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ΡΠΕΙΕΑΟΕ 

ΒΥ ΤΗΕ ΘΕΝΕΒΔΙ, ΒΡΙΤΟΠ. 

ΤΗΕ. (ποοκ Τοχύ προ ΠΟ ἢ Πο Οοππποηύαγῖος ἴῃ 

{Π15 Βογίο5 αγθ Ῥαδος πὰ Όθσμ Γογπιοά οἨ ὑΠ6 {ο]]ονήτισ 

ΡΙΙΠΟΙΡΙ65: ἸλΠογονον Πο ὑοχί οὗ Τδοποπάοτί απάἆ 

ῦταρε]]ο8 αρτεο, ὕΠ. 61 τοπάίπσς απο {οἱ]ουγοά: ΙΥΠΘΓΟΥΘΥ 

[που αι ἤτοπι 68ο] οὔμου, Ῥιῦ ποϊθμου οἱ ]λοπι ασγοος 

ΨΙΓΠ ἴΠο Ἠοσοϊνεά Τοχύ 85 ριϊηίοἁ Ὦ} Βοτΐνοπον, ἴ]ο 

6οΏδεηςιΙς οἱ Ἱαοϊππαητ γα οἴίῃοι 15 ἴα]κοη ἴῃ Ῥγο- 

ἴαγοποο {ο ὕπο Ἠβθοθινθά Ταχό: [ἢ 811 οἴ]οι σα5ος 86 
Ἡοοοϊνοά Τοχί α5 ρυϊηὐθα Ὦγ Βογίνοποι 15 {ο]οινεᾶ. Τύ 
ππαδύ Ῥο αάάθά, Πούενοαν, ἴ]ιαῦ ἴῃ ἴμο (οβροί5 {]οβο 
α)ὐεγηαίΊνο τοαάΊηρς οὗ Ττοσο]]ο5, γΥμῖοἩ. 5αΏ5οαιοπ{]γ 

Ῥτογθά {ο Ἠανο λα παρροτῦ οἵ ὕπο Βἰπαϊδίο Οοάες, 

Πᾶν Ὄεοι οοηβἰάογοά ας οἱ ἴ]ο βαΐπο απιἰΠοὔγ ἃ5 
γοαάῖησς γΠΙοἩ Ττεσε]]ος Ίιας αἀορίθά ἴῃ 5 {οχῦ. 

ἴῃ πο Οοπιπιοηίατίθς δὴ επάθανοιτ Πας Ῥθσι π]αςο 
ἴο οχρ]αῖη με δες οὗ γοτάς απἆ {πο πιοί]οάς οἱ οοἩ- 



νι ΜΗ 46. 

ΒΓΙΕΙΊΟΗ, 35 νο] α5 ο 5]νο εαὐδίαπί]α] αιἀ ο ἴ]ο 

δαάοπύ 11 πο Ἰπθετρτείαὔοη απά Ἠ]αδύταποι οἵ ὑμ6 

ἰοχῦ, 

ΊΠο (ποπεταὶ Ἑκάιίου ἆοοδ ποὺ Ἠο]ά ἨΙπηραΙ{ το- 

βροηβΙρ]ο οχοερύ 1Ππ πο ποδύ σοπετα] 89ηΏ5ο {ογ πο 

βὐαῦεπιοπύς πηαάο απά ἴμο αηζοτρτείαίΙοη5 οβετεά Ὦγ 

ἴπα νατίοας εοπύπΙραζοτς {ο μις Φογίθ. ἩἨο ας ποῦ 

ἴδ! υμαῦ 10 γγοι]ά Ῥο τισ]ῃῦ {οτ ἨΙπι {ο Ῥ]αος δὴν οἶιοσίς 

αροηπ. {πο οχρτθβδΙοη οἵ ᾿παϊνιά δ! οΡΙΠΙοη, ππ]οβ δῦ 

ΑΏΥ Ῥοϊηῦ πηαζύογ ντο Ιπίτοάαοεά ΠΙΟ 5οεπιοά {ο 

Ῥο ουὖ οὗ ΠαΤΠΙΟΠΥ ΥΓ ο οπατασύεν απἆ ΄6οορο οἱ 

]ιο 9οΓ168. : 

]. ΔΆΜΙΓΛΟΙ ΠΟΡΙΝΡΟΝ. 

Οππτβτ ΟοΊΤΙΕΑΕ, 

Μεύγιατη, 1899. 



ἘΡΙΤΟΏΡΣ ΡΠΗΒΕΑ(Η, 

Ίν ο Νοίύον απά Γπυτοάαοῦῖοηπ ἴο {1115 βδαϊύϊοῃ οἵ ἴἶιο 

Ῥαρίοτα] Ἡρϊςί]ος 1 Ἰανο ὑποασΏύ 10 ἀθείταβρ]ο {ο δἰαίο πο 

ορίηΙοἩς ἸνΜΙο Ἰανο Ῥεει αἀορύεᾶ α[ῦετ οοπβιάθγαβίοΙι, 

πού, αξ α τα]ς, σἶνίπο τ6ἴεγ6ησθΒ {ο πο νῖους οὗ μα 

ΠΠΑΏΥ οΟοΠΙΠΙΘΩ{ΑΦΟΙ5 ΥΠΟ Ἰανο ἰτανε]]εά ο9Υ6Γ ἴ]ο 5α1ιθ 

σγοιπᾶ. Τῦ 15 {Π6γ6ΕοΓθ ΠΘΟΘΕΡΑΥΥ ΠΟΥ {6ο 6χΧΡί666 ΠΙΥ ΟΠ] 

ορ]σαθῖοις. Πο Ῥτοβίεπας οἳ ἁαίο απᾶ απαἰΠποτςΠῖρ ατα 

Ἠαπά]οά πιοδύ Επγ Ὦ ἨΗο]ίπιαπη, Ὢ]μοςο ο 1ὔίοη 15. ἴη- 

ἀἱδρεηδαῦρ]ε {ο ὑπ6 ςὐαάεπί πο ἀθδίτος {ο Ίθαίη ὑμ6 ἆ1Ι- 

οα]ᾳ65 ἴῃ ἴπο ναγ οὗ αοοθρθίης οί Ῥαι] ας ἴῃμο νου. 

Ἴμοδο απο αἱξο βἰίαῦεᾶ, ΙΙ ῬτονΙῦγ απᾶ οαπάοας, ἴῃ 

εΓΠ]ομοεις ᾖππι[οϊέωπιφ ὧν ἆαθ ΔΛ.Τ, ἜΤϊπο Γπίγοζμοίίοπς οξ 

Ὃν Βα]ΠΙΟΠ απᾶά θὲ Ζαµη 5ποι]ά Ῥο του οἩ ὑπ6 οἴπογ 5166 ; 

απά Πο οἸαρύετ οὐ ὅπ Ῥαβδίοταὶ Ἡρίδί]ες ἵπ ντ Ἠοτῦς 

«)άαϊδέίο (ΟΥ Ιίτατιί βΠοια]ά ποὺ Ὦο ονογ]οοκθᾶά. «Α. πιοτθ 

οοπιρ]εῦε απιά εἰαρογαίθ ςἰαθεπιεπό οὗ {μα οοηβεγνα{ϊνο 6.56 

16 σίνθη Ὦγ ἸλαἴβΒ, οβθ ο 1δϊοηπ οὗ ἴ]οςο Ερίδέ]ος 15, ΟἨ 

ύμο ν]ο]ε, 69 Ὀοδ6 πο” αοοθδεῖρ]ο, νυν πούμϑυ ἴον ογΙ6ἱοἴδπι ΟΥ 



ΜΠ] ΤΟΙ ΡΨΑΟΕΙ. 

ου δβχϑρθβῖβι ΟΕ ποσα ΠΡ] 5}. οοπιπιεηίατίος ΒΙΒΠΟΡ 

ἘΙοοςῦ’5 15 ὑΠ|6 πποδῦ θχδοῦ απιά ἐγαβθννογέμγ, ἵπ 105 ἀθίαϊ]οά 

ΕΧΡΟΒΙΦΙΟΗ οὗ ὑπ ἰοχύ. Απιοης ἴλμο Ῥαΐτίσᾶο ν]ζοις, δῦ 

Ονγγκοβέοπη απά Βὲ «/ογοιπο γη] οξέου Ῥο ἔουμα ἱηςίγασθίνο : 

ἃ Ῥεπσο]” ὤποπιοτι 64η. ΠΟΥ ΘΙ 6 βα{θ]γ ποσ]οεθεά. 

1 Ἰανο ο ὑμπᾶπκ πι πεπάς, Ὃντ Ένγπῃ, πᾶ ἴλο 

6επετα] Ἐάϊίου, ἔον εῖν στοαῦ ἸΙπάπεςς ἴῃ γϑδάϊηρ ἐπ 

Ῥγουίς απά ΤοΥ πη 0 ἢ να]ααῦ]ε οΙθΙοβηη. 

5”. Η. ΒΕΗΒΝΔΗΡ. 

218ἱ άιφιςι, 1899. 
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ΙΝΤΙΠΟΡΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΠΑΡΤΕΠ 1. 

ΤΗΕ ΤΙΡΒΕΛΗΕΥ ΗΙΡΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΡΑΒΤΟΠΑΙ, ἘΡΙΒΤΙ ΕΞ. 

ΤΗΕ Ιποτργείαδίοη οὗ ἴ]ο βονετα] Ῥοο]κς οὐ ὅπ Ῥ]ϊρ]ο ἴθ ηοοος- 
ρα] αβαοίεά ἴῃ ΠΊΑΠΥ ἀἰτεσῦίοης ὮΥ ὑπ νίουν νλ]ο] ἶ9 ἑα]κοη οἱ 
ὑπαίτ δαῦῃον απά ποίγ ἀαΐο. Τη {Πο «35ο οὗ 8οππο οἱ 96 Ῥαιι] 5 
ΕρΙΒ0165, ἴ]ιοβο {ου Ἰηβύαπορ αἀάτοβδοά {ο {]ιο ἨοιπαΗ», ἰδ] δ, 

απά ΟΥ̓ ΙΔ 5, ΈΊετο 15 ΒΟ. ἃ σοηογα] «ΟΠΏΒΘΟἨΡΙ5 ο οΡΙΠΙΟΠ 

8ΙΠΟΠΦ ΒΟΠΟΙάΥ5 ὑΠαῦ ΠΟΥ Ῥγουεοά ἔγοπι δῦ Ῥαπ], ὑπαῦ 16 15. ποὺ 

ΏΘΟΘΒΡΑΥΥ {0Υ δὴ θά1{ου {ο 8ρεπᾶ τη 0 8ρασθ ἴῃ οἸωυογαίίπς ]ιο 
ΡΤοοῦς οὗ π]ηαῦ ΥΟΙΥΟΠΟΘ Ὑ]ο τθιάς Ἠ]5 οοτηπηθηίαχΥ ἶς 1]κο]γ {ο 
δα τη. 

Τὴ {πΠ6 ϱ.5ο οὗ οὔπον Ἐρίδί]ες, ἩούγαονοΥ, αὐπθϑθϊοηβ οὗ ἀαίο πιά 
Ὁ ΠΟΙ ἢ] Ῥθοσπιθ οὗἨ ΡΥΙΠΙΑΥΥ ἱτηρογύδηοο ἢ πο ἄαία την Ῥο 
πηοουύαϊη, ὕΠ8 Ῥῆοποπ]θηα ΠΙομ πο ἀοοιπιοπός ργοβοπῦ ΠΙΑΥ 

πανο τοσαοῖνας πιάεΙγ ἀῑβενοπό οχρ]απαξίοης; ει 16 ἑας Ῥοσσίηος 
ἃ ἀν {ο Ῥτοροηό ἴῃ ἀθίαΙ] 411 έμο ονἰάσιος αΥμίο] 15. αναἰ]αβ]ο. 

Ἴμο Ἐρίδί]ος {ο ΤιπποῦἩγ απᾶ Ταδας ΟΠ Ῥοσυ]αν ἀπβοι]δίοΒ ἴῃ 
ὕμεβο χοβροοί. ΊΤΠαγ Ἠανα Ῥθοι τουκοηοᾶ ὮΥ ὅπ ΟατοἩ αδ 
6αποη]οα] Ῥοο]ςΒ, ογου 5106 ἔμο Ιά6α, οἱ ἃ Οαποπ οὗ {πο Ν. Τ᾽. ατα 

10Ο οἼοαί οοΠΒΟΙΟΙΡΗΘΕΒ; απά {Πογ οἰαῖπι {ο ἑΠοπιβο]νος {ο πᾶν 
Ὄοοι η σίοη ὮΥ δῦ Ῥαπ], ο Αρορβί]ο οὗ ἴμο (οπίί]ο. Βαῦ {οΥ 
γατΊοι5 ΥΘΗΡΟΠΡ νο] 5118] Ὦο οχρ]αίποά 5 νο ργοσθοᾶ, βογίοιις 
ἁμΠοα]ῦγ Ἠαβ Ῥοαυι {εἰ ὮΥ πΠΙαΠΥ ἵπ αοοθρΏῖησ {λαο Ῥαι]ίπο 
ΑΙΠΟΥΡΗΙΡ; απά οτΙδίο8 ατα ποῦ ἴῃ ασγθοιηεηῦ α5 {ο Ν]θύ]ον νο 



ΧΙ ΤΊ ΝΟΡυσΊΠ1ΟΝ. 

ΔΘ. 150 1Πρα ἵπ Ῥομενίης 0Παιη ο Ἠανο Ὄθοι τοι ἴῃ ἴμο 
ΑγροβίοΗο ασο. 

Ύγε Ἰανο {ο οοηβίἆοτ, αι, αὖ ὑπ οαὐδεῖ, ο Ῥτοβίεπι οὗ ἴῑπε 
ἀαΐο απά αιΠογβΗΙρ οὗ ὑπ6 Ῥαβίοτα] Ἐρίδίεςρ. Ἔ]ο ἀἰδαἸσιαδίοιι 

οὗ ἴμο ατσιπιοπύ ἴῃ 15. /πίγοαμαίοπι νι] Ὃοε α5 {ο]ονςδ. Ίο 

58.811] βαπιπ]ατ]δο (ΟΠαΡρ. 1.) ιο εχίογπα] ενἰάεηπσο α5 ἴο {ο 

ἀϊβαδίοη οὗ {]ιοςο Ἰοίΐίους ἴῃ ἴ]ε οατ]γ Ογὶρίαη οοπητη απ 165, θὰ 
οοηδΙάθχ Ἠου {αγ 05 ονιάσηοο [0165 τι8 ἴῃ Ρ]αοῖης ὑπ 6 1} ογ16Ιη 

ἵη ἴμο αροβΏο]ο ρουϊοά. Ίο 56ο οἩ (ΟΠαρ. ΤΙ.) ο οχαπαῖπο ἴ]α 

Ρ]αος πν]]ο] πο Ἠρίδί]ος πιαςδῦ οοοαΡγ ἴῃ δὲ Ῥαα15 1166, 16 116Υ ατα 

{ο Ὀο γεσαγάεὰ ας ἔ]ο νοῦ οὗ ἐιαῦ Αροβίΐο. Τε αγσαπιεηῦς σΥΠΙσ] 

ν]] Ίεγο οΏσασο οἱ αἰοηπίΙοη ν]] Ὀ6 τηαΙΏ]Υ ὕποβθ ἀογῖνεά {γοπι 

ἴπο Πἰβῦουϊοα! ποβίοθς οὗ ονυεπίς απά Ἱπάϊνιάια]5 ο Ὄο {οαπά 1π 

088 Ἐριδί]ος {Πεπηβα]νο». ΟΠαρίον ΤΠ. 15 ἀενοίεά {ο ἃ ἀἱβοιιββίοίι 
ο ἔ]λα Ῥϑου δι" νοσαβα]ατγ, ΡΗΤΗΡΕΟΙΟΦΥ απά ΒΌΥ]6 οὗ {μαδε Ιείίου», 

πμΙο αἀπα]θεοᾶ]γ νατγ τοῦ 1π ὑΠ15 τεδροοῦ {ΤοΠΙ {πο Ῥαπ]]πο 

]αζίετς απῖνεγβα]1γ οοποραθα {ο Ὀ6 σεπιῖπο. Οπαρίεν ΤΥ. ταις 

οὗ {πο Ἠογορίαο5 νΙο]ι πο ΤΟΙ Ἠαά 1η ΙΒ τη. Τη ΟΠαρίοτ Υ. 
ΑΠ αθοπηρί 15 τηαᾶο 0ο οκαπηῖπο πο παύΙτο οἱ πο εοο]οριαςίίσα] 

ογσαπΙβαϐ1οηΏ γΠπΙοἩ μα Ῥαδίοτα] ΒΡρΙΡί16Ρ τεγεα| {ο τι 85 οχἰρίῃσ 
αὖ 88 πο οὗ ὑπ] οοπΙΡοβΙΙοη. 

ΤῸ ὑγθαῦ ὕμπθϑθ Ίαγσο Βα θ] οῦβ εχΠαιιβθϊνεΙγ σου τεαιίτο 8 
ὑγθαῦϊβθ ; 8ηα οΠΙΥ ἃ Ῥτίοί βικδύοῃ οαπ θ6 αὐθεπιρθεά ποθ. Βαΐ 

ὑπ6 τηϑίη αὐ οὗ ὑπ6 δυρισηθηῦ υ]] Ῥο {ο βαν ὑμαὺ οχίογα] 

οπά ΙΠπύεγπα] ου]άθηοθθ οοΠβΡΙΤθ ἤο Ῥ]αοο 86 Ἐριβύϊθβ {ο ΤΠπιοἩγ 

δα ΤΙῦα5 1Π ὃ ΥΟΥΥ δατΙΥ ρετιοά οἵ πο ἨΙδίοτγ οἱ ὑπ6 ΟΠτ]βαπι 

Φοοϊαῦγ, απά ια, 15 Ῥεΐης βϑῦ 1564, ἔποτο 15 πο σοοᾷ ΓΘΔΡΒΟΙΙ 

{ου ἀεπγίηπσ ὑμαῦ 0Ποῖ {ΠΟΥ Ίνα πο ΑΡοβί]ο ΠΊο5ο ΠΠ 

ἴΠ6υ Όθα. 
Τῦ ψ1}} Ὦο οοπνοαπ]επί {ο τοπηατ]ς 1Π {18 Ῥ]ασο ὑπαῦ ἴ]οβο {μου 

ορΙ»{]εβ αΤο 5ο ο]οβε]γ Ηπ]κεά {οσαεῦμον ἴῃ ὑπουρηῦ, ἴῃ ΡΗΤΑΡΕΟΙΟσΥ, 

απά ἴῃ {Πο Πϊβοτῖσα]. ΒΙθααθΙοπ συ 1 ἢ. ὉΠΟΥ͂ ΡγεβΙΡΡοΡο, ὑμαῦ {1ου 

Ώιαδ6 Ῥο οοπηΐθα 85 Ἠανίησ 811 οοπιθ ΙΠύο Ὠθίῃπς πζΠΙΠ ἃ Υ6ΕΥΥ 

{ουν γοα5 οἵ οποἩ οὔμον. Τ]ο σεπετα] οοηδοπῦ οἱ ογΙζ]ο5 αἱ]ονν» 
{πῶῦ ἴΠΘΥ 5βύωπα οὐ {α]]1 ἰοβαῦμοεν; απά 1Ὁ 15. 0Πεγοίογο ποῦ α1ΑΥ5 

ΏΘΟΘΒΡΑΥΥ {ο ἀἰδαπσιϊδῃ μα ΙπάΙοαΙοπς οἳ ἴμο οχϊβύθηοθ οἵ οπο 

ΕΥΤΟΠΗ {989 οὗ 69 οχἰβίθπιοθ οἵ δῃηούπου. ο τηδν βροας 6οΠοΥα]]γ, 



1ΝΤΙΟΡΟΟΤΙΟΝ. ΧΙ] 

νηζῃοαῦ 1ο58 οὗ δοουσδου, οὗ ενἰάοποορ οὗ ἸΚποπ]εάρο οὐ ὑπὸ 
ΡαβίοταΙ Εριβδί]6ς 1 7178 60Π16 ἸΡΟῚ ΤΟΙΩΙΠΙΡΟΘΠΟΘΡ Οὗ ΔΠΥ οη9 οὗ 

(ποτ. Απά 80, ἴῃ Ἰηνοβσαθίησ ἠ]αῖτ ΠήθγαΥΥ ἨΙΒ{ΟΥΥ, Ίνα οοΟἩ- 

5161 {παπα ποῦ βεραγα({ε]γ, Ὀιαῦ ἑοσαίΠον. 

Ἰμοῦ 18 ἴα]κο, {ΟΥ οἸθαγποβς) βαίκα, ἴ]ιο ὑθϑυϊ μουν οὗ {π6 Ἐαδί 

Ῥοΐογο Ίνο οοηδΙάαχ ὑπαῦ οἱ Ἁ{πΠ6 Ἰ/ορῦ. Τη αἴθμαον ο8δθ, Ίο ΤΙΝΥ 
Ῥορῖη ΟἿ 6παυΙΥΥ αροαῦ ἴπο γεαΥ 180 οὗ οὔ οι, α96Υ πο ἢ 

ἀαΐο ἴἨογε γ/38 ΠΟ ΟΟΠ{ΥΟΥΘΥΑΥ ας Το ἴ]ιο γαορρθίοη απά δα ΠΟΥ ΤΟΥ 
οἱ οι Ἰομῦοι. Ίο α]α]] Όμεῃ σους Ῥαοκνανάς ας {αγ ΔΒ. Ἱνο 
68Η. 

81. 7116 ἰοδίύπιοπή ο ἐλ6 Παϑί. 

() ἜΤποαορβι]ας, Βί6ΠοΡ οὗ Απϑοοῃ οἴγοα 181, πιαγ Β6 οἱ ἢγϑὺ 

ΜΙ Πο55. Ἔννο Ρ8βραρο5 {Τοπη ΠΝ αρο]οσοέ]ο ὑγθα δα αὐ 4 μἱοϊψοιιηι 
ῥταεδοπῦ οεγίαΙπ Ίτασθς οἱ ο θύοι -:-- 

(α) 4ἆ Αιιοί. Π. 14 ρ. 589 Τι0. 11. 1 ὑπομίμνησκε αὐτοὺς 
ἔτι μὴν καὶ περὶ τοῦ ὑποτάσσεσθαι 
ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις, καὶ εὔχεσθαι 
περὶ αὐτῶν, κελεύει ἡμᾶς θεῖος λόγος 
ὅπως ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον 
διάγωμεν. 

(Ὁ) 4ἀ Διπιϊοῖ. ». 96 διὰ ὕδατος 
καὶ λουτροῦ παλινγενεσίας πάντας 
τοὺς προσιόντας τῇ ἀληθείᾳ. 

ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι. 
1 Τίηι. 11. 2 ὑπὲρ βασιλέων 

καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, 
ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον 
διάγωμεν. 

Ταῦ. 111. ὅ διὰ λουτροῦ παλιν- 
γενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύ- 

ο µατος ἁγίου. 

Τὸ νι] Ὃο ομρδεγνοά μαι Τηθορβί]α5 ποῦ οπ]γ αποίο {πο 

Ῥαβίοτα]5, Ὀὰὺ ΒΡθαΚ5 οἵ ὑπθπὶ ἂ5 Ργουθθάϊησ {οπι “ὑπ Ὠϊνίπο 
γγονα. 

(1) Απ επηέῖτε]γ ἀἰ[οτεπί Κη οἱ νυὶθηθϑβ πιαΥ ποχὺ Ὀ6 Ὀγοιισ]ν! 

Ἱηίο οοατΏ, ΤῊΘ αροογρμα] ἀ4αΐ οἳ Ραμ απᾶ Ί]οοια, ἃ 

ΤΟΠΠΔΊΟΘ πε πρ {οΓῦἩ οδγζαΙη Ἱεσαπάατγ αἀνοπίαγον οὗ 56 Ρατ], 
ἵς Ῥομενθοά Ὦγ Πο Ῥορύ αιιζογ]θίος Το παν Ῥθοηυ οτἱσϊηαίοά ἴῃ 

Αβία, ΜΙΠΟΣ, δηα {ο Ἠανο τοοοῖναᾶ 105 Ργεδοηέ {οττα ποῦ αὔθ" ἔἴαπι 

110. ΑΡ Νοῦν ποθ 4σία ἀερειά {ου την ἀθίαι]ν οὐ {πρὶν 

1 ΘΌΤΩΘ ΨΥ ΘΙΒ, 6.6. Ώδπιξαγ (6πιγε]ι ἐπ, ἐ]ι6 Τοπιαπ ἨἘπιρίγε ρ. 881) 
Ἠο]ᾶ ναί [π6 ππο]εας οἱ {πα Ῥουἷς πας α ἢγϑὺ θην ]οσοπᾶ, ΒΟ ἢ 
πας αἀάεᾶ {ο Ῥείψθεη 180 απᾶ 150. Μογνε τεορηί Ἱπνορίϊσαίίοης Ἠανο 
ἀ1βο]οβεά (ιο [πο ἐπαὺ {πο 4εἱε οἱ Ῥαιῖ απιά Τ]ιοσῖα ἴα οΏΙΥ οπθ ΟΠ ΡΟΣ 
οὗ ἃ ΤΠΠΟΗ Ίαγρου νγοτ]ς, ἴ]ιο 4 είς οἱ Ῥαιιῖ, νγ]ῖο]ι 15. οἸαββεᾶ ΑΠΠΟΠΡ {ο 
απίτἴεθοπιέπα Ὦγ Ἐτδεδίας (ΗΠ. Ε. τιτ. 95). 



Χῖν ΤΥΤΝΟΡΟΟσΤΊΟΝ. 

ΒΙΟΥΥ προηπ 2 77ηνι. "ΓΘ ΤΟΠΙΔΠΟΘΥ ὮΟΥΥΟΥΥΒ ΡΙΥΑΒΘΒ (λέγει οὗτος 

ἀνάστασιν γενέσθαι ὅτι ἤδη γέγονεν ἐφ οἷς ἔχομεν τέκνοις ὃ 14; ορ. 
2 Τίπι, 11. 18), απᾶ πδᾶτηθβ (Ποιηδϑ, ΗΘγιηποσθηθς, ΟποβίρΠογας) 

{γοτα ὑπᾶῦ Ἐρίδί]ο, απά ΟΡ ΚΘ ἔΠαπα αρ Πίο Ἠΐς {αὶα. ἸἈΓΠπείμου 
ὕΠ6586 ἀοίαῖ]ς νοτο ρατῖ ο ο οτἰσίπα] ἆοοαπησηθ, ΟΥ ΤΟΙ δα θα 

ὮΥ ἃ ΥΘΝΙΡΟΥ, 15. αποθγζαϊη; Ῥα0 ἵῃπ ΑΏΥ 9399 16 Ἠανο Ἠθγθ ἃ ποῦν 

Ιπάἱοαίίοη οἱ ὑπὸ οἰτοι]αθίοη οἵ 2 Τύπο. η Αδία Ῥο[οτο {Πο γοεαΥ 
170. 

(1) Ἡεσοδίρριας, ἴ]ιο οαγ]]οδὺ ΟΠ ἢ Ἠϊβίοτίαη, πιαΥ Ῥο οἰξοά 
ποχὺ α5 δὴ Εαβίσγη ὙΠ Θ55 ; {οΥ, ἔποισ] Π6 ἐτανε]]εᾶ {ο Ώοπιο απά 

ιο Οοτίπ{Η, Π15 ΠΟΘ νγὰβ ἴῃ Ῥα]εβίπθ, ΤΠ ἀαΐο οὗ ἨΙ5 πποτῖς, 

πΥΠΙΟ] Ίνα οη]γ ΚΠΟΥ {Γοτη {μο οἴδαδίοης 1η Επδεβίας, πας ΡτοβαὈΙγ 

αροιαέ 170. Τη {π6 {οοπίπςσ οχἰταοῦ Ἐπδερίαξ 8εθίης {ο ο 1η- 

οοτροταβίησ {1ο αοὐια] πγοτᾶς οὗ Ἡεσεβίρριβ. 

αρ. Ἐτς. Η. Ε. τιι. 82 διὰ τῆς 1 Τίμι. Ἱ. 8 ἵνα παραγγείλῃς 
τῶν ἑτεροδιδασκάλων ἀπάτης, οἳ τισὶν μὴ ἑτεροδλδωσκαλεῖν. ΟΡ. 
καὶ, ἅτε μηδενὸς ἔτι τῶν ἀποστόλων 1 ΤΊ. νι. 8. 
λειπομένου, γυμνῇ λοιπὸν ἤδη κεφα- 
λῇ τῷ τῆς ἀληθείας κηρύγματι τὴν 1 ΤΊ. νἱ. 20 ἀντιθέσεις τῆς 
ψευδώνυμον γνῶσιν ἀντικηρύττεν ψευδωνύμου γνώσεως. 
ἐπεχείρουν. 

ΤῊΘ τοίεγοηοθς Το ὑΠ6 ἑτεροδιδάσκαλοι απᾶ {ο ὑπο ὶν “Κπον]θαᾶρσθ 

{α]βο]γ 5ο οα]]οᾶ) αγο αππβαΚοαΡ]θ. 

ν) οαβπ Ματίγτ (οἴγοα 146) Ἠ85δ πο οὐ' {Ἠτερ αΠιδίοη5 {ο 

{86 Ρ]ταβοο]οσγ οἱ οὐχ Ιοὔὔ6υς. 

(α) ὈίαΙ. 1. ΠΤ τὰ τῆς πλάνης 1 Τϊπι. ἵν. 1 προσέχοντες πνεύ- 
πνεύματα καὶ δαιμόνια δοξολο μασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις 
γοῦντα. δαιμονίων. 

Ῥίαϊ. 85. 8 ἀπὸ τῶν τῆς πλάνης 
πνευμάτων. 

(0) Τίαϊ. 41. 15 ἡ γὰρ χρησ- Ταῦ. ΠΠ. 4 ὅτε δὲ ἡ χρηστότης 
τότης καὶ ἡ φιλανθρωπία τοῦ θεοῦ. καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ. 

(ν) Ἔϊο Ἰομῦου {ο ο ῬΗΠρρίαπβ ὮΥ Ῥο]σοατρ, Ῥίδμορ οί 

ΘΠΙΥΥΠΕ, (οἴγοα 117), Ὀοίταγς βουογα] ΙΓ. 65. ο ἔμ ΠΥ Ὁ ὑΠ6 

(ποισ]έ απά Ἰδηστιαρο οὗἉ ὑπ Ῥαβίοτα]ς. 

(α) ὃ 8 προσκαρτερῶμεν τῇ 1 Τι. 1. 1 ... καὶ Χριστοῦ 
ἐλπίδι ἡμῶν...ὅς ἐστι Χριστὸς ᾿Τησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν. 
᾿Τησοῦς. 



1ΥΤΛΟΡύΟΤΙΟ γ. χν 

566 ποίο οἨη 1 Τήτῃ, 1. 1 Ῥο]οτν. 

(0) 512 Οναΐε εὐίατη ῥΥο γεφῖ- 
διι8.. αμ Εγποῦας υοδίεγ πιαπί]οδίιις 
δὲἐ {πι οπωῖθις. [Ετασπιεηί Ῥτθ- 
βετνεᾶ οη]γ ἵπ Τιαη.] 

(6) 8 ὅ ὁμοίως διάκονοι ἄμεμ- 
πτοι...μὴ διάβολοι, μὴ δίλογοι, 
ἀφιλάργυροι... 

1 Τϊπ. Ἡ. 1, 2 παρακαλῶ... 
ποιεῖσθαι δεήσεις.. ὑπὲρ βασιλέων. 

1 Τϊπῃ. ἵν. 16 ἵνα σου ἡ προκοπὴ 
φανερὰ ῃ πᾶσιν. 

1 Τι. ΠΠ. 8 {. διακόνους. μὴ 
διλόγους...μὴ αἰσχροκερδεῖς...υ- 
ναΐκας ὡσαύτως σεµνάς, μὴ διαβό- 
λους. 

Τ]ε αἸγθούϊοηβ αὈοαῦ ἄαποοης ἴῃ ἔΠοφο {νο Ῥαβδασος 816 ΠηΊΙΟ]ι 
ΠΟΤΟ ΟἸΟΒΘΙΥ Ῥατα]]ο] αι ον πο αΏονο οοἰποίάσπσσς ἴῃ Ία- 
σιαςθο πγοι]ά βιισσοςΏ. 

1 ΤΊ. νἱ. 10... ῥίζα γὰρ πάντων 
τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία. 

1 Τΐπα. νἱ. 7 οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγ- 
καμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ 
ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα. 

(4) 8 4 ἀρχὴ δὲ πάντων χαλε- 
πῶν φιλαργυρία... εἰδότες οὖν ὅτι 
οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ἔχομεν. 

ΤῊΙΒ 15. απ ὈΠΙΗἸΒΌΔΙΚΘΆΡ]6 αποὐαδίοῃ. 

2 ΤΊ. 11, 19 εἰ ὑπομένομεν καὶ (6) ὃ ὅ καὶ συνβασιλεύσομεν 
ρ συνβασιλεύσοµεν. αὐτῷ εἴγε πιστεύομεν. 

ΤῸ 15 ]τιδῦ ῬΟΒΒΙ0]6 ὑπδῦ ἴῃ ΕΠ] ραββᾶρο Ῥο]γοατΡ 1ηαΥ Ῥα απούϊηρ, 
ποῦ ἤουη 2 ΤΊτη. 11. 12, Ὀαῦ ἔποπι ὑπ6 Ἠγπιπ ἔἨογα αιιοαά Ὀγ δύ 
Ῥαπ]. Φεθ ποῖο {7 ἴοο. 

(4) 8 9 οὐ γὰρ τὸν νῦν ἠγάπη- 
σαν αἰῶνα. 

2 Τϊπι. ἵν. 10 Δημᾶς γάρ µε 
ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν 
αἰῶνα. 

Νοῦο ὑμαῦ Ῥο]γοατρ σοπετα]]γ πδοβ 6Π8 Ῥ]ταξο ὁ αἰὼν οὗτος, ποὺ 
ως αν 
ο νυν αιωγ. 

(νι) γθ ἵατη {ποπη Ῥο]γοατρ, ὑπ6 ἀῑδοίρ]ο οὗ 5. 7 οἩἨ, {ο 
Ἰσηδύϊαβ, ΒΙ6Πορ οὗ ΑπΙΟσ] (οἴγοα 116), οἱ ν]ιοβε Ἰδέέους (ἵη {π6 
δμοτίογ (γοο]ς τουθηρίοι) Πήσ]{οοῦ ἱπνοφβίσαξίοηβ ΠΗΔΥ 6 ἴα]οη 
5 Πανίης οραῬ]ε]ιοά ἔ]ιο ροπιἱηαηοθςς, Ἴμογο ἶΒ πο Ίοησ αιιοία- 
Ώοη {Τοπ {πο Ῥαβέοτα]ς ἴῃ Ισπαδίας α5 ἔ]ογο 15 ἴῃ Ῥο]γοαιρ. Βα 
[86 6οἱποίάθποθς ἴῃ ῬΗγαβθο]οσΥ οµπ Ἠαγά]γ Ῥο αοοἰἀοη{α]. 

(α) αἲ Μαφπ. 11 ἅο. ᾿]ησοῦ 1 Τίμη. 1, 1 Χριστοῦ ᾿]ησοῦ 
Χριστοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν. τῆς ἐλπίδος ἡμῶν. 

50 8150 αῶ Τγαϊζ. ΙΠδοτ. απᾶ 9. 



χν] 

(Ὁ) αᾱἴ ῬΡῬοῖψε. ϐ ἀρέσκετε ᾧ 
στρατεύεσθε. 

(6) αἲ ΕρῃΠ. 2 καὶ Ἰρόκο»... 
κατὰ πάντα µε ἀνέπαυσεν ὡς καὶ 
αὐτὸν ὁ ΠἩατὴρ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἀναψύξαι. 

(4) αἆ Μαρη. 8 μὴ πλανᾶσθε 
ταῖς ἑτεροδοξίαις μηδὲ μυθεύμασιν 
τοῖς παλαιοῖς ἀνωφελέσιν οὖσιν" εἰ 
γὰρ μέχρι νῦν κατὰ ᾿Ιουδαισμὸν 
ζῶμεν κ.τ.λ. 

(6) αὦ Μαφη. ὃ καὶ ὑμῖν δὲ 
πρέπει μὴ συγχρᾶσθαι τῇ ἡλικίᾳ 

1ΥΤΡΟΡΟΟΤΠΙΟΥ. 

2 Τΐπι. 11. 4 οὐδεὶς στρατευό- 
μενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγ- 
ματίαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι 
ἀρέσῃ. 

2 Τϊπι. 1. 16 δῴη ἔλεος ὁ Κύριος 
τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις 
με ἀνέψυξεν. 

1 Τὴ. ἵν. 7 γραώδεις μύθους 
παραιτοῦ. 

Τιῦ. ΠΠ. 9 μωρὰς δὲ ζητήσεις... 
περιίστασο" εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς. 

Τιῦ. 1. 14 μὴ προσέχοντες Ἴου- 
δαϊκοῖς μύθοις. 

1 Τϊΐπι, Ἱν. 12 μηδείς σου τῆς 
νεότητος καταφρονείτω. 

τοῦ ἐπισκόπου. 

(7) γα πανε βοπιθ Ροσπ]ίαχ γνογᾶς ἴῃ Τσπαἶας οπ]γ {οαπᾶ εἱεον]ενθ 
ἴῃ {πο Ῥαρίοτα] ἨΡϊδί]68, 6.5. ἑτεροδιδασκαλεῖν (αᾶ Ροΐμο. ὃ: ορ. 1 Τΐπι. 1. 
3, γΙ. ὃ); καλοδιδασκαλία (α Ρ]ἱιαᾶ. 2: ορ. ΤΙ6. Ἡ. 8). Ασαϊη κατά- 
στηµα (αἆ Τγαϊῖ. 3) 15 οη]γ [οαπά ἴῃ Ν.Τ. αὖ ΤΊ. 11. 8, ἀμ πραύπάθεια 
(αα Τταϊ!. 8) οπ]γ αὖ 1 Τίμ). νἱ. 11: απ αἰχμαλωτίζειν 15. πδεᾶ ὮΥ 
Ιρῃδῦϊαβ οὗ {πο τη δομίηδύϊομβ οἵ Ἠετεί]σα] {οπο]ιοτς (αὦ Ρἢϊαά, 2, ἘΡ}ι. 
11) ας Τε 15 δὖ 2 Τήπῃ. 111. 6. 

Τ]ετο 15 ὕπτι5 ἃ οοπΦΙηοΒ ΕΘΡΒΙΤΠΟΠΥ {ο ὑπ6 οἰοι]αθίοη οὗ {πὸ 

Ῥαβύουδὶ Ερί5{165 ἴῃ ὑπ Ἐαδί ἃ5 ἴδ Ῥαε]ς ας ἴμο γεαχ 116. 

δ ΤΙ. 

(1) γε Ῥοσίη σὺ ΙτοπαθιΙς, Ὀϊδ]ορ οὗ Ίος (οὖν. 180), {Π6 

ἀϊδοῖρ]ε οὗ Ῥο]γοατρ. ἜΤ]ο πῖίηθςς οὗ Ἠ]5 {γααῖίδο σοπίγα Παεγεδεδ 

16 6ΧΡΤΟΡΣ απά ἔγθαπθηῦ ο {Π6 οἴγοη[αίίοπ, Όλα αέ]ογίίψ, απιἁ ἴ]α 

/Γαιίπο αιᾖογαήρ οἵ ἴπαο Ῥαδίοτα] Τοίίου. ἜΤἩο ραββασθς ΔΥῸ 

{ατη]Π8Υ δα πουἆ ποῦ Ῥο αιιοθεά. Ορ. Ώ)ο[. πι 1 τη. 1. 4: 
ΙΤ. 16. ὁ π͵1 Ταπι. 1. 9: τ. 14. Τσ] 1 πη νι. 90: τα. 14, 1 

ὙΠ 9 Τηπη. 1ν. 9- 11: 1. 9. ὃ νυν 9 Τῖπι, ἦν. 91: αι 1. 16. ὃ 

νπθα Τη. τή. 10. Τη πο Ἰα8{-ηιεπθ]οπεά ραββασο 1ὖ 15 ποζαπονίγ 
υμαῦ Ίτεπαειι 15 αρρεα]]ησ ο ἴπο Ἠρίβδέ]α {ο Τΐ5 8 πντ]ίαιι ὮΥ 

δύ Ρα], ασαϊηδύ /εγοίσδ, 0 ποιά οετίαΙΠ]γ ἤν ἀαεπ]εά ὑΠ6 
Δαν που οὗ πο πογάς αιοϊθᾷ 1 μον οοι]ά Ἠανο ρτοᾶιοεὰ 
ΤΘΑΒΟΠΑ {οΥ ἀοΐπρ 50. 

Τ]ιο {εδίζπιοη οὗ ἐλὸ Πε. 

(1) Ἐπβοβρίαβ Ἠα5 Ῥγοδογγοά α τοπιατκαρ]αο Ταμιον οἱ {Π6 
(«πατο]ιες οἵ Ὑ1εηπο απά ΤιγοΏΒ {ο 0μοίν Ῥγοί]γει ἴῃ Αδία, ΙΥΤΙΕΡεΠ 



1Ν1ΤπΟοΡύΟΤΤΟΥ. ΧΥΙ 

ἃρουῦ Όμο γϑᾶν 180 {ο δοαιιαίηδ {οι τῖτῃ ἐΠο ἀθίαί]ς οὗ ἐ]ιο 
διθαῦ Ῥεγεοσαθίοη 1π ΜΓ ]Οἢ {Ίου Πας τοσθη{]γ Ἰοϑῦ ἐ]ιοῖγ νοπογα)]ο 
ΡΙβμορ. Ῥοίμίπας, 6ο ῬυθάθοθβΒοΓ οἱ Ίτεπασας, τγας πΙβΥγτας {π 
λαο ΎοαΥ 177, ν]θη Ἡθ γγας ΠΙπαίγ γθα1ς οὗ Ἀσο. Τὴ6 νήζηοςς οὗ 
ιο ΠΌΤΟΝ ουου ΠΟ Ίο ρτοβίάεά 6ο ἐπ 15ο οί ΔΏΥ Ν.Τ. Ροοῖς 
ἴῃας Ῥγίηςς 15 ἃ Ίοησ παγ Ῥαο]ς ΙΠῇο ἐ]ιο 5οοοπά οεηῦΙΥγ. Απά 
ἴμο {ο]ονήπο Ῥηγαβος ἴῃ {Πο Τιοίου Ὀοίταγ ἃ Κποπιεᾶσο οὗ {ο 
Εδῦ Ἡρίβ]ο ο Τπποίμγ, 

(α) ἘΠ 5. Η. Ε. ν. 1. 17 "Ατταλον 1 Τῖπι, 111. 1δ᾽, ἥτις ἐστὶν 
...στῦλον καὶ ἑδραίωμα τῶν ἐνταῦθα 
ἀεὶ γεγονότα. 

αι ερ. σα η. ο. ντ. αἱ 9 

ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στύλος καὶ 
ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 

1 Τίπι, ἴν. ὃ, 4... «ὃ ὁ θεὸς ἔκτι- 
᾿Αλκιβιάδης μὴ χρώμενος τοῖς σεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαρισ- 
κτίσμασι τοῦ θεοῦ... πεισθεὶς δὲ... τίας. ; 
πάντων ἀνέδην μετελάμβανε καὶ 
ηὐχαρίστει τῷ θεῴ. 

(6) αρ. Εἰὰ8. Η. Ε. ν. 1. 80 ὃς 
ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἐπὶ τὸ βῆμα 

1 Τπα, γΙ. 18 Χριστοῦ Ιησού τοῦ 
μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πειλά- 

κομισθείς ... ἐπιβοήσεις παντοίας του τὴν καλὴν ὁμολογίαν. (ΤῊ6 
ποιουμένων, ὡς αὐτοῦ ὄντος τοῦ δ: 15 φιιὶ ἐοδἰϊηιογζιιηι γοααϊαϊ.) 
Χριστοῦ, ἀπεδίδου τὴν καλὴν 
μαρτυρίαν. 

Ὦν Ἠοβίπβοι μδ5 δυσιιθά ἐῃπαῦ ὑπ6 θοχῦ οἵ {π15 Τιοίίογ οἱ ὑπ 
Οπατο]θς οἳ Ὑϊεηπο ἃπὰ Ίμγοης Ῥείταγς ἃ [ἈΤΩ ΠἸΔυ Υ ΜΙ ἃ 
ΤαβΙΠ νϑυβίοη οὗ ἐπ Ν.Τ., ταῦμεν ὑπ ὑπ6 τοῖς ογἰσίπα]1, ΤΕ 
ὑπ|85 οοι]ά ο τοσαγάεά α5 ορίαρ]ς]οᾶ (απά Ἠΐ5 αγσαπιοηῦς 5Θ6Π1 6ο 
1ηθ Το ὯΘ γα]] {οππάαά), 16 ποι]ά Ῥτουο ὑπαῦ Ὁγ ὑπ γθαν 180 {Π6 
Ῥαδίοτα] ΤιοῦίοΓβ νγοτο 80 ΕΥΠΙΙΥ τοσθῖνοἆ α5 ομποπηίσοκ] ὑπδῦ ἃ Πα ΐη 
ν6ΥΣΙΟΏ οὗ {]πθτη Πα Ῥεθι πηαἆο απ τγὰβ οαγγοηῦ ἴῃ απ]. 

(111) ΟοπίθπιροτατΥ πζῃ Ττοµαθα5 απ 6ο Τιοξθον {γοπα Ὑοηια 
απά 7οΠς 15 68 νους οὗ Α{λλεπασογαβ οἵ ΑίΠοης (οὗν. 176): ἔ]ιογο 
15 δῦ Ἰδαδῦ οπο τοιπαχκαὈ]θ ραγα]]οὶ ἔο ἃ ΡἨχαβο ἴῃ 1 77ηι. 

1 Ἐϊπ. νἱ. 16 ὁ μόνος ἔχων },εραί. 219 Οηεἐίαπίς 16 Ρ. 291 

ἀθανασίαν φώς οἰκῶν ἀπρόσιτον. πάντα γὰρ ὁ θεός ἐστιν αὐτὸς αὑτῷ 
φῶς ἀπρόσιτον. 

Νοίθ ὑμαῦ {ῃ6 ποτά ἀπρόσιτος 49865 ποῦ οσοι ἀρϑίη ἵπ ἴ]ο 
Οὐθοὶς ΒΙΌ]6, αἰ ΠποιρῊ 15 15 αβθα ὈΥ ΡΙ4]ο απά Ῥ]αέαχο]. 

1 ΤῊ Ῥαβϑβΐοῃ οἱ δὲ Ῥετρείμα, Ρ. 99. 

ΡΑΒΤ, ἘΡΡ. [] 



ἄν] 1ΥΤπουσόΤ/ΟΝ. 

(1ν) Οα5 ποχὺ ἨΓεξίοτη πΙίηθςς, Ἠσθγασ]εοῃ, ταῦ θ6 γ]ασεᾶ ἃ 

{θυ; ΥΕ8ΙΡ ΘαχΊ16Υ (οἵν. 166); οπθ ΡΗΥ889 866ΙΗΡ {ο τεςα]] 2 Τήπο, 

αρ. Ο1επι. Α]εχ. δίγοπι. τὺ. 9 
διόπερ ἀρνήσασθαιἑαυτὸν οὐδέποτε 
ϑύναται. 

2 Τϊπι. 11. 19 ἀρνήσασθαι γὰρ 
ἑαυτὸν οὐ δύναται. 

566 ποῖο Ὀθὶον {π ἴοο. 

(Υ) Ίπ {πο γθαχ 140 ψῷ βπᾶ ἴ]ο μουούϊο Μδγοίοῃ αὖ Ἀοππο 

Θχοϊααϊηρ {ο Ῥαβύουαὶ Ερὶιδί]ε5 ἔποπα Ἠϊ5 ΑΡοβύο!: θη, ῬΟΒΒΙΟΙΥ 

οἩ ὅπ σγοιπα (ὑποιρῇ ὑΠ18 οµπ ὈΘ πο ΤΠΟΥΘ Παπ οοπ]θούαγθ) ὑπδῦ 

ΤΠΘΥ͂ 616 ΟΠΙΥ Ῥτϊναίο Ἰείίοις δῃ ποῦ οἨ ἃ ραΥ σι {οΥτηα] 

ἀεο]αγαθίοηβ οὗ ἀοοίτίπθ. Βαῦ π]αίενεν ΜατοῖοηΏ ΤΘΒΒΟΠ {οΥ Π6 

ΟΠΠΊΒΒΙΟΗ, Γογὐα]]]αη νο 15 ΟὟ οαγ]οδῦ ϑαὐπουιῦν {ου πο {αοῦ 

οἷθος 15 α5 ἃ πονο] {εαίατο ἵΠ 15 Πογοεβῖσα] {θασμίησ. ο Μίτου 

ἴαππθη ΟΠ αἆ ΠΠ ΠΟΙ ΘΠ Ηΐθγας {αοΐίας τεοερετῖ6, αποα δά 
Τπποίπειπη ἆπας οὗ ππατη αἆ Τίναπα, ἆθ οοο]εβδ]αβί]οο βζαΐα οοπι- 

Ροβίΐζα5, γοοιδανοετ]6 ατο Τοτήα]]Παπ)ς πονάς (αν. Ἰίαγο. ν. 21). 

Τῆμας Ματοίοη ΤΙΔΥ Ὀ6 οοαηίεά ἂ5 8 πησ]]]ης τυ] 85. 6ο ἴμο 

αααϊοπα] Ῥίαοοθ ΠΟ ὑμ6 Ἠρίδί]θ» {ο Τϊπιοῦμγ απά Της 

οοοαρ]θάἀ ἴῃ ογζ]οἆος οἶτο]ες δῦ Ώοππο αΌοιῦ {1ο γεατ 140. 

ΤῊΘ ρατα]]ε]ς {ο οιτ Ιαίοτ ἴῃ {πο ΄Ἠριδί]ε ο ΤὮιοσπείιις᾽ 

(ι οοπροβῖ6θ σους οὗ ἴ]πο βοοοπά οἙεηῦΙΥ) 81ο ποῦ απ]ηθετεδίησ 

(ορ. 6.5. 88 ἵν. χὶ. πῖῦὰ 1 Τίμα. 1, 16 απά ὃ ἴχ. νι Τη, Π1, 4), θὰ 
ΙΠ8ΒΠΙΙΟΊ ἃ5 {πο ἀαΐο οὗ 088 ῬΊθοθ 15 5οππθι/αί αποργζαΙη, απ ἃ 5 
0Π6 ραγα]]ε]ς αγο ποῦ γατρα]]γ οχαοῦ, νο ἆο ποῦ Ῥγο85 ὕπεπα 

(νι) Τ]μο νντίταν οὗ ἴ]ο αποϊεηῦ ΠΟΥ πγηΙςοὮ αδεᾶ {ο Ὦο οα]]οᾶ 

ἴμο Φεοοπᾶ Ἐρίςί]ε οὗ 0]επιοπῦ, μα πγη]σ]ι 15 ἃ Ἰαρδίογη ἀοοιππεπί 
οοπαροβδεά ποὺ ]αΐογ (Παπ 140, πας οοΓίαΙη]γ {απαϊ]ατ γα Όμο 

Ῥαδίογα]β. 

(α) 8 20 τῷ μόνῳ θεῷ ἀοράτῳ, 
πατρὶ τῆς ἀληθείας κ.τ.λ. 

(0) 8 Τ οὐ πάντες στεφανοῦνται, 
εἰ μὴ οἱ πολλὰ κοπιάσαντες καὶ 
καλῶς ἀγωνισάμενοι. 

(0) 8 8 τηρήσατε τὴν σάρκα 
ἁγνὴν καὶ τὴν σφραγῖδα ἄσπιλον 
ἵνα τὴν αἰώνιον ζωὴν ἀπολάβωμεν. 

1 Τίγη. 1. 17 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν 
αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ μόνῳ 
θεῷ κ.τ.λ. 

1 Τί. ἵν. 10 εἰς τοῦτο γὰρ 
κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὅτι 
κ.Τ.λ. 

1 Τί. γΙ. 14 τηρῆσαί σε τὴν 
ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον 
κ.τ.λ. 

1 Τίμη. νι. 19 ἵνα ἐπιλάβωνται 
τῆς ὄντως ζωῆς. 



1ΥΤποβύύ1ΤΟΥ}. ΧΙΧ 

με π]ιοἰο οὗ δὲ 6, 7, 8 τοσα] ἐμ Ίαῃσιασο πα ὑπουρὶ 
οὗ 1 Τίπι. νἱ. Τη αἀάϊδοη 6ο ἐμ δθογβθ ΡαΤα]]εΙς ἔλοιο ατο 
ποϊθψοτίγ γετρα] οοἰποίάςηοθβ, κοσμικαὶ ἐπιθυμίαι { πτοκαρ. 
Τη, Π. 19): κακοπαθεῖν (δ 19: ορ. 9 Τΐπι, 1. 8; 1. ὃ, 9; ἵν. ὅ); απᾶ 
ο σοι ἐπιφάνεια (δ 11) τιϑϑα 38 ἃ ΥΠΟΠΥΙΗ {ου ἐ]ο Ῥαχοιιεία οὗ 
Ο]ςί,  δαρο ποῦ {ουπά ἴῃ ὑπ Ν.ΊΤ, οαὐδίάθ {πο Ῥακέοτα]ς (566 
ποῖθ οἨη 1 ΤΊ. νἱ. 14 Ῥοε]ον). 

(11) Ύ7ο πΙ8Υ αἱβο τ] ἢ βοπιθ ἆθστοο οἵ οοπβάσπορ οἷέο ΟἸδηισηέ 
οὗ Ώοππο α5 ἃ Ἡγ]δει πο γγαβ {ατη]]ίατ τυ ἐπ ΡΗΤαβ6ο]οσγ οὗ ἐπ 
Ῥαβίοτα]ς. 

ία). 8 2 ἕτοιμοι εἰς πᾶν ἔργον ΤΙ. 11. 1 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγα- 
ἀγαθόν. θὸν ἑτοίμους εἶναι. ΟΡ. 2 Τϊπι, 11. 

ο 1. στ. 
1 ΤΠ. 11. 8 βούλομαι οὖν προσ- 

εύχεσθαι τοὺς ἄνδρας.. ἔπαίροντας 

(0) 8 29 προσέλθωμεν οὖν αὐτῷ 
ἐν ὁσιότητι ψυχῆς, ἁγνὰς καὶ 
ἀμιάντους χεῖρας αἴροντες πρὸς 
αὐτόν. 

(ὁ) ἃὃ 46 τῶν ἐν καθαρᾷ συνει- 
ήσει λατρευόντων τῷ παναιρέτῳ. 
(4) ὃ. 7 καὶ ἴδωμεν τί καλὸν καὶ 

τί τερπνὸν καὶ τί προσϑεκτὸν 
ἐνώπιον τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς. 

ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ 
διαλογισμοῦ. 

2 Τη, 1. 8 ᾧ λατρεύω ἀπὸ 
προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 

1 ἜἘϊτπι, 11. 8 τοῦτο καλὸν καὶ 
ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν θεοῦ. 

Ὑο ΠΔΥ 850 οοπἹραχο ὃ δ4 νησι 1 Τίμα. Π1, 18, ὃ 91 ση 
1 Τη. ν 21, ὃ 59 ὙΠ ΤΗ6. 111. 8, απά ἐπὸ 6116 βασιλεῦ τῶν αἰώνων 
(δ 61) νΏν 1 Τήπα, 1. 17 (θυ ορ. ΤΟΙ χη. 6, Ἐον. αν. 9). 

Ἠο]έππιαπη εχρ]αίης ἔμοςο οοἰποίάθησος Ῥεΐνγοση ΟἸοιηθηξ απ 
088 Ῥαβίοτα]ς ἔο Ὦο ἆπο 6ο “ἐπ οοἵππποπ ΠΌΤΟΝ .ΠΙΟΡΞΡΠΕΓΘ) [ἢ 
ΨΠΙοὮ ἴΠαυ α]] ογἰσίπαἑοά : Ῥαέ 16 β66πης ας 1 ἴΠαγ 616 ἴοο «ος 
ἴο αἀπι]ῦ οἱ ΔΗ οἴμεν Ἡγροίμεβίς βανε ἐλαῦ ΟἸοπιοπέ Ἱνγοξθ ἡ 
ἴλο Ίαησπασο απἆ ἐΠποισ]ίς οὗ ιο Ῥαβέοτα]ς ἴῃ ΠὶΦ παϊηά, 

Ἠο]ὑσπιαπη”ς εκρ]απαξίοη {9 ςαβ]οἰοηῖ, νγθ θ)λίη]ς, οἱ ἐ]ιο ῥρ8τα]]ε]ς 
Ῥεύπεεη {Π|6 Ῥαίογα]ς αιιά ἴ]ιο Ἐρίβέ]ο οὐ Βαγπαβας, πν]]οἩ οσοι 
{ου ἴ]ο τηοβῦ Ῥαχό ἴῃ ἀοοίτίπα] Ῥ]ταδος ὑπαὺ ΕΥ Ἰγε]] Πᾶνα Ώ6σοπιθ 
Βεγεοῦγραά αἲ ἃ γετγ εατ]γ Ροτίοά. Τηας νο Ίανο (5 7) μέλλων 
κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς (ορ. 9 Τΐτη, ἵν. 1) απ (8 12) ἐν σαρκὶ 
φανερωθείς (ορ. 1 Τίπη. ΠΠ. 16): Ὀὰὺ ὑπῶῦ πο τίνος Ῥοέ] 1156 
ὕμεδο ΘΧΡΓΕΒΡΙΟΠΦ ἆοθβ ποὺ Ὦγ 1ῆδο]ί Ῥτονο {ἐ]ιαῦ οπθ Ῥογγογγθά 

-ἆοπα ὑπ6 οὔμθυ. Ἀθο ποῦθς οἩ 1 Τίμι. 11, 16, ν. 17, 9 Τΐπι, ἵν. 1 
Ῥε]ουγ. 
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ΧΧ 1Ν1ΟΡΟΟΤΙΟΥΝ. 

Τ]ιο οοπο]ιιβδίοΏ νμίο]ι ννο ἀθτῖνο ἔγόση {μ]5 ΒΙΥΥΘ6Υ οἱ ἴμο Πέαγα- 

{το οὗ ἐ]ιο ρεγ]οά 15 ἔλαξ ννο βπά ἴτασθς οὗ ἴμο Ραβίοτα] Ερίδέ]ε5 1η 

δὰ] απιά ἄταρορ ἴῃ 177, ἵπ Ῥοπιθ ἴῃ 140 (οεγίαϊη]γ) ---ᾱ5 {αν Ῥασ]ς 

ἃ5 96, 17 νο αοοορῦ Ο]αιπεπ{ς {65ΙΠΙΟΠΥ---απᾶ ἴῃ ΑΡία ἃ5 θα]γ 5 
116. ΤῊΘ τοπιαῖης οὗ ργϊτηϊθνα ΟἨτ]δία ΠεγαΏιγο 816 50 ΤηοάςΥΟ 

{ου ο ἢγβὺ Παπάτοα γθαΥ5 οὗ π6 ΟΠαγο]ς 1ο ὑμαὺ νο οοι]ά 

Ἠατά]γ Ἠανο οχρεοίεᾷ ἃ ργίογὶ ἴο Ἠανο σαΐλεγεά ὑδβ πιοπ]θς ἔΡΌΤΩ 

ἔλαῦ Ῥογίοά 8ο ἨΙΙΠΘΓΟΙ5 απά 50 ΓΙ] {ο αΠΥ Ῥου]ς οὗ ἴπο Νονν 

Τοδίαπιοη6, Απά ἐλπῖς αὐἰοβίαξίοη αΡΡθαΣ5 ἴμο πιοτθ τοπηατ]καΡ]θ, 

Ρο] α5 {ο 15 χαΏσο απά 105 ργθοϊδίοἩ, 1 γγο οοηβἰἀθτ {πο οἸαγασῦετ 

οὗ {πο Ἰείέοις απάον οχαπΙηαδίοη. ΤΗΥ 816 ποῦ {ογπια] ἐγεαβῖδες 

αἀάτοςςοά {ο ΟΠπο]θς, Π]κα ἐμ Ἐρίδί]ες {ο ο ΈῬοπιαῃ5 απά 
Όιο (αἱαδίαπς, Ὀὰὺ βοπαί-ρεϊναίε Ἰουονς {ο ἱπαϊνι 815, Ῥγον[ά- 

ἵπσ οοαηβοὶ απά σαἱάαπορ πο {ο βοῖὴθ οχίοπῦ σου οΠΙΥ 

νο αρρ]σαθ]ο ἵπ βρθοῖα] οἰτοαπιδίαποθδ. Απά γοῦ πο Επά ὑμαῦ 

Ὠιοῖγ ]αησιασο 15 α]γθαάγ {αππί]αν {ο ὉΠ ΒΙβΙΠορ οὗ ΒΠΗΥΥΠα, 180 

πας δῦ ομπ Ῥαρί], 5ο ἔδυ]. ἴΠαῦ Ἠο παίΓα]]Υ [8115 Ἰηὔο 105 

56 ΏΘη Π6 5 βρθακίηρ οὗ ἐπ αιπαΠβοαΒοης οἵ Ομτῖδθαπ 

τηϊηἰβίουβ. Νο βιυθβοαπθηῦ Ραδέογα] ]εζοις ένας ᾿τηρυϊηΐθα ὉΠ 6}}- 
βε]νος οἩ ὑῃ οοΠΒοΙοΙΒΠΘΡ5 οὗ ἴμο ΟΠατοἩ. Ἐπτίπαν, πο οΏδεγνο 

{πᾶῦ {ηοβο ἘΡί5έ]68 οἰαίπῃ {ο οοπιο {ποπα δὲ Ρατ]. Τηπογο σἂ Ὦο 

ΠΟ πηϊβίακο δθουῦ ὑπῶῦ. Ἠεησθ ἃ ΣΟΥ 0 αιοῦθς {ΓοΠ1 {18Η 

85 Ῥο]γοατρ ἀο65, ΙπάΙοαῦος Π15. Ῥο]ῖδί 1Π 0861} ἃροβύο!ἱο δαύμου- 

5810. 
Ἐκίογηα] ονΙάθποθ, 51ο] αξ Ἠαβ Ῥθει ὉΠΩ͂ΘΙ τονίουν, 15. ἴ]α 

τηοϑὺ χαςένοτίιγ οὗ αἲἱ; {οἨ, αἰθλοιβ] ΠπεΠ τηδὺ ἀ1ΠεΥ ἃ 5. ἴο 

ο Ἱπύοτπα] ενΙάσηοσθ,---ἴπε ἴοπο, ἴ]ο {6ΙΠΡΟΥ,--οἳ ἃ ἀοοπππεηί, 

Ώπεγ ταχε]γ ἀῑβεν αβ ο ἴπο [αοῦ οἳ 1095 οἴίαίίοι ὮΥ ἃ βαιι θβθαπθηῦ 
πηἸνον. Απά 80 165 ηας Ώθαοι Ἰνονθ]ι σἰνῖησ ἴῃ ἀθία]]. 

ἘΙπα]]γ, ἃ νου πηαδύ Ὦο βαά 8 {ο {ο αἀάῑίοπα] ο6ἵη- 
Ρ]αδίς ὑμαῦ 15 ρίνοη {ο ἴμθ τ189 οὗ ἃ αι Τοβίαπιοπύ Ἠρίδί]ο 

ΨΊθη 195 νοτάβ απο αδοά ἃ5. αι θλογαΊνο ΟΥ̓ 5 ΤΑΠΙΙΠαΥ, ποῦ 

ΠΘΤΥΕΙΥ ὮΥ ἱπάϊνιάπα]5 πν]λο8ο οΠΙΥ εἰαῖπα {ο ΠΙΘΠΙΟΥΥ 15. ὑμαῦ ἴΠΘΥ 

Ἠανο υυϊδίθη Ώου], θαῦ Ὦγ ΡΙΒΗΟΡΕΒ γιο τοργοροπ{ {ο σοπ ποῖ 5 

ἐγαδ]Ιθίοη οὐ ὑμὶν τοβρεούίνο 56ο». (ϱΟἸαιποπί, Ῥο]γοατΡ, Ισπαδί5, 
816 ποῦ βΊπρ]ο δῦ μου ϊθ5. ἜΤηαϊγ 19ο οἵ Όλο Ῥαβίοτα]β 15. ποῦ ἴο 

Ὀ6 οοιηρδαγθα {ο {16 τ1ι50 ΡΥ ἃ ΗΤεγατγ τη οἵ ον οὐ ἆαγ οὗ ἃ 



1ΥΤΠΟΡΟ6ΤΙΟΟΥ. ΧχΧὶ 

Ῥῃταξδο ΟΥ 8 αγσαπηεηί ὑπαῦ ηε Ἠ85 Β6θΏ ΒΟΠΙΘΨΊΘΥΘ, απά {]ιαῦ Ίαβ 
οδαρηὺ ΠΡ {απογ. Τῦ Ῥθα8τ5 ν1ὔΠθβς {ο ὅπ Ρε]θί οἱ {πο ΡτϊπαΙθ]γο 

ΟἨτ]βζίαη οοπηπηαπ] {165 αὖ Ώοιης, δῦ ΦΠΙΥΥΠΕ, δὲ ΑπΙΟοΟΗ, υμαῦ ὑπ6 

Ῥαβίοτα] Ἰεξίετ» πετ, οὖ ὕπθ Ἰθαδί, ἀοσεαπιθεηύς “ ργοῆύθ Ὁ] 6 {ου 
ἴθασβίης, {ΟΥ Υεργοοξ, {ο οοττθοβΙοη, {οΥ Ι1ΠβύΓγαοβΙοη νΠΙοἩ 18 ἴῃ 

τσῃίθεοιβηθς».” ἨηΠεη βρεαἰκίπσ οἱ οατγ ΟΠτίβίαη Πθγαίατο 

10 τηιιδύ α1ναΥ5 Ῥο ταπηθπηρεγεά ὑπϑῦ, Ποψ6υοεΓ {ΓασπιεηίαΣΥ 1ὖ νο, 

16 15 09 οαΐσοτηθ οἵ {μθ οοπ{ίΠΙοΙΙ5 149 οἵ ἃ 5οοΙθῦγ, ἃ 5οοΙεῦγ υΥ]ι]ο]ι 

Ίας Ῥ6εη 6ΥεΥ Ίεα]οις οἱ οπαπσο, {οΥ {Τοπ 1Πθ Ὀεσίηπϊίης 16 Ίαβ 
οἰαϊτηθά ὕο Ὀ6 1Ώ ῬοββθββίοΏ οἱ μα ἐγαῦῃ οἵ ἀοά. Απα {μας τν 

πηιβῦ γθυᾷ απά Ιπειρταῦ ἴ]ιο Πθεγαύατε 1Π 0Π6 Ισ] οὗ ὑΠ6 οΟΙΗΠΙΟΠ 

[αι ἢ πνΠΙοΗ 1165 Ῥεβ]πα 10. 
Έτοπα ουσ βύυαυ Πεη οὗ ὑπ ϑυάθηοθ οἱ ὑπ εατ]γ απά π]άθ 

ἀιΠαβίοη οὗ πο Ῥαβίογα] ΕΡρίβί6Α, Ὢς ατα {οτοθά {ο οοπο]αἆο, 

μα, 1 ποῦ σοπιῖηθ τ6]1οβ οἵ πο ΑΡοβίοᾖο αςο, ἴΠεΥ πιαδῦ Ὠβγθ 

Ῥθεῦ {οτραά ἵπ δὲ Ῥϑὰ]Β παπΠθ απᾶ αοοερίθᾶ οἨ οὐ Ραα15 δῦ πουῦν 

811 οὐ πε ΟἨτιρίαη ποτ], τι ΠΥ γθατς οἵ δῦ Ρα] 

᾿ἀοδίῃ-- θη ὑπθηΐγ-ῆνθ γαατς 1 πο αοοερῦ ὑΠ6 ὑθβυϊπηοηυ οὗ 

. Οἰεπιεπί οὗ Ἠοπθ,. Αὖ αΠΥ ταῖο, ὕπθ ἀοοιπιηθηῦατγ ονΙάσποο 
{01085 παπα Ῥαο]ς ἰο ἴμο Πταδῦ οοηύχγ. 8 Ἠανο ποχῦ {ο οοη- 

ΒΘ ΠΟΥ {ων ὑμὶν ΙΠίθγηαΙ τ]. 467685 ἢ ὑπ6 τοοογᾶεά 
ὑγδαϊθίοη οὗ ὑπ6 ΟΠατοΠ, ὑπ οἰαῖτη ὑμδὺ ΤΠ6Υ πια] {οΥ Πεπι- 

µο]νες, ὑλμαίῦ ὕπο Ἴπθνο Ἠ]σύθη Ὦγ δὺ Ρατ], πο Αροβίο οὗ ο 

θη 1168. 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ ΤΙ. 

ΤῊΝ ῬΙΙΑΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΑΒΤΟΒΑΙ͂, ἘΡΙΒΤΊΙΕΒ ΙΝ 51 ΡΑΌΤ/Α ΤΤΕΕ., 

ὟγΥε Ἰανθ ΠΟῪ οοηβΙάθγθᾷ {με ενἰάσεπος ἡ ΠΟἢ ΠΙΒΌΟΡΥ ϱ1νορ 18 

οὗ {π6 ἀῑῆιιδίοη οἱ ιο Ἐρίδί]ος {ο Τπποῦασ απά Τίς ἴῃ ὑπὸ 
Ῥϊπιϊ νο Ογ]βθίαη οοπιπΙΜΠΙΔΙ65; απιά 716 Ἠανο Ιθαγηεά, ἴγοπα ὅμθ 
ἴγαοο» οἱ ἔμθρο ἰϑῦθθυβ νη]οΏ 816 {ο Ὀ6 {οαπᾶά 1Π πο {γαρπιεηίανγ 
γοΙΙΒΙΠ5 οἱ θαυ ΟΠτ]εαπ Πογαῦατθ, ΤΟΥ͂Θ οβρθοία]Ιγ ἴῃ ἴμο 

Ἰοίέον οἵ Ῥο]γοατρ οὗ πιγτπα, υμαῦ ἴΠθΥγ Ίν6ΓΘ ἴῃ Όλο ΡΟΒΒΘΒΡΙΟΠ 

οὗ πο Οτο] αὖ ὑμ6 να Ῥοσίηηῖης οὗ πο βθοοπά οθηΙ1Υ. 



ΧΧΙ ΤΥΤΒΟΡΟΟσΤΊΟΝ. 

ΤῊ Ϊ 5 οοπο]αδίοη, 16 νν]] θ6 Ώου ἴῃ παἰπς, 15. ΘΗ ΙΓΘΙΥ Ιπάεροπάςηῦ 

οὔ ὑμὶν δι μουβῃὶρ. ἸΠοί]ιου {εγ Ἠετο πι σθει Ὦγ δῦ Ῥαα] οὗ 

ποῦ, δὖ 811 δυθηΐβ {Που πογο ουγγθηῦ ἵπ ΟἨτ]κίαπ οἶγοίε, απά 

ΜΓ αοοορίοᾶ ας απ]ογιἑαξΐνθ, πηθῖπι ΗΕ0γ γθαΥ5 οἱ 5 ἀθαθ. 

8 πουν Ῥγουθοά {ο Ιπέειτοσα{θ ἴ]α Ιεῦθει5 {ι6πβε]νθς, {μαῦ Ίνα 

ΤΠΣΥ ἀθίογπιϊπο ΠΟῪ {αγ ἐλεῖν Ἱπέεγπα] οἸαταοῦετ οοΓε5ΡοΠάΡ 
ἢ ὑπ θαυ ἀαΐα ὑπαῦ ἸἨ]βίουγ ἀθπιαπάς {ου ΌΠετα; απά Ὑθ 
Ῥοσίη τ ἢ πα μα νυ, α5 ο ΠΟΥ [δι ἴ]ιεγ αργος ἢ πνηαῦ νο 

ΠΟΥ ΟΥ δ ΒΙΥΠΙΙ56 οὗ {ιο {αοῖς οὗ δὲ Ῥαα]ς 116. ΦΙπΠοῬ ἴΠεγ 

οἰαίπα 5ὲ Ῥαπἱ ας ιοί ααἴλογ, 16 15 παατα] {ο εχρεοῦ ἴλαῦ {Πογ 

Ὑ01}} ουππεςοῦ ἔΠειηβο]νος να Ἠ15 ἐτοιρ]εά ο.τεετ. ὙἨΠαῦ ἴΠεη ἆο 

Όπου 0611 α5 αροιῦ πο οἴγοατηβίαποθδ οὗ 0μαῖτ οοπηροβιίοηῦ, απά 

αὈοιξ ἴ]ιο ἨΙβίοΥΥ οὐ πο ΑΡοβΕΙθ οὗ ὑπ (4εΠ/{Η165 1 
ΟΥ ΟΠ θοῦ ααθλογΙ6γ {ον δὲ Ῥααῦς 118 19, ο{ οο15θ, ἴπο Ῥοο] οὗ 

ἴπο Αοίβ οὗ {μα ΑΡροβίϊε5; Ῥαῦ ἴμαῦ Ῥοο]ς ἆοθΒ ποῦ σἶνο 118 ΠΥ 
αοοοιιπό οὗ δὲ Ῥαι]ς ἀθαίῃμ. Τὸ Ῥνϊίησς Ἠϊπι {ο Ὥοιπιο νηετο ηθ 

ηα5 αρρεα]εά {ο πὸ Ἐπιροτος ΝΟΙῸ; ἃηα 165 ἰο8βΥ65 Ἠ]πι ἴῃ 616, ἴῃ 
οπβίοςγ, 1ὲ 15 ἔσιιθ, Ῥα6 γεῦ Ῥετιηϊθυθᾶ ἴῃ Ἠὶ5 οὐ Ἠϊτεά Ἠοιβθ {ο 
6ΠΊΟΥ ἴ]α βοοϊείγ οἱ Πῖ5 ΠΠεπάν απά αοαιβΙηίαποθ. Ἰπαζ- . 

οναί Ὀ6 ἴ]θ ΥΘ8ΔΟΠ οὗ Πῖ5 5116 η66, δῦ μα] ἆοθΒ ποῦ [61] τ νγ]λαῦ 

Ἰαρροεποά αξ ἴμα τϑϑαϊὺ οὗ ὑπαῦ Παζϑυάοιβ. αρρθα]. Α5 {αγ ας 

δὲ Τλ1]κε5 παντα(]νο 18 οοποθγπες, δὲ Ρα] βιΏδεααθηό Πβ8{οΥΥ 15 
α Ὀ]απ]ς. Ίο οοι]ά ποῦ {611 Γποπι ἴμο 4άἱ8 πηείμεν {ια ἵτῃ- 

Ῥγίβοππηθηί ἴῃ Ἠοππθ ππα8 επᾶθά Ὦν ἀθαύῃ, οὐ πλείμαν ὑΠ6 σγϑαῦ 
ῬΓΙΒΟΠΘΙ πας τε]εαδθοᾷ {Τοπ Ἠ]5 Ῥοπᾶβ απᾶ ασαϊπ ρεγπη]ετοᾷ {ο 

Ῥιή51θ 15 ΤΗΙΒΡΙΟΠΑΥΥ Ιαβο1β. ΤῊΘ ορίπΊοπ οἩ ἐπ βαῦ]οσοῦ πιοδῦ 
ΜΙ ον Ἠε]ά αΠποΠς ΒΟΠΟΪΔΥΒ 15. ἐαῖ ιο Ἠρίδί]ε5 {ο ὅπ ΡΗΠΙΡ- 
ΡίαἨΒ, Οο]οβδίαηβ, Ἠρηθβδίαπς απά ῬΠΙΊ6πποη, ψΘΓο ντ] θέοη ἁπγῖησ 

{ο ροτ]οᾷ οὗ δῦ Ρα} {ο δὖ Ώοππο οὗ σῇ δῦ Τπικο ρ]νος 18 

α ϱΙπηρςο 1Π ἴΠθ ο]οβίης Υ6υβε5 οὗ ἴμα 4αΐ8; δῦ 88 16 18 αστοεᾶ 

Όλαῦ πο ἨΕρίβί]65 {ο {πο ΟΠατομος οὗ Τηεββα]οπίσα, Οοτίπ{έμ, 
(α]α[ία απιά Ἠοππθ ψ/θγθ ὙΥΥ] θη ΟἿ Ῥγθγ1οιΙ5 ΠΗΙΒΡΙΟΠΑΥΥ 101ΥΠΘΥΡ, 
1ο αποβύϊοη Ό]αῦ οοΠΙΘΡ Ῥείογθ 118 πουν 15: Αὖὐ ν]αῦ Ῥοτίοὰ οὗ 
ο Ρα)» Πα ἆο ιο Ῥαβίοτα] ΕΗρίβί]ος οἱδίση {ο Ἠανο Ῥοθε 

το 18 10 ν]ιθι Ἠθ νγἃϑ ΟἹ ΙΒ ΘΑΥΪΥ πηΙββίοΏατΥ {τανο]ς, ΟΥ 
ΝΊΕΠ Ίο νγὰ8 ἴῃ Ἠοπιθ ὀχρθούίπρ ἀπί]γ {ιο ἵβδιιο οὐ Ἰΐδ αρροα] {ο 
[η6 ἘΠΠΙΡΘΤΟΣΥ, ΟΥ̓ 18 16 αὖ ἃ Ἰαΐίοι ρεγ]οά οὗ Ὠ15 Π[ο οὐ νπ]οὮἩ γα 



1ΥΤΠΟΡΟΟΤΤΟΥ. ΧΧΙΙ 

Ῥαγο πο 1Π{ΟΥΠΙΒΦΊΟΠ Εγοπη δ Πο: Ίο ἆο ποῦ α58ΙΤΠΘ αὖ 018 
βίασο ὑμδῦὺ Όπου πετο πτιδίθη Ὦν δὲ Ῥαα];: Ὀπὺ πο δ5]ς, Αὐ ν]ιαῦ 

ρετίοά οἱ Πῖ5 16 ἄο ἴλΠεγ Ῥτοίε5β {ο Ἠανα Ῥθευ υγ]θίθη, απά 18 

ἴμογο αΠΥ Ιπῃοτοηῦ ἀηΠοι]ϐγ α5 ο πε ροτῖοᾶ γιο] ἴπου ο]αίτη 
{ου {Πεπηβε]νες{ 

Τα]κῖης παρ πο απροϑύϊοῃ 1Π 015 ΓΟΥΠΗ, Ὑθ 816 ΒΟΟΠ {ογο6ι] {ο {Π6 

οοπο]αδίοη ΌΠαῦ ὉΠΟῪ οαηποῦ ΡῈ ΕΒἰιοά Ιπίο δὺ Ραια1ς {ο 885 

τουοτάθᾶ ἴῃ Όμο 4άΐδ. 1ευ τ8 Βτ5δῦ οχαπη]ηθ ὑπ6 Ῥοσοπά Τρ 5016 

{ο Τηπποῦμγσ. ΤἩ]ς Ιείίον παϊρ]ιῦ βοὴ αὖ ΕΥ5ῦ βἱσ]ιῦ {ο Ῥο βαϊ θα ]ν 
Ρρ]ασθά 1 0πθ ρετ]οᾶ οονετθά ὮΥ ὑπ οἰοβίπο Υογβας οἱ δῦ Τμα]ος 

ϑοοοιηῦ, {οΥ {πο Ῥ]αοο οἵ ππϊήησ 15 Ῥ]αΙΠΙΥ ἘῬοππθ, Ὑμετο μα 

ΑΡοβίΙθ ταρτεδεηίς ΠΙπΙΡεΙ{ α5 οα]πα]γ απναϊθίησ 15. πηατογτάοπη. 

Ἠο ας Ππ]δμοά Ἠ15 οοα15θ; 9 ηα5 Καρὺ ὑπ6 ἴδ: ; Ποπορθίοτί] 15 

αιά αρ {ος Ἠϊπι πο οτούηΏ οὗ τισΠμίεοαςηθες (2 Τήπῃ. 1ν. 7, 8). 

