Ἠο ννας {α]]6η ” τους “1ὖ ννας [α]]εῃ 

ΧΙΠΠ. 18 Έου “εα[ογεᾷ Ί6 0Π|6 11 ΠΙΑΠΠΟΘΥΡ” τοαά “88 ἃ ΠΌΓΥΒΙΠρ- ἌΓ ΠΘΥ Όαχθ Ἰθ 
{λοπα 3, απᾶά ἵπ ἴ]πο τπᾶγρ. τεαιᾶ Μϑην αποϊοπί δαῦῃου 165 τοδὶ 

81} 676] 1.6 ἔ]ιεῖγ ΊιαππΕΥΦ. 

ΧΙΝ. 9 “1866 ψΠΟ]Θ᾽ οτηἱῦ 1ΠαΥΡ. 1 

ΧΥ. 18 Ῥου “ἴτοιη ἐ]ιο Ῥορίηηίηρ 98 ὑπ ἡγοῦ] " τοδὰ “ἕτγοιη οἵ ο] ”” 
98. ἘῸΣ “ΤΠ Δροβί!θβ απά {ῃ6 ο]ά6υ Ὀτείηγοι ” τοδᾶ “Το αροβί]ος δᾶ 

{πο ε]άστς, Ὀνοείμτοαπ,” δηᾶ ραΐ {με Ῥτοδοπ{ {εχί Ιπίο {1ο 1ΠαΥΡ. 

ΧΥΠΙ. 92 Γον “βοιηθυῃδαῦ βιι ρου ϑυ ἴοι τοιᾶ “νε το]ὶρίοαδ”” απᾶ Ῥριαῦ {πο 
Ῥγεδεπί {οχί ἴῃ {πο ΤΙΔΥΡ. 

ΧΙΣ. 81 Έοχ “ομίοῖ ο/ῄοογς οἳ Αδία ́  τοβά “ΑΦίατομς” (πα παρ. 1.6. ΟΠΊΟΘΥΒ 
Πανίηρ «πατσο οἳ ΓοβέΐναΙς ἵπ {πο Ῥοπιαπ Ῥγογνίησο οὗ Αδία.) | 

ΧΧ. 98 Ἐογ “αοᾶ” τεας “0Π6 Τιοτᾶ {σι} ππατΡ. ΒΟΠ1Θ βποϊεηζ δα μου 68, 
Ἰποϊαάϊηρ {πο ὕτο οἰάςβέ Μ58., τουᾶ 4ο.) 

ΧΧΙ. 10 Ῥοτ “πιαπγ ἆαγς” τουᾶ ““5οπ1θ ἆαγς ” 

ΧΧΙΙΙ. 80 “αραϊπδί {ιο ππαπ” οίο, αἀά τπαχς. Μαπγ αποϊεπῦ αὐΠοτ]θ]68 τος 
αφαἴπδέ ἔ]ιε Ίαν ο ἐλεῖϊγ ραγί, 1 5έπέ /ιῖπι {ο ἐς, παν σίηρ εἴο. 

9 ΕῸΣ “ἨεαΥ {1γ ο8 158” τοας “"Ἠεαγ 66 Γα11γ” 

ΧΧΤΥ͂. 17 Ἐογ “ἼΩΔΗΥ γα6αχς” τουᾷ ““8οπ1θ γ68γ8 

ΟΧΧΥ͂. ὃ Εοτ'Ἰαγίηρ γα” τουᾶ ““]αγίηρ ἃ Ρ]οῦ” 

ΧΧΥΙ. 28 “ἢ Ῥα0”” είο. δα ἃ τηατρ. ΟΥ̓, [πα {{{{{π6 πιο 

29 ““νπείπευ θα Η 0016” οὗο. Δα ἃ πιατρ. ΟΥ, δοέϊ ἔπι 1ἱέέτε αι ἵν σγεαΐ, 
1.6. ἴῃ β]] τθβροθςίβ 

ΧΧΥΤΙ. 57 Οπ] 6 ΠΊαΥΡ. 3 
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11. 

ἘΟΜΑΝΡ 1. 117--1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ 11. 12. 1099 

ΒΟΜΑΝΡΒ. 

. 17 Ῥου “Ὅν 11 τοἙᾶ “ἴσου [αἴ ἢ ”” απά οπα1ὔ {ο ΥΠΒΥΡ. 
18 Ἐον “Ἱο]ᾶ ἄοιγα τοαᾶ “πάν ἢ 

19 “«Ἠπαγο εἴππθα ”’ δα πατρ. Οὐ. δες. 
18 ἘῸΥ “ἃ Ίαν”) τους “006 Ίαν” 
14 ἘῸΥ “ ΨΠΙςἩ πᾶν πο” τοδα “ὑπαῦ παν ποῦ {ιο 

Έου “Πανίηρ πο” γοαᾷ “ποῦ Πανίπρ {πο 
14, 16 Ἐπο]οδο ἴῃ ἃ ῬᾶγΘ 6515. 

16 “Ὑμῖν ὑπουρ ὐδ᾽ οἷο. δα α ππαχς. Οὐ, ἐλοὶν ἔοιιϱ]ιέδ αἀσοιιδῖη ΟἹ εἴ86 

οποιιδέπο ἴπθπα ογν6 τὐὐί, αποί]εγ' 

18 ΤΠ πΙαΥΡ.7 {0Υ “ργουεδέ’ του “ἄοδέ ἀῑδέίπφιδ]ι 
25 Οπιῖῦ {Π6 ΠΥΡ. 