Ῥπῦ α ο1οβοΥ ΙπβρεοδίοΏ ΥΘΥθαΙ5 {ο τ ὑπϑῦ ἴῃπο α]]δίοιβ 6ο Ἱπαῖ- 
νιάα]ς απ εγεηῖς 1η πο Ἠρίδί]ε ἆο ποῦ ἨΠατπποπ]ςο σι ΒΟ ἢ 8 

Ἠγροίμεβίβ. ΕῸΡ πο που {οΠΙ πο 4σαΐίδ ὑπδὺ Ῥείοτο δῦ Ῥαιἱ 

βαϊ]οά {ος Τέα]Υ Ἡθ ππαβ υπο 7εαΙ5 1η οιδίοάγ ἴῃ Ῥαϊθρίίηο (χχὶν. 
21), απ ἴΠαῦ ἴπεη ο πας αἲ Ιθαβῦ πο 76Υ5 Ιοῃηςσοῦ ἴῃ ΒΟΙῚΘ 
(χη. 90).  Απά γεῦ Ἠοτο 15. ἃ Ιεὐζει πΏΙοἩ α]]ιάεΡ {ο εγεηίς α 

αα6 τουεηῦ ὑλμαῦ οοα]ά οπΙγ Ὠανο {αΚεη Ῥ]αος ἤθη Ἠο γα5 ἃ {96 

τηϑη. Ταχο {ου Ιηβίαηποο ἴῃπο ποτ», “Εταδία5 αροάο αὖ ΟοτΙπῇῃ, 

Ῥαῦ Ττορβίπηας 1 1ο δὺ ΜΠείας βιοῖς ἢ (2 πι, ἵν. 20). ἜΤηϊς 

πο] ο ἃ βἴταησο γγαΥ οἱ {ε]]ησ ΠΘΥΤΒ ΠΟΥ 8ΟΠΠΘ 7θαΙ5 οἷα, Α5 

δι πια δον οὗ {αοἳ, οη {πο ]α5ῦ οεοαδίοη ὑμαῦ δὲ Ρατ] Ίνας αὖ ΝΠείας 

Ῥαΐογο Ἡθ βα1]εά {ου ΤίαΙΥ, ΤΊ Ίνας γη Ἠΐπα, απά που]ά 
Ἰανθ Ῥεευ {4117 οοσπ]βαπύ οἱ 811] ὑμπαῦ δὰ Παρρειεά (Αοἴς χχ. 4, 

17). Απά {ατίμογ οη ἴΠαῦ οοσβδίοη Ττορβίπηαςδ πας ποί 16 αὖ 
ΜΠείιας 510 ς, {ου πο πα τη ΠπητηθάΙαία]γ αΠνογγατᾶς ἴῃ ἆ6γι- 
5αἱθτω δ, ὑμ6 ἴῑπιο οὗ δῦ Ρα] δύγοϑῦ. Ππάσθοα δῦ Τμ1]κο 6115 τις 

ὑπϑὺ 16 πας θθοόϑαβϑθ ὑπ απο βαν Ττορβίτηἁς ὑπ6 Ἠρῃοδίαη ἴῃ 
ἴμο οἱ τι Πτα, ὑπᾶῦ ἴπεγ τηαᾶθ ἃ ἀἰξδίατῦΌαπος οἩ ὕπ6 στοά 
ἰπαῦ Ῥατα] νιας ἀεβῃῆηςσ ὑπΠ6 Τεπαρ]ο ὮΥ Ιπτοάποῖης ἃ πτθοὶς Ιπίο 

{πο Ἠο]γ Ρ]ασο (Αοὐβ χχὶ. 29). Τῦ 15. ΙΠΙΡΟΒΑΙΡΙΟ 0ο ΒΙΡΡΟΡΟ ὑμδῦ 

ἴμθ 0016 Ρρίοοο οὗ Ιη{ογπ]αδίοη σῖνοη δὖὺ 2 ΤΊ. ἵν. 20 τείεγγοᾶ {ο 

δ οΥθηύ 5ο Ίοησ ραϑὺύ. [ᾧ παβ θυ θη] α τουεηῦ οὀσΙΙΤΥΕΠΟΘ. 
Α Ἰκο οΏβογναθίοη ΤΙΣΥ Ῥο πιαάο οὐ 2 ΤΊ. ἵν. 19, Το οἶο]οα 



χχῖν ΙΑΛπΟΡύΟΤΙΟΛΥ. 

Ενας 1 1ο αὖ Ττοαν πι Ο1ραβ, γης πλου μοι οοπιοεῖ, 

απᾶ ἴ]ο Ῥοοἷβ, οβροοία]]γ ο ρανομπηπθηίς. 16 15 πππαζαγα] {ο 

ἱππασίπο ἐπαῦ 96 Ῥαιι]5 «οΠΟΘΤΗΏ {ΟΥ 01ο Ῥασσαρο (]ιαί μ6 Ἠαά 1ε[ν 

Ῥο]ήπά δὲ Ττους ἵνας ἄγαν οαὐὖ ὮΥ ἴἶιθ τοςο]]θοδίοη οὗ ἃ ἴτανε]]]ης 

εἸοα]ς ἀμ 8οΠΠο Ῥουἷκς ὑπαὺ Ἰαά Ῥεεη ρατγοά {ποπ Ἠϊπι Υ6ΥΡΒ 

Ῥοΐογο. Ὑγο οαπποῦ, ἴπθη, ΨΙΕΕ ΔΩ Ῥ] ΔΒ ΟΠ γ Ῥ]αοε 2 ΤΙποῦγ 

ἴῃ ἐπ Ῥογίοά οὗ ἱπιρυϊβοητηθηῦ πποπξοπεᾶ ὮΥ δῦ 11ο. 1 Ῥτε- 

ΒΙΡΡΟΒΘΒ ἃ τϑοθηὗ ρογ]οᾶ οἵ ἔγβθάοτχη. 

ΘΙ αν αἰ ου 0165. Ῥεδεῦ 411 ἐλεοτ]εδ ὈΥ Πίο] 1Ὁ 15 ες] 

{ο Ῥ]ασο 1 Τύπι. οὐ Τι ἴῃ λλθ ΥθαΥ5 Ῥτοοεάϊησ ὑπ Υογαβο {ο 

Ἐοπιο. “1 οχ]οτεοά ἔλμθο {ο {αυτγ αὖ Ερῃοδας πποη 1 νὰ σοῖης 

πίο Μαοεάοπία,) αγ ὑμ8 ορεπῖηπρ Ὑογάς οἵ {πο ἢγβὺ Ἰεῦευ ἴο 

Τπποῦ]γ, Γο]]ονίης ΠπηπαθᾶἰαίαΙγ δέου ἴλο οιδίοπιανγ Βα]αίαἴ]οη 

(1 Τίμα. 1. 3). ΒΘ οου]ά 15 Ἠανο Όοεπξ ΤἨεγα ΓΘ ΟΠΙΥ ὑνο 

οοσᾶΒΙΟΠ5 οἩἳ. ΠΟ δῦ Ῥαα] πας δῦ Ἐρηοθδας πιεηθίοπεᾶ ἴῃ μα 

Αοΐβ. (1) Οπ {μ8 βταῖ οἱ ἴπεςο νἱβιβ, ΙΥΠΙοἩ τνας νουγ Ὀν]εί, ΠΘ νγὰβ 

ΟἹ Ηἱ5 8 {ο Οδοβαγθὰ (Αοἲβ χνΠ. 19---22), τοῦ {ο Μασθάοηῖα, 

5ο ὑπαῦ 5 «αηποῦ Ῥ6 {πο νἱβιῦ δ] παρα {ο ἴῃ 1 Ττπιι (11) ΤῊΘ 
οὔ]ου νἱδῖό να οἱ Ἰοῆρϑι ἀαταβίοη. Τῦ 15 ἀθβου θα 1η Αοὐβ χὶχ. 

απᾶ Ἰαβύθα {ού ΒΟΠ1Θ {1γ6θ Υ68Υ5. πα ἴπο βασσεβδύῖοη Ἠαβ Ώθεῃ 

τηνάθ ({]ιοισ]Ἡ 16 15. ποὺ αἀορθεά ΠΟΥ Ὦγ ογ]θῖο5 οἳ ΑΠΥ βΒο]ιοο]) 

ἐλαῦ ντο τηδν Ώπά τουπη ἴῃ μῖ5 Ῥοτιοά {ου Ῥοῦ] 1 πι. απᾶ Τίέμρ. 

Τὸ 16 ὑπ οαβθ ὑμαῦ ἴδοι ὕμθ θεγτηϊπαὔΙοη οἱ 9Η15 Ἰοὴρ τεδἰάεποθ 
ἴῃ Έρμθρβας, δύ Ῥαα] ]οαγπογοᾷ {ο Μασεάοπία (Αοὐβ χχ. 1); Ὀαύ 
{ποη μ6 ἀϊὰ ποῦ Ίθανο Τπιοῦμγ Ῥεμῖπα μη. ΟἿ {πο οοΠ{γαΥΥ ο 
μά βοηὺ ΤΙΠπιοίΠγ απᾶ Ἐταδίιδ ον ο Μαοθάοπία Ῥο[ογο]απά 

(Αοίς χὶκ. 99). Τί ΙοατΠαΥ, ὕμθη, σαηποῦ Ὄο {λε οηθ α]ιιάεά {ο 

ἴῃ 1 Τί. 1, 8. Τη ΒΠογέ, 1{ ψγ ἃγο ὕο ΒΙΡΡΟΡΘ Ὅλμαῦ {ιο ἢγβὺ 
Ἰοίμοι {ο ΤΙΠΙΟΙΥ α]]αάθ {ο απ οχροάΙΙοη πηΙο δύ θα {ο 

Έρήθδις ἁπτίης δῦ Ῥαι5 Ίοηςρ βύδυ ἴ]αγα, 8ΟΠΊ6 ΥθαΥ5 Ώθίογο Το 

ν]β]θοὰ Ώοππο, 86 μητιϑὺ τοοοσηῖβο ὑμαὺ δῦ Ἰωτ]κο {6]]5 15 ποίηῖησ 

αροιας 16. Πο βᾶηθ ΙΠΑΥ Ὀ6 ραϊά οἱ ἴμο νὶδιῦ οἵ δῦ Ῥαιπ] {ο 

Ονοίο νν]οὮ 15 πιοηθίοποθά 1Π ὑπ Ἠρὶδί]ο {ο Τι (1. 6). Νὸον 10 
15 ποῦ Ιπιρτοραβ]ε Οιαῦ ὑπὸ ΑΡροβίο ΠΠΑΥ Ἠαγο πιαάο βονογα] 

οχοιγβίοη5 {οπι Ἐρ]μοδιι5 οὐ βπια]] οχίοης, ἀπγίπς ο ρογ]οά 

πηθηἠοπθά ἴῃ Αοἴς χἰκ., οὐ νη]ο] Πο ΙΠΤΟΓΠΙΔΓΙΟΠ 18 σἶναη τι5 ὮΥ 
ή Τω1]ςθ. [ὐ 18 Ικα]γ, {ου Ιπβίαποθ, ὑμαῦ ἢ ραῖά ἃ Ὀτίθ[ γἱμῖῖ {ο 



ΙΥΤΛΟΡΟΟΤΙΟΥ. κών 

ΟὐΥ ἢ ἁπτῖης με ἴητεο τθαΥς (2 0ος. ΧΙ]. 14, χΠΠ. 1). Βαῦ 16 18 

ποῦ Ῥοββῖβρ]θ ζο 51ΡΡΟΡο ὑπαῦ ργεαῦ μα Ἱπιροτίαηῦ 10άΥΠ6ΥΑ ]]]κα 
ἴποςο ᾿παϊοδίθα ἴῃ ἴμο ῬαδίοταΙβ οοι]ά Ἠανο Ώθεηῃ ραβδεά ονουΥ ΡΥ 
ἴπο ΠἨϊδίοτίαη. Ιπάθοά ποῖα ποιά ανα] 6. πιο {οΥ ἔλαπι, 

8 β]ιοι]ά πᾶν {ο ἴακο οαὖ οἵ ὑπ6 {μτεο ΥεαΤΒ ποῦ ο] α ν᾽ δἰὺ {ο 
Μαοθάοπῖα, οὗ τοῦ πο Ἠανο πο οὔμεγ τασοτά, θαῦ ναῦ ννοι]ά 

ΏΘΟΘΑΡΑΤΙΙΥ 6 ἃ Ῥτοἱοπσθᾶ τοβιάεποθ ἴῃ Οτεῦθ, θη {με ΟΠΗΤο 
πας Ῥείησ ογσαπ]δεᾶ ὑπ 16, δα (αΏραγεπ{Ιγ) ἃ πΙπίεν δῦ ΝΊΟΘΟΡΟΙΙΒ 

(Τη, 11. 19). Ἐνοηπῖς πιο] ὃἃ5. ἴμεδο δὺθ ποῦ πο ΚΙπά οἵ βνϑηΐβ 

ἴπαῦ ατο οπηϊσθοά Ὦγ δὲ Τµαα, πο 15 οβροοΙα]1γ οαγο{ια] {ο {61} οὗ 

ἴμο Ῥεσίηηίησς ΟΓ ΠΙΙΡΦΙΟΏΔΥΥ ΘΠΊΘΥΡΤΙΒΘ ἴῃ ΠΟῪ Ῥ]ασ65, απ οἱ {μα 
έἐροπΗγτηαΙοη3 οἵ ἀῑδίαηυ ΟΠάΥοµἨθ65. Απά ΓΙΤ116Υ, 1Γ να α1θ ο 

ἴακο 811 {μοδο Ιοιτηθγς οαὖ ος γμο {μτορο Υθ6αΙ5 δὖὺ Ώρῃορι5, δύ 

Ῥαι]ς εαζεπισηῦ “ΒΥ ἴμο βρδοθ οἱ ἴτου 7θ6αΙ5 1 οεαδοά ποὺ ἕο 

εἀπιοπΙΒΏ ΘΥΘΙῪ οπο [βο. Π6 οἰάειβ οἱ ΒΡρΠερα5] πίφμέ απ ἅαν 

γι ἴθατβ” (Αοἲς χχ. 91), Ώθοοπιος αηΏ αρδατά εχασσεγαδΙο 1, 

ἨεηπορῬ ππθ 90Π1Θ 0ο πο οοπο]αβίοη ὑμαὺ ἴ]ο Ῥαβδίοταὶ Ἐρὶςί]ας 

ἆο ποὺ δὺ Ιπΐο ὑπ 116 οὗ δῦ Ῥαπ] αδ γεοογᾶθᾶ 1η ὅπ Αοἲς οἵ ελα 

ΑΡροβί]θ. ΤΉΘΥ Ῥγεβδαβροβθ ἃ Ῥϑυϊοα οἵ ϑούϊνιν βα βθαπθηὺ {ο 
υπο ΙΠιργΙβοητηθηῦ 1π Ῥοππθ πηθηθΙοπεά Ὦγ δύ 1µικο; ἴΠεγ Ιπάϊσαίο 

οργίαῖη εγεηῦς 1 Π1Β 16 πΏ]οὮ αγο ποῦ πηεηθιοηπαεᾶ απά {ου ΥγΠ]ο] 

ΠΟ ΤΟΟΠΙ 68η Ὀ6 {ουπά 1η ὑπ6 4αἱ. 1 Τύπ. απᾶ 7Ίζι5 [61] α5 οὗ 

ΠΗΙΒΡΙΟΠΕΥΥ επθετρτίδο οἱ πΥΠΙοΏ πο Ἠανθ πο τθοογά ἴῃ {παῦ λος | 

50 ἐΠαῦ {αγ Ἱπιρ]γ Πῖ5 γεθαδο {Τοπ 15. οαρΏϊνΙῦγ; δηα 2 Τύήπ., 

ΙΠΡΙΩΠΟΗ 8.5 16 Ῥ]αοςς ΠΠ ασαΐη αὖ ἨοπΠθ, ἆαΙ]γ οχροοῦίης ο. 

ῬΥΘΘΌΡΡΟΞΘΒ ἃ βεοοπά ἱππργήβοηπηθηΏ Ποτο. 
ὉΡ {ο ὑῃ18 ροϊπό ἔπετο 19 Ῥτασθίοα]Ιγ πο ἀἱβεγεπος οἵ ορΙΠΙοΠ 

1 Ασαΐπεοί α νἱϑιὺ οἱ ϑὺ Ῥαπ] ἰο Ἐρπερας δου Ἠ]5 τε]εαδο ἔτοπι 
ΙΠΙΡΥΙΒΟἨΙΩΘΗΩΙ, 16 Ἠαβ Ῥεεη οὐ]εσθεᾷ {μπῶ Ἠϊδ οὐ Ἠποχάβ ο [Π8 
Ἠρηεβίαπ ε]άεγβ αὖ ΜΠ]είιις β6θΠη {ο Ῥτεσ]αάς 1: οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε 
τὸ πρόσωπόν µου ὑμεῖς πάντες.... Το {15 16 ππαΥ Ρ6 βαἶά, (1) με Ἰδηριιαρθ 
οὗ ΡΗΙ]. 1. 26 (τοῦτο πεποιθὼς οἶδα) ΕΧΡΥΘΒΡΕΡ α {18 οοηβᾶεπί Ῥε]ίεί ἐπα 
Ἠο πγΠ]] ϱο τε]οαβεᾶ {Τοπ Ἠϊ5 Ῥοπάς, απᾶ ἴ]ιαί ἢ6 15 βἰτοηςΙγ Πορεία] 
(ἐλπίζω γὰρ Ῥη1]ετα. 22) οὗ τεγ]ε]θίπσ Ο0ο]οβε8ε, 5ο {λαῦ ἵπ ΑΠΥ 9886 Ἠ]8 
ΟΥ̓ πονάς ἄο ποὺ {οτριᾷ ὰ5 {ο Ῥα]ετο {παί Ίο τενἰς]{θᾷ πε πείἰφ]ιθοι- 
ποοά οἳ Ἐρπθβαβ, ὙΠΟ σπου] Ὃο απἰίο εαβἸοϊεηί {ο 1.5.1} ἴ]ο 
Ίβηριαρε οὗ 1 Τΐπι. 1. 8. (11) Τῦ 18 ᾳαῖθο Ῥεχγατβθ {ο ργθβς ἴμο πογάβ οὗ 
ὃ ῬγεδεπΙπηεηί, {11 ὑπαῦ οὗ Αοΐς αχ. 26, α5 1 νγ οετίαἰπ]γ Κη ἐλαῦ 
{Ἡ6Υ ποχο Ἱπββεᾶ Ὦγ ἴμο 1ββπθ. 866 1Πἠσημοοί, Πἰοίίσεαϊι Ἰδδαφα, 
Ρ. 429, 



ΧΧΥΪ 1ΥΤΠΟΡύ6ΤΙΟΥ. 

ΑΠΠΟΠΦ ΒΟΠΟΙΑΥ5, τυ μϑῦμου {116Υ αοοερῦ οὐ θην {Πθ Ῥδϑα]ηθ δαῦπου- 

Βῃ1Ρ οὗ ἴμο Ῥαρίοταὶ Ιαν. ΤῈ ἔβοῦ ἵδ δατηϊύθα, ΤῊΘ 

Ἐρίβίε]ος ο Τιμούμγ δηὰ ΤΊῦιβ οαμποὺ Ὁ Πὐξοα ᾿ηὔο ὑΠ6 ἨΙ56ουΥ 

οὗ ἴμο 4αάἱ. Βυῦ Φότη ἐπί δατηϊ θα {ου πνιάαΙγ ἀπογεηί 

ΙΠ{ΘΥΘΠΟΘΕ5 πᾶν Ὀθεη ἀταπνη. Ἔ]μοδο ΠΟ αοοθορί [πο {γίπια 
Γαείε ενἰάεπορ μοι {1ο Ῥαδίοταὶ Ἐρίδί]εν αβογά, αχσο ἴ]αῦ 

ἴπο αββθαπιρθίοη5 απάθτ]γίησ Παπ, οὗ δὲ Ῥαι]5 τε]εᾶδο {ΓΟΠΙ 

οαρθϊνΙέγ πα Ἠ]8 βεοοπά Ιπαργ]δοηππεη 6, ποτά πο 5ο]ῖά στο {οΥ 

ἀῑδριίησ ὑμῖν δα θη οἰ ῦν, ΙΠαΡΠΙΙΙΟΊ ἃ5 ὅΠ6 π]ο]ε οἵ δύ Ῥαα]”5 

118 15. ποῦ ἐο]ὰ ἴῃ ο 4ο. Τῇ πε {ιο ἴΠεπι 88 ἴΠ6γ βύδπα ΤΠογ 
σϊνθ ἃ αι]ῖο οοποείναΏ]θο {Ποιςσ] πΠθεοθβδατΙ]γ Ιποοπαρ]είο Ῥϊοῦατα 
οὗ {ο Ἰαΐεν Ἠϊδίοτγ οὗ δὺ Ρα]. Τὸ ποα]άἀ 6 Ιπιροββίρ]α ὑμδῦ 
ἴΠ6γ βλοα]ά τεσθῖνο ἀϊτοοί νϑυβοδύϊοη του πο 4 οἵδ ΟΥ {Τοπα ὑπ 

οὔθ Ῥαι]πο Ἰε[ίθτς, [Ὁ ΠΟΥ ἆθα] τ] ἃ Ἰαΐετ ρετῖιοά ἴπαπ ἆο 

{]ιοβε Ῥοο]ςδ. 1{ ἔΊιογ δῖ οοηβιβύθηῦ τι {Πετηβε]νος, ὑπεὺ 15. α]] 

ὑμαῦ οἱη Ῥο ἀεπιαπάσαά. 
Τ]ο56, οη ὅπ οὔμϑι Παπά, πο ἆθπγ {πο Ῥαπ]1πο αιθΠογββΙρ οὗ 

ἴπο Ῥαδίοτα]ς Ῥεσίηπ Ὦγ δϑβασηϊηρ {παῦ ού Ῥαα)ς Πτεῦ ΙΠΙΡΤΙΒΟΠ- 

πηεηέ αὖ Ώοππο απάθγ Ἄθτο πγας 5 οη]γ Πππργϊβδοηηεηῦ, 16 Ρεῖης 

τογπηϊπατοᾶ Ὁγ Πῖς ἀθαῦῃ, απά (πας {ογοίογτο {πει 15 πο ἔῑπιθ 

αναΙ]αβ]α 1π ΠΟ. νο πΊαΥ Ῥ]αος οὐ Ἰούθουβ.. Απά 18 15 Ιηβὶςδίθᾶ 

ὑμαῦ, ἵπ {πο δῦβθηοθ οὗ αἀάϊθοπα] {68ΏΊΠΠΟΠΥ, ἴμο Ἱπ{ετεη{ία] 
πήέηθβς οὗ {Πο Ῥαδίογα]5 {ο α βΒθοοπᾶ ΙπΠργίβοηπιθηῦ ο8π οΠΙΥ ὉΘ 
ἀοαρέβα]. Έτοπι {5 πο ὑγϑηβιθοη 18 ΘΔΒΥ Ίο ἴ]ο βἰαοπιοηό 
ἴπαῦ 5αοἩ ἃ 5θοοπᾶ Ιππργ]βοηπηθηῦ 15 π]ηκίογίσαί. ΤΗΙΒ 15. ὑῃ6 

Παάρτηεηί οἱ ΠΙΠΥ ΨΤ1{εΥ5 οἱ τοραίθ, απά πηδὺ γοσοθῖνο ἀείαι]εᾶ 

οχαΙΩΙΠΑΠΙΟΠ. Αὖ ο οιὐδβοῦ μα ογ]δίοίδτη 15 οῬνίοις, ἐ]λαῦ βαο]ι 
δι τηθύμοα οὗ Ἠϊβίοτίσα] θη νυ, 1 Ῥγοβςοᾶά ο αχίγθιηΘΕ, ποι]ά 

τοβι]6 ἵπ ἀἰβοατάίπςρ 8411 ἀοοαππθπίατγ ουἱάεποςῬ {ου ΠΟ ἀῑγοσί 
οοττοβογα{ίοἩ οοι]ά ποὺ Ὀ6 Ῥγοάισοσά ; απά 50) Ῥγουθάιιγο ο8Ώ 
Ἠαγᾶ]γ Ῥο οα]]εά βοϊεπίβο, Ὀπ]εδς {]ογθ 15 ΒΟΠ1Θ Ῥοδ[ίου ΥΘΗΒΟΠ 
{ου ἀἰδοβτάϊπρ {πο Ῥαι]]ηε αὐλογ»ΠΙρ οὗ 6 Ραβίοτα] Ἡρίδί]ος 
ΌλαἨ ὑπ ΤΘΒΒΟΠ ὑμδῦ {116 0611} 18 οἳ ονοπύς ἴῃ Πῖς 110, πνμ]ο]ι, 

νηθμοιῦ Ἠοτη, νο βΠοι]ά ποῦ ΠΟΠ, Που Π]αΥ 501}} οοπθίπιθ {ο 

ταη]ς 45 αιλαηδο, 1 18 ποῦ ἃ βοιπα πιαχῖτη οὗ αν ὑπαῦ ἃ 

βἰησ]ο νΤΠΘΡΒ Ττιϑῦ ΠΘΟΘΒΡΑΤΥΙΙΥ πηϊρ]εαά. Βαὺ 1ὖ 15 ποτ οἷν 
ὙΠ116 {ο ἃ5Κ, 18 λογο αΠΥ ΘΟΡΓΟΟΥ δύο. Του ὑΠποοιηΐηρ οὗ {6 



1Ν1ΛΡΟΡΟ6ΟΤΙΟΝ. ΧΧΥΙΪ 

ἐρβίπποηγ οἱ ὑπ6 Ῥαβύογα] Ἰθύθθυβ {ο ΠΙΙΡΡΙΟΠΑΥΥ ]1Όοιν5 οὗ δῦ Ῥδὰϊὶ 
ουὐδίάθ ὑπ6 Ρρετῖοᾶ οπιργασεά ὮΥ πο Αοῦς οἵ {μα ΑΡοβί]68 ᾖ 

Τη πο Ἡρίφε]ο ἰο ὑμ86 ΡΠΙΗρρίαΠς, ντου ἀπτῖπς 5. Εγαῦ 

βοἱοάτη ἴῃ Έοππθ, Ρτοραῦ]γ αροταύ {μο 76αΓ 62 ον 69 Α.Ρ., δῦ Ῥδὰ] 

αργρατοη{]γ απθἰοίραΐος ὑπαὺ Πβ οαρθϊνΙῦγ ΙΙ ποῦ Ῥθ Ργο]οηπσοά 

το {α10μο6υ. “1 ὑχαϑῦ ἴῃ πο Ἰιογᾶ,) Ὠο Βα78, “υπαῦ 1 ΠιΥΡδΙ{ 

αἷδο βα]] οοπ1θ πηῦο οι βΠογΏγ” (Ρµ. 11. 24). Απά, αραίἩ, 

ντ]ηο {ο ῬΗΙ]θπιοἨ απᾶεΥ ὑπ 6 βα1ηθ οἱγοιτηβίαποθ Ίο Ὀιάς Ἠπα 

Ῥο τεμάγ ὕο τεοείνο Ἠΐπα: “ 10Π8] Ργορατο πηθ 8ἱδο ἃ Ἰοᾷρίης, {οη 

1 Ίιορο ἐμοῦ ἐμτους] 7ου ΡΙδΥοΙ5 Τ 588}] ο σταπ0εά απο γοι ἢ 

(Ῥμήσπιοη 99). Νο ἀοιθῦ βποἩ απἰοραξίοης πι]σηῦ ϱο {α]]ῆεά, 

Ῥαΐ 16 15 που ποϊθίοίησ ἐλπαῦ πο ἴοπθ οἵ δῦ Ῥαι)5 Ἰϑυθθυβ αἲ 015 

Ῥοτίοά 15 αὐἰΐθ ἀῑῑογεπί {οπι ἴμο ἴοηθ οὗ ἃ Ιεῦζεν πιὸ 2 77ηι., 

πιμίοι Ῥγοσί]ες {Πτοισ]οιιό ὑπ6 ερἰγ]ὸ οἱ τεβἰσπαὔίοη {ο ΙπανΙναρ]θ 

ΤΙΘΥΤΥΥάΟΠΙ. 

16 οὐυρῃὺ ποῦ ο Ὀ6 {ογσοθίθη ὑμαῦ ἴἨθγθ νὰ ΠῸ ΥΘΒΒΟΠ {οΥ 

ΑΠδοἰραίησ ὑπαῦ -μο Ίδια οὗ δῃ αΡγρεαί, 51ο ας μαῦ πΠΙοἩ 

οἱ Ῥαι] πιαάα {ο Νϑο πΠθη Π6 γαβ Ῥγοισιῦ Ῥείογτο Ἠοδδίβ 

(Αοὐβ ασν. 11), ποα]ἀ Ῥο αηβαοοθβδβαΙ οὗ αη{αγοιταβ]ο Το 88 

Ρπίδοπσν, Όπ Ἠθατίπς ὑπ {αοῦς Κίῃρ Αατρρα β81α ὑμαῖ, λαά 

5ὲ Ῥαπ] ποί αρρεα]αὰ {ο ἴπε ἘΠΠΡΕτον, Πΐ5 Ἡρετίγ που] ΡγοραΡΙΥ 

Πᾶν Ώθου αβ5αγθᾶ (Αοὐβ χχνΙ. 52), 5ο 110016 γγαβ ἴΠοτο ὑπαὺ οοπ]ά 

ῥιἱχ]γ 6 οοαπ{οά αραϊηδὺ ἴση. Απά, αἰθμοισῇ 5πο] αρρεα]ς Το 

ο Ἱπρογία] Ἱατὶκάἰοδίοι τηὶσμί Ιπνο[νο Ῥγούγασίεά ἀείαγ», πα 

οαπηοῦ θαῦ ΞΙΡΡΟΡΘ {]ιαῦ 6αΥ πεγθ οἩ ὕΠ6 ο]ο {αϊτ]γ οοπαποίθά. 

ΤῊ Αὔθτη ἠπβύϊοθ οἱ ὑπ Ἱπηροτία] Ρο]ίοΥ πα5, 1η 11166 Ἰηθαδηγο, 

ἱπάρροπάσπέ οἱ ο Ῥογδοπα] ομαγαούον οὗ ἴπε τοἰσηϊης (8658. 

Απά 16 πιαβῦ Ῥ6 τοπιοπιρογοά {μαῦ, α]θποιασ] τπαθίετς πογο ἀῑβεΓ- 

οπὲ ἔθη οὐ" ὑποπίγ 7οαΥ5 ]αΐ6γ, ὕπο πγοα]ᾶ Ῥο πο απεβύίοη οὗ 

Ραζδηο ἃ οἰδίζθῃ οἩ Π5 ἑγία] ΠΊΕΤΕΙΥ ο δοίη ὦ Οδίίαη, οὖ 85 

οατ]γ ἃ ἀαΐο ας ὑμαῦ οὗ δὲ Ρα] βγδῦ ᾿πηρυ]βοητηθηῦ 1η Ὦοτηθ. 

ΘῈ Τμα]κο τερτεδεηῦς Ἠΐπι ας αὈίάίης πο Ποιο 765 1η μ158 

ον Ἰάγθά ἀπο]]ίπα,” τοοθἰνίης 811 ὑπαὺ νἱβι θα Ἠΐπα, θεασμ]ης 

ἴἶιο {μ]πσς οοποργηίπο πο Το {6885 ΟὨγιβὺ τ]. 8}} Ρο]άπθββ, 

ΏοΠθ {οτρίάάίπο τα ἢ (Αοἴβ αχνΙ. 91). πο βρθοϊβοδύίϊοη οὗ 

««ηνο ΥθαΥ53 Β66ΙΩ5 {ο ᾿παϊοδύθ ὑμαῦ ὑμ6 Ἡϊβέοτίαη 15. οοηβοΙοΒ 

Όιαί δὲ ἴλθ οπάἀ οἱ ἐ]ιαξ 6ης ἃ «Ἠαησο ἴῃ δῦ Ρα] οἰ ουτηβύδῃη 68 



ΧΧΥΙΙΙ {ΗΤΟΡΟΟΤΙΟΥ, 

πα Ῥτοισαό αροαί, απ {Π15 γγοι]ἀ πιοβῦ παθιτα]]γ ὃο Ὦγ Ἠ]8 
τε]εᾶςθ. 

οί Ῥαπ] αὖ δὴν ταῖο ἀῑά ποὺ ἀθεραῖτ οὗ το]θᾶξε ; ΠαΥ, δὖ Έπιες 
Ἀθ οχρεοίεά 10. Ύλας 1Ὁ σταπθεὰ {ο Ἠϊπα ΑΒ γγο Ἠαγνο 566}, ἴ]ο 

Νονν Τεδίαπιεπέ ἆοθες ποῦ 6ε]] τι ἀῑτοοίΙγ. ΤῊΘ βοαπΏγ {Γασπηθηῖς 
οὔ τηξουτηδύϊοη ὑπᾶῦ βαχνῖνε πιαδέ Ῥο σαΐμεγαά {Τοπ β ρβθαπθηῦ 

Οτ]βίαπι Ἠέογαίατο. ΝΟΥ ἴῃ ἴμο Ἰείίον οὗ ΟἸοιηθηΐ, ῬίςΠορ οί 
Ἠοππς, αἀάγεββεά {ο λα Οοτἰπζμίαη Οτο] αροιαῦ ἴμθ γθατ 9ὔ, 

ἴπεγε 18 ἃ Ῥα5ρασο Ῥοαγίης οἨ {115 ααθβίοη υοἩ 15 ππονί]γ οὗ 
ους οαγεζα] αὐθεηδίοηῦ. « Ρα], βαὖ5 ΟἸεπιοηί (8 6), “ροϊηίθᾶ οὐ 

[πα Ῥγίσο οὗ ραοηῦ οπάιταποθ. Α4ἴογ ὑπαῦ Ίιο ηαὰά Ώθθη ββνϑὴ 
Ώπηθς ἴῃ Ῥοπάς, ιά Ῥεειι ἀτίνοη 1Πίο αχῖ]θ, Ἰαά Ῥθθὴ Βέοπεᾶ, Ἰαά 

Ῥτεασ]εὰ ἴῃ ὑπ Ἐαδί απᾶ ἴῃ ἴ]ια Ἰλοδίέ, Β6 Ίο ἔλε ποβ]θ ΤΟΠΟΥ 
ὙΠΟ Ύνας ὑΠ6 γουατᾶ οὗ 5 δι, Πανίησ ὑδαρηῦ τἱσ]ιθοοιιςηθΒς 

πηΐο λα πῃο]ο ποτ]ά απά Ἠανίηπσ χθασῃηθᾶ ὑπ Ῥοιπάς οὗ ἴ]ο 

Ἠγαδί; απά πα Ίο Ἠαά Ῥοτπθ Ἠ]5 ὑθβυϊ την Ῥείοτο ἔλο τα]6Υ», 

80 Ίο ἀερατίοά {Γοπι 1ο σον] απά νγεπύ απίο ἴμεο Ἠο]γ Ρ]δοβ. 

ΤῊΘ Ῥαββασο 15. βἰσηίβοαπίέ Ὑμεη ὑμ6 ἀαΐῑο απά Ῥοβίδίοη οἱ ἐ]ο 
ΨΤΙ{ΕΥ ΔΘ ταππεπηΏογθᾶ. ὃ Ῥαπ] Ίοπς βο]οατΏ ἴῃ Ἠοπθ τηαβέ 
Ἠαγο 1εβ;, δὴ αβ]άϊπς ΙΠΙΡΥΘΑΡΙΟΏ οἩ {Π6 ΠΠΕΠΙΏΘΥΒ οὗ ὑπ6 Ογο]Ὦ 
ἴπαγε, {ο γ]ιοπα Ιπάεθά Ἰθ ἢδϑα αἀάγοβςοςα Ῥοίογθ Ίο βδὺν {61 οΠ8 
οὗ {Π6 πιοβῦ Ἱπιρογίαπῦ απιά ο]οβδε]γ τεαδοηθᾶ οἱ Π5 ορίβἑ]ο.. Απά 
γε ΠΟΥ ἢπαὰ ὑπ {Πο ΒΙ5ΠΟΡ οὗ Ῥοππο, νυυϊθϊηρ 1655 ἔλαἨ ὉΠ Υ γοατς 
ἴδον δῦ Ρα] ἀθαῦῃ, ΒΕΘΠΗΡ {ο Ἰπουν οἱ ἐγία]5 απᾶ αἀνοαπέιτος οὗ 
{Π6 στοαῦ Αροβί]ο οὗ γυ]]ο] γνθ Ἠανα πο τοσογά ἴῃ ἐμο Νον Τορία- 
που, ΤῊΘ ρηταδο “"βουοη 6165 1ῃ Ῥοπιάς ἢ τΊαΥ ποῦ ρογμαρς 6 
Ῥγοβδεᾶ ; νθ ἆο ποῦ που οὗ Ῥγοσίβο]γ 50 ΠΠΔΠΥ ΙΠΙρΓΙδΟΠΙΠΘΙΕς5 οὗ 
δῦ Ῥαπ1, 8 16 15 πού Ιπηροβδίρ]ο ὑπαῦ ΟἸεππεηῦ ΠΠαΥ Ὀ6 βρθακίηρ 

ἴῃ 6ΕΠΕΤΥΑ] {6ΓΙΗΒ, απᾶ {ιο ΠΙΤΙΤΘΥ 8εΌ6η Β61νΘΡ νγο]] {ο τοιιπὰ ο ἃ 
γλεθοτίσα] Βοηίθησθ. Ειὸ Ν]ιαῦ 15 {ο Ὀ6 τηδθ οἱ ἔπ ρῆγδβθ “Πανίτσ 
γουσλθάἀ ἴμο Ῥουπάαχγ οὗ ἴπε Ἰοβί” (ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως 
ἐλθών) 1 Ἔϊο Ῥ]αοϱ Ὑεγο {ιο γγονάβ Ίνογο γγ]δίοι Ίνα Έοτης, 
ΠΠςΕΣ ν/λοβο ἀοπαϊπίοι Ἰαά ΠΟΥ οὐ απ], Βραίη, Ετίαίη, 
Έοπιθ 1056], νγηαίθνου 16 παὶρ]ιέ β6ΘΠΙ ἕο απ Αδίαξίο, νγὰβ οθγίαΙπ]γ 
ηοῦ ο ἃ ἨΟΠΙΑΠ ο ἔπ μοϑὺ ὙἩ]οβίονι Ππηῦ οἳ ἴμο Ἐπηρίτο, 
ΟἈεπιεηί ἴῃ {18 βθηύθηοθ ἀἱδποί]γ Ππρ]]ος ὑπῶῦ δῦ Ρα] οχέοπάοὰ 
Ι18 πΙβΡΙοΠαΣΥ 149οιιγβ (ονναγάς ἴῑιο γγοβίογη Ῥοιιπάατγ οὔ {ο 



ΤΥΤΠΟΡΟ6ΤΙΟ ΟΛ. ΧΧΙΧ 

ἴπεη οἰν]]ςθά νοτ]ά. Βαῦ 16 15 ρ]αῖη {οπι Π6 ΒΙΒΌΟΥΥ ἴῃ ἔ]ιο 4 οὐδ 

ἐμοῦ μα Παᾶ ποὺ ἰτανε]]οά {ατύμες δ᾽ οδῦ (Παπ Έοππο Ῥθίοτο ἔ]ιθ 

Ύθαι 69 Α.Ρ. ἨΗΙ5 αρρεα] ο Νετο παβ ἴῆο οοοδϑίοῃ οἱ 5 γβὺ 

γιδιὺ ο Τα]. Απα Όμιας 10 56εείης (μαῦ Ο]επιεπί Ίςησυ οὗ 5οπῃθ 
{ατόπεΥ ]οάτπεγ οἱ δῦ Ρατ] {οι ΒΟ ἃ Ῥ]αςο οαηπποῦ ο {ουπά ἴῃ 
Ὧ15 19 βῶνθ ΡΥ 5αρροΡίης ἰμαί {1ο τοςδι]ῦ οὗ ὑπ αΏγρεα] Ίνας ἴλαῦ 
Ἡο γα ποὺ δὖ ΠΌΘΟΥ {ος α 8ΒΘ8ΡΟΠ. ΟΙεπιοηῦϐ {684ΙΠΙΟΠΥ 18 

επιρηαξίο. Ἡε δᾶ ἴμο Ὀερυ ορροταπΙ{Ιθ5 {ος ϑοα τ ιϑ] Ὁ] Πρ ΠΙπῃ- 

5615 ὙΠ 6ο {αοἳς, απᾶ Ἠθ ΠΙΘΠΙΙΟΏΡ ἃ ΙΟΗΓΏΘΥ οἱ δῦ Ρα] {ο ἴ]ιο 

ἀὐτηοςῦ [τὺ οὗ ἴμο ὙΥ δϑύ, ποῦ ἃ 1 10 Υετο ἃ 10016 Κποσνῃ οχρες]- 
Όϊοη, Ὀαὺ ας 1, οἨ ὕπ6 οοηίγασγ, 10 Ἡετο 9Ώ6 ποῦ πθϑαϊηρσ {π]]ε 

ἀθδοτ]ρίῖοη ἴη ὑΠ6 ϱΙΙΗΠΙΑΥΥ Όπαῦ Πο 15 θἶνίιης ὕο ἴμο ΟοτΙπ{ῃίαη» 
οἱ {19 Ιαῦοιπς οἱ {πο Αροβί]ο οὗ {με επί]. ΟΙεπιοηί, {πεῃ, 15 
δι πΥΙίηθςς {οΥ ὑΠ6 γε]θαςο οὗ δῦ Ρατ] {τοπ Ἠΐ5 Βγβῦ Ιπιρτ]βοηπιοηὔ. 

Ἠ/παῦ ]οσα]1ϐγ 15 πιεαηῦ ὮΥ “υπο ῬουαπάασΥ οὗ ἴμο Ἰοςδυ{ Ἠγ]αϊ- 
6υογ ἴμο ΡΏταςθ ΠΙΘΗΠΒ, ἂ5 16 Πᾶν 56εΏ, 10 πχαδί Ώανο ταίεγοηοθ {ο 

ὃ Ῥίασοθ Ὑγθςῦ οἵ Τ{αΙγ. Βυὺ γγχ τῇδ  Ὀδϑύου απροη 15 ἃ 1100]6 ΟἸΟΒΘΥ 

Βοιαῦϊηγ. ΤῈ6 πιοδῦ παζατα] πιεαη]ηςσ οἵ ὑπΠ6 ΡΏΥ85ο τὸ τέρμα τῆς 

δύσεως ἴῃ ὑη6 ἢγϑῦ οϑηθα υ πγοι]ά Ὀ6 ὑπ Ῥή]ατς οἵ Ἠεγοι]ος αὖ 
ἴμο ϑύγωϊ5 οὗ Πρτα]ίατ, α5 Τρ ὐοοῦ Πας Πεν] Ὀγ απούϑ᾽] 008 

{ποπ ϑύγαρο απᾶ Ὑε]]οῖας Ῥϑύθιοα]αβ; απᾶ 1 09 Ῥο πυλαῦ 

ΟἸαπιοπῦ πηθαΏ{6 6ο οοΏνΕΥ, 10 Ιπᾳ]σαΐθ5 α νι ϑὶῦ οὗ δὲ Ρατ] ο Βραίη. 
Μον πο 816 ποῦ ψιὺποαῦ ονἰάρπορ λπαῦ βαοἩ ἃ υὶδῖ Ὑαδ Ῥοῦμ 

Ῥίαππεᾶ απἆ απάρτίακεπ ΡΥ δῦ Ραμα]. τιθπρ {ο ὑΠ8 ΠΟΠΙΔΩΡ ἃ 5 
{αγ Ῥαοὶς ας ἴ]λο 7εαΥ ὅ8, 86 βαὖ5 (αν. 259, 24): « Πανίπςδ ἴ]αβδο 

ΙΩΔΏΥ ΥΘΗΙ5 ἃ ἀεΒΙΥΘ ὕο ο0Π1θ ΙΏΤΟ γΥοα, ΥΠΘΠΒΟΘΥΕΥ 1 5ο πηΐο 

ΩραΙηΣ; απᾶ ασαϊη, “1 γη] σο οἨη ΡΥ γοα απο Βραίηῦ (αν. 28). 

Τ]οτο γγας, ἴπθη, ὑπ6 ΙΠίΘΠΔΙΟΠ ἴπ Ἠ]5 πηϊπά {ο Ρτοσθες, ἂ5 ΒΟΟΙ 88 

Ἡθ οοπ]ᾶ, ἔγοιη Ἐοπιθ {ο Φραίη, απᾶ ἴπΠογα 15 6Υ6ΓΥ ῬΥΟ Δ ΌΙ 

ἴμαῦ 1 ορροτύαΠΙῦγ ποιο οἶνοη ἨΙΠπι Πο ποι]ά οςΙΙΥ οαὖῦ ἴμο 

ΙΠ{ΘΗΦΙΟΗΣ. 
Τ]οτο 15, ΠοπΕΥετ, ἴῃ ΟἨτ]δάαπ ἨἩαεγαίατο ηο ἀῑτθοῦ Δ888Υ{10Η, 

{ο Πιογο ἴμαη ἃ οθηΐΙτΥγ ἴδον δῦ Ραα]ς ἀθαῦῃ, ὑπῦ βίοι ἃ νἱδὶῦ 

{ο ϑρδίῃ νψδϑ αοὐπα]]γ ρα. Ῥθυθδρβ ὑΠ6 οατ]οΒῦ οοττοροταδίοη οὗ 

ΟἸεπιοπς Ἠϊπέ 15 {ουπά 1Π ὑπ6 Ιπζεγεβίπσ οαἴα]οσιιθ οὗ Ῥοο]κ5 οὗ 

1 δὲ Οἴεπιοπί ο Ἠοπιθ, τι. 80, 



ΧΧΧ 1ΝΤΠΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

ειο Και ΤΓοβδαπησηέ, πο] 15 οα]]θᾶ, {οπα ἴμθ Παπιθ οἱ 15 

ἀ4ἱβΟονΘΥΕΥ, ιο Μιταβογίαη Γτασπιοηῦ οἨ ὅπ Οαποηπ. Τηο ἀαΐθ 

οἱ ἐς ἶ5 βοπθΥΊιγο αὈοιῇ ὑπ6 οπά οὗ ἴλα Βεοοπά οθηΘΙΣΣ; απᾶ 

ιο τ]έον ἀἰδθΙποί]γ ΠΙΘΠΕΙΟΠΒ ἃ ΊΟΙΥΠΕΥ οὗ Ρατ] {ο Βραίΐη, α]- 

Ώιοισ]ι ἴῃ ἃ Ῥᾶδδασο πν]ο] 15 50 οουγαρύ ὑπδὺ 105 πιεαηίης 15 ποῦ 

ααἰέο οοτίαϊἰπΙ. Ίο ΟἸθπιεηί, 1ο δαῦμον οὗ ο Μιταβογίαη 

{γασπιθηῦ τὰ Ῥγοβαβ]γ ἃ Ἠοτιδη; 80 ἴΠαῦ Ἠο Ἠαά π]αίενεν 

Ῥαπεβῦ ταῖρι Ὦο ἀετῖνοά {γοπα ]οσα] ἰχαβΙᾷοης αροιαῦ δύ Ραι]. 

ΑΒ πθ σο Ἰαΐ6Υ, ὕῃ βίου Ώθοοπῃθβ ααϊῦθ ΟΟΠΗΙΠΟΗ. (ἡ αϊΐθ ἃ 

ΏΙΠΩΡΘΣΥ οἵ {ουτίἩ απά ΕΕ ορηζατΥγ πεις αβδετί ὑμαῦ δῦ Ῥατἱ 

γ]β]ζοά βραίΐη; απά α 5] Ίαγσοτ ΠΠΙΡΕΥ βρθα]ς οἳ Ηΐ5 τε]εᾶδθ 

{τοπ οαρθϊνΙέγ απἀ 5 εαρδεαιιεπί ΤΠΙΡΕΙΟΠΑΥΥ ]αβοισς, ΔΙ ΠΟΙ ΡῊ 
{ΠθΥ ἆο ποῦ πιοηθίοη ἴμο αιατίοτ οἳ ὑπ6 πνοτ]ά πο γη ηεξδεά 

(Ἠεπα”, Ἐτβοῦίαβ, [Ὁ Ἱηβίαπσοο, οΏθ οἱ ἴπθ τηοβῦ ὑγαβύσογίῃν οἵ 

ὕμθβθ το 5, Ιπίτοάισθς ἃ ΡγοβαβΙγ ογγοηθοις Ππζεγργαζαδίοη οὗ 
δι ὙΘΙῈΘ ἴῃ 2 717ηι., ΡΥ βαυίηρ ὑπαὺ “Ἡδροσχῦ 885 153 (ὁ λόγος ἔχει) 

ὑμπαῦ δύ Ῥαὰ]}5 πιαγίψτάοπα ὕοοϊ Ῥ]ασο οη Ηἱ8 5θοοπά νἱβὶῤ {ο 
ἨΏοππθ. Ῥαΐὺ 1ὖ ἆ4οθβ ποῦ 5661} βαΐθ ὔο Ῥρ]ασθ 19αΠοθ ΟΠ ΔΗΠΥ οὗ 

1 Τηο9 Ῥββρβ8ρο ἴῃ ΖαµπΠ)5 ὑγδῃβουιρὺ τεαᾶς 85 [Ο]]ΟῪΘΒ : 

αοία δαΐθην οπιπῖαπι αροβίο]ογαΏι 
Β10 ὍΠῸ 1ῃήο βοτρία βαπί Ίασας ομίίτηο :Πεοί- 
1ο οοπρτῖπαΙέ ααπία βαΏ Ῥταεβεπίία Θ᾽ 5. ϱἶπσι]α 
σοτεραπίαχ βἰοιί οὖ βοπιοίθ Ῥ8ββΙΟΠΘΠΙ Ῥεΐτί 
οπἰάεπίαχ ἀεο]αταί 5εᾶ οί Ῥτο[εοίίοπεπι ρα]1 
Δ Ὸ αχθθ 80 βραηίαπῃ Ῥτοβοϊβοεη{1β. 

ΖΗ οπηεπἆς ὑπ|5 580 ἴπαί ἐπ παεαπίης ν]] 6 {παί νῖ]ο Τπα]ο [6115 
ἴῃ {6 468 ἴπο {πΙπρς οἱ πΠῖοἃ Ἡς γ/α5 ἃ Ῥθγβοπα] ΠΙ{ΠΘ5Ε, Ίο ἆοθβ 
πιοί 611] οἳ ιο Ματγτάοπα οἵ Ρεΐεχ οὐ οὗ Ραι1’5 1οάΙΠΕΥ {ΟΠΠ Ἠοπποθ {ο 
Βραϊη. ΤΠ18 Β6ΕΠΙ5 {ο θ6 {9 Ῥο5ἱ Ιπίοτρτεία{]οη οὗ {μθ Ῥ8βεασο. Βπΐ, 
ΟἹ απ ἹπθετρτείαίίοηἨ, 1Ὁ 15 Ῥρ]αίηπ ἴπαῦ {πο Ματαίοτίαν ντο Ὠαᾶ 
Ἠθαχᾶ οὗ 0115 ρ8Ι5Η γίβιῦύ. Τί 15 Ῥτοβββ]θ, Ιπάεοθᾶ (566 7Π16Β, 4γο- 
στη ρ]ια Απιοεᾶοία, τι. χΙ.), ειαί {πῖβ το. ἀ4εγῖνοβ 8ΟΠ16Θ οὗ Ἠ]5 Ιπ[οστηα- 
61οπ, Ιπο]αᾶιπρ 15 Υ6χΥ Ῥοϊπί, ἴΤοπι {ιο Τιεπσίαπ 4οἲι Ροεϊτί σι 
Φίπιοπε, ἨΠΙο] Ῥορίπ νυ τ ὑπ ρτοΓεσίίο Ραιί αὖ ιγόε ἐπι πραπίαπι, θὰ 
οπᾶ 10} {η6 ραβεῖο Ρεϊγ. Ἴπορβο Αοίΐς, ἴῃ {Πεῖγ Ῥχγοδοπί [οΥΠΙ, 819 οἵ 
ππορτίαϊπ ἀαΐα; θαὺ πα Ἰαΐθβί ἀαίο νο] 15 ροββίῦ]ο ἴῸΣ {ΠΏ 6. 15 ἴμθ 
βθοοπᾶ Ἠα]{ οἵ {πο βοοοπᾶ οϑηΐασυ. ἜΤπαβ {πὸ αγραπηθη{ ἴῃ ἴπο {οχί 18 
ποὺ αΠεσίεᾶ, 1 Ὃν απιοβ’ {1θοτγ οἳ {6 βοισοθβ οἳ {πο Ματαίοτία 
{ταρπιεηῦ θ6 αἀορίθᾶ; [ος νο 81ο ὕπθη οθτίΒῖπ ὑμαῦὺ {πὸ Ματαίοτίαπ 
ὙΓΙΘΥ 185 ποῦ Ἰπγεπάπρ Ὀαί Ῥοττονίπρ ἴτοπι Απ οἰάςει (αροογγρ]α]) 
ἀοουτηρηΐ. 

3. 566, ΤΟΥ τΕΙΘΤΕΠΟΘΕ, Πρ] {{οοῦ, Βεὲδ σαὶ Εἰ5βα 8, Ῥρ. 425 Ε, 
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ἴμοδο πΤΊ06ΕΥ5. Τηογο 15 πο ενἰάςησθ ὑπῶῦ ΠΥ Ἱγογο Ῥοββθρςεᾶ οὗ 
ΔΏΥ 1Π{ΟΥΠΙΒΦΙΟΏ ΌΠαῦ πο Ἰανο ποῦ σοῦ; απά πιοδῦ οἵ {παπα γγογθ 
αιΙίθ οπραβ]ε οἱ Ῥαϊάϊης αρ α δαρογβίγαοίατεο οἱ ἰδίου οη ἴ]θ 
νθγςο ἴῃ ὕπο Ἡρϊκέ]ο {ο πο Ἠοπιαης πΠ]οὮ βρθα]ἷς οὗ δὲ Ῥαι]ς 
ΙΠΘΩ{ΙΟἨΠ {ο 6ο {ο Ὀραῖη. 10 ποιι]ά Ὦε 64ΡΥ {ο ΙΠπ{ου 100βο]γ {οΤΗ 

8185, απ βἰαΐθ α5 ἃ {αοἳ, ἰΠαῦ Το ἀῑά σο. 
Το δύση αρ, ἴΠεη, ὑπ τοβι]{ς {ο σγΠΙο]ι νο Ἰανο Ῥοση ]εὰ 80 ἔδυ. 

Ίο οδϑῃ πα πο Ρίασθ {ογ υπο Ῥαβίοτα]ς ἴῃ ἴ]ο Ἱήο οὗ δὲ Ῥατ] ας 

τθοοτάθά ἴῃ πο 465. ΤΠ ἴΠεγ ατο σεπι]πο Ιοζῦοις οἱ Ἠ]5 στο πας 

ΒΌΡΡΟΒΘ ἴπαίῦ Το γγας τε]εαδεά Ποπ 15 Πτβῦ οαρθϊνΙϐγ αὖ Έοπῃο, 

βρεπῦ 8ΟΠ16 Υ868ΙΑ ἴῃ ΠΙΙΡΒΒΙΟΠΑΥΥ οηὐετργίϐο ἴῃ ὑπο Βαβῦ απά 

Ἠεςδῦ, πας ασαῖπ Ιπιργ]δοπθά αὖ Ὦοππθ, απά ππεῦ Ἠ18 ἆθαῦ] ὮΥ 

τη γγάοτη, ὑπ6 Φθοοπᾶ Ἠρίβί]ο ο Τοῦ ΠΥ οοπίαϊηῖησ {π9 50 
ΝΟΥ ἰλαῦ ο Ἠαβ {ογ ὑπ6 ΟµατοἩ. Τηῆετο 15 ποὐηῖης ἴῃ 8ΠΥ 

ΦΥ͂ Ἱποοηβίβθεηῦ τι ΑΠΥ ΊΠοΥΏ {αοῦ ἴπ ΕΠ βαρροβΙδΙοη; 16 

παβ Ῥαῦ {ουνατά ἃ5 Ἰβίουγ ὮΥ πο πιοβῦ οοπηρείοπ6 οἵ ΟµτΙδύΙαΠ 
ΒοΠο]ατ5 Ιπ μα {οατίη απ ΕΠ οεηύἁτίθΒβ, ΨΠεη {ογΠ]α] οΟΠΙΠΙΘΗ- 

τ8τίε5 ΟἹ Φοτρύατο Ώ6οαβπηθ ΟΟΙΠΗΤΠΟΠ. Τηαῦ δὲ Ῥατ] ρα α ν1δΙ6 ἴο 

Μἱἱρ81Ώ 18 πιθηβΙοηπεᾶ α8 6αΓΙΥ ας ἴμο 5οοοπά οδΏῦΙΤΥ 1Π 1ο 4 οΐτδ 

οίγὲ σι πποπο. Τῦ ἵδ ἵη ἴμο Ἠϊσ]ῃερῦ ἀεστεο ΡΓοβαΡ]ο ὑ]αῦ 1 
το]θαβεᾶ ο ποι]ά Ἠανο ἆοηπθ 5ο. Βυῦ ἴΠο οηΙγ Ρίθοθ οἱ θατΙΥ 
ἀτεοῦ ονιάεποθ, οιῦδιάο ἴπο Ῥαδίοτα]ς, πΥΠΙοἩ πα πᾶν {ο0Γ 8 

Ροτίοᾶ οἵ αοὐϊνΙγ αἀάῖοπα] {ο υμαῦ ἀθβδοτιροᾶ Ὦγ δῦ Ίμακο 15 {Πο 

Ρα58βαρο οἶζοά {τοπι ΟἸειηεηῦ οἵ Ἠοππθ, 
ΑἹ] αἰθιηρίς {ο τοοοηβίγαοῦ, ἔγοπα ἴ]ιεςο βοαπΌγ πιαῦθτία]5, ἴ]ιο 

Π{ο οὗ δῦ Ῥαι] α[ταον ἴ]ιο ρογιοά οογετγεά Ὦ7 ὑπ6 4αΐδ ταιβῦ ὍΘ πιουθ 

οὗ 1655 οοπ]θοθατα]. Ῥιαὸ 16 15. πεοθβκαΥΥ ἴο Ιπαἱσαῦθ {ο Ιεαᾶῖησ 

ροϊηῖ5 Ὀτοις]Ώῦ οαῦ ΡΥ ἴπο ονἰάεπορ, ΙΠΠρεγ{εοῦ ας 10 18. 
Ύ6 Ίεατη {ποια ΡΗΙ]. Π, 94 απά ῬΗήθπιοι 29, 5 Ίαδ Ῥοδει β81α, 

ὑμαῦ δῦ Ῥαπ] Ῥτοροςθά ἴο Ῥτγοσθεᾶ {ο Μαοεάοπία απά ἴο {πα 
οἩιχο]θςβ οὗ Αβία ΜΙπου δέου. Πῖ5 τε]θαδο. Ίθ πιαΥ {παγείοτα 

οοπο]αᾶθ ἴ]ιαῦ ΙΒ αΌερς ππεγο ἹπηπηθάΙαθε]γ ἑαγπεᾶ οαβγναγᾶ, απά 

16 15. ἸΏ πο παγ Ι1ΠρτοβαβΙθ ὑπϑῦ ηθ βΠοι]ά Ἠανο ραῖά ἃ 5Ποτό 1810 
{ο Ονείο δροιῦ π6 βαΠηθ 6Ἴπηθ. ΤΠ 6 βαϊ]εά {νοπι Ἠρηαδαβδ οἩἨ 

15 Ίοησ Ιπθεπάθά γογασθ {ο Βραῖη (Ῥοπῃ. αγ. 24, 28), Οτείο που]ά 

Ἡθ οἩ Ἠϊ5 γαγ. ΟΕ {ῃ15 νογασθ απἆ ναί νο Ίανε πο ἀθίαι]εᾶ 

Κηογ]θάσο γλαίθνοει; αἱθ]ποασΏ 16 ῬγοβαΡΙγ ]αδίοά {οΥ 8οπιο 01πηθ, 



ΧΧΧΙΪ ΙΥΤΠπΟΡύΟΤΙΟΥ. 

1 ννο ατα {ο ὑγϑηβὶδίθ Γαλατία ἴῃ 2 Τϊπα. Ἰν. 10 ὮΥ “αδα]" (866 
ποῦθ ἐν ζοο.), Ὦθ ΤΠΔΥ Ἠανθ οχίοπάθά Ἠ]5 ΙοΙΥΠΘΥ {ο ὑπ ἴονηςδ 

8ἱοησ ὑμ6 απ] οὗ Τ1οἨ. 
ΟΥ ποχὺ ἠχοά ροῖηέ ἰ5 ὑμαῦ ρτοβεηίθᾶ ἴῃ 1 ΤΊ. 1. 8. Ῥδὰ] 15 

αὖ Ἐρῃεριι5 ἀρϑὶη ; Ἡθ Ῥτοσθθοάβ {ο Μαοοάοπία (1. 8), απᾶά αὖ ἴλμο 
πηοπηθηῦ οὗ ντ]ίηπς ο Ἰπίοπάς ἕο χύση {ο Ἐρηοφδις ΒΙΟΣΕΙΥ 
(11, 14). Ίο ἆο ποὺ που ἐμ φίασο ἔγοτα 10 0115 Ερίςδί]ο γα 
νπΊστεη, Ὀπὺ ὑμαῦ 16 Ίναδ ΠΌΤ βοὴ ῦΟΝΩ ἴῃ Μασθάοπῖα 5ΕΘΠΙΒ 

Ῥτοβαβ]ο 1. 
Ίο ιαπ πα Ἠϊπα δὖ Οτοίο (ΤΊΌ. 1. 6), Ὑμθτο Ἰθ Ίθανος ΤΙῦαΒ ἵπ 

οαχσο οὗ ὑπὸ ἰηΐαηῦ ΟΠατοῃ. Ἠπεη Ἡθ Ἱτοίε ὑπ15 ΕἸΡΙ5016, Ίο 

Ἱπθεπάςά {ο ραβ5 ὑπ6 {ο]οπήησ πηηπίαν (ΤΊῦ. 111. 19) τη ΝΙοορο[5 

(ρτοβαῦ]γ ο οἳγ ἵπ Ἐρίτας οὗ ὑμαῦ παΠ1θ); απᾶ {ο Ἰαίον νγὰβ 
ῬτοβαβΙγ ἀοδραίομεά ΕγΟΠΙ 8ΟΠ16 οἵ πο {οΝΠΒ οη πο οοαβῦ οὗ 

Αβία ΜΙποΣ, ΠΙοἃ πο Ὠθαν οὗ ἨΪΒ νἱβιθϊηρ οη Ἠΐ5 ΊΟΤΏΕΥ 

ποτέηψατά. 
Ἠο 15 δὖ Μι]οίας (2 Τΐτη. ἵν, 20) θυ Ἡθ Ίθανος Τγορβίτηας; 

6 15 αὐ Έτους (2 Τίπι. ἵν. 19) να Οατραβ; απἆ ἴΠεη ραβ565 

{μτοισα Οοτίπα (2 Τίτη. ἔν. 90). Νοῦ ΙπιργοραβΙγ Ίο πας 
αγτοβίεά Ἠογο απ οαττ]θᾷ {ο Ἐοπιθ, Ες Ιπίεπίοη οὗ σοΐῖπσ {ο 

ΝΙοορο[ς Ῥαῖηπσ {γαβταίαά. ΤήαβΒ, γ]ο πᾶ Ῥδεη Ἱπν]θεά {ο 

ΝΊΟΘΟΡΟΙΙΒ (ΤΊ. 11. 19), 18 νι ῦἢ Ἠΐτη αὖ Ώοπηο {οχ ἃ ΌἶπηοῬ (2 Τηπη. 1γ. 

10), Ῥαῦ Ἰαβ ]εβ {ου Ὦα]πιαία θη ὑπ Ῥθοσοοπά Ερίβέ]ο {ο 

ΤΙ 15 τυ ύθῃ. 

50 {αγ ἴμο Ῥαβίοτα] Ἐριβϑὺ]θβ. Τυθαϊθοη αάάβ οπς πιοτο {αοῦ, 

. δηα ὑπαῦ ἃ Κιπα οὗ {αοῦ α8 {ο νΠῖοἩ 1985 ὙΙὔηΘΒς 15 Ἠανᾶ]γ {ο 
Ῥο σαϊηρα]ᾶ, υΙΣ. ἴῃ τοβρεοί οὗ {ο ρίδοθ ἃπα οἰτοαπηβίαποςϐ οὗ 

ο Ρα] ἀθαίῃ. πο οοποιττειῦ ΤΘΒΟΙΠΙΟΠΥ οὗ πια ντους 
α{Πττης {λαῦ ο οπάοά 15 116 Ὦγ ππαγγτάοπα αὖ Ἠοπια, Ὠοίπσ Ῥο- 

Ἠοαάεᾶ απάθν Ἄοθγο. Τὸ Ρας ππατύγτάοπα ΟἸοιπεπί (5 δ) 15. ἃ 
Ι{ΠΘΡΒ, απ, 85 ἨῬΙβΠορ οὗ ἨΏοππο, 5 {δδίπιοπΥ 15 Ῥοοσι]λατ]γ 

ψδϊσ]ῦγ. Τατια]Ηαπ” ποίθν ὑπαῦ {ο Αγροβθο γας Ῥε]θαᾶσᾶ, 
νη]ο]ι 15. Ἰ]κεΙγ οποιισ]ι ἴῃ 1056] ΙΠΒΡΙΙΙΟἨ 8 Ἠο ὰ5 ὃ ἨοΠΙΒΙ 

οἴδίπεῃ, ἴο ποια ο ΙσποπαϊηΙοις {ογίτο ο οτιοϊβχίοη νγοιι]ά 

1 ΤῊ 'απΏβοτιρΙοπΒ’ {ο ιο Ἡρίβί]θβ αγθ οἵ πο δα που γ; 866 ποίθ 
οἩ 1 ΤΙ, ὉΣ 21. 

3 [ο Ῥγασδεγ. Παεγ. 96. 



ΙΥΤΡΟΝΡΟΟΤ/Ο Υ. ΧΧΧ] 

Ἠανο Ῥθει Ἱπαρρτορτίαΐο. Ἠϊοηγδίας οὗ Οοτῖπ{Ἡ, πγ]ήησ θοῦ 
1701, 6αγ8 ὑμῃαὺ Ῥεΐεγ απά Ῥαι] βυβογθα αὖ Ἐοπιο “δὖ {πῃ βϑτηθ 
{πη 6 (κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν), ἃ Ῥετρ]εχίησ Ῥήταδε, νο Ἰου- 

ενεγ ἆοθεξ ποῦ πεοεββατ!]σ ΠππρΙΥ ὑπαῦ ἴΠεγ Ῥροτ]β]ιθά ἴῃ ο β81ηθ 

Ίεα». Απά (αἴας υπο Ἡοπιαη Ργο5βργύεγ”, νο Ἠγεᾶ αροιαῦ {Π6 

γι 200, πιεηθίοης {16 ρτανο οἵ Ῥεῦετ οὐ ὑπ Ψαδοαη απά οί 
Ῥατ] οἩη με Οβύϊϑη Ἠ/αγ». ΤῊΘ {ογαθ οἱ 0Π18 ἐθβΙπιοηΥ 15 ποῦ {ο 
Ῥο ογαᾶςᾶά. Α ΟΠατοἩ ἴῃ ν/ηοβαο θατ]γ Ῥτοσγθςς δῦ Ῥαμ] Ἱναδ 50 

ἄεερΙγ Ἰπίογερίες, {ο συ Πο Παά αἀάτεξδεά πε πποδὲ ε]αθοταῦα 

ΑΠ Ο1ο8ΕΙΥ πεβδοπεᾶ οὐ 15 Ιεῦζ6υς, θην οἱ ΠΠΟΒΘ ΠΙΘΙΗΏΘΤΕ Πα 

Ῥθευ 5 Ῥεγβοπα] {οπάς---ἴδ 15. Ιππροβαίθ]ο 6ο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπδῦ ἴ]ο 

ἴταασ]θίοη οὗ 5αοἩ ἃ ΟΠατοἩ οοι]ά Ὀ6 τοϊϑύδκθη αροαίῦ δῃ ογεπῦ 

πΥΠΙοὮ πηαδῦ Ώανε αβθοίεά 16 5ο ἀεαρ]γ. 

ΑΒ {ο ἴῃο εχκαοῦ 7εαΥ οἵ δῦ Ῥαα] πιατίγτάοτη γα Ἰανθ ηο ΒΙΟ] 

οὐ αν. 8 Ἠαγο πο 6ΣΡΤ6ΡΕ ονἰάεηοθῬ τιπθ1] {Ππ6 4{1 οΘθΗΘΙΤΥ: 

ὑπ6 1390} τεαχ οἳ Ἀετο 15 ὑπθ ἀαΐε τερίςεγθᾶ Ὦγ Ἐπιβερίας ἴῃ ΙΒ 
Οτοπῖο]εῖ, δηα «9 6Γοπ]θ Ριαΐς8 15 ἃ γθαΥ Ιαΐεγό, Τ]αῦ 15 {ο 580, 8δο- 

οοτᾶῖηος {ο ἴμεβε πτΙδετς {με ἀδέθ οἱ δὲ Ρα] ἀεαί] 15 67 ος 68 Α.Ρ. 

Τ]ετε 15 ποῦμῖης Ιπιρτοραβ]θ ἴῃ 0561} 1Π {15 ἀαΐα. Τὸ 15 ἔγαο υπαῦ 

ἴῃο στεαῦ οαίργαα]ς οὗ ρϑυβθοιύϊοῃ αὖ Ώοπιθ 47086 ἴῃ ο 1]γ 64, Ῥείησ 

σαιδεᾷ 7 ἴ]ιο Ιπάϊρπαδίοη ἀτεοῦεά ασαϊηδὺ ΟμτὶκίαἨς ας 086 5αρ- 

Ῥοβεᾶ Ἱποεπαϊατί6ς; απᾶ πο Ίαπσιασο οὗ ΟΙεπιεπῦ οὗ Ώοπηο (ὃ δ) 
ϱασσοαςίς ({ποισῃ 10 ἆοθβ ποῦ οχρ]οἴθ]γ αβδετθ) ὑπδῦ 160 γα 1η ἐλ 
ΡογκδοιΘθίοη ὑπαὺ Ῥατπ] βαῇεγεά. Ῥταὸ 1ὖ ποα]ά ο ἃ σ/ανο πηϊδία]κα 

{ο ΒΙΡΡΟΒΘ ΌΠαῦ Ῥεγκθοιιϐίοη οἵ ΟΠΓΙΡ6ΙΔΠΡ Ίνας ποὺ Πθατᾶ οἵ αραῖῃ 

ἀαπῖησ Νετος τείση. ΟἿ {ο οοηίταΓΥγ 16 ΒΘΘΙῚ5 {οπι Πα 6ἴτηε 

Του ἴο Ἠανε Ῥεεη ἃ βαπάϊησ πιαζίατ, Ίκε πο ριπ]δΗπιοπί οὗ 

Ρἰταῖες οὗ ο{΄Ὀτίσαπας, {ο πΠΙοἩ ΜΟΠΙΠΙΕΠΏ ΟΟΠΙΡΔΥΘΡ 16. Τ]ετο 

πποι]ά Ῥο ποἰΠίηςρ απαδαα] ΟΥ̓ οχίταογάΙπατΥ ἴῃ {πο οχεοιθίοη οί 

Οµτϊρθίαη Ῥε]ενοις δῦ Ἠοπιθ ἴῃ ΑΠΥ 7εατ α[ίοι ὑπαῦ ἴῃ πῃ] Οἢ 

βΙ5ΡΙοἴοΏ Ίνα8 ἀἰτεοῦεά 6ο ἴΠθπῃ ΟΠ δοοοιιηὖ οἱ 96ΙΥ α]]θσεά βΠατο 

1 αρ. Βπς5εῦῬ. Η. Ε. τι. 25. ο ΠΗ: 
ὃ Τμο οπο]αᾶῖησ οἹαρίθγ οὗ ἴπο 4οΐ5 ο Ραιῖ (586 8Ώοτε Ὁ. χΙῑΙ ποίε) 

τε]α{θς ὑπ6 τείατηΏ οὗ Ῥαπ] {ο ἘἨοππθ, απᾶ Ὠϊ5 πιατίγτάοπα ὮΥ ἀεοαρίία- 
6ἱοη αὖ ἴπο Ὠαπᾶς οἱ Ἠετο. Τη] οαγ]Υ αροςγήρ]ιοπ ΙΠΠΡΙΕΡ αἲ ]εαςξί ἃ 
χο]θββο οἱ ἴμο Αροβίϊθ ἴγοπι Ἠϊ5 Βτδύ ῬΏοπιαἨ ἱπιρτίβοππιεπί, απᾶ α 
ἔα ΠΟΥ ΠΙΙΒΒΙΟΏΑΥΥ ἸΟΌΥΠΘΥ. 

4 Ον. 4πη. 2088. ὅ σαι. Βογὶρί. Εἰςοἶ. δ.ν. ῬΔΌΪαΒ. 
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χχχῖν 1ΥΤΠΟΡΟόΟΤ/ΤΟΙΓ. 

ἴῃ ἴμο ἀθείγιοξίοη οὗ ἴμο οἵυγ. ἜΤηας δῦ Ῥατα]ς ππατγτάοτη 15 
ααἰῦθ ας ογθᾶ1ρ]α ἴῃ ιο εαΥ 68 α5 ἴῃ {ο γοαΥ 64, α]ἰλοασῃ 16 15 

οη]γ οὗ έλα Ῥοεγ5δοιΒΙΟΠΒ οἵ {πο εατ]]ετ 76αΥ ὑμαῦ ντο ροββο55 ἃ {111 
Ἀοσοιιῦ. 

Αοοοτάϊηπσ {ο ἴμοα τοοθϊνοᾶ οἩτοπο]οσγ, ἴλεη, δῦ Ῥααὴς ἀθεαῦῃ 

ἴοο]ς ρ]ασο ἴῃ 68 Α.Ρ., Ἠἱ5 Ἠτδῦ ῬΏοπιαἨ ἱππργὶβοηπηθηῦ Ῥοΐηπο {6Υ- 

πηϊηαίθᾶ ὮΥ πε]εαςο ἵπ {πο γοαΥ 69. Απά {815 Ίεανες ἃ ρεγῖοᾶ οὗ 
ἔνθ γοατς οὗ ΒΟ λα οηΙγ ταοοτὰ ἴῃ {με Ν.Τ. 15 ὑμαῦ Το 6 
{οαπά 1π {ο Ῥαδίοτα] Ερὶδ]ε5]. ΤῊ ποίῖορς οἱ δὲ Ῥαα)ς 118 

{ουιπά {λμοεγεῖπ αγο ἴῃ οοηῆϊοῦ τ πο Κη {αοῦς, απᾶ ὉΠΟΥ͂ αγο 

οοηβιβύθηῦ γη ἔΠαπηβε]νος. Ἠ/]ιθη πο ΤοΠΊΘΠΙΡοΥ {λα δατηϊθα] γ᾽ 

ἈΡοοτγρ]α] Ῥαπ]]πο Ιδ6ΐ6τ», 51οἩ α5 {6 βο-οα]]εά Τ]ϊτά Ἐριδί]ε {ο 

{μ6 ΟοτΙη(μίαἨς, Ιπναγ]αΡΙΥ σο αβίταγ πὙθπ ὉΠΟῪ ἆθαὶ νη η ενεπ{ς 
απά ἱπαϊν]άπα]ς, πο Πα ἴῃ 0Π15 οοηβΙβίεπογ ἃ βἰση]βοαηί ποίθ οὗ 
ἐχάθη. 

Ἐτπτίμον {Παη ὉΠ15 στο οδηηοῦ ϱο πΙ μα ονἰάεπορ Ῥεΐοτο 118; 

Ῥαΐ 16 15 ποῦ ὅοο το {ο βαγ ὑμδῦ, 18 ἴμο οπΙγ οῬ]εσβίοης Το ἴμο 

ϱεπιϊηδηθ»ς Οὗ ἴπο Ῥαβύοσα Ἐρίδί]ος ὑοῦ ἀεγινεᾶ {οπι ἴ]πα 

πονΥθΙΏγ οἳ μα ΙΠ{οττηα{ίοἨ ὑπῶὺ ἴΠεγ σῖνο 5 ο ὑῃ6 11{6 οἵ δὲ 
Ῥαι], λογο ποι]ά Ὦο νετγ 0016 απεβθίοη ας {ο ὑπθὶν δα βου Βῃ]ρ. 
ΤῊΘ τοθα]]Υ στανο οΏ]θοθίοΏΒ {ο ὑπο ατα Ῥαδεά οἩ {ῃοαῖγ Β0γ]θ 
δια Ἰαησιασθ, απά ἴμἨεβο γη Κἰπάνγοά παἰίεγς πηαδύ ΠΟῪ ο 
οοηβ]ἀεγθᾶ ἴῃ βοπηθ ἀεία]]. 

1 Μν ΤΌΠΟΥ 85 τοοεη{]γ ἀἱβοιπβδεᾶ α{ταβἩ Π6 ν]ο]ο εα]αεοῦ οὗ [Π6 
ΟἩτοπο]οργ οἵ δέ Ῥαι]ς {6 (8.ν. /'"ΟἩτοπο]οργ” ἴῃ Ἡαρίπρς) Βἰθῖα 
Γ)οίίοπατι). ἩἨθ οοπο]αᾷες ἰ]αί Α.Ὀ. 62 15 {πο ἔστι ἀαΐο οὐ {1ο επᾶ οὗ 
πε Επτεί Ὥοππαν Οαρ{νΙίγ, απᾶ Ἰο αοοθρί: ΟΙεπιθοπί5 {δβίίπιοηπγ {ο 
δύ Ῥαι])5 πιατγτᾶοπη 1π {ο ρτθαί ρογβοσπίΙοη ππᾶεχ θχο, π]ΙοἩ Ώθσαιι 
1η 1 α1γ 64 (ἨΠατπας]ς {α]κος {χο ΒαΠΠΘ υ1θΥΥ 85 {ο {6 ἀαίε οἵ {ιο πιατίγτ- 
ἀ4οπι). Ηθ (Π1π]Ε ὑμαὺ Ἐπαβερίας οη]γ γγοτκεᾷ Ῥασ]ανατᾶς ὮΥ πΊθαΠς οὗ 
{πε ραρα] Ηδίς, απ ὑλαί ηε Ἠα8ᾶ πο Ιπάεροεπάςη{ ἐγ 010) {οΥ βββἰσηῖησ 
{Π6 γοαΥ ΟἿ {ο ο ἀθαύῃβ οἱ Ῥοΐει απ Ῥαπ]. 1 ΜῪ Τατηθγ) σοπο]ι1- 
ΒΊΟΠ5 Ὀ6 αἀορίθᾶ, νο Βῃου α Ἠανο ἃ Ῥετιοᾶ οὗ νο Υγ6αΙΒ οΏ]γ Ὀθύν θα 
ιο Ετεί απᾶ βοοοπᾶᾷ Ἱπιργ]βοηππθηί» οὗ Ῥαπ]. ΤΗΙΒ, Ἡούψενοαχ, που] 
Ῥ6 8 αα]ίο Ίοπρ εποαρΏ Ῥετ]οᾶᾷ {ο οοπίαϊπ {πο ονοΏῖς γεοοτᾷςᾶ 1η ἴ]θ 
Ῥαβίοτα]5 απᾶ ἃ ΙΟΙΥΠΕΥ 6ο {Π6 Ὑοβί α5 νγο]]; ἃ πα ὑππ5 {πε δυραϊηθηῦ 
ἴῃ {ο {εχί Ἠο]άς ροοᾶ. 



ΤΥΤΟΡΟΟΤΙΟΥ, ΧΧΧΥ 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΤΙΙ. 