9 ἘῸΥ “ΤΠ πΟΤ8Θ σα5ο”’ τοαᾶ “Ῥοίζογ” απᾶ οπαῖξ {16 πιαΥς. 
21 Ῥορίῃ α Ρραταργαρ]. 
985 “Ἠανο βίπηθα᾽ αάά ππατς. ατ. σἰππε. 
26 “βού οτε” οπα]6 πιανσ.7 ( ριΥροδο”) 

Ῥου “Ὦγ Η5 Ῥ]ους ””’ του “π᾿ 5 Ὠ]οοά ” (τοίαϊπῖπρ {πὸ οοπΊης δου 

ΚΑΊ) απᾶ οτηϊῦ τιαχρ. 9 

81 Μα]ο ἃ ραταΡταΡΗ ος τετβε 81. 

1 Του “αοοογᾶϊτπρ {ο {πο ΠαςἩι, μαΐῃ {οαπᾶ ”” τοπ “Παλ Γοαπᾶ αοσοοτάἴπς 

{ο {86 ΠΟΘ᾽ απά ριαΐ ἴ]ιθ ργοδεπ{ύ {αχί 1π{ο {πε τηαΥρίη. 

1 Έους “Ἰοὺ 8 Ἰαγο” τοπ “πο Ἠαγο᾽ απᾶ ἴῃ τηαχς. «γοαᾶ ΜαπΠΥ αποϊσπῦ 
αιιλοτ](ῖος τοβᾶ εξ 18 Ἰαυθ. 8ο ἴῃ Υ6Υ56Ρ 2, 8 ἴον “]δῦ τι τουά 

«πιο (ὑν 100). 

7 Οὐῦ ππαχς. 6 (““ἐπαΐξ το]νίέσ]ι ἐ5 σοοα 

π Πιδυϊβαᾶ ”’ δαᾷ πιαχρ. Οὐ, γεἴεαδεᾶ 

25 ἘῸΓ “1 πιγβα]έ να πα παϊπᾶ βοῦν τουᾶ “1 οὗ τη 861 ντ] ὑπ 
τηϊηᾷ, ᾿παθοα, 561ν ο”) 

8 Τιοῦ τατς. 9 (“ απ α Γον 51)ν᾽} απᾶ {πὸ ὑοχῦ εκοΒαπρο ρ]ασθ8. 
ὅ, 6, 9, 13 Ἐου “ΒΡ γ᾽ τοπᾶ “βριγιυ 

18 ἘῸΓ “ὙΠΟΥ ν᾿ τοδα “Ῥαΐῦ {ο ἀθραύῃ᾽᾽ απᾶ οπαῖξ τη γρ. 2 

94. Έου “Ὀγτοδᾶ “1π (τι πιαχς. ΟΥ, ὂγ) 
90 ἘῸΥ “"ἨΙπιβε][” του “0561 " 
84. ἘῸΥ “518]] οοπάσιητ  τοας '“οοπάσπιπε]” 

ὅ Έογ ταΙΡ. 5 τοδα ΟΥ, εδ]: Ἰιο αὐιο ἐ8 ουεγ αἴΐ, ἆοᾶ, ο ὀ[εςεεᾶ 
ον" ευεν 

92. “ν]ης” αάᾶ ππαχρ. ΟΥ, αἴέ]ιοιισ]ι το ζἵπι 

11 Ῥορίπ ὕΠ6 Ρραταςδταρ] Ἠθτο Ἰπβίοαά οὗ αὖ νου. 18. 

1 Έου ““τοβδοπαβ]ο” τοπ ““δρίτίθαα]” τ [ἢ ΤΙΔΥΡ. αὐ. θε[οπρίπρ ἰο ἴ]ιο 
7ΕαδΟ. 

6 Οπιῖς πιαχρ. 9 (“ ἐδ α έν) 

19 Τιεῦ πιαχσ. ὁ (“ἐπ πυγαέ]ν οἵ ἄοᾷ” απᾶ {πε {εχῦ οχομαπρσθ Ρ]αςθΒ. 

1 6ΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ. 

, 18 Ἐου “816 ροτϊκΗῖηρ... 819 Ὠοδίπρ βαγεᾶ τοπ '"ρεγίδΗ. .. 4Γθ βαυ θα" 
δια ραΐ {πο ργθβοη6 ὑοχῦ 1Π{ο {Π9 πιαΥΡ. 

19 Έοτ “Απά.... τε]θοῦ” τοπά “ Απᾶ {ιο ἀἰδοετηππεπί{ οὗ πο ἀῑδοετηϊῖπρ 
ση] 1 Ὀτίπρ {ο πουρηύ" 

96 Οπι]ῦ πιαΥρ. 8 (ΟΥ, Ἠανο ρατί ὑπογοῖπ ἢ 

6 Ἐογ “086 ροεγέοοῦ” τοσα “παπα ὑπδῦ 8.6 Γα]]ργουγτι” 

8 Ἐος “ Κπονεί]ι” τοβά “Πα Κπονη ” 
15 ἘῸΥ “15 οἱ ἄοά” τοπά “15 {γοπι αοα ” 

Έου “476 {τοσ]γ ρίνοη {ο τι Ὀγ αοα᾽ τεβᾷ ““νγετο {Τ6ε]γ Ρίνεη {ο τι5 οἱ 

αοα” 
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ΤΠ. 

πι. 

1Π. 

ΙΥ. 

ΥΠ. 

ΣΗΠ. 

1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ ΤΠ. 18-- 008. ΣΠ. 7, 

18 ΒΟΥ “οοπηρατίης αρἰτ{ια] ἐήηρς ση ἢ ΒΡ ̓  αἰ σ᾽ τεαᾶ '“οοππδίηίης 
αρἰτίέαα] Οήηρς ντι ΒΡ γι] τ00}»18 απᾶ οπή ὔ τπαχᾳ. ἢ 

14 “παξιτα]” δα 1ΠΒΥΡ. ΟΥ, απδρέγέιαῖ Οὐ. ϱ5ηε]ιίσαϊ. 
8 ἘῸΥ “Ἠαπο τοῖρποά ” τοαᾶ “παν οοπ1θ {ο τεῖσιι” 

9 ἘῸΓ “απᾶ {ο δη5615᾽ χοαᾶ “Ῥοίῃ {ο απρεὶς” απᾶ 5αβ5Ηζμΐο {116 Ρτε- 
5οηύ {αχ Του {16 ΤΥ. 

91 ἘΟΥ “τηρθ]κποςς” γοσά “"ρεπί]επεβα” 
«109, 11 Τιοῦ ππαχς.. 5 απᾶ 5 απᾶ {ο ὑεχῦ οχοΠαπρο Ρ]ας68. 

6 ἘῸΓ “ρογπιὶκδίοη ” γοαᾶ “"οοποββδΙοη” 
91 Τιεί ππαχς.Σ (“παψ, ουσ 1) απιᾶ ὕπο εσύ εχομαηςο Ρ]8685. 
οὗ ἘῸΣ “αἰ(πβα]” τον ὑγαβποταγ” 
90 ἘῸΓ “ὍΠπ6 Ῥτοδοηῦ ἀδίγοςς”' τοπ “016 ἀἰδίγοςς ὑπδῦ 15 ὍΡΟΙ τας 
81 Ἐον “Δοιβίηρ 16” τεαᾶ “αδίηρ 16 {ο ὑπ {111 απᾶ ομἱῦ {19 ππαχσίη. 

8 Έου “οἱ μίπι” τεαᾶ “Ὦγ Πτι” 
8. ““οοπιππσιᾶ” δα πιαΥρ. ΟΥ. ϱγεδεπέ. 

10 «α]ιοροίπογ” 1εὔῦ “ακδιγεί]γ’’ Ὀ6 {πο τεπᾶετίηρ ἴῃ {19 {εχί, απᾶ επὺ- 
δυιθαῦο “᾿αἴέοσείλεν "' ΤΟΥ͂ ἴῃπο 1ΠΒΥΡ. 

27 “Ππᾶγϑ Ργεβοπες” τἀ τηαχς. Ο5, Λαυθ δεθη, ἃ ]ιεγαζώ 

10 ΟπΙ 6 ΠΙΑΥΡ.Σ (αυο στέπογὶέμ ουει) 
19 Έου “Πεγοδίες’’ τοβᾶ “Γαοίοης” (τι τηατς. ΟΥ̓. Πογεςῖεδ.) 
ϱ7 Έου “απποτμ!]γ” τοπᾶ ““1ἢ απ ΠΝΟΣ{ΤΊΗΣ ΙΠΑΠΠΘΥ”” 

. 81 Το “Απᾶ ΠπΙΟΓΘΟΥΕΥ ἃ πηοδύ εχοε]]επῦ νγαγ ἡ εἴο, 

ο 19 Ῥοπά “ποη 5181] 1 πουν {ΠΥ 6Υεπ α5 8150 1 τας {Π0 Κη ἢ "ἢ 
απᾶ οὐλἱῦ 1ης. ὁ δα ὅ 

13 Οὐἱῦ παρ. (“διέ ογεαέεν ἐἤναη, ἐ}.656}} 

8 ἘῸΥ “οομγίονῦ᾽ τοαᾶ ““οχλοτίαίίοη ” 
88, 84. Έου “οἵ Ῥεασε: 88᾽ οἷο. τοαᾶ “οἵ Ῥθ6ασθ. ΑΦ 1π 81] [Π6 οΏαγο]ος 

οὗ ἴ]ιο βαϊηύβ, 1οὐ᾽ εἴο. [πα Ὀορῖπ {πα ῬΑΥΆΡΥΔΡἢ ψ ἢ “Α9” οἵω. 
9 Λάορίτηατς.2{ογ ὑπ {ασί (αι Ὀβυὐ]πρ;  ἐλπειρογά αὐ] 10} ἴον “το]α ᾽}). 
8 Του “85 πιηΐο. .. πιο” τοι “85 {ο {ο ο] απ πε] ῬουἨ ” 

19 Τιοῦ αχς. 4 απᾶ {πο θεχί οκοπαπηςο Ρ]80688. 

88 Του “ΕΝ οοπιραΠΨ ἀοΐῦι οοτγαρῦ ροοᾷ ἨΙΒΠΠΕΥ5”” τει “νι 
οοπηραπΙοΠ»ΒΙΡ5 οοτγαρύ ϱοοᾷ πηογα]ς”” 

84 ἘΟΥ “Απακο τρ” τοι “ΑγαΚθ ο ΦΟΏΘΥΠΘΒΒ”’ απᾶ οπ16 ΤΡ». 3 
44, 46 “παίιατα]” δα τηαχρ. ΟΥ̓. 5 ο]νίσαζ. 
δι ΕῸΣ “Ίο 5181] ποῦ α1]’  τεας “Το 811 5881] ποῦ απᾶ ραῦ {πο ρτοβδοπ{ 

τοχῦ 1Π{ο {Πε ΠΙ4ΥΡ. 

2 Ο6ΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ. 

9 Έον ““απς πο” τοἙς ““Βεπίαεηοθ” (10 πιαΥρ. Τ. απδιδε}’.) 