ΤΗΕ ΒΤΥΙΠΕ ΑΝΡ ΥΟΟΑΒΌΙΙΑΒΥ ΟΕ ΤΗΒ ΡΑΒΤΟΒΑΙ, ΕΡΙΡΤΙΕΡ, 

Αάορίϊης {Π6 χεοεῖγεά «ἨΤοπο]οσγ, 6 πηιιδῦ ρ]αος {πο Βεοοπά 
Ἡρ]ιβί]ο ἴο ἜΤπποίμγσ, 1 ϱεηι]ηθ, ἴῃ ἴμα γϑϑ 68: {ου ἴλμαί 

]εθεγ ρατροτῦ5 {ο ϱο Ὑτισθεη {Τοπ Ἠοπιθ 8116 δῦ Ῥααἱ πας 

πγαϊθ]ηο ΓΟΥ Ἠ]β επ. Τί οοπίαίης 15 Ι8560 σου {ο 15 ἔθη ἀπά 

ἀἱβοῖρ]ε, Π15 5οἩ ἵη ἴ]ε δι. Απά ὑπ ΕἸχϑῦ Ἠρίκί]ο {ο Τπηοῦ]γ 

απά ελα ἘΡΙΒ016 {ο Τϊζα5 οαηποῦ Ἠανο ὈΘΘ γύρη ΤΠΑΠΥ ΠΙΟΠΤΙΙ5 
Ῥοίοτθ, {οΥ 61ογ α]]αάο {ο Ίοηπς Ίοιππογς τιπάθγὔα]κ6η {τον δύ 

Ῥαι/ς τε]θαδο 1η 65, πΏ]οὮ Ὠαά θθεῃ Ὀτοιςσηῦ {ο ἃ βαοσθβδ{α] 1διιο 

Ῥθίογο {με 6πῃθ οἵ πτΙ ης. [ο 8η ὑμπι8 Πανγά]γ ἀαῖο οἰ Ποὺ οὔ ὑπ 686 

]εεζετς Ῥείοτο 67. Τηε πιατ|κεά αΙηχ]]ατ]δίος Ιπᾶεθά Ῥδῦνγθεη ΟἿ 
ἴμτερ ερΙβ{Ι65, ἴῃ τοβροοῦ δ|1Κ6 οἵ φαρ]θοῖ-πιαθίου απᾶ οὗ Β0γΙο, 
{ογρῖά τι {ο ρ]ασς αΠΥ Ί1οηςσ ΙΠὔθ6γνα] Ώείνεεη {Παιν 5ονετα] ἀαΐθ». 

ΤῊΘ Ῥαδίοτα] Πεύζεις οοηδ]ὑαΐθ ἔΠοη ἃ ἀἰςθῑποῦ στοιρ, ἀϊ[εγίηο 

{ΤΟΠ ο οὔθ ϱτοαρ8 οἵ Ῥαπ]πε Ἰείίετς 1η νατῖοις ρατοι]αχς. 
ΤῊΘ {ο]οπίησ αγθ ἴθ πηαϊη ροϊπῖς πΏ]ο]ι 1ὖ 1111 ο ΠΘΟΘΕΒΡΑΤΥ {ο 

Ῥθαν ἴῃ παπά. (1) ΤΉΘΥ 816 αἀάτεξβαα {ο ΙπάϊνΙάιια]ς, ποῦ, κο 

811 Ὁπ6 οὔ πετ Ιείζετβ (ϑῶνθ μα Ῥτιοί ποῦθ {ο Ῥ[μΠεπιοη), αἀάτερδεα 
ἴο ΟΠατοΠθΒ. (2) ΤΏΘΥ πετο υυϊθῦθη 5οΠ16 (ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἴοι οὗ ἢν) 

76αΥ5 ἰαῦθι' {Παη αΠΥ οὔποι" Ἰούου ἔτοπι δύ ΡΒ Ἠαπά, ΒΟ ΠὰΒ 
6οπ1θ 4ούΏ 0ο 15. (9) Ί]Ἠθεβε ΙΠίεγνεηῖης ΥΘΔΥΑ ὙΘΥΘ 7685 οὗ 
γατ]θᾷ οχρεγίεησθ απἆ οἱ {Ταγε] 1ῃ ΠΙΔΠΥ Ἰαηά5. Τὺ τας ἵη 815 
Ρογῖοᾶ ὑπδῦ, αοοοταῖησ ὕο ΟἸεπιεηπί, δύ Ῥααἱ νιδιθά “ὍΠ6 τυὐτηοϑὺ 

Τ1ιτηϊῦ οἱ {πε Ἰεβῦ ἜΤ]εςο {αοῦβ Πε]ρ ὰ8 ἕο πιεεῦ {Π6 πιοδῦ 5ογίοις 

ἀϊβιοα]ύσ ἴῃ {πο γαγ οἵ αοοερθηςρ ὑπ Ῥαδίοταὶ Ερὶδίες αν 

σθηΏηι]ηθ. Νούμιηρ ηαδ γεῦ αρρεατεά 1ῃ ὕΠπ6 οοιγ56 οὐ ου 1ΠΥ68- 
ἀϊραύϊοῃ ΠΙΟ ΟΊ ΘΒ ΓαΙΓ οι1189 {οΥ ΒΙβΡΙοΙοΏ; Ὀαὖ 16 τηαδύ πον Ὀ6 
Ῥοϊπίθοά οαῦ Παῦ ους {Ἠτεο ἸΙεύετς ἀῑΠετ ππΙάεΙγ ἴῃ Ῥοϊπὺ οἵ 

νοσαββα]ατγ απ βἰγ]ο {γοπι ἴμο οὔμετ Ιαξίεγς πΥΠπϊοὮ Ώθαγ 6 ηαΤης 

οὗ Ῥαπυ]. 

1. Τη εαο] ρτοαιρ οὗ δὲ Ῥαι)ς πτίίησς, ας 1η ὕΠ6 πτ]θ]ησς οὗ 

γηοϑὺ α ΠΟΤΑ, τὸ πα α ΠἹΊηΡετ οὗ πονάς ΥΠΙοὮ Ἰε ἆοθρ ποῦ 
{56 ϱἸδοπ]οτο; Ῥιαῦ ὑΠ15 ὑοπάςποΥ {ο ἃ ἀϊβετεπυ νοοαῦι]ατγ 18 

ερρεοία]]γ πιατ]κεᾶ ἴῃ ἴ]ιο Ἐρίδί]68 το ΤΙπιοί]γ απά ΤΊῦαβΒ. Τῦ Τας 
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χχχνὶ 1ΥΤΡΟΡΟΤΤΙΟΠ, 

Ῥδοι. οοιηρα{οᾶῖ ἴμαξ ὑπὸ ΠΙΙΠΙΡΘΥ οὗ πονάς ἵπ ὑπ6 Ῥαρίογα] 

Ἐρίδί]ες νη]ῖο] οσσαχ ΠΟοΨΊΘΥΘ 6156 ἴῃ {με Ἀειν Τοβίαπηεπῦ 15 176, 
ὃ ΡΤοΡογοπα{ε]γ ]α106Υ ΩΙΠΙΡΕΥ οὗ ἅπαξ λεγόμενα ἴ]αη πε πὰ 
ἴῃ {Πο θαγ]16Υ ]εείοις οἵ δῦ Ῥατπ]. ἜΤἩογ ατο οὗ 411 ΚΙ πα ; ΞΟΙΏΒ, 

ΟΟΙΗΠΙΟΠ ΟὙὝΘΟΙς Ἱνοχᾶβ, ὕΠ6 πι56 οΥ ποοϊθοὺῦ οὗ σῇ θῇ πνου]ὰ ἀερεπά 

Ἰαγρε]γ ΟἹ α ταπ)ς ῬοουΠατί 6165. οὗ βὔγ]ε οὐ πὸ οἰτοιπηβίαποες οὗ 
Ἠ]β Π| 6; ΒΟΠΠ6, ΙΠΟΟΙΩΙΠΟΠ απᾶ οπτΊοςς, ὙΠ] Οἢ πλρηὐ οὗ τηϊρηῦ ποῦ 

οοτηθ ΜΊ 1 Ἠ]5 ταησο οἵ Κπον]εάσο. 
Ειναι, 1Ὁ 15 ποτ 116 {ο οχαΙηΙπθ πΠ6 να]αο οὗ βίο αγςι- 

πηεηΐς ἵπ σοηοσγα]. Τ]ετο ατα 77 Λαραα ἴεφοπιεπα ἴῃ 1 Τέπι, 49 
ἴῃ 9 Τύπι, ἀμ 29 η Της (811 ΒΟ πγοτᾶς αἲθ Ιπάἱσαθεά ὮΥ απ 

αθἰοτῖς]ς ἴῃ {πο Ἴπᾶευ ἀγαεοϊαξ αἲ πο επᾶ οὐ 1118 το]απ]θ). 

Μτ ἨΓοτ]κπιαΣ ας «Παν ὑμπδὺ ὑΠ15 τηεαης {ου 7 έι5 απ 1 Τπι. 

ἴμαί ἴπογο 818 19 λαραζ ἴογοπιεπα {ον ΕΥ6ΙΥ Ῥασο οὗ ἨΓεδίοοῦ{ απά 
Ἠονίβ οἀϊδίοη, ἴμο συγ {ου 2 Τίπι. Ῥεῖηπς 11. Τπ {π6 οαδο οὗ 

{πε οὔ. ερὶςί]ος ὑπ ἤσαγος Ῥδεσοπιο: ΡΗΠΗρρίαΠΒ 6:18, 0ο]οβδίαηΒ 

6.3, 9 Οοτίπθμίαης 6.0, Ἠρ]ιοβίαης 49, 1 Οο]π{ΠΙαΠΡ 4:6, ΏοπΙΒΏΒ 

4, 1 Τ]οβρβ]οπίαης 42, άα]αθίαης 41, Ῥ]ήεπιοη 4, 2 Τηοθρεα- 

Ἰοπίαηπς 856. Νοῦν ὑπὶ8 ΕΠανβ δὖ οποο ἴΠαῦ ἴπο Ἠπαπησεγ οἵ 

ππαδαα] ννοτάς 11 ἴο Ῥαδίογαίς 15. ῬγορογβιοπαίεΙγ ὕψι! α5 σγεαί 
88 ἴῃ ΑΠΥ οἴ]ιογ οὗ δύ Ῥαα)5 Ιεῦζαι5, απ ἴμτερ ϊπ]ες ἃ5 στθαῦ ἃ 
ἴῃ τηοϑῦ οὗ {πεπι. Όροι {5 γεπιατκαὈ]ε {αοῦ, Μντ Ἠ/ογκπιαη 

τηα]Κ65 Ίπνο ΥετΥγ Ιπίοτεαβίϊηπσ ομβεγνα{ίοη5. (1) Τῦ αρρεατς ΓΟΤΗ 
ἴλο ἤσαγες ὑμδῦ, ϱρεακίτισ Ώτοβά]γ, ὑΠ618 816 ΠΟΥΘ αραβ ἴγοπιοπα 
ἴῃ ἴ]α Ἰαΐο; ορδές ἴαη ἴῃ Πο ΘΑΥΠΕΥ 9Η65, α οἰτουπηδίαπςς 
ΨΠΙο] ΤηΔΥ Ῥο οΏβεγνεά ἴῃ ἴ]ιο νυ ηρ5. οἱ ΠΙΔΗΥ Ι0ΠΟΙ5. ΑΒ 8 

ΙΠΔΠ Ρ8Π5 Θ6ΧΡεΓΙ6ΠΟΘ 5 ἃ ἨΤΙ{6υ, 5 οοπηπιαπᾶ ΟΥ̓ ἴλα 

Ίαησιασο Ώθοοπιθς ϱΥΘ8{6Υ, απά Πῖ5 γοονῦα]αχγ 15 1955 Πηϊίοᾶ {ο 
{λα πονάς ἴῃ ΟΟΠΗΠΙΟΠ 156 ΠΠΟΠσ Ἠϊ5 αββοοϊαίο». (1) Τα 

βἰπη]]αγ {αρ]θ οὗ “τοε]αζῖνο {’Θ4ΊΙΕΠΟΥ οὗ ἠαρα:ῦ {εγοπιεπα” Ὦε ἆτανγη 

4) {ου ΒΠακαβΡθαΤΟ6΄5 Ρ]αΥ», 16 15 {ουπά ὑπαῦ ὕΠ6 ΓΘ4ΊΙΘΠΟΥ Τ8Ώς6Β 

{τοπα 3-4 ἴῃ 76 Ίο (επίζεπιεπ ο Ύεγοπα το 10:44 ἵπ Παπιζαί, αἱ] 

1 Τηοθβο απο {πῃ ΠΙΠΙΡΘΤΑ ΘΒ] ηρ ΓγΟΊΠ ΑΠ θΧΕΙΗΙΠΑΙΟΠ οἳ {πο . 
Ιπᾶεας ἀταεείίαιἰ αὖ ἴο οπᾶ οἵ {18 γοϊατηθ, Ἠο]σπιαππ)ς οοπηρι- 
ἰαϊϊοι 18 ὑπαῦ {ηοθγο 8Τθ 1460 ἅπαξ λεγόμενα; Ὀαύ Ίο {ο11ον5 ἃ βοπιθγυαί 
ἀλβοτοπί τηεί]οᾶ οὗ ππΙθταΙοπ. ΓΟ ΟΡ. 

3 Μαροβίϊογῃ Τΐπιεβ, απο 1896, Ρ. 418. Ἠΐβ ἤραταοςρ 816 β]σ]ί]γ 
ἀϊποεγοπί ἔχου {19βθ ρίνεη 8ὔογε, Βαὺ {Π6 ατραπηθη {6 τεπηαΙης παπα θοίεᾶ. 



1Υ7πΟΡΟύΟΤΙΟΝ. ΧΧΧΥΙΙ 

ἴπο οίπαν Ρρ]ασς ᾿γίπρ Ῥεύπεεη ἴποβο ΠΠτη105. ΤῊΝ. Πονς ἐ]λαῦ 

ΔΏΥ αγσαπηοηῦ Ῥαβεᾶ οη πο πιετο {αοῦ ὑ]λαῦ αρα” ζ6γοπυεπα οσοι 

1η ΥΕΙΥ Ίβγσο ἨΙΙΠΙΏΘ6ΤΕ ἴῃ ΑΠΥ σίτου ποτ] πας Ῥο αρρ]εά ψ ἢ 

οτεαῦ οδιιθίοη, απά ὑπαῦ, Ιπάεεά, ὈΥ 1056] βοὴ ἃ {αοῦ 15. πο ἆδ- 

Ῥτοοί οἵ (γαάϊβοπα] αιιθΠοτβΗΙρ. Ιπάεεά ὑπ6 απίγαςποτίῃίηθςς 
οὗ ΒΙΙΟΏ ἃ πο οὗ ατσαπηεηῦ ππεη αρρ]εᾶ {ο πο ρατΙοι]αγ οιἈδο 

οὗ {Πο Ραδίοτα] ΕἸ ΡΙ80165. Ώθσοοπηθς Ρ]αΐΠ πΠεη Ίο τοβοοῦ {]ιαῦ 1 γγο 

ΡιδΏ 10 ἃ 1016 Γατύηαυ, πο 5Ποι]ά Ῥο ἀἆτίνει 6ο οοπο]αάο ἴλαῦ 
θαοΐ, οὗ ἴπεδο θριβῦϊθβ 15. Ὁ. α ἀϊβετοπό Παπά, {οΥ εαο] Π85 105 ο/η 

᾿ἰδὺ οὗ αραα 6φοπιεπα. Ὑϑῦ πούμϊηρ ϱ08π ὈΘ ΠΠοτο οετίαϊηΙγ 
βγη ΒΥ Ιηθεγηα] ογἱάεηορ ὄ]ιαπ ὑπδῦ ἔ]οςο Ιεῦίοις {οΥΠ 8. σΤοιΡ 
πγΙθίεη ΟΥ̓ πο βαΠΠο Ώ6ΓδοΏ οι {Πθ βαΠΠθ 011ῃθ. 

ΦΘΟΟΠάΙΥ, οἱ ο 176 Λαρααμ ἴεφοπιοπα ΠΙΟ οοσιτ ἴῃ πο 
Ῥαβίοτα]», 16 πιαςδῦ Ὦο οΏβεγνεά ἴ]λαῦ πὸ Ί65ς ἴπαηπ 78 ατα {οαπᾶ 

ἴῃ πο ΠΧΧ. ἜΤμῃεβο νεγε, {Πογοίοτε, επ{Ίτε]σ τι ]η οὸ Βαιι]5 

βρῃετο οὗ Κποπ]εάσο. Απά οἵ πο τοδῦ ψ116 506 8106 5ὔγαησο 

ΟΥΡ, αΏΟΟΠΙΠΙΟΗ ΟΥ ΙΠΚΠΟΙΗ 1π (πΤεε]ς Πήεγαίττο, οὔποθ 816 

οοσηαῖΐθ {ο ποτά εἰδοπΏετο αβεά Ὁγ δὲ Ῥαι] (6.5. ἀνάλυσις, 6}. 
ῬΗ]]. 1. 28 ; οὗ σώφρων, ορ. Ώοπῃ. ΧΙΙ. 8), ΟΥ 81. 6 Ὑγοτάς ΜΏΙΟῊ τηιιδῦ 
ἢδνθ Όθθυ {αΤΩΙΠΙΑΥ ἕο ΑΠΥ δα ποδῦθα τηδη οὗ Πῖ5 πιθ, ΤΧχαΠΙΡΙΘΡ 
Μ011 Ῥο σίνθῃ, α5 ὕΠ6 0 οοστ, 1η ὑπ ποῦθβϑ οἩη ὕΠ68 {αχῦ, 

ΤῊΘ ομαγϑοῦίθι" οὗ 615 Ρεοι]ίαγ γοσθ θα] ΥῪ 1111 Ὀ6 Ὀεέίει τπάθτ- 

βύοοα ὮΥ βύυπαγίηρ 165 απάθγ ὑπΠ6 Ἠεαάβ βυρροϑύθα Ὦν [ἡρῃύξοουῦ!. 
Ίο Ἰαγο, ἴον ᾿ηϑύϑῃοθ, ἃ ΏΘΥ βϑὺ οὗ {6ΥΠΗςΦ ὅο ἆεβοτ]ρο ΤΙΠΟΤΑ] απά 

το]σίοι5 βἰαΐθς; βέβηλος (56ε οἩ 1 ΤΙπῃ. 1. 9), εὐσέβεια διὰ σεμνότης 

(666 οἩ 1 ΤΊ). 11. 9), καλός ΥΠΙοἨ οοσΓ5 ] ἢ απδαα] 64 ΠΕΠΟΥ 

(566 οἩ 1 Τίπ. 1. 8). Α18ο ὦ πϑὺν 5εῦ οἱ {6ΓΊΠΡ τε]αθίης ο ἀοσίτΙηθ; 

διδασκαλία ὙΏΙο 15 {αγ Ἠιοτθ ἔγθαπθηῦ ἴῃ ἴμαδο Ἰεζίει» ἴΠαη 

σθηθτα]]γ ἴῃ δὺ Ῥαυ] (566 οη 1 Τήπι, 1, 10), ἐκζήτησις, ζήτησις; 

μῦθος, λογομαχία, παραθήκη, δι ὑγιής απά 105 οοσηαῦος α5 αρρῃας 

ἴο ἀοοίτίπο (566 ο 1 Τπα. 1. 10). ΤΠ οοηβιάθείης 5ΙοἩ ΡΙΕΠΟΠΙΘΙΙΑ 
5 ὕμθβθ, πθ τησδὺ ποὺ {οτσοῦ ἐλαῦ ὑπ6 ςα]εοῦ-πιαῦίεν οὗ οι 
Ιούΐέοις 15 ααϊδο ἀῑῄογοπῦ πόσα ὑπαῦ οἱ ΑΏΥ οὔμετ Ιείθεν οἵ δῦ Ῥαπ]. 

Νου 8 ἀβετοπορ ἴῃ 5αρ]θοῦ ῬγθβΙρροβθς ἃ οθτθαίη «Ἠαηρα ἴῃ 

νοσββι]ατΥ. ΤΠ βρεαἰίησ οἱ ὑπ6 απαΠβοαθίοηΒ οἱ ἃ ἆεασοἨ ΟΥ ἃ 

1 Βἰοϊίσαὶ Ἰδεαφα, ϱρ. 401 τ, 



ΧΧΧΥΙΗΙ {ΥΤΠπΟΡύΟςΤΙΟΟΝ. 

ΡγοςΏγθου, οὐ οὗ {π6 οισαπίκαδίοη απά ἀἰδοίρμπιο οἱ ἴμο θα] 

ΟΠγίκέίαπ. οοπηπηιιη(θίο5, πο τον 15. ππονίης ἴῃ ἃ ἀῑετοηῦ 

οοε]οςίαθεῖσα] απποβρΒοτο {ποπ ὑμαῦ οἱ ὑπ ἆαγ5 θη ο Ἠαὰ ἴο 

οοπἑοπιά τ ορροπιθηῦ5 Πο οοιη{εᾶ ο ο οπήρ]ι βΥΠαβοσιθ με 

ΟΠΙΥ ἀροῦν οἵ ἐμ ΟΠατομ. ἩἨο Ἰα5 ἆοπο ΙΑ ο πάαίςηι. 

Ἡο πον τεζοσπίδο5 {1ο οχϊδίοπορ οὗ ἃ ἀῑδμποβνειυ ΟΠτίβίαη 

ἐλιοο]οσγ απά ἐμ ροββ!ὈΙ]έγ οἱ 195 ἀανε]ορπσπί πν]ιοί]οτ ἴον βοοά 
ΟἹ {ου ον]. Απά 8Ι6Ἡ ἃ οοῃοθρύϊοῃ ΤΘΠΥ65 ἐπ πδο οὗ πνογάςβ 

πνηίο]ι ἀἷᾷ ποῦ ποῦ ΠΥ οοπιθ ἴῃ 5 γ/αΥ Ῥείογο. Ίογάς δίδου 4}} 

ΔΙ οΠ]Υ ὑπ6 οχργθββίοη οὗ ἐποισΗίβδ; ἃ5. ΠΟῪ {ΠοιφΏῦς αγῖ5ε ἴῃ 

{86 τηϊπα, ἃ Πθυ νοσαῦα]ατγ 15 ἀοιηαπάεά]. 

76. οοὴθ ΠΟῪ ἴο οοηβΙάθς ἔ]μο ἴγασθ5 οἱ ᾿ἰδανρῖοα! {ογπαα]αθ 

ΒΟ. {π6 Ῥαβίοτα]5 Ργαβεηέ, οὗ εκργεββίοης, ὑμαῦ 15, πΠΙο Ἠανα 

Ῥοσοπιθ βίθγθούγρϑα {]τοισ] πδασο, Βασ] αἲθ ἴΠο ἔνθ ΕαϊζμίαΙ 

ΒΑΥΙΠΡ5 (πιστὸς ὁ λόγος, 566 οἩ 1 Τΐπι. 1. 156), απά ὑπ6 τ1γὑ]ιηλῖσα] 

οοηΐοββίοη οὗ [δι Ἱπιγοάιοεά ὮΥ ἴπο σοτάςδ “ταῦ 15 ἴμο 

ΤΗΥΒ{ΘΥΥ οὗ οἆμπαβς ὃ (1 Τίπα, 1, 16). ὈιοἩ ῬᾶδβασεςῬ {θας]ῇ 5 

ὑμαῦ αἲ ὑμαῦ τηοπηθηῦ οἵ π6 ΟΠΥομς 116 θη ἴμο ]εῦίεις Ίγθγο 

νυ θη, ἴπογο πὰ σόν ΠΡ ἃ ἀοοϊτίπα] απ τεβσίοιΒ ΡΗΤΑΡΕΟΙΟΣΥ 
ὙΠΟ που] οοπηθ παβιγαΙΙΣ ὕο πο 1105 οὗ ἃ ΟΠ τἸβθϊδη ἴθασμαν 

εἀάτθβείης α. νγο]]-Ιηβίγασθεᾶά Οτίδίαη ἀῑδοῖρ]ο απά {]οπά. ΒΥ 

{815 δῦ Ῥατ] νου] Ῥο Ιπβαεηοθᾶ 5 ΙΩΙΟΗἨ 5 αποΐΏθγ τηϑη απά 16 

15 ποὺ οχἰγανασαηῦ ο Α1ΡΡΟΒΘ {λαῦ α5 {πιο ποπ οη δ πγου]ά 

αοφαῖτο Ῥιγαξδος απά νονάς Ποπ πο 15ο οἱ λε βοοϊεῦγ σι 
πγηῖο]ι Π6 αββδοοϊαἰοά πΠΙοὮ ἀῑά ποῦ ἔοτπι Ῥρατῦ οἵ Ἠῖ5 οατ]1ευ 5ύν 186. 
ΤῊΘ Ἠγροί]θβίβ νΥΠῖοἩ πγο Πᾶν ἔθου ΠΘΟΘΕΒΑΣΥ ΟΠ ΟἴΠεχΥ στοΠϐς, 
γὶζ. ὑπαῦ Ἰο βρϑηῦ ο ΥοαΥς5 ΙππηθεάΙαθε]γ βαοσεθάίσ Ἠῖ5 τε]θαξα 

{γοπα σα Ὁ ἴῃ παπάθτίηςσβ Ῥούμ Εαδῦ απᾶά Ἠ]αρί, τοιάεΥς 16 1η 

Όια Ἠϊσ]ιεβί ἆαστοο ρτοβαΏ]ο ὑπαῦ 15 ]αΐογ β0γ]θ νου] Ὦε πιοᾶΙβεά 
Ὦ} Ἠ5 πο] Θχύθη θα οχροτίθηοθ. 

ΘΟ 55. Ἠ88 ΒΟΙΠΘΕΙΠΙΘΡ Ῥθεῦ ἰδ οἳ. ΠΟῪ ΊαΥ5 οὗ ερεακίησ οὗ 

1 Μι ἨΓοίκπιαἩ Ροϊπ{ίς οὖ, 1Π ἴ]ο ΈνββαΥ αἰτοκᾶν οἶίοα, ἐ]ναί 5 τη 118. 
Ῥεποπηθπα οσοσχ ἴῃ ΠαΚκαβρθασθ. '' Ρμϊρίί οοσοατβ ΕΙ π]θς ἴῃ οη6 
ΒΟΘῺΘ6 ἴῃ Γι] σαεδατ, Ὁ ἨΘΥ6Υ ΘΙ ΠΟΘ, ποῦ 6Υ6Π ἴῃ {πο Ἠοπιβη 
ῬΙΑΥΒ; εφιυοσαίογ ἔοαχ {ἰπη65 απᾶ εφιζυοσαίο ὕνῖοθ ἴῃ {ο 58 Π16 5668 
ἴη Μδοροίῃ απᾶ Ἠ6Υθχ ΘΙἸΒΘΏΘΙΘ; Ππουεῖ ἔνθ ππορ ἵπ Κίπι Τιοα): 
πιοιιπαίπσεγ ἴοτιν ἄππιορ ἴῃ Οηπιυοζΐπα: ἀἱκροδετ ἔοατ ππθρ ἴῃ Τγοίτιις 
απά Ογεβκείᾶα; πιοοπ σα ἄνο {ππθρ ἴῃ {ο Τεπιρεδί, απ 50 Του. 



1ΥΤΜΡΟΡΓΟΤ/ΙΟΥΝ. ΧΧΧΙΧ 

αοά, νο αρρθαχ ἴῃ ὕμθβθ Ἰαίθει. Ηθ 15. ομ]]οά ο.σ. σωτήρ 
(1 Τίμα. 1. 1), μακάριος (1 Τΐτα. 1. 11), δυνάστης (1 Τίτη. νἱ. 15), 
Βαῦ 16 15 Ῥε]ίογοά ἐλαῦ ἴ]μο ποῦος ὄπ ἴοο. νι] Ποὶρ {ο τοππογο ὑπὸ 
αἰ συ] ἴῃ ἔ]ιοςα Ιηβίαησθς; απά {πὸ Π|κθ ΤΩΒΥ ὈΘ 5α]ᾷ ος {Π6 86 
οὗ ἐπιφάνεια {ΟΥ {ῃ8 παρουσία οὗ ΟἨτὶβὲ (566 οι 1 Τ1πη, νἱ. 14 ἀπά 
ορ. 2 Μαοο. χὶν. 15)1. 

ΤῊΘ βα]αίαθίοη ἢ το 1 απᾶ 9 πι, ορεΏ, ν]Ζ. χάρις, ἔλεος, 
εἰρήνη, ἵ5 ποῦ ἴῃ ἴμο ἔουιη αἀορίθά ἴῃ 411 ἐπ οἴ]α ερίδί]ες 
ΒΟΥ θα {ο Ῥαπ], πἩΙοἩ 15 ΙπΙΡΙΥ χάρις καὶ εἰρήνη (566 οἩ ΤΙΠι, 1, 1). 
Πετε, Ὁ Ία5 Ῥεου αγσθᾶ, ἰ5. δὴ ἱπάἰοαθίοη οὗ ἃ ἀϊβογοπί Ἠαπα. 
ΘΟ απ ατραπιεηύ {9 βἰησι]ατ]γ αποοπνἰποίης, Έον 81] {Ἠτοισ]ι 
ἴαςο ΙπγεβϊσαίίοΏς τ 819 ὈῬοιπᾶ {ο οοηβίἆσι ποῦ ΟΠΙΥ {μα 
ἀΠβΠοι]Μεβ ἵη {πο ΨΥ οὗ αβοτρίης {ιο Ῥαβίογα] Ἠρίδί]ος {ο 
ού Ῥαπ], Ὀὰὺ ὑπ6 ἀῆΠοι]θῖθς ἴῃ ἐπ μὰ οί οοπὔοτ-ΠγΡοΐ]θβῖς, 
γΙ. Ὅμαῦ ἴΠαγ πετο {ογᾳοᾷ ἴῃ Ἠίβ ΠαΠΠθ. Μον ἰδ ἰβ 411 Βα 
οργζαϊη ὑμαῦ ἃ ἴουρθν ποιά Ὀο οαγθ[α] {ο Ῥγεδογνο 5ο οὐνίοιις 
ἃ ηοῦο οἵ Ῥαπ]1πο δα μου ρ 5 ἴλμο βα]ιιθαδίοι ΟΟΠΊΠΙΟΠ {ο 81] 
Ἠ]ς Ἰοῦζους. Ἠο που]ά ποῦ γεηδιγθ ἔο οπαησο {ῃ6 {απηϊ]ίατ «(τασο 
απᾶ ρθαοθ.” Τ]9 οπθ τηϑῃ ο σου] Ἠαγνο πο βογαρ]ο ἴῃ οἤϑηρ- 
ἴηρ Ὠ15. ΟΥ̓ΔΙΠΔΙῪ τηοᾶθ οὗ αἀάτοςδν πγοι]ά θ6 δὲ Ῥαι] Ἠϊπιβο]ε 
ΤῊΘ ΥὙΘΆΒΟῚΒ {ο ἴπο ὀμδηρθ τηϊτϑὺ υϑηηαίη οοπ]θοέανα]; Ὀιέ ἐπ 
«Ώαηρο 1561} 15 ταί]αυ ἴῃ ἔδνουῦ οὗ πο Ῥϑι]ηθ ΒΙΙΠΟΤΘΠΙΡ {μα 
αραϊηςί 16. 

Ἡ. Νοῦ οη1γ 816 ἔ]ιοςο ἴγασθς οί ἃ ΠΘΥ νοσαθιι]ατΥ ΠΠΡοτίαπέ 
ο πούϊοθ, Ὀιό πο Ὠαγο αἱβο {ο ἔα]κο δοοοιιηΐ οἱ ἐπ αὔσεποορ {.ΟΠΙ 
Όιο Ῥαδίοται Ἠρίςί]ες οἱ α Ίαγσθ ΠΙΠΙΡο6Υ οἱ ἔδυ δ Ῥαπ]ίηο νγογᾶς 

1 ΤΆ 16 Θ8ΦΥ ο θχασσοτα/ίθ {ο ἔογορ οὗ τοι]α] οοἴποίάςπησθβ, θα α 
ΟΟΠΙΡΒΥΙΟΗ Οὗ ὑμο γοσαῦπ]αχγ οἱ ἐη6 Ῥαβίοτα] Ἡρίεί]ος απᾶ οἵ {1ο 
Φεοοπᾶ ΒΟΟΚ οὗ ἴπο Μασσαῦεες εΊιενγς βὐγ]]ίπρ τοβεπιῦ]αηοςς. Της ἄοᾶ 
15 οπ]]εᾷ 1 Ὀοΐῃ δυνάστης (1 Τΐπι. νἱ. 16: 9 Μασο, {ϊϊ. 94, χι, 15], 
δεσπότης (1 Τΐπι, γΙ. 1; 2 Μαοσο. αν. 22), ὁ δίκαιος κριτής (9 ΤΊτη. ἵν. 8; 
2 Μαοο. ΧΙΙ. 6); απᾶ {πο Γο]]ογίπρ ποτᾶς οσσατ ἴῃ δὲ ΡΔᾺ] ΙΗ ΡΒ 
οπῖψ Τι χο Ἐαθίονα]ς απά ἴῃ {ο ΤΙΧΧ, οπῖψ ἵπ 9 Ἰασο.: ἀκατάγνωστος (Τῖν. Η. 8: 3 Μασο, ἵν. 47), ἀνδροφόνος (1 Τίπι. 1. 9: 2 Μασο, ἵκ. 38), 
βυθίζειν (1 Τϊπη. νἱ. 9; 2 Μδοο. ΧΙΙ. 4), γυμνάζειν (1 Τίπι, ἐν. 8; 2 Μαοο. 
κ. 16), ἔντευξις (1 Τἶπα. 11. 1: 2 Μασο. Ίν. 8); παρακολουθεῖν (1 Τϊπι. ἵν. 
6: 2 Μαοο. νἱῖ!. 11), προδότης (2 Τϊπα. 111. 4: 9 Μαοο, κ. 18), σεμνότης 
(1 Τ]πι. Π. 2: 2 Μαοο. 11. 19), στρατιώτης (2 Τΐπι, . 8: 9 Μβοο. χἰν. 
99), σωφροσύνη (1 Τῆι. 11, 9: 2 Μασο, ἵν. 87), ὑπόμνησις (2 Τΐπη. Ἱ, δ; 
2 Μαοο. ΥΙ. 17), φιλανθρωπία (ΤΊ. 111. 4: 9 Μαρο, γί. 29). 



χ] 1ΥΤΡΟΡΟΟΤΙΟΠΙ. 

απά Ρῃγαδθ5. Βοπθ οὗ {λεςο, Ιπάθεᾶ, οου]ὰ ποὺ ο οχρεοίθᾶ Ἠογο, 
ἀκροβυστία ἆοθν ποὺ οσοι, Ὀαὺ πει Πο οοΠίΓΟΥΘΙΡΥ δρουῦ 
αϊγοιιπιοίβδίοη Ἠαὰά σοπθ ὮΥ ; διαθήκη ἆοθ8 ποῦ οσσατ, Ῥαῦ πο Ἰάεα 

ἀοθς ποὺ παζατα]]γ οη{θυ ΙΠπΐο {Π6 αγσιπηεηῦ οὗ {πο Ῥαδίοταίς α5 16 

οΠῦου5 ΙΠΐο Ἐρϊδέ]ες Ἰ]κο /έοπιαπδ απἁ «αἰαίίαηα πνη]οι ἆεα] νο] 
ἴιο Ῥατηϊίησ αποϑύϊοηβ αροαῦ ὑπ ρεγπηαπεπό ααθποτῖγ οἳ πα 

Το 5}: οοηβΙθαθίοη. ἄδικος, ἀκαθαρσία, δικαίωµα, κατεργάζεσθαι, 

μείζων, μικρός, μωρία, παράδοσις, πείθειν, σῶμα, χαρίζεσθαι, 

χρηστός, ἂρρεαν ἴῃ ἨΗο]ίσπαπης ᾿ἰδὺ οἱ Ῥϑα]ηθ νογάς ποῦ ἔοαπα 
ἴῃ {πε Ῥαβύογδα!ιβ, θαῦ 1 8ο] 9Ἀδο Ἰνοτάς οοσηαίθ {ο {παπα αγ 
{οαπά ἴῃ μα ῬαβίογαΙ. Τ]ο οἴμει πονάς ἴῃ 5 Πδῦ δ΄ 6 Πατά]γ 

ΏΙΤΙΘΥΟΙ5 6πομθ]Ί 6ο Ῥο εἰσπ]βοαηῦ, 811 ἐΠῖησς Ῥεΐπς οοηρἰάθγας ; 
ιο πιοδῦ Ιπζεγοβίησ Ῥοΐηπσ καυχᾶσθαι δια ἀποκαλύπτειν ΜΙ 

{μαίγ οοσηα{68, ΒΟΉ αἲθ Υθ6ΙΥ Ῥτοπηπεπό ἴῃ ο Ῥαα)5 οἴ]ε 

]είνεις απἁ γεῦ πᾶν πο Ῥ]αος ἴῃ {Ἠ9656. 
Ασαϊηδί βαοἩ ἀἱῇογοποθς ππαΥ Ῥο {αϊτ]γ πού 5οπᾳθ απάσοαρθεά 

Τ6β6ΙηΡΙαηοθς Το {μα θυ] θυ Ἰαέίους, ὕο γλ]οῖς αὐθοπίίοη 15 σα]]εά 

ἴῃ {πο πΠοῖθ. Ἠο]ίσπιαπη Ίαδ οπάθανοιτθᾶ {ο ππΙπΙπαβθο ἴ]πο 

βΙσπ]βοαπσθ οὗ ἴ]εβο ὮΥ αγσίησ ὑπᾶῦ πο Ῥαδίοτα]5 αστεο Ῥείζεγ α5 

{ο γοσαβα]ατγ τι ὑπ6 Ἠρ]δί]ο8 οὗ π6 ΤΉ γα ΜΙΡΒΙΟΠαΥΥ «ΟΙΥΠΕΥ 

ἴλαἨ ἢ ὑπ Ἐρίδί]ες οἱ ὕπ6 ΕἸγβῦ Οδρυϊνι ; Ὀαΐ, ποὺ {ο βρεα]ς 
οὗ {86 {αοῦ ὑπαῦ ὑπ Ἰείίετς αγθ αἱ] {οο βΒῃογῦ ἴο ρϑυσοϊῦὺ οὗ βιοἢ 
δυσατηθηΐβ Ρεΐησ τεσατάεςᾶ ας ταβδυποτίἨμγ, ἴμθ ταδεπηΏ]αποςς δ ἢ 

{λδἱρρίαπα (πηῖο]ι 15 ποῦ ΠΠΡΤΟΡΑΡΙΥ μα Ἰα5δῦ πι θη οὗ {86 

Ἰαείοις οὗ 11ο Επτεί ΟαρθνΙγ δα {εγείοτο Όλο πεαγοδῦ 1 {16 

{ο πο Ραβίοχα]β) 816. απτη]δίακοαΡΙθ1; ορ. ἀνάλυσις (2 Τ1πα. ἵν. 6) 

δα ἀναλύειν (ΕΠΙ. 1. 29), σπένδεσθαι (2 Ταπη. Ἱν. 6 ; ΕΠΙ. 11. 17), 

σεµνός (1 Τάπη, 11. 8, απ ἴῃ οῦ Ῥατα] οη1γσ δὖὺ ΕΠΙ. 1ν. 8 ουύβιαθ ὑῃ6 
ῬαβίογαΙβ), κέρδος (ΤΙ. 1. 11: ΕΠ]. 1. 21), προκοπή (1 ΤΊ. ἰν. 15: 

ΡΕ]. 1, 12, 25). 
111. Ίο ρα58 {ο ἀἱβεγοποθ» οὗ βγπίακ απά βίγασβατο οὗ β6η- 

ἴθπσθν. Τ]ορο, 1 ρτοδοηί, νου αΠοτά [αν Ῥοΐίου στοιιιάς [Ὁ] 

ἀεο]ατίης ἴῃ {πνοιΥ οὗ ἀιῄετεποῬ οὐ ααἰογβΠῖρ ματ 4ο ἀἱΙαγαιιοθ 

οἱ νοσαβρι]ατγ. Απά ἴ]ογο 816 ἃ οοηβΙάσταβρ]ο ΠΌΤ 6. οἱ βο ἢ 

ἀἱΠεγαποθ». 1ο αΏβεπορ οἱ σοῃηθούϊηρ ΡαγΙσ]ο5 ΒΙΟΙ 48 ἄρα, 

1 ΟΡ. βροακεγ Οοπιπι. οὐ ΡΗΙΗΡΡΙαΠΒ, Ρ. 691. 



1ΥΤΠΟΡΟ6ΤΙΟΝ. ΧΙΙ 

διό, διότι (χα Ἠανο δι ἣν αἰτίαν ἴἨταρ πια, ἃ {ουπη ΥΙΟΙ ἆοεβ ποῦ 

οσοΥ ἴῃ ΔΠΥ οὗ ὑπ οἴμον Ῥαπ]ΐπο τ 1ηΡ5), ἔπειτα, ἔτι, ἃ Πα ΠΙΑΠΥ 

οἴμθυς οηιπιογαῦοᾶ Ὀγ Ἡο]ύσπιαπη, 15. οπτίος5, {ου δῦ ῬδᾺ] 15. νευΥ 

{οπᾶ οἱ οοπηθοδίης 5οηὔσποθς ὑοσεί]θι ὈΥ πηθαΏ5 οὗ 51οἩ. ΤῈ 

εοηίθηοθς οἱ ἴ]ο ῬαδίοταΙ6 816 Πιοτο τὶσίά]Υ οοηβίγαοίθἁ πα 

ἴῃ {π6 οα]16ν ]εὔΐους, απά {πο 51γ]9 Ἠα8 1685 οὗ ποίγ 65ο δηα τ1]- 

οοηγυοπδἰοηαΠΘγ. Το ῬΥθροβΙΠΙΟΠΒ ἀντί, ἄχρι, ἔμπροσθεν, παρά 

αὶ {ιο αοοιβαἰΊνα, απά (α τοπιαχκαρ]ο εἰπρα]ατίγ) σύν 816 

ΏΘΥ6Υ ΠΟΘ ιδοά ἴῃ οιν ορίςἑ]ο81. Τῇ ἀθβπίίο αγίο]ο 15. αβοά 

ΘΓῪ βρατίησ]γ. Α1] 0815 15 νετ ΡΖ Ωρ οἨ αΠΥ Πγρούμεβί. 

ῬοβδίβΙσ {Πο πποδῦ Ρἱαιβίρίο οχρ]απαθίοη ὑμαῦ Ἠας5 γεῦ Ῥεει 

οβοτοᾶ οἱ ἔ]ιεκα ἀἱῆεγοποθς Ῥεῦπθοη ἴῑα εαγ]ία; απά {Πο ]αΐ6Υ 

Ἰοίθοις 15 ὑπαῦ αγ απο ἆῑθ Το ἴλο οπιρ]ογτησπῦ α{νοτ δῦ Ῥαιι]ς 

βγαῦ οαρθϊνΙϐγ οὗ ἃ πον αππαηιεηςί. Τμαῦ 16 ας ἴῃο ΑΡοβῦ]ος 

Παδίέ {ο αγαΙ] ἨΙπηβδ]έ οὗ βοἩ αββἰδίαησθ νε ΠΟΥ͂ (566 Ἠοπῃ. χγΙ. 

99; 1 098. αν. 91; (α1. νἱ. 11; Οοἱ. 1ν. 18: 2 Τη655. 111. 17); απἆ 

νο ο8ηΏ τοαᾶΙ]Υ ἱπιασίπο ἔ]λαῦ γγηοθυεν πτοίο ἴπο Ῥαδίογα] Πεϊθεις 

{ου Ἠϊπα πΠΔΥ Ἠανο Ἰπγοάιοθά 5οπιθ ρθουν ία οἱ Ρῃταβθ απά 

ἀῑοξίου, 5αοἩ ἂ5 σου] πᾶν Όθου {ογείση {ο ἴμο βύγ]θ οὗ Τεγθιις 

(Ώοπι. αγΙ. 22) οὗ ΔΏΥ {ΟΓΤΠΕΥ 5εοτεῦατγ. 

Αὐ ἴ]ιο 5.Π1θ Ἴπηςθ, πθ Πηαςδό ποῦ εχασσεγαῦθ ὕπθβθ ἀ1Πεγεποσς 

Ῥοέπθεη ὑπ6 5ὐγ]ε οὗ ὑπὸ Ῥαδήοτα]ς απά ὑπδῦ οί {πο θαυ ον Ιεῦζεις. 

η] Ῥαπ]ΐπο {α5Πίοη οὗ τορεαθίησ απιἀ Ρἱαγίης οἨ ἃ Νοτά αρροᾶΙ5 

αουογα] ἔππος (1 Τΐπα. 1. 18, γἱ. ὅ, 6: 3 Τϊπι, 11. 9, Π. 4, 11). 

Φοηίσησθς 816 αἴγαησ ῥοσθῦᾗοτ 5οπιθβίπιθς ἈΠῸ] σΓαΤΩΠΙΑΣ 15 ]ο5ῦ, 

ααϊίθ ἴῃ {ο Αγροβί]ε οἷὰά ΠΙΒΏΠΕΙ, 6.8. 1 Τ1πη. 1.10; Τιῦαβ 1. 1---ὂ 

(ορ. Ώρι. 1. 8, 11. 1: Οοἱ. 1. 8 81). Τὸ ποιά ποῦ ο 6457, {οΥ 

Ἱπβίαπος, ο πα ἃ 5οηΐθποθ τη Ῥαπ]ίπο ἴῃ 105 Ἰηγο]γεὰ ΡαγεΙ- 

ἐλλοςῖς απά ἴῃ 105 τουρ]ι νίσοαγ απ ἴμο {οΠοπίηρ ἔνοπι 2 Τΐπη. 1. 

8-11, «Βαβου ΠαγάςΠΙρ τ 0 ἴλμε σοβρο] αοοοτάἶπς 6ο ὕμο Ῥοπου 

οἱ ἄοά: πο βαγοά α5 απά οα]]οά ας ΜΙ ἃ Ἠοιγ οαἱ1πς, ποῦ 

αοοοτάϊπσ {ο οὐν ΝΟΤΙΒ, Ὀαΐ αοοογάἶπς Το Ἠϊ5 ΟΠ ΡΙΥΡΟΣΟ ἐπα 

σγαοσθ, Ψ]]οἷι Ίνας σίνου 5 η ΟἸὨγὶδὺ Φ 858 Ῥδίογα Ὁ] Π168 εἴετηα], 

Ῥαΐ ΠαϊἩ ποπ Ώδεου πια ή{οδίθά ὮΥ πο αρραατίης οὗ ους δυο 

Ομτ]ςὲ Ζ6δαβ, νο αὐο]ε]ιοᾶ ἀθαίῃ, απά ὈτοιρΠῦ 118 απά ΙΠοοΥΥάΡ- 

Ώου {ο Πρ] {Ἠτοισ]ι ἔο σοβρο], ὙΠογθιπίο 1 Ίνας αρροϊηθεᾶ ἃ 

1 9696 ηοίθ οὐ ΤΙ. 11. 16 {π/γα. 



ΧΙΠ 111 ΚΟΡΟσΤΊΟΝ. 

Πογα]ἀ, απά δὴ αροβί]θ, απᾶ ἃ {εασμογ,) Αρδίῃ δῦ Ρατ] ὑμοιρ δ 

οἴξβθῃ 8Θ6ΠΠ {ο ὑγᾶγϑὶ 5ο ἰαϑὺ ὑπαῦ πο οαδωρ Ἠῖδ Ῥοποι5 οὗ 

οχρτορδίοη; {Π616 15 ἴῃ 5. οοη/{οβ8οά]γ σοηι]πο ΣΙ ΏΡ5 δι πιαγ]κεᾷ 

{δηάθπογ {ο ἰθᾶνθ εοηίοποος απβπ]ςηθά, {ο πο οοοαγτοποο οἳ ἐῃ6 
ἤσιιτο γγ]ίο]ι σταπηπηατίαης 6411 απασοζιίλοπ. Τηἱ5 15. ἨατάΙψ ἃ 

ῥεου]ατίϐγ ὑμαὺ που] οοσαγ {ο ΏγΟΠΘ ΨΥ ηρ 1η Ἠ]5 ΠαΠΙΘ Το 
γορτγοάιςθ; 5011] 1655 15 16 1ςε]Υ ἐλαῦ ἃ {ογ6ετ (απά, 14 ἴμο Ῥαβίογα]ς 

Ρ6 ποὺ ὮΥ δύ Ῥαπ], ὑποὶν αέλου Ίνας πολης 6156, Ώοπ/αυαι υγε]]- 

Ἱπθοπθίοποά) πνου]ά δεφίπ δι Ἰείζου υγ] απ απαοοϊωίλοπ. Απὰ γοῦ 

50 οπο οὗ πο Ἰαίίογς οΡρεΏΒ. Το ἢγβὺ δοηίθοποο ἴδον πο »α]αζα- 
ἐϊοη ἵπ 1 7ἴηι. Ἠα5 πὸ οπά; 16 15 Ιπιροτ[εοῦ απᾶά απορτατηπηα{]σα]. 
ΤΗ ἰβ ποῦ ἃ Ῥτοβραδ]ε Ῥεσιηηϊίησ ο απ αρίβδΏ]ο ΙαὈογ1οιβ]Υ 

οοηβἰχιοῖαεά ὮΥ ἃ Π{θγατΥ δ ἰβὺ βΙπχ]αῖπρ Π6 ΠΙΔΏΠΕΥ οἱ αΠΟἴΠΟΥ. 

Τ{ {μ6 βγηίας απἆ αἰγαοίιτα] {ογΏι οἱ ἴμο Ιαίίθι5 ο αρρεα]εά το 
ΟΠ ἐμ οπο 5146, ἴΠ6Υ ΠιαΥ 8150 Ὀ6 αρρεα]θά {ο οἨ ἴμο οὔμο. 

Φι1ο]ι 816 5116 οὗ {Π6 γθᾶδ5οΏς πγη]ο θεπά {ο ἀἰπαϊπΙςΙ 0Π6 {ογςθ 

οὗ ἔπ αγσιαπιοηό Ῥαδεά οἩ γοοββι]αχγ απᾶ 5ὔγ]ο. ΤΕ ἴΊιεγο ατο 
ἔγδοθβ οὗ {γ68Ἡ οχκροτίθηοθ ἴῃ ὅπ Ἰαησαᾶσο επιρ]ογοά ὮΥ ἴμο 

ΟΣ ο {λθβο Ιαῦΐζε», ὑμαῦ 15. δῦ τοῖσι Ώανο Ὀοοῃ οχρεοίας; 
απᾶ 16 πηιαδῖ ποὺ ο {ογσοίίεη ἴ]ιαῦ 1Π ΤΙΑΠΥ ΡαΤΟΙΟΙΙΑΥ5 ὉΠ 6 ι.5168- 
πηθηξ νι Ῥαπ]ηο πβασο 15 τοιηατ]καὈ]γ 91959. 

Τ]μ]ς {ορίο οἱ Ιπῖετπα] ονἰάσηοθ ΠΙΔΥ Ὀ6 οχαπα]ηοά ΠΌΤ αΠοἴΠΟΥ 
Ροϊπὺ οὗ νου’. 1{ {ο Ἰοίζογβ πετο ποὺ Ψγ {δει ὮΥ δύ Ρα], ἴ]λογ 

τηιιβδέ Ἠανο Όδου γι ύθῃ ὮΥ 8οπ1θ οΠ6 πογοισΗ]γ Ιπιριαεὰ νυ} Ἠ]8 

αὐγ]ο δῃᾷ Ῥροβδοββοὰ οἱ οοπβἰάεταρ]α ΙΠπβῖσαῦ ΙΠίο Ἠϊ5 γναγς οὗ 
ΟμΗπ]ησ. Τὸ 15 οοποδίναβ]ο ὑμαῦ πο Ιάθα πα]σ]ῦ Ἠαγυο οοοιγγοᾶ 
{ο 8οπ1θ οη{ογρτ]βίησ ΏοΥΒΟΠ 60 6ΟΠΙΡΟ5ΟΘ Ἰ6{Τε5 Τη πο πὰ Π16 οὗ [Π6 
στοαῦ ΑΡοβί]ο πΙ(Ἡ ιο Ιαιάαρ]ο ορ]θοῦ οὗ Ῥ]αοῖπςσ οη δὴ απ]5- 

Ῥα0θά Ῥαβί5 ὑπο οάϊῆοθ οὗ ΟΠΥοἩ οπβαμΙβαθΊοῦ. Ῥαῦ ἃ5 πο τοαὰ 
ἐπ Θοσοπά Ερί5έ]ο {ο ΤΙποῦΠγ Ίο οδὴ ΒΑΡῪ Ῥογβιαάο οιγβεἶνας 
ἐμαὺ 16 νὰβ 80 Ῥγοάισοςά. ΤῊΘ ΠΙΑΠΥ Ῥθγβοπα] βα]αζαδίοης απά 

γοίογοπσο» {ο β]]σ]ιὲ Ιποϊάσπίς αὖ ὑπ οπά οὗ {ο ἰθύν ἃν αὐ 
ἴοο Π{ο]ι]κο {ο πᾶν Ῥοευυ Ιπίτοάιιοοά ἴον πο βακο οἱ ατεὶςεῖο 
οἴου. Έναυ βαρροβίησ {αυ Όλα ταϊπιίο ἸΚπον]οάσο νῖοι 15 

ἀἱκρμ]αγοά οἱ 50 Ρα] ἔπη 8. απά αβεοοἰαΐες ἆοεβ ποῦ μοϊηῦ 6ο 
απγ(]ηςσ πποτο {Παπ ΠΙπηαίο αοαιιαΙηίαηος ΟΠ ὕπο ραγῦ οὗ {Π6 
αντίθον νι ὑπ ἰβύουυ οἵ δῦ Ρα15 ]αδ0 ἆαγ5 αὖ Ώοππο, ἃ 6 Ίο ο 

μπι  ΨΩΣ 
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«απο ὑμαῦ {οιο[θβ {|κ6 {πο τραποϑὺ ὑμαὺ ΤΙΠΙΟΗΥ πνουα]ά ποῦ 

{ογροῖ {ο Ῥγίης Ὁ Ἠϊπα {Πο οἶοα]ς δμα Ῥοοἷς ὑπαὺ πα Ὀθθη 1ος 
Ώομῖπά αὐ Έτους (5 Τιπη. 1ν. 19) οοα]ά Ώανο Ῥεεη ἀπο {ο ἃ {ο:66Υ ἢ 

ΦΙΟἩ ἃ τεαιαεςδύ 15 {οαπάθά οη πο τοοογτάεᾶ Ιποϊάεηξ, που ἆοθρ 10 

Ἰειά 0ο αΠγ ταβα]0. ΟΥ̓ αραῖη, ὁ ὑμ6 0π]ορ τορεαίἰεά ““Ώο {1ιγ 

4]σεπος ὗο οοΠ1θ βΠοτθΙσ απίο πιο (2 Τί. 1ν. 9, 21) Ἰανε αΠΥ 

οὔπεν εκρ]απαῦίοη (Παπ ὑμδὺ οἵ {πο 68σεΓ απχΙθῦγ οἵ Όλο ψυϊοῦ 

ὕο 569 οΠ6θ ΠΟΥ 5 Ὀθϑὺ Ῥο]ονοά 5ου 1ῃ 86 [δἰ ΟΥ {ο ἴα]κο 

0Ώ6 οίμογ Ιηδύαπορ ΥΙΟΙ, οΙΤΙΟΙΒΙΥ οποΆσΗ, Ἠαδ Ὀθεη αρρεα]εά 
ἴο ὮΥ ὕμοβα Ίο ΕΑπά ΙπάΙοαθίοης οὗ ἴ]ο βρατΙοαβηθΒΒ οἵ οἱ 
Ἰεύζοτς ἴῃ 0μεῖν Ιπῦεγηα] ονἱάθποθ. Τη {πὸ ἢγϑὺ Ιεῦῦεγ {ο ΤΊ ΠΥ 
(1ν. 12) ὑπ αἀνῖορ 15 ϱΊνεη, “τοῦ πο Τη ἀεβρίδο πΥγ γον"; 

8η6 ασαῖη ἴῃ ὑπ6 5εοοπᾶ ἸΙεξίον (11. 22), “ΕἸ66 γουνῃία] Ια551.” 

Απά 84}1 {μτοισ]ῃ Ῥούῦῃμ Ιεζθετς ΤΊ γοῦν 15 αἀάτεδδεά ἴῃ Ἰδηρτιαρα 

βανοιγῖησ Βοιηθυῃδῦ οὗ ἀἰδίταςν δηα πηϊρσίνιης. ΑἸ] 01115, 1ὖ Ώ8β 
Ῥθδθη βαἷᾶ, Ἱπιρ]ες ὑμαῦ ὕπ6 ψυῖῦθι" οοποείνθΒ οἵ ΤΙΠΙΟΡΠΥ 85 ἃ ὙΘΥΥ͂ 
γοιης τηδη, γοιΠς ΘΠΟῸΡΏ {ο Ὀο ]εά απαΥ ὮΥ ῬΡαβδίΟΗ, 5ο γοιης 
ἴλαί Ἡο Επάς 5 Ιοσήπιαίο ααθ]ιοτΙῦγ ἀϊβιοι]έ {ο εη{οτοθ. Απά 

υλμ]ς 15 ᾿Ἰποοηβίβύθηξ ποῦ οη]γ νΙδΏ 15 Ἱπρ]ῖθά Ροβίδίοη α5 Ὠθαά οἵ 

8 Ἱπιροτίαπό Οτο], θα αἱξο νΙθἩ Πο {αοῦ ὑμπδὺ Ἠο οοι]ά ποῦ 

πγθ]] Ἠαγο Ῥεεη 1655 ὕῆϑη 90 7θαΥ5 οἱά ἴῃ 6ο γθεαΥ 68, Ἠ15 δββοοῖδ- 
οι να δῦ Ῥααἱ Ἠανίηςσ οχἰοηᾶθά ΟΥ6Υ 19 76ΔΙ5. στο, 1ὖ 15 

αχσθά, 15 Δ ΙΠΙρΟΒΡΙΡΙ6 ἀ56 οὗ Ἰαησπασθ. ΤΗ {ογσεγ 85 θα ἃ 
οοπ/{αςδθεᾶ ποῦίοη οἵ ΤΙΠΙΟΙΠΥ3 ασε, απά {πϊπ]κς οὗ Πίστη δῦ οπθ 
πιοπηθηῦ α5 ΒΘ 15 τοργοςεπίθᾶ {π ἴ]ια 4 οἵδ, αὖ αποΐᾖες ἃΒ οἱ οποας]ι 

{ο Ὀ6 οηἰγαςθεά πὰ ἐμο βαρογνίβίοη οὗ ἐπ Ἠρ]οβίανπ ΟΠΥοΗ. 

Τῦ τηα]κας 15 νίουγ 811 αγσαπιεηῦς Ὀαβοᾶ οἩ {Πΐετπα] ογἰάσποθ ψ{] 

ΒΟΠ1Θ 5ι5ΡρΙοΙοΏ θη νο Ηπά ἐ]αῦ ἃ Ῥαβδασο γη] 6ο αποΐῄατ 15 

ὃ. νοϊθη οὗ βρατΊοιβδηο5ς 86ΘΠ15 {ο Ο11Υβε]νοβ ἃ πιαπ][οβῦ ποῖθ οὗ 

σοΠιηθηθςς, Του 16 ἀἱδρ]αγς Ραῦ ἃ βππα]] οχρετίεποθ οὗ 118 απιά 
1100186 Ἐποιν]οάσο οἱ ἨπππΝΏ Παῦατθ {ο Ῥο εατρι]θοά ὑμαῦ απ οἱὰ 

απᾶά τηββίετ{α] πα Ὑτ]δΙησ 6ο οΏθ ο δὰ θη Ἠΐ5 Ῥαρί] απά 
αββοοίαΐο {οΥ 0μΙτίθθη γθατς ]ιοι]ά οοπὔίηαο ο α4άτοδ» Πίτα ἃ5 15 Π6 

πθτο ἃ γουζη. ἨΤήπιοῦμγ πας, ἃ5. ἃ πιαθίαν οἱ ἰδοῦ, γοιΏς {οΥ ἴμο 

ταβροηβΙΡ]ε ροβῦ πΠ]ΙοὮ Το β]]οά; δὖ 0815 οατ]γ Ῥοτῖοά λογο ὙΘΥΘ 

οὗἨ ΠΘΟΘΒΔΙΡΥ αρροϊπζπιθηζς οἱ 5 βογῦ ; δπα δῦ Ῥαα]5 Ιαηπσαᾶρο 

1 ὅρρ ποίθΒ {πι ἶοο. ἴῃ 680 6856. 



χ]]ν 1Ν1πΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

τη Ὦο ]αςβοᾶ {ποπ Πῖς ροϊηῦ οἵ νίεν. Απά ΓΙΥ{ΠΕΥΠΛΟΤΟ, 
Ώιο βαβδρ]οίοη (απάετ]γίηςσ Ῥοῦ ἸΙειζοτβ) οἵ ΤΊ οὐ 5. Ρροβδίρ]ο 

Ίαρβας ἰηΐο {ο11γ, νΥεί]ου 16 νγογθ νγε]] Γοαπάςά ον ποῦ, 15. οχαο]γ 
πηαξ πο πιὶσ]ξ οοπ]θοβατθ ἃ5. Ῥγεδοηό {ο ὅπ6 παϊπά οὗ {πο ο]άςτ 

ΠΙ8Π (566. οἩ 2 Τήπῃ. 1, 6). Ἠο Ἰαᾶ 56επ ΤΙΠΙΟίΗΥ 6τον πρ αδ 16 
π/ΘΓΟ; απᾶ {ο Ἠϊπι {Ποθγείογο ΤΙΠποῦΙγ 1 {ον ενει ο ἴῃ ἃ 6ΟΠ- 

ἀἰθίοπ οὗ ραρί]ασε, πεθᾶἶπσ {86 πιοδῦ τηϊπιιζο ἀἰγεοδίοηπ5 οἩ Ροϊηΐ5 
οὗ ἀθίαΙ], 1]κε]γ {ο πηα]κε {α]5ο 5ἴερς α5 8ο0Π α5 Ἠο Ὀεσίης 6ο βύδπα 

8Ίοηθ, ποὺ ἔθ Ποπ ἴπαο Ποίπεαάεάποβς νΠΙοἩ Ῥετῃαρς πιῖσηύ 

Ἠανο Ῥθεη Ἠ]5 {αϊ]]ησ επ ΥθαΥ5 Ῥθίοτο. Τὸ Ἠπά Ιπ ἔμεςο ἀΐτες- 
8198, ἴῃ ἴΠῖ5 ππάεγοιττοηῦ οἱ ὑπουρηῦ, αηγΠίηπςσ Ὀπὺ πο πιοδῦ 

παιιτα] να αβοσΠοπαΐο αηχὶείγ 15 ο 4ἱδρ]αγ ἃ Ῥετγοτίεά 1η- 

σοηιζγ. 
ΤῊ ποίο οὗ γα ἢ νἨ]ο] αρρεατς 1η Ῥαβδασθς ΒΙΠΙΙΙΑΥ {ο ἴλοδο 

πγΠΙο] Ἠανε 1πϑὺ Όοευυ οἶοά 15. 8ο οοηβΡρίοιοιας ὑμαῦ ΤΥ ογΙδΙοβ1, 
πἨοΟ, [Ὁ ΥαΤΙΟΙΡ5 ΤΘΒΟΠΣ, Ἠπά τὖ ΙΠΙΡΟΡΒΙΟΙθ {ο αἀγνοσαίο ἴ]πε 

σθηιήπεηθςς οἱ {πο ῬαδίοταΙι Ερίδ{]65 85. ἃ ν]οῖθ, πᾶν Ῥιαῦ {οὐ- 

πατά ἴπο Ἠγροϊ]εεῖς ὑ]λαῦ ἴῃ ἴἼεβε Ιπίετοδύϊίης το]]ο οὗ απ θατΙΥ 
Οτ]βθίαπ. Ῥογῖίοά απο οπιροεάᾶάεά Ῥτεοῖοιας {Τασπιοηίς οξ {Ταθ 

Ἰοέίογ» οὗ δὲ Ῥαπ]. Τηο Ἡγροίμαβῖς 15 ποῦ Ιποοποθίναβ]ε 1η 1056}; 
Ῥα8 16 15 ποῦ Θ48Υ {ο ποτ]ς οαὖ φαβ{ασζοτ]]γ τη ἀεία]], πα 165 ας 

ποῦ ἃ 5Βῃγχϑα οὗ εχκίογπα] ενιάσποο τὴ 105 {ανοιτ. ΟσατίαΙϊπ]γ {πε 
Ῥγοβθηος Οὗ 50 Ῥαββ8Ρ65 α5 2 Τήπι. 1. 16---18, ἵν. 19, 19---21, 

πΠΙοἩ [811] ἴῃ παατα]]γ νι ὑποῖν οοπ{εχέ, 1ηᾶ]κα5 16 οχἰταιε]γ 
ἁμποι]6 {ο ἀοαῬρί ὑπ σοηιΙπεηεδς οἱ ἴμαῦ ερὶδί]ᾳ 45 α πηο]θ. 
Απά 1 9 Τί, Ὀ6 {τοπι ὑπ6 Παπά οὗ δύ Ραα], 165 σαττῖος 1 Τήπο. 

απά Πέ, ν ἢ 10, {ο ἃ νουγ Ἠϊσ] ἆασγεο οὗ ΡρτοβραβΙΠϐγ. Τῦ οπηποῦ 

Ὀ6 βα]ά {ια ἴ]ιο αὐοπαρίς 1 ὴ πᾶν Ὀδοη τηιάθ 0ο ἀἴδιπδιηβον 

1 Πίπι, ΑΛ Υ6ΤΥ ΟΟΠ ΠΟΙ Πρ 2; ΠΟΥ 15 0]ογο ΒΠΥ 66ΠΟΓΑΙ ασγθοιηθιιό 

διηδηρ {Ἠοβο νο Ιπάι]ρο ἴπ 5.10}. οτ]θ]σα] εχοτοῖδο5 α5 {ο ἴμο 

Ῥαβραρος {]ιαῦ αγθ {ο ο οοαπ{εὰ ϱοπιΙΠθ ΤΟΠΙΔΙΗΡ οἱ δῦ Ρα]. 

1 Ἐ,ρ. Οταᾶποας, Εννα]ᾱ, Υοηπ Βοᾶᾷςῃ, Ἐποχκεα, Ἠαχπασ], ο ΠΙΘΗΔΙΟΠ 
οΠ]Υ τερχγοβεπ/{α]γε ὨΒΙΗΘΒ, 

3 0πο οἳ {πα πιοβῦ ομτο[α]]γ οοπβιἀςτοᾶ οὗ {Ἰοβο αΠ8ΙΥ565, ὑμαὺ οὗ 
Χποκο, ροβέα]αίος (τες ἀοσπππεπίς είπα 1 πως νἱΖ. (α) ἃ Ῥτϊναίο 
Ἰοίίοι οὗ Ιπβίτασίίοη ἴπτοπα Ῥαπ] {ο ΤπποίἩγ, (0) ἃ ἀοοίτίπα] Ἰοίίου, (ὁ) 
{γταρτηθηΐβ οὗ ἃ ππαπιθ] οἵ ΟΠαχοἩ Οτᾶςι. ἜΤπο τθυ]θΥ 1ΠΔΥ ΘΧΘΙΟΪΒΘ 
Ἠΐβ οὗ Ππροπα{γ ἴῃ ἀείετπαϊπῖηρ ΠΟῪ {Π6 ἀΙ5βεοίΙοηΏΡ 81ο {ο ὈΘ πηαᾷθ, 

δ. πα ὔἥἥ ο” 



1ΝΤΠΟΡΟΟΤΙΟΟΝ. χ]ν 

Το τοβι1]{ οἱ {πο {ογοσοῖησ ἀἱβοιβδίοη πα ο {ας δαπηγηαγ]ςεᾶ. 

Τ]ο Ιπίεγηα] οΠαταοίοι οἱ ὑπ6 Ῥαδίοτα] ΕΡΙΒύΙ6Ρ, ὑπ 1} νοσαβα]ατγ 

πιά ὉΠ 6 1 ΒΌΥ16, ργοδεηῦς ὃ γεγγ Ῥετρ]οσίης Πήθγανγ Ῥτοβίετα. ΤῊΘ 

ΡοοιΠατϊξίο5 οὗ γοσαὈπ]ατγ πᾶν ποῦ γοῦ τεσσίνθά {α1] εκρ]απαβίοῃ. 
Ῥιΐέ, οΏ {ο λος, ἴμθβα Ῥεου]αγίθίθ5 81:6 ποὺ οἳ 50 ΑΠΟΠΙαΙΟΙ5 

ἃ οἸιαγβοῦαο: 85. ἴο οαῦπεϊσι μα βἴτοης αεχκύεγηα] {6βῦΙΠΙΟΠΥ (566 
Οµαρ. 1.) ἕο πα Ῥαπ]πο αιιὔΠογβδΗΙρ οὗ ὑπ Ἰεῦζου5, δαρροτίθά ἃ5 
16 15. ὮΥ {86 βιρῃϊιῆοδηῦ Ῥογβοπαἱ ἀθίαῖ]ς ἵπ ΥΠΙΟἩ {Π6 Ιουίανς 
αΏοαπᾶ. Τ]ο βοϊαθοη οἵ οι ἀϊβιοι]6Ι65 ρετῃα)ρς 1165 1ὴ {αοῦς οὗ 
πΥΠΙοἩ νο Ώανε πο Κποπ]εάσο. 8 Ἠανο α]γειάγ 5ασσερίεά (Ρ. χΙ1) 

ὑμαὺ ἴμο επηρ]ογτηθηί οί ἃ ΠΘΊ βεοτείατγ ὮΥ δῦ Ῥααἱ ἀανῖηο 5 

βεοοπᾶ Ιπιργ]βδοηπηεηῦ δῦ Ώοπιε πι]σΠῦ αοοοιιηό {0Υ ἃ σοοᾷ ΠΠΑΠΥ οὗ 

ἴπο Ἡπσι]ςίῖο ῬεοπΠαγί ας ΒΟ ῃεδο Ἠρίδί]ες Ῥρτεβοηῦ. Νο 
ἀοαρέ ἐς {5 οηἱγ απ Ἠγροίύμορίς; Ῥαϐ 10 15 δὴ Ἠγροῦμοβίς πο] 
οοπίγα1οῦς πο ΚΠοῖγη {αοἳ», δ η 6, ΙΠαΡΠΙΙΟΗ 85 1956ΥΥ65 {ο οοογάΙπα{ο 

{πο Ῥῆεποτηεπα, 16 ἆεβεγγοθ» {ο ο {ακοαη ΙΠίο Β6ΥΙΟΙ5 οοΠβΙάθΥαΔΙΟΠ. 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΤΥ. 

ΤΗΕ ΗΕΕΕΡΙΕ5 ΟΟΝΤΕΜΡΙΑΤΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΡΑΡΒΤΟΒΑΙ, ΕΡΙΡΤΙΕΒ. 

Νο ἀἰδοιβείοη οἱ μα οἸατασοίοτίβθ]ος οὐ πο Ῥαβίοται Πρὶδί]ε5 

ποπ]ά Ῥο οοτηρ]οίθ γγηίο]ι οὐ θα {ο ῥα Κα πούϊοθ οὗ ὑπ γγαγηίηρς 
ασαηςῦ Ἠεγαβίοαὶ εασμοις 10} 10 πα Ἰεῦζεις αροαπά. ΤἨο 

στοϐΠ οὗ γαίη, ου ΠΥο]εναπῦ απά πδε]εΒς, ἀοοῦγίπθ 566ΠΗ5 {ο Ἠαγο 

Ῥεθη ργθβεηῦ {ο με πη]πά οἵ Πο ΠΥΙὔ6Υ ἃ5 ἃ ΡΓοΡδίηςσ 4απΠβοΥ ἴο 
ἴμο ΟΠΙΤοἩ; δηα ἢ ΤΘοΙΤ5 ρθη απά αΡΙΠ ὅο {Πο ΠΙΟΥΘ ΡΥο- 

πη]πεηῦ {εα τος οἱ ἴμο {εασβῖησ γΏ]οὮ ο ἀερτεσΒίες, ὑλαῦ ἢ6 ΤΙΔΥ 
τι ΤΙΠιοῦΗΥ απᾶ Τήΐα5 ΠΟΥ βετ]οις5 18 ὑΠ6 1" ἆαπρεγ ΊΊΘΗ 

Ῥγοισ]Ώίῦ Ἰηὔο οοπίαοῦ πιῦῃ 10. πο Ῥαδίοτα] Ερὶδί]ε5 816, μον- 

6νοΥ, ποῦ οοηΐγονοαιεία] ἴΥθαίίδο5; ΌΠεγ 816. βεπη-ρτϊναζο Ιαζθι5 

ΠΥΥΙ{Θ6Π {ο0Υ ὕΠ6 σα]άαποῬ οὗ Π]επάβ. Απά ἴμιαβ 10 16 ποῦ 6ΔΒΥ ἴο 
4ἱβοονεν ἴμε εχαοῦ παίιατο οἱ ὑπ Πεγοβῖος ὑμδῦ χοῦ ρτευα]εηύῦ δὲ 
Ἐρ]μαθρις απἀά δὖ Οτοίο ΤῊ αἱ]αδίοη5 ατοθ οαβια]»; απά ΟἿΣ 

Κπογ]εᾶσαο οἱ ἴπο οοπάϊδίοης οἱ Οµγίκίαη ΠμοισΏῦ ΙΠ. ο Ι806Υ 



χ]νΙ 1ΙΥΤΕΟΡΟόΟΤΙΟΑ}. 

ΑΡοβίο]ο απ ϱιρ-ΑΡροβίο]ο Ἀσο 15 50 ΙΠιρογ/εοῦ, θ]λαῦ 16 15 ποῦ 
Ροββίρ]ε {ο α111νθ αἲ ΟΟΠΟΙΙΒΙΟΠ5 ἨΙΟΓθ ἴΠαη Ῥγοραδρ]ε οἩ 019 απά 

ΤΙΔΏΥ Κἰπάγεά αΠε56ΙοΏ5δ. Τη ἃ {ΟΥΠΙΘΓ αρὶςί]ο οὗ δῦ Ῥαμ], ἐπ 

Ἐρίςί]ε {ο ὑπ ΟοΙοβδίαΏς, πο Ἠαυο ἃ βοιπθγ/]αῦ αἰπηϊ]ατ Ρρο]ετη]ο 

ἀϊγεσίοά ασαϊηβδῦ ἴ]ιο Ιηπογαθίης ἴθβο]θι» δῦ Οοοββας; απά 16 18 
ῬοββίῬ]ο ἐλαῦ ντο πα Επά ἵπ {πο εαγ]1αν ἀοοαπησηῦ Πϊπύς Ὦγ νἩΙοἩ 
Ἱνθ τη Ἰηέογρτοῦ ἴμο Ἰαΐῦεγ. Απά, οἩ ἴ]ο οὔμϑι Παπά, ἴ]πε Ἰεῦῦθυς 
οὗ Τσπαδίας υγ θεη Ἠα]Γ ἃ οεηύατγ Ιαΐ19Υ οοηίαΙη ΨΑΤΗΙΗΡΡ αρα]ηςί 
{πὸ 5ίγαησθ ἀοοΐτῖπας ὑΠ6 η΄ βργτεαάϊἴηρ ἴῃ ἐπ οἶ]ες οὗ Αβια ΜΙποΥ, 

πμίοἩ ΤηΔῪ Ῥομαρς 5ου 15 πμδῦ 88 ἔραϊῦ Ίνας Π|κ6 οὗ 688 εεεὰ 
ὙΠΟ ἢ νο 5866 σγογίηρ 1Π ὕπ6 Ῥδβύουϑὶ Ερὶδί]ο5. 