16 Ἐον “Ῥε[οτο” του “ἢγβὺ᾽ 
94. Ἐσας ἴῃ ὑπο {οχύῦ '"{ου ἴῃ [α1(Ἡ γο 5ίαπά {α5{” 

14 Βορίῃ ἃ πει ραταρταρ] ηΙἩ {Π18 ναυςο. 
16 ἘῸΣ “816 Ῥεῖης βανβᾶ... 816 Ῥονϊδμίηρς” τοπ “8106 5αγεᾶ... Ρερϊςα” 

απᾶ ραῦ {π6 ργεβδεπ{ {οχί Ἰπίο ὕΠ 116. 

9 ἘῸΥ “15 ΒΊΟΥ " τοαᾶ “πα ϱ]οΥγ” απᾶ 1εῦ τηατς. δ ΤΠ Μαπγ οἷο. ΠΟΥ 
{ή έιε ηυϊηυϊδίγαὐΐοη, οὗ σοπεπιπιαξίοπι 18 ϱ1οΥ1. 

18 Τιεῦ ΠΙ8ΥΡ.2 απᾶ {19 {εχύ οχεπαηρο Ῥ]αος5. 
Οὐηἱῦ πιατρ. (“ἐπ βρὺγέ νΏΙοὮ 15 ἐπ Τους”) 

ὃ ΒῸΡ “816 ρενίδμίηρ ” τεαά ““ ρεγίδη”” απᾶ ρῇ πο Ῥγεδοπύ ύεχῇ πα ίπο 
ΠΙΕΡ. 

8, 9 Ῥογ “1 ἄο ποῦ γεργοί 10, ἔποαρῃ”” οἷο. χοαᾶ “1 ἆο ποῦ τοργού 10: 
ὑποις] 1 ἀῑά τερτεῦ ἐξ ([ὉΓ 1 8566 {παῦ ὑπαῦ αρίςί]ο πηαᾶθ γοι 
ΒΟΣΙΣ, Πορ] Ῥιῦ ΓῸΥ αι 568,50), 1 ΠΟΥ χο]οῖοε” οἷο, 

7 Βιτῖκο οιῦ -----ΨυΠανσίογθ”’ απᾶά δα  ππανρ. Ῥοπιθ αποϊεπί ααθΠογῖ- 
0165 τοπ ---υ]εγε[ογο. 
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ἘΣ 
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ἘΝ: 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ 1. Τ--ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΡ Κ΄. 19. 110] 

6ΑΙΑΤΙΑΝΡ. 

7. νλίοἩ 18 ποὺ αποί]θγ φοδρεῖ: ΟΠΙΨΥ” οίο, δὰ ἴπο πηατρ. ΟΥ, τολίοῖν 
ἐδ πιο] εἶδο βαὺθ ἔ]ιαέ οἴο. 

10 Ἐθαά “ἘῸΥ δ Τ πουν βοο]κῖης {Π6 {αγοιχ ΟΙ ΙΠΕΠ ΟΥ οἳ ἄοά  απᾶ [ου 

«φοθκίης {ο Ρ]6οαβο” του ““μγῖνίηρ {ο ρ]εᾶςο” 

1 Βίπ]κο οι{ ππαΥρ. 6 (“ὧν {ιο οοιγο 07} 
16 ου “βανο” τοας “θυ απᾶ οπΙὔ 1ηαΥΡ. 3 
90 Του “γοῦ 1 νο; αιᾷ γεέ πο Ίοηπβος 1” τοπᾶ “"απᾶ 16 18 πο ΙοΠΡεΣ 

1 ναί νο δια οὐἱῦ ππατς. ὃ 

9 Ῥουῦ “Πα επ τρ” του “λα τρ” 
8. Οπι(1ηαγς. ἢ (“ἐλ Γαἰέ]ι ) 

94. Ἐὸν ]αίι Ῥεο” τον “15 Ώεσοιιο”” 

15 Ἐου “ρο γουᾶ “"Ώθσοππο” 
Ίου “1 αὖπι ἃ5᾽ τοπ “1 4150 απι εσοπιο 48” 

16 ΤῸ “Ῥεσααδο 1 01] γοιι” γοδα “ὍΣ ε]ήπῃ γοι” 
19 ϑιιθδυϊψαίθ α ἆαδ]Ἡ ΤῸ ὕΠ6 οοπΊπια δέου “γοι” 

1 ϑυιϑυϊαξο πααχᾳ. 1 (“ΖῸΥ γοεᾶοπι”’) ἴον ἴ]ιο {εχί. 

19 Τὸν “αὖ (πεπιδε]νος Οἵ τοπὰ ““ρο Ῥεγοπά οἰτοαπισϊδίοι ̓᾿ 
90 Βιβή αζθ 1παχς. 1 (ραγ{1οδ”) ἴον υπο {εχῦ. 

1 “ἴῃ ΔῊ ἔτεδραβς”' δ ἃ ππατρ. Οὐ, ὃψ 

τὸ τῷ 

ΤῸ “8.59᾽ δαα τπαχς. ΟΥ, δἶποσς 
11 Τιοῦ ὑπὸ πια. (“τον {6} απᾶ {π6 {οχί Θχομδηρθ Ρ]8665. 

ΕΡΗΕΡΙΑΝΕ. 

«16 Του  απᾶ π]λΙοἩ 6 5Ίιειυ” τοβᾶ ' απᾶ {πὸ 1ογο πο] 6 57ιειυ” ατιά 
πα τπαχρ. 2 {ου / Ιπβογς” γομᾶ “οὐ ἢ 

. 9 Του  ροπογ” τοαᾶ 'ρονεις” (10 ππατρ. ΟὟ. ροι0εγ.) 

. 15. Του “γο {αἰπῖ ποῦ" τοἙᾶ “Ττηαγ ποὺ [αἰηὐ ἢ (ἢ παχς. ΟΥ̓, 6) 

νὰ 9 Ῥου '' Ρο” τοδᾶ “6 νγ]ιο 15 Ρο” 

ΡΗΤΙΙΡΡΕΙΑΝΡ. 

«16 Τὸ “Ίο οπθ” οἷο. δα πιαχρ. ΟΥ, ἔλεψ {λαέ αγο πιουεᾶ ὧψ ἴουε ἆο 16 

17 Το “Ῥαΐ ὑπο οί]ον” οἵο. αάά ὑποιπανρ. ΟΥ, θέ {ου ἐ]ιαί αγε Γασξίοιις 
»γοοϊαΐηι Ον δέ 

99 Τυεαᾶ ἴῃ {πο {οχύ “1. {Π15 πα] Ὀτίτῃρ [ταῖς ἔτοπα τα ποῦ κ᾽ ἢ 
1ηιχς. ΟἿ. ἐς ἐδ 707) πιο γιέ ο το}. 

Οπι6 πιατρ. ὃ (1 ζο ποῖ πια] Πού) 

1 Ἐου “οοπι([ογς’ τους /"οχποτίαὐῖοῃ "ἢ 
ὃ Του “ρεῖης” τοαᾶ ““δχιβυϊηρ απᾶ οπα1{ ΠΙΛΥΡ. ὃ 

Τιοὐ πο {εκύτυπ Ι'"οοαπτεᾶ ποῦ {ο Ῥοῖηρ ον απ οαια]Ι{Ψ τ ἢ αοᾶ ἃ 
{Η1ΠΡ {ο Ὦο ϱγαξδρεᾷ”” απᾶ οπ16 τηατρ. 9 

14 Ἐου ““ἀδραθίπρε” τοαᾶ 'ᾳμεροπίηρς” 
1ῦ ΕῸΣ “ΠΩΣ Ὀ6” γοδα '΄πιαΥ Ώεοοπηθ”” 

8 βυθδυιαῦθα πΊαΥρ. 6 ( γε[ιιςα”) Του ὑπὸ {οχί. 
9 Ἐον “οἵ αοα᾽ τοαᾶ “"νοπι αοά ” 

15 Έου “αρριεμοπᾶ .... αρρτολεπᾶεά” τειᾷ ΄΄Ίαγ Ποιά οπ. . . Ιαἱά Ποϊὰ 
Ομ, απιᾶ ἴῃ 1παΥΡ. 1 Του  αρργελεπᾶ. .. αθργε]οπάσᾶ” τεβὰ "ἶαν 

ποῖά... Ἰαϊὰ ]ιοῖᾶ οι”) - 
15 Ῥου 'αρρτολεπᾶςᾷ ”” τοδᾶ ““Ἰαϊα  Ἱα ἢ 

4. Οπιῦ τιατς. 1 (ἹΡαγδισεῖ!}} 
19 Έον “1161 γοδᾶ '"5αβΡρΙΥ” Γοοπιρ. “ΟἸ455685 ο Ῥαδραρος, χιν.] 
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ΠΠ. 

ἘΠ: 

ἀν 

ΟΟΙΟΞΘΙΑΝΘ 1. 96- ΠΕΒΒΕΥΥΩ 1Υ. 7. 

601.ΟΡΒΡΙΑΝΡΒ. 

. 90 Ἐου ''"(τοπι 811 γοδα "ἕο" 

. 1ὅ Έου “Πανίπρ Ρυΐ ΟἹ {οτι ΠΙπΗΒΘΙΓ” τοαά 'Ἠαγίηπς ἀδθροί]θα” απά 
φις 1ζαΐθ ὑπ θεχί [ΟΡ ΤΙΒΥΡ. 3 

ὅ Του ΄Μοτέ(γ” τοαᾶ “Ῥαῦ {ο ἆθα[]” πᾷ οσα 6 π]αΥρ. 3 
16 Ἐουγ «τίομ]γ” τοπᾶ '«τίομΙγ;’' απά οπαῖῦ ὕΠ6 Β6ΕΠΗΊΟΟΙΟΠ Δύο υ -' νηβάοπι” 

Ῥαθπρ ὑπ ρτοδεπύ ὑοχῦ Ιπίο ἴμο 1ΠΒΤΡ. 

1 ΤΗΕΡΒΑΙΟΝΙΑΝΒ, 

6 Τιεῦ πιαχρ.4 Τὰ οἶαϊπιεα αέ]ογτίν, απά ἴπεπ ]εῦ ὑπ6 ππαΥς. δηα {1ο 
{ρχί εκοΠαπρο Ρ]ασθβΒ. 

19 ΤῸΥ “ Ποπεβ{1γ” τοιᾶ ''ρθσοπΙηρΙγ” 

25 Οπιῖς τηαχρ.Σ( αρρεαγαπσε”) 

2 ΤΗΕΡΡΛΗΟΝΜΙΑΝΡ. 

9 ῬῸΓΣ “15 ποιυ ρτοδεπθ” τοα “15 }ιϑῦ αὖ Παπά ” 
10 Ἐογ “876 ρεγὶςμ]ηας”’ τους 'Ῥρογϊδιι” ψΙῃ {Π6 ὑοχῦ ἵπ {1160 πηαΥρ. 

9 Οὐ 1ηαχρ. ὃ (ἐπ Γαέ]ι ”) 

1 ΤΙΜΟΤΗΥ. 