Βυῦ νο 5881] Ῥεσίπ ὮΥ ᾿ἰηὐθυσοραύῦϊηρ ος ερῖδθ]θς {παπδο]νες, 

δα ἴΠαη νο ΤηΔΥ ΟΟΠΙΡΤΘ 61} ΙΙ ΤΠΕΡΡ πα ὉΠ ΙπΓογιπαβΙοη 

σαϊπος {γοπα Οὔ 89110688. 
ΟὟ πούϊοθ ἢγϑὺ ἴμο ἀϊτοοῦ αἀνίορ πΠΙοα δῦ Ῥατπ] σῖνεν ἴο 

ΤΠποίἩγ απά ἜΤήα5 α8 ο ἴἨο ΠΙΔΏΠΕ6Υ οἱ ἐΠεῖτ οὐ ἴδαασμίης. 
ΤΠ6Υ ατα ποῦ {ο θοῦ απγ{ΠΙησ ΠΟΥ, 1Π νΙ6ύυγ οἵ {πα Παν’ ἀθγε]ο)ρ- 

Ἢ χηρηΐβ ἴῃ ἐπ ΟΠατο]ος οηἰγαβεθἆ {ο ἐλαίτ οἱο; Ὀαδ 61οΥ αγθ ἴο 
ταιζογα{ο {ο ἀοοίτῖπο Όῃμαῦ ὑπ6 ΟΠατοῃ Πδ5 Ἠε]ά ἔγογη ὑπ6 Ῥεσίτ- 
π]ησ. « ΑΡίάς ποια ἴῃ ὑπ ὑπίηρβ πηῖοἩ {ποια Ἰαςδί ]δαγηεά απά 
Παβῦ Ὀδεη α5δαγοά οὐ" (2 Τϊπι, 1}. 14).  ἨΗο]ά {πὸ ραξίθγη οὗ 

βουπά πονάς (2 Τάπι. 1. 19). «απατά ἴ]ιαῦ νηπΙοὮ 15 σοταγη θά 

απο περ” (1 Τίμα. νι. 20). Ῥοβίθῖνο βἰαϊοπιεηί οἱ πο τηΒΙΠ 

Ῥτϊποῖρ]ες οὗ {π6 10} 15 βασσεςδῦεά α5 ο Ὀθϑῦ εα{οσααγᾶ ασα]ηβ 
6ΙΥΟΥ. Απά βοῇ πηείῃοάᾶς οἵ πιθεθίησ Ῥογγοθιβίοης οἱ 86 ἔτι 

ΒΘΘΙΗ {ο πᾶν Ῥοευπ βροοία]]γ αρρ]σαθ]ο {ο {π6 οἰγοιπηαδίαησθς οὗ 

Όπθ  ΟΠτοἨθΘΒ {ΟΥ Ὑ]ο8θ Ῥοποβί ο Ῥαφίοτα] Ἐρίβί]θς πνογο 
πτηίαοη. ΕῸΣ 16 πν]] Ὦο οῬβεγνεά πας 811} ἐἨγοισ]ι ἴα ορίςέ]ος 

15 15 ποῦ 80 ΠΙΙΟἨ {1ο {41510 α5 ἴ]ιο Ἱγο]εναποῬ οἱ {Πο ποὺ {θαο]ι- 
ης {μαί 15 Ιηβὶρίεᾶ οἩ. ἜΤμο ορροπθη(ς οὗ ΤΙπποἩΥ ἀπά Τϊΐα5 ἆο 
Ποῦ 60Π1Θ Ῥ6[οτο 118, 6ανθ ῬογΠαβς ἴῃ 9Π6 ραγδΙο]αΥ {ο ὙΠΟ νο 

5181} τούτη, 85 ΟΡΕΠΙΥ ἀθηγίηπσ αΠΥ οατάῖπα] αγίο]ο οὗ ἴ]μα 

Οµτ]βήαη Οποεά. ΤΉΘΥ απο ποῦ περτεβεη{αά, {ΟΥ Ιηβίαηοθ, 5 αγ 

ἴμο Ἠογεί]οβ οὗ {π6 ἆαγ5 οἵ Ισηααβ, ἃ ἀθηγίησ ἴ]ιο ἀοοϊτῖπε οῇ 
{ιο Τηοᾶυπδύϊοη. Βαῦ ὑπ ὑθδοιίηρ ἢ πνλ]ο] ἴΠ6γ Ῥασιιῖ]ο {Π6 
πηνανν 15 αὐἰΐθ Ἰτγο]εναπθ. ΤΉΘΥ 816 ἑτεροδιδάσκαλοι; ιοί 

Ροβρο] 18 ἃ “ἀϊβενεπί (οβρο] 'Τηοϊῖν (θασμίησς απο (ἀΐνοι απ 



1Υ7ΤΠΟΡΟΟΤ/ΙΟ ΟΥ. ΧΙ 

βύγδηρθ᾽ {13 ὕποβθ ἀθρυθοδίθα ἵη δηούῃ οι ερἰςἑ]θ οὐ ὕπ6 Αροβίο]ο 
856, ὑπ6 Ἐρίδί]ο {ο πο Ἠεβργαινς (Ηεῦ. κ]. 9). Απά 5ο Φὲ Ῥαι] 
Βα75 1 Τ6[εγεΠοθ {ο δι: ““ἘΌΟ] ΒΗ απᾶ {σπογαπῦ αιιθβοηίησς 
το[αβε (2 Τιπα. Ἡ, 28). “«μαη {οοΗςδΏ ᾳθδθοηΙηβΒ...{οΥ 6ο 
818 αΠρτοβίαῦ]ο δηα νη" (Τη, 111. 9). Το Πονοίῖοα] ἔδας]ιους 
ἔΠεπιβο]νθβ αγο ἀρβοτῖροᾶ α5 τηεπι γγ]ιο “βἰγίνο αΏοιιῦ πγογάς {ο πο 
Ῥτοβύ” (2 Τίτη. 1]. 14); απά μαι ναΐη ἰα]]είπο απά «ργοίαπο 
Ῥαρρηπος ἢ αὖο βΡρο]καη οῇ πιογθ ἔπαη οποθ (1 Τήπι, νἱ. 90; 9 ΤΊ. 
Π, 16). Ἶ 

ΤῊΙΒ Ἱγγε]εναποο ἵη βρθοι]αδίοΏ, Ἡούθνοχ, 15. ποὺ ΊΠΘΓΕΙΥ [ΟΟ]ΙΒῊ ; 
10 15. ροβίθνεΙσ πηοπίθνοις. ΤῊΘ Ἠϊκίουγ οἱ το]ἰσίοη Ῥγοδοπίς 
ΠΠΑΠΥ ΙΠΦίΩΠΟΘΒ οἱ {πο ΙπδΙτπαίε οοηηαχίοη ῬείνιθἙη ναρΊιο απἆ 
αηπηεαπίησ ΤΠΘΟΙΥ απά αρεατά ου πιπηογα] Ῥγασθίσθ, ΕῸΡ ἴλα 
Ἰηθν δ. 0186 «οΏΒΘΦἹεηοθ οἱ Ἰαγίηςσ βίγοςς ἴῃ το]σίοις πιαξίθυς ΟΠ 
ἵορίος ΠΟ Ἠανθ πο Ῥτορου βἰσηίβομησο ἴῃ το]αδίοη {ο 16 18 
μα τε]σίοΏ οθ8565 ο ὍΘ α ἰταδποτίπγ σιἰἀάο 6ο οοπάποξ, 
Μγείοίσπα εΠποοπταρθς ἴλμο αβοθθῖο Ἠαλδ]έ ἴῃ {π6 Ῥοδῦ απιά ρατθςύ 
5015 γγηοτη 10 αὐθγαοῦς, απά 5ο υἰςμάταννς ὑΠ 6 {γοπα ἴμο ἀδε[ιαχσο 
οὗ ΟΟΙΠΩΠΊΟΠ Ἠπππαη ἁπδίος. Απά θη 16 Ίας Ῥασοιπθ ἴ]ιο Ργορογῦγ 
οὗ Ποδοθ ἩΠοβο Ῥαβδίοης απο ιπητα]γ, ἰδ {ατηΐρμες ἃ οἸοα]ς {ΟΥ 
ΠηΤΩΟΤΑΙΠΗΕΥ απᾶ οχἰίχαγασαποθ οὗ 9ΥθιΥ ἸΙπά. Τη Ῥοῦμ ἀἰγθσξίοηβ 
ού Ῥαπ] βανν ἴμο ἆαησος οἱ {ο ἑτεροδιδασκαλία ασαϊηςὲ νγ]]ο] Ίο 
πατηεά ΤΙπιοῦΗγ απά Τήΐας; Ὀὰὺ Π 6 πποτθ Ππηπηθά1αΐθ ἆαπσου γγας 
ὕμαῦ οὗ απᾶιο δϑβοθύϊοίβιη. “Τ]μο ϑρί τὴν βίη ΘΧΡΥΟΒΕΙΥ,’ Ίο 
Ὑήζες, “ ὑμαῦ 1η Ἰαΐου παον 5016 5118}] {811 απγαΥ {οσα ἔ]ι ΤΙ, 
δίνη Π66α ἢ {ο 6Ἠοβθ ΠΟ « {ονρίά ἴο ΠΙΕΤΤΥ απά οοπηπηαά {ο 
θὈδίαϊη {Τοπ πηθαῦ», ο] ἄοά ογοαἰθᾶ {ο Ὀοδ τοοθῖνοᾶ ΜΗ 
ὑμαη]κασίνίτς Ὦ7 {παπι ὑπϑὺ Ῥε]ενο απά Ίκπουν ὑπ6 ἐξ] (1 Τίπι, 
1γ. 1-4). «Απά αραῖη ιο ἀθο]ατος ὑ]ιαῦ “ἴῃ ὑπ6 Ια5ὲ ἆαγς σιῖονοιις 
Ότηςς 0711] οοτηο”; {οΥ ὅπ τοβι]{ οὗ {Π|5 τπηγθα] τε]ἰσίοη 1011 Ῥο ἔἶιο 
ΙΠΟΓΕ8ΒΘ οἱ {88ΟΠΘΥ5 ὙΠῸ “«Ἠαγο {ο ἔοττη ο ϱοἀ1ίποβς, θα Ἠαγο 
ἀεη]θά ο Ῥούπογ ἔ]ογθοί” (2 Τίηι. 1. 1 Β:). “(Οὐ [Πθ56 ατθ ἔ]ιο 
ἴλαῦ ΟΥΘΘΡ Πίο Ἠοίβθ6Β, απᾶ ᾖα]κο οαρίϊνο βΙΠΙΥ νΥοτηθη ]αάθη ΝΥΙξΗ 
8ΙΠ8, Ιεά απναΥ ΟΥ̓ ἀϊνοτς 11805, ενου Ἰθατηίης, απά ηονογ αὖ]θ {ο 
ο0Π1Θ {ο ἴμε Κπογ]οᾶσο οἱ {μο ἐπαθῃ. Βιο] σγανο ἱτοσι]ατίδίον 
816, ἃ5 γεῦ, πο ἀοιδύ, ἴῃ ἴμο {αύιτο: Ῥαῦ πενεγί]ε]οςς ὑπ 
ΑΡοβί]ε 15 οαγα{] ο νᾶ ΤΙΠΙΟΘΗΥ αβοιῦ ΠἱΦ ούΏ οοπάιιοξ ἴῃ {Π6 



χ]νΗϊ 1ΥΤΠπΟΡΟΟΤΙΟΥ. 

Ργθδεποθ οὗ ππάπο Ἰορπος ος πη αδοθθοΐρπι. “Έ]εο σοιη{α] 
1α81ς (9 ΤΊτω. 11. 99): “ Καερ {]γδε]{ ρατο (1 Τηπι. ν. 23): ἴΠαῦ 
19 ορβεηΜία]. Βαὺ οηἨ ἴ]α οἴπεγ Παπά ἆο ποῦ σίνο ΔΏΥ βαποῦΙοη, 
Ὦγ γοι Ῥγασβῖσοθ {ο αδοθθοἴδτη νγη]ο]ι πηᾶΥ ϱθ ΤΠ] ΤΟ {ο Ἠθα]{1 : 
«Το πο Ίοησετ ἃ ἀτίηπ]κοτ οἱ παίετ, Ὀτὺ 86 ἃ 1016 πΊπο {ο ἴγ 

βέοπιασ]’ς βαἷα, απά πο οὔὔθη Ιπβτπηϊσιος (1 Τήπη. ν. 28). 
ΊΜε Ἠαναο 56εΏ ὑμπδὺ ὅπ ἐθδοῃϊηρ ασαϊπςδό ὙΠΙοἩ {πο Ῥαβδίοτα]ς 

σῖνο ννατη]ησ 15 ἸΥτε]εναπίό {ο τε]σίοη απᾶ {]εγείοτο Π]κε]γ {ο Ὦο 
πηΙβοΠΏΙθνοις ἢ Ῥτασθοθ. Ῥαΐὸ πο πηαδὺ {πγ {ο ἀεετπηίπε 105 

ολαγασίον ἃ Π6έ]ο ΤΠΟΥΘ οἸοβθ]σ. ἼΤἨΠο Ἠ6τθβΥ-- {ου 50 6 τηαβῦ σα]] 

10- -Ὕναδ οβδβεοηΙα]]γ 9 απΙβΗῃ. 39ο ΠΙΠΟΙ 15 Ῥ]αϊπΙγ Ἱππρ]εά απᾶ 
ΠηΙΡ{ Ῥο Ῥογπθ ἴῃ πι]πᾶ. Τὴ πηθη ««πποδο τηοι{Ώ πιαδῦ ο 

βίορροᾶ” ατο “βρεοία]]γ {με οὗ μα οἰτοαπποϊδίοη” (ΤΊ. 1. 10). 
ΤῊΘ {αβ]65 6ο σῇ] πο Ἠεεά 15 {ο Ὦο σίνεη αγθ «{ους] {αῦ]ες ἢ 

(Τη. 1. 14). ΤῊΘ ορροπεΠύς ασα]ηδὺ ποτ ΤΙΠΙΟΙΙΥ 15 {ο Ὦο οἩἨ 

Π15 σιιαγὰ “« ἀοβίτο {ο Ὦο Όεαομετ» οὗ ἴμο Ίατν. λοισ]ι {Π6γ τπάε- 

βύδηα ποϊθ]αεγ π]αῦ ὑΠΘΥ 58, ΠΟΥ Πυθοῖ μον οοπηΠάεη{Θ]γ Δ για ἢ 

(1 Τπη. 1. 7). Τῦ 15 ὑΠ6 “Πρῃύηρβ αὈοιῦ ὑπ Ἰανν ” ὑμδῦ αγθ Ργο- 

ποιηοθά ἴῃ πε Ἐρίδί]ο {ο Τίσα {ο Ῥο «απρτοβίαδΙο δηα νϑῖη" 

(τή, π. 9). Τπαβ, πΠαῦενον {Πο στοψ{Ἡ οἱ ἴ]ιε ΠΘΓΘΡΥ τπαΥ Ἠανο 

Ώθευ Κρ, 16 Ἠας 105 τοοῦβ ἴῃ πάαίϊδτι. Ίο ατα ποῦ, οὗ οοΙΥΑ6, {ο 

οοΏ{156 {68ο ΔΡοβίΙ65 οὗ πονε]ῦγ πνΙξΗ ὑΠ6  πάαϊχίπσ ορροπθη{ς 
πἨοπη ο Ῥαπ] Ἠαά ἴο {80ο ἴῃ εαΥ]Ι6Υ ΥθαΤ5. Τηεγε 15. ποί]μΊης 
Ἠθγο οἱ δὴν ΙΠβΙβίΘΠοθ 1Ροη οἰγοατησίβδίοἩ, ΟΥ 1ΡΟΠ ἴῑια ρεγρείια] 

ορΗραίοης οἱ πο Μοραῖο απ. ἜΤμαϊ 15 πον ἃ ἐπῖης οὗ ἐπ ραςὲ 
νη {πο Οία Βοοϊείγ. ΟἨΠτιβθΙαπΙ{γ πα στο {ου 198ε]{ ἃ 
ΡοβΙοη Ιπάερεπάεπῦ οὗ ο αάαΐδτι, (ποασ] πο ἀοαδί 105 Ππάρροει- 

ἆθπος νου] οπ]γ Ῥο ΠΗ1Υ αρργεοϊαίθᾶ ὮΥ 155 οὐσῃ αἀπεγεπίς. 

Το ο 67ο οὗ 8 βύγϑηρϑ ΟἨτΙβΗαΠΙΟΥ τᾶ 50} ἃ ύαπίδῃ βοοῦ, 
Ῥαΐ 16 πα ποῦ 80 οοιπίεά Ὦγ ΟΠνκαης {Ἠθιηβο]νος. ο δυίδ] 
ὑποιρ]ῦ σου] πθδοθββαγ]γ ΙΠπβιεπος θη Ῥγοισ]ὴῦ αρ ἴῃ {ο 
ΒΊΠΟΒΡΊΘΥΘ οἱ ἴλο ΒΥΠΔΡΟΡΙΙΘ απά ὑπ {επαρ]θ, θαῦ ὑπ Ιπβιιεησθ 

πΝου]ά ἨατάΙγ ὍΘ οοΠβοΙοιΙΒΙγ [6]. Απά πο ἠπά ἐμπαῦ Πο ορρο- 
5:10 γηῖο] ΤΙΠποΝΥ απά Τιῦαβ σοῦ {ο οΏθν {ο ἴμο πονε] 

ἀοσαΊποβ μαι Ἴετο ραϊπ]ησ Ῥορι]ατίόψ, τὰ βισσοβίοά ποῦ 

Ψθοβ1186 ἴ]ο ἀοοῦτΙπθβ ὑοῦ «θίδῃ, θα Ῥοθσαιβο ἴἨΠ6Υ Ί6γθ 
[αρα]οιβ απά ιδ Ιγίηρ. “1 εχλοτιοᾶ ἴἶιαθα,” ντος δὲ Ῥαι] ἴο 
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ΤΙΠΙΟΙΗΥ, ““ὕο ἴατιγ δὖὺ Ἐρβοβας,...ὑλαῦ μοι πηϊρη{ζοςβῦ «Ἠαχσο 
οογῦαΙη ΠΊθη ποῦ {ο εαομ ἃ ἀῑπεγεπί ἀοοίτίπε, ποθ} {ο σἶνο 

Ἠεοᾶ {ο ἔβ 0165 απᾶά επά]οδβ σοηθα]οσίθΒ, ἴ]ο υΠΙο] πηΙςίθΥ 

αιθβθοηῖησ» ταί]μεν {Παπ ἃ ἀἱδρεηδαδίοη οἵ ἀοά νΏῖο]ι 15 ἴῃ {810} 

(1 Τη, 1. ]---θ). 9ο Ἰο Ὀ145 ΤΊῦαβ. «έβπιπ {οο[δΏ ααοβθοηίησς 
απά σοηοεα]οσίθΒ " (ΤῸ. 11. 9). 

Ἠγ]μαίῦ ἔπεπ απο {μερο “ ροηοα]οσίοςβ ἢ πΥΠΙοΗ ὑπ6 Αροδίιο Ππάς 5ο 

ἀπ} ὁ ΤῊ αΠβγοΥ γΠαῦ Ἠα5 Ῥεθι τηοϑῦ οΟΙΗΤΠΟΠΙΥ σίνοη 6ο 
{815 αππθβϑύϊοη οἵ Ἰαΐο γθαΥ5 Ίαδ Ῥθεῃ {οππά 1π {πο ροθου]ίατ ἐθηοίς 

οὗ ὑμ6 αποβύϊοβ. Τὸ ηαβ Ῥ6ευ βιρροβθα ὑπαῦ ἴγασσβ οἱ ἃ Κιπά οὗ 
1 αζα]βῦίο (ΠποββΙοϊδΠα ΠιαΥ Ὀ6 οὰπα ἴῃ ἴμπο Ἐρίδεο ὑρ ἐπθ 

0οοββίαηΒ, ]ιαῦ 16 Ώθοοππες ΤΙΟΥΘ Ῥτοπαπθη6 ἴῃ πο Ῥαδίογαίς, 

απά ὑλμαῦ Ἱνο 566 16 ἴῃ ΕΠ] νίσοαν ἴῃ ὑπ Ἰμείίεις οἱ Τσπαβίιβ. 

Απά ΠΟ οΡΙΠΙοηΏ ΟΠ ὅπ οοπαΙδίοη οὗ ρατθίθς ἴῃ ο εατ]γ Οτο] 

Μ ΠΟ. ας Πο δυύμπουυ οἵ Βίβπορ Ἰήσ]ίίοοί οαπ Ῥα Πσ]ί]γ 
ἰγεαθεᾶ, οὐ ἀἰδοαγάοά πιῦποιῦ {πο τηοδῦ οαΓο[αὶ οχαπιΙΠαΜΙΟΠ. 

Ύο βΜα]1 ὑπ βᾶνθ {ο βου αῦηβθ πΙη αὐθεηίοη {Ππ6 Ἰαησαασο οὗ 

ἴΠο Ῥαβίοτα]ς ὕο ἀθζεγπαϊηο θύμον 16 αΠογᾶς αιιβιοϊεπὲ σγοιπὰ 
{0Υ ΟἿ αδοτ]ρίησ ὑπ6 {6 ἀποβύϊο ο ἐμο {ΠΙνο]οις θεαο]ίπς οοη- 
ἀειηπεᾶ ὮΥ δὲ Ρα. 

ΟΕ ειπε Ῥεσίηηίηςς οἵ (ΠΟοΡΙΙΟΙΑΠΙ Ὑθ ΠΟῪ ναιγ 056. Ίο 

Απά 1Ὁ {ὉΠ} } ἀενε]οροᾶ ἴῃ ναγίοιβ [ΟΡ ΠῚΒ ἴῃ {πο 5οοοπά οθη{ΙΤΥ, 
88 ΒΟΟΠ 85 ἐμπο ΟΠΊΤοΙ ἢϑα Ῥοσοππε αβεοίαοᾶ Ὀγ Οὐθοὶς βρθου]δέϊοῃ ; 

απᾶ {]ετο 15 πο βεγίοις Ἠἱδίογίοα] ἀϊβποα]όγ ἴπ ἴῃο γαγ οἱ ΒΙΡΡΟΒ- 

ης 1ὖ {ο παγο Ῥεεηυ ογγοπύ αὖὐ Βρήμεδας ας ΘΓ] α5 ὕΠ6 γεαν 67. 

Ῥαΐ οἵ ἀῑτεοῦ ονιάεησεο Ὑα Ώανο [1016 {ο Ῥτοάασςθ,. ιο ἔθιτη 

ἀποβθῖο 18 ΡΘΠΟΘΤΑΙΙΥ ἴαΚειπ {ο Ιπο]αάο 8411 ἴλοβο πο Ῥομδί ἃ 

βαροτίου Κπον]εάσε οἱ βρίτιθια] ἐΠ]πσςδ {ο ὑπαῦ Ῥοββοβεεά Ὀγ ὑμὶν 
ηθδίσΏΡοισς; απά ἴ]ο (ποβῦίος οἵ ποπ ΠΙβύοςΥ {6]]5 5 οοή- 

αἰγισίεᾶ εἰαροταίο ἐῃΠθοτίε5 ἂ5 {ο πο ρτθοίδο τε]αδίοης Ῥοδΐνεαη 

οἆ απᾶ ΗΒ αΠίνεγςο, 85 {ο με οτΙσίη οὗ 601], 88 6ο {πο ναγῖοιβ 

ταηΏ]ς» αηᾶ ογάοτ» οὗ ογθαῖεᾷ Ὀείησθ---Πθογίθβ πΥηΙο] τερο] 6Υ6υΥ- 

0ΟΏ6 ΥΠΟ ΠΟῪ θχαΤΗΙΠΕΡ {ΠθΠῃ, ΙΠΒΙΗΙΟΗ 8 9Π6 6615 μα {ευ 
806 αὐἰῦθ απγοτ]βαΡ]θ ν]ιεγο ὉΠΘΥ ατα ποῦ ἀεπιοηβίταβ]γ απβοίθη- 
ἀϊῆο οὐ αὈδιτά. Τὸ 15 ποῦ ηΘΟΘΒΡΑΣΥ {ο εχρ]ΒίΏ Ίου παθιιγα] ἵνας 
ΒΙΟΙ ἃ ἀεγε]ορππεηπό 1Ώ ἴ]ο τε]σίοη οὗ ᾿οδας θη Ὀνοιρῦ 1πίο 

οοπύαοῦ πι (πΤθεὶς ΡΙΙΙΟΒΟΡΗΥ; ο 5ο 9η {ο Ροϊηῦ οιῦ ἴμαῦ, 

ΡΑΣΤ. ἘΡΡ. εἴ 
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Πούπθνογ {16 165 15 ὑπαῦ βιιο] ὑοαομίησ ναςδ Ῥορα]αν ΠΠΥ γοατβ 
]αΐθΥ, ἔ]ιογο 15 πο οθγίαΙη ὑγδοθ οὗ 1ὖ 1Ώ ἴ]ο Ῥαδίοτα] Ερίβί]ος. 

Το Ῥεσίτι πὶ, 16 μὰ 5. Ῥαυυ αοα{εΙΥ Ῥοϊπίθᾶ οαῦ ὃν ἨΓαῖςς ὑπαῦ 

Ίπησπασο 15 ἀϑθα ἴῃ Πο Ἐρίδίιο {ο Τ1ΐ618 οἱ Π6 ϱἴχαπσο {θασ]μεις 

ὙΠΟ 15 ααἰϊῦθ Ιποοηβὶςύοπῦ ΥΙῦΗ Π 6 οἸαῖπαδ πηαάθ ὮΥ ὑπ Οποβύϊοβ 
ἢ ΒΟ ἨΙ5{οΥΥ Ἠαβ πιαάθ 15 {ατηΙΠαγ: “ ΤΉΘΥ οοη{ε5ς ελαῦ 
Ώιογ που ο βαγς δῦ Ῥατ]---θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι (Τ10. 1, 

16). Ἐου, ΒΙΥΘΙΥ, ὁμολογοῦσιν ποι]ᾷ Ὦαο 8. πιοδῦ Ἱπαρρτοργίαζα 

ποτά ο απο οὗ μα οἰαίπῃ ῦο ἴ]ο εχοερῦϊοπα] απά βαρετ]αίῖνα 
Κπον]εᾶσε οὗ ὑμ6 ΦάΡΙ6ΙΠΘ ραῦ {ογπατά Ὦγ (ποββο ἴθασ]ιθιβ ; 

{λμοῖτ οἸαίπῃ Ίνα5 ἩΠΟΥΘ ἴΠαη ἃ ΄οοη{ΘβΣΙοη, 15 παδ ἃ Ῥοαδῦ οὗ 

οχε]ιβῖνο Ῥτϊν]]εσθο. Απά θη ἴθ ὑπ {ο {Πο Ῥήμταδες 1Π ἴμο 
Ῥαδίοτα] Εριδί]ε5 ΠΟ 816. βαρροβεᾷ αἰβυϊ ποῦν {ο Ιπά]σαίθ 

(ποβίῖο ἀοοίτίπθ, πο Ηπά ἴλπαῦ ὕμϑυ αβογά Ῥαΐς δὴ Ιηβεσιτο Ῥαβί5 

{ΟΥ ΑΠΥ ΒΙΟ] ορἰΠῖοη, απᾶ ἴπαῦ ἴῃ ΘΥΘΙΥ 0856 ἃ ΤΠΟΤΘ παβιτα] 

αχρ]απαξίοη 15 βασσορίοά Ὦγ 86 οπής] τους απά αβϊη] 665 οὗ πο 

ὑθϑοῃϊηρ ΠΟΥ οοηβ]ἀεταίίοη. “πη σεηοα]οσίος αηᾶ βἰτ][ος απά 

Πσμίπσς αροαί ἴμο Ίαν βαγς ού Ῥατ] (ΤΊ. 111. 9), {ου ἴπεγ αγα 

απρτοβίαβ]θ,”. Ώο ποῦ ρἶνο πθρᾶ {ο παγί]ῃς δηα επηζ]οβθς σθηθ- 
αἱοσῖθς πγπῖοη Τα] βίου ααεβθοηῖηςσς (1 πα, 1. 4). Νον ἴμο 

61οβ6 αββδοοϊαΏ]οη 1Π πο {ΟΓΠΙΘΥ Ῥᾶδδᾶσο οὗ ἴμθ γενεαλογίαι σι] ἢ 

μαχαὶ νομικαί, ' ΒΡΊῦΊΠς5 αΏοιῦ {Π6 Ἰανν,᾽ βποα]ά οὗ 1561} ἔεαο] τ 
(λαξ οτε 15 πο Όποισηῦ οὗ Ίοησ βἰτίησς οὗ οππαΠαΘΙΟΠ5 οἱ 690Π5 ΟΥ 

8Ἠρο]5, ΒΙΟ α5 ΙΥ6ΠΦΙΙ5 ΒΡΘΔΙ5 οὗ ἴῃ Ἰαΐ06γ ἆαγ», Ῥαῦ βοπιθ Βρθοι- 

Ἰαύϊοη ΙΠΙΤηα{ε]γ α]]ιεά {ο ἑπάαίδτη. Απ Ὧν Ἠοτ{ε] βθοιὴβ {ο Ἠανο 

Ροϊηζεά ουὖ ἴπο ἴταο οχρ]απαθίοη. ϱΜΥΙΙ5 απᾶά σοηθα]οσῖος᾽ 
οσστ 1Π ΒΙΠΗΙ]ΔΥ οἷοδο οοηηοασίοη 1π Ρο]γοῖας (απ. 9. 1); απά ἴ]ιο 

ΗΙβ{ογΙαΏ 866115 Το τείοΥ {ο {ιο ΙἹεσοπάαχγ (τοσῖς πιγἰ]ο]οσίθς, θᾶ 

ἴμο οἷά νου] βοτῖο» αροιιῇ {μα ρεάἴστορ απά ΒΙτί]ι οἱ Ἠθγοθβ. 80 

ἴοο ΡΗΙΙο Ιπο]αάθΕ Πα. τὸ γενεαλογικόν 811 {π6 ριϊπα]ἑῖνο Ἠϊβέουγ 
ἴῃ Όλο ῬοπίαίθιοἨ. Απα νο πον ἐ]λαῦ Ιοσοπάς Ἰαά Όσοι τη] {- 

ΡΙεά ἁπτίης ἴμο Ἰαΐοντ Ῥογίοᾶν οὗ Ἠερτον ἰδίου ἃ5. ζο ὑπὸ 
ΡΩΥΙΔΥΟΗΒ απᾶ ὉΠ ΘΑ Ἠθγοςβ ἴῃ ἃ ἆεσγοο {οΥ νγ]οἩ {λογο 15, 
ΡΘΥΊΙΔΡΒ, ηο ρ8γα]]6ἱ οἱβανγμαγο. Όιο Ῥγαπο] οὗ ιο Ἡασσαάα]ι, οὐ 
Παβία νο οοπΙΠΙΕΠ{ΑΥΥ οἩἨ πὸ ΟΙά Τοβίαπισηξ, ννας Γα1] οὗ βιιο]ι 

Ιορειά; απὰ ἴχασες οἳ ο ονίρλ Ηαρραᾶοί Ἰανο Ὄεοι {ουπά ὮΥ 

1 σι αϊδεϊς ΟΠιγἰεεαπι{ῃ, Ῥρ. 195 Π, 



/ΙΥ7ποβρυύόΡΙΟΥΝΥ. |] 

ΒΟΙη6Θ ἴῃ ἴ]ο οαποπ]σοα] Ὀοοίβ 0Πδιηβείνο. Τη ὕΠ6 οπτίοαβ Ργο- 
ἀπούϊοῃ οα]]εᾶ 086 Ὠοοί οἱ οωὐϊζθεξ Ὑνθ Ἠ8νθ 8. οοηβρίοιοὰ5 Ῥτουί 
οὗ {μα αἴτοδς Ἰαιά προηπ σεηεα]οσίθβ 5 ἴμθ Ῥαδορ προη Μ ΠΟ. 

]εσεπάς ππὶσμῦ Ὀ6 τεατεά1. Ιπάρεά ἴμο οαγο πο] νη]οἩ {αΠΙΥ 
Ρθάΐστθες 616 ργεβετνεά 15 Π]δίταυεά ὮΥ {πε τεπιατ]καὈ]ο σοηθα- 
Ἰοσίεβ Ιποογρογαῦεά ἴῃ Όνο οὗ ὑπ (4οβρ6Ι5. Τπεγο θα, {ο Ὦα 

8116, βρεοία] ΤΘ6ΒΡΟΠ5 ΜΏΥ ἴπαδο 5Ποπ]ά ο οοαπίοαά οὗ ἆθαρ 
Ἰηζογεςό {ου ΟἨτΙδΗαΠ5; Ῥαῦ πο [αοῦ Παῦ σοηεα]οσίθβ Ίνθγα 
γοσαγάθά αξ αρρτορτίαζο βαρ]οοῦς {ου οὐτίοας απά τοβροοθ{] 

επαιΙτγ ππαΥ ο ορία]βῃεά {Τοπ ΠΙΑΠΥ οἴμεγ 5οά1σθ5. ἸλΠ6ῃ 

ἴμο Ῥαβίοτα] Παίΐαυ», ἴπεῃ, 0611 ὰ8 ὑπδῦ σοποα]οσίθΒ απά Αἴγ]ορ 

αΏοαῦ ὑΠ6 Ι.1Υ απά {οοθΏ ααεβδθ]οπίησς {ογηηαᾶ ρατῦ οἱ γμε βίου]ς 
1η ἰχαάο οἱ Πο πον εβοΠΘΙΓΑ, 6 4Τθ ηοῦ θα ο Πίη]ς οὗὨ δὴν 

βρεοϊα]]σ ἀΤθεὶς ἨπΠθς οὗ βροοι]αίθίοη, θαὺ οἵ Ἠερτεπ Ἰεσειά απά 

εββαΙβίτΥ. 

Οποε ΠΟΤΕ, ὕΠ6 ' ορροβΙΙοη5 οἵ {πο Κποπ]εάρςο {αἱ56Ι7 50 οα]]οά ἢ 

(1 ΤΊ. νἱ. 90) Ἠανο Ῥ6εη βαρροβαᾶ 6ο Ἠανο τοίεγοηοθ ὕο οδγίαῖη 

Ῥθδου]ίαγ ὑθηθὺβ οὗ (ποββοΐριι. Απά 1ὖ 15 τις ὑπῶῦ ἃ ἀποβθῖο 
ἴδασ]ατ, ΜατοῖοΏ, ἨΘΑΤΙΥ α. οθηῦἁτγ Ιαῦς Ῥριαρ]δοᾶ ἃ Ῥουις 
οη/]1Μ]οά :ἀντιθέσεις, “"ΟΡρΡροβίθϊίοη5 οὗ ἴμο Ο]ά απᾶ Νὸν Τορία- 

τηθηὐβ᾽ ; 8ηα δα. Δ} τα {παί ἴ]ο Ῥῃταδο ψευδώνυμος γνῶσις 18 

αϑϑα Ὦγ {Πο Εδύμουβ οἳ πο βθοοπα απά λιτά οεηύτίες ἃ5 Πανίησ 
αρθοῖαὶ αρρ]ΙοαὈΙΠ{Υ ο πο οοηῦχοναιβίθ ἴῃ ψΠΙοἩ {16 Ἴογα 

{Παπιδε]νες Ιπύετοβίεά. Βαῦ βοῇ οοΙποΙάεΠοθΒ 816 ΤΩΘΤΕΙΥ γογρα. 
Τμο {αοῦ ἴχιαῦ ὑπ6 οτυποάοςχ οἱ ]αΐ6εγ {πηρς οιασΏῦ αρ ἃ Ῥηταδε οὗ 
οὐ Ῥαιι] νυπΙοἩ τη]σ]ῃί ΒΘ 45 α οοηνοη]εΠπύ 1η]ββῖ]ο {ο Ἠατ] δὖ 

εἀνοιδατῖθς 15 ἃ [αοῦ ποῦ 5ο θη γον π] πού ρ8τα]]ε] ἵπ Ἰαΐεν ἆανβ 

ιαῦ 16 πορᾶ ο83156 15 ἴο ἀθ]αΥ Ίοης ουεΥ 105 εχρ]απαθίοη. Απά ἴῃ 

ἐταῦη, Όλο Ρῃταδο ποι]ά Ῥο αιΠίο Ιπαρρ]]οαΏ]θ {ο Ματοίοη, ο 

(ἀαρρίίο 15 σεποτα] ἀεβοτ]ρῦίοη 8 ἃ ποββο) ἀῑά ποῦ οἰαίπῃ ὑῃ6 

ΡοβΒΘΒΒΙΟΏ οὗ γνῶσις ἴῃ ΑΏΥ πιαγ]κοᾷ ἆαρτεθ. ἩἨοψενον, 15 15 οηΙγ 

Ἠθτο ποθά{α] {ο ροῖηῦ οαῦ επαῦ ἃ αιΙίοθ παύιτα] εκρ]απαθίοη οἵ 

{Πο Ῥῆταδο ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως Το]]ουνς {ποπα ὑΠ6 

1 Τη {πο οπτίοας {πθαίῖδο οοποθτηῖηρ 96 15} ϑη {165 ΙΤοπρΙΥ 
αὐὐτιραίαᾶ {ο Ῥ]]]ο (ρτϊη{εᾷ ἴῃ Μ{]ιγορτεξεῦψέίσοπι, Ώ8β]ε 15650, ΡΡ. 2956 8.), 
ὃ σοοᾷ ἄεα] οὗ 6Ρραο0ο ἵ5 ἀενοίεᾶ 1πΠ 116 ΠΙΑΏΠΘΥ {ο 8 ΕΠΙΙΠΙΘΥΑΡΙΟἨ οὗ 
ἴλο ἀοροσπᾶαπίς οἵ {πο αηἰθάΙ]ανίαη ῬαῦτίαχοὮς. Β66 σειοίδ]ι ϱμαγίεγῖι 
Ἠευίειυ ἴον ό8Ώ181Υ, 1898. 

ἄ 2 



1 1ΥΤΠΟΡΦΟΤΙΟΥ. 

οοποδρ{Ίοη οὗ {με Ἠεγοθῖσα] {θασ[ετς αξ οαβα]ςσα] ἀοοῖζονς οἱ {Π6 
αν, ννηῖο]ι Πὰ5 δῦ Ώοεπι βιισσοδίθα, ΄ΑπΙΠΕΡΕΡ”--οΡΡΟΒΙΔΒΙΟΠΒ---- 

πη]ση6 πνθ]] ἀαροτῖρα “0Π6 οπά]οςς οοηὐγαβύβ οὗ ἀθοϊβίοης, {οππᾶεἆ 

οη επά]θοβς ἀἰδιποίοπς 1,” Ὁ πγπ]ο]ι ὑΠ6 οαβιςίτΥγ οἱ ἴμε ΒΟΥΙΌΘΒ 
Ν5 οοποθγηπεά. Απά αἱ]αβίοη5 ΤΥ 6 {γασσά ἴῃ {πο (οβρο]β 
Ώπειηβε]νες {ο {5 οἰαῖπι οξ {πο 5οτ]ρες 6ο ΒΠΡοΤΙΟΥ γνῶσις; ὕΠ6 
183ΝΥΟΥΑ, {0Υ 1Π8ί8πΠος6, Ί6Γθ τοργοβοῃεά {οΥ Ἠανίησ {αΚεη ανγαΥ ὑπ 6 
Κογ οὗ Κπον]εάσο (τῆς γνώσεως, ]μικο χΙ. ὅ9). 

Τ]ι68ο 816 ο ΤΠΣΙΠ {68ΤΙΤ6Β ος πο Ἠετοίίσα] ἀοούγιηθ {λαί 
Ἠανο Ῥθει Ῥτοισ]αί {ουνατά ἃ5 βασσοςθίησ αβηπ]θῖος στ (ποβ- 

ὑϊοίβιη ; θαῦ νο Ἠανο ἔοιιπα ἃ ΤΟΥ παίαταὶ ἂδ νγθ]] 45 α ΤΙΠΟΤΕ 

οχασῦ οογτεβροπᾶσποο ἴῃ ἴμπο βρεοι]αθίοις οἱ «θιπίδῃ ἀοοῖοτΒ, 

δα {18 αστθθς σνε]] νι {ιο σεπεταΙ ἀεδοτιρίῖοη οἵ {μα Πετγοῖῖοα] 

ΠΥ{ΗΡΒ 88 6ου]5δῃ. 

Ἡ Ἠα5 Ῥεοη γσθᾷ Ἱπάεεά Ὦγ Πσ]οοῦ απᾶ οἴμετς ἴμαῦ {ο 
ΘΔ] ΘΙ {οΥΊη5 οὗ ἄποβθῖο 6ΓΤΟΥ 616 οἵ 1 ανΙδ] ογ]σίη; απ ὑπὸ αἲἱ 

(ἀΠοβ{Ιο8 Ίνεγο αοοιβίοπηθᾷ {ο ὑγθωῦ πο ΟΙά Τορίαπιοηῦ ὃἃ5 ἃ Πο]ά 

{οΥ πιγβ/]οα] 5ροοι]αίοη. ἜΤ]αγ αἱδο θοο]ς ΠΙΟ] {Πο Βαπ1θ νίθιγ οὗ 
λαο Ἱπιρατ]{γ οἵ πιαθίεν α5 15 ἨΙπίθἁ αὖ 1η ὑπ ῬαδίοταΙ. Απ 

[Π616 15 πο ΤΘΒΡΟΩ [Ὁ ἀεηγίπσ ἴπαῦ (ἀποβύϊο ἀοοίτίπε; ἴῃ ἴμο 

Ίαγσθ 86ΠΡ6, ΠΙΔΥ Ώανθ δα 105 τοοῦς 1η εαοβῖηπς βαοἩ ας ὑπδῦ 

ἀεβδοτιρεά τη ἴμε ῬαβίοταΙ». Τῦ ΤΠΔΥ Υ6ΓΥ ΡοββίΡΙγ Ἠανο Ῥεεη 
ῥτερ-ΟΥ]βαη. Βα οὗ (ποββοϊῖδπι, ῬγορθτΙσ 5ο εα]]εᾶ, {πΠῸ 

(ἀποροῖβπη οὐ ὕΠ6 βεοοπά οδηΜΙτΥ, ΥΙΟ νγαβ ο]οδε]γ α]]οεά νσ] 
Ώουθί]ο νίονς 38 {6ο ὑπ6 Ῥϑύβοῃ οὗ ΟΗτὶδὲ, ἔμογο 5 πο ἀἰδάποξίνο 

γᾶοθ ; απᾶ ὕπτι5 Το 18ο ὑπ θυ “ποβύϊο ̓  1η Υ6ίθΓΘΏσθ {ο {π6 

Πεγοαύ]σα] {οβοβατ» οὗ Έρ]εδας απά Ογοῦθ 15 βοιῃηθυ δῦ Τη]5] δα] ηρ, 

88 16 ΙΠΙΡΟΤΊΡ ΙΠ{ο ΟἿἹ' ἆοσοιπηθηῖΒ {πο Ιάθα5 οὗ ἃ Ἰαῦθι ασο. Τηετο, 
15 πούλµ]ης πλαύενεγ βρεοϊΠοα]]γ (ἀποββῖο; ἴ]εγο 18 τη πο λα 18 
Ῥορῦ οχρ]αϊποά 45 ἃ θυ θη ἀενε]οριπεπό. Απά αἱὐ]λοισῃη πρ 15 

ποῦ πο Ῥ]αοθ {ο εΠ{ΘΥ ΟΠ δ) οΠπ(ΠΙΤΥ 88 {ο ἴ]ο Ἠθταβίος ἐγοαίοά οὗ 
ἴῃ ἴλο Ἠρίβδί]ο {ο ὑπ Οο]οββίαη», 1Ὁ 15 Ῥτοβαβ]ο ἐλαῦ ἴ]λο ΒαΤΠΟ ΠΙΔΥ 

Ῥο βαά οὗ οι. Τῆο φιλοσοφία ἃπὰ ναϊπ ἀθοοὶ οὐ πν]]ο]ι 
δῦ Ῥαιι] βροα]κ” (0ο1. 11. 8) 15 του]]γ «ουγὶδ βΡοοι]αδίοη νη]ο] Πδ5 

{ακον {ο 1561} ἃ (τοσὶς ἨαΊηθ; ἴ]ο απΠσο]ο]οσγ οὗ πο] {Π6 

1 ο) ιαἰεείο ΟἸΥἱβιϊαη τῳ, ϱρ. 140 4, 



1ΥΤΟΝύόΟΤ/ΟΝΥ. 111 

. Οὐὐ]οβδίδη ΕΒρὶβδῦιο (6115. 15 Ηεβρτο τύπου. {μα τρὶς  {π6 Ἱπ- 

Παποῦίοι ««]εῦ πο τηδϑῃ ]αάσο γοι ἴῃ τηθϑῦ απ ἁτίπ]ς” (0ο1. 11. 16) 
15 οὗ 9 5} τοίεγοεποθ. Ἠθτο απά 8150 ἴῃ ἴ]ο Ῥαδίογα]ς νο αγο 

ἀθαΙπο γη ἃ ΠετοῦίοαΙ {οτπα οἵ ΟτὶκΠαΠΙΟγ γγΙοὮ αγοςθ {Τοπι 
οοηὐδοῦ γη] ΗΘ γον ἐΠποισ]ῦ; απά πε νο οα]1 16 ποβύϊο γνο 

818 πβίησ ἃ ποτά παῦ Πας αἰτεαάγ-- πποείμεν τ]σ]{]γ οὗ Υτοησ]γ--- 

Ῥοδουπ αρρτορτίαθεὰ {ο ἃ ἀϊβεγεπῦ ρετίοᾷ απἆ Πας αἸθυθηῦ α5δοοῖα- 
ὕ]Ο 5. 

ΤΈπετο ταπιαϊἩ ο ὍΘ ΘΟΠΒΙἀοΥΘα βοπ1θ ΤΗΙΠΟΥ ῬΘΟΙ ΠΥ 165 οὗ υπο 

Ἠοετείῖσοα] (εασ]μοις, ἸγΠπΙοῖ ΠΙαΥ οπαδίο τ ο ἤχ σι σγοαίευ 

Ῥτοαοϊδίοη ἐαῖτ ρ]αοο ἴῃ ΘΒ} ἐΠοαςηῦ. Ύλο ατα, Ιπάθεᾶ, ποῦ ΠΟΥ 

ἵπ Ῥαϊοβίπο, Ῥαῦ ἴῃ βοιζμ-γγοδύ Αρία Μίποι; απάἀ 16 που] Ῥο 

ΤΌΘ ο 888ΠΠ1θ ὑμαῦ πο ἀἰνίδιοηβ οἱ ο «ΘΒ. βοποοῖΒ ν]ο] 
16 Γοαπά ἴῃ ἴπο ποϊσπροιτποοἆ οἱ ο εγαβα]θτη 816. 8180 ο Ῥο 

{οαπά απποηπς πο ους οὗ {πῃ6 ΤΏϊαροτεδίοπ; αὖ 65 αὖο απἀ 

ΑΊΝΤΑΥ5 Πάνο Ῥεου 50 οοηβεγνα/]νο 1Π πεί Παβ1ΐ5 οἵ ὑποιισᾗῦ ὑλαῦ 

ΒΙΙΟἨ δ αδδαπρίίοη---ὕποισ]ῃ πο ποοὰ ποῦ τηα]κο 1ὑ---ὐσοῦ]α ο αὖ 

]εαδῦ Ῥ] 5116. 
ι. ΤῈ ποὺ ἀοοίτίηθ 86ΘΙΠ5 ὑο Ἠανο Ὀ6θη ποῦ οΠΙΥ οβοῦατίο 1 

οἸατασίον, θαῦ οχο]αδίνθ ἢ θοπάθπογ. ΑΙ τε]σίοι 1 οἢ θΠ]- 

Ρ]αβίκος απάαἰγ Βα 616 ἀῑδεποίβίοης απᾶά ἆοσπιαβ ΟΠΙΥ ἴο Ῥο 
αργρτεμαοπάθά Ὦγ ἃ Ἰεαποᾶ απᾶ ουυϊναῦθα τη] που ἰομάς {ο 
αριγ]ζαα] ρτγίάο απᾶ οοπθεπηρῦ οἱ 1655 {ανοιγεά Ἱπάϊνιάια]ς. Απά 

16 15. ΒΑΡῪ ἔοο τηαο] {ο 566 ἴῃ πο οπιρῃα{ίο απά Ῥτοπηποπό 

ἀϊγοσδίοης σἴνοη ὮΥ δῦ Ῥατ] {ο ΤΙπποῦἩγ α5 {ο ὑπ Οαἴλο]ῖο τϑηρθ 
οὗ ΟἨτϊδῆαπ Ῥίαγον ἃ Υαίογοιοθο 6ο ΌΠίς ϱτονίης οπάσπογ {ο 

αρίτια] οχκο]αβίναπεςς. “Ι εχ]οτύ γοα ο πλακα 5αρρ]οα[ΙουΒ 

δι ΡΓΑΥΟΙΡ...Γο’ 811 πΠ]θῃ....ΤΗΙ5 15 σουά απά αοοορίαΡἰο ΤΠ ἴ]ο 
εἶσ]έ οὔ αοα οὖν βανίοιγ, Νο α]]οῦα ια 411 τηθὴ βΠοπ]ά Ῥο 
Ρανεά δα «οΠ1Θ {ο ἴμο Ἰπον]οάσο οὗ ὑπ6 ἐγαθῃ. ΒῸΣ ἴ]ατο 15 οπο 

Οοά, οἳς πιθάΙαξοΥ αἱ6ο Ῥούνγεοι ἄοἆ απά τηθη, ΠΙΠΙΒΟΙΕΤΛΣΠ, Ολη 5 
{οδας (1 Τήπα. 11. 4, 6). Τη εατ]1εγ ερὶβί]ες (ΈΆοπῃ. 1. 16, ν. 18, χ. 12 ; 

2 Οοτ. ν. 15, ο.) δὲ Ῥαια] Ἰαά επιρμαβίδεἁ ο απ]νοιβαλ1ῦγ οὗ 

εα]ναίίοπ, Ὀὰὺ ἴῃ απ οηδΙτε]γ ἀἰΠετεπό οοπίοχθ. Ἠο {ΟΓΠΙΘΥΊΥ Ἰαά 
{ο ἆο νι {ποβο ππΊιο γγ8 16 δῖ {ο οχασσεγαἴο ὑΠ6 ϱρ]τ{πια] ργ]ν]]ερο 

οὔ 6 76, πο οἸαίπαεςά {ου ὑπ6 ο]]άτετι οἵ ΑΏΤαΙΙΑΤΗ ἃ ΠΙΟΠΟΡΟΙΥ 
οἱ 6οἆἈ σταοθ. Ἠθ ποὺ 88 {ο ἆο ΙδΗ 6]ποβο 11ο 816 1Π ἆαπρογ οἵ 



1ν 141ΤπουὐύςσΤ/0ΟΝ. 

ἀῑνοτοῖηςρ ἴμο το]σίοις ἔοπα ἴμο βοοπ]αγ 11{6, απᾶ οοηθίπσ ἐῑο 
Ρινίπο ργοπ1δες α5 οχο]ιιδίνο]γ πιθαιῦ {ο ἃ ἴον {ανοιγθὰ ΡΟΓΒΟΠΒ. 

Ἡ. ἜΤπο Αροςί]ο5 {ογοσαδὺ οὐ ἐγοιρ]ο οοηγαΥς ἃ βἰσηϊβοαηῦ 
νατηίης: “ΞΟΠ. 5881] Γα11 ανναγ τοπ ο {α1θ]μ, σἰνίησ Ἰαθά ἴο 
βοάιιοῖης βρΙτΙζ5 απά ἀοοίίπος οὗ ἀθνι]ς (1 Τϊπα. Ιν. 1). “Ἐν 

ΠΊΘΏ απά ᾿τηροβίουβ (γόητες) 58.811 γναχκ ΊνΟΥ56 απᾶ 10156, ἀθοθ]νίησ 

απά αῖης ἀεοεϊνας " (2 Τπη. 111. 19). ὙἨα ατο ποῦ {ο οοηΐιβα {Π8 
ῬγοάΙοθίοης οὗ {ίατο 6ΥΥΟΣ ἢ ἀοδοτΙρίῖοης οἱ ἐ]ιαῦ γνἨΙοὮ γγας 

ἁοὐιια]1γ ἃ Ῥγοδοηπί ἆαπσεν; Ὀαὺ πενοτίῃε]οδς ἔ]ο ϱθγπι οἱ {μ6 

{αὔ1το ροβύαϑυ ἰδ ἴῃ ἴ]λο οχ]ς]ησ ἀἱδογάθίς. Απα 5ο 16 15. γογϐἩ 
ποβίης ἐλαῦ πο αἀλετοπίς οὗ {Πο ἤν {θασβῖηςσ ατο ἀθβογ]ραᾶ Ὦγ 8 

Π8Π16 ὙΥΒ]ΟῊ Π9ογα]]Υ ΤπεαΠΡ ἦγ] Ζα 5 ̓ (γόητες), ἴ]ιοδε νο Ρρτασθίδα 

ΠηΥΡ{θΤΙοιΙΡ ο πηβρίσα] 11065. 'ΤΗΙ5 ἨΠαγπιοηῖβες ππε]] γη πν]αῦ 

6 τοιά ἴῃ Πο 4οἱ5 (χῖχ. 19) απἆ εδαπ]ατο οὗ ἔ]ο Ργασξῖορ οἵ 

πασῖσοα] ατί5 αὖ Ἐρῃθδιδ. ῬΒαοἩ Βα ρου βου 100 τὰ ηο ΘΝ ἐπίηςσ 
{Π 676. 

11. Απά, Ι510]γ, νγθ το σΊγθῃ οπθ 5ΡΘοΙῆο Ιηβίαποθ οὗ 4η ΘΙΤΟΥ 

οὗ ΠΙΟ ὕπνο αὖ Ἰοαδῦ οἱ ο Ἠογεθίσοα] Ίοαβοβματβ Ίντο ρα ΠΥ. 
ΚΘ Παη Ῥτοίαπο Ῥαῦρ]πσς,” βᾶυβ ἴμο Αροβ{]ο ἵπ Π15 ]α58 Ιοΐΐ6υ, {ου 
ὍΠΟΥ Μ011 Ῥτουοθθά {αγζμαν ἵπ απσος]ϊπθΒς, απά ὑπ θῖν" πον ν]] οαί 
85 ἀοὔἢ ἃ ϱαΠστεηθ: οἳ γηοτη 15 ἨγπιθεησΙ5 απά ῬΗΙ]ούαςδ: ΠΠΘΗ 

ὙΠῸ οοποθγηῖης Πο ἐγαῦῃ Ἠανο ουγθᾶ, δαγίησ ὑπαὺ ἴ]ο ΥΘΡΙΥΤΟΟ- 

Ώου 15. Ρραδί αἰγοαάγ” (2 Τΐπι. 11. 16). Ἰαίς, ν]ιο 15. Ρ6γ]αΡ5 ἐπ 
τηοϑῦ ]αάϊοῖοις ο{ Πο οοπηππδΠΜαΐΟΥ5 οη ὑμ6 Ῥαδίογα] Τμοίαι», Ἠθγο 
ΝΔΤΗΡ 5 Ό]αῦ ννθ πααςδῦ ποῦ {α]κο {ιο ΡεγγοιδίοΏς οὗἉ ΙπαϊνΙάπα]ς ας 

ἀϊτοοῦ ον]άεποο {οΥ ὑπ σεηπογα] οἸαγαοίοι οὗ Π6 οΓΤοΠθοΙς {θας]- 
ης. Απά ἴπο παγηίης 18 βα]ίανγ; θαῦ 5611] 10 οδῃ Ἠαγά]γ ο 
ἀοιρίοά ὑαῦ [Π6 6ΥΤΟΥΑ 1Π{ο οι Ηγπαθηερας πα Ῥ]]]οίιις {ο]] 

Ἡθγο ἴμο οµ{σοοπηθ οὗ ἴμο ροπογα] Ῥτϊποϊρ]ες οη γ]ο]ι {μου Ῥαδοᾶ 
{λαϊγ βροοι]α{ΙοΠΒ, απ ὑμδὺ ἐπογείογο ἐλμὶς ἀοηπία] οὗ ἃ ΤοβΙΙΥΘΟΒΙΟΠ 
πηαΥ Ὀ6 οοπηΐθά, 1 ποῦ ἃ ΏΘΟΘΒΡΑΣΥ, γοῦ ἃ παίατα] αοοοπαραπΙπηθηῦ 
οὗ {ο Πετοί]οα] ὑθδοῃῖηρ νλ]ο]ι ΤΙμούηγ μδα {ο οΡΡοΡο, 
Ἠο Ἰανο ἔμεη ατγ]νεᾶἆ αἲ 05 ροίηῦ, ΊΤΠο Ἠογοίίσα] ἔρασμοινς 

οὐ Έρμθβα5 απά Οτοίο νογο πιατ]κοά ὮΥ {Ππ6 {ο]]ονγίης οἸαγασξου- 
ἰβῦϊοβ : (1) ΤΥ Ἰαῖά παιεἩ 5ἴογο ὮΥ ἱττε]οναπίῦ δα απργοβίαβ]ο 
βροσι]αβίοη αὈοιῦ ἴ]ο Μοβαῖο Ίανν αιιά ἐμ Ἠθρτοιν Ἰβέουγ. 
(2) Του Ἰε]ά ναι α5 {ο πο Ἱππραγίϐγ οἳ πιαξίον υἨίο] Πδά 



ΙΥΤποβύό1Τ/ΟΝ. ]ν 

81Υοε4Υ Ἰοά ἔλοια ο 5εῦ ἴοο Ἠϊσ] α να]αο οἩ ἔλο αποοθῖο 116, αιιᾷ 
πΠΙο]ι που], ἴῃ πο {πάτο θα ἴο ἹπηπιογαΠΏγ οἳ οοπἀιιοῦ. 

(5) Ἔπο αύιχο ἀενε]οριποιιῦς οὗ 0μαῖτ ἐοηαίς σοι] ὍΘ αβεοοϊαἑοά 

ΜΙ πιασίο απιά ἀἰαρο]ίσα] αγί5. (4) ΤΠογ πογο οχο]ιιβίνο ἴῃ ἔ]ιοίν 

ευ ζιάθ 0ο ὑπθὶν {61ου τηθη, απά δα ποῦ {]11γ τοα]]σθά ὑπὸ Ὅσπῖ- 

ΥΘΙΒΕ10Υ οὗ ὑπ6 (1οβΡε] ἃ5 τεγοα]αοςᾶ ΙπΠ ὑπ Εδοῦ οἱ ἴ]ιο ΤησαγΠα{ίο]. 

(6) Ῥοπιο οἵ ἔμοπι ἀθηϊθα ὑπ ἀοοῦτίπο οὗ πο Ἠοβιγγθοβίοη, 

Ιηζετργαῦίηςσ 16 ἴῃ ἃ βρϊτίθαα]. 56ηΏβο οὗ {πο ηθυν [18 οὗ Ῥε]ίουους. 
Το Ρατ αρ, Που ποιο Ῥγοίαορείπσ ΟἨγΙβΡίαΠς, Ῥαΐῦ ἔΠογ ἀἱδρίαγ 
16181 οἰ 1165 τύποι" Πατ (Τοοῖς. 

15 Ποιο ΑΠΥ 5οοῦ οἵ πάθια ἴῃ ΙΠΙΟἩ ὑΠ6 ρου οἱ βἰπιῖ]αχ' 
ΡοουΠαγ]δίες πΙαΥ Ὀ6 {οιιπᾶ  «Βροαϊίηπσ οἱ ἴμο ΊπΘΓΟΡΥ οἱ ἴ]ιο 

]αΐου Ἡρίςί]ες,» βαϊά Βϊδμορ Τσ]ιθίοοῦ1, «6 πνΙθ]1 γοίογοποο {ο 1ἐβ 

ΡοβΙΦΙΟΠ 11 Όμο (αποβῦϊο ΒΥΒΊΕΠΗΙ, Ίγθ ΠΙαΥ 081] 1ὖ «7 μααΐο 6 ποδέσίθηι, 

Φροακίησ οὗ 10 γη] τείεγοηοο {ο 105 ΡοβΙδίοἩ 8 ἃ ρ]αςο οὗ ο: ουίς]ι 

ἰποαςσηῦ, πο ΠΠαΥ οα]] 165 ᾖβδετο «Γμααίκηι» ο Ἠανο 5οοη λα 

ἴπο ἤγϑὺ ἀοβοτρίίοη Ἰεγο σίνεη οὐ ἴ]λο ΤΘΓ6ΡΥ Ῥτονα]οπό αὖ 

ἨΡΠΗΕΒΡΙΙ5 15 ορ6Ώ {ο πηβοοποθρ/δίοι ; 16 ρ885 ΟΠ {ο οπιπηεγαῖο ἴ]ο 

{αοῦ5 Υυ/ΠΙο]ι 8Θ6ΕΙΩ {ο 56υγ ὑπϑὺ {ο βεεοπά βιιροθϑύϊοη 18 {αγ ΠΊΟΥΘ 

ΠκαΙγ {ο Ῥο Ιηβίτιαοί νο. 

ΑΙ] 086 ρεοαΠατ]δίο5 Ώ]οἩ Ἠαγο Ῥεεῃ οο]]οσοῦεᾶ οὗ πο Πεταίῖοα] 

ἰθασβίηπσ οοηθεπηρ]αίοά ἴθ πο Ῥαβίογα]β, βαν 9Π6, απο {οαπά 

ΒΊΠΟΠΦ ἴμο Ὀεποίς οὗ ὑπ Έδβεπο Ὀτοίμογ]ποοά αξ ἄεβοτιρεά Ὦγ 

1 οβερΏι5 απά Ἐμίο. Τὴ Ἠββδοποβ 616 δϑοθῦο ἴο απ οχῖτα- 

ογάίπατγ ἀθσταθ2; ἴΠα6γ οοποθϊνοά οἱ Πειπηβε]νες α5 ἃ Κἰπά οὗ 
αρἰτΊ(ιια] αΤΙΒΡΟΟΥΑΟΥ ; ΤΠαγ 8186 βαϊά {ο Ἠανο Ῥοββδοββοά δὴ 

αροοτγρμα] Πήεγαίατα, απά {ο Ἠαγο Ῥτασθϊδεά οσσι]6 βοίθηοθ ; αι 

ἴΠθυ βΡρο]α οὗ πο Ἱππιογαόγ οἳ ὑμ6 βοα] ταίμετ ἴπαν οἳ ἴμο 
Ἠθβιτγοοβίοη οὗ ὑπ Βοάγ, Ἠοτο βαπάϊηπςσ ἴῃ 8ΠαΤΡ οοπίγαβῦ {ο 

πο πἹοτθ οοηβΡρίοιοιΒ βεοῦ οἱ ἴμο Ῥματίροθβ. Τ]ο οπο Ῥο]ηῦ {ΟΥ 
ΠΟ ἀῑτοοῦ ονἰάσποο οππποῦ Ῥο αἀάιιοοά 15 ὑπαῦ νο ἆο ποῦ 

Κηονγ λαῦ ὑπ Ἡδδοπες ἀενοίθά αΠΥ βρεοία] αὐοπθιοη {ο ἴ]ο 

Ἠασσαάοῦμ οἱ Ιεσεπάατγ Ἡ{οταίατο οἱ ο ιάαίδιη, ἔποιση Πο Πέ 
ἔμαῦ Που Ροββθβδεἀ βθογθῦ Ῥοοίς» 15 5ἰσηίῆοαηῦ. Βαῦ 1η ΔΠΥ «.δε 

{815 {δαίατο οἱ ἆθπ]δα Ῥο]ϊθί, (ποασῃ πο ἀοαδρῦ 1ποτο ρτοπη]ηθηῦ 

1 Ρϊὐϊιίσαϊ Π88αν8, Ὁ. 416. 
3 566 ἆοβερΏι5, Ρεἰ1. «Γι. τι. 8. 2 8. απᾶ ἁπί Χντ. 1. 



ἵν ΖΝ 1 ΝΟΡΟσΤΊΙΟΝ. 

ΑΙΠΟΠ5 {ο ]οαγησοά ἀοούοιβ οἱ ὑπ Ἰῶνν, ννοι]α Το 6 ΟΥ 1685 ϑῇῆθοῦ 
811 ο ουν1]ι βϑοῦβ, μα ἴ]ιογο σοῦ] Ὦο πούμιηρ 1π 16 ΤΟΥ ῖρ ἕο {Π6 

μα θ15 οἵ ὑπουρηὺ οὔ ὕπ6 Ἐββθηθ Ῥνούμογ]ουἆ. 
6. οοπο]αάο ὑμουοίοσο ἐλαῦ ὉΠ Ἰεγορίατομς αὖ Έρμοδας δὰ 

Οτϑῦθ Ίνογο ΟΠ Ἰβυϊδηβ ΠΟ νους αῇοσίοᾶ Ὦγ Ἐβδοπο ὑθη θη ῖοβ οὗ 
Ὁπουσηῦ απιά Ῥτασξιοθ]. ἜΤ]ϊ5 σοποϊ βίο Ἠαδ Ῥουι ἀογ]νοά ΕΓΟΠΙ 
ἴλο Ιπίογηα] ονΙάεπορ οὗ 1ο Ῥαδίοτα] ΕΡΙΒί]ο5, απ 16 {115 1Π ψ ἢ 

ἴπο ἀαΐθ μοῦ νο Ἠανο αββίσπα {ο ποια οη οἴμογ σγοαπάβ. 

Ἠ]ογο {Π6Υ οὗ ἃ Ἰαΐογ ρογῖοά νγθ 5Ἱου]ά οχροοῦ {ο ἅπα ο Πετοῦῖσα] 
{οπάσποῖος α[εογνγαγά5 οα]]οά Οπμοβῦϊο 1ΠΙόἩ 1ΠΟΤΟ 5{γοις]γ πιατκεά, 

απᾶ {ιο Πογοδὶο5 {Παιηβο]γος ΤΟΥ οχαοί]γ ἀθῆμποα, 

ΘΕΆ ΓΕ Υ. 

ΒΙΒΗΟΡΡΒ ΑΝῸ ΡΠΒΗΕΡΒΥΤΕΗΡ ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΙΜΙΤΙΊΝΕ ΟΗΌΠΟΗ. 

ΑΠ Ιηπνοβσαίοη οὗ ὑπ ἀαΐο οὗ {Πο Ῥαβίοτα] Εγρίβί]ε5 οαπποῦ 

Ίθανο ουὖ οἵ αοοοιπῦ πε πῦρ οἵ πο ϑοοϊθϑι δύο] οὐ σϑ Βα 0 ἢ 
πο] ὉΠΟῪ 5θθη] {ο οοπίθιηρ]αίο. Ὑ 8 τηιϊιϑῦ αδ]ς οαγςε]νος 1 {ΠῸ 

βίασο γγ]ΙοἩ ἐμ ἀενε]ορπιοπί οἵ πὸ μα 5 116 Ίαβ τοασ]ιαᾶ ἴῃ 
ἔποια 15 Θο ρ δ 1016. τυ 611} οτ1βίη ἴῃ ἴμο Ἠ{είῖπια οἵ δῦ Ρατ]. 

Απᾷ {ας νο 816 οοηβίγα]ηθά {ο αὐθοπαρί Ἠογε ἃ Ώγ]6ξ ΒΙΠΊΤΠάΥΥ οἵ 
ἴμο οχἰείτσ ον]άσπορ ἃ5 Το ἴ]ιο στουν{]ι οἱ {πο ΒεΥογα] οὐ 615 οἵ ὕΠ6 

Οµν]άατπ ΜΙΠΙΒίΥΥ ἁατῖπσ πο Εβδ οοηῦΙτΥ οἱ ἴμο ΟΠ ΟΠ 5 1166. 
Εδνν 4 6β6ΙΟΠ5 Ἠανο Ῥδθῃ ΤΠΟΥΟ πγατιη]γ ἀοραίθοᾶ ἔπαπι 015, αηᾶ 

1 Ἔπεχο 15 απ αζάΙΠοπα] οἰτοαπιβίαησθ, ΨΠΙοὮ την Ρ6 αἀάποθᾶ {ο 
βαρροτί {118 οοπο]Ιβίοή. ΑΠΙΟΠςΡ ο ἔγαρτηθηὺβ οὗ ο Ηέοταίαχο οὗ 
ἐ1β Ῥοτίοᾶ νη]οι Πᾶνα βατν]νθᾶ, ποὺ πο ]ειδύ τοπιαχκαῦ]αο 16 ἴ]ο 
ΤΕουτι Ῥοοκ οὗ {πὸ δίὔψίπο Οναςῖσ», α οιτίοαβ οο]]εσίίοη οὗ Υογβοβ 
τθοΙπρ ιο {οτίαπθ οἵ {Π6 {ος τη 5. Ὗ. Αβία ΜΙπου, αβοτ]ροᾶ ο αἱ] 
Ἰαπᾶς {ο ἃ ἀαίο αΌοαί 10 γϑᾶγβ βαῦβοφιιεπί {ο {πη6 Ρα] οἳ ζεγαδα]οπι. 
Τ15 Ῥουο]κ---ΨΠδί]ιες ει θη Ὦν α Ολα ΟΥ ποῦ--]α5 Ῥροϊπίς οἵ 
οοπίαοῦ γη Ἐββοηῖδπι υΠΙοὮ ο8η Ἠατά]γ Ρ6 ἆαπο {ο οἨβπορ. Ἠοτο 
{0 6 Πᾶν Ἱπάαρεπάεπί οενἰάσπσο 1ος {πο Ιπβαθπσςο οἵ Ἐδδοπο 
{εαοἩίπρ αΌοπί 80 Α.Ὁ. 1η 6 Υουγ αἰβύγιοῦ πνηΙο Ἠας5 Ῥδυπ {μα ϱα0]αοί 
οὗ ΟΥ̓ επ αγ. Απά [Ὁ 15 οεγίΒΙΠ]γ τειπατκαὈ]ε ἐ]λαῦ ἐ]λο γνογᾶ αβεᾷ αἱ] 
(λτοιρ] ὑπ18 Ῥουπα {ογ ο οἱοοί οὐ {π6 [δ᾽ 7] 15 ἃ ποσὰ ΒΘ 18 
οἹιαγποίοτ]βί]ο ἵπ {πο ΝΡ, οἳ ο Ῥαβίοτα] ΕΡΊ 0168: ΠΟΥ ἃγθ οδ]] ρα 
εὐσεβεῖς, εί χὰ ὈΪ οἱ μϊηα εὐσέβεια. 



1ΝΥΤΝΟΡύΟΤ1ΙΟΥ. Τνὶὶ 

ΟΟΠΊΓΟΥΘΥΑΥ Ἠα8 ΤΠ ΠΙΡῊ ἃ5 ο ὑπ 6 ῥγουῖδο ΠΙΠΟΡΙΟΠΕ οὗ ΟΙ Ρα 

ἐπίσκοποι ἃ πρεσβύτεροι ἴῃ ὑΠ6 Αγροδίοῇο ασθ. ΕΥ 8οΙΠθ 1ο 

ἴθγπας 86 τοσαγάοά ἃ 5 α]πποξῦ ΒΥΠΟΠΥΠΙ8, ἃ Πα ἃ5 πἀϑοα 1π ἴπο ουν 

Τοπίαιηεπὲ {ο ἀθβισπαίο Όλα ΒΗΠ1Θ Ρ6ΓβΒΟοΏΒ απᾶ {ο ἀἆθβοτίθο {Π6 

6ω1ης απ 165; ὮΥ οὔμονς 16 15 Ἰιθιά μα, ν]]ο ἴ]ιο Όννο 85 
᾿πα τοδί ἀβεγοηό ΓαπΠοῦΙοΠΒ, γϑὺ {Πεδο ΕΙΠΟΟΙΟΠΡ 6 16 ἀἰδομανσας 

Ὦγ μα 6απηθ ΙπάΙνιάαα]ςΙ; ὮΥ οἴΠαις, ασαῖπ, 15 Ἠαςδ Ῥθει αγσιθᾷ 
ἴΠαῦ {οηι Πο Ῥορϊηηῖησ {ο ἐπίσκοπος Ἠ8Β Ῥδσι ἀῑκλποῦ {ΟΠΗ 

{86 πρεσβύτερος 88 τοσαγᾶς 5 ἀαὐ165 απά ΗΒ σι. Τ]ο ἀθοϊβίοη 

αὖ ΠΟΙ πο αἴγΊνο ΟΠ Ίἴ]οςο ἀῑδραίθά Ροϊπῦς νυν] ποθοθβδατ1]γ 

1ΠΟΚΙΗγ απᾶ οο]οατ οὐ Ιπέθγργοείαίοη οἱ 6ενεγα| Ἱπηροτίαπῦ ρα5- 
6ασο5 ο{ {μο Ῥαβύογα Ἐρίδί]6ς, μα 15 Πποσ{γίσαΡ]Υ Ππνο]νοά Ίπ ΔΩ 
ἀἱβοιιβδίοη οὗ {]ιοιγ ἀαΐο. 

Ῥείοτο ῬδεσΙππ]ησ Πο Ιπγοβύϊσαδίοη, 15 ΤΠΑΥ Ὦθ ανα] {ο τοπ] 

οΥβοε]νο5 οἳ οηθ ΟΥ̓ ὕνγο ἀἰδποδίοης ὑπαῦ πᾶν Ἱκεορ τι {ΟΠΗ ο0Π- 
βιβίης {Π6 1βδαο5δ. Απά Πτβῦ, νο πηιιδῦ ποῦ αβδαππο πηθμοιῦ Ῥτουί 

ὑμαῦ {86 5Ιση]ῄσαποο οὗ ἴμο ἨἩρικοοραῦα ἴῃ ἴλο οοῃὑϊπποιβ Η{ο οί 
ο ΟΠατοἩ 18 Ῥοιιπά αρ γη 105 πιοπανομῖσα] ΟΥ̓ ἀἱοσθδαἩ οΠαγαςίθΥ. 

ΦΙΟἨ ΑΠ αδδιιηρθΙοη ἡγοῦ] Ὀ6 οπ{Ιτα]γσ υηζῃοαί {οαπάαοη. ΕοΥ 

οθηῦτ1ο5 ({0Υ ΘΧΘΙΏΡ]6) ἴῃ ὅπ6 Οθ]ο Ομ τοι Ποτο γγαβ ὃ ὈΙΒΠΟΡ 

εὐθεο]λοά {ο οι ο] τηοπαςίθΥΥ ἴῃ βαρογάΙπαθίοη {ο ὑπ6 δροῦ, Ρος- 

ΒΘΒΗΘΑ οἵ πο βρεοῖα] θεπιροτα] ἀἰσιΙζγ ΟΥ αἀτηϊπϊςταξίνο δα ΠΟΥ ΌΥ, 
Ῥαὺ αἰδυϊηριβῃθα 4{ΓοΠ1 Πο Ῥγθβουύουβ διηοηρ νο Ίο Ἰἰνθα 

ΒΟΙΘΙΥ ὮΥ νιγῦτιθ οἵ Ἠ]5 οοπβθογαδίοη Το ὕπ Ἐρίδοορα] οΏῇσο, δμὰ 
ὮΥ {Πο Ῥοψας ν]ο] ἰ]ιαῦ οοΠΏβδογαΒΙοη νγὰβ Ὀεμανοά {ο Ἱπιρατῦ, 

10 Ἰα5 ηθυοι Ὀθθη οοιηΐρα ρατῦ οἵ πο οβδεπίῖα οἱ 8, ΟτΙΡΙαΠ 
Ῥϊ6ΠοΡ, ὑμαῦ Β8 βῃοι ἃ οχοΓοίδθ αΠΥ ΘΌΒΟΙ αὖθ ΒΙΡΤΘΙΠΔΟΥ ον6Υ ἴ]α 

ῬταβΏγῦθγβ ΘΙ ΟΡ ΠΟΤ 9 18 τοδιάοηῦ. Τ]ο {αποίῖοι οἵ τα]ο 15 
ο. Τα πούϊο ΒΟ Ίας Ῥθ6εη ϑοοογάθα {ο Ἠϊπι ΡΥ λα α]πιοβῦ ταπ]- 
γογκα] οοηδεηῦ οὗ Ογκίοπάοτα, Ῥαῦ ὑπῶῦ 15 τα]ο βΠοα]ά Ῥο οἵ ἃ 

ΤΠΟΠΔΥΟΠΊσα] οἩατασίθυ οὐ 6Υ6Π ὑπαῦ ΒΘ βΠοι]ά Ἠανο ἃ ἀοπαϊπαῦ- 

Ίησ ΙΠβΙεηοθ 1Ππ ο οοαηβεῖς οὗ ὑπ6 Ῥτοδϱγέεταῦθ 15. βοπιεῦηῖης 

ὑμπαῦ σου] ποῦ Ῥο ϱα8Υ {ο οδίαρΗδΗ 8 απ ογάΙπαποθ ο{ ὑπ6 Ῥρτϊπη]- 
ἀνθ Οµτβαπ ΟΠτοἩ. Τηαῦ 5αοἩ {αποῦῖοης πᾶν Ὀθει σταπζος {ο 

ἴμο Ἐρ]βδοοραίο 15 ἃ πιαῦζου οὗ ἨΙ5έοτΥ ; ὑμδῦ 16 15 ΠΙσΗΙγ Ῥεποβοία] 

1 ΟΡ. ΟΠτγβορίοπι ἐπ Ρ)ΠΙ. 1. 1 οἱ πρεσβύτεροι τὸ παλαιὸν ἐκαλοῦντο 
ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι τοῦ Χριστοῦ, καὶ οἱ ἐπίσκοποι πρεσβύτεροι. 



"Ην! 11ο υσΊ ΟΝ. 

ὑμαῦ ΠΥ 5ῃοια Ὦο οχογοῖρος --πὰῦ ἀἱδορεάίεπορ {ο επι ἃβ 
αΏ Ιη/]ησοιποηῖ οὗ οδαῦ]κ]ιοά ογάετ απά πγο]θδοπιο ἀῑδοιρμπο 

18 ἴὴ ἴμο Ἠϊσμεδύ ἀἆαστοο τερτεμεηβίρ]θ---α1Ι Π15 πιαΥ Ὀο ἴταο. 
Ῥαΐ 16 ἆοθς ποὺ βού] {π6 απιεβίοη ας {ο νηιεί]εν οὐ ποῦ ἴῃοβο 
{απΠοῦΙοΠΒ Ῥε]οησεά {ο ἐπ Ἐρίβεοραίο ἴῃ 198 οαγ]εςρῦ ἆαγ5, αΠΥ 

πΠοΥο ἔπαη 15 πΙ]ΠΠος {ο {αοῦ ἴλαῦ ΤΠ Ίθτοθ ποῦ οχογοῖδοἆ 
{ο ΔΠΥ Ίαγσο οχίοπύ ὮΥ {ο ἨίδΠορςβ οὗ δὖ Ἰεαβῦ οὔθ αποϊθηῦ 
Οτο. 

Φθοοπά]γ, 16 18 {ο Ῥο Ῥουπθ ἴῃ πηϊπά ἴπαῦ ἴπετο 15 ποϊμίησ 
ΙΠΠοΤΕΠ{ΙΥ τερασηαπέ 0ο ὅπ 1άεα οὗ π6 ΟἨτ]βαπ ορἱβεοραίθ ἴῃ 

{ῃ 6 Ῥγθβεπσθ οὗ β6νογα] ὈΙΒΠΟΡ5 αἲ οπηο {πιο ἴῃ ἃ ΟΜΤΙβίαπ οΟΠΙ- 

ΤΩΙΠΙ0Υ. ΤῊΘ ἀϊοοθδαπ Ιάεα 15 οπθ οἱ δατ]γ στοπίἩ, 165 15. γαρ; 

απά 16 15 ποὺ Πατά {ο 566 105 ορυίοας απᾶ ΤΙΔΠΥ αἀγαπίασθα,. Ῥιῦ 
ἈσαΙπ 16 15 ποῦ ρατῦ οἵ ἴμο οβδεπίία οὗ ἴλο Ἠρίδοοραίο. ΤῊΘ 

Ἐρίδοεορα] χάρισμα τηϊσηῃῦ Ὦο οοπ{εγτεὰ ροή 5εγοτα] ΠΙθη Ίο 
Ἠαβρρεπεά {ο Ὦο Ηνίηςσ ἵπ οπθ οἵϐγ 1 {Π6 οοπάϊοης οὗ 118 ἵπ ἴ]α 

εατ]γ ΟΠ ΤῸ τεηπάοταά 160 ἀεξίταβρ]ο {Παῦ τοῦθ ἔλαπ οἩπθ ὈΪΒΠΟΡ 
ΒΠοι]ά Ῥο ἀνα] 016 {ο Ῥετίογίη {Π6 αρεοῖα] ἁπίιες αίασ]]πσ {ο ἴ]ια 
Ἠρίδοογρα] ο[ῇσθ. 

Απά, 9Π68 ΊΠΟΥΘ, ἴπεγο 16 0016 τααξοη ἴον ἴμο αββιιΠΙΡΕΙΟΗ 

οὔνοη οοπβάεπ{]γ τηαάο ἴμαί ἴ]ε ἀενε]οριισπὸ οἱ ιο ορί5οορα] 

ἀϊρηϊΙῦγ πιαδῦ Ἠανο Ῥγοσεθάθᾶ εχαοῦΙγ οὖ ἴμο βαΠιθ ταῖο απά ὮΥ 

{πο Β4ΠΠΘ τοιίθ ἴῃ Όλο ΠΙΔΗΥ πΙάεΙσ βοραγδίθα ΟΠαγο]ιες οὗ Ρτ]τηῖ- 
ὤνο ΟΠτ]δθοπάοπα. [ 15 οπ{ΙταΙγ α απθδΒοη οἱ ενάσποθ. Τῇ ἴμο 
ουίάσπορ {ασ 8 ὑπδῦ ἃ πιοηατοβῖσοα] Ερίβδεορα{ίθ γα ἀθνο]οροά 
ΤΟΥ͂Θ ΒΙοψΊΥ 1η {ο Ὑ/αεδύ ὑμδη ἴῃ {1ο Ἐαδί, οὐ ὑπαῦ ἴ]ιο το]αθίοιβ 

οὗ {πο ὈΙΒΠΟΡ οἱ Ώί5ΠοΡρς {ο π Ῥγθβῦγ{θγβ νογθ ποῦ αἱναγ5 αἰ 
ὉΠ βαΠ1Θ ἴῃ 811 οεηίτος οὗ Ομτ]βΙαπ {9 ἴῃ λαο ἢγβὺ οοηὔΙσΥ, 1νο 
τηι5ύ ο Ῥτερατοά {ο δάχηϊῦ απ ἕο Ιπέεγργοῦ 10. 

Οὐ ἤγβῦ οπαΙτΥ πηαδῦ Ῥο, Ἄ[ογο ἔμογο Ῥογβοη8 οα]]οᾶά ἐπίσκοποι 
η ὅπ ΟΠαΤοἩ οὗ ἴλο Βτβῦ οθΏηΜΙΥΥ γιο οχογοῖροᾶᾷ ἀϊβογοπῖ ΕΠο- 

ΠἼοἨβ {ΓΟΠΙ ὑΠ6 πρεσβύτεροι ξἱ Απά, 5δοοΠάΙγ, 1 νο αγ ἔπι {ο 
ΑἸ ον θηὐ αὔθ {ιο ἐπίσκοπος {ΟΠ {Π6 πρεσβύτερος, οη Ψ]ιαῦ {αοῦβ 
8ο Ίο {ο {ουπά οὐ αἰδυϊπούϊοη ἢ Πα ννας ιο ογἰσίηα] ἀῆοι- 
οποσο ἴπ ΠΙΠΟΠΙΟἨ ᾖ 

Βγίπιά 7ζαοῖα 16 νοι]ὰ αρροαχ ὑμπαῦ ἔ]εγο νγὰβ Βοπ1θ Ἱπρογίαπί 
ἀἰκώποίίοηι Ῥούννοοι μοι, ποῦ ΟΠΙΥ Ῥοσαμβδο οὗ ο ἀϊβοτοιί 



1ΙΝ1ΟΝύΟ7Τ1ΟΝ. κ 

είγπιο]οσγ οἵ ἴ]ιο ἴθτης, Ῥαΐ6 Ώθομαδο ὑπ6 ἀἰδποῦίοη Ῥδσσπηθ 50 
6οοἩ τοοῦθά 1π πο ΟἨτΙβῦΙαΏ οοΏβοΙοΙΡΠΘΑΒ. Πε νο απ (ια 

8ο Ὑ611 ἸΙηβδίγασουεά ἃ ππ1ζθυ αξ Ίτοηαθις, ὙΥΠΙΩΡ ἴῃ ἴμπο Ἰαδί 

απατίετ ος {Π6 βεοοπᾶ οθΏΘΙΥΥ, ποῦ οΏ]γ οοπηὐβ ἔ]ιο {]ηγοσίο]ά οτγάθτ 

οὗ ΡΙΕΠΟΡ, Ῥτιοςί, πα ἆθεαοοῃ ἃ8 0ῃο 5016 τα]ο {οΥ πο ΟΠΥΟΠ, Ὀαὺ 

ΒΘΘΙΗ5 αποοηβοίοιβ ἐλαῦ ΑΏΥ οὔμε τα]ο ἢϑα ουεγ οχ]κζοᾷ τῇ [αοῦ 01 
Ίγ88 Ῥοββ1ρ]θ 1Ώ ἴΠΘΟΥΥ, Ίπθ αἴθ δῦ οποθ ΙΠιργθββοά ταῦ πο απ{]- 

ααϊὺν οὗ {πο οβΊοες π’ΠΙοΙ Ἠοθ ὑπτι5 τοσαγ6». 