«16 ἘῸΣ ''πεγαοα{ίεν ” τουά ““Ὁπουθδίψοσ᾽" 

18 Βαηβαθαΐθ την. 5 (Τε έἔ]ιε τοα το ἔῇνες”') {ου ὉΠπ6 {οχι 

. 4 ἨΏεαᾶ “"νπο νοι]ά Ἠαγο 811 ΠΕΠ {0 Ὀ6 βαγοᾶ ” 

15 Τιοξ τηαχς.  απά {ιο θεχί εκομαπρο Ρ]α6ε8. 

. 19 ἘῸΣ (1013 τοαᾶ “ρ]οάρο” (πα 1ηαΥς, αὐ. Γαἰέμ.) 

. 9 ἘῸΥ  ἀθβῖτο” τοδᾶ ΄΄4ὖθ χη θα ” 

2 ΤΙΜΟΤΗΥ. 

«10 Ἐον /«Ιποογταρβίοη ” τουά ΙπππιοταΥ” πΙθ 1ΙΥΡ, ΟΥ̓, ἐπσογ- : Β. 
γιρέϊον. 

. 30 Βιεδα ““μαγίηρ Ὀθθη {ακεπ οαρύϊνο Ὦγ Πῖπι ἀπίο Π15 πι]. δπα εί 
ΤΆΤ. 5 τὰ ΟΥ, ὂ Πΐηι, τὐγνέο ἐἔἶια αὐἱϊ οὗ αοα ὅν. ὃν πι οἷο. 

Τιτυϑ. 

. 3. Ῥοΐοτο {1πιοβ οἴογπα]’’ δα πιατς. ΟΥ, οι ασεδ ασο 

. 15. Τιοῦ ὑπ θεχί απιά ΥΠΗΥΡ. 1 ΘΟ ΠΡ Ρ]αρθ5. 

ΠῚ; 10 Ἐογ “Δ πιαπ, .. Πεγεθῖοα] τοπ “ἃ ΓαοῦοιΒ πια ἢ 

ΠΈΒΒΕΝ . 

,. 7 Οπής χηϑγρ. (5) γ {5} 

9 Το {ο ἢγϑὺ ““αοα’ δα τηαχς. ΟΥ, ο αοὰ 

. 16 Τι {Π6 {οσί τιιΠ 'Ἐοτ γετῖ]γ ποῦ {ο απρο]5 ἀούῃ Π6 ρίνο Πε]ῃ, Ὀιιῦ πὸ 
βϊνοαί]ι Ἱο]ρ {ο” οἵο. (ἢ ππατς. αν. Γον υεγΙψ ποέ ο απρεῖδ ἄοέὴ 
716 ία ποῖα, διέ πὸ ἑα[εί]ι ποῖα ο) εἰς.) 

17 Ῥου πιρ]έ Ῥο” τοαᾶ ““τηϊρηῦ Ώεσοπιθ” 

9 Τιεῦ ππαγς. 5 (“ΤΠ ον 6) απᾶ ὑπ ἑοχί οκοΒαπρο Ρ]8608. 
11 ““Α8 δαὰ πιαχρ, ΟΥ, Φο Βο [ἴῃ Ἱν. 8. 

9 Τιεί {π6 ὑοχῦ απᾶ ΠΙΒΥΡ.2 οχοΠαΏρο Ῥ]αςθΒ, τεπᾶῖηρ ΙΠ ΠΙΡ. “ΜαΠΥ 
αποϊοπί αι ΠΟΥ 0165 οἷο. 

7 Ὠθαὰ “ὃ οογίαϊπ ἄαγ, Το-ᾶαψ, δαγίηςσ ἴῃ Ὠανίᾶ, 50 Ἰοηρ ἃ {πι 
αιθυννατᾶ (ον 88 Παίλ Ὀεεπ δα] Ῥε[ογς), Το-ᾶαγ ΙΙ γε” αἵο, 



ΗΕΡΕΕΙΝΡ ΥἹ. 1-.9 ΡΕΤΕΕ 11, 19. 1109 

ΥΠ. 1 Του “Ἰοὺ 118 σϑϑϑ8θ᾽ οἷο. τοπᾶ “Ἰϑανίηρ πο ἀοοίτίπο οὗ ὑπὸ ἢγϑὺ 
Ῥτίποῖρ]αβ οἳ ΟΠτΙ5ί, 1εῦ 1187” νὰ πΙΒΥΡ. 3 ατ. έλα «ὐογὰ οὗ έἶιο 
δε ῖις ο) ΟἸγ δέ. 

9 Τη πιαχς.5 {05 “α7')6 6αγ {ο” τεαᾶ ''εῖοπᾳ ἐο" 

ὙΠΠ. 8 “ἢπᾶϊηρ [αι] οἷο. δα ππατςδ. Βοππθ αποϊθπῦ αιιθΠοχ](1σ τοπά 
Ππαϊπρ Γαιζέ η] 18 ιο δαϊέϊ, ππιέο ἔ]ιεην. 

ΙΧ, 4 Τιοῦ πιαχς, 5 απά ἴπο ἴοσί εχοηαπσο Ρ]ας68. 

9 Έον “ραταρ]ο” τουςὰ '"Πριχο”. Ρο ἴῃ χι, 19, 
Οπις ποιυ” 

14 «υπο οὔετηα] Βδρὶνιϱ’ Δα τηανρς. ΟΥ, Ἠ18 οέεγ πα δρίγέ 

17 Τιοῦ πιατρ. ὃ απᾶ {πο {οχῦ οχοµαησο ρ]ας6Β. 

Χ. 1 Ἐου “ὍΠΟΥ σαι” τουὰ ““οδπ (απά {ου ππαχς. γοιὰ Μαπγ αποϊεπῦ 
το ΔΕ ΠΟΥ [165 τοας {ιο οσα.) 

95, 95 Πμεῦ ἴ]ιο {αοχί δια πιαΥς.Τ εχοΏαηρο Ρ]αςθ8. 

25 ἘΣ “ὉΠ|6 Ἀ556}}}1ΠΡ; ΟὗἨ οΥβο]νος {οσοίμεν”” τοι "ού οὐ ἢ 8556 1η- 
Ρ]ΐπς θοσοί]μεν” 

84. ου “"7γο γοιγβε]νος Πᾶν γοπᾷ ““3γο Ἠανο {ου γοιχεο]νος” (Πα οιπ{6 
πΙΕΥΡ. 1, ἸΘυ 18; 1π81ΥΡ. ὃ το ΜαπΥ αποϊεπύ αι μου 0165 τοπ {λαέ 

Ίαωο γΟΙ1’ Οὐογὺ δεζυεΒ 707" α οἷς.) 

ΧΙ. 1 Ἐθας « ῥΗΙ(Ἡ 18 4884} ησθ οἱ {Πῖηςσ8 Ποροαᾶ {οΥ, ἃ οοπγΙοβίοπ” οἷο. 

ὅ Ἠοπᾶ ἴῃ ἴμο {οχῦ “Ὁ 1ο Πα} δα ψίπεβς Ώογπο {ο Ἠπη ὑπαῦ Ὠθίογο 
115 ὑγαηβδ]αδίοη ο δα Ὀδεπ” οἵο, νηΙἔἩ {Π6 ρτεξεπί {αχ ἴῃ {πο ππαΥς. 

ΧΙ. 5 Ἐον "επιδε]νος” τοαᾶ /ΠΙπαδε]{” (απᾶ δῦ 1πατρ. ἔστι Μαπγ αποϊεπί 
Δα ΠΟΥ 01ε5 γοβά ἐεπιδε[υεδ.) 

17 Ἐον “Τεὐθούθα ({ον... οἵ ταρεπίαπςς) ᾿τομᾶ ““το]οσίεά; {ου Ἡθ {ουπᾶ 
ΠῸ Ῥ]ασς Ὁ ἃ «Παβησο οὗ παπα ἐ)ν ιδ }αίπεν” πλ πια. ΟΥ, 

γε]εσίεα (701" ἢ 7οιηνα πο ρἶαςα ο) /ορεπίαπος), είο,. ΟΥ, γε]εσίεα; 

708... ο Υορεπίαποε εἴο. 

ΧΙΠΙ. 18 Ίου Ποπεςί]γ” τος '΄ΠοποιγαΡβ]γ” 
90 Έου "16 οίεγηα]”” τοσα απ οἴογηα]”” 

94 '"Ἡμαογ ο” δα ππαχρ. ΟΥ, Το Ὠνδίμται 00Η 

ΦΑΜΈΝ. 

Τ 8 Ἐον “ΡγΟοΙ" τοαᾶ ''ρτονῖηρ”” 
17 Ἐοχ '"ροοιι” το “μι 

111. 1 Ἐον “ππαηγ” τους ΄ΥπΑΠΥ οῇ οι” 

1Υ. 4 ""αἀα]ίετοςδεβ” δα α πιαχς. ΤΠαί 15, τυ]ιο ὀγεα]ρ οἱ πιαγγίαφε τοιῦ {ο 
άοα, 

1 ΕΕΤΕΕ, 

11. 2 Τὰ τιαχς.Σ {ου "γεαδομαῦζαε” τομᾶ “"δοϊοησίηρ ἐο ἐδ γ6αδο). 

Υ. 5 ἘῸΓ “᾿δοοογάϊπρ απίο ἄοαᾶ νοαᾶ “αοοοτά(πρ {ο έλα ιοἰ1 ο αοα ” (πὰ 
80 {Π ΤΙΔΥΡ.3). Οοππρ. Βοιῃ. ΥΠ]. 27. 

2 ΕΕΤΕΕ. 

1. 1 Τοῦ ιηβγς.4 απά {πο {εχί οσπαηρο Ρ]αο065. 

7 Ἐογ΄Ἴονο οὗ ἐπο Ὠνεί]τοι ” τοπὰ ’"Ῥτούῦπετίψ ΚΙπάπαςς ὑ(ὑνν 106) αὶ 10} 
πας. (αγ. ἴουε οὗ ἐΐν δυο Ἀγ εγ. 

17 ἘῸΥ “816 86] ἃ. γοῖσο ἴο Ὠΐτη {γοπα ὑΠ6 οχοε]]επί ΡΊΟΥΥ ” τοβᾶ ““νγὰ3 
Ῥουπθ 510} πι γοίσο 6ο Ἠ]πι Ὦγ ὑπ Μα]οδί]ο 1ου’ απά οπΙ 6 18Υ 5. 

13 ἘΣ '"οοπιθ” τοαᾷ “"Ώογπο3 απά οχηϊῦ ΤΗΔΥΡ. 5 

11. 15 Ἐον '“]ογο-εαξίΒ”” γεαᾶ ““ἀεοείνίπρς” απά ἵπ πιαΥς.1 τοαᾷ Βοπ]θ 

αηοεπῦ ααθοτ](1ος τε ουε-/εαςέ». 



1104 1 60ΗΝ ΤΠ. 19-ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ ΧΣΙ. ο. 

1 60ἩἨΝ. 