Ἡν 18 πε] ο ποτ]ς Ῥαοἰνατάς ἵω ΠΙΑ επαΙΙΤΥ, απᾶ {ο βατ 
“ΨἨΘΤΘ {Πθ ονἰάεποῬ 15 {111 απᾶά ΙπαΙβραίαβ]θ. Με Ῥοσίη, Πε, 

πηἩ ΤσπαδΙβ, ΏΟΒΘ πηατυγγάοπα ἴοοκ Ῥίασς οἷν. 115 Α.Ρ. Τῆῃο 

Ί3ησιασο οἵ Ἠ18 αρἰβί]ες 15 ὙΘΥῪ τοπιαγ]καβ]ο. 
δα ρτηῖό γοἩΥβε]νθες {ο χο ῬίςΠπορ απά ἴῑιο ΡτοβΏγίθτγ 15 λα 

οοηβίαπὺ Ῥατάεη οὗ Ἠ1β οχΠοταδίοηΒ Το ὑπ ΟΠατομες οὐ Αβὶα 

Μ]ποτ (Εγή. 9, Ἠαφι. 2, Τγαἴ0. 9, 18, ΦΠΙΨΥΊ. 8). “Α9 ἴπο Τιουὰ αἱὰ 

ποῦμῖηρ πιὐποὰὺ {πο ΕαΐΠογ, 5ο πρύμο ἆο γο απγέμίηπςσ νη πού 
{86 ὈϊδΠορ απά Π6 ργοςβγίοτε (Μαφη. 1). “1ο 811] ΙπεΠ τεβροοῦ 

ἴμο ἀἆθαοοηβ 8 «655 ΟἨτὶς, 6Υεη 85 ΠΟΥ Ποιά τορροοῦ ἴῑια 

ῬίβΠορ 85 Ῥεϊπς ἃ ὕγρβ οἱ ἴπο Εαΐπεν πα ἴῃπο ΡΥθβΡΥἴ6ΙΡ ἃ5 ἴῃο 
οοπο]] οἵ ἄοἆ απά 85 {6 οο]]εσο οἵ Αροβίϊο». Αρατό Ποπ {μοδα 

ος "ματια 15. ποῦ ΘΥεη ἴμο παπιθ οὗ ἃ ΟΠΤο 3 (Ταζ. 8). ο Τηοτο 15 

΄.9Π6 α]ίαν, α5 ὑῃθ 16 ἵ5 οπς Ὀΐβῃορ, ἑοροῦμαυ τὶ ἴ]ιο Ῥγο5ῦγζουγ 
απά ἴμο ἆθασοοπβ ΠΠΥ {6]]ουν-βειναπύς (ΒΛ. 4). Τὸ Ἰας Όθοη 

Ῥοϊηὐθα οιῦ ὮΥ ΠΠογο Παπ οπθ ογ]ζ]ο, απά ἴῃο τετηατ]ς ΒΘΘΠΙΒ ὙΧ61]} 
{οαπάεᾶ, ἐπαῦ {ο οπιρ]αβί5 ]α1ά ΡΥ Τσπαθίας αροῃπ θῖς πα ὈπηϊββΙο 

ἴο 88 παϊη]κύνγ 1η 109 {μτθε[ο]ά οτάςτ 15 απ ΙΠπάΙοαὔΙοη ὑπῶῦ ο] 
Ὁ. ΒαὈΠΗΙΒΑΙΟΏ Ίπαβ Ποὺ ιπγογςα]]γ Ρταοῦίδεᾶ αξ ἃ ΟΠη]βίαπ ἄαἲγ 
πἩΘη ης πποίθ. [ἢ ἔμετο ἡ ΓΘ πο ΑΥΠΙΡίΟΠΙ5 οἵ 1ΠπβαροτάΙπαδΙοΠ 

δὺ ἘΡρΗεβΙβ, αὐ Ττα]]6ς, οὐ δὺ ΡΗΙ]αάε]ρΗ]α 10 πγοι]ά ποὺ Ἠανο Όθοι 
πα ατα] {ογ Πίστη {ο Ἠανο ἀνγε]ό ἴῃ 15 Ιεῦῦοι οἱ {αΓουπε]] οἨ βΌ ΟΝ ὃ 
Ῥοϊηῦ δῦ 5αοΏ Ιεπσίῃ. Βαῦὺ αἰίΠοασ]ῃ πο τὰν ποὺ 1Π{6Υ ΕΓοπα 15 

οοιγθβροπάεποθ ἴλαῦ ὑπ ἰμτοείο]ά παϊηΙβύτΥ τγῶβ 85. ΒτΠΙΙΥ ορία- 

Ῥ]δ]ιθά ἴῃ {πο ΟΠατοῃμος οὗ Αβία Μίπογ ἴῃ ΙΒ ἄαγ ας 16 πας 
ΘΥΘΙΥΠΘΥΘ ἴῃ ο ἆαγβ οἵ Ίπεπαθας, 116 πααδύ Ιηΐος ἴΠαῦ 16 γ/αβ 
τουοση]κθά ποῦ α8 ἴμο οχἰδί]ης, {Ποιρ] ῬοΓ][αρβ ποὺ χο ηθοθΒ- 
βαΤΊ]7 οχἰβύ]ησ, αΥρίετη οἵ Οτο] τι]θ. 

Τῦ 15 τοπιαγκαρ]ο {ἐπαῦ ἴῃ Τσπαιαβ) οὐδοῦ {ο ιο μασι οὗ 



κ ΓΑ ΜΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

Έοιπο α]]αδίοΏ {ο ἴλο Ἑρίκοοραίο 15 ποὺ αὖ α 5ο Ῥγοῃηϊηθηῦ ; 

πη]]κο ἐπ ολοι Ιομέοις 16 οοπίαίπΒ πο ἀἰτοσδίοης {ο Ὀ6 οὈοςΙθηῦ 

{ο ιο Ἠϊ5ΠοΡ απά {π6 Ῥγοδυγίαυγ. [Ὁ τεύοσπῖδο5 ἴλο αρίβοορα] 

οβ]οο βο]θΙγ Ὦγ {πὸ νονᾶς “ ἄοά Ταζ γοιο]βα{οᾷ ὑπαῦ πο ΡΙΡΠΟΡ 

ἔγοπα γυῖα λοι]ά Ὦο {οιπά ἴῃ ἴ]ιο ἨΓαςί, Πανίαρ βαπΙπηοπθᾶ Ἠ1πα 

ἔγοι πο ας” (μουν. 9) απ « Ἠαιποιηῦατ [ἢ γοἩχ ΡΓΥΟΙ5 9 
Οτο σν]ο]ι 15 1η γυῖα, ν]]ο]ι Παζ ἄοά {ου 105 ΒῃΘΡ ΘΓ ἴῃ ΠΥ 

βίοαᾶ. «σδας Ομν]ςὲ αἱοπο 5Πια]] ο 105 Ῥίβμορ--- Ηε απ γοιιτ ]ονοῦ 

(1ἱοπι. 9). Τὸ ὑμβ αρροανς ἰ]ιαῦ ὅπ ονἰάεηςο πο Τσηαῦία5 

σίνος ἃ {ο ἔμ Ἠρίδοοραίθ ἴῃ ὑπ δή δῦ απά 105 το]αδίοη {ο ἴμο 
Ργοβυγέοταίο 15. ποὺ οἱ ἴμο βαπΠθ {ογτηα] απά ἀοβπῖίο οματασίος 5 
Οιαῦ νλίο Ἡο βαρρ]ες {ου ο Εαβῦ. Τῦ 15 πο δὖ ὑΠ6 βαῖηθ 0ϊπηθ 
ὑπαῦ Ίο Ξρϑᾶκβ οἱδαιγενο ({ρὴ. 3) οὗ ΡΙΡΠΟΡΒ α5 Ῥοΐπς ραὐθ]οά ἴῃ 

ὑπὸ {αγ0λεβῦ ρατῦ5 οὗ {πο οατΌἩ. 

Νοχὺ 16 15 {ο 6 οΏβογνεὰ {πδᾶῦ, ἔοι πο αΠαδίοΏ8 πιαάο ὮΥ 

1σπαθίαβ {ο ὑπ Οµτ]βΙατ ΠΙΗΙΠΙΡΙΥΥ 1Π ο ΟΠ ΤΌ 65 οἵ ΑΡία ΜΙΠΟΥ, 

16 βθϑίηὴβ ὑπαῦ π Ργοβδβγ{ου5 οοης{]{α1{ο ἃ βου οἱ οο]]εσο οΥ οοποΙ], 

δ Πα ατα ποῦ ΤΠΕΥΘΙΥ Ἱπαϊνιάα] πΙΠΙΡίΘΥΡ σου Κρ πη θη ἴμο 5016 
δα ἀῑτοσῦ οοπΏτο] οὗ πο ῬίβΠορ. Του Δα ΠΟΥ 15 τουοσηϊδεά 
5 Ὑ7611 ἃ5. δῖ5. ΤΗ6Υ 816 ᾿πάθρα {ο 5η {ο Ἠϊπα 1ῃ τανσγεηοσθ, 

ἃ8 Ἠθ 6115 ἐ]ιο Μασποθβίαης (ὃ 9), Πο βθθὰ {ο Ἠανο πᾶ α γοαπσ 
Ῥίβπορ ; Ῥαῦ 16 15 ρ]αῖη ὑπαῦ ἴΠ6Υγ Ἠανο ἃ οο]]εσοίῖνο ει θποτΙόγ τορῖ- 

ἀαπέ ἴῃ ἐ]ιαῖν οσσῃ Ῥοςγ, ἴῃ αἀά1δίοη 0ο νΠαθενοΥ οΓ5οΠα] αιιζ]ιοτ1ϐγ 

{Που τηαΥ Ἠανο μά ἔτοπι {]ιαῖτ ππϊβίθν]α] οιμρθ. “Το αἲἱ ΒΡῈ 
ἴῃ οοποογᾶ, πο ὈΙΒΠΟΡ Ῥτοδίάΐπς ἴον {1ο Π]ΚΚκαπθβς οἵ αοα απάἆ ἴο 
Ῥτοβδβγίθις ἴδοι" ἴλμο ΙΚεποξς οἵ ὅΠ6 οοιποῖ] οξ ὕπ6 Αρος{1ος» (5 6). 
««ΤὮο πούλίησ γη θλοαῦ πο Ῥίδπορ; Ῥιῦ ο οροάΙεηό αἱδο {ο ἐμ 

ῬιθβΏγἴδιγ, Ἠθ ΒΔΥ5 ο ἴμο Ττα]Ιαης (8 9). Απά {πο ρα οι] }Ὲ 

οὗ {πὸ ὈΙΒΠΟΡ᾿Β ἀπιῦγ ας ἀῑδάποῦ {Τοπ ὑπ ἀαὖγ οὗ {πο ρτοβυγ{ογαίο, 
5661 {ο οοππθ οὖ πιοδῦ οΙθατ]γ ἴῃ ἨΙ8 Ιεῦζοι {ο Ῥο]γοαχρ. “ Ηανο 

ἓν 6816 {ΟΥ ΙΠΙΟΠ ἢ (5 1). “Β6 ποῦ ἀἰδιιαγοᾶ Ὦγ ὕποβο λα θα 

Ρίχαηρο ἀοοι]πο, Ῥαυ είαπά ΕΒτπι (ὃ 3). « Νοσ]οοῦ ποὺ ἴ]ιο 
νήάονις) (δ 4). Τ]θρο ἔιτου οἰιαγασίογΙβέίοΒ ννο »]ια]] 568 ἴῃ {80 

βοαιιο] {ο 6 οβρθοΙα]]γ βρη Ποδηῦ. 

ΤῊ ποχί ΙΙ ΠΘΒΡΟΡ ὑμδῦ αγο {ο Ῥο οἶθοά απο Ῥοῦμ οἵ Ἠοππο, νἱζΖ. 
ἨΗογππαβ απά ΟἸοπιοί, 

Ἠογιμαβ βροα5 οἱ ἆοαοοΠβ (Φὔπ. 9. χχν!.) 0 « οχογοϊροᾶ 



ΤΝΤΝΟΡΟΟσΤΊΟΝΣ. Ἰχὶ 

ὑποῖν οἤϊοθ 1] δθ. Ῥογβδοηπς πο “ρ]απάσγοά ὑπὸ Ινο]ι]οοά οἵ 
πΙάονς απά οΓΡΗΒΠΒ, 8 Πα τηϑθ σαϊηπ ἴον {6πιβο]νος {Γοπη {Π|6 
ΠΠΠΙΡΙΤΑΡΙΟΩΡ ὙΏ]ο]ι {Π6γ δα τοοθϊνος {ο Ῥογίογπα. Τ]αῖν ἔππο- 

Ώοη να» ονἰάσπ{]γ οοποσγπιθᾶ τ ἔλιο ἔοιηρογα] το]ῖοξ οἱ {πὸ Ροοῦ, 

απά ἔθου πὰ {ο ἆο πΙ ΟΠατοἩ ΤΙΟΠΕΥ. Τ1ο Ῥίκ]ορς Ίιο 
6065 ΟἹ ὕο βρθας οὗ ἴῃ ἀτεοῦ οοηπεσίοη τ ἢ ὑπὸ ἆθασοοηβ, δὰ 
ἆθβογ]ροβ Ί]ιθπι ἃδ « ΠοβριζαρΙο Ῥαυβοηπ5 Νο σ]αά]γ τϑοοϊνοα 

ΙΠύο {ποῖ Ἠοιβος αἲ 811 ᾖπιες ὑπ6 βογναπίς οἵ ἄοα... ποῦ 

ὀθ8ΊΠσ ΠεΥ αΠε]ίεγτοά {ο πηοθάγ απά ἴμο πνιάοννς ἴῃ ἐ]αίτ πηϊπ]- 
βταῦιοη ” (δέν. 9. κκν.). Τὸ 15. ποίθποτί]γ ὑπαῦ {Π15 τα]]οί οί 

πΠάΟΊΨΒ, ΡεΓΠαΡΒ ια αἀτηϊπϊκίγαζοη ἃ. ορροςθᾶ {ο {πο ἀῑδαῖριι- 

ΏἼοη. οἵ 8ΠΠΑ, Ώ8β αἰτεαάγ αρροαγες ἴῃ ΙσηαΜΙ5 ἃ5 οπθ ος {Π6 Ργοπη]- 

ποηῦ ραῦ5 οἵ ἴμο ἁπίγ οἳ ὑμ8 ἐπίσκοπος. Τη αἀάϊδοη {ο ἴ]εκο, 

Ἠσθιπιαβ Κπονς οὗ ἃ ἀῑδαποῦ οἶαξβς οὐ Ρ6Γβοης δηὐγιιβύθα ἢ 

ἀπίῖθβ οη Ῥεμα]Ε οἵ ιο ΟΠιατοἩ, οὗ ἃ. τετ 5οτΊοας οΠαταςῦον. 
ΗΘ 6ροα]5 Τη οπθ ρ]ασθ (γώ. 8. ν.) οὗ “΄ Αροβί]εβ απᾶ ΏίβΠοΡρς5 απαᾶ 

{θασῃαις απᾶ ἆθαοοηςδ ἩΠο...οχοτοῖδεᾷ Παῖτ ο[ῇσο οὗ Ῥϊκιορ απά 
ἴραοβοί απά ἆεασοοῃ ἴῃ ΡΙΤΊ0Υ...ΒΟΠ1Θ ο{ {επη αἱγθαάγ {α11εηΏ ΟἹ. 5166 Ὁ 

απά οἴμοις 501] Ἠνίης.» Ἰδαανίησ Οη 9Π9 5146 μο 4/οδέΐςς, ΠΟ 
οΠΙγ οοηΜ]πιιθᾶ ΤΟΥ οΏθ ΡοΠΘΓΑΦΙΟΗ, ο Ίανθ ἴῃ Δα! {ο δίϑλορβ 
απᾶ ὤεασοης, {θαςᾖεγ. Απᾶ πο θα οἱ {παπι ασαϊη ( 7715. 8. Ισ.) : 

(1 βαγ απίο Τοι ὑλΠαῦ 8.6 τα]εΓς οἱ ἴμο ΟΠατοῇ, απᾶ ὑπαῦ οοσοΙΡΥ 
{86 ομ]αξ βοαῦ5 (τοῖς προηγουμένοις τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῖς πρωτο- 

καθεδρίταις),...Ὀο ποῦ 7θ Π|ζ6 {πθ ΒΟΥΟΘΙΘΙΒ... Ηον 18 16 ὑπὰῦ γα 
Ἰγϊς {ο Ιπβίταοῦ λα οἰθοῦ οἵ ἄοά υἨῖ]ο γο γοιΥβεΙνο» Ἠανθ πο 

Ἱπβγισοίοη {2 ἜΤΠο ῬοΓβοΠβ πιο Ἰηβίγιοῦ αγθ ὅπη, {οΥ Ἠσδτιηας, 
η ἃ Ροβίδίοη οὗ τα]θ. Πο 86 ὑπου ἢ Ἠθαν Ἠίπ ασαϊη. ΤῊΘ 

1016 Ῥοο]ς ὑμαῦ 15 ντ θθεη Ὦγ Ηοιπιας ἴῃ Κ͵718. 9. Ἱν. 15 1ο Ὀ6 τας ἴο 

{86 ῬοοΡρ]θ οὗ {ο οἵγ οὗ Ώοππο Ὀγ ΠΙπιβεΙ{ απιά Ὦγ “ὉΠ ρτεβΏγίοις 
Ίππο Ῥιθβιάο οΥ6Γ Πο ΟΠΙΙΤΟΗ ἢ (τῶν πρεσβυτέρων τῶν προϊΐστα- 
μένων τῆς ἐκκλησίας). Όπο 6ΟΡΥ ος ὑμ6 1016 Ῥου]ς 15 {ο Ῥο βεηῦ 
το ΟἸεπιαηό (Πο ῬίεΠορ οὗ Ῥοπις αὖ {Π15 {ππς), απᾶ 18 15. πού Ὀ]6 

ἴλαῦ ἴΠοη 90Π1Θ 6 πογάβ, “ Ηο 15 6ο 5επᾶ 15 {ο ἴ]α {οτοῖση οΠ165, 
{ου ὑΠ15 15 Πῖς ἀπαίγ. Το εροοία] {αποξίοη οἱ {Π6 ῬίβΠοΡρ ἵπ {815 

τηδύξοι 15 ὑπαῦ οἱ οοπηπηαπ]σαδίοη να οὔποθ" ΟΠΤΟΠΘΡ (35 ρον 

πο Ἰανοθ βοθη 10 {ο Ῥε {π6 οηθετ{αΙηπηεηό οὗ βἰγαησοΥς); λε ϱροοία] 

{αποίοη οἱ 01ο ΡΥθ8ΡΥ{ΘΥΒ 15. {ο ἴθασ]ι, απά που Ἠανθ αἱβο (38 ἴῃ 



χα 1ΥΤΠΟΡΟΟΤ/ΙΟΥ. 

Τσηα ΜΒ) οργίαῖη ταησ Ρο, {6Υ Ῥγοβδίάο ουεν ο ΟΠ ΤΟΙ. 

Τ]]5 15 {Πο 5πῃ οὗ {μο ενιάσηος οὗ ΗΘΙΠΙΔΡ. 
Τὸ 15 ποὺ ἴοο πηι {ο 50 ἴλαῦ παϊ(ηεν {πο Ιωπσαασο οὗἉ Ιρπαῦία5 

ΠΟΙ οὗ ἩἨοιπιας γποι]ά ]εαςᾶ τις {ο Ιπ{οτ ἐ]ιαῦ Π6 οβΊοες οὗ πο ἐπί- 

σκοπος δα ἴ]λο πρεσβύτερος Ὢθχο Ιάοηθίοα]. 390 Ταχ ΠΟΥ 86απα 

οοατ]γ οεποισ ἀεβηεάᾶ, Ποιρ] {ιο ανἰάεποο 15 ἴοο βοαπῦγ ο 

οπαβ]θο 15 {ο ΙθατΏ ἴῃ δῦ το]αίίοη Όλα ῬίβΠορ βύοοα αξ γεσαγάς 

τα]ηῃσ ΡΟΥΘ {ο πο οοιποῖ] οἱ 6ο Ῥτοβογίογαίο, ος πύου Ίο 
ΔΙ γα 5 βοοᾶ ἴῃ ἴμο 8α1Πο τε]αθΙοη. 

γε ποὺ οοπηο {ο ὑπ Ἰαίίου οὗ Οἰεπιεπό οὗ Ἐοππαῖ, ὅπ ονιάεησο 

οἱ σῇ] ἢ 88 ο ἴχιο ροβιύίοῃ οὗ {Πο ἐπίσκοπος 35 οΟΠΙΡΑΥΘά συ 
ἴλαῖ οὗ ἴλο πρεσβύτερος ἨΒΡΡΟΠΒ {ο Ὦο ρεοιΠατΙγ Ἠατά 0ο ἵπ- 
ἰογρτοῦ. Τῇ βγβῦ ραβδασε {ο Ῥο οἰΐθα 15 ἔγοπι ὃ 42. 
«ΠῊ 6 Αροβί]65 τοσρῖναᾶ ἴμο (Δ9βΡε] {ΟΥ τ15 {γοπη ὑπ6 Τιογᾶ «6585 

Οµτ]ςές 9655 Οµτ]ςέ πνας βοηῦ του {Τοπ (οα. 9ο Πεν Οητιβί 

15 {οτι ἄοά, πα ὅπ Αροβί]ες ἔγοπι ΟΗτ50. Βούῃ {Πιογείοτθ «Το 

οὗ ιο Μὴ] οὗ ἄοά ἴῃ πο αρροϊηζεά ογάςγ....Ῥ{ουσμίης 6Υ6ΙΥ- 
π/ἨΘΓΘ 1Π οοΙΠἴΥΥ απᾶ ἴονγῃ, ἴΠ6Υ αρροϊηίθᾶ {πο} Βτεῦ-{Γα1{5, ΤΠ ΘῈ 

{Που Ἰιαά Ῥγοναᾶ ἔμεπα Ὦγ πο ρΙΠΙΐ, ὕο Ῥο ὈΙΒΏΟΡΒ απά ἀθασοσηβ 

παὐΐο ποιὰ ὑπαῦ μου] Ῥεμενθ. Απά {Η15 ποὺ ἀῑά ἵπ πο ΠΟῪ 
{α5ΗΏ1οη ; {οΥ Ιπάθεά 165 Ἠαά Ῥεοη πγΙθθεη οοποθγηῖησ ὈΙΒΠΟΡ5. απᾶ 
ἀθασοοηβ ΕΓΟΤΗ Υ6ΥΥ αποϊεηΏ 0Ἴπῃ6β; {οΥ 0Πιβ βαιῦῃ μο Βοτιρίιτο ἴῃ 
ε, οθτῦαίη Ῥ]ασθ, { ωτῖ αρροΐπί ἐλοίν Ὀἴδ]ιορα ἔτι Γ1Φ)ίεΟΙΦΠΕΒ απάἄ 

ἐλιαίγ ἄεασοπα πι Τα” (18. Ιπ. 1). ἜΤΓπιβ Ρ8ββαρο βῆθυγβ οὖ ο 

Ἰοαδῦ ὑμαῦ Οεπιεπῖ (μα Ἠ15 οοτγαβροπάεη(5, {οΥ Ίο ἄοθβ ποῦ αγ5ι1θ 
ἔπ Ρροῖηπὲ 5 1 16 ποτο οὔθ Όμαί σου] Ῥε ἀἱδραίαά) Πο]ά ἐμδῦ 
{πὸ ΠπβΙθαίοη ο ῬίβΊορ5 απά ἆθασοης ἴῃ ο ΟΠτὶςίαηπ ΟΠ τ ἢ 

πας οὗ ΑΡορίο]ο οτἰσίη. ἩἨο ει Ῥτοσυθθάς (ὃ 44): “ Απά οι 
ΑΡοβί]68 Κηθυν,ὑπδῦ λογο πγοι]ά ο βἰτ]{θ ον ἴ]ιο ΏΠΙΘ οὗ {86 

1 Τμ ἀοσαππεπί ἆοθβ ποὺ, Ιπάεεᾶ, Ῥαχροτί {ο 6ΟΠΙ6 ΕΤΟΠΙ ΑΠΥ 
Ιπάϊνιά ια], Ὀαί ἔτοπα « έπο Οπατο οὗ ἄοά νο] βο]οατποαί]π ἴῃ Ώοπιθ 
{ο ο ΟΠατοη οἱ ἀοᾶ πνἨῖοη βο]οατπείαμ ἴῃ Οοτῖπίμ.”. Ἴπο (πο 
1Π{οτεπσθ {ο Ὀ6 ἀθτινοᾶ [τοπ {15 πιοᾶᾷρ οὗ αἀάτοβς, πθη 16 ΤΘΠΙΘΠΙΡΟΘΥ 
πὸ απῖνογβα] απᾶ οατ]γ αβοτιρίίοη οὐ {1ο Ἰείίον {ο ΟἸθτηπθηί, 15 {λαί ο 
οοσαρὶεᾶᾷ Ἀ ῬοβίδίοἨ ἴῃ ἰπο ἨοπιαἨ ΟΠΙΤτΟἩ νησι Ιαβδάβοᾶ Ἠϊπα ἴῃ 
αροακίηρ οἩἳ Ἠετ ΘΠ] 1 οοπιπαππΙοαΒΙοΏΒ γη αποίπεν Οία 
οοπηπα απ. Απά {5 ΡοβΙΙοἨ, 5 7 ϱΠοπ]ᾶ ραΐ]οτ Εγοπα Ἠςθιπηκβ, 
πιοι]ᾶ παατα]]γ 6 ὑπαὺ οὐ ΡΙβΊοΡ ίσο] {Π6 ὑγδαϊ θη οἳ 6αχ]γ αρο5 
αββὶρποᾶ {ο Ἠϊτη. 



1ΥΝ7ΤοΝύΟΤΙΟΝ. ΙΧ 

ῬίδῃΠορ’5 οΏῇσοθ. Έοι 015 ο8115ο9, 0ΠεΓθίογο...ἴΠογ αρροϊηἰίοά ιο 

α{ογοδα]ά ῬοΓβοΏς [5ο, ΏΙ5ΗΟΡ5 ἃ ἀθαοοηβ], απά α{νογνγαγάς {1θγ 
σανο ἃ ΤΡ ΠΟΥ Ἱη]αποίίοη, ἴΠαί 1 ἴ]εβο α]οιι]ά 181] αξ]θαρ, οὔ]οι 

ερρτογεά Ίππεη ΒΠοι]ά Βιιοοεθά {ο ὑΠ6 1} αεγνῖο. Τ]ηθς5ο {]ςγο- 
{0Υ8 ΥΠΟ Ἠ6Γ9 αρροϊηθεά Ὦγ ἔμαπι οὐ αξθετιναγά ὮΥ οἴμου ΠΠ 
οἵ τεραίο, πηΙζἩ {ΠπΠ6 οοηβεπῦ οὐ πο πῃο]ο ΟατοἩ,) ΒΘ σοος οἩ, ἴῃ 

τ6ίεΓ6ΠοΘ ο Πο ΒΟΠΙΡΠΩ ΜΉΘ Ἱναβ ἴ]ιο οοσαβίοη οἳ Ἠΐ5 θύοι, 

“ [656 ΠΊΘΏ ππθ ΟοΠΒΙά6Υ 0ο Ἠανα Ῥθειυ απ]αςθ]γ ἐπγαςδί οαὖ {γοτα 
ὉΠ 611 Β6ΥΥΙ068 (λειτουργία). ἘῸΡ Τὸ Μ1]1 Ὄο πο Ἠσ]ᾗό 5]π ἴῃ 15, 

1: ππε {λτιιδῦ οαὖ οἵ ἴμο ὈΙΒΠΟΡ᾽ 5 οΏ]οο ὕποβθ ΥΠο Πᾶν οὔθγας ἔ]ο 

οἳῦ5 απρ]απιθαβΙσ απᾶ Ἠο[]γ.Ὀ ο {αν ΟΙεπιεηίς τυ] Π 655 15. οἶοα 

οποιςΗ. Ὠο ορ]θοῦ5 {ο {πο Ἱτορα]αγ τεηιονα] {οπι πο ΏΙΒΠΟΡΊ5 
οἤϊοθ δὖὺ ΟοτΙιπύᾗα οἱ 8οΠ16 τεσι]ατ]γ-αρροϊηίοά Ίηθη,. Απ ὕνο 

ἴΠίησΕ 866ΠΏ {ο ο {α1τ]σ Ιη{ετγεᾶ Ποπ Ἠ]5 Ἱαησαασε :---(1) ὑμαῦ 

ἴποτο ππετο βεγοτα] Ώί5ΠορΒ ἴῃ ὅπ Οοτιηζβίαη ΟΠατο] αἲ ἴμο Ώπηο, 

1.6. ὑῃαῦ Πο πιοηαγοβῖοα] ορὶβοοραΐθ Πα ποὺ γεῦ ορίαρΗβιιεάα 
ἴποτα; απά (9) ὑπμδῦ ἃ αροοία] {αποβίοη οἱ ἴπο Ῥί6Πορ γγας “ἕο οῇ ον 

ἴμο σῇς ὃ (προσφέρειν τὰ δώρα). Τῃαῦ 15, ἵη 811 ῬγοβαΡ!]ϐγ, ὑΠ6 
Ταπούϊοη οἳ πο Ῥογ5οης Ἠθτο οα]]εά ἐπίσκοποι ΠΒ {ο οὔθ ἴμο 

ΑΤΡ απᾶ οὔῃευ οἵα (πο παρ {πα οἰεπιοπίς) αὖ ὅπ Ἐπο]ατὶδθίο 

οθ]εργαίοη. ΤΠεϊτ ΒΘ 106 18 ἃ λειτουργία; Όλιβ {αποβοη 15 ρθύ- 
{ογπιθᾶ Ὁσ ὕΠεπι ἴῃ Πε ηαΠΙΘ οὗ ἴ]ο π]ο]ο ΟΠτοἩ. ΤῊΘ ποσῦ 

Βοηίθηοθ οοΏίαΙΠΡ Πο ογωα οἵ πο Ῥ8ββα8ςδθ. “'ΗαΡΡγ 816 ἴμοδα 

ῬτοξδογῦΘΓΒ πο Ἠαγο σοηο Ῥείοτο, βεοῖησ ὑμαὺ ἐ]ιαίν ἀερατίατο τὰ 

ἐγαϊυζα] απᾶά τρθ; {ο0Γ Πε Ἠανο πο {θαγ ἰθϑὺ ἄΠΥΟΠΘ Ποι]ά 
ΤΘΙΩΟΥΘ ὕμπθιη {Γοπη ὑπο αρροϊπἰθἁ ρ]αοθ. ἘῸΣ πο 566 ὑπδῦ γο 

Ώανο ἀἱβδρ]ασεά ορΓίαΙΏ Ῥ6ΓΡΒΟΠΒ, {Ποιςῃ {16Υ ππογο Ἠνίησ Ἠοποι- 

ΏΙΥ, {Τοπ ἴΠο Β6ΙΥἱ0Θ (λειτουργίας) ΨΠϊο]ι Που Παά τοδροοῦεά 
Ώ]απῃθ]θβδΙσ.Ὀ  Ατθ πο ἴο βαγ, οἩ {86 βἰγεησίῃ οί 0Πῖς Ῥαβδασο, 

υμαῦ ἴμο ΌΘΓΠΙ5 πρεσβύτεροι δια ἐπίσκοποι 8.6 αδεᾶᾷ ΙΠΘΓΟΠ8ἨΡΘ- 
ΘΌΪΥ ϱσ Οεπιεπί ἢ 

ΤΠαῦ 15. ὉΠ ΙΠίεγεποθ αἀορίοᾶ Ὦγ Τρ ὐοοῦ απᾶ ΠΙΑΠΥ οὐ ον 

ΘΒ. Βαὺῦ 1 ἆοθβ ποῦ βθθῖὴ ο Ῥο ὮΥ ΑΠΥ ΠΊΘΑΠΡ οθγίαΙη 
υπαῦ 0118 15. Ἰπνο]νοά ἵπ ΟἸεπιεηί ππογάβ. ΆῬείοτο Ἱνο 6ΧΑΙΗΙΠΘ 

ἴΠαπα ΤΟΥ ΟἸΟΒΘΙΥ νο α]α]] ὑαπτη Ῥαοἷς {ο ὃ 40 οἱ ύμο Ἡρίςί]ο. 
ΟἸεπιεπύ 15 {μετα 1Ππδύγωθηρ ὑπ6 Ιπιρογίαποο οἵ ΟΠατο] οτάοτ Ὦγ 
ΔΏ αρρεα] {ο ὑπ6 Ο.Τ ἀϊβρεηβαδίοη ; απά ἢ 1868 ΙαΏςιιασο πΥη]ο]ι 



Ιχὶν ΤΥΤΝΟΡΟσΤΊΟΝ. 

πισσοαοῦς ὑπαῦ ΠῸ Ἰιαά α. ἐγοσθίο]ά τη] βύγυΥ ἴῃ Ἠ]β παῖπᾶ. “Ὁ πο 

{π6 Ἠ]σ]ι ρτ]εςί,Ὀ Β6 βᾶυβ, “΄Ἠῖ5 ῬΓΌΡΘΙ ΒΘ ΨΙΟΘΒ (λειτουργίαι) Ἠ8νθ 
Ῥθεη σίνεη, απᾶ {ο ἴ]ιο ρυϊθϑὺβ ὕΠ6 11" ΡΓοροΓ Ῥ]80θ (τόπος) 15 88- 

μ]σηθᾶ, απᾶ αροη ο ]μεν]ζας ὑ]ιαῖγ Ργοροας ΠΙΙΠΙΒίΓΑ{ΙΟΠΡ (διακονίαι) 

816 Ἰαϊά. Τ]ο ΊαγΠΙΝΠ (ὁ λαϊκὸς ἄνθρωπος) 158. Ῥοιπᾶ ὮΥ ἴμο Ίγ- 
ΤΠΔΗ5 ΟΥ4ΙΠαΠΟΘΒ. 9 πΙαΥ ποῦ Ργοβ 815 Ῥαβδασο 50 8 {ο τ} 58 

ομαῖ 16 ΠπάΙσαίος ἃ βἶησ]ο ΡΙςΠΟΡ, α5 ὕΠπ6 16 Ίνα5 ΟΠΙΥ ἃ β1ησ]ε Ἠ1β]ι- 

Ῥηϊεβὲ απάοτ πὸ Ἠοεῦτουν τϑ]ρίοη ; Ὀαῦ 1 οεγζαΙη]γ 86ετης ὑμαῦ 
Πιο αρρ]σαθίοη οἵ ἐμ ΤΘΓΠΙ λειτουργία το ἴ]ιο Ετεῦ-πιεηθοπεα 
Οτο] οΏ]σστ, απ οὗ ὑπ6 θύῃ διακονία {ο ἴμο {μ]τα, Ώχος ἴ]α 

Β6Π56 οἳ ἴ]ο απΠα]οσγ, απά επ{βΙ(]εΒ 18 {ο 566 Ἠθγο ΟἸθυ θη 16- 

οοσηΙΠοη. οὗ ὦ ἀἰδεποίίοη Ῥεῦγνεθη ἐπίσκοποι ἃπα πρεσβύτεροι. 
ΤῊ δαπούϊοη οἵ ὕΠ6 οπθ 15 ἀθδοτ]ροά 88 ἃ λειτουργία; ὑπ8 οβ]οο 
οὗ {πο οί ΠεΓ 85 8 τόπος. 
πας ἁπίιες οᾶμηθ ἹηθμΙη ἴ]ιο ῬγοβΏγίθγα] τόπος ἢ Της {ου 

6Ἰεπιαηί, 5 {ον Ἠσετιπας, πο αγ οὗ Ίο Ὀε]οπςβ {ο Πο ῬΥο6β- 
Ὦγίθις ΒοΘΙΗΡ Ρ]αΐΠ {γοτα ὃδ 54, 67. ΤἩ6γ οοηβθαίο πο Ῥοάγ {ο 
πμΙο]ι {πο τοῦο]5 αγο εχλογθεά {ο δαριηΙ6, απά τ] ἢ νΠῖοἩ ἴΠεγ 
]ου]ά Ὦο δῦ Ῥθισοθ. Απά {οπηῖηςσ, 48 Πε ἆο, ἴμο βρτεπιθ 
δα ΠΟΥ ΤΥ ἴῃ πιαξζογς οὗ ἀἰδοίρ]μπο νο πα ζατα]]γ ]οο]ς απποπς ἔμεπα 

{ο ὑπ ΄Ίηθη οὗ τεριιθθ) Ὦγ ποσα “ἢ 1ο οοηδεηύ οί [Π6 π]ιο]ε 
Οπατο]  Ἱαννία] ὮΙβΠορ5 απο αρροϊηθεά (ὃ 44). Τὸ πια] {ῃοδο 
αΏροϊπαπεηίς 15, ἵπ {αοῦ, δὴ Ἱππροταηό ρατο οὗ ὑμὶν ἀπζγ. 1 15 

{πας Ῥ]αϊπ ΠΥ πο ΒοΠΙΡΠΙ ΒΟ. οοσαδἰοπεά ΟἸθιηθηῦ 5 θοῦ 15 

ἀαβοτῖραᾶ ἃ5 ὦ « ΜεάΙίοη ἀραϊηδῦ 6 ῬγΘὈγύθυβ "ἢ (δ 47). Οσονίαϊπ 

ἐπίσκοποι Ὠδι ὈΘΘη ὑπυαδϑῦ οι {Γοπα ὑπ 11" Επποθίοης αὖ Πο Ἱπβίῖ- 
σαΐθίοη οὗ πο οὐ ἴἨτερῬ δριθαῦουβ (δὲ 1, 47). Βαῦ 15 ννας απ 
᾿ηνϑβίοη οὗ {ο Ῥυ Ὀγύθυαὶ ργογοραθῖνο,. ἜΤ]ο τἱρηὺ οἵ ἀεροβίδίοη 

οαηποῦ Ῥε]οπς {ο ἃ 1685 ϑαθῃουδῦνο Ῥοάγ ιαπ ὑπαῦ νη]ο]ι Πδκ 

{πο τ]σ]έ οὗ αρροϊηαποηθ, Απά ιαῦ βοῇ Ἱττερι]ατ ργοσεθάίησς 

βλουι]ά παν Ώθεπ ασοφιἱοδοθᾷ ἵπ ὮΥ αΠΥ οοηδΙάεταβ]θ ΠΙΙΠΠΡΘΥ οὗ 
{86 ἔα] σου] παδΙτα]]γ Ὦο πιοδῦ ϱτΙΘΥοιΙΒ {ο ὕΠ6 ρτο5δΏγύθγβ 
ΝΊΟΒΘ Ρ]ασθ (τόπος) δα Ώδυῦ αβαγραά. 

Τπ {πὸ Ἰισῃῦ οὗ ὕμθβθ οοηβἰἀθγαδίοηΒ ἰθὺ τ γοιά αραῖη {ο 

οοπο]ιάΊησ γγονάς οὗ ὃ 44. “ἩΔΡΡΥ απο ἴἨοβο ῬγαβΏγίογβ γιο 
Ἠανο σοηθ Ὀθίογθ.. ἴον πον πᾶν πο θα Ἰοδῦ αΠΥΟΠ6 β]ου]ά 
ΥΘΊΠΟΥΟ {ποια {οπα ὑπο αρροϊπθεᾶ Ῥ]αος (τόπος). ΕῸΙ νο 566 



1Υ1πομρύςσ1/ΟΥ. Ίχν 

ὑμαῦ 79 (ὑμεῖς, γη βροοία] οπιρµαβίς) Ἠανο ἀἱκρ]ασσά οουξαΐηῃ 
Ρ6Υ8οΠ8 οπι ὑπ} βογνί0θ (λειτουργία). [ἡ οΐ]ιου Ἠογά», ἴ]ιο 
ἀεροβίίοι οὗ ἐπίσκοποι 8’οτη ὑπο" λειτουργία Ὦγ άηδογαρι]οιις 
ἀρ] δ οι, γου]ά Ῥο ἃ ρτίενοιις αὐίασ]ς προῃ. {πὸ ΙΤΠΟΥΙ6Υ οί ἔ]ιο 
πρεσβύτεροι, ΥΙΟΙ ΥΥΙΙΟΡΟ τόπος 5ο] ἀοροβίδίοι νγοι]ά Ρτορογ1]γ 
{α.. Ἔ]ο Ίαησιαρο 15. οαΥ6ΓΙΙΙΥ «Ἠοβθη ; {Π6 τόπος οἱ ἔ]ιο ῬΓΘα- 
Ὀγύοι 15. ἀῑδποῦ ἔρομη Όλο λειτουργία οἵ ἴλο ὈΙΒΠορ, αιιὰ γοῦ 16 15 
προπ ο οοπβΙβίοα οὗ ὕπθϑθ πονάς ὑμπῶῦ {πὸ Ιάθηθίβοιδίοη οὗ 
πρεσβυτέροι διὰ ἐπίσκοποι ἄδροπᾶς. 

ΤῈ {15 Ἰηὐουργθύδθίου οἳ ΟἰοπποπΏς Ίαπσιασο Ῥο αοοιγα{θ, 18 
βήοννς 15 ἃ Ρ]αγαΠ6γ οὗ ἐπίσκοποι δῦ Οοτίπ{Ἡ, αρροϊμέοὰ Ὦγ πο 
πρεσβύτεροι---50}}] Ἱπάοοὰ {ο Ὦο οουπίθά πρεσβύτεροι ΒΙΟΙ 916 
Ροϊηῦ οἱ γνίον, Ὀπῦ οχογοϊκῖησ αρεσίαζί ΡαποβίοΏς οὐ. Ῥο]α] οὗ 
Όιο Ομτὶςίίαι οοηρτεσαδίοη αὖ Ίαγσο. Απά μία ἱπαιιδθίοι ο 
ἐπίσκοποι (ΟἸεπιοπέ ἔχασες ἕο ἴ]ο δοῦ οὗ {μ8 Αροδέ]ος {Πεπηρε]νος, 
ἴῃ ργογ{άἶηρ {ου {Πο τοσα]αχ παοοθβδίοη οὗ παἰηίφέους ἴῃ ἐπ6 ΟΠ ΌΤΟΗ. 
Το ἰοεβίτποπγ οἱ Ἠθιτιαβ απᾶ ΟἸδιποπό 15, 15 νο Ἠαγο 866, 

ΡΥΠΠΙΩΤΙΙΥ Όθεπποπγ ἂς {ο ἴλο ογραπθαδίοη οὔ ἐμ ΟΠιτο] δὲ 
Ἀοπης, ΑΙ ΠΟῸΡῊ ΟἸειπσπῦ σίνος ἱπιροταπό Ιποϊάθἔα] ΙΠβονΠιαδίοι 
α5 {ο ο Ογ]κίαη ΘΟΙΩΠ ΠΥ αὖ ΟοτίηΘµ, Το οηΙγ οἴλου 
ἀοσυπιεπίς γ]ΙοἩ οου]ά {611 τ αηγζλίησ αροαῦ Ίἴ]ιο Ριηϊ να 
τιεγς οὗ {Πο ΟΠαΥο] αἲ ἔ]ιο ποαῦ οὔ Ἐπηρίτο απο 1 οσο» επιά ἔ]ιο 
Ἠριεί]ο {ο {πὸ ᾖεῦγεωυς, Ῥοῦ]ι οἳ γνλ]ο]ι βθοῖὰ ἐο Ίανο Ὄδοι ψυϊξέθη 
ἴνοπι ΠίαΙΥ; απά Όλο ουἰάθηςσο {ου αΠοτά αν {ο {ῃ6 ΡΥ γ6 ἐπί- 
σκοποι 18 ὙΘΙῪ βοδηΐγ. ΤῊΘ δαΐμοι οὗ 1 Λοίο τοοοσηίςος ἐΠ6 
Θσἰβύθῃοθ οὐ βιοῃ α ἐϊ{16, θὰ Πο ἄοθβ ποῦ αΡΡΙΥ {8 ἀἰτοσθ]γ {ο ἐπ 
πεαάς οἱ ὑπ Οµτίβθίαπ βοοίογ. Τ]ο στοιὂ Ἠοιά οὔ ἐπ ΟΠτοἩ 
15 ΒΡΟΚθὴ οὗ α8 α “ῬίβΙορ οὗ βοα]ς” (11. 26), θαὺ ὑπ θχπουξαύίοη 
ἴῃ Όλο Ιδίου 15 αἀάνορεοὰ {ο ἐπ ᾖγοργίογο οἵ οθγἑαίη Αδίαξίο 
0πατο]ος!, 

Ύ/ο ραβ8 ΠΟῪ {ο ἐπα ΓΠἰάαελε ον «Τοαοβμίπρ οἱ {μ6 Έηνο]νο Αγρο- 
ΒΌ168,᾽ ῬγοβαΡ]γ οιτγοηῦ ἴῃ Ῥα]οβέίπο βοιηθ πιο {πι 6]ιο οατ]γ ἀθοδ 65 

1 Ἔμο ῬτοβὈγί6ιβ ΠΟ ““ΘΧΘΓΟΙΒΘ ΟΥ̓ΘΙΒΙΡΉὐ ᾿᾿ Ξε πρεσβύτεροι ἐπισκο- 
ποῦντες (Υ. 1, 2) 15 πού {πΠ6 ἴχαθ τοϑάϊηρ. Αμᾶ ἴ]ο υγίίον ἆοος ποῦ 
5Ρ68Κ οὐ ἨΙπηβε]! 85. ΄ῬίβΠοΡ, Ῥαῤ ἃ8. 8 6 {6]]ον/-ρτεβΏγίον. Τ]ο 
Ἐριβί]ο {ο ἴπο Ἠεύχαπβ ἆοθβ ποῖ ΠΙθΘΠ{ΙΟΏ ἐπίσκοποι αἱ 411, Ὀπὺ 1 
ΒΡεΒΙ5 οὗ {ποβο ὑπῶὺ Ίανο {πο τα]ο ἵπ {μ6 Οαχο]ιος ἐο νο] 16 νγαΒ 
αἀάνεββεᾶ, ἴ]ο ἡγούμενοι (χ111, 7, 11). 

ΡΑΒΊ, ΕΡΡ. 6 



Ἰχνὶ (Ν1πουσό1ΙΟΝ. 

οὗ ἔπ «εοσοτιά οδΏΒΙΥ. 16 1Γθ ΠΟΥ οἨ Ἐαβίθγη, ποὺ Ἠοδίονη 501]. 

ΤῊ βυβὺ λίπος ἔ]ιαῦ βἰα]κον 5 οἨ τοπᾶίπσ ὑπὶ5 Πδέ]ο Ῥοο 18 ολο 

σνοαί Ῥγοιίποηοθ οὔ {Π6 ϱγορλιαίε απὰ αροδί{έΣ 1η με ΟἨΥΙΡΡ]αΠ ΟΟΠη- 

τὰ 1ος. Το ἀἰδεποβίοη Ῥούνθοι ὑπ ἐίπεγαπέ απιᾶ ὑμ6 ζοσαΐ 

ΙΠΙΠΙΦΥΥ Ία5 ΠΟΥ͂ σαΐποᾶ ργοῦῦγ σεπογα] αοοθρίαποθ]. ΟΒΥ δ δα 

γγὰβ ΒΥςδὲ βρτοιᾶά (5 16 οἴδθῃ 15 δῦ ὕπ6 Ῥγοβοηῦ ἆαγ 1ῃ Πααῦμει 

ΘΟ ἐγ 165) ὮΥ Ππογαπιῦ ΡΥ6ιΟΠΕΙ5 σοΐης ΓΟΠ1 ρ]ασθ ἕο Ῥ]ασο, Ίου] 

Οµατο]ι οποία] Ὀεῖπσ οη]γ αρροϊηθεά νο Πθγο νγὰβ ἃ 60ΠΦΤΘ- 

σαὔΙοἩ {ΟΥ {]ιθπα {ο παπ]ςζου ο. ΤῊΘ αρο5ί]ο5 οὗ {μ6 /λίάαελε αἲο 

ποῦ, ο{ οοιγ5ο, 88 οτἰσίπα] Έννε]νο; {6γ αγθ βΙπηρΙγ ηυϊϑδίοηαγῖο8, 

ἂ5 ἴπο πγονὰ αροδίζεν Ῥτοροτ]γ ΒἰρηΙῇο. Απά Όιο ἀῑδεποίβοι 

Ῥϑύνθοῃ ἴἨθπι απ ἴμο Ῥτορ]μαῦς 15 ποῦ ΥουΥ εἰοατί]γ πιαγ]κεά. 

Βαυΐύ {μ6 βΙσηϊβοαπῦ Ῥάδδαςο ἴῃ ἴμο ιάασλε τοι οὐν Ῥτεξεπί ριτ- 

Ῥο5ο 5 ὃ 16: “ Αρροϊπό {ο γουγβθῖνοβ ἴμογοίογο ὈΙΒΠΟΡΒ. ἃπα 

ἀθασοΠβ νου θυ οὗ ἴἶιο Του, ἤθη γΥἨο ἃ16 Τηθοίς, απά ποῦ Ίουογς 

οἱ ΠΙΟΠΘΥ, απΠᾶ αἱδο πιο απά αρρτονθᾶ; ἴου απίο γοι ὕμπου 

15ο Ῥαγίοτπα {ο ΒΟΥΥΙ68 (λειτουργοῦσι τὴν λειτουργίαν) οἳ {86 

Ῥτορ]μοί5 απά ἴοασμοις” Ἠσθτε ο Ἠανο ἃ Ἠϊπῦ οὗ ὑπ σταάυα] 

αβδιπηρίίοη οὗ {πὸ Ῥγορ]εθίσα] οΏ]οο ὮΥ ὑπὸ ροτπιαποηέ οβ]οία]β οἱ 
ιο ΟΜατοἩ. Βριήαα] {αποῦίοπς Ῥεσίπ Που Το Ῥο Ῥτον]άεά {οΥ 

ὈΥ ἃ Ίοσα] πἰπΙδίτΥ, ἃ5 ογάίπαχγ ϱΗ05 Ῥερίπ {ο 5αρετεεάθ εχύγα- 

ογάΙπαΥΥ 9Ἠ6Β, ἴποιση Όλο Ῥετίοά οἳ ἰγαηβίδίοη τὺ Ἠανα Ὄθεῃ 

Ίοπο ἴῃ 50Π16 Ῥ]ασθς: Ιπάσεά ο Ῥγοπίποποθ οἳ Μοπίαπίβπα αὖ 
οἩΏθ {πιο βΊιθυΥβ ἴμο αηννι]Πησηεςς {ο αἀπιῖέ ὑ]λαῦ ἴλο ρτορ]ιοβῖσα] 

οβῇσο Ἰαᾶ Ὀθοοπιο οΏβο]οίθ. Απά, ασαίη, α5 1Π ὅπ6 οίμαν ἆοοιι- 

ΙΠΘΗ{5 πο Ἠανο οχαπη]ποας, ἴ]ιο ῬΙβΠοΡρ 15. πο οβ]οου οἱ ΥΥοΥΡΗΙΡ, 

γι ἀαδίορ ἴῃ οοηπεχίοη ἢ ὑπ Επολατὶδϊο οΏ]ορ (δὲ 12, 15). 
Ύ7ο πούϊοθ Ἠθγθ ἔννο οἴ]ιθυ ροϊηΐβ. (1) Το ὈΙΒΠΟΡΒ 816 πιθηθ]οπθά 

ἴῃ ἐλο Ῥ]ατα], ὑποιρ πο πὸ {λίάασ]ιο ΤΘΟΟΡΠΙΒΟ5 ἴλο ΡοβδΙΡΙΗΡΥ 

οὗ ἃ Ῥτορ]θί βού ηρ ἆονγη ἴῃ οπθ Ῥ]αοο {ου 19 116, 16 {αγηῖδ]ος ἃ 
να]αα)ίο οἶαο α5 {ο ὕΠ6 γῶν ἴῃ νΠΙΟἩ ἃ πποπαχομΙοα] ορὶ5οοραΐο 

οοσ]ά τοας1]γ ἃ. 156 6νοη ἴῃ ἴῃμο ὙΘΙῪ οατ]οδῦ πιθς. (2) Τηογο 15 

Πο ΤΠΘΠΡΙΟΠ οὗ ΡγΘΒΡΥ{6ΙΒ 50. οα]]θᾶ, ποι Ιπάθοὰά 15 ἔ]οιο δὴν Ἠπό 

οὗ ΏΥ Ρογπηπποπό Οτο οβιοία]5 Βανο ἐπίσκοποι Ἀπά διάκονοι. 

Ῥαΐ πο πιαδέ ποὺ θυ} αρ απ ατριπηοπῦ ϱη πορα1νο ου]άσισο. 

1 ΟΡ. Πήρ]({οοῦ, Ρ]ά1. ρ. 194. 



ΙΥΠΝΟΝΡΟόΟΤΙΟΝ. Ίχνιῖ 

Τ]ιο ιάασλε ἆοθβ ποῦ {611} τι5 οὗ ρτοβογίειΒ; 1ὖ ἆοαβ 06]] 8 οὗ 
ΏΙ6ΗΟΡΑ. ΤΠαῦ 15 811] νο Ἠανο ἃ υἱρῃῦ {ο βαγ. 

πο Βιάασλε 18 {αχ τεπιονθᾶᾷ 1η πιο {ΤΟΠ ἴπο Ἠρίδί]ο {ο ἴμο 
ῬμΙρρίαπς; απᾶ γεῦ ἃ ΥεΥ ΒΙπΙΙ]αΥ ΡΠΘΠΟΠΙΘΠΟΠ μογο ργοβοό5 

10βο]{. Τ]ο βαἰαἰαοη δὖὺ ἴ]πο Ῥεσίηπίης 15 «ο ἴπο βαϊηΐβ αἲ 

Ῥμηρρί, να ὑπ ΡΙΒΠΟΡ5 απά ἆεασοπδ.» Νοίθιος ἴῃ ὑμ15 Ἡρ]βύ]ο 
ΠΟΙ ἴῃ ΑΠΥ οὗ δῦ Ῥαι] οατ]εΥ Ἡρίκί]ες δι 6. Ῥιοβὺγῦο» Τῃθῃ- 

Ώοηθά ὮΥ Παπ1θ; απά γοὺ 1ὖ ποιά Ῥο Ιπιροβδίρίο ὕο θην ἐαῖν 
οχἰβίοηοθ. Ιπάεθα, θη Ίνθ ΤΘΠΙΘΠΙΡ6Υ ὑπῶῦ πο ὈΙΒΠΟΡ᾿ 5. οῄ]σοο 

Β6ΦΠΙΦ ζο Ἠαγνο Ιπο]αᾶθά μο ἀαῦγ οἱ τορτεβοη{ίπς πο ΟΠΊΤΟΗ, ἃ 5 

Ὑ7611 1Ώ {οτπηα]. οοπητηαπ]σαδΙοΏβΒ τυ] οὔῃει ΟΠΗ1ο]ι68 8,ΙΠ μο 

αοὖς οὗ Ἠπιο]μαγ]δέ]ο γογβΠΙρ, νο Ὠπαᾶ πο ἀπ που] τη απάστβίας- 
Ίησ ΨΥ 86 Ῥίκ]ορς εοα]ά Ὃο βροοϊα]]γ παοηθίοηθά ἴῃ δῦ Ῥα]Ἡ 

ρα]αἰαίίοη. ΤΠ πιεπΏοη οὗ ἆεασοηπςδ {ο]1οβ α5 ἃ οοΥο]]ασΥ. 

ΊΠποίθυου ἄθασοη5 αγο πιοηθίοηθᾶ ἴπ {π6 Βα -ροβύο!ο Η{ογαῦατο 

(ΙΓ ὁπ οχοθρθίοη1) ΠΟΥ ατα πιοηοπεά 1Π 60ο506 ΟΟΠΠΘΧΙΟΙ 

ΜΙ απά ἴῃ βαροτάἴπαδίοη {ο λα ῬϊβΙορβ”. ἜΤπευ 16 Οτο] 

οβμοία]β αοἰπσ απᾶθί ἴ]ιθ ἐπίσκοποι, ΠΙΟ ΒΙΡΘΙΥΙΦΟ ΟΥ ΟΥ̓ΘΙΈΘΘ 

{ποῖ Ἰαροιις. ΤΠϊς αὖ Ἰοαδῦ 15 ραγῦ οἵ πο βΙρηΙβοιπςθ οἳ Όμο 

(θυ ἐπίσκοπος. 

Πο ουϊάθῃοθ 50 {αγ μου] σἶνο, α5 16 Ξ66ΙΠΒ, πο σοοά στοά 

{ου Ιάεπυγῖης ἴμοθ ἐπίσκοπος 1 ὑπ6 πρεσβύτερος ; Όλο ἴ6ΙΤΙΡ ΔΘ 
οἵ ἀϊβϊποῦ ΠιθαηίΏσ απᾶά απο Καρὺ {αΙτΙγ ἀϊδίιπου τη πβασο, ἴμο 

ῬίΦΠοΡ Ὀοαΐπσ πηογθ οὗ απ ο[τσία[, Όλο ῬτεδΏγῦοΥ ΙΠΟΥΘ οὗ ἃ ραϑέογ' ἴῃ 
ος τη θυ 56ἨΏ5ο---Ῥοῦμ αρρατεηί]γ Πανίπς οετῦαΙτ ]αά1οία] {1Πο- 

ἐΐϊοηβ. Βαυὺ πείμογ {ου ποιο αρρ]ίοᾶ {ο ἀῑδθϊποῦ Ιπάϊνιάαα]ς 1ἢ 

πο εαγ]οςῦ ΟἨγ]ςύίαηΏ ασο 15. ἃ πιογθο αἰ ΠΠ]οα]ῦ ᾳπαβίΊοη. 

1 ΠῚ 6. βἱηρ]θ οχοθρδίοη οΟ0ΟΠΙ5 ἴῃ {πο ἸΙαίεν οὗ /Ῥο]γοατρ {ο ὑπ 
Οπατο] οὗ ΡΗΙΠΗΡρΡί, ντ ίοη βἰχίγ γ 8875 Ιαΐ6τ ἴπαπ {πα ]είζεν οἵ δύ Ρατ] 
{ο ἴλο 6απιθ ΟΠΊτοΏ. ΆῬο]γοατρ (6 5) Ὀϊᾶς ια γοαἩρ ππεη δὖ ΕΠΙΗΡΡΙ 
ααὈχηϊέ {λειαβο]νος “ {ο {πο ΡιθβΏγ{θΥβ απᾶ {Π6 ἄεασοπβ α5 {ο ἄοά απά 
ΟἨτ]ςί,” {11ο ῬίβΠορ οΥ ΡΙΡΗΟΡΕ οὗ {μ6 ῬΠιΠρρίαη ΟΠατοἩ ποὺ Ῥεῖης 
πηεη{Ιοπεᾶ αἱ 811. Αὐ {ΠΡ Ιαΐο ἀαΐθ, ἨούγεὙοτ, 16 15 Ἠατᾶ]γ πιαὔίεν Το 
ἀοαὈί ἐλλαί ἴπο πιοπατο]]οα] ερἰδοοραίθ Ίνας ορίαρΠε]οά αὖ ΡΙΙΗΡΡΙ α 
16 τας αὖ Όπαγτηα, απᾶ {Ποθγθίοτθ, Ψιβίθυεγ {1ο ρτοιιπᾶ οὗ [Π6 Ομ 5510}, 
ππθ οιηποῦ αγ] δαίο 1 {ο ὑπ6 ποπη-εχἱρί6ης οἱ {ο οἱῆοθ 38 ἃ 5ερατθίθ 
ΙΠΒΙ(αΙοἩῦ. 

3 Οἱ νο] πο Ώατο 501] ἃ ἔταοα ἴῃ οἆς οὔΏ ΟΠ ΤΟΝ οτραπϊβα{Ίοη, 
πηαθτθ ὑπ ατε]ιώεασοπι 15 οοαπ{θᾶ {16 οσωζις ερἰδεογἰ. 
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Ἰχνιῃ 1ΥΤΠπΟΡΟΟΤΙΟΥ. 

Τοῦ 5 πεη οχατηΙπο {πο νήίηοβς οἱ με 4οΐ. ἘΤηαῦ Ῥοοῖς 

τοροαθαᾶ]γ ΤουοςΠ18θ5 88 οχἰδίοησθ οὗ ΡγεδΡΥΤΘΥΒ αββοοϊαίθᾶ γη 
Ώιο ΑΡοβίΙο5 αὖ «εγαρα]οπα. ἜΤπογ απο πιοηί]οπεᾶ ΙΔ ΠΥ {ππος, 
ἴ]ο πιοδῦ Ἱππροτίαπῦ Ῥᾶβδασος Ῥείης ῬοΓΠαρς χὶ. 90 (νη]Ιο] {α]κος 

τὸ {ου στδηὐθα ὑμαὺ ἴΠεγ Ὑοτο δὴ οχἰδθησ Ὀοάγ ἴῃ ιο Οτο] οὗ 
Γαγαδα]ετη αὖ ὑμαῦ θατΙγ 5ίασο) μα Πο δοοοιηὺ οὗ {π6 Αγροδίο]ιο 

Οοιποῖ] οὗ Φουυβδίθιη (886 χν. 2, 4, 6, 22; χυὶ]. 4). ΤΉΏΘΥ αγο 

Ῥτοβοπῦ αἲ ὑπ τοοερίίοη οὗ δὺ Ῥϑὰ] Ὁγ δύ ἆα1πος (χχὶ. 18); 10 15 

{ο ἔμαια ὑπῶῦ ἴῃο αἶπς {οΥ ο Ῥοοῦ Ὀτείητεηυ 1π ο ιάσα, 816 βοηῦ 
Ὀγ ἐμ Παπάς οἵ Ῥατηαβας απά 588] (κ. 90). ἜΤπεαϊν Ρτοιηίπεησοθ 

αὖ /ογάδα]οπη 15 685Υ {ο απάογρίαπά. ΤῊΘ ηαπηο «ργθβυγ{ου ἡ γα 
{α]καη 9ΥοΥ, 16 15 Πανά]γ ο ο ἀοαρίοά, ἕλοι ο αάαϊδη, ἆ 6ου]ρ] 

ΡιοβΏγίοτ» αΏρθαν ἴῃ πο Αοἲδ (αχ. 14, κχὶν. 1) απ 1η ἴμο 

(Δοβρε]ς {εφ θην, απά νο αγ {α1ηΙ]Ι81’ σι πο 1516 ἴῃ {πὸ Ο.Τ, 
ΤΉΘΥ 5661) ἴῃ Ν. Τ᾿. 0Ἴπιθθ ἕο Ἠανε Ῥουι ἴμο οβ]σσις---ποῦ οἵ ο 
βγηασοσιθ, Ῥαῦ οὗ Πο συνέδριον, 6 “Βοαῦ οὗ ἴμε οἱάθυβ᾽; απᾶ 
{8μ61ν {αΠοῦΙοΏΒ ὑγ6 186 ἴῃ Ῥϑυὺ ἀἰδοϊρΗπατγ]1. Βιαος ἁπίῖορ πνοι]ά 
Ῥο οβρεοϊα]]γ ᾿τηρουαηῦ ἴῃ 01ο εατ]αοξδύ ἆαγς οὗ ΟµτιβαπΙῦγ αὖ 
1. ογαβα]οτη ; Ὠδίογο ιο Οδύμοο [δι μα Ὄουπ Ππα]]γ ἀϊββοσϊαίοά 
{γοτα ο ιάαῖδτη 16 γναδ πατα] ἐΠαῦ ὑπ οἷά {1016 {ου ΟΠατοἩ οβ]οῖα]ς 

β]οι]ά τετηαῖη, απά μαῦ 086 ἁπάας οοτπεοεᾶ τι ὑπ6 ἴδγπα 

ἐρτοβργύογ) βοι]άἀ Ῥο οοηβρίοποι». πὰ πο ἔμπα ὑμαὺ {πὸ 
ογσαπϊδα]οη οἵ πο Ῥγοβογύεταίο Βεεπηθᾷ 5ο Ἱπιροτίαπῦ οΥοη ἴῃ 

ἴπορβο βγϑὺ γθ6αΥ5 ὑοῦ δῦ Ρατ] απά Βαγπαβρας αρροϊηθεά ρτοβΏγίοις 
ἴῃ ΘΥΘΙῪ ΟΠατοἩ οἩ ἴμο Εγςδῦ σγοαῦ ΤΩΙΡΒΙΟΠΑΣΥ 101ΥΠΘΥ {ο Αβία 

ΜΙΠΟΥ (Αοἳς χὶν. 23). ΤῊ ογσαπΙβαθίοη γγα5 ανουγγαχάς οχίοηάεά 
{ο Ἐρβεδιβ, ΠΟ 6. νο τηθεῦ να Ῥτοβογίοι» Πο]άϊπς ἃ ῬοβΙδΙοΠ 
οὗ ΡΥΟΠΙΙΠΘΠΟΘ, αΏΡαΓΘΠ{ΙΥ ἴῃ ἃ 86Ἠ869 Πο τορτοβεη{α{Ίνεςδ οὗ ἴ]ιο 

Οτ]βατ οοπΙΠΙΙΠΙΟΥ, ἴῃ ο. αχ. 
50 {αγ 86 4ο. Απά 80, ἴοο, ἴῃ πὸ Ἠρίδί]ο οὗ δῦ απιο5; πο 

ΟΠΙΥ βουγδηΐβ οἵ Όλο ΟΠατο] ὑμαῦ ατο τηθηὐοηθα απο Όλο ΡΥΟΡΡΥ- 
ἴθυβ, ΥΠΟ απο Βροκοπ οἱ 1π οοΠπαχΙοι να α βροοῖα] βρι θα] 
ΠΙΠΟΔΙΟΠ, ἴῃ ἴθ Ῥαββασο ὙΠ] Οἢ ΡΟ ΚΒ οἱ ο αποϊπΏησ οὗ ἴ]ο 

510Κ (88. ν. 14). Τῦ 15. ἃ Πο βατρτ]βίησ {ο Επά πὸ ΠΙΘΩΡΙΟΠ 
ὙΠαΐονον οὐ ρτοβυγίεις ἴῃ δῦ Ῥαα]. ΕἨρίςί]θς ταπ{Ι] νο οοπ1θ {ο 

1 566 Ηαίο], Βαπιρίοπι Τ,εσίιγεΒ, ϱρ. δ7, 68. 



ΤΝΥΤΙΟΡΟΟΤΙΟ ΑΝ. ἹΧῚΧ 

ὑπὸ Ἰαβϑῦ φυοαρ οἱ 41], ὑπ ραδίογα] Ἰεῦζους πηγα 0ο ΤΊ τον απά 

Τις. Βαὺ ποισῃ ὑπ6 παπιο 15. αὈροηό, ὑπ {πϊηρ 185 Ῥυθβθηῦ. 
Τ]ιογ 816 Π6 προϊστάμενοι, ἔΠΟΞ6 70 Ἠανο Πο τι]ο. “Ίο Ῥθβθθοῇ 
γοι,” Π6 βᾶυβ 0ο πο ΤΠοββα]οπίαηβ, {ο Κπον Ποπ ἐ]ιαῦ ]αβοιι 

8ΊηοΏς οι, απά ΓΘ ΟΥ̓́Θ γοιι ἴῃ ὑπ6 Τιοτά ἢ (1 Τ]6βς. ν. 19). Τ]ής 
15 Αη ΙΠΒΙΥΠοῦϊνο Ῥαββ8ς66, {οΥ 16 βασσαβίς ἴ]λαῦ ἴο ἁπδίορ οἱ 

προϊστάμενοι ΜΙΘΥΘ Ἰαχσα]γ Ραδίοτα], οΥ «οποθτπαά τ] ἴλο οπτο 

οὗ ροι]5. 95ο αἲ Ιεαβδύ ὑπ6 οοποχὺ πνοι]ά βασοθβδῦ, Απα 1π {αοῦ 

ὃ ΟΟΠΙΡΑΥΙΒΟΏ οὗ Πο 1βί5 οἵ χαρίσματα δπα οἱ ἴχιο αογναπίς οἵ 
ἴμο ΟµατοἩ ἴῃ ᾖίοπι 1 6ου. διὰ {ρή, “111 Ίθανο πο ἀοιιρῦ ο ο 

τηϊηςς ἐμαῦ Π6 προϊστάμενοι οἵ /οπι, ΧΙ. 8 απᾶ {Π6 κυβερνήσεις οἵ 

1 6ου. κἩ. 98 ατο {ο ο 1ἀθῃθῆθα τ} {Π6 ποιμένες οὗ δῆ. ἵν. 11. 
Βαὺ π]αῦ οἵ Πο ἐπίσκοπος ἴῃ ὑπ 4ο Απὰ Ἠανο ψ8 ΑΠΥ 

Βιηὖ ας ὕο πο οΥἹΡῚη οὗ {Πο δγτη ὃ 

Τῦ βαετης ῬτοβαΡ]θ, οα πο ππο]ς, ἐμοῦ ἴ]ια {1016 οἳ 0119 οᾷορ νγὰϑ 

ἴα]κοη οΥ6Υ {ΟΠ ἴπο οΥραπΙβαθίοη ο ο οοπῦθΙΡροτασγ (ἀἴαοκ 

βοοϊοίϊα8ῖ. Τύ οιπ Ἠατᾶ]γ ο αοοϊᾶοπὲ μαῦ πο πα ΠΟ ΠΙΘΗΔΙΟἨ 1Π 

ἴμο Ν.Τ. ἀοοαπιαπῇς (ος Ιπάθοεᾶ [ἢ αΠΥ θατ]γ ὙΠῸ ]ΠΡ8) οἵ ἐπίσκοποι 

αὖ 1ογαβα]θπα, πη]]ο ἴπεγ αρρεατ αὖ ΒΡρήῃεςις, αὐ ΡΗΙΠΗΡΡΙ, αὖ Οτεῖο, 
πηθιθ (Τθεῖς ΙΠΠΙεηΠοθΘς Ίπ6Γοθ ἀοππϊπαπζ. Αὖἲ ἴῃο βαΠ1Θ {1Π]θ Ὑο 

πη5ὲ6 ποὺ Ἴθανο οαὖ οὗ βιρῃῦ ἴμο {αοῦ ὑπαὺ πο πιογάς ἐπίσκοπος, 

ἐπισκοπεῖν 818 ΟΟΠΩΠΠΟΠ ἴῃ 1ο ΤΧΧ. Τὸ 15 απΠζο Ιπζε]Ησιρ]α Εγοπι 

ἐπῖβ ροϊηὺ οἳ νίον πον ἴΠογ τηϊρ]ῦ Ἠανο ραϊποά απ θαΥΙΥ Ῥ]ασο ἴῃ 

ΟΠπΙβίαπ ρθη. Τπάθοᾶ ἴῃ Αοῦς 1. 20, πΠεη πο ΑΡοβΏΙοδΗΙρ 

νασαηῦ {μτοιρῃ ο αάαςς ἀθαβῃ πναδ Πα 6 ἀἰδοπβδίοη, οπθ ος {Π6 

Ῥαβρβαρος ἴῃ ὑπ6 Ο.Τ. π]ΙοὮ γγαβ αρροα]θά {ο ψὰβ τὴν ἐπισκοπὴν 

αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος. Βαῦ αἱποαρῃ ὑπ|5 ΤΧΧ. πδασο τητιδῦ Ἠανο 
{απηϊΠατ]βοᾶ πο ὕδτπα 1086] 6ο ἴποβα πο πογο οπέτιβία ση λα 
ογσαπήδαδίοΏ οὗ ὑπ6 ΟΠΙΤΟΙ, ὑΠαῦ ἴμο πβοβα]ηοςς απά ὉΠ6 ἆπδίος οὗ 
ἴμπο οβΏ]οο πθγθ ρατΏ]γ---αὖ Ἰεαςί---Βασσοδίοά Ὦγ ὑπ Ῥγδούϊοθ οἵ {Π6 
«τοα]ς βοοἱθθῖθς απᾶ σι]]άς πι ὙΠ]ο] ΌΠογ οππιο ἴῃ οοπίαοί 

16 ο Ῥίδιαβ: 016 Ἡγροίύμορί». 
ἨΠμαῦ, παν, 16 ΜΠ] Ὦο βαϊᾷ, παβ ὅπ Ροβίδίοη οὗ δῦ «8Π1ο5 αἲ 

1 Ὧν Ἠαίο] Ὀτίπσς οαὐ ἴῃ Ἠϊς Βαπιρίοπ Τιεείιγες (ρ. 817) πο ᾳτεδί 
αἰπηϊ]ατΙῦγ Ώδύνγθθη 5οπ1θ οἵ {π6 ἆπίθβ οὐ {πΠ6 ἐπίσκοπος, ποτ θβρεσΙα]]Υ 
{λοβο ν]]οὮ Ἴπθτο οοποθγηθᾶ ψΙζΏὮ ὑπ6 αἀπαϊπΙβιγαίοπ οὐ Οτο] ἔπη, 

απᾶ {ιο ἀπίίες οὗ δὴ οἴου οα]]οᾷ {π6 ἐπιμελητής ἴῃ {π6 Ῥαραη απᾶ 
]οπ1β]ι αββοοϊα{Ιοη5 οὗ ὑπ ἄαγ. 66 οἩ 1 Τίτη, 111. ὅ Ῥε]ου”. 



]χχ 1ΝΤΠΟΡσ6ΤΟ ΑΛ. 

ἴπο ΑΡροβίο]ᾗο Οουπο!] ἢ Ύαβδ Το ποὺ ἴ]ο ἐπίσκοπος ἢ Ἠο παβ 
Ῥτοβιάεηί. Ἠθ βΡροΚκο ἴῃ ἴ]ιθ ΠΔΠΗΘ ΟΕ ἴ]α αβΒΒΘΠΙΡΙΥ απά 6ατο Ἠ15 
βοηίοποθ τὶ αἰ]ιογΙϐγ (Αοίς αν. 19, 19). Ατ ποὺ ἴ]θδο ἴῃο 
ΕΙΠΟΒΙΟΠ5 οἱ ἴ]ιο ΏϊβΠοΡρ, απά 1ηαΥ Ίο ποὺ ἔμοτείοτο Ῥο οοπηΐρα 

ἴμο ἢγϑῦὺ ῬίβΠορ οὗ ᾖαταδα]οπα ὁ Ὑο αΠοια]ά ῬτοβαβΙγ Ῥο πεατεςύ 
{86 ὑγαθῃ 1 γγο πα]ά ἰ]αῦ Το οδταΙΠ]γ νγας ἴῃ α, ροβίθίοη ΒΌΓΙΚΙΠΡΊΥ 
Ἰ]κο ὑπαῦ οὗ πὸ πιοπατοη]σα] ἐπίσκοπος οὗ ἃ Ἰαΐετ ἀαΐθ, απ ὑπαῦ 

6 ἀἰςθποί]γ ᾿παϊοαῦθϑ {ιο Ῥεσίηηίησς οὗ ὑμπαῦ ἀῑσηϊσγ δὖ 16γαδα- 

θὰ ; Ῥιι0 165 πγοα]ά ο αη ΘηΘΟΠΤΟΏΙΒΙῚ {ο οα]] Ἠΐτη δὴ ἐπίσκοπος. 

Ἠο 15 ποῦ 80 οα]]εά Ὦγ δῦ Ίο. Ἠε εκεγοίβο5 815 Ἱπιροτίαπί 

ΓΙΠΟΔΙΟΏΒ 5 απ ΑΤΡοβίΙ6, οὐ αἲ Ιεαδῦ ἃ8 “πο Του Ῥτοί]ον ὃ: απά 

16 ἆοθβ ποῦ 86οπι ὑμαῦ αΠΥ οίπετ {1016 οἵ ἀῑσηΙῦγ σου] ανα Ῥεεῃ 
ἀεεπιθά παῦσαι. Τὸ 15 πούοπογμγ ὑμαῦὺ {πὸ Ἰαίοτ Ῥίδπορς οὗ 

16γαβα]οτῃ οοπηΐθα Πεπηβε]νος α5 18 βΙποσθβδοτς; αῦ νο τηαδύ 

ποῦ ΙΠροτῦ {86 ἴθι ἐπίσκοπος ΙΠίο ἴμο παττα{Ίνε αἲ {815 ροϊηΐ. 
8 ατε ποῦ γεῦ ἐο]ὰ οὗ δὴ ἐπίσκοπος ΟΥ̓ οὗ ἐπίσκοποι οὖ «1 εΓΙδα]επῃ, 
{ποισῃ {πο ΡΥΘΡΡΥΊΘΤΥΡ ΔΙ ΠΠΔΠΥ 6Ἴπηθςδ πιεπ]οπηεά. 

Τπο πιοβῦ ΡΖ ηρ Ῥ8ββᾶςο ἴῃ ἴμο 4σΐδ πΏ]οὮ τε]αίθΒ {ο ἴ]ο 

ΟΟΠΠΘΣΙΟΠ Ῥείνγθεη ἴπα ϱγεδύψίογ δὰ ἴΠο δίϑλορβ τ Ὦθ6 ΠΟῪ 
οοηρίἀστοᾶ. Πεν 86 Ῥατπ] τας αἀάτοβείης ἔ]ο ῬγοδΏγέθις οἱ ἔ]ιο 
Οπατο]ᾗ αὖ Ἐρῃεδας (Αοἴβ σσ. 28) Ίο βα1ά, “ Τα]κε Ἰοεᾶ {ο γοιγςε]νες 

απᾶ Το 811 {ο Ποο]ς, ἴῃ π νη]ο]ι ἴμο ἨοΙγ ἀΠοξῦ μα τηαᾶε γοι 
Ῥί6Πορς.”. ΤΠ8 15 ὁη6 οὗ ἴμε Ρ8β58Ρ6Ρ οὗ πἨ]ο]ι τε]αΏοσθ 15. ΠΙΙΠΙΥ 

Ρ]ασοᾷ {ο οδίαΡ]ΙβΏ ἴμα ΙπθετοβαησεαΡΙΗϐγ ἴῃ ὑπ Ν.Τ, οἳ {86 

ἴΘΥΤΗΡ Ὑγθ 816 οοηβΙάθ]ης. Απά Φγύπιώ Γαοῖε τὸ ΡοϊηΏς ἐ]λαῦ ναγ. 

Ὀρεα]κίησ (ΕΡΏΡαΤΕεΠ{ΙΥ) {ο ῬτθδΏγίογ», ού Ρα] ομ]]5 ἔ]επα ῬίβΙοΡΒ. 
Τῇ ο {15 στοιπᾶ, ἨοἹπθνοΥ, πε 89 6ο Ιάεπ{γ ἴ]ιο οβῇσθς, ας πα] 

88 ἴ]ιο Ῥ6ίβοηΒ οπἰγαβεά τυ ια οἤϊοθβ δὖ ἘρῃθδΙβ, νο β]α]] 
Πᾶνα στοαῦ [ποια] Ίπ αεχρ]αϊη]ης Πο 5ροεᾶγ ἀἴνοισοπορῬ οὗ 

τηθαηΊησ Ῥοένγοσπ ὑπ ΤθΥΙΩΒ, απά Ἱπάσεά Πο Ἱ1δο οὐ {πο ἴΘΥΠΙΡ 
αὖ α]]. 