1Π 19, 50 Του “Ἠΐπα, πΠδγοίπδοθνογ ... Ώ6οβα5δθ ἄοάᾶ” εἴο. τεαᾷ '"Ἠήπ: Ῥθ- 
οαα5θ 1ξ ος Ἠδαγύ οοπάεπιπ 5, ἄοα” εία. (9161 ιο ργεβεπί [οχή 

ἴῃ. {Π6 1188.) 

Υ. 18 ϑυιδύϊαξο παχρ.. 8 ον ὑπ ἰοχύ, απᾶ δα πιαχρ. 5 ΒΟΠΙΘ αποϊεπῦ τηϑη1ι- 

Τα 

ΥΠ 

ΧΙ. 

ΧΠΙ. 

8οχΙρί8 τουά Λέπα. 

2 10ἨΝ. 

1 (Απᾶ δ) '"]α4γ” αἀά πιαχρ. Οὐ, γυῖα 

3 60βΒΝ. 

4, 4616 τΠΥΡ. 3 
8. ῬῸΣ “1 {πὸ ταῦ χοβᾶ “(ου πο ὑγα 

40ΡΕ. 

1 Ἐον “1 αάας” τοι '"σιιάς” απά αάά πιατρ. αγ. ζωα. 
4 Ῥος “ος {οτμ” τεπὰ ντ] υθοπ οὗ Ῥείογοπαπιά ” ρα(θΐηρ [86 Ῥταξεπό 

τοχῦ 1π{ο {πο πΙαΥΡ. 

29. Ασαϊηδῦ “Απα οἨ 80ΟΠΙΘ” οἷο. αάά {πο 1ΠαΥΡ. Μοππθ αποϊοπ Δα ΠΟΥ [τες 
γοδα “πῶ 8οηϊ γοΓιέα ιο]η1ε έναν αἱδριίε ιοζέι μοι. 

ῬΕΝΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

8 Οὐ πιαχρ. δ (πὸ Τον, ἔλιο ἆοα”) 

15 ΟπαΙ6 τηαχρ. 2 ({ έἶιο δον, ο ιαπ”) 

9 Του “{α]β]]οᾷ ” τοαᾶ “ροτίοσί(ος” 

6 “οὗ {πο {τόπο δα 1ηατς. ΟΥ, ὄ6[ογε ΓΟοπαρ. ν. ὃ; νἱ]. 17.] 

ὁ “1η {πο πιϊᾶςέ οὗ {πο {πτοπο”” οἷο. δα ππαχρ. Οὐ, δοέισθοη, ἐἶιε ἐλιγοπα 

αοἰέν ἔε οι" ἐϊυΐη σχγεαίιγες, απ ἔ]ιε εἴάεγς 

6 “Α πιοαβατο” οἷο. ἃ τηαχς. [ηβύονᾶ οἵ ππατρ. 4 απά 5] ΟΥ, 4 οπδωπὶςΣ 
((.6. αὔουῦ α. απατθ) ο) τὐμοαΐ Τον α δη Ἱπαρ]σίηρ βιοαῦ 

ΒΟΑΥΟΙ{Υ. 

11 Ῥου “ρο {α]β]]ες ” ποιά “6 {α]ῇ]]οά ἐγν πιώιόεν” απᾶ ἴ]απ Ιοῦ {πα 
ΙΗ3ΥΡ. δη ἃ ἴ]ο Ταχύ εχομαηρθ ρ]8068. 

. 17 “οἵ {86 {Πτοπο δα 1παχς. ΟΥ, ὀεΓογε (Ἠοο ἵν. 6.) 

6 Βιβή μαΐο 1ηατς. 4 ἀεῖαι”) ἴον υπο ζοχύ. 

4 Έου “Βἰοοᾶ... Μ88... Φ85δ. .. πρ” γοδα '"δαπάεία.., 15... 

18... ΙΙΑΥ’” 

1 “Πρ βοοα᾽ δα τηαΥς5. ΒΟΠ1Θ δηοϊθηῦ δα που {165 γεαᾶ Γςίοοᾷ εἴο., 
οοππρούϊηρ; {Π6 οἶαιιδ ν᾿ ἢ νυ μδῦ {ο11ον5. 

8 Τιοῦ 1ΠΔΥΡ. ὅ πα {19 {οχῦ οχοπαηρο ρ]δορβ8. [Οοπωρ. αν. 8.1 

6 ΤῸΥ απ οίογηα] ΒΌΒΌΘ] " τοις ““εἴετπα] ροοᾶ {1 1πρ:5᾽ 
15 ἘῸΣ “ονογ-τ]ροθ” τεβς ““τὶρο θα ππαχς. ΟἿ. ὄεσοπιε γη. 

2 Ἐου “ἶιναῦ οοπιο” τοας ’'ἔ]αῦ σοπ1θ ο[/” 

ΧΥΙ. 9 Ἐον “ΓὉΠ6 σοᾶ ”’ τοαᾶ ''αος”” 

ΧΙΣ. 

ΧΧΙΙ. 

16 ''Πατγ- Μαροεάοι” δαὶ πιανρ. ΟΥ, άνγ- ἠζαφεᾶον 

16 Του “οἵ ΑΙπιϊσμίγ ἄοἆ ” τοαᾶ “"οἵ ἀοά, ὑπὸ ΑπϊρΗγ”” 

8 Ἐοςγ “ο Ἠΐπι 5ογνίορ”” Γοδα ““Βετγο Ἠϊπι” 

ΟΑΜΒΕΙΡΟΕΒ: ΡΕΙΝΤΕΡ ΒΥ 6ο. 7. ΟΠΑΣ, Μ.Α,. ἃ ΒΟΝ, ΑΤ ΤΠΕ ὉΝΙΥΕΒΡΒΙΣΧ ΤΕΒΕ, 
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