Ῥιέ ἴ]ιο ΙΠ/ογεποθ 15. βΙΤ6ΙΥ α βοππονλαῦ Ῥτγοσατ]οι5 9Π86. Νο 

οπ6 ΙΠΙΦΙΠΟΡ ὑπαῦ ἴ]ιο ΒΡΘΘΟΊΟΡ ἴῃ ὅπ 4οίβ αγο τευογᾷεςᾶ 1ῃ {πρὶν 

ποστ ϐγ, νι 411 ιο ποοιΙΓαογ οὗ ἃ τη θ᾽" ἢ βογζπαπά τοροτῖ, 
Απά 1 νο ΒΙΡΡΟΒΟ (88 [γϑῆδθιιβ ἀῑά1) ὑμῶῦ ΑΠΠΟΠΡ ὑπ Ερ]αδίαη 

1 Τὴ ΜΠαείο οπῖτα οοπγοσκ/[15 ορἰεοορίε εἰ ργοςυψίοτί απ οταπῦ Δ Ὁ 
Τρῃοβο᾽ (1τοῃ, Παεν. τα. 14). 



ΤΊ ΚΟΡΟΟσΤΊΙΟΝ. ΙΧΧῚ 

Ῥγοββγίέους Ῥγοβοηῦ 80η16 ΨΟΥΟ ὈΪΒΠΟΡΒ, ἴΠοτο 15. πο αἰ βου] ἴῃ 
δῦ Ῥαιι]5 Ἰαησιασθ. Απ πηγεοογάεά σοβίατε οἨη ἴμε βροαἰκοΥ’5 ρατί 
ΤΩΔΥ Ἠαγνο πιαςθ 18 πιεαηῖηρ οἶθαί [ο Ἠ15 Ἠεαγατβ. 15 ἴμογο ΑΠΣ 

Ππρτοβαδίηίγ ἵη ἴμπο Ἠγρούλεβίς ὑπαῦ {π6 βραα]κον ὑαγησοά απἀ 
αἀάτοςθεά (ο. 28) οπιρμαθίοα]Ιγ ἴΠοβο οἳ ἴ]ο Ῥγοβογίθυς πιο 

Ἠο]ά {π6 ορίςοορα] οβ]οοῖ Ἱπάσεά ἴμο βροθοΏ (οὐδ χχ. 18-25) 
πα ιτα]]γ [8115 Ιπίο Όπο ἀῑνίδίοηςδ. (1) Έτοπι ο. 18 ἴο συ. 27 {Π6 

ΑΡοςί]θ αἀάτερεος ὕΠπθ Ῥγοδβγίαι»: “Ύοι Κπον (ὑμεῖς ἐπίστασθε) 
μον [αἰ ΠΥ 1 Ῥγοασμαᾶ ἴῃ ῬαρΗο απά Ῥτϊναίο: γοι ογο νζ- 
Ώθβςος οὗ 10.) (9) Ραΐ {τοπ ο. 98 οηπατᾶᾷ ἴμο ὑορίος 816 αἰ Πδυθηῦ. 

««Ῥα]κο Ἠθος 0ο γοιγκε]νοας (ορ. 1 Ταπῃ. 1ν. 16): Ῥοπαχο οὗ ΠςΓΟΣΥ, 
τοπιοπιροτίησ ΠΟΥ͂ 1 αἀπιοπῖκμθα σοὺ ἱπάϊνιάπα]]ν 1Π Τοίογοηοο {ο 

{Πΐ5: τοι γοινβε]νες ΊςΠΟΥΓ (αὐτοὶ γινώσκετε) "---ἃϑ 1 ἴλο Ρ6ΓΡΟΠΒ 

αἀάγοβεεά μα ερεοῖα] τπεαΏς οὗ Κπονῖπς ὑΠ15--- ὑπαὺ 1 ἀῑά πού 
αοοθρῦ ππαΙηθεπαποθ ΓΤοπι πο ΟΠατοἩ.. Νον {ο ϱιιατά ἴ]ο {Ισ 

αραϊηςῦ πο επογοαοἩιηθηῦς οὗ Ἠς6ΓΘΒΥ, απᾶ ο αἀπ]π]ςρύογ ἴῃο 

Οµατομ)ς αἶπῃς, πγεγο ἁπιθίες «ρεοία]]γ αρρτορτία{ο 6ο ὑΠ6 ἐπίσκοποι, 
5 πο Πᾶν 6 5660 4φονθ. ΤῊΘ γ]ιο]ο Ῥαββασο οογὔαΙπ]γ οδζαὈΠΗβΗ6β---- 
απᾶ ὑπ6 μοῦ 15. ᾿τηρογἐμηῦ--Π6 Ῥγθσεηοο οὗ βενοτα] ΏΙΒΠΟΡΒ αὖ 
Ἐρ]εδι», α5 δῦ ῬμΙΠρρί ; Ὀαῦ ὑλαῦ 811 πο ρυθβογύθυβ ὙΠο 16ΓΘ 

{Ποιο ΤΟΥ͂Θ ΠΘΟΘΑΡΑΤΙΙΥ ἐπίσκοποι 15 αὐἰΐθ ἃ ἀῑπεγοπό ΡΥοΡΟοβΒΙὕΙΟΗ, 

νου απ]κο]υ ἴῃ 0561, ποὺ ἀεπιαπάαεά Ὦ7 ἴπο οοπ{οχί, απᾶ ποῦ 
ειιρροτίθᾶ ὮΥ ὑπ6 Εἰβύουυ οἵ ὑπ ΟΠΗΤΟΙ Τη {π6 ποχῦ σοΠοΓαΒΙΟΠ. 

Ὑο ργοσοσὰ ἔο οχαπιίηο ἴ]ιο {αςΙΠΙΟΠΥ οὗ {ο Ῥαδίοτα] Ἐρίςί]εβ. 

Το αιαβοαξίοη5 απᾶ {αποβίοης οὗ ἃ ΏΙΒΠΟΡ ἴῃ Όμαορο Ἰουουβ 

(Ἰθανίης οαῦ οὗ αοοοπηῦ ἴμο πιογα] αιιαΠβοαδίοηΒ, πΙΟἨ Ίοτα οὗ 

οοιΥ5ο ρααπιοπΏθ) πηαγ Ῥο Ρ]ασθά απάσυ ἴποςδο Ἠθαάς: (α) Ηθ 18 

{ο Ῥο αΆονο 5αβΡρίοἴοη ἴῃ ΠαΔῦοΥΒ οὗ ΠΙΟΠΟΥ (1 Τπη. 1. ὃ; ΤΊ, 1. 7). 

Της τοσα1]ς {ο 118 π]αῦ πο τοαά ἴῃ ἴμο Φιάασλο, δα 6ἱδοιμετο. 

Τ]ο ῬίδΠορ Ίας δὖ Ιθαδῦ 5οπιο ἠπαποία]. {αποῦίοΏδ; Ῥτοῦαβ!γ Το 

πα ὑπ6 αἀπιϊπΙβίταβοτ οὐ ὅπ ΟΠάτο {απάς, ὑΠ6 ἆθασοΠπβ Ῥεΐπς 

αιιρογάἴπαίο ἀἱδροπβοι5 (1 Ίπποι, 1, 8. Ῥαΐ {Π158 15. ποῦ Όλο 

Ῥία]ορ΄ς πιοδῦ ἱπιρογίαπῦ {αποβίοη. (0) ΗΒ ΘΟ Ὁ] ϱοο5 {αγὔμευ; 

18 οχίοπάς {ο ὅπ Ῥγοβογναδίοη οὗ ἴμο αροβθο]ίο ἐχαςϊθίοη. Ηθ 18 

Όλο συδιαϊδη οἳ ἀἰδαίριίπο, {ο ἔσθ ἐπιμελητής (1 ΤΊπι. 1. 5); 

«Ἰμο]άϊπο ὮΥ ἐπ ἈΠ] νου υΥηῖο]ι 15 αοοογάἶης {ο ὕμο ἀοοί]ηο, 

λαῦ Ἡθ τηαΥ ὍΘ 8016 Ῥοῦ] {ο οχ]οτὺ ἵπ ὑπ6 ἩΠοΙοβοπιο ἀοοῦγίπο 



Ιχχὶ 1ΥΤΠΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

Ἀπά {ο οοηγ]οῦ ἴ]ο σαϊηδαγονς ἢ (ΤΊ. 1. 9). (6) Πο ππαδὲ Ὦο οἵ 

σουᾷ τοριίθ, Ὠθόπιδο Ἠθ 16 ἴμο Ώογδοπα οὐο]εδίας ; ἮΘ ΤΘΡΥΘΒΘΠΕΒ 

Όλο ΟΠαΥοἩ {ο ἔποβδο ψηλοί (1 Τη. 111. 2, 7 ; ΤΊδιΒ 1. 7). ΑἹ] 

15. 15. νου {Κ {Ππ6 Ἰαΐογ 1ἄθα οὗ ἴ]ιο ἐπίσκοπος, ἃ: πη]]κα {Π6 
Ἰαΐον Ἰάθα οἱ {Π6 πρεσβύτερος, βᾶγΘ 1Π ὁη6 ροϊηύ. Τ]ο ὈΙΒΠΟΡ ο 
ἴμο Ῥαδίογα]ς 15 {ο Ὦο αρέ {ο ἑοαοῖ (1 ΤΊπι. ΠΠ. 2). ΤῊΪΒ 18 ποῦ ἃ 
ἕαπούίοη ὑμπαῦ αΡΡοαΤ5 ῬΡγοπαΙποη{]γ ἴῃ {Π6 Ἰαΐθυ τυ] Π]Πρ5 ; βο]ι ἃ 
Ροσαατ]γ Ῥαδίογα] ἀπ ν Ῥοσοπηος ταῦθ" ΔρΡρσορυϊαίθα {ο ἐπ Ργ68- 
υγύονβ Τὺ 5οοπις ἔα ΠΟ {γοπι 1 ΤΊμ. ν. 17 ἐμαῦ 411 ιο Ῥγος- 
Ὀγύθυβ οἵ ὑπθ Ῥαβίογα]ς ἀῑά οί ἔθδοῃ ; ““ὉΠποβθ ν]ιο τιι]ο τν6 1] ατο 
ἴο Ὀ6 οοιπἰοᾷ σου οἱ ἆοαρ]ο ΠΌΠΟΙ, οεροοῖα]]γ {ᾖιοβο π]ιο 
Ίαβοιχ 1η τα ποσὰ απᾶ 1η ὑθδοῃϊηρ." Ζύιϊ6 18 ὑμεῖν πογπ]α] ἀπίγ, 
Ῥια{ οἵ ἔ]λοβο ψγῆο τ]ε ΒΟΙΠ6 ἆο ποῦ ἴδαςσ]. 
ΟΠ Ῥαββασο ἴῃ {1ο Ῥαβέογα]β, Ιπάθοᾶ, βιισσοϑίβ δὲ βγκέ Βισ 

Όλο ἸΔθη ιν οὗ {πὸ ἐπίσκοπος δη {λα πρεσβύτερος. “ Αρροϊηό 
ΡΙΡΘΒΌΥΘΙΒ 1η ΘΥΘΙῪ οἵγ...ξ ΔΩ ο Ῥ]απιε]οβς... [ου ο Ῥίκ]ορ 
πηιιβέ Ῥε Ῥ]απιε]ο5ς ας ὑπ6 βύθιναγα οὗ ἄοά 3 (Τ18. 1. δ---7). Τὸ οδῃ 
παν] Ἰούενον Ὦ6 πιαἰίαγ οὗ αοοἰἀεηῦ ἐλαῖ ἐ]ιο ἐπίσκοπος 15. ἔ]ας 
ππαγ]κοά]γ βροΚκεη οὗ ἴῃ {πο Αἰπσα]ατ,. γγ]]ο ἔ]ο πρεσβύτεροι 816 
πηρη{οποά 1π ἐῃ6 Ῥ]ητα], απά {]ιαῦ ἔμο ἀοβηῖέο ατεο]ο τὸν ἐπί- 
σκοπον 18 Ἠθτθ τιδοά (566 ποίο ἐπ Ἴοο). Απᾶ, αρατὲ Έποπα Ειίς 

οοηβΙάθγαΒΙοἩἨ, Ίο οαη απάογβίαπά ἐπ Ἰαησιιασο τιδος 1 τὴν ΤΘΠΊΘΠΙ- 
Ῥου. ὑπῶῦ {Πο Ῥγοδργ{ογαίο γγας ἃ ΥοΥΥγ ἱπιρογίαπό οβ]σο {ποπ ἔλο 
Ῥοσίηηῖηςσ, ποῦ οπ]γ ἴῃ ναι οὗ 155 αρἰτίθαα] {ΙποβοΏς, Ῥιέ ἴῃ 
τοβρροοῦ οἵ {ο Ῥοψογς ο ἴλο ργοδΏγίογα] οοαποῖ. Της (5 ἴῃ 
0Ἰεπιεπῦ) 18 γγου]ᾶ παξατα]]γ Ῥο ὉΠ Ῥοᾶγ νηῖοἩ νου] ἀθοίάθ προη 
Όλο ῬΕΥΒΟΠ ΟΥ ῬΘΥΡΟΗΡ {ο Ῥο αρροϊηθοά {ο {πὸ δρίβοοραῖθι αὐ τοῦ, 
ΔΗ ΡγοΡαΡΙΥ 8 Ίοης 48 ἴΠαγ μα ἴῑιο Ῥοϊνου, {ου ἨΠΙΔΠ Πα 
168 ΤΊ ΟΠ. {λο ΒΔ 16 {Ἠοη 88 πουν, ἴμθ ῬγθβὮγ{ους πγοιι]ά ποπαϊπαίαο 
οπο οἱ ἠλαῖν οὗ Ῥοᾶγ {ου {Π15 οΏΊοο. Ἔ]ο ἐπίσκοποι πνοι]ά Ῥο 
811 πρεσβύτεροι, ἴλοισ] ποῦ ποοθββατΙ]γ ουἱσο υογθᾶ. Απᾶά ἔἶας 
μη δὲ Ῥαι] Ῥίά5 Τις Ῥο οαναβα] ρου ἐ]λο ΡοβοΏς {ο Ῥο 
ογζαἶποά ργοβΏγίου, Το ἴλπο Ῥίκ]ιορ πας Ὦο Ῥ]απησίθβς, Ίο ποσά 
ποῦ ΙΠΙΡΙΥ Τηογο {απ 115, ὑΠαὺ ας ιο Ῥίπμορ γγοι]ά πα ατα] Το 
6Ἡοβθι οὖ οἱ ιο Ῥγοβργίονα] Ῥοάγ, 16 νγὰβ οὐ {πὸ ήσ]ιοςε Ίτη- 
Ῥογίπποο Όλα Θὰ 0} Ίποιηρευ οἱ ναί Ῥοάγ α]οι]ά ΡῈ οἵ σοοᾷ 
οιαγασίοΥ, 



ΤΑ ΟΡ ΟΘΤΙΟΝ. ΙΧΧΗΣ 

Οη ἃ γόνον οἳ 41] [η6 ον]άσποο 16 15 ποῦ ἤοο ΤΙΤΟ] ο παν ἐπαΐ 
0Π8 οπ]γ Ῥαββασος ὙΠΟ 9Υθ6Π δισοοδέ {π6 Ἰη ουΟΠΔηρ ΔΙ ΠΥ ἴῃ 

ἴμο Ν.Τ. οἳ [86 ὕδγπΙβ ἐπίσκοπος ΑΠ πρεσβύτερος 819 Αοὐδ χχ. 98 
απά ΤΗ, 1. 8. Βαῦ Όιογ δ΄6 πασοορΗΡ]ο οὗ οχρ]απαδίοης πὶ 
[411 ἴῃ τιῦῃ Πο βαρροβίδίοη ὑμαῦὺ ἴμο πονάς τοργθβεπὲ αἰβυποῦ 

ΓΙΠΟΘΙΟἨΒ (πυἨ]ο]ι τη]ρη, οΏ ο008ΡΙΟἨΠ, Ῥο ἀἰδομβαγσεά Ὦγ ὑπὸ βαπιο 

ἹπάΙνίάπα]). Απά ὑππ5 ντο ἆο ποῦ τοσαγά {]ιθβο ραββασος ας ΙΠΟΟΠ- 

ἰαίοπί τι ὑπ οοπο]ΙβίοΏβ {ο ἸνΠΙοῖ 811 ἴμο οἴπονγ ονἰάσποο 

Ῥοϊηίς. ΤἨο5ο οοΠο]αβΙοΠΒ αΤο {ΟΥ 1 ΠΠΠΩΡΟΕΥ, (1) Το ορίδοο- 
Ῥαΐο απᾶ ρτοδογ{ογαῦο πογο ἀῑδίποῦ ἴῃ οπ]σίη απά ἴῃ ΓΙΠΟΡΙΟΗ ; 
ιο 41εγεποθ οὗ πᾶτηθ Ρο]ηΐς {ο ἃ ἀἱῄογοποο ἴῃ ἀπίσ, α]ὔΠοιισ]ι πο 

ἀουθῦ την ἀπίΙθβ σοι] ο οοΙΤΠΟΠ 6ο Ῥοῦῃ, οδρεσία]]γ ἵπ ΡρΥϊπη]- 

νε απά Ἰα][-ογσαπίσαά οοπηπηιΠΙΊθ8. (2) πο ἨίβΠορς Ίογο 
ογ]σίπα]]γ βε]εοίοὰ Ὦγ πο ρτεςὈγίετα] οοαποΙ], ἃ Πα Ῥτοραβ]γ {οπι 

ὑμεαῖτ οὗ Ώ Ῥοάγ. (3) ΤΟΥ͂Θ Ἠογο ο /οη αογογαὶ Ῥίδπορς ἴῃ ΟΠΘ 
ρ]ασθ, ο ΠΠῬ6γ Ῥοεῖϊησ ἃ πιαξίογ ποη-οβκοηδία], (4) Α οοη- 
βρίοποας Ταῦ οὗ ο Ῥίβπορς ἁἀπίγ παςδ ο αἀτηϊπΙβίταδίοη οὗ 

ὙΟΥΒΠΙΡ---π λειτουργία ἴπ {Π6 Ἰατσοςῦ 56ἨΏ86; ἢθ 18 αρονο α]Ι 

ἴμίησς δὴ ο/ποίαί, ὕπ6 τερτοβοπίαίἶνο οὗ ΕΙ ΟΠατοἩΆ απᾶ ἴμο 

ἀἰτασίου οἵ 105 ἀἱβοίρ]ίτο, 

Α Ἰατσετ αιιθ8ί]οη 15, πο ἀοαβί, Ιπγο]νοά α5 {ο ἴῃο αἰσπίῇοαπος 

οὗ ὑπ6 Ῥ5Πογρ΄5 οῄ]οε ἴῃ {μα οοπΙπποις 116 οἵ πΠ6 Οατο]ι, τ] οἢ 

16 ἆοθβ ποῦ Θοηθ ψ]ῦῃ]η ὑΠ6 βοορο οὗ ὑΠ15 Ζ7ηἐγοοϊοίίοη, ἴο ἀἱδοιδ». 
Τηεγο ἆοθβ πού 5661, ἨοπΘΥοΟΥ, ἤο Ὀ6 σοοά οτοιπά {οΥ το]οσβίπς 

0Ἰεπιοπῇς εχργθβς ἰαύεπηεοπί {]λαί Πο Αγροβί]ος αρροϊηἰθά ἐπί- 
σκοποι 'ο Ῥτον]άε {ΟΥ ὑπ6 ροετρείια] βαοοθββΙοη οὗ {μα ΟΠ βάλῃ 

ΠΗΙΠΙΡΕΥΥ. Τ]ογ {οο] ονοΥ ἴμο οΏ]οο οἵ ῥγοδὺγίαγ {Τοπ ὑπ6 9 οπγῖβ]ῃ 
0Ἠατο], απᾶ σανο {ο 16 Ἠϊσῃοτ απά τηοτο βΡΙΤΊΜιια] ΓαΠοῦΙοης, ἴ]ιο 

ἄτι ἀἴδοῃατσθ οὗ ΠΟ γας Ῥτονιάσςαά {οΥ Ὦγ Πο χάρισμα ΟΥ 61406 

εοπνογοαά τη μο δοὺ οἵ ογάΙπαδίοη, 85 ὕΠπ6 Ῥαδίοτα] Ερίδέ]ος ἴδασ]ι 
(1 Τί. 1ν. 14: 9 Τπα. 1. ϐ). Απά ο {αγ οοϊκ ούογ {πο οβ]οο 
Οἱ ἐπίσκοπος {ΟΤΑ ἔχιθ (ἀΤθείς βοοϊθῦϊθα ἴῃ Πο Οτ]βΙαπΙγ τὰ 
στονίησ; απὰ ΌΠ6ϱγ σῶν ἴο ἴπαῦ οΏ]οο 8ἱβο Ἠϊσ]ατ απά ΠΙΟΤΘ 
αρίτΊθαα] {αποβίοηΏς. ΤΠε (τεο]ς ἐπίσκοπος ἴῃ ἃ βεο]αΥ α5βοσΙᾶ- 

Ποπ πας ἃ τορτοβοηθαξίνο απά τοβροηβῖδἰα οβ]οία], ποιό ΑΠΥ 

ηθοθρκαγ]]γ το]σίοιι5 ἁπίίον. ἜΤπο ΟΠγβΙαηΠ ἐπίσκοπος ΔΡ 81950 

α. ταργθροη{ζαἔ]νο απᾶ τοβροηβῖρ]ο οποία], ΠῚΒ Ροβίθίοη 1Π 16- 



Ἰχχῖν ΤΥΤΙΡΟΡΟό6ΤΤΟΟΛΥ. 

ϱροοῦ οὗ ΟΠατο] {απᾶς, Ιπ τοβροοῦ οὐ οοπηπηαη]σαδίοη νὴ οἴ]ατ 

0Ἀάτο]βας, απά ἴῃ τθβρεοῦ οὗ ἴ]ιο Πατσίσα] βετνίοῬ οἱ ὕπ6 ΟἨτ]βίαη 

βοοϊαεῦγ, 811 τηατ]ς Ἠϊΐπα 8 τεργοβεη{]ησ 1ο ΟΠΙΤΟΗ, 85 ἴῃο Ώεγβοπα 

οοοϊεδίαο. ΤἨθ896 Ποιο 811] ἁαίες Όλαῦ ἴῃ πο ἢγβῦ ΟΠ γιβύϊδῃ 
σοηθγαΒΙοηΏ 6 16 Ῥογ{ογπηθά ὮΥ ΑΡοβῦΙθ. Απά {1αγ, ἂ5 Οεπιεπί 

Π{ΟΥΤΩΒ πι5---ῶηα ἴ]ιογο ἆοθεβ ποῦ 8ΘΕ6ΙΩ ἴο Ὀ6 αΠΥ οὔ]αγ ΚαεΥ ἴο 

ἴμο 5666], ---- ἀε]εσαίοά ἴμεκο ἁπίε {ο {ῃη6 ἐπίσκοποι ὑπδῦ 
66 {ο οοπ1θ ἴον ἴπθιη, πι ιο τσ οὗ οοππιῖησ Παῦ 

ΒΙΙΟΟΘΒΡΙΟΠ {ογ ἴ]ο ξαῦασθ. ΑΒ ππο πγεηῦ οἩἨ 16 πας ὑΠ15 ]αβῦ πιπο- 

Ἴοη ὑμπαὺ Ώδσαππο οδροοία]Ισ Ῥτοπιϊηπεπό απά γαβ οοαπθεά {Π6 

θδδοπ{ία οὗ ο ερίβοορα] οὔοθ ; ΠΟΥ οοιι]ά νο που, θύῃ 1 πα 

π]ςηες, α1{6Υ ἴ]ιο οοποθρίοη. ΕῸΣ ππείμενγ οὐ ποῦ ἴ]ιο ᾿πϑυϊθαθο 

οὗ {π6 ΟΠτ]ςΙαηπ αρὶδοοραίθ ἴῃ 0815. 8Β6ΠΏ56 νγὰβ απ 6ο πο ἀῑτεοῦ 

οοπηπηαπᾶ οὗ οι Ποτά ΗΙπηβε][--- απθεβθῖοΏ πΠΙοἩ πο Ώανο ηο 

ΏΊΘΑἨΡΦ οὗ αΠΡΨΕΤΙησ Τοπ Ἠ]βύοιτ---οετίαίϊῃ [Ὁ 15 ὑπαῦ τὸ πναβ 
ἄπο ἤο 88 ἀῑτεοῦ απἀ ΤοΥΤη8] δούϊοη οἵ ὑμ6 Αρορβίιες ποπ Ηθ 

βοηῦ. 

Το Ὦθαγῖησ οὗ Π15 ἀἱβδοιβδίοη ροή ὑπ ἆαῖο οἵ {πο Ῥαβίοτα] 

Ἐρίδί]ες πΊαΥ Ῥο ὕπιι8 ΒΙΠΙΠΙΑΤΙ56ᾷ. “ΓΘ Ῥαδίοτα]β 5ου 115 ἴῃο 

ερίοοραΐθ ἴῃ α. βοιηθνηδὺ ΘΙ βίασο οἳ 105 ἀανε]ορπιεηῦ. ΤῊΘ 

ΡΙ5ΠοΡ΄5 οΠ]οο 15 ποῦ γεῦ 5ο ἀϊδθησιϊδ]μθά τόση ὑπαὺ οἳ ὑπ ϱ{6β- 
Ῥγί6υ ὑμαὺ Ἡο ἆοθΒ ποῦ {αλ ρασῦ ἴῃ ἴμο Ἱπβίγιοβίοη οὐ ὑπ6 ἔ10{8|]. 

Πο Ώίβ]ορ ος {πὸ Ραβίοτα]β πηιιδύ Ῥο “ρῦ {ο ἔθβοῃ (1 Τήτη. 11. 9). 

Αραΐπ, 86 πιοπατο]ίσα] αρἰδοοραζθ οὗ {ιο ἆαγς οὗ Ισηα8 15 ποῦ 

γοῦ εδωρΗβ]ιεά. Ἠοπανον νο ἀαροτῖρο ἴμο οβ]ορ Ἰο]ά Ὦγ Τπποῦγ 
απᾶ Τ10118 ἴῃ θ]ιθίγ ΟΥΥΏ Ρδγβοηβ---απᾶ ὑπὸ 10 Ιπο]αά ες ὑ]ιαῦ οἱ ὈΙΒΠΟΡ 

ΒΘΘΠῚΒ {ο]εγαβ]Ιγ οογἑαῖπ--- νο οσοι] ποῦ Ιπ{εν {γοπα ο ΙΠβύΓιΙΟῦΙΟΏΒ 

σἵνεη {ο ὕπο ὑμπδῦ {Π6 16 πηαδῦ Ὦθ οΠΙΥ οΏθ ΒΙΡΜΟΡ ἴῃ θαοἩ 9ΟΠΙ- 
ΤΙΙΙΠΙΟΥ, ὙΠΟ Υ6ΥΥ δαΤΙΥ Ῥεσοαιπο ο οΟΠΊΠΙΟΠ Ρτασίίοο οἵ ἴπο 

ΟΠατοἩµ. Απά {ποισ] {π6 ΏίΒΠΟΡΕ οἵ ὑπ Ῥαβίοτα]5 πιαβῦ ποὺ Ὀ6 

σγοθάγ οἳ ΠΙΟΠΘΥ, ἴπογο 15. Πο ΒΙΟἨ Τογπ]α] αβδισηπηεηῦ οἱ {ο 
ἁπθοες {α]]ϊπσ {ο {παπα α5 απηϊπΙβίγαζοτς οὗ ΟΠ ΟΠ. α1ΠΙΒ αδ νο 

β]ιοιι]ά οχροοῦ ἵπ ἃ βοοοπᾶ οθΏΜΙΤΥ ραβίοτα] Ἰεμίου. ΤΉΘΥ ατο {ο 

Ῥο “«ρίνοη {ο Ποβρίναμγ (1 Τίτη. 1. 2); Ὀαὺ {Π6]Ρ οβ]ορ ἃ8Β 

γοργοβοη{α Μίνας οὐ ὑπ ΟΠ ΡΟ ἵπ 199 οχίογπα] το]αίίοηβ ἆοθς ποῦ 
οοπιο ΙΠ{ίο ἴλο ῬΡτοπποπσθ ὑπῶῦ 1τὖ αββιιπιοά αὖ ἃ Ἰαΐοτ Ρρογ]οᾶ. 
90116 οὐ {1ιοβο ΙπάΙοαθίοΏς Ἴπαγ ο ἑπ]νία], θὰ ἴα]κοη {οσοί]ιογ ἴπου 



ΙΥΤΙΟΡύΟΤΙΟΟΥ. Ίχχν 

ἆο ποῦ Ῥοεγπηϊῦ ὰϑ {ο ἁπία ὑπ Ῥαβίοτα]ς Ἰαΐον ἔμαπ ἴ]ιο βΥςί οσἩ- 

ππγ. Ῥαΐ0 1 ἴπο Ῥαβίοτα] Ιμείίοις απο ἢγβὺ οεηύατγ ἀοσοιππθηίς, 

ἔμετο 15. πο αἀθαιαίθ ΤΘαδοη {ογρίάάἶπσ τ15 ἴο αοᾳπἱθβος ἴῃ ἐῃαίγ 
οπΏ οἸαῖτα, οοπΒγπιθά ὮΥ πο αππΏτο]αη {γαάΙθίοη οὗ ἴπο ΟἨτ]βίαπ 

ΟπτοΠ, ἐπαῦ 016Υ πγεγεο ντ] ὔθοη Ὦγ ὑπ Παπά οἵ δὲ Ρατ]. 

ΟΠΑΡΤΕΗ γ]. 

ΤΗΕ αβΒΕΒΕΚ ΤΈΧΤ, 

ΤῊΘ ρτποίρ]ες πᾶν Ῥεοη ΔΙ ΘΔ ΔΎ αχρ]αϊποά (ρ. ν.) Ὦ7 π]ίο]ι 
ἴμε ἄτεε]ς ἐθχὺ οὗ {πο 5εΥοτα] Ῥουἷς οὗ ὑπθὸ Ναι Τοδίαπιθηὔ, α5 

Ῥγϊηίθςα 1Π 015 5οτίθβ, 15 ἀαθεγπαῖπαα. ΤῊΘ πιαῖηπ δα που 165 (αος- 
οἱαβῖνο οἵ ὑπ Ῥαύγιβϑύϊο οἴξαδίοης) {ου ἴ]α ὑθχὺ οὗ ὑπ Ῥαδίογα] 
Ἠρ]Ι5{165 πιαΥ Ῥο ὑπ οἰαβδίῃας : 

1. ὕποίαί ἠ{απιδογίμίς. 

δὲ ύμο {απποις Οοάεςκ Θ᾽ ηδιθίοιιβ. (5αοο, ΤΥ), που δὺ δῦ Ῥοΐος- 

Ῥατα, Ῥα ὈΠΒΠ6α ἵπ {αοβίτη]]ο 0γρο ὮΥ 105 ἀἱβοονετετ Τβομαπάοτί, 

Ίπ 1802. Τὸ οοπίαϊης ἴμο Ἡρίκίιες ππΙΠποαῦ αΠΥ Ίαοιπα. Τ]ο 

ΑΥτηΡοΙ δὲ 15 ἀϑοα {ο Ιπάϊσαῦε ὑπ6 οοτγαοθίοης Ιπίτοάποεᾶ ὮΥ ἃ 
βογ1ϱθ οἱ ἴπο Τί οοηίιγ, δὲ ἀεποίίηπσ {μα απίοβταρ]ῃ οἱ {Π6 

οπ]σίπα]. βοτ1ϱο. 

Α, Οοᾷος Α]οχαπάτίηας (5αος, Υ), αἲ ὑπ6 Βυ 5 Μαδοιπῃ, ρΏ- 

Ἠρ]ιοά ἴῃ ῬΠοζοσταρΠῖο {αοβίπῖ]ο Ὦγ οἱ Ἐς Μ. ΤΠοιηρδοῦ. Τὸ 
οοπίαίης πο Ἠρίρί]ο5 π]ποαό αΠΥ Ἰασοιηα. 

Ο, Οοᾶεχ Ἐρητασεπαϊ (5886. Υ), πο Ῥατῖς ραἩπιρβορῦ (100. παέ. 

9), Ἠτευ εἀτιοά Ὦν Τβοπεπάοτε ἜΤ]ο ἰθχὺ οἵ ὑπ6 Ἠρίδί]ες 15 
Ἰαοκίησ {ποπ 1 Τήπη. 1. 1---Π, 9 απά το 1 Τΐπα. ν. 290--νὶ. 21. 

Ὁ,» Οοᾶες ΟἸατοπιοπύαηβ (8860. Υ1), ἃ (παθοο-ΠαθΙη ΜΩ͂. δὖ 

Ῥατῖς (2107. παΐ. 107), ἢνβὺ οἀϊιεᾶ Ὦσ Τδομεπάοτί (1852). Ἑν 

ἀοποίθς ἐπ τοαἴπσς ἱπίτοᾶιιοοά Ὦγ ἃ πη ΘΠΒΙΤΥ ΟΟΙΥΘΟΡΟΓ. 
Τηο Τιαίη ἐθχὺ 15 τεργοβδεπ0οά Ὦγ ἴῃΠο βΥπρο] ὦ ; 16 {ο]ον5 ἴ]ο 

Ο]ά Τατ ναΥβίοη, τ} πιοΙβοαὔΙοης. 

ἘΣ, Οοἆοαχ ΒαησθΓΠΙΑΠΘΗΩΡΙ5 (586ο, ΤΣ), ἃ ἄπΤαθοο-]αθίη ΜΗ. δὖ 

οἱ Ῥοεΐοιεῦρατο. Το (τοσίς {οχῦ 15 α Π16γθ γαπδοπίρύ οὗἉ Ὦ», ἃ 15 

ποὺ ἐ]ιογοίοτο οἰὐθά ἴῃ ἐς εἀ1θίοη, ἃ5. ποὺ Ῥοΐπρ δὴ ἱπάθροπάθηὐ 



ΙΧΧΥῚ ΤΥΤΝΟΡΟΟσΤΊΙΟΝ. 

φανοῦν. Το Τζίπ ἰοχῦ ο (ἃ οογγθοίθα οορὺ οἵ ἆ) μὰβ Ῥθσῃ 

Ῥηϊηίες (ποῦ νυν αοοιταθεΙγ) Ὦγ Βοβῃθίτη (ΟΠµτϊραπία, 1880), 
Τμο ΜΑ. 15 ἀείαεσίῖνο οτι 1 ΤΊτη. 1. 1--ν!. 15. 

Ἐ, Οοἀεχ Αιισὶεηβῖς (5860. ΙΧ), ἃ (Ταθοο-]μαδίη ΜΡ. δὖ Τγιπϊοσ 

(ο]6σο, Οαπιρτϊάσο (Β. αν. 1), ο ϊζεᾷ Ὦγ βοΊνεπον (1859). ἘΤ]ο 
(ἀτοσ]ς {οχῦ 15 α]πιοδῦ Ιάεηίίσα] συ {μα οὗ (ᾱ, απ ἴΠογοίογο πο 

ἄο ποῦ οἶίο 16, ϑᾶνθ δὖ 1 Τίτη. ν. 91, ἜΘΟΥ αοπθ, διηοηρ ἴμα 

τουςπσς τοοοτάεά 1Π οι οσα] αρραταίας, Εἰ απά Οἱ ἀἆἴδαστεο, 

105 Ἰμαῦῖη νουδίοη (1) 15, Ἠούπενατ, σου οὗ Ῥεϊηπς οἰὐθα ; 1ὖ 

Ῥταδεπίς ὑῃ6 Ὑπ]σαίο ἰοχῦ, α]θετοά [ἢ 8οπηθ Ῥ]αςο». 
, Οοᾶάεα ἙῬοογησγίαηι5 (8860. ΙΧ), ἃ ατδθοο- δῦ ΜΑΡ. αἲ 

Ὠνοράση, βαϊ θα Ὁγ Μαθίμαεϊ (1791). Τῦ οὔποθ {ογπιεᾶ ρατό οὗ {Π6 

Β4ΤΗΘ νο]ήτηῬ α5 Οοάες βαηρα]οεηβῖς (Δ) οὗ ἴ]ο (Δοβροῖ5, απά πας 

ονΙάθηξ]γ νἰζίοη Ὦγ απ ΙΤ βοτῬθ. Τὸ απ νογρδίῖοη (4) 15 
Ῥαβδοᾶά οἩἨ {π6 Ῥγαςθ-ΗΙεγοηγπηΙαη {ΤαΠΡ]αΦΙοἨ, Ῥαΐ ας Ῥδση παοάΙβεά 

ὦ σοοᾷ ἆθα]. 
Ἡ, Οοἆαες ΟοἱβΗπΙαΏΆ5 (5869, γ1), Ὑηοςο {γαστηθηῇῦς 816 ἀἱδρει5οά 

ἴῃ νατῖοις ΤήµΥαχί6. ΤῊ Ῥογοης οὗ ὑμ6 ῬαδίοταΙι Ἠρίδί]ες 

πγμΙοἩ βατνῖνο (αὖ Ῥατῖς δηα ΤΌΣΗ)" εοπηρτῖδο 1 Τάπη, 1. 4---Η1. 2, 

11. τ---19, νἱ. 9---1Ὁ., 9 Τπη. 1. 17---ἰ1. 9; ΤΙ. 1. 1--8, 16--Π. ὅ, 
1, 19---15. ΤΉΘΥ πογο οαϊύθα Ὦν Οτηοηὐ,, απά 5οππο αἀάϊδίοπα] 

Ίοανος πογο τοιά ὮΥ 1. Α. Βοβρίηδομ”. 
1, Οοἆοκ Ῥαίορο]μίαπας (886ο. Υ), δὖ δῦ Ῥοαΐίοτεραγς, ποβο 

{γασπηθη{5 νγογο οὐ έοᾶ Ὦγ Τϊκομεπᾶονί. Ο6 {16 Ῥαρίονα] Ἐρίρέ]ος 

165 οοπύα ης ΤΊ 1. 1---18 οη]γ. 
Κ, Οοἆάος Μοβαϊτθηβὶβ (5.60. ΤΣ), αὖ Μοβοον, οἀϊθεά Ὦν ΜαΠδοὶ 

(1789) ; οοπαρ]είο {ο ἴμαδο ΕΡΡ. 
Τ,, Οοᾶος Απσοῄοις (5860. ΙΧ), αὖ Ὥοππο, οο]]ανοά Ὦν Τϊδοπεη- 

ἀοτί απά Τγασε]]ος; οοπηρ]εῦο {ου {πορο ἘΡΡ. 

Ῥ, Οοἆοακ Ῥοτρ]γτίαπις (5860. 1Χ), δῦ δῦ Ῥεΐογεριτα, οο]]αθοά 

Ὦγ Τβοιοπάοτ{. Τῷ 15 Π]εσιρ]ο ἴῃ ραγῦ5 Ῥεύψαεην 1 Τΐπη. γ]. τ---12 

απά Ῥούπαεη 2 Τατ. 1. 2---ὔ. 

Τε α {Γασιποηῦ (βαθο, γ᾽ Τ), αὖ Ῥατῖ (ρυρύϊδδη Μας. Ἰοιντο 

7329), οἀϊιοᾶ Ὦγ Ζαμηϑ; 16 οπ]γ οοπίαΙης 1 Τη, 11]. 15, 16, νἱ. 3. 

1 Νοϊίσος οἱ οαἰγαϊί8, ΧΧΧΙΠΙ. Ἱ. Ῥ. 141 (1889). 
2 Ἰιη]α]ίαπα, Ῥ. 68 (1805). 
8 Τογβε]μπιβοπι, διρρῖ. Οἶεπι. ϱ. 211. 



ΙΝΤΛΟΡΟΟΓ/ΙΟΝΥ. ]χχν]ϊ 

Ψ, δ ππραρΗδῃοά Οοάεςχ (86ο. ΙΧ 3), αὖ Μοιπί Αίῑιοδ. Τὸ 1μ 
514 {ο Ὀο οοιηρ]είοθ. 

Ζ, Οοάοχ Ῥαγίοηδῖς (5860. Υ), αὖ Ώοππο (Υαΐ. ἄτ. 2061): τό 

οοπία1Ώς, 1767 αἴία, 1 Ταπα. ν. 6---νὶ. 46: 9 Τΐπ. 1. 1---ἰ. 95: ΤΊ. 

111, 19-16. Τύβ ἰοχῦ Ἠα5 ποὺ Ώουυ ραρΗδῃοά ἵπ 105 οη{Ιγεῦγ. 
Τ]ο {αοῦ ὑπαὺ Β 15 Ἰαο]κίης {οι ἴμεδο Είδος ἀεριῖνος 5 οὗ ἃ 

Ῥτίπ]ατΥ ΦαΠΟΥ μα Ίο8ς οὗ πΥΠΙοΗ 15. νεγγ ΒαγΙοΙ5. ΑΒ ἴῃ ὑπ6 
Ῥαα]ηο Πρὶδί]ε5 σθηετα]1γ, ὑπ6 {ρε οἵ ὑθχὺ πον 5 «Ἠ)Γορίουη) 

(Ίεγο τοργοδοηύοᾷ Ὦγ Ρ(4) ἆοοαν πού Ῥτοδεπῦ 5ο γη]ᾷο ἀϊνογσοποσς 
{ποπι Πο οὔθ 6γρες 85 160 ἆοο ἴῃ Πο (Ἀορραί5 απά Αοΐς; Ἀαὺ 
ηδγογίῃε]θ»ς ὑΠ6 οοπηῬίηαθίοη 1) 15 Ιπθετοδάτςσ. ΔΑΟΤΙΡ οεΐτθι 
δο ἰοσείμοι, απᾶ {οτπι ἃ στοιρ ΨΠΙΟΗ, ἴῃ ἨΓεςίοοῦῦ απἀ Ἠοτύς 

ΠΟΙΠΕΠΟΙΑΦΊΙΥΘ, σου Ὦο ἆρεοτιρεά ας ΄ΑΙοχαπαάτίαι): {π6 Ιαΐ06Υ 

πποία]ς ΚΤΙΡ τερτεδεπύ {ο Όγρο νΠΙοἩ μου οσα] «βγτιαπ» ΤῊΘ 
οοπαβίηαθίοη δὲ Ἡ αγπο 15 {εααοπί, απᾶ ποεοθᾶς αθεηίΙοη. 

1. «ΟΔ[ὔιβοιιζοδ. 

Το παϊπαβοι]ο ΤΠ ΒΟΥ ΡΒ ἃ 16 Υ6ΥΥ ΠΙΙΠΠΘΤΟΙΒ, απᾶ οΠΏΙγ ἃ {ουν 

ηθεροά Ῥο πιεηίίοηθᾶ. ΊΤΠοβο πιαπιρεγεά Ῥαπ]. 1, 2, 4, 7 (411 δὖ 

Ῥα5]6) Ἠανθ ἃ Πϊδζοτίσα] Ιπίετοςρυ ἔοπι ἴ]ο {αοῦ ὑπαῦ Ἐναδπιας 

πϑϑα {ατα {οΥ πο οὔ το ϱγύποςρς (1516), Ὀαῦ ἴΠεγ ἀ16 ποῦ οἵ ὑπ 
Πτβύ ταη].. 17 (8860. ΙΧ), “ιο Ύπθεη οὗ οα1βΙνθβ,” 15. αἲ Ρατ»; 

ὃτ 16 Πο ππιοις Τιοϊορδίου οοᾶες-- Ἐν. 69: 67 (αὖ Ῥίεηπα, 
βαθο. χι); Τὸ (αὖ Ὀρεαία, βαθο. χι); 197 (αὖ Ῥατίς, 6αθο. ΧΙΠΙΠ), απά 

181 (αὖ ΕἹογθπος, 5860. ΧΙΙ) 816 4150 οἵ Πππροτίαποο, 

11. ογβίοη5. 

1, Γαΐπ. ΟΥ̓ Παπ, Ὑεγεδίοης ἄ, 6, Κ, Φ Ώᾶνο Ὀθθη αἱγθαάγ τηθη- 

ὑϊοπθᾶ, 
ΥΥ 9 Ἠαγο αἱδο οὗ {π6 ΟΙά Ταζίη ἴ]ιο ἔγαρτηθηύαυν Οοάοα Ετβί- 

σοηβῖς (2) οὗ ιο δ ου ΘΒ οεηίατγ, οοπζαΙπίης 1 ΤΊ. 1. 12--- 

1. 16: ν. 18--νί. 19, οάϊτεᾶ ὮΥ ΖΙεσΙετ (Ματόινς, 1876). 
Ἐν]ιάθησθ 18 αἶδο {ο Ὀο {οαπά [ἴῃ ἴμο οἰαθίοης οἱ Τοτπ]Παη, 

Ογρτίαη, πο Τιαθίπ Ίτεπαθις, ἨΙ]αΥΥ, απάἁ ὑπ6 ροσωζωπο (πο), νυ μῖο ἢ 
τερτεβεηῦ5 {Ποθ Ἐ]ρ]ο οί 09 ραπίατά ΒτιδοΙ]ΠαἩ. 

ΤῊΘ Ὑπ]σαίο οὗ ἔπ Ῥαα]ίπο Ἐρίδί]ες ἀῑοι» Ῥιὸ 0016 τότ ὑΠ6 
Ῥταθ-ΗΙεγοηγπηΙαη 1 δ]. 

2. ϑυγίαο. ἩἨθτο ψγ μᾶγϑ (α) 88 Ῥοβῃϊθθο (ϑαθο. π|) ; ἃπα 



Ικχν]ϊ 1ΥΤΙΟΡΟΟΤΤΙΟΝ. 

(ὁ) ὕιο Ἠατο]εαη νογβίοη (5860. ΥΙ1), Ὀαδοᾶ οἱ πὸ οἰάσυ νουβίοη οὗ 
ὮΜΙ]οχεηιΙ8 (Βειθο. νΤ). 

ὃ. ΓΒσφγρίίαπ. ΟΥ̓ ὕμθβθ νϑυβίοῃηβ τσ Ίανο (α) ὅπ Ῥο]αϊγίο οὐ 
ὕπ6 Νουύῃ Οορᾶς, ἀπαὰ (ὁ) ιο ϑδμίαϊο οὐ" {π βου Οορέϊο, ἔ]ιο 
Ίαησαασο οὗ Ὄρροι ργρῦ. ΤῊΘ ἀαύθβ οἵ {μοβ γαγβίοΏΒ 86 ἃ 
γεῦ ἀπαθίθυτηϊηθα, θαὺ ἴΠ6γ ατα ῥρτοβαβ]γ Ἰαΐον Ίνα ὑπὸ ποοοπιᾶ 
οεηῦιτγ. 

4. Αγπιεπίαπ. ἜΤηϊδ νειδῖοη 15. σαοπογα]]γ τοσαγάθᾶ α5 οὗ {πὸ 
ΠΡ οεηατγ. 

Ἠ/ηογτο {]ιο {ος πποΏΥ ο {μοβο πέποςςος 15 οἶξοά ἴῃ {Π6 {ο]]ονγ- 
1ης Ῥαρος, 10 πα5 Όεεπ ἀεγ]νοᾶ {Τοπι {πὸ οἰσΏί] οά1δίοι οὗ Τϊδςθη- 
ἀονς Λ/ουιπι Τεδίαπιεπέιηι (.γαοσο, 
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Πα ος ΕΕΛΝΟΘΕΟΝ Α 

1 σι / Ὁ όν 1 ' Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿]ησοῦ κατ᾽ ἐπιτα- 
Ἁ ““ “, Ἂ ο “Ὁ γὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος 

2 ἡμῶν "Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει. χάρις, ἔλεος ἐ ἐ ΓᾺ ρ ) ᾽ 

ο Ν “ λ “ ἴω α εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ρ 
[ κ »"» 

ἡμῶν. 
"Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν ᾿Εφέσῳ, 

/ πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγηείλης τισὶν μὴ .. ᾿ Ἴ μ 
ο) 7 ἑτεροδιδασκαλεῖν " μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλο- 

μὰ / ο γίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον 
ο) Χ / Ν Ἂ ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει' ὅ τὸ δὲ τέλος τῆς 

3 ᾿ ᾿ / παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ 
συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου, " ὧν 
τινὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς µαταιολοήίαν, 

/ ο Ἁ «Ὁ ᾿ θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ 
/ [ο λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. | οἴδαμεν 

Ν ς { Ε] Ἂ / - δὲ ὅτε καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, 
“ / ᾿ / 

" εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ 
/ [ο / ἃ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ 

/' / λ / ᾽ / 

βεβήλοις, πατρολῶὠαις καὶ µήητρολωαις, ἀνδροφόνοις, 
/ Αα / 

" πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, 
3 / Ν ν᾿ “ ας / / ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλία 

/ Γι Ὁ ἀντίκειται, "κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου 
ΡΑΡΊ. ΕΡΡ. Ἂ 



2 ΠΡΟΣ ΤΙΛΟΘΕΟΝ Α οτι 

θ “ ἃ 1 / } / 19 / 5) Ὁ 2 ὃ ’ 

εοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. "χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώ- 
/ "Δ ἣν ὸ ο) . / ς ω “ / σαντί µε Χριστώ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστὸν 

/ ἢ / πο / 
µε ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν, ) τὸ πρότερον ὄντα 

/ Ν , ᾿ / λ βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν' ἀλλὰ ἠλεήθην, 
“ 2 [ον 2 / . 5 / 1 

οτι αγνοων ἐεποι]σα εν απιστια, ᾿ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ 
- / α Ν / “Ὁ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν 

ο ϕ ” | Αα 15 Ἀ ς λό τ Ἀ / 9 ὃ α 

Χριστῷ Ἰησοῦ. “πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς 
»/ “ Ν 2 ο) 5 » Ν / ες 
ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁἆμαρ- 

λ κ - [οὶ Ι͂ 3 2 / 16 2 Ν Ν ο 
τωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ" ᾿ ἀλλὰ διὰ τοῦτο 
» 7 “ 3 2 ΝΔ / 3 / 3 ἴω Ἂ 

ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς 
Ν / οἱ / ο) τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν µελ- 
/ / Ἂν εἰ αν. 9 ᾿ / π΄ ἢν ον λόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. ᾿ἧ τῷ δὲ 

βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ θεῷ, τιμὴ ασιλεῖ τῶν αἰώνων, ρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ θεῴ, τιμὴ 
ο ἴω 

καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἀμήν. 
ωμά ἢ Ψ Χ ΨΚ 6 / ᾽ν αύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον 

τρ 6 Ν Ἂ / δ΄. τὰς ἣς / “ ιµόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα 
μ α λ 2 7 στρατεύσῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, “ὃ ἔχων 

/ λ «4 πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἦν τινες ἀπωσάμενοι 
Ἁ / / ω Ἀ « / 

περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν' " ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ 
/ α “ ΝΥ 

᾿Αλέξανδρος, οὺς παρέδωκα τῷ σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσιν 
Ἁ "» 

μὴ βλασφημεῖν. 

ὰ ᾿'Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεή- 
᾽ / 

σεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων 
᾽ / ος } / Ν / ας ο ή α 
ἀνθρώπων, "ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ 

/ / 

ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωµεν ἐν πάση 
/ ἴω ᾿ 

εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. “τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεκτον 
“ “ “ [ον ἃ / / 

ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, "ὃς πάντας ἀνθρώπους 
Αα / / - 

θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. ὅ εἷς 
»Ἶ φ 7] θ “Ὁ ΔΝ . θ /’ ./ 

γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος 
ιά Ν ᾽ ο) θε λ ς Ν ᾽ , ς ἣ, ΄ 

Χριστὸς Ἰησοῦς, " ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάν- 
Ν ΄ - Ν Μ᾽ κι Ὁ 0 8. Ἂν ο - 

των, τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις, ᾿ εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ 



τὸ ΠΡΟΣ ΤΙΜΔΟΘΕΟΝ Α΄ 3 

Ν 3 / / Φ 

καὶ ἀπόστολος, ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδομαι, διδάσκαλος 
30 ων 1 7 ἃ 9 / ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθεία. 

6Ώ ͵΄ Φ 7 θ ᾿ »/ ϱ) ᾿ 
οὔλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ 

/ / ης ω Αα 
τόπῳ, ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλο- 

γισμοῦ" ἣ ὡσαύτως καὶ γυναῖκας ἐν καταστολΏ κοσμίῳ, 
κ 5 » “ 

μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν 
7] ο) δ / Ἃ “ πλέγμασιν καὶ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ 

πολυτελεῖ, “ ἀλλ᾽ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις 
/ “ / θεοσέβειαν, δι ἔργων ἀγαθῶν. "' Τυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ µαν- 

/ 3 / ο / θανέτω ἐν πάση ὑποταγῇ" '' διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ 
2 / Σολ 3 ἴω ερ] / .) 3 τον 3 ς / ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ. εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 

3 κ λ Ἂ τ Ν Ν 9 Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα. “καὶ ᾿Αδὰμ 
3 2 / ς ἈΝ οὐ 5 - 3 / οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει 
/ Ν “ / γέγονεν, “ σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν 
/ ο Ν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ 

/ 
σωφροσύνης. 

9 1 λ ς / » 2 ο Δ’ 7 Πιστὸς ὁ λόγος" εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, 
ο ο» 3 Ἀ ν Α Αα Δ 5 4 Ἕ / 

καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. " δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπί- 
5 Ἂ Ν 7 / 

λημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, 
/ / / 8 Ἁ / Ἁ / κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικὀν, ' μὴ πάροινον, μη πλή- 

3 ἊΝ 3 “ »/ 1 / 4 α΄ ΟΜ 
κτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, αφιλάργυρον, του ἰδίου 

Ἂ .. / “ οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ 
Ἂ / / ο / 

μετὰ πάσης σεμνότητος, "εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου 
᾿Ξ; “ / α προστῆναι οὐκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελή- 

διε / “ ᾿ θ Ν 5 / 
οσεται;--- μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίμα 

/ ο) λ Ἂ / δὴ 

ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. | δεῖ δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν 
» » Ἂν [οἷ / θ ιά Ν 3 2 ὃ ἊΝ 3 / 

ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ 
/ / , Ἅ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου.  Διακόνους ὡσαύτως σεµ- 

/ ἣν ὃ / Ν ./ [οι / δὰ 

νούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῳ προσέχοντας, μὴ 
- Ν Αα / 3 

αἰσχροκερδεῖς, ' ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν 
Ὁ 

καθαρᾷ συνειδήσει. καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν 

Α2 



ὰ ΠΡΟΣ ΤΙΛΟΘΕΟΝ Α’ ΠΠ. τό 

- / ἷ ο) 

πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες. Ἰ' γυναῖ- 
ε / / Ν / / Ν κας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβόλους, νηφαλίους, πιστὰς 
“ ἴω ΔΝ ΝΜ 

ἐν πᾶσιν. "ἢ διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, 

τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. "' οἱ 
Ν ο) / λ ς - Ν 

γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περι- 
“ / Αα 

ποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ. 

ω / / ο) 

'"'ΓῬαῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ τάχιον" 
/ -“ ” [ο] ἴω 

᾿ ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀνα- 
/ 7 ἴω ο Αα 

στρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος 
σος / μα ο / 16 ας, / / 

καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. καὶ ομολογουμένως μέγα 
1 Δ λ ο ᾽ / / ἃ 5 ή 5 ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον: ὃς ἐφανερώθη ἐν 

/ 5 / ο ΙΣ δ » / 1 / 

σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη 
5 »Μ 5 / } / 2 / 5 / 

ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξη. 
4 1 πὸ δὲ ω ς ω / ϱ/ ) ς / 

ὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις 
Αα 3 / α 

καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες 
/ / Ν / / 9 5 

πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ὅ ἐν 
[ / / / Ἁ 50. 

ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν 
/ α / 

συνείδησιν, ᾽ κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων, 
« Ἄ - ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς 

- / αἵ ᾽ Αα 

πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. “ ὅτι πᾶν κτίσμα 
- / λ Σολ . /{ λ » / 

θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας 
/ Ἅ Ἅ / ο 

λαμβανόμενον: " ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ 
ἐντεύξεως. 

ἑ Ῥαῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διά- . 
αν. Φ Αα / α / “Ὁ 

κονος Χριστοῦ Ἰησοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς 
/ Δ μ “ ’, ω / Ε 

πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας 
/ “ 

Ἰτοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ. 
7 Ν Ν λ 3 / Β΄ 1 Ὁ Χ ἢ γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. “ἡ γὰρ σωματικὴ 

/ Ν 5 / ᾿ ΔΝ 3 / ς δὲ . / 

γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος" ἡ δὲ εὐσέβεια 
Ἀ / ᾽ /. / 1 ᾽ / ”/ 

πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς 



γ. το ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ ς 
Αα Αα Ἁ ο / 9 Ν ς / Ν / 

τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. “πιστὸς 0 λόγος καὶ πάσης 
᾿ »“ » » ἴω εἶ Αα 

ἀποδοχῆς ἄξιος. “εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν καὶ ἄγωνι- 
γ θε ϱ/ ΩΣ τε Ὡς ΟΡ ο 3 λ 

ζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὃς ἐστιν σωτὴρ 
/ / 

πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 
/ Α “ 

|: Ἡαράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. “ἢ μηδείς σου τῆς 
/ / 3 ᾿ / / [ο] Αα 

νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν, 
2 / ᾽ 3 ο) 3 η, / 2 / 5 ς / ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῆ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 

/ 5 / 
ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, 

[ΑἹ] ὃ ὃ λί 14 Ἁ 3 ὅλ, ἊὉ ᾿] Ἀ / ἃ τῇ διδασκαλία. ' μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ 
50) Ν / πμ, να ο α 
ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν 

Αα / 15 “ { 3 / ./ τοῦ πρεσβυτερίου. “ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, 
“ 4 Ἁ ὌΝ ΑΝ ο) 16 ἡ) Ἂ ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ἢ πᾶσιν. “ἔπεχε σεαυτῷ 

Ν Γρ / Ἵ: ο ω Ἀ ο καὶ τῇ διδασκαλία, ἐπίμενε αὐτοῖς' τοῦτο γὰρ ποιῶν 
Ν / λ / καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου. 

/ Ν 3 Ν / 

Ὁ Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς ἀλλὰ παρακάλει 
ε / / ε 5 αν / ε ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, "πρεσβυτέρας ὡς 

/ / ε 1ὸ ἡ 3 / ς η 3 4 / μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. ἤρας 
/ Ν » / / λ τίμα τὰς ὄντως χήρας. “εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα 

, / Ν᾿, 9 χω ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν 
ἈΝ 3 ἷν ρα / / 

καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις" τοῦτο γάρ ἐστιν 
᾽ "ὃ γι ἢ ο άσρη δ δὲλδ / Ν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. “ὴ δὲ ὄντως χήρα καὶ 

/ λ Ν Ν Ἁ -" 
μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ τὸν θεὸν καὶ προσμένει ταῖς 

/ Ν ο) Ν ΚΑ εδ 6 ς Ν δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας" “ἡ δὲ 
ο) α / 

σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν. ' καὶ ταῦτα παράγγελλε 
“ 3 , 5 ΠΣ δέ ο . ᾿ 
ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν. “εἰ δὲ τις τῶν ἰδίων καὶ 

- ἣν ’ 7 ᾿ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖται, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ 
7 / ἔστιν ἀπίστου χείρων. 

/ / Α ς / 

"Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα 
α 2) Ν / Ἂ γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυ- 

Α / / 2 κ 4 ρουµένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων 
/ / 2 Ν᾿ 91 πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβοµένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ 



6 ΠΡΟΣ ΤΙΛΟΘΕΟΝ Α ὙΠ 

5 θ ιν Ἃ; 40 τι / δὲ / ασε αγαθώ ἐπηκολούθησεν. ' νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ 
ῳ Ν᾽ / ο) ων) - ῇ ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλου- 

8 / / 3 { σιν, ' ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν" 
15. 4 / λ “ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόµεναι τὰς 

ον τ 2 / 9 Ημ. λ λ / ᾿ / οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίερ- 
“- ἈΝ ἈΝ / 4 / / γοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. “ βούλομαι οὖν νεωτέρας 

- Αα ο) ! 3 4 
γαμεῖν, τεκνοηονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν 

/ κ΄. / / / 15 ἡ / διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν" "" ἤδη γάρ τινες 
/ 5 / ἴω ο) Ν 7 

ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. “εἴ τις πιστὴ ἔχει 
Ψ 2 / ϐ ) “Ὁ 3 Ν / 6 ο / χήρας, ἐπαρκείσθω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, 

τα [ο] , / ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέση. 

"Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς 
1 / / ς “ 2 / Δ ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγω καὶ διδα- 

/ 18 / Ν 7 [οὶ 9 ω 5 σκαλίᾳ. λέγει γὰρ ἡ γραφή, Βοῦν ἀλοῶντα οὐ 
/ / 7 ς / ων ο - 

φιμώσεις, καί, ᾿Άξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 
Ν Ν Ἢ ᾿ / μ "κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς 

” Ἁ ἃ / Ἃ “ Ν εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. "' Τοὺς ἁμαρτάνοντας 
1 / / » ο Δ ε Ἂ / ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον 
ἔχωσιν. 

/ / [ον ο “ 

Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ 
ο “ ο) 7 ο) 

Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξῃς 
/ Ν ο) Ἀ / χωρὶς προκρίµατος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. 

22 Ωω { ὃ Νο (6 δὲ / ς Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρ- 
/ 3 / κας ᾿ 7, 22 / δὲ τίαις ἀλλοτρίαις. σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. “ἢ μηκέτι ὑδρο- 
/ Ἰλλὰ ./ λλ{, [οἷ ὃ Ἅ Ν Ν λ 

πὀτει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς 
7 3 7, 94 ο ᾽ , δ Ὁ / πυκνάς σου ἀσθενείας. "' ΓΤινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι 

/ / 2 / 2 / ἃ λ Ν πρὀδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ 
5 ο) αμ ς / Ν Ἄν 4 Ν Ν / ἐπακολουθοῦσιν" ”' ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρό- 

Ἀ 7 , ο / 

δηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται. 
/ Ν Ν - Ἁ 

ϐ "Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δε- 
/ / “ / / 4 δ Ν σπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ 



ἌΜΕ 14 ΠΡΟΣ ΤΙΜΛΟΟΕΟΝ Α΄ 7 

α Αα / Αα 

ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. οἱ 
᾿ , / ᾿ ζ 

δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι 
3 / } Ν Αα / δ 
ἀδελφοί εἰσιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί 

᾽ ἌΝ Ν ς α / 

εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. 
ο / 

Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. ὃ εἴ τις ἑτεροδιδα- 
Αα Ν Ν / / / Αα α 

σκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ 
Ἂ [οἱ 3 ο ο - / 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ κατ εὐσέβειαν 
/ / λ / Αα 

διδασκαλία, ᾿τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν 
Ν ᾿ς ἃ / 5 Ἂν / / περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, 

/ / ο ο 5 Ὁ ν᾿ 
ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, " διαπαρατριβαὶ 

ἣν 5 , Ν “ / διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων 
“ ΩΣ / / Ν 5 λ / 

τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. 
ον λ / λ ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. 
τὴ λ δὴ , ιν / οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ 
» α ὃ / θ δα δὲ ὃ . Ν ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα" “ ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ 

/ 7, ώ / ος Ν / 
σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. “ οἱ δὲ βουλό- 

᾿Ὰ }] λ 

µενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα 
Ν / ἊΝ 2 / Ν / / καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες 

/ Ἁ 2 / 2 »" Ν » / 

βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 
1ο εὖ Ἀ / ο] [ο 2 ΔΝ ς / Φ ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία, ἧς 

λ 3 / 3 λ “ / λ τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ 
ς ἣ / 5 / “ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 

λ { 3 / ο ο ο / λ 
Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε' δίωκε δὲ 

ώ / / / δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, 
“ ᾽ὔ Ἢ ἊΝ ο) ο / 

πραὐπαθίαν. '' ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, 
[9] / “Ὁ 2 « / λ / 

ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡὠμολό- 
νι Δ « / α / 

γησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 
, ο) ω “ Ἱὁπαραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος 

Ν / ἈΝ ἴω ο) ο) Ν τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ 
/ λ λ « / 14 Ἂ / 

Ποντίου ΙΠειλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, "τηρῆσαι 
λ Ἂ / ) , / [) σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς 



8 ΠΡΟΣ ΤΙΜΛΟΘΕΟΝ Α΄ νΙ. Ὁ 

3 / ο) / ς ον . ““ α 15 «ἃ ο) ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, '' ἣν καιροῖς 
᾽δί ὃ / ζ / 4 / ’ { Ἁ 

ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς 
ο / Αα / σε / 

τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, ΄ ὁ μόνος 
Μ 3 /’ “ ᾽ ἴω ᾿ / ἃ 5 ᾽ Δ ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς 
7 / » δ να. 9 “ / Αν Ἁ ἈΝ { δ ὦ 

ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται" ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώ- 
νιον, ἀμήν. 

ἘΠ ο) / » α Αα ΣΑ / Ἢ 

οἱ. πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ 
ο) μ / / 

ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, 
5 2 5 ᾿ [4] [ων / ς “Ὁ / / 2 

ἀλλ᾽ ἐπὶ θεῷ τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς 
η, 18 » ο Ν ον κα 
ἀπόλαυσιν, ' ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, 

/ 5 7 / 

εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, " ἀποθησαυρίζοντας 
“ , Ν Ν / “ / 

ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ µέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται 
τῆς ὄντως ζωῆς. 

ς05 / / / 

“Ὦ Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος 
/ ᾿ / “ , 

τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύ- 
/ / ἃ Ν 7, μου γνώσεως, "' ἦν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν 

/ 

ἠστόχησαν. 

Ἢ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 



ΕηΓος τι κοΘθΕΟΝ Β΄ 

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελή- 

ματος θεοῦ κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

"Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ. χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ 

θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 
ϱ 9 3 / Μ Φ 6 ο) Ν 7 » ἈΝ , 2 άριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν 

” 3 “ 

καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ 
“ 

/ 2 Ἂ / λ / 2 

μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας, “ ἐπι- 
ων - / “ / ο) 

ποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων ἵνα χαρᾶς 
ο) δες / λ Αα 2 λ 2 / 

πληρωθῶ, “ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου 
/ {4 » / ο ο / πίστεως, ἥτις ἐνώκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι 
Ἃ / / / 

καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. 
6 γὰ ,ὕ » ὕ . οφ 
Δι ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα 

[ο “ / ο) ο) 

τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν 
λ / - ς Χ [ / |) λ 

µου. Ἰ οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ 
3 Δ “ Δ ο 

δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ. ὃ μὴ οὖν ἐπαι- 
“ Χ ,ὔ ο [οὶ λ 

σχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν 
/ ο) λ Αα / 

δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ 
Δ γε α α / α / κατὰ δύναμιν θεοῦ, ' τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος 

/ ἜΝ ΟἿΣ » δὴ Αν ς [οἷ 9 δ᾿ Ν᾿ ΟΣ 

κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν 
/{ λ 3 λ - ο 4 “Ὁ 

πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ 
ἾἼ ο ᾿ / ΑΗ, 10 . δὲ Ξ ησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, ΄ φανερωθεῖσαν δὲ νῦν 

Ἂς ο / ο - χω ο ζω 

διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, 



1Ο ΠΡΟΣ ΤιΛΟΘΕΟΝ ΒΡ’ { τὸ 

/ μ δὰ / / Ν Ν Ν 

καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ 
᾽ ΄ Ν ω ϱ) / 11 ε} Ἄ ,..59 40 ΑΓ Δ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, " εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ 

᾿ / [ον « 

καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν" "δι ἣν αἰτίαν 
Ν ο 7 3 . ] ᾿ 7 5 οΥ καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπαισχύνομαι" οἶδα γὰρ 

9 / / ἣν ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνωτός ἐστιν τὴν 
7 ΄ ο ον ᾿ ε Ὁ 18 ς παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. “ὁ ὑπο- 

/ , / / 9 2 

τύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας 
2 / ἂν ν Ὁ / κ 4 ο) ἾἼ Δ ς 14 Ν λ} ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: " τὴν καλὴν 

/ / Χ / ϱ / ἫΝ ο) 

παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦν- 
τος ἐν ἡμῖν. 

15 α - “ 5 / / / δ. 9 Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν µε πάντες οἱ ἐν 
ν 3 / 9 μα / κι. / 16 9 / 

τῇ Ασία, ὧν ἐστὶν Φύγελος καὶ ᾿Ιἱρμογένης. “ὁ δῴη 
» ς / ” 3 / ”/ Ψ / 

ἔλεος ὁ κύριος τῷ ΌὈνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις µε 
λ / / 11 5» Ν 

ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη, " ἀλλὰ 
ς / / { Δ 9 

γενόμενος ἐν Ῥώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν µε καὶ εὗρεν. 
18 ὃ / αι χε ορ ς κα ἜΝ Ν / ας. δι μα Φη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ 

“ς Ε / δε οϱ 2 3 / / / Ἁ 
τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅσα ἐν Ἠφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ 

/ 

γινώσκεις. 
9 1 λ 5 / ) ὃ αν 5 ο ͵΄ 

Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι 
α 3 7 ο ὁὸ ἴω 9 ο 4Γ ο α ἢ λ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, "καὶ ἃ ἤκουσας παρ ἐμοῦ διὰ 

“ ο) ““ 3 ’ 

πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, 
ϱ / οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι.  συνκακο- 

7 ε Ν / κ΄. κε ἃς Ὁ Ὅν κ 
πάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ. “οὐδεὶς 

7 Αα Αα / / 

στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγµατίαις, 
“, Ἂ ο ἃ / » / 5 9 δὲ ἃ ἰθλὴ ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. " ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, 

ἴω λ Ν / 3 / Ν Ωω 
οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. "“ τὸν κοπιῶντα 

λ α ο) - ἴω 7 

γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. νόει 
/ 4 / / “ 

ὃ λέγω' δώσει γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. 
"Μνημόνευε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, 
ἐ έ Δαυείδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, “ ἐν ᾧ ἐκ σπέρματος Δαυείδ, κ ὙΥ μου, “ἐν ᾧ 

Αα 7 - 2 “ " Ἀ « / 

κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλὰ ὁ λόγος 
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/ λ “ / 
τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται. διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ 
τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν 

ς ο Ν ν ο/ 4... 1 11 κ τέως Ψ᾽ ᾿ Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. “Πιστὸς ὁ λόγος 
3 Ν / μ΄ / 

εἰ γὰρ συναπεθάνοµεν, καὶ συνζήσομεν" '᾿ εἰ ὑπομένομεν, 
λ α 5 καὶ συνβασιλεύσομεν" εἰ ἀρνησόμεθα, κἀκεῖνος ἀρνή- 

- - Αα { 
σεται ἡμᾶς: "εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει, 

Ν Χ / ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 
“ / “- “Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ 

- " “-“ 3 / 

θεοῦ μὴ λοηγομαχεῖν, ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ κατα- 
Αα 7 / 5 Ἃ Ν / στροφῇ τῶν ἀκουόντων. "σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον 

Αα / 
παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτο- 

Αα Ν / α 3 / δ δὴ 
μοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. τὰς δὲ βεβήλους 

/ / Ν κι / κενοφωνίας περιίστασο"' ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν 
᾽ / 17 νἍνς / να Ν ε / 3 ἀσεβείας, “καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς αγάγγραινα νομὴν 
Ψ : 9 3 ἃ ς { Ἂ ἢ 1. ἢ Ν 
ἕξει" ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός, '' οἵτινες περὶ 

λ 3 7 3 / { 3 / / τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γε- 
/ ς / γονέναι,͵ καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν. “ ὁ μέντοι 

δὴ / “Ὁ α ϱ / λ α στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα 
/ " / λ 9 ) Αα να ον ταύτην" "Ἑ!γνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί πο- 
7 ᾽ ἣν 2 / [ο ΕΝ / ἊΝ ον / 

στήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου. 
“0 9 ἘΣ 8λ, οὐ / ο) Αἢ / / " . ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ 
:] [ο λ Ν ἃ Ἂ ὶ 2 Ψ ν. -ὦ Ν Σ 
ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς 

Ν «Ἱ λ 5. 5 / ΟἽ 2ἰ ο) 3 / 6 ᾿ τιμὴν ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν" "' ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν 
ο 5 Α { / 

ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, εὔχρη- 
Αα / 5 νΝ / 

στον τῷ δεσπότη, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. 
δ, “ / 

τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιο- 
Ν ο) / 

σύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων 
λ / ᾿ Ξ / 93 Χ ν ἢ . τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. " τὰς δὲ μωρὰς καὶ 

ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν 
, - 7 ἴω. 3 ον / μάχας" ”' δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι ἀλλὰ ἤπιον 

3 / / 96 τρ εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, ἐν πραῦτητι 
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ὃ / Ἁ ᾽ ὃ θ / / ὃ / ” »“ 

παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε δῴη αὐτοῖς 
ς Ν / ) ο ᾽ / 26 Ὁ / ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, ” καὶ ἀνανή- 

1 ο Α / / 2 / ς 1 ψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ 
” “ ἈΝ , αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 
9 1 - λ / ο ᾿ ' / 1 3 Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐν- 

/ / / λ ς / στήσονται καιροὶ χαλεποί. ᾿ ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι 
, “ , / 

φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφη- 
Αα - » / 4. Ψ 

μοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἥ ἄστοργοι, 
/ / ” / 3 { 

ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, 
4 / α / / - Ἃ 

προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ 
λόθ 5. / 5 / λ δὲ ὃ / φιλόθεοι, ἢ ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν 

δι αν / / / αὐτῆς ἠρνημένοι' καὶ τούτους ἀποτρέπου. “ ἐκ τούτων 
/ ᾽ ς / Ν ΟΣ, Δ 2 / 

γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες 
/ / /{ / 

γυναικάρια σεσωρευµένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις 
, / Δ / ’, 

ποικίλαις, ᾿ πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπί- 
η] / ἃ / “ 

γνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα. ὃ ὃν τρόπον δὲ Ἱαννῆς 
λα Αα ᾽ / “ “Ὁ “ Λ Ὡὶ 2 / καὶ ᾿Ιαμβρῆς ἀντέστησαν Μωῦσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθί- 

στανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν 
- Ὥ 47 ρ ρμ , 

507 ᾿ ᾿ / 9. ᾽ ᾽ ἃ τς ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. αλλ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ 
ο) ς ἣν Σ/ ον ” »/ [οἷ ς 

πλεῖον: ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς 
Ας, 5. ἢ 10 τῆλ λ / , 

καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. ᾿ Σὺ δὲ παρηκολούθησάς µου 
Αα ὔ ο) 5 Αα ο) / ο / Ἃ 

τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ 
7 / Ἂ [οὶ 1 ο Αα 

μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, 
α /{ ο 5 / 5 5 / ᾽ 

τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν 
Ἶ / ] Δύ , ὃ λ ς / Ν κονίῳ, ἐν Λύστροις" οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα, καὶ 

/ / ς 

ἐκ πάντων με ἐρύσατο ὁ κύριος. "καὶ πάντες δὲ οἱ 
/ - ᾽ “ 5» 3 ο) / 

θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται. 
13 λ Ν ὮΝ Ν / / ἨἩονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ 

Αα - ᾿ / 14 ᾿ Ν / 9 

χείρον, πλανώντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν 
ο ”/ ἃ ᾽ / » Ν Ν / »Μ 

οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες, 
15 ας 0 3, «ἃ, / λ ς λ / 5 Ν καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους [τὰ] ἱερὰ γράμματα οἶδας τὰ 
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/ / / 3 / “ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς 
3 [αὐ 3 ο) 16 ἴω ἣ Ἁ 

ἐν Ἀριστώ Ἰησοῦ. πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ 
Ν / Ν 

ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπαν- 
τε λ / Ν 3 / 17 ἡ “ 
όρθωσιν, πρὸς παιδίαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, " ἵνα ἄρτιος 
ως ο) ο 9} λ “Ὁ 

ἢ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτι- 
σμένος. 

4 ΙΔ / ο - θ ο . κα 
ιωμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ 

3 ο) Αα / / [οὶ 

Ἰησοῦ τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ 
᾿ 3 / 3 ο κ εὐν / 3 α οι 

τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, "κήρυξον 
Ν / 5 / 3 / 2 / 5). 2 7 τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτί- 

/ 3 / οἱ 

µησον, παρακάλεσον, ἐν πάση μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. 
ο» . ᾿ / ο 
έσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας 
2 ο ν, Ἂ κ Ἅ οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς 

/ / 

ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόµενοι τὴν ἀκοήν. 
4 λ ΗΝ μ Αα 2 / δ Ἄ δὰ . / καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, 
.-.. ν 16 εν / σε κ δὲ κ᾿ ᾽ 
ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. “σὺ δὲ νῆφε ἐν 

[ο / / ο) 

πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγηγελιστοῦ, τὴν 
δ / / 62 ᾿ . " / ιακονίαν σου πληροφὀρησον. “᾿Εγὼ γὰρ ἤδη σπέν- 

εὖ ς ΔΝ Αα 1 τε 

δοµαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς µου ἐφέστηκεν. 
᾿ξ , 1 » / 5 Ν ᾿ς 7] 

᾿ τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν 
/ λ /{ / Αα 

πίστιν τετήρηκα" “λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιο- 
/ ἃ 5 / ς 7 Αα σύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ 

ς / ζ δί / 2 / δὲ 2 δν 3. Ν Ἂ, ἴω 

ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μονον ὃὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι 
ἴω ΕΣ / α 

τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 
ο) / μ / ὀΣπούδασον ἐλθεῖν πρός µε ταχέως. "ὁ Δημᾶς γάρ 

/ Ν ἴω ΣΑ Ν 

με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη 
2 / / 

εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς 
"Ὁ / ο) / 

Δαλματίαν" “ Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μάρκον 
Ν “ / / ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ" ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος 

εν / εἰς διακονίαν. '' Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς "Ἓφεσον. 
τ / / Ν ο 'Σπὸν φελόνην, ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, 
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/ / Ν / / λ { ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς µεμβράνας. 
/ λ / εἶ » / 

"Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο" 
ώ ο {ε Ἁ ἀν. ὁ “ 5 ἃ ἀποδώσει αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. "ὃν καὶ 

᾿ / / Ν 1 / ο) 5 / / σὺ φυλασσου' λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 
16 » ΝΣ / 3 / σος. / / 

ἐν τῇ πρώτῃ µου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, 
» Ἁ / 1 / λ 3 Αα / 

ἄλλα πάντες µε ἐγκατέλιπον' µη αὐτοῖς λογισθείη" 
πες ἈΝ / / / κ] { / “ ΕῚ 

ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι 
Αα Ν ζω] ΔΝ / / ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα 

ν ν πα πι, ᾽ / / 18ε/ / τὰ ἔθνη, καὶ ἐρύσθην ἐκ στόματος λέοντος. “ὃ ῥύσεταί 
ἰ 7 5 Ἀ Ἂς » “ ᾿Ὶ / ᾿] 

µε ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς 
Ἁ / 3 ἴω Ἁ 2 / ο νδ / 2 ᾿Ὶ 

τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον" ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
[4] “ 5 ᾿] 

αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 
/ Σ ον ἃ ᾿, 5 

'"Ασπασαι Πρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν καὶ τὸν Ὄνησι- 
/ 3 905) »» η / / Φόρου οἶκον. Ἐραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, ΤῬρόφιμον 

/ ) - Ρ / μὴ δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. "' σπούδασον πρὸ 
- ο Ν / 

χειμῶνος ἐλθεῖν. ἀσπάζεταί σε Ἠὔβουλος καὶ Πούδης 
/ Ν / ες 5 

καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 
ρος ΄ Ν Ξ ΄ ε / Ὁ 

Ο κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ 
ὑμῶν. 



πι 5 ΤΥΤῸΝ 

ἴω ω . / -“ 

1 ' Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ 
ο) 7 ο) Α 7 

Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν 
/ ο . / Αα / ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν " ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, 

«Ὁ 3 , ες Ὁ ὃ) Ν Ν / 3 / ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων, 
8 5 / κ - ος/ Ν / μα τα ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν 

ἃ δ Ἁ “ κηρύγματι, ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σω- 
α α ο / / ν) τῆρος ἡμῶν θεοῦ, “Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν 
Δ [ο α πίστιν. χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ 

Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 
/ , 

“Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ 
/ 3 / λ ᾿ς Ν / 

λείποντα ἐπιδιορθώση καὶ καταστήσῃς κατὰ πολιν 
/ ζ 5 , ὃ / ο 3 3 κ πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάµην, " εἴ τις ἐστὶν 

Αα μ᾽ ης / / 
ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ 

/ / Ἀ / Αα Ἂ 

ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. δεῖ γὰρ τὸν 
Θέ 5 3 / 

ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ 
2 ᾿ς Ἁ 3 , Ν / Ἁ / λ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ 

Αα Ν / 

αἰσχροκερδῆ, "ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, 
[ο / ο) 

δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, ᾿ ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν 
Δ “ / “4 ἊΝ 5 ΝΔ Αα διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ἢ καὶ παρακαλεῖν 

ἐν τῇ διὸ λίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέ ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας 
δ » / ἐλέγχειν. "Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ ἀνυπότακτοι, µαταιο- 

/ Ν Αα Α λόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς, 
Ἐπ κι δ 3 / “ [τὰ " 3 { οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν 
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ἣν « ᾿ - 2 α / / 1... Ὁ ᾿ διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν. “" εἶπέν 
“ “ / [ο } Φ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦ- 

/ / 8 / 

σται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί.  ἡ μαρτυρία αὕτη 
᾿Ὶ Ν )  ορὰ } «ἽΝ Μα, 5» 2 Ἁ 2 / 
ἐστὶν ἀληθής" δι ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, 

Ἂ λ / 3 .. ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, ' μὴ προσέχοντες ᾿Ιουδαϊ- 
α ο) / 

κοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων 
λ , 460 15 Ψ, θ Ἁ.-. “Ὁ θ ἌΡ “- τὴν ἀλήθειαν. “πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς" τοῖς 
εἶ / ᾿ 2 / Σολ / 2 Ν δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ 

/ Α { [ο ἃ 7, Ν 
μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις.  θεὸν 
ς “ 80. / “ ντ 5 “ ἡ ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὺ 
7 - Ἂ λ / ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 

Ν Δ / / 2 1Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. 
ϱ / / 5 ͵, / ε / 
πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαί- 

/ ο) α Αα 

νοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ" πρεσβύτιδας 
/ / ς “ ΔΝ / 

ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους, 
Ν ον 3, μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους, “ἵνα 

/ Ν 7 9 “ σωφρονίζουσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους, 
δ / 2 / |) σώφρονας, ἀγνάς, οἰκουργούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας 

Α / / “ λ ς / ο) α 

τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφη- 
“ Ἁ / / - 

μῆται. “Τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν, 
με 7 ο) περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, 

ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεμνότητα, ὃ λόγον ὑγιῆ ν τῇ σ α ἀφθορίαν, σεμνότητα, “λόγον ὑγιῆ 
/ "ὁ ς / [ο λ / 

ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων 
/ “ / / λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον. ' Δούλους ἰδίοις δεσπόταις 

ζω λ / ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέ- 
“ο. / ᾽ κ - / 3 γοντας, “ μὴ νοσφιζοµένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικ- 

{ 3 / σ“ / Ν ο) ο 
νυµένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν. 

11 72 ΄ Δ ς / ο θ ο / ᾿ πεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν 
᾽ ’ “ ἀνθρώποις, "παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν 
3 / λ / ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ 
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δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 'προσ- 
/ ἃ . / / Ν “- 

δεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς 

δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ 
᾽ τα ιν ε λ Ἐπ Ἐπ ο. 6 / Ἰησοῦ, “ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται 

[2 / / . λ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν 
΄ λ ο) 7 περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 

15 [οὶ Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ 
7 “Ὁ / / πάσης ἐπιταγῆς" μηδείς σου περιφρονείτω. 

ς / Ν . / ς / 

ὃ. ' Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσ- 
Αα ἡ Ὁ 3 ᾿ / σεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους 

Φ 9 / [ο 5 ο) εἶναι, “μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, 
ἴω 5 / «". Χ 3 / 

πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραύτητα πρὸς πάντας ἀνθρώ- 
9 Αα ο ήν 1 α 

πους. “ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, 
᾿ / / ᾿ / νο. Ἂ 7 
πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικί- 

5 / Ν / / / ἴοι λαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες 
λ / Ν / ἀλλήλους" "ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία 

ο) ῳ) “Ὁ “ ὔ Α 

ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, " οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν 
᾿ “Δ [ο 3 Ν Ν “ 

δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ 
2/ 2/ 6 ὂν Ἁ “ / Ν 
ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλινγενεσίας καὶ 
) / / “ ΄ α 

ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου, “ οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς 
κ. Ὢ α ο ο Αα ο) / 

πλουσίως διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ᾿ ἵνα 
/ Ἂ 3 / “ 

δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν 
᾽ / ο ᾽ / 8 ᾿ ς / ᾿ Ν 

κατ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. ὅ πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ 
7 / ο) / / 

τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν 
Ὁ ./. / [2] “- καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά 

» Ν Ν 2 / “Ὁ . Α 9 Ν λ 

ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις" ᾽ μωρᾶς δὲ 
/ Ν ΄ Ν ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς 

2 λ ο) περιίστασο" εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. “ὃ αἱρε- 
Ν 7 Ν / λ / τικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν 

ἴω ἈΝ ς ἴω Ὗ παραιτοῦ, "εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ 
/ Ἀ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. 

ΡΑΡΤ. ΕΡΕ. Β 
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οϱ/ / }] “ Ν 3 '""Ὅταν πέμψω Αρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπού- 
- / 2 / } ο) Χ / δασον ἐλθεῖν πτρός µε εἰς Νικόπολιν" ἐκεῖ γὰρ κέκρικα 

ο) λ Ν 
παραχειμάσαι. “᾿ Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ 

/ / “ κ τ δ δὶ / 14 σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. ᾽'µαν- 
/ εἶ / ἴω 1. θανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι 

2 Δ 1 7ὔ 7] “, λ 9 / εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 
4 / / ενα ͵ 

""Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι 
α ἴω / 

τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. 
/ Ἁ / ο) 

Ἢ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 



ΝΟ ΤΊ: 

ΑΝΑΤΙΡΙ5 ΟΕ ΕΙΒΡΤ ἘΡΙΡΤΤΙΗ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ, 

Τηἰχοᾶμοίοιγ. ϑα!αὐδύϊου (1. 1.---2). 
Ἠεροδθίοη οἳ οἩαχρο αἰτεβάγ ρίνεη ἰο ΤΊΤΟΥ (1. 

ὃ---20). 

1. Ῥτασίϊοα] ἀἰτοοίίοης αΌοαί Ῥαβρ]ο η οτβΗ1ρ. 

1. 10 16 {ο ἰπο]αᾶθ ΡΥαΥΕΥ5 ΕοΥ 811 πἹεῃ (1. 1---8). 
1. ΊΠοπιθη 816 ποὺ {ο θᾶ {π6 ἀεγοίίοπβ οἵ {π6 οοπρτερα{ίοἩ 

(1. 9---15). 

1. ΟΩιπαβοαβοης οὗ οὔ]οῖα]ς οἳ ὑπ Ομ υγοῆ. 

Ἱ. ΒΙΒΠΟΡ5 (11, 1---τ). 
11. Ώοασοπς (111. 8---19) απᾶ Ώεασοπεββες (1. 11). 

ΤΉ αἶπα οἵ 811 ὑπ6 [οτοσοίπς Ιπβίτασβίοης 15 --- 
ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι (111. 15). 
Α αποἰαῖοπ τοπ 8 θατΙΥ Ἠγπιη (111. 16). 

ΤΠ. ΤΠο ἆαπσετς οἵ {πο {αίπτο (1ν. 1---δ). 
ΤΙπιοίΗΥ΄”5 ἀπίγ, 1η τεβρεοί οἳ:--- 

1. Το {α]59 αβδοθἰἸοίδια (1ν. 6---10). 
Π, Ηἰβ ρογβοπα] οοπᾶιού (1ν. 11---10), 

ΙΥ. Τ]ο εἰίαΐας 1π ὑπ6 ΟΠατοι οἵ: 

1. Τίβ ο]ᾶοι πιεπιῦΏοτς (τσ. 1, 2). 
1. πιάονα ἴῃ τεβρεού οὗ 

(α) ΤΊ οἷν παβΙηίεπαποε (Υ. 8 ---8). 
(Ὁ) ὙΠ θῖν οὐρϑηϊβαύϊομ 1η ΑΠ οΓά6Υ (ν. 9---10). 

111. Ῥγθβογίθυβ (τ. 17---26). 
ἴν. Β]ατθβ (ν]. 1, 2). 

Ἐοπονεᾶ νατπίησθ ασαϊηςί {α]βο ἀοοίτῖπο (γΙ. ὃ---δ) απά ἴῃ οβρεσῖα] 
αραϊηςύ {π6 γαπΙϐγ απά ἴλο ροτ]]8 οὗ θα! (ν1. 6---11). 

Ἠρί]οραθ. Ἱ. Ῥοθτεοπα] οποοπτασεπιθηῦ 6ο ΤΙπΙοΗΥ (ΥἹ. 11.---16). 
ἢ. Οπαχσο {ο {πο το] Οτίβαης αὖ ΕἸΡ 6585 (1. 1τ--- 

10} 
11. ΤΙ γ᾽5 τεβροπβΙΡΙ1ϐγ 85 ριατάίαη οὗ ὑπ6 ἴδὶυἢ 

(σι, 20). 

Βαπραϊούίϊοη (τί, 21). 
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ΟΗΠΑΡΤΕΤΗ 1. 

1. ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿]ησοῦ. 50 ΝΡΟΑΡ ἃ ἔσ; Ῥαΐ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ΑΕΙ, Βδί Ρα] τι58 88 {ο ἴπο οτᾶοχ οὗ ποτᾶβ 1π {πθ6βθ Ιπίχοάασίοτγ 
{οτηιπ]αθ ΥαΤί65. ΤΠ Ἰέοπι. (9), 1 σον. (9), ἄαἲ., Τίϊ., Ἆο αἀορίς ἴμε 
οτε Ἴησ. Χρ., ΨΠεγθαβ ἴῃ 2 6ογ., ΕΡΗ., ΕλιΙ., Οοἱ., 2 Τἶπι. ηθ Ἠα5 Χρ. 
Ἴησ. α5 Ἠθσθ, 

Ῥε[οτο {ἴπο βεοοπᾶᾷ Χριστοῦ Ἰησοῦ δὲΏο ΚΙ, Ῥιεβκ κυρίου; ΟἨι 
ἈΤῚ ΑΡ ΣΡ. 

2. πατρός. Ρο δΑΏν 44156; πατρὸς ἡμῶν δ.) ΚΤΙΡ, 

4. ἐκζητήσεις. ὅο δὲ Α απᾶ ΒΟΠ1Θ ο1ΙΥΒΙΥ68; Δ ΉΚΤΡ Ἠαγο ζητήσεις. 
ΤῊΘ οοιαπροιπᾶ {οττη, ἃ5 οοσοιττΙΏςρ ΠΟΠΘΙΘ ασαῖη 1π Ν.Τ. οὐ ΤΙΧΧ., 
πγοπ]ά τοβάΙ]γ Ὃο οοττοοίεᾶᾷ 1Πίο ζητήσει. ΟΡ. νι. 4; 2 ΤΏ. 1. 28; 
ται. πι. 9. 

οἰκονομίαν. 9ο ΝΔΑΞΗΝΤΙΡ ἴπο Ῥομα]ϊτίο απᾶ ΑτπιεηΙαἩἍ ΥΘΙΕΙΟΗΒ. 
Ἔπε τεο. ἰθχὺ 85 οἰκοδομίαν ὙΠῸ ο; {Π15 15 {πο βοπτερ οἵ ἴ]ο 
ἸμΓαβίετη γϑϑᾶϊηρ οἰκοδομήν, [οαπᾶ 1π 1), Ὁ ; α ἔστη Ἰαγο αοαἰ)οαϊϊογοηι 
τ ἢ ΒΙΟῊ {πε Ῥοβῃϊΐο αρτεθΒ. 

9. πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις. ΤῊΙΒ 15. {Π6 βρε]]πρ οὗ {ο Ῥερύ 
ΜΡΡ.; ἴπο τθο. {οχί, {ο]]οπίηρ {Π6 τη] ΟΥ οὗ {πο οπχβῖνεε, Πδϑ 
πατραλῴαις, µητραλῴαι». 

12. ῬΒεΐοτο χάριν, [Π6 το. ἑαχὺ τι Ὁ, ΚΤ, Ιπβετίς καί, 10 πγοα]ᾶ 
Ῥο αἴθ 1π αοοογάαησθ τι Ῥαπ]πο πδαρε; 16 15, ἨούψθεΥνθΥ, οὐρα ὮΥ 
ΝΔΡ ἔρ. 

δὲ απᾶ 86ΟΠ16 6Η1βΙΥ65 Ίαγθ ἐνδυναμοῦντι (85 ἴῃ ΕΙ. ἴν. 19): θαύ 
ΝΑΡ/άΚΤΙΡ βαρροτῦ ἐνδυναμώσαντι. 

18. τὸν πρότερον 15 {με τεοθίγεᾶ) τεβᾶίηρ, σπα Ὁ, ΚΤις ΝΑΡ ἀΡ 
ἅο. Ἠ8γε τὸ πρ. 

16. ᾿]ησοῦς Χριστός. Ρο ΔΚΤΙΡ 1} ἴ]ο Βντίας απᾶ Ἑσγράαι 
ΥΘΙΡΙΟΠΕΣ Ἰαβίοοῦ απ ἨἩοτί ἴο!ον ΑΒ, απᾶ ο Τη Ὑοτείοπς 
ἴῃ τϑϑᾶϊηρ Χριστὸς Ἰησοῦς (νΗΙΟἩ οσοι 51Χ {πιες 1π πο Ῥτεσθᾶίης 
Υθγρθ» οὗ {ο οπαρίετ) σίνίηρ Ἴησ. Ἆρ. ἃ Ῥ]86ο ἴῃ ὑοῖτ πιαχρῖη. 

ἅπασαν σι} ΑΘ ὅσ. 15 ῬτείεταΏ]θ {ο πᾶσαν οὗ Ὁ0ΚΠΡ απᾶ ἴο 
τθο. ἰοχί. Αὖ πο βδῖὴθ {ϊπὴ6 1 15 ποίθπογίην ὑπαὺ ἅπας οη]γ ΟΟΟῸΥ5 
οποθ ΘΙΒΘΎΠΘΙΘ ἴῃ {πο Ῥϑα]η6 ἨβρίβίΙ6Β (Ἠρῃ, νι. 18), πᾶς Ῥεῖπρ {Π6 
πβια] {οσΠι. 

11. μόνῳ θεῷ. 8ο δὲ ΑΏο απᾶ πεατΙΥ 81] τεΓβΙοΏΒ. ΝΕΡΗΡΚΤΙΡ 
απά ἴ]ο Ῥεβῃϊίο δα σοφῷ αἲίετ μόνῳ; Ὀαί {Π15 (ιο τοαᾶίηρ οἵ τος, 
ἰοχ{) 18 ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἃ οογταρίοη Ιπίχοᾶποθᾶ ἔγοιη Ὦοπῃ. Χγι. 27. 8368 
14ο 25 ΙΟΥ ἃ ΒΙΠΙ]8Υ γατΙα{1οἩ. 

18. στρατεύσῃ. 80 δὲ), ; Ὀυΐ στρατεύῃ (λα τεαᾶῖπρ οὗ [Π6 τος, 
ἰοχί) 15 βαρροτίθά Ὦγ ΝΑΡΦάΚΙΙΡ ἄο., απᾶ 15 Ῥτείειτοά Ὦγ Ἠερίοοίί 
απᾶά ἨΗοτῦ. 
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1, 2. ΒΛΑΙΌΤΑΤΙΟΝ. 

1. Το ογάἵπασγ ἴογτη οἳ βα]πίαὔ]οη ἴῃ ἃ ρηϊναία Ιθίέον οὗ {π6 ρουϊοᾶ 
ποπ]ᾶ Ῥο βἴπιρΙγ: Παῦλος Τιμοθέῳ χαίρειν. Βαΐ δύ Ῥαπ]”5 Ἐρϊβί]ος ἀῑ[ου 
{τοηι οτάΙπατγ Ἰείίοτβ ἵπ πο τεερεοῦΒ: (α) ἴππαγ νεγο νυϊθέθη ἢ ἃ 
ἀῑνεοῦ τε]ρίοαβ ῬΌΤΡΟΒΘ, (0) {16 τε βεπι-οβιοία] ἴῃ οἸλαγαοίοτγ, ποὺ 
ΊΠΘΥΕΙΥ {πα οοτηπηαπΙσα]οηςβ οξ α Ῥρτίναίε {τιεπᾶ, Ῥαΐέ {π6 Ιπβίγασίῖοης οὗ 
οπο εηἰχαβύεᾶ 1} ααἰΠοτΙῦγ. Ἠεποε (α) ἴον {π6 Ὀτιεί χαίρειν (ν]]ο]α 
15 1Ώ6 ἔοτπα οἳ δα]πίαὐίοη ἴῃ ὑπ Ἡρ. οὗ δύ ᾖαπμες αἶοπο απιοης Ν.Τ, 
Ἐριεί]65; ορ. Δοῦς αν. 28) 15 εαὈεΙπίθᾶᾷ χάρις καὶ εἰρήνη ἴῃ οἶοναπ οἱ {Π6 
Ῥαπ]ίπο Ἠρίεί]ες (α5 ἵη 5ὺ 1οἨπ)5 στεθίῖηρ ἴο {πε Ῥεγοη ΟΠΊΥΟΠΘ5, Βεν. 
1. 4), [88 Επ]]6Ι χάρις, ἔλεος, εἰρήνη Ῥεῖπς αεεᾷ ἴῃ πε τεπιαΙηῖηρ ὑπο (1 απᾶ 
2 Τϊπη.), Ῥοίῃ {οΥΠΙ5 Ἠανίηςρ ἃ ἄαερ τεμρίοας βἱρηϊβοαηοο: (Ὁ) (νο 
αροβίο]ῖο οἵποα οἵ δύ Ῥαπ] 15 εκρ]οῖθΙγ πιεηζ]οποᾷ δὖ πο οπ{βδοῦ [ἢ ηἶΠο 
οαὖ οὗ Ἠϊ5 {πιγύθθῃ ἨΡρίδί]ες, {Π6 τοππαϊηϊηρ {οατ Ῥεῖηρ οὑξ πυτ]0ἴθη 1Π 
οοπ]αποῦίοη ση οὐμετς (1 απᾶ 2 Τ16ββ., ΡΗΙ]., μα ῬΠή]επιοπ), απᾶ 
(σι {πο εχοερίῖοη οὗ ΡΗΠΠεπιοη) Πανίηρ {μεῖτ οβ]οῖαΙ «Ώαταςσίετ ἵπ- 
ἀἰοαίεᾶ ἴῃ οἴῃαι να. [Ὁ ποπα]ά 5εεπα {τοπ υ. 8 1ῃ {815 Ἐρὶςδί]ο ἐπα 
Ρύ Ρα] απ(ΠοτΙίγ Ἠαᾶ Ῥουη οπα]]οπροᾶ αὖ Ἐρμερδαβ, απᾶ Ἠεπορ Π1β 
ο]αῖπῃ 6ο (Πε {1016 οὗ ἀπόστολος 15. Ἠετο εβρεοία]]σ ἰη Ῥ]αςθ. 

κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ κ.τ.λ. Τ]6 πιοτθ Ιτεαετπί {οτπι τ] δύ Ῥαπ] 15 
διὰ θελήματος θεοῦ (1 095. 1. 1: 2 ΟοΥ. 1. 1; ἨΡΗ. 1. 1; 60]. 1. 1; 2 Τίπι, 
1. 1), Απά 8οΠ1θ6 566 η ἴΠ6 δ] θυϑύϊοῃ οὗ Ῥῃταβο δὴ ΙΠίΘΗΦΙΟΏ {ο Ίαγ 
εβρεοῖα] 5ίτεβΏ Ὠθτο ΟἹ ἴμε αροΣί{ο]ο ο[ῇορ οἱ 50 Ρατ] 85 σῖνεη ἨΙπα Ὦγ 
Ἠϊν]πε «οπιπιαπᾶ. ἘῬτπῦ 10 15 ΠαχᾶΙ]γ βαΐο {ο Ηπᾶ βο πΙαοὮ βἰσηϊβοαησθ 
1η {πΠ6 οΏαβησθο. Τὴ οεηίτα] {ΠποιρΏί 15 οπθ πΠῖο]ι πας 6Υ6Υ ργοξαηύ ὔο 
οί Ῥαπ], νί7. ἴπαί {πο Αροβίο]ο τ] ΒΟΥ τ] ΠΟ Ίο πας οπἰταβιθᾶ 
πα5 8 ἀἰγεοῦ 6ΟΠΙΠΙΗΙΒΡΙΟΠ ἔγογη ἀοα απᾶ ποὺ {ΤΟΠ ΠΠΕΏ. κατ᾽ ἐπιταγήν 
15 {ΠοχοιρΗβ]γ Ῥαπ]πε; ορ. Ώοπῃ. χυΐ. 26: 1 0ος. νι. 6; Τις. 1. 8. 

θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν. ΤἨ9 {1016 σωτήρ 15 ποὺ αρρ]θᾶ {ο ἄοᾶ {Π6 
Ῥαἴπετ ὈΥ δὺ Ῥ8ὰ] ουὐὐδῖαθ {πΠ6 ῬαβίοταΙ Ερϊὶβί]ος (5866 1 ΤΊ. 11. 8, 
ἴν. 10: ΤΊ, 1. ὃ, 1. 10, 111. 4, Ῥαί ορ. 1 ΟοΥ. 1. 21 ἔου {Π8 5816 {ΠοαςΗθ), 
δια {πο οπ]γ οίμετ ἱπβίαποθς ἴῃ {πο Ν.Τ. οἱ ὑΠ15 πδαρο ατο 1016 1. 47 
δια «αᾶε 25. Βαυΐύ {π6 {{{1Θ νας {απαϊ]αχ {ο {πο Ἠεῦτεν τε]ϊσίοη απᾶ 
οΓί6η ο6οΤΒ ἴῃ {ΠθΙιΧΧ.; 566 ΡΑ. χχῖν. ὅ, [χ]. 7; 158. χι. 2: Ἠδᾶ, χτΙ. 
τ; Ῥαχ. ἵν. 22; 8 Μαοο. νἱῖ. 16. Ὑα Ἠαγε 1Ὁ 4180 ἵπ ῬΗΙ]ο (46 πιῖρν. 
Αὖὐγ. ὄ, ἄε γιία οοπί. 11), απᾶ ἴῃ {π6 διὲυψιεάη6 Ογασῖες (111. 858). 
Βύὺ Ῥατπ], πο ἴῃ Ἠ]5 6ατ]16γ Ἰείίοτβ 865 σωτήρ οὗ ΟἨτὶςί, εποτα]]γ 
χονοτίς ἴῃ ἴπεβο Ἰαὐθϑὺ Ἰο[ίοτς {ο ὑπ6 οἱἷᾶά ο οπνῖδα ἰποισπί ἴπαί ο 
π]Ππιβαίε 6οπτχοθ απᾶ [οαπύ οἵ βα]ναίοι 15 ἴπο Ἐίοιπα] Ἐαίΐποατ, α 
ἰποαραί πἨΙο] ὑπ ἄοερε] εχρ]αϊπεά απᾶ θην] ΟΠ: Ῥαΐ αρ. ΤΙ. 11. 14, 
ΤΟΥ σωτήρ αρρ]εᾶ {ο Οµτ15ί. 

ΤΠε ατί]ο]ε 15 οτηϊ θα Ώείογθ σωτῆρος, 8 ἐπ {1010 Ώαβ Ῥεσοπηο α]πποςῦ 
Ἠ]ο  Ῥτορθί ΏὨ8ΊηΘ. 8366 οη ΤΊ. 1. 19. 

καὶ Χριστοῦ ᾿]ησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, 1.6. ἴπο στοιπᾶ οὗ οπχ ΠΟΡΘ, 
Ἠϊπι ΟΏ ἨΠΟΠ ΟἱΥ Ώορες 816 Ἠχεά. ΟΡ. Οο1. 1. 27 Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ 
ἐλπὶς τῆς δόξης. 8366 450 {0Υ πΠ6 σωτήρ 88 ἴ]μο ἐλπίς ΡΒ. Ιχὶν. 6; 
Ἐσ]αβ. χχχὶ. 15. Τ]ο ΡΏταξβο Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν 15 αϑοᾶ 
α[θετνατᾶς Ὁ. Ἱσπαθίας (αση. 11 θα Τγαϊ. 1Π8οΥ). 
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2. Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει. Ίο Ίἠπιοί]ηι, ἔγιι6 ο]]ᾶ {πι 

απ. παοίηγ (566 Αοΐς χνἰ. 1---8) τηϊρηῦ Β{ΙΥ Ὦο 80 ἀεδοτίρεᾶ; ἐν 
πίστει ΘΧΡΥΘ5565 {με ΞΡΏΘΥΘ οἳ {Πε τε]αβίοπβΠΙρ Ῥεύπεεη Ἠϊπα απᾶ Βί Ρατ] 
(68ο Ταΐας 11. 16). ΤΠο οἰάεγ π8η 85 ο Ἠϊπῃ, 85 ννθ 580, ἃ “ΓΒ ΘΓ 
1η 4ο.) Ορ. ἴπο ρατα]]εὶ ρῃταξο ἴῃ ΤΊ. 1. 4 γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν 
πίστιν απᾶ 1 Οοχ. 1ν. 17. ἜΤϊπιοίπγ πας ὑΠ5 ἃ τεοοση]βεᾶ τερτγεβοη{α- 
ἐϊνθ οὗ 5 αρ]τ] πα] {αΐἩθτ. ΤῊ γουηρ ΠΠΕΠ 8ΠΠΟΠΡ {πο ΤΠεταροεαίαο 
(Ρμῆο ἄε τί. σοπί. 9) απο ἀεδοτιρεᾶ 1η 11ΚΘ ΠΙΑΠΠΕΙ 5 πϊπ]κετίης 
{ο ἐῑιαῖγ ε]άεγ5 καθάπερ υἱοὶ γνήσιοι. 

χάρις, ἔλεος, εἰρήνη. Α5 Πᾶ5 Ῥθεη α]γοαᾶγ βα1ᾶ, {Π15 111] {ογηχα]α οὗ 
βοϊα αθίοη 15. αβεά ὮΥ δύ Ῥϑὰ] οηΙγ Ώετε απᾶ ἴῃ 2 Τπι. 1. 2 (ἔλεος 18 
ΒΡασΊοτιΒ ἴῃ ΤΊ. 1. 4): 1015 {οαπά ἀρϑῖη 1) πὸ Ν.Τ. 1ε{ζογ5 οΏ]γ {η 2 1οἨπ 
8. Τὐἠρῃυίοοῦ (ποίο οἩ 1 ΤῊ 685. 1. 1) πάς Κη {Π6 αἀάἰθίοπα] {οπο] 
οἳ ἐθπμάθυηθϑϑ οοπιπιαπ]σα{εᾶ ὮΥ ἔλεος ἴῃ ἴπθβε Ἰαΐετ Ερϊδί]ες ἃ 5658 
οὗ {πο ρτον]πςσ 60115 πνπίοἩ (Πτεαίεπεᾶ {μα ΟΠατομ.”1. ἘῬτπί πε Ἠανο 
εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος ἴῃ (α]. γι. 16; απᾶ, αΡ81Π, ἔλεος ὑμῖν καὶ 
εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη ἵπ {πάς 2. Ἔπε οοπιΡΙπαΘΙοη οὗ ἔλεος απᾶ 
εἰρήνη ΟΟΟῸΥΒ 8180 ἴῃ ΤΟΙ νἱῖ. 12 (δὲ): απᾶ ὑπαὺ οὗ χάρις καὶ ἔλεος 1η 
18. 11]. 9, ἱγ. 15. Ένεπ ϱγασςε ΜῈ] ποῦ ρῖτο ρθαθθ ἴο τῇδ, ππ]θβς 
ὨΙΟΥΟΉ ΒΟΟΟΠΙΡΑΠΥ ἰὔ; 1Τ0Υ ΠΙΔΏ ΠΘΘαβ Ῥατάοη {Τοχ {Π6 ραξῦ πο 1685 
ἴπαη βἰτοηρί]Ώ ΤΟΥ {πο {αίατθ, Απά 50 ἴπο οοπιβΙπαΜΙοη οὗ {πο (ἄτοαθ]ς 
ση {πο Ἠερταν βα]ιαίαίΙοη, Οἱ χάρις “1 εἰρήνη (Πτβί βασσοβίαεᾶ, 
Ῥοτηαβς, ὮΥ ια {οτπα οἵ {πο Ῥρτίθβί]γ Ρ]εβεῖηρ τη πι, γἱ. 24), γαβ ποὺ 
ἀοοείτίπα]]γ εχαοί οΥ οοπιρ]είθ, 14 16 πας Ἱπίεπᾶθᾶ {ο 6ΟἨΠΥΕΥ {19 1ά6εα οὗ 
ἴπο Ῥοερδύ ΟἨτ]ρίαη Ῥ]θβείηπς, πι (ποπύ ὑπ αἀάΙδίοπ Οἱ ἔλεος. ΑΦ Ῥ6Υβ6- 
οι{ΙοΏ 6816 ΟἹ {πο Ομ το, 6 Επᾶ Τσπαίίας (πηγη. 19) αἀάϊηρ γεί 
ΑΠΟἴἨΘΥ που, ὑπομονή, 88 ὃ σταοθ πεθάΓα] {ον πο ΟΠΙβήαἩπ. θε ΟἨ 
{π15 ϱαρ]εοί Ἠοτί οὐ 1 Ῥοί. 1. 9. 

ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χρ. ᾿]ησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ΟἨτῖρί ἶ5 οοπρ]οᾶ 
σὺ {πο ΒαἴῃΏογ ἃ5 06 βοτιχοθ οὗ Ῥ]εβείπς 1Π {πο βα]αίαθίοη ἴῃ 41] οὗ 
5. Ῥαα]’5 Ἰαίίετς, 1 {1ο οχοθρ{Ιοπ οὗ Οο]οββίαΏβ, ΘΓ Θ γα Ἠαπτο {ο 
ΒΊΟΥ{ΘΥ {ΟΥΠΙ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν. Τῷ 15 {πτοιρ]ι 
ΟἨτ]ρί ἐπαί πο Ῥ]εββίηρς οὗ {πο ΕΑΤΠΘΥ 9οΠ1θ6 προπ {πο ΟΠπτοῇ. 

8--Ἱ1. ΒΕΡΕΤΙΤΙΟΝ ΟΕ Ο6ΗΑΒΕΕΒ ΑἸΒΕΑΡῪ ΑΙΝΕΝ το ΤΙΜΟΤΗΣ. 

8. καθὼς παρεκάλεσά σε. ΊἼετε 15 πο αροᾶοβῖ5 Ἠθγο; πο 5οηίθηοθ 
15 ππβπ]βηθᾶ, απᾶ σταπηπηαΙοβ]]γ Ιποοπεγεπό. ΤἨο ΣΟΥ πιεαηύ ἴο 
εᾶᾶ ψογᾶβ Ἰ]ε οὕτω καὶ νῦν παρακαλώ ΟΥ οὕτω ποίει, Ὀαΐ Ίο τγᾶβ οατγ]οᾷ 
ΑΝΥΑΥ ὈΥ ἴ]α τρια ἤον οὗ Ἠ]6 {ποιςσηί (566 ποίθ οἩἳ υ. 18). Της {ιο 
ΑΛ. Υ, αἀᾶς αἱ πο επᾶ οὖ υ. 4:50 (0, ἴῃ 1081105. ΤΗϊ8 15 απο ἴῃ δύ ΔῈ] 
ΙΠΑΏΊΘΥ (ορ. ἄα]. ἢ. ϐ), απᾶ που Ῥο Ῥογοπᾶ {πο ατί οὗ ἃ {οχᾳοτ ἴο 
Ῥτοάποθ. 

παρεκάλεσα, 1 σχ]ιογίεῖ, 15 Ῥετμαρς ἃ βΠαᾶφθ 1655 βίτοηρ {απ {]ο 
Ρ8γα]]ε] διεταξάµην, 1 εἸιαγφεᾶ, οἱ ΤΙ. 1. δ; 586 οὐ 1 Τϊπῃ, 1ν. 18. 

προσμεῖναι. Το αὐίᾶε. προσμένειν ἵδ ποῦ πι8θ8 Ὦγ Ῥατπ] οπίρῖᾶρ 
1 ΤπιοῦἩΥγ; ορ. Λος καν], 18. 

1 Τῷ 15 ψου ἢ τοππαγκίηρ ὑΠδῦ ἴῃ ου. 13, 16 δῦ Ῥαπ] Όνν]ος ἀγαννβ αἰ{θπθίοη {ο 6116 
ἔλεος ὙΓΠ10}} 85 50 οοΠΒΡΙΟΙΠΙΟΙΦΙΨ ΒΘ {ο ΠΙΠΙΒΘΙ{, 
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πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν. ᾖἨ/]ιεπι Ι ια φοΐπφ ἰπίο ἸΓαεοζοπία. 

Έ ου {ο πεοεβεΙζγ οὗ τοπιαπάίηα [Π15 νΙβ]ζ {ο  ᾖπιο οαὐδ᾽ 8 {μο ροτῖοᾶ 
οογετεᾶ ὮΥ ο 4οαίε, 566 Ιπίγοᾶ. Ρ. χχὶν. . 

ἵνα παραγγείλῃς τισίν. ΊΤ]ιαί ἴ]οι πιἰφ]ιοδὲ ο]ιαγθο οογἰαΐπι πιει. 
ΟἸαβρίσα] ἀτθεὶς νου] το πῖτο ὑπ6 ορία νο πιοοᾷ δου ἴπο Ῥαδί {οηπςο 
παρεκάλεσα: Ῥαῦ ἴῃ Πο Ν.Τ. {Π6 πε οἵ ἵνα ιν πο ορία{ἶνο {8 βθ]άοπι 
{οππᾶ. παραγγελία 15 ἃ τθρα]αχ ἴθγπα {ος “8 ογᾷετ) ραββεᾶ 8]οηρ {ο 
Πο (παρά); 8686 ὑ. δ. ἜΤΠο Ῥαχροβο ο! ΤΙπιοίμγ’”5 οοηίηπαεᾶ τοβἰᾶθηος 
1η ἨρῃθεΠΒ γα ὑπαῦ ο τηὶσΏύ οἸεο]ς {Πο ργοστθββ οὗ Ἡοτοείίοα] ἀοοίτῖηο, 
ΤῊΘ {α]δο {θασμθτβ 816 ποὺ παπηθᾷ ({]θΙγ ΠΠΙΘΒ Ἡ6γθ πο ἆοιπδί ΚΟ πα 
ἴο ΕΙπποίμγ), θαὖ ΠΥ ατθ ἀεβοτίρεᾶ τασιε]γ α8 τινές: ὑΠ|5 15 8ὲ Ῥαι]ς 
απβαα] γα Οὗ το[ογτῖηᾳ {ο οΡρροπεη(β (οΡ. υ. 19 απᾶ 1 ΟοΥ. ἵν. 18, 9 Οον, 
απ, 81.1. Τ). 

μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν. Νοέ {ο ἰασ]ι οἱ]ιογ [56. Ἱποοπστιιοις] ἀοοίγίπο. 
ΤῊ ποτὰ ἑτεροδιδασκαλεῖν οΏΙγ οοσατ5 ἴῃ ἴ]θ (ατοεῖς Βἱυ]ο Ἠεγο απᾶ αἱ 
ΥΙ. 8. ΤῊ εΙεπιθηῦ ἕτερο- Ῥο]πίβ {ο τγε]εναποῬ απά Ιποοπστα{γ οὗ 
ἴθασβίπς (566 Ιπίγος. Ὁ. Χ]ν.), 8 ἴῃ 2 Ο0οΥ. χί. 4, (1. ἱ. ὁ εὐαγγέλιον 
ἕτερον; 1ῦ 15 εᾳπϊνα]αηό, ἴπ ἐμοῦ, Μο ἕτερα διδάσκειν, “ἴο Ὀ6 α ἴεασο]ιου οἵ 
ἕτερα.᾽ ΤῊ οὖν οὐ Ονάΐπα] Ρούῦ] ρτῖθβίς ἃ μα ὈΙ5Πορ5 816 ἱηβίγαοθεᾶ 
ὑμαὺ 10 15 {Πποῖν ἀαὐν {ο ἀτίνο σα ποῦ οΠΙΥ ««6γγοπθοιβ” Ὀπέ “βίσϑηρθ᾽ 
ἀοοίχίηθ. Βο Π8 {886 ἴθβοΏοιβ 819 {ο Ῥο πατηθᾶ ποῦ “0 ΡΙΑΥ αὖ 
ἀδν]αὔΙοπβ) Ιχοπι Πο {α10Π. ἑτεροδιδασκαλεῖν 15 αβοᾶ Ὦγ Ισπαβίαβ 
(Ροῖμε. 8); Βἰπαῖ]αχ Υεγβρα] ΤΟΥΤῚ 5 8Υθ νομοδιδάσκαλος (1 ΤΊτη. 1. 7), καλο- 
διδάσκαλος (ΤΊ. 11. 8), ψευδοδιδάσκαλος (2 Ῥεῦ. 11. 1), κακοδιδασκαλεῖν 
([2 Οεπη.Ί] 10), ἐθελοδιδάσκαλος (ΗΠ ϑγγηδβ ϑην. τχ. 22. 9), λαθροδιδασκα- 
λεῖν ([τϑη. Ηαον. 111. 4. 9). 

4. μηδὲ προσέχειν. 'Νοί ἰο αἴυε Ἰιοεῖῖ, ορ. εβροοῖα]]γ Τε. 1. 14. 
ΤῊΘ ποτά 15 ποῦ αδεά Ὦγ δύ Ῥαπ] οαίβδιᾶς 0Π6 Ῥαβίογα]», θαὐ 15 {οαπά ἴῃ 
οἴῃετ Ν.Τ. υτΙίοτβ δα 15 6ΟΠΊΠΠΟΠ ἴῃ ο ΤΙΧΝ. 

μύθοις καὶ γεγνεαλογίαις ἀπεράντοις. 1700 Ἰπη/ί]ι απιἀ ὁπ 1658 σολοα- 
ἰοσίο8. Ἔπα τείεγεπσε οὗ {ηεδθ Μονᾷβ, απᾶ {Πο παίατο οὐ ια Ἠοτγοίῖσα] 
ἰεασμίπρ ὙΨΠΙΟἩ 18 ἀερτεσοαίεᾶ, Ἠανο αἰτοαᾶγ Ῥεεηπ ἀἰβοιββδθά ἴῃ {Π6 
Ππγοᾶιισξίοπι (ΠΒ. 1ν.). Ἔτε πμ] δα «επιεαοφίο Ίθιο οὐ ΖΘ 15} 
οτἱρᾳίη, απᾶ τε]αῖεᾷ {ο ἴπαο Ώθτοθϐ απά Ῥρα[Ιαγοις οἱ εατ]γ Ἠεῦρταυ 
Ἠ{βίουγ; 51ο] Ἰοσεπάαχγ πιαἰίετ γγας {οτεῖσπ {ο {πο ἄοβρε], απά εἰπᾶγ 
οἱ τὸ ποπσ]ά ἀϊδωαοῦ ἔσο {πο θββεη{]α] ἀοοίτίπες οὗ {πο ΟἨτ]ςΙαη {α1δ1, 
Πο γψονᾷ μῦθος (560 1 Τήπι, ἵν. 7; 2 ΤΊτη. ἵν. 4: Το. 1. 14) οπ]γ 

οοσΥ5 9Π066 1Π πο Ν.Τ. οπῦβ]ᾶθ {πο Ῥαβίοτα]ς, νἱΖ. ἵη 2 Ῥοῦ. 1. 16, απά 
ΟΠΟΘΊΠ {16 ΤΠ ΧΧ, (Ἠοο]άβ. Χχχ. 19) ; γενεαλογία 15 οΏ]γ ΤΟ ἴη {]χο (ἀγθε]ς 
Β1Ρ]9 θυ απἆ αἱ Τ0. 111. 9, θτιῦ γγο Πᾶν γενεαλογεῖσθαι ἴῃ 1 ΟΥ. ν.1/ 
ἀπέραντος, ἴπεγπιιαθ]α, ΟΟΟΌΥΒ ὑνῖορ ἵπ πὸ ΤΙΧΧ., πό ΟἿ Ἠθγθ ἴῃ 
Ν.ΤΈ. πο οοηπεχίοη μούνη μῦθοι πα γενεαλογίαι 15 1ΠΠπρὐγαὐθα Ὦ} 
{Πο τα]ο οἳ Ιπίεγρτείαθίοη Ἰα]ᾷ ἄοινπ ὮΥ Οογπαίαβ, οηπθ οὗ {π6 ]αΐ6γ 
Μίοίος: δεῖ δὲ μὴ συγχεῖν τοὺς μύθους... μηδ᾽ εἴ τι προσεπλάσθη ταῖς κατ᾽ 
αὐτοὺς παραδιδοµέναις Ὑενεαλογίαις ὑπὸ τῶν μὴ συνέντων κ.τ.λ. (588 
Ζε]]ει’Β δἱοίςε ο. ρ. 880). 

ἀπέραντος ἨΠΙΘΑΠΒ οπάό απᾶ 50 «Υθβοπιθ. ΤΟΥ͂Θ 16 πο Ππηϊῇ 
(πέρας) {ο ὑπ158 βοτῦ οὗ βρεοπ]αδοἩ, απᾶ ποίμῖηςσ 6ΟΠΙ6ΡΒ οὗ 16, 
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αἵτινες. ΊΙπαρπιισ]ι αξ έ]ιει/Ξ- ᾳαΊρρο 4ααθ; ορ. ΤΊ, 1, 11. 

ἐκζητήσεις παρέχουσι. «ἰπίείεν φιιεδἐοπίπᾳ». ΤῊ Ίο ΠΊΒΏΠΘΥ 1π 
Τις, 11. 9 {Π6 γενεαλογίαι 419 Ῥτεοεᾶεᾶ ὮΥ μωρὰς ἕητήσει. ΤΠ656 
ᾳπεβΙοπΙηΡΒ, αοοοτάἶπς {ο {6 νίεν 10 Ία5 Ῥεεῃ {ακεη ον οὗ πα 
Ἠοτορβίθς ἴῃ {πα {ποασηί οὗ {πα πτΙίθχ, 616 ποῦ 50 τ ΠΟ οοποεγηθᾷ 
ὙΠ αὈξίταςί ϱροοπ]αξίοηΏς (1ο {ο ἀποβίῖο θη 1 7165 αΌοπέ {πο ογ]σ]η 
οὗ 6011) α5 πΙἩ Ἱεσεπᾶ απά οαβιΙβίγ. Ὦτ Ἡοτί βαρρερίεᾶ 1 {Παί α5 
πι {]ι απ φεπεαἰοφίεδ ποπι]ᾶ Ἰπα]αᾶο {πο Ἡαρσαάοί]λ οὐ Ἰεσεπάατγ ἀε- 
γε]ορπιεηίβ οἵ ἨΗεῦταιν ἨΙβδίοΥγ, 50 ὑΠ6 φιιεδἰἰοπίχιᾳς σου] απιῦτασο ὑΠ 6 
Ῥτοῦ]επας οὗ {πο Ἡα]ασμα, 6 οίἩεχ σγθῶῦ ῬτονίποῬ οὗ ον 5} ὑθδοῃϊηρ. 
ΤΠϊς πιαγ Ἠαγνο Ῥ6επ {πο σ856, Ὀθαὺ 1Ὁ ΒΒΘΠῚΒ ΤΠΟΤΟ πηαίατα] 1ῃ {Π15 
οοπί{εχί {ο ππάθιρείαπᾶ ὮΥ ἴπο ἐκξζητήσεις βοπιείμῖηρ Ἰ]κα {πο Θαοκίί- 
0π6ς ἴῃ, ἀεπεεῖπ οὗ ἘΠ]ο. ΤΠο ναπΙγ απᾶ απρτοβίαβ]επεβς οὗ βοῇ 
οηᾳπ1τΙθβ τηΣΥ πα]] Ἠανο Ῥ6εη ργεβεπί ἴο {Π6 πα]πᾶ οὗ δύ Ραπ]. 

μάλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει. Ιαί]ιεν έ]ιαπ ἰ]ιε ἀἱβροπεα οτι 
ο αοα το]ιίε]ι ἵ5 ἴπι Γαΐίι. οἰκονομία ΠΙΒΥ ἨΙΘΑἨ 6Ι{ΠΘΥ (α) ἐπ6 οἤῆοθ οὗ 
δι οἰκονόμος, ΟΥ (0), α5 ΠΘΥΘ, ἴπε βυβύθῃ ΡΥ ΠΙΟ Ἡθ ΟΥ̓͂ΘΥΒ Ἠ15 Ποιιδ6- 
Ἠο]ᾶ. Ἠστο {π6 ΟΠατο] 15 {Π68 οἰκία, 195 ΠΙΕΠΙΏΘΙΥΒ οἰκεῖοι, ἴπο Ῥ]απ ΟΠ 
ὙΠΟ ἄοά {λε σιθα6 οἰκονόμος ἀῑδίτιοαίθς Η15 Ῥ]εββίηρς, ἴμοθ οἰκονομία. 
50 {ο ποτᾷ 15 οίοηπ α5εᾶ Ὦσ θασ]γ ὦτ1ίετς οὗ {πο ΤησαγπαΙοἨ, ἃ5 Ῥεῖησ 
{86 Ἠθαχί απᾶ Κοτηε] οὗ {Πο οἰκονομία. ΟΡ. Ατβύϊᾶε5 4γο]. Χν. καὶ τελέσας 
τὴν θαυμαστὴν αὐτοῦ οἰκονομίαν διὰ σταυροῦ θανάτου ἐγεύσατο ἑκουσίᾳ 
βουλῇ κατ’ οἰκονομίαν μεγάλην. Τ16 Πετείϊσα] παγ{]15 που] ἆο δι ΠΟΥ 
{ο 6ποοιταρο 1416 ΘΠ 165 αὈοπαί πιαίίετϐ οὗ πο ΙΠΙροτίαπος {Παη ἴο 
Ῥτοπιοίθ ὑπαὺ Ώϊνιπο ἀἱδρεηβαδίοη π]οβο ΒΡΏΘΙΘ 15 ΓαΙ{Π, απᾶ πού 
ΑΠΜΙ(Π8ΥΙ8Ώ οπχ1οβ!Ώγ. 66 {πο οσα] ηοίθ, απᾶ, {ο δὲ Ῥαπ] πι88 οὗ 
οἰκονομία, ορ. Οο]. 1. 25: ἘΡΠ. 1. 10, 11. 2, 9. ἸΠϊρηαοοί (Πευἱείοπι ο 
Ν. 1. Ῥ. 154) οα]]οᾷ αἰίοπίῖοη {ο ἴπο ουτίοι5 [αοῦ ἴπαῦ ἴῃ ὑπ ἘΠΊ ΒΗ 
Ῥ]ρ]ο οὗ 1011 ιο πιογᾶ θεοῦ ας 1ε[ί απἰταηβ]αθεά Ὦγ Ιπαᾶνοτίοπος, 
{πὸ τεπάστίηρ ὕπο {οαπᾶ Ῥοαΐπρ “οα1[γῖης (τεβᾶΙΏβ οἰκοδομίαν) πΠῖοἩ 18 
ἴῃ [αἰ 0; ἴῃ 1698 {πο παϊείακο νγὰβ ἀϊβδοοτοτεᾶ, απᾶ “βοά]γ᾽ νὰβ ἵη- 
βου θα οἵου {πο εατ]1ε ἘΠΠΡΊΒῊ ΥεΓβΙοΏΡΒ. 

δ. τὸ δὲ τέλος. Βιι (56. ἴῃ οοηίταβί πα πο ᾿γγοϊθυαηῦ {εασλῖησ 
οὗ {]ιθ ἑτεροδιδάσκαλοι) ἐπ6 αἶπι, ΟΥ ἔπη] 68156: 6Ρ. Ἠοπῃ. Χ. 4. 

τῆς παραγγελίας. Ο/ {Ππ6 εἸαγβο. ΤῊΘ τείεγεποθ 15 ποὺ {ο {16 
Μοραῖο Ίαν, Ὠαέ {ο [Π6 016 οὗ {Π6 ρταοίῖσα] {οαοβῖης Ῥουπά αρ πλ 
Όλο (4οβΡα]; {ιο ποτά 15 βυρροβίθα Ὦγ παραγγείλῃς οὗ υ. ὃ (π]θχθ 568 
ποίθ). ΤΗΙ5 15 {με οΏαχρο τ] πνΠΙεἩ ΤΊΤΟΥ ἵνας επἰταρίεᾶ (ο. 18). 

ἐστὶν ἀγάπη. [5 Ίοῦο, 56. νο 6Η, ποῦ {ο ἄοᾶ, ΝΠΙοἩ 15 ποὺ Ἠθγς ἴῃ 
ᾳπθβίοη. Όπ ἴ]ο οἴπεγ Ἠαπᾶ, ἴπο [αποῖ[α] ζητήσει οἳ ἴπο {π]δο 
{οασ]ιογς Ὠτοῦ εἰτ]{θ (2 Τπα. 11. 28). ΑΒ. /Ίονο 16 {μα Επ]β]]ΐπσ οὗ ἴ]ο 
ΤΑ (Ώοπα. χΙ. 10), 50 16 15 {π6 αἶτη απά Ῥίαγροβθ οὗ ἴμο (ἄοβΡε] 
οὐ μΐοβ, 85 ἴμο στεαίοςύ ΟΠτ]ςῖαη ρτασθ (1 Οοτ. ΧΙ]. 19). ΤῈ σψογνὰ 
ἀγάπη Ἰαβ Ώθυη ἀθβοτ]ρεᾶ α5 “«[οτεῖση {ο Ῥτοίαπθ ἄτεε]κ” απ 5 ΑΠ 
οοσ]οβῖαβθῖσοα] νοτᾶ, Ατδῦ αρρθαχῖηρ ἴῃ ΠΜοταίατο ἴῃ ὑπ ΤΙΧΧ. Βαΐ νο 
Απ 19 ἴῃ Βσγρίίαη ἀτοεῖς, 1η ἃ Ιαίίαχ, ϱ.5., οὗ έπο βοοοιιά θην Β.6.; 

1 )ιααϊεέϊο Ογἡθέίαμ(ψ, Ὁ. 157. 



1. 6.] ΝΟΤΗΡ. 25 
αΏᾶ 16 15 ρτοΡραΡ]ο ὑπαὺ π6 ΤΙΧΧ. οπ]γ {οο]ς οτογ απᾶ οοπῃδβοογαϊθα {ο 
ΠΙΡῊ ἀδοςρ ἃ νοτᾷ αἰτεαάγ οπττοπί ἵπ πο Ῥορα]αν βρθεοἩ οἱ «ἄπτεεις 
Ἠαγρί]. 

ἐκ καθαράς καρδίας κ.τ.λ. Τ16 6οπχσοθ οὗ {Π15 ἀγάπη 15 ἐἩτοο[ο]ᾶ :--- 
(1.) α Ῥιγε πραγ, {ου ΘῈ π6 Ῥβα]παϊςί Ῥρταγεᾶ (ΡΒ. 11. 6) ; ορ. Μααν. 
γ. 8. καρδία βίαπᾶς ἴῃ Βοπϊρίατε ἴον {Π6 τηουδ] αἰϊϑούϊοηβ μα ϑιηούϊ 5, 
{π6 ραΐϊΠμο]ορίσα], 85 οοηὐγαβδίθα υηζ] πο ᾿πίρ]]θούμδὶ, εΙεπιοπί οἵ ἴ]α 
ηηοτα] {αου]ίγ. Πετο {815 15 οουγαρίθα (88 παβ ἴπο οα86 1 {Π6 
1αἱ56 {εαομετς αὖ Ἐρήποερδιας, νι. ὅ), ἴπο βρυΐηρβ οἵ πιοτγα] δούϊοη απά 
αρ]τιπα] ἸπβῖρΠί (Δαν. ν. 8) ατο Ῥοϊβοποᾶ, ορ. 2 Τϊπι. 11. 22 ;---(1.) α 
ϱοοᾷ εοπιβοΐοπσο. ΤἨθ συνείδησις ΤθρΤ6ΒΕΠ{Ρ ἴ]α 561} βιὐνηρσ ἴῃ Ἰπάσο- 
τηεη{ ΟἹ 56]; 165 εἰαπᾶς {οχ {πο 5ε]{-οοπεοῖοας απά ταἰΙοπα] ε]ετηεηί 1Π 
ἴπο πιαη. Ἐπιρηαρὶς 15. εροοία]]γ Ἰαἱά οη ἃ βοοᾷ οοηβοίεησο ἴῃ ἴμο 
Ῥαβίοτα]ς, 6.5. υ. 19, 111. 9, 2 ΤΊ. 1. 8; ἵη Παρ οοπίταβί ψ 1 οηθ 
ὙΠῸ Ὠαξ ἃ σοοᾶᾷ οοπβοίθησθ, ἴμο 8156. ἴεασΠαβ 816 κεκαυστηριασµένοι 
τὴν ἰδίαν συνείδησιν (1ν. 2); ορ. 1 Ῥοῦ. 1. 16: Ἠεῦ. κι. 183:---(11:) Γαζίτι 
ο1]σἰσπεῖ. Τη15 Ὀτίησς ἴῃ ἃ τείετεησθ {ο (ο, 8.5 {πε βοπχοθ απᾶ ερτῖης 
Οὗ Ἰονθ. Του 15. Ιπάᾷθθᾷ ἔου τῆϑῃ 88 ουαὐνεαγα απᾶ αρρτορτία{θ ππαπ]- 
[ϑβϑίδθοη οἵ Γβ161;: ορ. πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη (8]. ν. 0). Ἔλο 
ΠακίαροβδΙδίοη οὗ α φοοᾶ εοπβοίεπέε απᾶ Γαἶέ]ι 15 Βισ ἢ αὖ ; 811 ὑΠγ σι ρἢ 
{Πο Ῥαξίοτα]ς ὑπ6 ΙπίΙπηβίο οοηΏηπθχΙοη οὗ πο ὕνο, ὑπ6 ο]0586 υϑϑύϊοη 
Ῥεύνεει οτθεᾷ δηᾶ 116, 15. ἃ Ῥτοπιϊπεπί ἰποιρηί (566 οἡ ΤΊ. 1. 15). 
Αραϊη, πο πα {Π15 {θρί οὗ Γαέ]ι ιὐιεἰφπιος Ἰαοζῖηρ ἵπ {Πε {8156 {68ΟΠΘΙΒ; 
ἴΠ6γ 816 ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν (2 ΤΊγη. 111. 8). Ἔπε ποτᾷ ἀνυπόκριτος 
15. αρρ]ηεᾶ {ο Γαϊίι Ὦθειο απᾶ αὖ 2 Τϊπι, 1. ὅ: 1Ὁ 15 αρρ]οᾶ {ο Ἴουο, 
Ἡοίτῃ, χα]. 9: 2 ΟοΥ. τῖ. θ. 

6. ὧν, 56. {πΠ6 ἴμτοο αΏογο-πιοποπθᾷ βοπτοθβ οὗ ἀγάπη. ὧν 18 
αΏρατεπ/{]Υ σογεγηεᾶ ὮΥ ἀστοχήσαντες, ποὺ ὈΥ ἐξετράπησαν. 

τιγέ.. Νοίθ {πε πβαα] γασαο τ6[ετοηοθ {0 {1ο [4156 {εβςοΠοτβ. 

ἀστοχήσαντες. Ἠαυίΐπς πιβδεᾶ (1ο αἴπι). ἀστοχεῖν 15 οη]γ πβεᾶ 
Ἠθγο απά εὖ νἱ. 91, 9 Τηπι. Ἡ. 18 1η Ν.Τ. (ορ. Ἡοσ]ας. νι. 19, 1. 9), 
απᾶ, ἴῃ εαοὮ ο.56, οἳ ἴπο {αΐ]ατε οὗ {]ιο ἑτεροδιδάσκαλοι; (6. ἨΠιαΥ 
Ἠανθ πηθαπί γα]], θὰὺ {πτοασΏ πϑηὺ οἳ βοαπἆ πιε]οᾶ {αγ {αϊ]εᾶ {ο 
ΥΘ8ΟΗ {Πεϊτ ροα]. 

ἐξεράπησαν. Ἠαυο κιυογυεᾶ αρἰᾶε, α5 ἴτοπι {1 βἰγαῖσῃύ Ῥαίῃ. 
Ῥεϊησ οπσθ 1π Π6 τἱρῃῦ τῶν, ἴΠεγ ἀῑᾶ ποὺ ἹΚοαρ {ο 10. ἐκτρέπεσθαι 
οσοσοαχ5 ἔοας ἔπιος ἴῃ {1ο Ῥαρίοταίς, θαὺ ποὺ αραῖηπ ἴῃ ού απ]; ΟΡ. 
ΑΠΙΟΒ Υ. 8 απᾷ ἨΗοῦγ. ΧΙ]. 18. 

εἰς µαταιολογίαν. Το ναΐπ ἰα]]ίπῃ. ΤΗΠϊ6δ πας α βρεοῖα] οπατασίετ- 
1β61ο οἱ ἴ]ιο ἴαἱβο δασο]θγς, πο Ῥαβιοᾶά {]αιηβείνος απάπ]γ να να 
απᾶ Ιγε]οναπῦ ᾳπθβίΙοη5; ἴ16υ 8ο οα]]οᾷ µαταιολόγοι ἴῃ {πε ρατα]]οὶ 
Ῥαββασο ΤΙ. 1. 10. ΤΠο αὈβίταοῦ πογᾶ µαταιολογία ἀο65 ποὺ οσοας αραϊη 
1η {19 ἄτοαεκ Β]0]9. 

1 969 ΓοϊβδίπαΏπ, Ρἱθεϊδέιζίεμ, Ὁ. 81. 
3 Ίο πορεβκίΥ οἵ ἃ. ΄Ῥιιτο οοηβοίοποθ, 1 ΤΥΑγοτ 5 {ο Ὦ6 αοεορίαΡ]θ απᾶ 

οἴθοῦϊνο, 19 Τα ΘΠ α]]αάεὰ {ο ἴῃ 6ο οα.]γ Πὐτχρίες, ἃ 4150. Ὦγ ΟΙεπιθηί οὗ 
Ἔοιπθ, 66, {ΟΥ ΤΘΙΟΥΘΊΟΕΒ, ΠήσΠ{{οοῦ Οἴεπιεπί τ. 9859 3. ΟΡ. 8159 {1ο βίτοης 
οχρτοβδίο [5 0]οιη.] ὃ 16 προσευχὴ δὲ ἐκ καλῆς συνειδήσεως ἐκ θανάτου ῥύεται. 



26 1. ΤΙΜΟΤΕΥ͂. [εδ 
µαταιολογία, ναπτϊοφιεζπε, Ώας 1ἢ ΤΙΑΠΥ ασο5 απᾶ οοιπ/{τίθΒ, απᾶ ποί 

οπΙγ αἱ ΕἸΡΗ 655 ἴῃ {πο ἆαγς οὗ ΤιπιοίἩγ, Ῥτονοά {μα Ῥαπο οὗ ἸΒΘΟΙΟΡΥ. 
ΤῊΘ βαδύϊοθύϊθβ οὗ ὑπ Τα]πιιπά ατα ποῦ ποΥβθ ἴπαητ {πο ΦΌΒΟΣ 165 οὗ 
ϱροοπα]αίίοηπ {ο Ὀ6 {οππᾶ 1π 5ο σγθαῦ ἃ Ῥοοκ 85 Πο δινηηια Τεοἰοφίσα 
οἱ δὲ Τῆοπιαςδ ΑαΠΙΠαΒ. 

1. θέλοντες εἶναι νοµοδιδάσκαλοι. «Ὀεδίτίπα ἴο ὂε (1.6. α]πιοδί 
εἰαϊπιῖπα {ο Ὀ6) {εας]ιεγ ο] ἴ]ιο ἰατῦ, 56. οἵ ἴη6 Μοβαῖο Ίαν. Τηο ἔδ]58 
ἰαασλίησ Ἠαᾶ 15 τοοίς ἴῃ Γπάαῖβπι, απᾶ {πο Ιπίθηθίοη οὗ 105 οχροπεπίΒ 
πα5 σοοᾶᾷ; {αγ {αϊ]εᾶ ἴῃ {ΠΟΙ αἴπιβ ΤΟΥ 06 ΙΘΔΒΟΠΒ ΠΟΠ {ἴο Ὦο 
εκρ]αῖπεᾶ. 

μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν κ.τ.λ. σηαόγείαπαϊης ποϊἐ πον τυπαΐ {οι 
86"), ΠΟΥ ἔλιε 5ιιῦ7θο 5. ὁοΠ ΟΥ̓ ἴηι, τυ]ιῖοῖν (ιο πια]νο σοι ἀθγέ ἀϑ86γ 0118. 
ΤΠ ΕΙΣ ματαιολογία 88, ἴῃ ΤΗΒΗΥ 1ηΒύϑΏΘΘΒ, ἀεγοίά οἳ πιεαπῖηπς (μὴ 
νοοῦντες κ.τ.λ.) δ πα ΒλοΥ ἀἷᾶ ποῦ απἆεγρβίαπᾶ {Π6 ρτϊποῖρ]ες απἀετ]γίης 
ἴπο Μοραίο Ίαν Πϊο ἴπαυ Ῥτοίοββθᾶ {ο οχροιπᾶ (μήτε περὶ τίνων 
κ.τ.λ.). Ορ. 2 Τϊπι. 11. 7 νόει ὃ λέγω. διαβεβαιούσθαι 15 Του πα {π πο 
ἀτοε]ς Β101]6 οΏ]γ Ἠετο απἀ αὖ Τιῦ. 11]. 8 περὶ τούτων βούλομαί σε διαβε- 
βαιοῦσθαι; 19 5ἱσηϊβ6β Ῥοβί{ϊνο αἠγπιαίίοη δ) θη 176 οοπΏάεποῬ ΟἨΠ ἴμα 
Ῥατί οἱ {πο ΒΡΕΩΚΕΓ. 

8-11. ὨΏιαβΕΒΡΙΟΝ ΤῸ ΑΤΟΙΡ ΜΙΡΌΝΡΕΒΡΤΑΝΡΙΝά ΟΕ ΠΗΑΤ ΗΠΑΡ ΒΕῈΝ 

40β8τ ΒΑΙΡΌ. 

8. οἴδαμεν δὲ κ.τ.λ. ὈῬιί 1ο ποιο ἐ]αί ἴ]ιο Ίαιο ἐ8 φοοᾶ, 1 α πια 
156 ἐὲ Ἰαιυξιῖϊ. ἘῸΥ οἴδαμεν δέ ορ. Ὥοπι. 11. 2, 111. 19, ν11]. 28 απᾶ 
οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν (1 ΟοΥ. γ11]. 1) «νε σταηί λα ἄο.᾿: 
{πΠ6 Ῥηταβο ΙΠίΤΟάΙΙΟΘΒ ἃ 6οπισεδείοπ. ού Εαα] παβίθηβ οη ἴο ακρ]αῖη 
ὑπαῦ α γι νοµοδιδάσκαλος 15. ἃ τα]ααΏ]ο παϊπ]βίονγ οὗ σοάἩπθβα; 16 15 
ο] {πο ΙΥΥε]εγαΏοθΒ απᾶ τινα] 1ες οΕ {68ο γοπ]ά-Ῥ6 {θασμεγς οὐ {με 
Ίαν; (λαέ ο ἀεργεσαίθς. Το Ίαν (5ο. ὑη6 Μοραῖο 1.9) 15 σοοᾶ, 1 10 Ὀ6 
αδεᾶ {οχ {πο ῬΙΥΡΟΒΘΒ ΤΟΥ πΠΙοἩ αν (μοῦ οΠΙΥ ἴ]θ ἰὼν οὗ Μοβες, Ρα 
Ί8ὺν 1π ρεπετα]) 15 Ἰηεπάεᾶ, νἱζ. ὕο τεβίταῖη επἰ]-ἀοῖπς; Ῥαΐ ποῦ, 1ἢ 
10 Ῥο υϑϑα 45 ἃ Ῥος οη πΠΙΟΠ {ο Ἠαπσ ππνετίβαβ]ο βροσπ]αίίοἩ, ΟΥ̓ 8 
α ϑυϑύϑι οἱ οαβυΙδίἩΥγ Ὦγ πΠΙση εἰί]ετ αβοθί]οίδπα, οἱ {πα οπθ Παπά, οὗ 
Ἰσεπσθ, ΟΠ ἴπο ο{ἩθΥ, ΠΙΒΥ Ὀ6 ἀοεπᾶςᾶ. Ἠο ἆοθβ πού Ἠθγο {ακο 1πίο 
αοσοαΏ{ {1ο Γαπς[ίοη οὗ ]81Υ ἴῃ ἀενε]ορίηρ ἃ 6ΟΠΒΟΙΟΙΞΠΕΒΡ Οὗ 51η Υ]]ο] 
Ίο ΘΙ βθύΠ 6 οκΡοιΏᾶς (6.Ρ. ΠΟ, γ. 20): πο ῥρτίπιατγ εαθ]θοῦ οὗ Ίαν, 
ἴῃ 15. (ποιρηί, 15. ποὺ {πο τἱρῃίθοιιβ τη, θαὺ ο ΒΙΠΠΘΥ, 88 Π8 
Ῥτοσθεᾶδ {ο εχρ]αῖη. 

καλὸς ὁ νόμος. Τ]ιο 84]. καλός (4150 αβθᾶ οἵ Ίαν αὖ Ῥοπα. ν. 16) 15 
αβεᾶ ψ] ἢ απαδαα] ΓγοαΠπ6ΠΟΥ 1π ο Ῥαβίοτα]», οσοσυστίηρ 24 π]6Β, ἃ 5 
αραϊηξί 16 οσοιΥΓΘΠΟΘΡ 1Π πα οίμετ Ιείοτ» οὗ δύ Ρατ]. Τὸ εκΡρτθβΒοΒ 
[Πη6 «νοαπίγ οἱ ΠΟ] 6 55᾽ ἵπ ἃ Γ18Π1οἩΠ ΠΙΟ πο βἴηρ]ο Ἠηρ]ϊβα ποτά 
δ τορτοᾶισθ. Το ᾧ ἄτθε]ς [Π6 ἀπΙοΠ θθύννθθη “ϱοοάποβς5) απ ΄Ῥοαιιἰγ᾽ 
νᾶ α]πποβί 1πβεραταῦ]ο η ὑπουρηΐ, πα ὑπὸ Ῥορί ἐγαπβ]α{1οἨ ἴον καλός 
15, ο{ί6ι, ΒΙΠΙΡΙΥ «ροοᾶ.. Ῥαί 16 88 ἃ βπαᾶο οὗ πιοππῖἩς ἰὴ ἀγαθός 
Ἠαβ ποῦ, ΙΠΑΒΙΠΠΕΊ αδ 1ὖ ἀϊτοσίβ αἰ{οπίΙοη {ο {π6 ο νατᾶά απά νυὶρδῖρ]α 
Ροα{γ οἱ {Πὰὺ πΥπΙοἩ 15. «σοοᾶ,) νυν] ἀγαθός ἆοθβ ποῦ βαρσοεί ΑΠΥ- 
ης Ρεγοπά {86 Ἱπίγ]ηβίο απ} 1γ. 36ο ΟΠ οἩ, 11. 10 Ῥίον. 



1. 9.] ΝΟΤΗΡ. 527 
νομίμως. ΤῊΘ6 ραχγοποπηββία ΟΥ ποτᾶ-ρ]αγ 56. ααἰΐα ἴῃ 50 Ῥαπ]ς 

ΠΙ8ΏἨΘΥ; ἸΘῪ 15 ροοᾶ, 14 10 Ῥο πι8θα ἑατογῖη, 1.6. Βα Ὁ]. {ο ὑπὸ ραγ- 
ῬΟΒ65. ΜΈΙΘῊ Ίαν 15 Ιπζοπᾶεᾶ {ο βοῦγθ ΤΠε αἀγετῦ νομίμως ΟΠΙΥ Ο6ΟΠΥΒ 
εἱ5οπησγε 1η {π6 ἄτοε]ς ΒϊΡ]6 αὖ 2 Τΐπι. 1. ὅ ; 4 Μαοο. νι. 18. 

9. εἰδὼς τοῦτο. ΤῊΪΒ τοίθγβ {ο {πο [ογοσοῖηρ τις; ἴπο νῖον ν]ῖο]Ὦ 
πηαβί ο {8Κεπ οὗ {πο Ίαν ὈΥ ο ύεασμεν πο σου] τι886 16 Ιανγ{α]]γ 15 
ΠΟΥ αχροιπᾶεᾶ. 

δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται. Ί1ιε ἴαιυ (5ο. {πΠ6 Μοραίῖο Ία.ν, ἴῃ ραγσοπ]ατ, 
α](ποιρ] {πο Ῥτοροβίθίοη 16 έτπο οἱ ἰδ 1η σοποτα]) {5 ποί ἰαϊα ἄοιυπι 
(επαοίεᾶ) 707 α γἰθ]ιίεοιδ πιαπι (δίκαιος Ὠεῖπς Ἠετο πδοὰ 1η 105 Ἰαχσεβί 
ΒΕΠ56). κεῖμαι 15 6 ῬΆΒΒΙΥΘ οὗ τίθημι. τίθημι νόμον “1 επαοῦ ἃ Ιαν, 
50. ΤῸΥ οἴπαειγ ῬΘΟΡΙΘ; Ὀαΐ κεῖται νόμος, “8 Ίαν 15 επασζεᾶ,᾽ 8: 50 15 
Ῥιπάϊησ. Τὸ 15 ααἰΐθ ἴῃ ϑοοογάδποθ ψαἢ ού Ρατ] πδασο ἴο οπη16 {πο 
ατῦ]ο]ο Ώθίοτθ νόμος Ὢεη 1ᾧ βἱση]ῇ6ς {1ο Μοβαΐο Ἰα1ν; {16Υς, 8Υ6 ΤΥ 
εχαπηρ]ες 1Ώ ὑπ Βρὶ5{168 {ο {πο Ώοπηαης (9.6. 11. 25) απ {πε α]αζίαηβ 
(1, 19). 

ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις. Βιιΐ ΓοΥ ἴ]ε ἰαιυῖοβ απ τπιγιῖψ, ὃ 
6επετα] ἀεβογιρίίοη οἱ {Ποβαο ὪΠο π]]] πού Βα 1 {ο {16 τοβίταΙη{ςβ οἱ 
Ίαν, γιουθά 85 απ οὐ 8606 οἵ πιαπ. ὙΝθ ηανο {Π6 θρι ποὺ ἀνυπότακτος 
ρθη ἴῃ ΤΊ. 1. 6, 10, απᾶ (ἴη {μα 58εηβο οἵ “πού βα0]εοῦ {ο ἴῃ Ηεῦ. 1]. 
8: 10 15 ποὺ {οππᾶ ἴῃ ἴηπο ΤΙΧΧ., ΠΟΥ 6ἱβεππετο ἴῃ ὑπ6 Ν.Τ., αὐ ὑποτάσ- 
σειν 18. ὃ; ΟΟΠΙΠΠΟΠ Ῥα]1πθ γγοτᾶ. 

ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς. 7716 ιπιροάᾶἴη απιᾶ ἴππεγε, δι Ρεηπθτα] 
ἀεβοτιροηπ οἵ {Ποβθ ΠΟ ΜΠ] ποῦ ΟΌΘΥ {πο Ίαν, νιεπεᾶ ΠΟῪ ἃ 5. 80 
ογάίπατιοο οἳ ἄοᾶ. ἀσεβής 15 ἴπο πιαπ σιπουῦὺ Ιηπνατά ΤΘΥΘΙΌΠΟΘ, 
ἁμαρτωλός ὑπΠ6 ΊηΏ πΠο ἀεβθΒ (ἄοᾶ Ὦγ οαπατά αοἰἱ. Τ]ο ἴπο ερ (πεί 
αὖθ οοπ]οϊπθᾶ ασαῖπ 1 Ῥεΐ, ἵν. 18 (ὦ αποἰίαΒίοπ οἵ Ῥτου. χὶ. 91) απᾶ 
πα 16. 

ΤΉ 656 Ιαπ]εββ οηΏ6β ΦΥΘ ΠΟΥ͂ ΤΠΟΤΘ οχαο{]γ ἀαβδοτῖρεᾶ, μα οταν οἵ 
ἴπο Ώοσα]οσαο Ῥείπσ {ο]]οιεᾶ, απᾶ ἴ]ιο οεχἰτεπηθεῦ {οτπη οὗ {πο γιο]αίῖοἩ 
οὗ {π6 Οοπιπιαπάπιεη{ Ὠδϊησ βρεοϊβθᾷ ἵπ 680Ώ 9856. 

ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις. Ί1ιε ιώπ]ιοῖή απ Ῥτο[απο. 9ποἈ 15 πε 
ἴΘΊηρθ6Υ πΠΙοὮ 1165 δὖ {πε τοοῦ οὗ {Π6 51} οὗ Ρ6ΥΙ4ΥΥ, οκρ]ΙοΙϐ]Υ {οτριάᾶετ 
1η {πο ΤΠίγα Οοιηπηαηᾶιηθη{. ἀνόσιος 5 ἃ ΠΙΧΧ, ποτᾶ, οΠΙΨ οσεοΙ- 
της ρθη ἴῃ Ν.Τ. αὐ 2 Τϊπι. 111. 2: βέβηλος 15 8150 ἃ ΤΙΧΧ. ποτᾶ, Ῥαΐ 
ποῦ ουπα ἴῃ 50 Ῥατ] οαὐβιαθ {πε Ῥαβίοτα]β. βέβηλος ΟΟΏΥΕΥΒ {ια 1άθα 
οὗ βϑοιϊαγὶῃ (586. 68ρ. 1μεν. χ. 10: ΗΠεζρ. κ. 16), απᾶ εἰτιοῦ]γ πΙθαΏΒ 
ππαῦ 1ΠΒΥ Ὀε ὁ νγα]]κεὰ οἩ” (βα-), απᾶ 850 15 οαὐδβῖα 8 ἴπο 5Η11Πο. 

πατρολώαις καὶ µητρολώαις. ὁπιίεγ οἱ Γαί]ιεν απᾶ Απιίεγε οἱ 
ηιοίϊιογβ. Τ]6βο ποτά ἆο ποῦ οσο ασαϊη ἴῃ {πο Ἐ]ρ]ο, θα ατα 
ΟΟΠΩΊΠΙΟΏ ἴῃ ἄπτθε]ς Πεναίατε; ἴπο τοπᾶετίησ οἵ Α.Υ. απᾶ Ἡ.Υ. «ΠπΥ- 
ἄθγετβ οἵ {αΐμοαιβ) 156, πο ἀοιβῦ, Ιεσίθπιαίε, θα 10 15 ποὺ ο βίη οἵ 
πιιιγάεγ, Ὀὰὺ οἱ ἄἱς]οποιιίπφ ραγοπίς, νγη]ο] 18 Ἠετε πρρεγπιοβύ ἴῃ {]θ 
φτ1(θις (ποαρΗ{, απᾶ πο ππιᾶςν ἱταπρ]αβίοη 15 1516 ὮΥ {ο πδαρο οὗ 
{π6 πγογᾶβ ϱἱβανΏςγθ. ΕῸΣ {5 οχίγοπιθ απᾶ οαίτασθοας νΙο]αθίοη οὗ 
ἴπα ΕΠΕ] Οοπιπιαπάπηθηέ {πο ραπ]ρηπηρηέξ οἵ ἆθαίλ 5 ργουϊαθα ἴῃ 
88 Μοβαῖο ἰὼν (Εἰχ. χχὶ. 16). 



28 1. ΤΙΙΓΟΤΗΥ. μη” 
ἀνδροφόνοις. Ἰαπείαφογε. ἜΤπο ποτᾶ οηΙγ οοσπχβ ἴῃ {πο ἄτοε] 

Ἐ])]ο ϱἱβον]ετο αὖ 2 Μαοο. ΙΧ. 28. Ματᾶοτ 15, ἴῃ ᾿δῇ, ἴπθ πογβϑὺ απᾶ 
πηοδί οχρ]οῖί πιαπ] θεία Ίο οὗ ΏπππαἨ Ἰιαΐο, Τοτριάᾶει ἴῃ πο ΚΙ χη 
Οοπιπιαπάπηεηὔ. 

10. Ἀπόρνοις, ἀρσενοκοίταις. Γογπίςαίογε, δοᾶοπιίίθα: ἴπο πιοδί 
τορι]βῖνε ΤΟΠ οὗ {πο νΙο]αθίοι οὗ {Π 8 Βεγοπ{ῃ Οοπηππαπάππεπ{. ΟΡ. 
1 Οος. τ. 9. 

ἀνδραποδισταῖς. -3Πεπ-είεαἰεγβ. ΑΙ πιᾶΠ᾽5 πιοβῦ Ῥγεοῖοι5 ῬοββΕΒΡΙΟΗΠ 
18 ]ήπιδεί{, απιὰ ὑμ6 γγοτβύ ἔοττα οὗ Πϊενῖηςρ (οοπάεπαιπεά 1Π {πο Ἠρηίῃ 
Οοπαπιαπάπιεη{ϐ) 15 ὑπαῦ Ῥγασξὶςθᾶᾷ ὮΥ 51αγθ-ἀεΒΙ6Ι5, Υ1Ο5Θ Ῥοοίγ 15 ποῦ 
{ιΐπᾳς, Ὀτιὺ Ῥογεοπ8. Τηπαβ8 ΡΗΙ]ο (6ε 8γεο. 64. 1ν. 4) Ἠ8β 8. 88ΟΡΙΟἨ περὶ 
ἀνδραποδιστῶν, ΝΏΟΠα Ἡε εκρ]αῖΏβ {ο Ῥο {πο ποτβύ Κἰπά οὗ {ῃΐθυββ. 
ΤῊ15 οτἴπια, ασαΊη, ας Ῥαπϊβμαβ]ο 1 ἀθαίῃ δοοογαϊηρ {ο {πο Ῥεη- 
ἰαίοισηα] Οοᾶο (Εχοᾶ. χχὶ. 16: Ῥεαῦ. κχῖν. 7), ὑπουῦρῃ πε ποτά 
ἀνδραποδιστής 15 ποῦ {οππᾶ εἰδεγηοτο ἴῃ πο ἄτεεκ ἘῬ1Ρ]9. 

ψεύσταις, ἐπιόῤκοις. Γι ἴα78, Λεγ]ιγεγδ. Το ΒΙΡΡΙΕΡΡ πο ἐπί] 15 ἃ 
ἔοτπα οἵ “{α]56 ν]ίπαςς,᾽ Ῥαΐ ἴπο ουδέ {οσπη 15 ἃ {αἱ56 οΏαχρο πιαᾶθ 0Ἠ 
οὔ, ῥἐπίορκος 15 ποῦ {οαπᾶ αραϊπ ἴῃ ὑπ6 Ν.Τ.; Ὀπί ορ. Μαΐί. ν. 88. 

καὶ εἴ τι ἕτερον κ.τ.λ. ΟΠ] {Ποβο 51η5 Ἠανο Όθεεα επππιεταίεά οὗ 
υΠίσὮ Παπιαη δ ο8Ώ {αχκο οοσηΐραποθ, απᾶ 50 νἰο]αίοης οὗ {π Τ᾿ τ 
Οοπιπιαπάπιθπξ 816 ποὺ βροοϊιβθοᾶ ἴῃ {5 ἀτοκά[αὶ οαία]οραθ. ΤἨε 
οοπο]αάϊπρ Ῥ]Ώγαςθ 15 6 1 Ῥοπι. ΧΙΙ. 9 καὶ εἴτις ἑτέρα ἐντολή κ.τ.λ., 
απηᾶ 15 ααϊΐθ ἴῃ δύ Ρατ] ΠΙ8ΏΠΕΣ. 

τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. Ίο εοιπᾶ ἀοοίγίιε. Τηϊ5 τεπιατκαθ]θ 
ΤΙΘίΑΡΜΟΣ, αοοοτᾶἶης Το ΘΗ πο ἔταο ἀοούτῖηο 18 10]ιοίεβοπιε, απᾶ {1 
{α]56, ἀἱεοακεῖ, 15 τερθατεᾶ αραϊηπ απᾶ ασαῖη 1π {πο Ῥαρίοτα] Ε)ΡΙ6{]εΡ. 
Με Ἰανε ὑγιαίνουσα διδασκαλία Ἠετε; 2 Τίτη. ἵν. 8; ΤΙ6. 1. 9, 1. 1; 
ὑγιαίνοντες λόγοι Υἱ. ὃ; 2 Τϊπι. 1. 18; ὑγιαίνειν τῇ πίστει 2 Τϊπη. 1, 18; 
ΤΊ. 11. 9: λόγος ὑγιής ΤΊῦ. 11, 8; απᾶ ἴῃ 2 Τπι. 11, 17 {με 8166 λόγος 18 
οοπιραχθᾶ {ο ἃ γάγγραινα. Τὺ 85 Ώθεπ βασρεβίεᾶ ὑπδὺ {15 πιεᾶῖσα] 
ῬΒΓΆΒΘΟΙΟΡῪ πιαΥ ὈΘ ἀπθ {ο {Π6 ΙπῄπεποῬ οἳ δύ Τιῦκθ {πο Ρηγβιοίαη. 
Ἀραίη, 1 τσ Ῥο πτρεᾶ Πδὺ Βα 0 ἢ ]αηΠσιι8ρο οΏΙΥ οοπΏππες {Π6 τηοία- 
Ρο ὮΥ νηῖοὮ ἴηι ΘΑΥ]ΘΥ Ἰούθουβ οἵ δ΄ Ῥϑὰ] {πε ΟΠ γ]βύϊδη ϑοοίθυ 15 
σοΙηρδΥθᾶ {ο ἃ Ῥοάγ. θη {πο Βοαγ οἳ ΟΠτΙβί 15 1 ἃ βοπηᾶ οοπά]- 
Ποπ, {Ππ6 οχργεββίοη οἵ 105 Ὀ6116} νη]] Ὀ6 Ππϑω]ίην ; απᾶ 1 10 Ῥο ἀϊβθαβθᾶ, 
Όλο {8]5ο ἀοοίτίπο “111 θ6 11Κ6 ἃ σαηρτοπο θαὐϊηρ Ιπίο 105 νΙίαΙ5. Βαΐ 
1Π σα {πο οομ ραυῖβοη οὗ {πο βοαπᾶπεβΒ οὗ {πα πιοτα] απᾶ βρ]τιθια] 
Ιαάρεπασηξ {ο {19 Ἰθα]{] οὗ {1ο οᾶγ 15 ποῦ 5ο Γ4Υ-Εεἰο]θᾷ ΟΥ 80 ΠΟΥΘ] 
8.5 {ο πηθεᾶ εἰαδοταίο εχρ]απα[ίοηπ. Τπ ἄταεκ Πεταίατο 10 18 ΟΟΠΗΠΙΟΠ. 
ΟἸεπιοπί οὗ ΑΙεχαπᾶτία, ΘΟΥ ΓΘ ἢ 1 Πρ ΟΠ 6Ἡ. Υἱ. 8 (ϑέγοηι. τ. 8), αποῦζες 
ἴῃ Π]αβίταθῖοη α 11π6 οὗ Πλατιρίᾶθς (Ῥ]ιουπι, 479) ἴῃ ΒΙΟῊ {Π6 ἄδικος 
λόγος 15 Βα1α {ο Ὀ6 νοσῶν ἐν αὑτῷ. Ε]8ΐο, 1Π ἃ ΤαποΙΒ Ῥ8ββᾶσο (Πιοριθί. 
τν. 18), οχρ]αΙηΏβ ἀρετὴ μὲν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὑγίειά τέ τις ἂν εἴη καὶ κάλλος καὶ 
εὐεξία ψυχῆς, κακία δὲ νόσος τε καὶ αἶσχος καὶ ἀσθένεια. (Ορ. 8180 
ῬΙαίαγο ΠΥ. πιο. 2.) Απά 80 ἴῃ ἴπο ΤΧΧ, οἳ Ῥτου. χχχὶ. 8 (χχῖν. 
760) πο Ἠανθ κρῖνε πάντας ὑγιῶς, 88 ΡαΤα]]ε] ο κρῖνε δικαίως. Ῥαΐ νο 
Ῥοίηαββ 9016 πθεαγθβύ {ο ἴπο τηθίδρ ΠΟΥ 5 τι86α ἴῃ {πο Ῥαβίογα]ς ἴῃ 
υπο Βίοῖο 1ᾷ6α ὑ]ιαῦ ιο πάθη νγετο 4ἱβο8ΒΘΒ, ΠΙΟ] χο 156 π]αΠ β]οι]ά 



1. 12.] ΔΟΊ ΕΚ. 29 
ουϑαϊοαύθ Ὦγ ΘΥΘΥΥ͂ ΠΙΘΑἨΡ 1 Ἠ]β ΡοἵενΥ. Βο ἵπ ῬΉΪ)Ο γ78 Ἠαγο ἴ]ο νοΥγ 
Ῥηχταρο οὗ δύ Ῥαυ] απ οΙραίεᾷ: ἔτι τῶν παθῶν καὶ νοσημάτων παρευηµε- 
ρούντων τοὺς ὑγιαίνοντας λόγους (46 4ὖγαῃι. 98), 1.6. “ἐπ ραββίοηβ απᾶ 
41568868 Ρτεγα1]1πς ΟΥΕΥ {πο βοτιπά λόγοι. Απάᾶ να 15 γγα]] αοοοτάβ 
{86 ]βηριαρο οἳ μα Οο]]εοῦ [ου δύ Τιπ]κε5 Ώαγ, πΏθτο πο Ρταγ ὑπδύ ““ὉΥ 
ἴπο πο]6βοπἹο πηεᾶΙοίπθβ οὐ πο ἀοοἰτίπο ἀεμγετεᾶ Ὁγ Ἠϊπα, 411 {116 
ἄἴδοαβες οἱ οἳτ βοα16 τη Ὀ6 Ἠθα]εᾶ. 

ΤῊ6 πογτᾷ διδασκαλία 185 αξεὰ Μ1ΠῚ Ῥεοι]αχ Γπεαποπογ ἴῃ ἴλο 
Ῥαβίοτα]5, οεουστῖηςρ 19 1Π16Β 1Π {με 56η86 οὗ ἄοοίτίπαε, 88 ἴῃ Βρῃ. 1ν. 
14: 60]. 11. 22. (Ορ. Μαϊ. αν. 9.) Τὸ 16 {οαπά ὑνῖοθ (1 Τ τη. 1ν. 18, 
Ἀηθτο 560 πούς, απᾶ ν. 17) ἴῃ [Π| 5686 οἳ ὑπδίγιιοίῖοπι ΟΥ ατί ο/ ἐδαο]ιΐηᾳ, 
856 1η Ἠοιῃ. ΧΙ]. 7, ΧΥ. 4. Τὸ παβδ παίατα] ὑμαί, ἴῃ ὑπ ἀεγε]ορπιοηί οὗ 
ἴμο ΟΠ ΟΠ 5 116, μα γοτᾶ {ο εας]ιῖπφ βΠοι]ᾶ ρταᾶπα]]γ οοπιθ {ο ο 
αβθᾶ Το πο σοπιἰεπί οἱ ἐπ ἰεασ]ῖπις, επ ἀοοίτίπε {αας1Ἡῦ. ἈΒεο ποίθ 0η 
1. 19. 

11. κατὰ τὸ εὐαγγέλιον κ.τ.λ. Τ]Πϊ5 866ΠΙ {ο 6 ἴῃ οοηΏηΠΘΣΙΟἨ γΙδ]ι 
{πο «βοιπᾶ ἀοοίτίπα) οὗ νο] ιο Αροβίϊο Ἠαβ ]απβί εροκεη; υἱζΖ. τῇ 
ἴιεγε ὂε απ ἡ]ιίπᾳ εἶξεε ορροβξεᾶᾷ ἐο ἴ]ιθ 8οιιχιᾷ ἀοσίγίπα, αεσογάίπ {ο {ιο 
φοδρεῖ οὗ ἐπ σίογῃ ἅο. 

τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ. ΟΡ. ἴπο εχρτοββῖοη τὸ 
εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ 1πι 2 001. ἵν. 4. Τη Ὀοί]ῃ ο886Ρ δόξης 15 
{πο σεη]1ζ]το οἵ οοπιεπίΒ; πο Ἱπιροτύῦ ος βαὈβδίαπος οὐ {πα σοοὰ {άϊπρβ 
Ῥγεαο]εᾶ 15 “86 ρ]οτΥγ οὗ αοα,’ πΠῖοΏ 15 ἀεξοτιραᾶ 1η Ὦοπῃ, Υ. 2 85 ἴ]α 
ορ]εοί οὗ {π6 ΟΠτ]βύΙαπ5 Ἠορε (ερ. 8ἱ5ο Ταζ. 11. 198). δόξα 15 ἵπ ἴἼερο 
Ῥαβραρες 5866 ΓῸΥ ἃ ρ]οτίοας τενε]αίίοη οἵ ἀοά, α5 ἴῃ Αοΐς ΥΠ. 2: απᾶ 
ἴπθ πιθαπΊηρ οἵ πο ν΄Ώο]ε ῬΗταβο 15 ἴπαί, ϑοοογαϊηρ {ο ὑπ (ο5Ρε] οἳ 
{πο ρ]οτίοτς τεγε]αδίοη γοισοΠμβα{εᾷ ἢ ᾗαβας ΟἨτίςέ, ᾿αϑ 1 δ οι ΟΟΙΗΘΡ 
ποὺ {Πμτοισῃ {πο Ία1. ἜΤ]Ἡο πδε οὗ ἴπο Ίαν 15 ποσρα/ῖνο, {ο τεοβταῖπ απᾶ 
Ῥαπϊςη ογΙ]άοετα; Ῥαΐ ορεάίεποῬ {ο 16 Ώαβ οἱ {561} πο Παβ[γίησ ο[]- 
δου. ΟΡ. Ώοπι. 111. 20. 

τοῦ μακαρίου θεοῦ. ΤΗϊ5 απᾶ Υἱ. 15 ατο {Π6 ΟΠΙ7 {πο ρ8βεαᾶρ6Β δἰ ΠΟΥ 
ἴῃ Ο.Τ, οὐ Ν.Τ, ΘΙ μακάριος 15 αΡρΙεᾶ {ο ἄοᾶ. ἄοᾶ 15 ποὺ οη]σ 
εὐλογητός, ἴπο ΟΡ]εοῦ οὗ Ηΐ5 ογεαίτπτοαςξ᾽ Ῥ]οββίησ, Ὠαῦ μακάριος, Ὠανῖηρ 
ἴῃ ἨΙπηβε]{ {πο ἔαπ]πεςς οὗ Ῥ]β5 (ορ. ΤΊ. 11. 19). Βο ἴῃ ἨΗοπιεγτ απἆ 
Ἠεεῖοᾶ {Πε σοᾷ8 816 ο8]]εᾷ μάκαρες θεοί, για {86 ερι(]εῦ 15 {τες πεΠ{ΙΥ 
πδοᾷ Ὦγ ΕΠ1ο, 

ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. ΤἨΙ5 15 οπατασίοτῖδσοαβ]]γ Ῥαπ]ϊπα; ορ. Ώοτῃ. 1]. 
' ΘΟ ας 17: οι τ 1 655: π. 4: Τη, 1.5. 

19- 17. ῬΑΕΕΝΤΗΕΤΙΟ ΡΟΧΟΙΙΟαΤ. 

Έπ6ς6α Υ6Υ56Β αἴθ ἃ ἀἱρτεβδίοη, απο ἴῃ Π6 ΠΙΠΠΘΥ οὗ 5 Ῥαπ], 
βιασσοβιθᾶ Ὦγ πο {ποιρΏύ οἵ πο Ὠ]ιντίπο Ἠιθετογ τοιο]ρβα[θᾷ {ο Ἠῖτα 
Ῥεχβοπα]]γ. ΟἿ, 1 ον. αν. 9: ΒΡΗ. ΠΠ. 8. 

12. χάριν ἔχω. ΤΗΙ5 {οτπιπ]α, οὗ {Παπ κί] 655 (Ιπβίθαᾶ οἱ ὗλθ ΠἹοΥε 
πβια] εὐχαριστῶ “ἰ πο δῦ Ῥατα] Ῥθρίπβ πθατ]γ 811 Ἠ15 Ιεἴίετβ) 
οοσἳτβ αραῖπ 2 Τϊπῃ. 1, ὃ. ΟΡ. Τα] χν]1], 9 αηᾶ Ηεῦ. χΙ. 28. 



3ο 7. ΤΙΜΟΤΗΥ. ΗΠ. 13--- 

τῷ ἐνδυναμώσαντι. Το ΠΗίπι ἐ]ιαί Ἰιαίλ επαῦ]εᾶ πιο; ἃ {ανουτῖτε 
εχρτθβεῖοη ὙΠ Ῥατ] ἴῃ τ6ίΘετΘεΏηοθ {ο {Π6 ῥτασο οἵ ΟἨγίςζ. Τῃ {ο 
Ἐιρηεβίαη Ἰαῦίεγ ο ὈϊΪ45 Ἠ]5 οογγεβροπᾶςηί5 ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ 
(ΕΡΗ. νΙ. 10); μ8 οἸιαχρεβ ΤϊπιοίἩγ ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χρ. 
᾿ησοῦ (2 πα. 11. 1); οὗ Ἠϊπηβε]Ε Το βΒαΥ5 ὁ κύριος... ἐνεδυνάμωσέ µε 
(2 Τίμα. 1ν. 17), απά (ἃ οἷοδε Ῥατα]]ε] {ο {ο Ῥγοδεπί ρ8ββᾶσθ) πάντα 
ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί µε (ΡΠΙΙ. Ἱν. 18). Τη λα Ῥοσιηηίηρ οὗ 15 
ΤΑ] ΒΟΥ 1 γαβ βαϊα Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο (Αοῖς Ικ. 99): απᾶ 
Όιο βρ]τίαα] δύναμις, πθεᾶεᾶ ἔογ ἴπο ἆπε ἀϊδοπανσε οἵ ἴπο αροβίο]ῖο 
ο/ῆσε, 88 ΠΘΥΕΙ Ἰαεκίης ἐΠτοπφλμοπί Ἠ]6 οοαχβθ. ΤῊΘ αοτὶϱῦ Ῥαχ{Ιοίρ]θ 
Ἠθτο βπσρθβί5 ἃ ἀἰγοοῦ τ6[εγεηοθ {ο ἴπο εατΙγ ἆαγς οὗ Ἠϊ5 ῬτοασΠίπσ 
(588 τ. 15), θαὺ να τη αϑῦ ποί Ἠπαϊῦ [Π6 τείθγεηοθ ἴο {Ἠθβθ. Α 5ίπᾶγ οἱ 
ἴπε γετβ 1Π {πο νατίοαδ οοπ{αχίς ἴῃ γγηῖο]ι 16 15 ἔοαπᾶ 15 Ιπβίποίϊνο. 
ΟΙ 411 {86 δι] τὺ πο ποτᾶς ΡῈ αβεά, ἐδυναμώθησαν ἀπὸ ἆσθε- 
νείας (Η 60. ΧΙ. 94): Ποπθ 68Ώ ΠΙΟΥΘ Γ411Υ τοα]]5ο ἐ]παῖγ ἐγαίῃ έλα {ποβθ 
ΠροἩ πΠΟΠα {πο Ῥατάςη απᾶ τεβροηβΙΡΙΠΙ{γ οὗ {πο Ῥαρδίοτα] οβΊοθ Ἠαγο 
ὈΘ6ῃ Ιππροφεᾶ. 

ὅτι. Τ]ιαί, ποῦ Ὀεζαιδο. ΤΠ9 βΒθηίθηοθ ΘΧΡΙΘ5ΒΘΡ {1θ γεαδοπι οὗ Ἠϊ5 
(Παπ κζα]πεςς. 

πιστόν. ΤἨε νου ΟΟΟΌΥΒ 6ἶεγεη ᾖππορ ἴῃ {Π15 Ἐρίβί]θ. στο 1 
ΤΏΘΔ 5 “ὑΥαβύνουὮν,᾽ ἃ5 αἲ 1 ΟοΥ. 1ν. 2; Ἠευ. χὶ. 11. 866 οἩ Ἱ, 15 απᾶ 
ἴγ. 8 Ροῖον. 

ἡγήσατο. ΤῊ5 15. α οΟΠΙΠΠΟπ Ῥαπ]ϊπο Ἱποτᾶ. ΟΡ. 1 ΤΗεςς. ν. 18: 
2 Οοτ. 1χ. ὅ; ΡΠΙ. 1. ὃ, 256 ὧο. 

θέμενος. «ἀ)ρροϊπίϊπφᾳ τηθ (ποίθ {Π8 {6ηΠβε); {1 νοτᾶ 15 υϑϑᾶ οἵ {ο 
Ώ]νιπε ΡΟ ΡΟΒΘ (85 ἴῃ 1 Ἴμ6βΒ. ν. 9). απᾶ 50 15 πού ο ινα]επέ {ο 
ἐραίθῖηρ τη6; ορ. 1 ΤΉ. Π. τ; 9 Τιπι. 1. 11. 

διακονίαν. ΤἨο πογὰ διακονίαν 15 αϑοα Ἰιειθ, ποὺ βρθοία]Ιγ οὗ ἔλο 
ἑαηῃοίϊοη αἰβομαγρθα Ὦγ ἃ διάκονος, Ὀὰὺ ἴῃ [Π8 ροηθτα] 5οΠ5ο οἵ 
“ταϊηϊδίυγ. Ῥύ Ῥαπ] ἔγθαπθη ]Υ 5ρεα]ς οὗ Ἠϊ5 δροβίο!ο οἷῆοθ α5 8 
διακονία δ: πα οἳ ἨΙπιβε]ξ ἃ5 ἃ διάκονος. ΟὈΙΏΡΔΙΘ, 6.5., Ώοπι. ΧΙ. 18 τὴν 
διακονίαν μου δοξάζω, 8ἱ5ο 2 0ος, ν. 18, νἱ. 8; απᾶ, ἀραίη, Οο1. 1. 98 τοῦ 
εὐαγγελίου... οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος, απᾶ 1 Οοτ. 11]. ὅ: 9 ΟοΥ. 
111. 6; ΒΡΗ. 11. 7 ἄορ. διακονία, ἴῃ 5Πογῦ, ΟΥ̓ΙΡΊ ΠΥ τηθϑηῦ βεγνῖοο οὗ 
ΒΗΥ Βογῦ; 10 15 αρρ]Πεᾶ ἴῃ Αοἰβ 1. 17, 25 ἴο {ο βϑυγίθβ οἵ αροβί]ορΗΙρ, 
Δα 15 οοπΗΙπιια]]γ τπιϑϑᾶ (Ἡτοαρλοαῦ {ο Ῥαπ]ΐπο Ἠρίδί]ες ἵπ ἃ γγ]άθ 
δι) ἃ ρεπεγα] 5θη86. ΒΥ ο βεοοπᾶ οθῃθαῦυ ἴ]ιο γ/ΟΓᾷΒ διακονία, διά- 
κονος ΝΕΥΘ ΡΕΠΕΥΑΙΙΥ τοβίτιοθεᾶ {ο {πο επΙτά οτᾶςι οἳ {πο ΟΠμτῖςάαη 
ΠΗΙΠΙΦΙΥΥ, παπά ο Ῥοσϊπηίπρς οἳ ἐς ϱροοϊα]Ιβαίοη οὗ πιθαηῖης ΓΗΒ 
Ῥο ἰχασθά ἴῃ (λε Ν.Τ. Οὐ. 6.5. Ῥοπι. χνἰ. 1; ΡΜ. 1. 1; 1 Τίτα. 111. 8, 
12 (ΝἨεχε 566 ποίθβ),. Τηα5 {πο προ οὐ {]ῖβ πυοτᾶ Ποια {ο ἀθποίθ ἐπ 
ΔΡοβίο]Ιο οῇ]οο 15 1Π {ανοιχ οὗ 4η εατ]γ ἀαῖς ἴον {ο ἨΡρίβ{]θ. Χο ντ]ίαυ 
οὗ {με βεοοπᾶ οεπίατγ (ὈΥ νγπῖοἩ πιο ὑπ ἀἰβίϊποίίοη οὗ οτἆθγβ νγ85 
{π11γ τεοορπϊβοᾶ) σου] Ἠαγε θᾶ ἃ. ἴθιπι ἴποη βἰσπίβοαπέ οἳ {ιο 
Ἰουγεβί ρταᾶρ 1η {πε πιπΙβαγ Τον δύ Ῥαπ]ς παϊπ]βίοτία] πο]; ορ. 
2 ΤΊ. ἶν. 6. 

15. τὸ πρότερον ὄντα. «ἀί]οιφ] 1 1υας α[ογείίπιο. ΟΡ. 6]. ἵν. 18 
{ΟΥ ἴ]ιο βἰσπιήσσησθ οὗ τὸ πρότερον. 



1. 15.] ΝΟΤΗ. 31 

βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν. ΤῺ6 βλάσφημος ἀἱΡρ]αγβ 
Ἠ1β ἨοβύϊΠίγ {ο πο ἰγα ἢ οἩΙΘΕΗΥ 1Π 1οογᾶδ (566 Αοΐβ κατι. 11); [186 
διώκτης, ἴῃ. ἄεεᾶξ (5εο (41. 1. 18, νηετο δύ Ῥατ] τείθτβ {ο ἨΙβ ποα] 85 ἃ 
Ῥθχβεσπ{οχ). Τε ἴθτη ὑβριστής ΟΠΙΥ οοοβ οπσς αραίη ἴῃ Ν.Τ., 
νϊᾳ. Ἠοπι. 1. 80; 10 ΟΟΠΥΟΥΒ ὑῃ6 Ἰᾷεια οὗ νίο]επος απᾶ οιίχαρο (566 
Αοΐς ν11. 8). Τὸ 15 ἃ 5. ΟΠΡΟΥ ποτά {ματ εἰίλοτ οἱ ἐλο οὔ]εχ ὕνο. 

ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι κιτιλ. Ἡοιυθεὶξ 1 οὐίαϊπεά πιεγοη Όεσαιδε, ο. 
566 Αοΐς 111. 17, απἁ ουχ ΤΟΥ 5 Ῥχασεν [Ὁ Ἠϊς οχδοπ{ΙοἩΘΤΒ, [ΚΘ 
ΧΧΙΙ]. 84. 

14. ὑπερεπλεόνασεν. Α ταχε ΜΟΙ, ποῦ ἑουηα εἱδον]ιενε ἴῃ Ν. Τ᾿, ΟΥ 
1ῃ. Όλο ΤΙΧΧ.; 10 ΟΟΟΌΤΪΒ 1) {Π6 Βεαῖπιδ οἱ δοΙοπιοι, ν. 19, πα ἴῃ Ἠθτπιαβ, 
Παπά. ν. 2. 80 Ρατ] βῇθνγβ ἃ ππατκεᾶ 1Π0] 18 010 ἴῃ α]] ΟΠ’ ρτοπρ5 
οὗ 15 Ιεὐύετς {ο νατΏβ οοπιροαπᾶεᾶ ψ 1 ὑπέρ, 6.5. ὑπεραυξάνω (2 685. 
1. 8); ὑπερβαίνω (1 ΤΏ 655. ἴν. 6); ὑπερεκτείνω (2 ΟὐοΥ. κ. 14), ὑπερ- 
εντυγχάνω (ΆἈοπῃ. γ111. 26); ὑπερνικάω (Ἠοπι. ΠΠ. 857); ὑπερυψόω (ΕΠΙ. 
11. 9); ὑπερφρονέω (Ώοπῃ. ΧΙΙ. 8); 811 οἳ νΏῖο] ἃ16 ἅπαξ λεγόμενα ἴῃ {Π6 

Οοπιρατο τι ὑπ6 Ῥτοβεπί ρᾶβϑαᾶρθ ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις 
(ΆἈοπῃ. ν. 20). 
με Αἰπιρ]ο {016 ὁ κύριος ἡμῶν, σἰὐποαὺ ὑπ αἀάϊβοηῃ οἵ Ἰησοῦς 

Χριστός οἱίῃει ὈΘΙΌΟΥΘ ΟΥ δου, 15 ΟΠΙΥ α5θᾶ ὮΥ δὺ Ῥατπ] Ἠοτο απᾶ αἲ 
2 Έϊπη. 1. 8; ορ. Ηεῦ. ν. 14. 

μετὰ πίστεως κ.τ.λ. ΔΙ απᾶ 1ουθ 8706 {π6 οπαταοίετῖδέῖο οοποοπη]- 
(ας οὗ {πο ρτασθ οὗ οἳσ Του. ΤΠ Ῥορί σἱ{ές οὐ πα σνασθ ΠΟ 18 
ἴτοπι ΟΠ σι αγο {απ ἴῃ Ἠίπ, απᾶά ον ΠΙΟἩ, οθοπίχθᾶα ἴῃ Ἠππ, 
ΏΘΕΘΒΡάΥΙΙΥ απιῃγασθς 811] {ο ππεπιρετς οἱ ὑπῶὺ Παπιαπ ΓαΠΙ1Υ νν]ηοβθ 
Ῥτοίπετ]μοοᾶ 15 τενεα]εᾷ 1π ὑπ Ἠαοί οὗ 1ο ΤποβΥΠα{ΙοἩ. ΤἨοετο 15 8 
τη ηϊδῦθ οοηπεχίοη Ῥδύπεθη {πθπα; ἀγάπη μετὰ πίστεως 15 ρατί οὗ δύ 
Ῥατπ])5 ῬεπεάΙοίίοη αὖ {]ε οἷοβθ οὗ πὸ ἘρηερίαἨ ]είίοτ (1Η. νὶ. 29); 
ἴμο Ὀτεαξίρ]αίθ “πίστεως καὶ ἀγάπης) 15 ρατί οἵ ἴμο ΟΠτ]Ιβ{ΙΑΠ ῬάΠΟΡΙΥ 
(1 ΤΏ655. ν. 8); 10 15 Ιπᾷεεᾶ {Ἡτοιρ] «1ουε) ἐπαί “ἔα 0} πιαπα[εβίς 10561} 
γηοϑὺ Ῥ]αΙΠΙΥ; ορ. (α]. ν. ϐθ, πίστις δι ἀγάπης ἐνεργουμένη. 66 ΟἨ 
1 Έπα, 1 6 απᾶ Γή. Ἡ, 9. 

1δ. πιστὸς ὁ λόγος. ΤΠ15 πεπιαγκαδ]ο Του μα] 15. Ῥθοι]ίαν {ο {1 
Ῥαβίοτα]βδ. ἩἨσγο απά 1Π 1ν. 9 {ο νγοχάβ καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος α1θ 
αἀάεᾶ; ἴῃ 111. 1, 2 Τη. 11. 11, απ ΤΌ. 111. 8 νο Ἰαγο {Π6 βΙπρ]θ ΕΟΥΤΗ 
πιστὸς ὁ λόγος. Ίπ 111. 1 10 1ηγο 0685 ἃ βαγΊης ΠΟΘ ΤΥ ΥΥε]] Ώανο 
΄Ὅδεοσππε ρτονοτβ]α] αὖ {15 5ίασο οἳ {πο ΟΠατομ’5 ἀενε]οριπθηί, Πα πιαπι 
οε]εεί]ι ἐ]ιο οῇϊοε οἱ α Ὀϊδ]ιορ, ]ιε ἀοθίγοί]ι α σοοά 1οογ]. [τὶ 2 ΤΊτη. 11. 11 
ἴμο νοτᾶς ν]ο]ι [ο]]ον Ῥτοῦαβ]γ {ογππεᾶ ρατί οὗ απ δατ]γ ΟΕ Ἰβύϊδη 
ἨΥΠΙΠ (εἰ γὰρ συναπεθάνοµεν, καὶ συνζήσοµεν κ.τ.λ.). Τὰ ἴλμαο {ἨτοῬ 
ΥΘΙΩΒΙΗΙης 68568 16 1ΕΙΘΥΒ {ο 8ΟΠ1Θ Ιπιρογίαπῦ βἰαίεπιεπί οὗ ἀοοίτίπε 
ἰεγβα]γ απἆ εποτα]]γ οκρτοβςαᾶ (α5 Ἠετο απᾶ ἴῃ 1ν. 8, 9), ΟΥ̓ πα ΤΟΥ͂Θ 
ἀείαϊ] (85 1π ΤΊ. 111. 8). πιστός 15 αδεᾶᾷ ἴῃ ῃ8 56Πη86 οὗ ἐγιδέιογ ! 
(588 θεῖον οἩ ἰν. 8); απᾶ α "ζα1 0 π] ϱαγ1ηρ) 1Π 0π6 Ῥαβίογα]ς Ιπά]σαίοβ 
ὃ τη χῖτ (υλείῃεχ οἱ ἀοοίτῖπο ΟΥ̓ ῬΥϑοῦϊ66) ΟἹ ΜΏΪ1ΟῊ []] τε]Ιαηοθ ΤΥ 
Ῥο Ῥὶαοεᾶ. Τηετο 15 ποὐμίηρ 1π ὑπ6 Ν.Τ. ααἰΐα Θηϑίοσοῦβ ἴο ἴ]α 
Ῥηχαβθ. 8 Ἠανθ πιστὸς ὁ θεός (1 Οοτ. 1. 9, χ. 18; 2 Οου, 1. 18), πιστὸς 
ὁ καλῶν (1 Τ]θβε. ν. 24), θαύὺ {π686 ἆο ποὺ Π6]ρ ἃ5 τη πο. Α ΠΙοΤΘ 



33 1. ΤΙΜΟΤΉΗΥ. Ποῖ: 
Ἰηβίταοίῖνο ρατα]]ε] 15 αἴϊογα θα Ὦγ οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν 
οὗ Βεν. χχὶ. ὅ, αχ. 6. Ίο 8808] Τιαίη τοπάθτίησ οὗ πιστός ἴῃ {68 
ῬΗτ8βθ πιστὸς ὁ λόγος 15 Πάεῖίε; Ὀπὺ αὖ {15 Υθγςε χ Ἠ8β Ππιαπις, 
ἃ Υϑδαϊηρ 8150 αἀορίεᾶ Ὦγ Ααραβίίπο ἴῃ οπθ Ῥ]86θ, Ἀεθ οχΙζ. ποίο 
ΟἹ 11. 1. 

πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. ἀποδοχή οΠΙΥ οεοατβ αραῖη ἴῃ ἴμο ἄτοε]ς 
Β]Ρ]ε αἲ 1ν. 9. 10 Παὰ οΟππθ {ο πιεαηπ αρργοὐαίϊοπι ἴῃ Ἰαΐθ τεε]ς; ορ. 
ῬΠΙ]ο (4ε Ῥγαθηι. δὲ Ῥοειμ. 9) νηετο 1ο ΠΙᾶΏ ὙΠῸ 15 ἀποδοχῆς ἄξιος 18 
οοηίταβίεἆ 1} {πε ὑπαίτιο.. ΟΡ. 815ο δὴ Ιηβοτῖροη {οαπὰ αὖ Ἐρ]ῃο- 
βα81: 

Τίτου Αἰλίου 
Πρίσκου ἀνδρὸς δοκιμωτάτου καὶ 
πάσης τιμῆς καὶ ἀποδοχῆς ἀξίου. 

ΤῊΘ τεπᾶετίπρ αεεερἰαίίοπι σἶνες ἴ]ο ποεαχορί 56η86 Ἠςγο; ορ. Δοίβ 11. 41, 
οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν. 
Ίο έμαβ ὑγϑηβ]αίθ : τοογί]η/ οἱ αἲῖ (απΊνενρα]) αεοερἰαίίοπ. Αα] νγαγβ 

ἴῃ. ΒΙςὮΏ οοηβίτιοβΙοηΒ ἴῃ δύ Ρα], πᾶς 15 αβοᾶ οπἰεπείυοῖη, ποῦ ἐπίεπείυε- 
ἴψ, απᾶ πε Ῥηταςε 15 εᾳπνα]εηί {ο «αοοερίαΊοη Ὦ} ΕΥΕΙΥΟΠΘ,᾽ ΟΥ 85 Ὑ6 
Ἠαγνο 16 ἴῃ οι οῇ]οο οὗ Ηο]γ Οοπιηππῖοη (π]θγθ {Π|15 νεγρο 15 916 οὗ 
ἴπο Οοπι[οτίαβ]ο Ὑγοτᾶς) 'ποτίἩγ οὗ 811 ππεη {ο ο τοσεϊναᾶ, 

Χρ. ᾿Τη. ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον. Τε Ῥηχαςε 15, 1 {115 εχοερίίοη, 
ΟΠΙΥ {οιπά τη {πο ουχί ἄοβΡρε] (56ο ύοἈη 1. 9, κ. 46, χγΙ. 98), απᾶ 
15 ποῦ ολαταοίετΙ5σβ]]γ Ῥαπ]ϊπε; 16 ΠΟΘ ΟΟΟῸΥΒ ἴῃ ἃ ἀοοϊσίπα] ἔογπια]α 
Βο {απη]]]αχ απᾶά απάιεραίεᾶ απιοηρ ΟΠτῖβέῖαης α5 {ο {ακο ταπ]ς 885 ἃ 
ἑωϊθη{α]. δαγίηρ..  ΠπαϊτεοίΙγ ἴ]ο 6ΧΡΙΘΡΡΙΟΩ 1ΠΥΟ]ΥΘΒ, 88 Ίιας Ώθθῃ 
οίίεη Ῥοϊηίεά ουῦ, ἴπο Ῥρτε-εχ]βίεησθ ΟΥ προὔπαρξις οὗ ἴ]ιο ἘἨθάςθππαι; 
Ὀαὺ {11ο Ῥγοπηϊπεηί ὑπουρηῦ ἴῃ {πε "βαγΙησ’ 15 βΙπηΡΙΥ ἐπαί Ἐεάεπαιρίθίοι 
πας Ῥατῦ οἳ ἴπθ Ῥάχροβο οὗ {πο Τηοαγπαθίοη. Τ]θ «οοπαῖπςσ ΙΠίο ἴλμο 
ΟΣ] 15 {Π6 αββαπηρίίοη οὗ Ἠπππαη παίατο ὮΥ πε Ἐήεγηα] οτᾶ. Τί 
16 ποτ ορβετνίηρ {μαί {μτοασ]οτί 615 Ἐρίςί]ε {πο παπιθ οὗ οαχ Τιοχᾷ 
15 Χριστὸς Ἰησοῦ», τοὺ ᾿Ιησοῦς Χριστός. Τὺ 15 ἄοᾶ5 Αποϊηιοά πο 15 ΄ 
τη 8 5 ΡΕΥΙΟΙΥ. 

ἁμαρτωλοὺς σῶσαι. Τατα]]ε]ς {τοπ {ιο οβρεῖς τοαᾶ1]γ βαρροϑῦ 
{ποιηβε]νος; δῦ Πικο ν. 82 15 {πο ποατθβύ ἴῃ {οχπι. Το βἰαἰεπιθηῦ 16 
ααἰΐθ ϱεποτα]. 

ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. ''Νοη απῖα Ῥτῖοχ ῬεοσανΙξ, 5εᾷ απῖα Ῥ]α5 Ῥεο- 
σαν” (Λαρ. δεγπι. 299); πρῶτος Ἠθτο ΔΡΡΙ165 πού {ο ππο, αὐ 6ο ἆθρτθο; 
Ῥατ] 15 ΄ομΙεῖ, ποὺ “Βχδί) οὗ ΒΙΠΏΘΥΑ. ΤῊΘ Ρῃταβθ ΤΠΒΥ 5661 οχίγα- 
γαρδηΐ, δηα Ιπᾷθεᾶ σπου] ἨατᾶΙγ Ἠανο οοπηπιοπᾶεᾶ 1561} {ο ἃ {οΥΡΘΥ: 
Ῥαύ 10 15 αὐαἰίθ 1π οοπ[ογπαΙϐγ να δὲ Ῥαπ]9 ἂν οὗ βροακίπσ οὗ Ἠϊπῃ- 
861 απἀ Ἠ15 6ΟΠΥΕΥΒΙΟΠ. Ορ. 1 ον. χν. 9 απᾶ ΕΡΗ. 111. 8, π]θγθ {Π6 
ΕΧΡΙΕΒΡΙΟἨΡ “{Π6 Ἰεαβῦ οὗ η6 Αροβί]οβ,” “1055 ἴ]αη {86 Ἰεαβί οἱ αἲ] 
βαἰπ{β, ΔΥΘ θα ὮΥ Ἠϊπα. ΒπαοἨ Ἰάαηπσαασο 15 ποῦ {ο Ὀ6 ἀθβοτιρεᾶ α5 
ΊΠΘΙΘ τΠείοσ]ο; 10 15 ἴοο οἴδει Γοαπᾶ ἴῃ {με υτ]πρς οὗ {πο πιοβῦ βαἶπ/{]γ 
απᾶ ΙΠΟΒύ ΒΙΠΟΘΙΘ {ο Ῥογπην οὗ ΠΥ 5.00 οχρ]αηπαί]οη. Έοχ ΙΠβί8Πςθ, 
1ρηα{118 βΡ81η απᾶ αραΙπ ΒΡεΒΙΚ6 οὗ ἨΙπαβαΙΕ 85. {ο Ι5{) (ἔσχατος) οὗ 

1 566 Οαδφίσαί Ιθουίειυ 1. 1, ῥ. 4, 
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ιο ΟἨτ]βίαπς αὖ ΑΠ{ΙΟΕΠ, ΑΤΠΟΠΡ ΠΟΤ Π6 15 ποί ουν {ο Ὦο ταυ]ς- 
οπθᾶ (Ερ]ι8. 21; Μαρι. 14, ὅο.). ὙΠῸ ΟοἩ{εβεῖοης οἳ δῦ Ααριδίίπο, 
ἐπ αιἰορίοσταρ]γ οὗ Ῥαπγσαῃ, πο Ιείίεις οἱ ΤΥ Ῥαβ6γ, Γαγη]δΏ οὔ]ιογ 
ποίαδ]ο Π]αβίταίΙοηβ. πε ὑσαθῃ 15 ἴ]ιαῦ 1 Ῥγοροσίίοη 85 8 Ι8Ώ ἤχθβ 
Ἠ15 1468] Ἠ1ς1, 1π ΡΥοΡΟΣΓΙΟΏ 88 Ἠθ αρΡΡρτθοΙα/6Β {πο Ῥοββϑι 1165 οὗ νλαί 
5. Ῥαι] οα]]5 “ἴθ ἴῃ ΟΗτίδί, η ὑμαῦ ῬτοροσθίοηἨ ν]] 15. αοἰια] Ῥτο- 
ϱγθβ5 ἴῃ {πε ερ]]{αα] 116 αΏρθαΥ ῬοοΥ απᾶ ΠΠΝΟΤΠΥ οὗ {6 ρτασθ νη 
νον Ίο ας Όεεη οπᾶοπγεά. Τὺ 15 ποίθψοτίμγ λα ἴο Αροβίϊιο ἆοθβ 
ποὺ βαγ “οἵ σπου 1 10α5 οἩΙεί, Ῥαῦ “1 απι, ὮΥ 88 Ῥτεδεη{ ἴεηδο πηλτ]κ- 
1ηρ ἴ]ιο αριάϊησ 56η56 οἵ Ρ6ΓβοΏα] ΒΙΠΓΙΙΠ6ΡΒ, 

16. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα κ.τ.λ. 'ΠΗουῦνείί [07 ἐ]ῖ οαι8ο Ι 
οὐίαίπεα πιεγοή, ΥΙΣ., ἐμαὶ ὧο.᾽ διὰ τοῦτο ΕΠΙΡΠΦΒΒΙΕ65 {πο {ο]]ογψίτησ ἵνα, 
α8 τὴ 2 0οΥ. ΧΙΙ. 10. 

ἐν ἐμοὶ πρώτῳ, {πι πιο α8 ο]ῖε[; 015 16 {Πο τοπάετίης οἳ ἴλε Ἠενίδετβ, 
δ Πα οργἰαϊπὶγ Ὀτίπσβ οὐὖ ἴ]ιθ οΟΠΠΘΣΙΟἨ ψ] ἢ ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ οἵ ἴ]ια 
Ῥγθοθαϊηρ γεχβε Ρεΐΐοτ ὑπ8η Α.Υ. “ Ητδῦ.”. Α5 Ῥεηρα] ρεΐβ 16: “ΤΠοοπ- 
ραταβί]ο αχεπιρίαπα Ῥαπ], βἱνθ Ῥεοσαίαπηα βἶνθ πηβετ]ουτάἶαπα βρϑοίββ. 
Τπιβ 15 Ὄοτπο οαί Ὦγ ἴπο ποτάβ πηϊῖο]ι {ο]1οτΥ, ἰ]ιαί πι πιο α8 οἰίοί 
εεεις Ο]ιὶδέ πιο] 8Πιειυ Γονέι (' ἀἱδρΙαγ,) 'δῖνο ὃ βἴρηα] ἹπρίαποςῬ ο) 
ἴ]ια οπιίγε Ταπζε οἱ Ηίε ἴοπς-δι[εγίπθ. ἅπας (5εε οτ]θίσα] ποίς) 15 
βίτοΏρετ {Παπ {Π6 πΊοτο πβιια] πᾶς, απᾶ 15 ἀεΙρεταίε]γ αδεᾶ ΡΥ δὲ Ρατ] 
Ἠθγθ. Α. οοβε ρατα]]εὶ 15 {οαπᾶ ἴῃ ἨΡΗ. 11]. 7, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς 
αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν 
χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν Χρ. ᾽Ἴη. 

μακροθυμίαν. ΤΗΙ5 15 ἃ Ἰαΐο ἄτοεκ ποτᾶ, οἱ {γθαπεπῦ οοσπττεηοθ 1Π 
Ν.Τ,. απά ΤιΙΧΧ., Ὀτί ταγα]γ οἱ5απμετο (16 15 {οππᾶ 6.5. ἴῃ ΕΙαίατε]). 
Τη 9 Τϊπι, ΠΠ. 10 απᾶ ἵν. 2 (απᾶ σεπεγα]]γ ἴῃ ού Ῥατ]) 1ὖ 15 αρρ]ῖεά {ο 
ἴμο ἰοποφριι[εγίπο νυΏ]οὮ Ῥεσοπιας ἃ ΟἨτίβ απ αροβί]ο; Ἠεχε, 85 ἴῃ Ἠοπῃ. 
Ἡ, 4, ΙΧ. 92: 1 Ῥοῦ. 111. 20, 10 15 αβεᾶ οὗ ἀοἀ. 

πρὸς ὑποτύπωσιν κ.τ.λ. ὑποτύπωσις ἄοθβ ποὺ οσσοπγ ἴῃ {πε 6ταε] 
ἘῬ]Ρ]ο βανο Ἠετο δηᾷ ἴῃ 2 ΤΊτη. 1. 19. Τὸ 15, ΠήΘγα]1Υ, 80. «οαί]]πο βΚείσ]ι, 
Ώηᾶ 50 α “Ῥδύψθυπ᾽ οὐ «εηβαπηΡρ]ε’; απᾶ {Πο ππεαπίηρ 15 ἴλαί {πο Ῥαχ- 
Ῥο5ο οἱ λα πιαπΙθβίαξίοη οἱ {πο Πϊνίπο Ἰοπρβαβετίης {ο δύ Ῥαπ] παβ 
ἴλαῦ πὸ πα]ρΏῦ {ατπ]εὮ α ἴΥρο ΟΥ τιαπιρίε ο) ἔ]ιεπι τυ]είσ]ι αιοιιιᾷ Ίιεγε- 
αβίεγ ὑε[ίευε. Α βοπιθυ]λαῦ βἰπηῖ]αχ εκρτεβΣΙΟἨ 15 {ουπᾶ ἴῃ 2 Ρεῦ. Π. 6, 
ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς, Ὢπετο 16 15 αρρ]εᾶ {ο {ιο ΟἸ165 
οὗ {μα Ῥ]αΐπ, ΒΟ 616, α5 6 58. 1 ΟΟΠΊΙΠΙΟἨΠ ΑΡΘΘΟΗΒ, πιαάο 8 
οΧαπηΡρ]θ οἱ) ἴον ὑμὶν ΑΏοπΙπΒ{ΙΟΠΒ. 

πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. ΤΙ [ἢ τη ΟἨΤΙβΐ Παβ ἃ5 105 οοἩ- 
βϑαπθηῦ οἴετηα] 1116. ΒῸΣ πιστ. ἐπ᾽ αὐτῷ, ΟΡ. 15. καν]. 16 (αποίθα 1π 
Ἠοτῃ. ἰχ. 88 απᾶ χ. 11) πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 

17. γε Ἠατο Ὠσθτο 8. ομδγδοίουιβυϊο Ῥτοεαίης οτί ἰπΐο ἃ ἀοχοϊορν. 
Α οοπιρ]είο 1ἰδὺ οὗ ὑπ6 ἀροβύο!ο ἀοχοϊορίθβ Ἠ85 Ῥθθὴ ἄτανη οαὐ Ὁγ 
Ὅν γοβίοουυ (Δ άάϊέίοπαϊ Νοίε οχ ΗΘΌ. κ. 21)1, απᾶ ΙΙ τεραγ 
οδ οἵα] βὐπᾶγ. [ἢ {π6 ἴμτορ ἀοχο]ορῖθβ οὗ {π6 Ῥαβίοτα] ΕἸ ρ 5165 (1 ΤΠ. 
1, 17, νἱ. 16, απᾶ 2 Τϊπι. ἵν. 18) πο ΤΠΙΒΥ ῬοΠαβ5β ΟὈΒΘΙῪΘ ἃ Ρτείθς 

1 600 4150 0µαΕ6, Γογά” Ώγαγεγ ἴπ ἴιε Βανῖν ΟἹ οι, Ὁ. 165 Π. 

ΡΑΒΤ. ἨΡΡ. ς 
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{οπᾶεπογ {ο ἅν 7611 οπ {1:16 α,βο]αίε Ἐογπίέγ, Ῥοπες, ὉπΙ{γ οὗ {π6 αοᾶ- 
Ἠθαά, ἴπαπ ἴῃ ὑπ6 οχρτθβδΙοης οὗ (Παπ]κβσϊνίηςσ ἴῃ {ε ΕΒΥΙΙ6ΕΥ Ιείίευς; 
Ῥιαό ιο τηβίη Γεβίατθςβ 81ο {ο βϑῖὴηθ 1ῃ α]]. ΤῺ οΠΙΥ οηπςθ Ιηβί8ποθ, 
1 Ῥοῦ. ἵν. 11, 15 88 νογΏ οχρτοςςεᾶ, ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος; διὰ 10 
66ης Ῥτοραδ]ο ὑπαὺ 1Π 6ΥΕΤΥ ΙΠβί8ηΏΟΘ ἐστίν ταίμει ἴΠαη ἔστω βλοπ]ὰ 
Ῥο υπᾶριβίοοᾶ. ο ὑπὸ τετ ἴῃ {πο ἄοχο]ορΥ αὖ {ο επᾶ οἱ {6 ΤιοτὰΒ 
Ῥταγει (ΝΜ αὐ. νἱ. 19) 15. ἴῃ {Πο ΙπάΙσαί]νε πηοοᾶ. Α ἀοχοίοβγ 15 ποί ἃ 
ΡΤαΥΘΥ ΟΥ 8 αβΡΙΤαίΙΟἨ ; 16 19 ἃ τεγετεηί δα (Παπκ{α] βἰαἴεπηεπί οἵ {Π6 
Ῥινίπε ΡΊοΥΥ. 

τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων. ΤΗϊ5 εκαοί Ῥηγαβο οοοατβ ε]5επΏςγε 1Π 
πο ἄτοε]ς ΒΙ019 οπ]γ ἴῃ Τοῦ1{ κ11. 6, 10, απάἀ ἴῃ Ἠογ. αν. ὃ (θυ {πε 
τοσοοϊνεᾶ {οχί ηα5 τῶν ἁγίων); Ὀαῦ 10 παίατα]]σ Ώονς ἴτοπι {πθ Ί4Ώσπαρε 
οὗ ΡΕ. οχ]ν. 18, ἡ βασιλεία σου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων. ὉΌΡ. Εἰχοά. 
χν. 18 (πΊετο ΡΗΙ]0 τειᾷ βασιλεύων τῶν αἰώνων, 1)6 ἨΜιπᾶο, 1), Ἐοσ]αβ. 
χχχυῖ. 19, απά Ῥ]ς οὗ Έπος] ΙΧ. 4, ΠΟΘ 9Π9 οὗ {πο {οχίς 858 βασιλεὺς 
τῶν αἰώνων. 866 815ο Ῥοο]ε οἱ οιοίϊεο», Χχν. 15; χχχὶ. 19. ἜΤἨπο οο- 
χθβροπάἰπσ ΘΧΡΥΘΒΡΙΟἨ οἱ βασιλεῖαι τοῦ αἰῶνος τούτου, 10) οοο15 ἴῃ 
Τσπαξῖας (Ποπι. ϐ), Ώτίπρβ {86 πιθαπίης Οαὖ πε]]. ΤἨετο 15 πο Τθ6ίθγΕΠ6Θ 
{ο {πθ αεοπ8 οἳ ἀποβίῖο ΠΘΙΘΕΥ; αἰών 1π {Π6 βΙπρΙ]αΥ ΠΙΘΔΏΒ 8Π “866, 8 
οεγίαῖη Ἠπαϊ{ οὗ ππς, απᾶ 50 ὁ αἰὼν οὗτος 15 “0815 ρτοξεηῖ αρθ. Βαΐ 1η 
[86 ρ]ατα], ὝὝπεη νο ΒΌΤΩ πρ {Π650 ΄8Ρο5᾽ ΟΥ̓́ ΜΟΙ] ρεγιοᾶς;᾽ πε ΔΥΥΙγΘ 
αὖ ἴ]ιο 1468. οἱ οἴογηϊίγ; απᾶ ΄ἴπο Κίπςσ Υπο τα]θΒ οσοχ {9 8688’ 15 “06 
Κιίηρ είθιπα]. 80 ἴοο εἰς τὸν αἰῶνα ΞΞ “ἴο {πε επ οἵ {8 Ῥτεδεηί αΡθ’; 
Ραυΐ εἰς τοὺς αἰῶνας ΞΞ “ἴΟΥ 6Υ6Γ.᾽ 

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ. ΑἸ] {του αἄ]εοίίταορ απ} 1 θεῷ, ποῦ {88 
Ῥτεσθᾶϊπσ βασιλεῖ τῶν αἰώνων. ἄφθαρτος θεός 18. ὃ ΘΟΥΔΌΙΠΔ.ΙΟΙ ΟΠΙΥ 
{οαπᾷ ασαΐη ἴῃ Ἠοπῃ. 1. 25: Ὀαύ ἄφθαρτος 15 ἃ Τερα]ατ δριμὺ οὗ ΤΥ 
1η Ῥ]]Ι]ο (6.5. Θιοᾶ ἄειις ἵπιπιιὶ. ϐ). ἘῸΣ ἀόρατος ὙὝὌΟ ΠΙΒΥ 6ΟΊΠηΡ8ΥΘ 
Ῥοπι. 1. 20: 6ο]. 1. 16, απᾶ Ἠεῦ. χὶ. 27. 1 Ῥοίῃ ΕΧΡΙΘΒΡΙΟΠΒ ϱΡ. ὁ 
μόνος ἔχων ἀθανασίαν...ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὗ νἱ. 16. 

μόνῳ θεῷ. ΒΘΠΡ6] 6815 {Π15 α “πιαρηϊβσα Ἰϑούϊο᾽ (566 ογ]ἶσα] ποίε). 
ΟΡ. Φομη αγ], 8, τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν, Βοπῃ, χΥ]. 27 απᾶ οἩι. νἱ. 15. 
Οοπαραχθ 8150 ΕΗΙ105 μὰ τὸν ἀληθῆ μόνον θεόν (1,64. 411. Π. 11) απᾶ ἡ 
θεοῦ μόνου θεραπεία (1)6 Ῥεοΐ. 1). 

τιμὴ καὶ δόξα. ΤἨΙβ οοπιβΙπα{Ιοη 1η ἃ ἀΟΧΟΙΟΡῪ ΟΟΟΌΥΒ Ραπ ΟΩΙΥ ἴῃ 
Ἠεγ. νυ. 18. Ορ. Ἐεν. ἰν. 9 αηᾶ Ῥοπι. 11. 7, 10. 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἀμήν. Ῥετ]παρε 015 Ῥηταςε ἵπιρ]]6ς ἐλαίῦ 
{πο {οττα οἵ ἄοχκο]οργ ἴῃ [15 Υ6γβε δα Ῥεοοπιθ βἰογθοίγροαᾶ ὮΥ Ηιτσῖσα] 
56. Αὐ α]] οτεπίς {Πῖβ 15 ἃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ θΠᾶϊησ. 366 Ἠοῦ. χι, 21: 
1 Ῥοί. 1ν. 11, ν. 11: Ἠεν. νι, 12: ορ. Έ58]Πβ ραφείπι. 

18, 19. ΤῊΕ 6ΗΠΑΛΠάΕ το ΤΙΜΟΤΗΣ ΕΕΙΤΕΠΒΑΤΕΡ. 

18. ταύτην τὴν παραγγελίαν. Τῇ 1ο Ιηίθενα] οὗ 16 νογβθβ Ἱνογο ποί 
5ο Ίοπα, 16 Νοπ]ά Ὦο ηκίιτα] {ο {α]κο {15 8 ἴ]ο αροᾶοβίβ οὗ καθὼς 
παρεκάλεσά σε οὖ υ. 8, Ὀαὺ 10 ΒΘΘΠΙΦ Ῥθίίθυ {ο ΒΗΡΡΟΡΟ (868 ποίθ ὑπ 106.) 
ὑμαῦ (ο ρτοίαβῖς [ΠΘΥΘ 18 ΠΘΥΘΥ οοπιρ]οπιοπ{θᾶ, απᾶ {]αί {π6 βοηίθηοθ 
(ααϊίο ἴῃ δύ Ῥα])5 ΠΙΑἨΠΕΣ) Ῥγοσ]κς ΟΥ̓ απβπῖβμεᾶ. ΟΠτγβοβίοπι απά 



1. 19.] ΝΟΤΙ5. 35 
ΙΠ8ΔΏΥ ΘΟΙΤ Θη ἑαύου5 οχρἰαῖη ταύτην τὴν παραγγελίαν Ὦγ δύ [ΟὉ]]Ο 8, 
ἵνα στρατεύσῃ, ἄσ.; Ὀπὺ {815 15 ποῦ 50 ΠΙΠΟ] {Π6 ηἠϊαΐέθ)" 88 ὑπ ηιοέΐυο οἵ 
ο οΏαχσε. Τὴ6 τοίθετοηοθ 15 ταίΏθχ {ο ὑπ6 παραγγελία οὗ υ. ὅ, [Π6 
τηϑῖ Βα ]Θοὐ οὗ {μα Ερϊβδί]6; απᾶ ὑΠ15 15. οοπβχπιεᾷ ὮΥ {Π6 ο1οβο 511η1- 
ἸΑΤΙΥ οἵ σϑυβθϑ 6 δῃηὰ 19. 

παρατίθεμαί σοι. ΤΠ 5816 ΜΟΙ 15 πϑθα ἴῃ 2 Τίπι. ἰϊ. 2; Τπποί]ιγ 
1 Ἠϊ5 (τη 15 {ο οοπηπα1{) {ο ἔα! 0] τ θη ὑμδὺ πΥΙςἩ ἢΘ Π85 τϑοοϊυρᾶ: 
ορ. 1 Τήπι, τί. 20: 2 ΤΊΤη, 1. 19, 14. 

κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας. ΤΠϊς οοπηπη]έία] οἵ ἐπδί 
15. αεσογάϊΐπρ ἴο λε Ῥγορλεσίε» ἀἰγεοίεᾶ ἰο ἐπα Ῥγευίοιδίψ. Νε Ἠανο 
ἴπο ΡΗΤᾶ5ε προαγούσης ἐντολῆς, “ὃ {οτθροῖπς οοπιπηαπάτηθη{) ἴῃ ΗΘ. 
να. 18: Ὀπὺ Ἠετο ἐπὶ σέ Υϑαυγ65 ἴῃθ ΒΕΏΡΘ “1θϑδάϊηρ πρ {ο) (ορ. Ἐσεῖς. 
ΧΙ. 16). παῦ ἴπο Ῥτορπεοσίθς βροκεπ οὗ ψετο 1 15 Ιπροββίρ]θ {ο 
ἀείθεγπαῖπο ση οοπΏάςποθ. ἩἨοτῦ (Ο)δίίαπ Ιεοϊεδία, Ὁ. 181 Π.) Ῥριί 
{οτψατᾶ ἴπα ἨἩγροίπεεῖς ἴμαί δὺ Ῥατ]ς δούϊοῃ 1Π {ῃο οἰτουιπιοίβίοη οὗ 
Τ1πιοίἩσ οὖ Ἱωψείτα (Αοἴβ χνὶ. 8), απᾶ 5 «ποῖσο ο {πο γοπηρ οοηγυετύ 
88 8Ώ αβεοοϊαίθ ἴῃ {16 ποτ] οὗ {πο (ἄοβρα], πετε ργοπιρίθᾶ ὮΥ Ῥτορ]θίίο 
νοῖοθςβ ΜΉΘ {ῃμεη 1εᾷ ἰ]ιο Ίυαη ο ΤΙπιοῦἩγ. ἘῬαΐ, ν]ηθη 78 6ΟΠΙΡΑΥΘ 
ἴπο Ίαηπριασε οἱ ἴν. 14, 1η νἩΙοἩ ἴ]θ χάρισμα σΊνεη ἰο ΤΙΠπιοίΗΥ, διὰ 
προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου, 15 πιεη{Ιοπεᾶ, 10 
ΒΘΕΠΊ5 πἹοτο ρτοβαβ]θ {παί ἵπ ού] {Π15 γετςε απᾶ ἰν. 14 {Π6 οίεγοησο 15 
{ο Ῥτορ]λεοῖες π{ίετεα αὖ {ο οτάιπαΔίοη οὐ ΤΙπποίἩγ. ΟΡ. Οἶεπι, Α]εχ. 
Ουῖς Ὠΐυαε, δ 43, ἕνα τέ τινα Κληρώσων τῶν ὑπὸ τοῦ πνεύματος 
σηµαινοµένων. ΤΠ {Π6 Ρ]ατ8] προφητείας οι] Ὀ6 οκρ]αϊπθᾶ Ὦγ 
ἴἩε πἼπηρεγ οὗ {πο “ρτορΠαίβ᾽ Ῥτθρδεπύ, Πο ἀθβοτιρίίοη ἴῃ Αοίβ 
ΧΙ]. 2 οἵ {πο οτάΙπαΔίοπ οἵ 8. Ῥαα] Ἠήπηρε]{ Πε]ρς τι8 ΙΠ ΒΟΠΙΘ ΠΙΘΑΡΙΥΘ 
{ο 1εα]156 5ποἩ ἃ 806Π6. 

ἵνα στρατεύσῃ κ.τ.λ. Ί]ιαί ἴπι ([Π6 βἰτεπρίΏ οὗ έ]ιοπι (5ο. [Π6 Ρτο- 
Ῥ]μεσῖίες 8ροκεηπ ΟΥ̓́Τ Ἠπι) {οι πιαιοδί ιτῦαῦ ἰ]ιο (οοᾶ 10αγαγο. 
Τη18 15. ἴπο Ῥαχροβς πΠϊῖοι δὲ Ῥαα] Ίας ἵπ ΥἹΘῪ ἴῃ τεοα]]1ηρ {ο 
ΤπιοῦἩγ ἴπο ποτά οἳ Ἠορο απᾶ Ῥγοπιβο αβοᾶᾷ δὖ Ἠίβ οτάιπαίοη. 
στρατεία 15 «παϊηδα,᾽ ἃ οαπιραῖση, απᾶ 15 ποῦ {ο Ὦο οοπ{ίοαπᾶεᾷ ΜΙ 
μάχη, ΜΈΏΙΟΘΗ 15 από α βἶησ]ο Ῥαῦίθ. Τ]ε ὅπλα οἱ {Π18 στρατεία 819 
βροκεη οὗ, 2 090. χ. 4. Το Ιᾷ6ᾳα, ἨἩοπετεχ, 15 αὐ ἀῑδεποῦ {Υοπα {πα 
ἴῃ γΙ. 12, ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα (ΟΡ. 8180 2 Τΐτη, ἵν. 7), Ψηετε 5868 
{π6 ποίθ. ΟΡ. 4 Μασο. κ. 28, ΠῚ 6 {πο οχο]απιαὔΙοη 15 τοοοτᾷεᾶ οὗ 
οπθ οἳ {πο πιατίγτ-ΡτθίΏτεη, ἱερὰν καὶ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε 
περὶ τῆς εὐσεβείας. 

19. ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν. ΟΡ. υ. ὅ, π]εγο [αἶί]ι πᾶ 
α 'σοοᾷ οοπβέίσπσε) ΔΥΘ πηβπιεᾶ 85 ΒΟΠΤΟΘΡ οὗ ὑμαὺ ἴουε ψΏΪΟΝ 15 0Π6 
τέλος τῆς παραγγελίας. 

ἥν τινες ἀπωσάμενοι. ΤΠ ΟΠ, [5ο. [86 σοοᾷ οοπβοϊεποε] 5οπιε Παυίπῃ 
ἐιγιδύ Γγοπι ἐπῆν. πε νειὈ 15. εχρτοβρίτο οὗ ἃ γα] απά νἰο]εηί αοῦ, 
ΈΟΥ τινες 866 ΟἨ ὕ. ὃ 8ΡΟΥ8. 

περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν. Ἠανο πιαᾶο α]ιέριογεε]ι ἵπ ἔ]ιε πιαξίογ 
ο ἐπ Γαζέ]. ναυαγεῖν οηΙγ οοσατβ ἴῃ ὑπ Ν.Τ. μου απᾶ ἴῃ 9 ον. χὶ. 
26: απᾶ 50 ἔδυ ΤΠΑΥ Ῥο οα]]εᾷ ἃ “Ῥαπ]πα) ποτᾶ, Ὀαὺ 16 15 ποὺ ΠΟΟΠΙ- 
ΏΟΠ ἴῃ Ιαΐε ἄτεε]ς, 

σος 2 
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ἡ πίστις Ίιαιθ (ὑποῦρ 0Ππ6 Ῥγθβεποςο οὗ {ο ατθῖο]ο πγοι]ά πού Ὦγ 

1561} ἀείθγπιπεο {}15) 15. ἴο Ῥ6 ἴακεηπ οὐ]εοίυεῖη, 5 εααϊνα]εηί 
{ο “(86 ΟΠ υϊβύϊδη [1 ,᾿ ποὺ εαὐ]εοεϊυεῖη, οἳ ἴπθ δι. οὗ Ἱπαϊν]άπα]ς. 
ΤῊΘ ψογᾶβ πιστός, πίστις Ἀ8νθ 8 Ιπ{ετθρίίτπρ ΗΙΡίΟΥΥ, ὙΠ10ὴ οδη ποῦ Ὀ8 
Ίιθγο αἰβοιββθα δὖ Ιοησθ]ν1: θαὺ ἃ ἔθ τοίθγεηςθΒ τη δῦ Ὀ6 ρίνθη. πίστις, 
ΜΏΙΟ ἴῃ ῬΠΙ]ο 15 ἀϑθὰ ααϊύθ ναριαὶγ οὗ Ῥο]εί απᾶ {ταξί ἵπ ἀοᾶ, 
Ώθοβπιθ {ο ὑπ εατ]γ ΟἨτῖρίαης σταἀαα]]γ εᾳαἱνα]επί {ο {αμ ἵπ ΟἨτ]βί 
5 ἴμε ΒΙΡΙΕΘΠΙΘ τουε]αίίοη οὗ ἀοά,. ΤΠΙΒ ἔαι ἢ τε Ὦγ ἆερτθες ἴῃ 
οΙΘ8ΤΏΘΕ5 απᾶ ἀἱδίΙΠποίΠΘΡΒ, απ] Ὁ οιηθτασοεὰ {ο ΤποβγπαίΙοῃ, ἴπα 
Αἰοπεπιοηό, απᾶ α]] {ο στεαῦ ἆορπιαβ οἱ ἴπο (οβρα]; οπι {5 {πα 
ΓΓΑΠΒΙΙΟΠ 88 ΘΔΦΥ ἴο πο ποτᾶ Ῥαῖπς 56 οὐ]θοίΙνε]γ {ο βἰσιι[γ ὑπ 6 
εοπἰοπέ, ἃ5 18 νγετε, οὗ ὦ Οµτ]βα 5 Ὀ6]16ῇ, {ο βἰσηΙγ, ἵπ ΒΠοσί, ἴ1θ 
ΟἨτ]βθίαπ Οτεαᾶ, ἴπο ἀοβρα]. Απποησ {πε πἹοτθ οοπβρίοποτΒ 1ΠΡί8ΠΟΘΒ 
οὗ ἴμῖ5 πδο οὗ {π6 ποτὰ ἴῃ {πε Ν.Τ. οαίβδιᾶο {π6 Ῥαξίοτα] πιαΥ Ὦε 
ποίθᾶ Αοΐς τΙ. Τ, κ. 8, χνι. ὅ;: αἹ. 1. 28, 1. 98: ἘΠῚ}. 1. 27. Τη ἴμο 
Ῥαρίοτα]ς, πΠΙο] σῖνθ 15 α ΤΟΥ͂Θ ἀεγε]ορθᾶ {οτπι οἵ ΟἨτὶβθαπΙ(γ, πε 
πα 85 15 παίατα] ἃ ῬγορογβοπαθεΙγ Ί8γσθγ ΠπΠΙΡΕΥ ΟΕ εχαΙΠΗΡΙ65 οἱ {815 
πβαρο; απᾶ οαὖ οὗ 98 οοσπτγθεηποθΒβ Οἱ πίστις ἴῃ {ας Ἐρίξί]65 {πε οὔ- 
Ίεοἰΐυε 86Ἠ56 ΑΘΘΠΙΒ ἴο Ὀ6 τομπῖτεά ἴῃ 1 Τηπι. 1. 19, ἵν. 1, 6, ν. 8, τι. 
10, 21: 9 Τϊπι. 111. 8, 1ν. 7: Τα0. 1. 19. 6ο ποίθρ ἴπ ου. ἴπ ΘΔ Οἢ 6856. 

20. ἘΣΑΜΡΙΕΡΒ ΟΕ ΒΗΙΡΨΥΕΗΕΟΚΒ ΟΕ ΕΑΙΤΗ.᾽ 

20. Ὑμέναιος. ΤΗϊ5 15 ἀοαρί]εβς {ο βαπΠθ Ἠγπιεπαιβ ὙΠῸ [15 
ΠΠΘΩΙΟΠεά 85 ἃ Πετείῖοα] νθασ]εν ἵπ 2 ΤΊτη. Π. 17. 

᾿Αλέξανδρος. ΑΠ Α]εχαπᾶογ 15 πιεη{]οπεᾶ {ἨτεῬ 6πηθε ἴῃ ΘΟΠΏΠΘΣΙΟἨ 
πα ἘρῃεβΙβ: (1.) Ἠθτεα; (1) δὴ Αἰεχαπάογ πας Ῥραΐ {ουπαγᾶ α5 ]ιαῖτ 
ΒΡΟΚΕΡΠΙΔΏ ΡΥ ὕπ 9 6ἳη5 Οὐ {16 οοσραδίοη οὗ {Πθ πρτοαχ οχοϊθεᾶ Ὁγ ἴ]ε 
β]γειρπαΙ {ης αἱ Ἐρ]εβιβ (Αοΐς χὶχ. 98); (111.) «Αἰεχαπάεχ {Π6 οοΡΡεί- 
ΒΠΗΙΗ1) (2 Έτη. 1ν. 14) ππο “ αἸα ππασοὮ ετΙ]) {ο δ᾽ Ῥαπ]. ΤΠο ἀθβίσηα- 
[10 ὁ χαλκεύς Εαρσοξί5 μοῦ ἴπετο πετο αἲ αἱ] ετοηίς ἴπο πἹθη οὗ {μθ 
Β81Π6 ὨΒΊΠΘ; απά [Π15 αΡρεΒΣ5 ασραϊη 1γοτη ὑΠ6 οοηβἰᾶεταξίοη ἐπαί (1.) 
Ψ88 ἃ Ποτείῖοα] ΟΠ γι βύϊθη, γΥηῖ]θ (19) πας ἃ ον (Λοίς χὶχ. 94). ὁ χαλκεύς 
πηρηί Ὀ6 οἶπεχ; Ὀαύ [676 81θ πο βα{Ποιεπό ἀαία ἴο ἀαίογπιῖπο {6 
ᾳπθβίϊοἩ. 

παρέδωκα τῷ σατανᾷ. Τη 1 695. ν. ὅ δύ Ῥαπ] ἀῑτεοίς ἐ]ιο ΟοΥ (ία 
ΟἨαχοἩ 1η {Πε ο8β9 οἳ ἃ οεγίαϊη ΠΟΜΟΣΙΟΙΒ ΒΙΠΏΘΥ, παραδοῦναι τὸν τοιοῦ- 
τον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ κ.τ.λ.; απᾶ 
ύπα {ογπια]8 {ο ἀεϊίυεν ἰο Φδαίΐαι ὮΒβ Ῥ]αϊπΙγ πο Β8Π1θ βἱρηϊβοαηοθ 
(πετ 5 Ἠθτα. Τί 15 ορτίαΙη]γ ἃ ἀἰδοίριίιατι οἱ γτοηιοαϊαϊ, νὰ ποὺ 
8, ΏΙΕΤΕΙΥ Ριΐυνε Ῥεπα]{γ ἴῃ Ῥοί]ι 68865 (ορ. 900 11. 6, ΏΘΥΘ ἃ 5: τη ] 8 
οχργεββῖοη 15 86 οἱ 9005 Βυ ουϊηρβ, εἶπεν δὲ ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ Ἰδοὺ 
παραδίδωμί σοι αὐτόν), απά Πέ νγὰ85 ἃ Ῥεπα]{γ 1 Π6 ρονψετ οὗ {λα 
ΟΒΌΤΟΝ {ο ΙΠΗ1οῦ. Το αοτὶβῦ παρέδωκα Ἰ6χθ ΒΘθιὴ5 {ο Ιπά]σαίθ ὑπαὺ 
οί Ραι1]’Β 8οὔΙοη, Ὑνλαίθυεχ 16 νγαβ, {οοκ Ῥ]αοῬ αὖ Ἐρ]θβαβ αὖ ἃ ἀαβπῖία 
της; απᾶ ἰΠῖβ ππατ]κς 105. οβοῖαὶ οἨαβταοίθογ. Τί Β66ΠΙΒ θη Ὀοςί {ο 
ΒΙΡΡΟΒΘ ἔλαίῦ {λε 'ἀε]νετίπρ ον6χ {ο Βαίαπ᾽ 88 ἃ ερἰτίαα] Ῥοπα]ίγ, 
Ί]κο εχοοπηπιππΙοα{1οἨ, {11ο βίτοπρ Ῥηταβθ τοβῖηρ ΟΠ {ιο ργϊποῖρ]θ ἐ]αί 
{ιο Ἰάπράοπης οὗ ΟἨτὶβί απᾶ οὗ ϑαΐδηῃ δὺθ στη αὐ} οχο]αβῖνθ (868 

1 5.66 Τὐἡρμῃίοοῦ, Θαϊαξίαη5, Ὁ. 154 Π᾿,, απᾶ Ἠοτί, 1 Ρεέεν, ρ. 81 Π. 



ἘΠ η ΔΟΊ ΠΝ. 3] 
Δοῖβ κχγΙ. 18: Οο]. 1. 18), απ {παὺ {π|5 Ίνας αοοοπιραπἱοᾶᾷ ὮΥ ἴ]ο 
βαρογπαΜυτα] ΙπβΙοβΙοη οἱ Ῥοᾶ11γ ΒΙ6ΙΠ6ΡΒ, νΥἨΙο] 1ὖ ννας Ὀε]1εναί που] 
{ο]1οἳν {π6 αιιζΠποτ]ζα]νθ βοηύθπσθ. Το ο8565 οἵ Απαπας απᾶ βφρρηῖτα 
(Αοΐς ν. 1---11) απᾶ οἱ Ἐ]γπιας (Αοῦς κ. 11) π]ίπεςς { ΤΘΣ 
σταπί{εᾷ ο {πο ἀροβί!θβ οὗ οα]11ησ ἆοππ βαρογπαίιτα] ρα ΟΠ 
ον1]-ἄοεχς ἵπ Θχοθρ 08] οἰτοαπιβίαηςςςα. 

ἵνα παιδευθῶσιν. ΤΗΙ8 15 {6 ῬΙιΓροβθ οἳ {πο βθῃηΐθῃοο, { ια! 
ὑ6 ἀἱδοιρίίποα ἅο., εἴῖπετ Ὦγ βαρεγπαίατα] ρθη] 165 (ὄλεθρον τὴς σαρκός, 
1 ΟοΥ. Υ. ὅ) ος ὮΥ {π6 πιεχο [πο οἵ οχο]ιαδίοη [Τοπι {Π6 Ομτ]βίαη 
5οοἱθίγ απιά οοηβεᾳ επί 1988 οὗ ρτϊνί]ερο. 

ΟΠΗ ΑΡΤΗΕΗ ΤΙ. 

8. Ἐοο. ἰοχὺ πηΙδ] ΝΝΡΟάΚΤΙΡ, απᾶ 411 (εχεερύ ἴπο Ἠσγρίίαη) νεγ- 
ΒΙΟΏΡΒ αἀά γὰρ αἲίθι τοῦτο. 1Τὖ 15 οὐρα ὮΥ ΝΔ απά γαβδ αΡρΒΤΕΟΠ{ΙΥ 
Ιπτοάισεά βο]εΙΥ {ο οπιρΠαβίβθ {Ππ 6 οοΠΠεΣΙΟΠ Ῥείψεεῃ ὑ. 2 απά υ. 8. 

π. ἈἘεο. τοῦ γη θ]ι Το ΚΤ, δα 5 ἐν Χριστῷ αἴϊοι λέγω; {Π15 15 Ῥ]αϊπ]γ 
ὃ σ]οβς 1ηὐγοαπορα [Τοπ Ποπ]. ΙΧ. 1, απ 15 οπα]έύεά Ὀγ ΝΟΔΕ 4Ε απά 
8.11 ΘΔ] ΥΕΥΘΙΟΠΡΒ. 

8. διαλογισμοῦ. Ῥο δ ΓΑ, ΚΤΙΡ ἃ ἔτη απᾶ {Πο τοοθἰνεᾶ ἰθχὺ; {Π6 
ῬΙαταΙ] διαλογισμῶν (566 ΘΥΘΥΥΨΜΠΘΥΘ 6158 ἴῃ Ν.Τ'. εχοερί ΠΏωκε ΙΧ. 40, 
47) 15 βΒαρροτίθα Ὀγ ἂἄσ απά Π6 Βγτίαςο ΥΕΙΒΙΟΗΒ, απά 15 ρτε[εγτοὰ ὈΥῪ 
Ἰλαβίοοίῦ απά ἩἨοτί, πο Ῥαΐ διαλογισμοῦ ἴῃ {Π6]1 πιβχρῖη., 

9. Προ. ἴοχί 15 ὡσαύτως καὶ τὰς γυναῖκας. τάς (αᾷάεᾶ ἴῃ ΤΏνΚΤΙ) 
απᾶ τηοβὺ οπσβίνεβ) 15 οταϊ θα Ὀγ ΝΑΡ Ρ. καί 15 {οαπά ἴῃ δ), ΚΤ, 
απᾶ 411 ἐπ νϑυβίοῃϑ, δυυὺ ΝΑΡ οὐημὖῦ 10. δοβίοοιίυ απά ἨἩἨοτί τεαά 
ὡσαύτως γυναῖκας. 

κοσμίῳ. 80 {πο Ῥα]]ς οἵ Δαύπου 165; Ῥαῦ κοσμίως 15 ἑουπα ἵπ δ᾽), ἴα 
απᾶ 15 ίναη ἃ Ῥ]ασς 1η δοβίοοίὁ: απᾶ Ηοτί5 πιαχρίη. 

χρυσῷ. Ῥοτεο, Μεχί ὙΠ} ΡΟ ΚΤ... ΑΡ Ἠαγνο χρυσίῳ. 

19. διδάσκειν δὲ γυναικί. γυναικὶ δὲ διδάσκειν 15 ἰλο οτᾶαν ἴῃ ΚΤ, 
δια πηοβύ ΘΌΥΒΙΥ 68; ἰοχὺ δ Α Ὁ), Ρ. 

14. ἐξαπατηθεῖσα. ο ΝΑΡΟΕΡ. ἈἘεο. ὑεχύ μὰ5 ἀπατηθεῖσα, [ο]- 
Ιονίπρ δὲ ΡΟ ΚΤ, ἃ πα πηοβί οπΥΒΙΥ6ΡΒ; {15 15 ΟὈ]ΟΌΒΙΥ ἃ οογγοσοῦίοη οὗ 
[μ6 ἰοχὺ 5αρρορίεᾶ Ὦγ {πο βΙπΠΠρΙθ γϑὺὺ ἠπατήθη, ἴῃ {118 ἢγϑῦ οἰδιιβθ οἳ 
[Π6 ΥΘΥ56. 

ΟπΑς, ΤΙ. 1--8. 1. ῬΒΑΟΤΙΊΟΑΙ, ὈΙΒΕΟΤΙΟΝΒ ΑΒΟῦΤ ΡΌΒΙΙΟ ἨΟΠΒΡΗΙΡ. 

1. ῬΒΑΥΕΒ 15 το ΒΕ ΜΑΡΕ ΕῸΒ ΑΙ, ΜΕΝ. 

1. οὖν. Απ ἵη 2 Τῖπι, 1]. 1, 5ο Π6Υ6, οὖν ΠΙΩΥΚ5 0η6 (ΤαΠβΙΡΙΟΠ Γγοπι 
ἴπο ρεποτα] «Ἡαχρο {ο πο Ῥατίίοι]αχ ΙΠ]πποίΙοΠΡ. 

πρῶτον πάντων. ΤῊΘ εχρτθβείοη ἆοθβ ποὺ οοσαγ ασαῖηῃ ἴῃ Ν.Τ.; 
16 ἄοθβ ποῦ πιθτεΙγ ἀαποίο ἴ]πο οτε οἵ 4π1α, Ὀπὺ ἴμο οχάαν οἱ ἀῑρηϊίγ. 
ΤῊ 6 ἀϊτοσθίοηβ πο] {ο11ουγ το]α/ζε {ο ραὈ]ο Ῥταγετ δα {ο οΘοπα ποὺ ο 
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ΡαῦῬ]ο ἀοενοίοηπ5; απᾶ οὗ {ποβο {ο πιοςδῦ Ἱπηροτίαηῦ ἶ5 {λαί πο ἢ 
επηρ]ΏΒδίβες ο Οα{]ο]ίο πκίαχα οὐ ΟἨτΙκίαη ψγογεΗρ. Τ]ο ορεπίησ 
Βεηίεποθ οὗ {ο Έταγετ ἴον {πε ΟΠατοςἈ ΜΠηίαπί 15. ἰακοη ἔγοπι ἐπ 15 
Υ6ΥΡ6, σ17., ““ ΑΙπϊσηίγ απᾶ ογοχΗνίηρ ἀοᾶ, πἩο ὃν ΤΗΥ ΠΟΙ͂ ΑγΡοβί]θ 
μα5ί {αασ]ί τι {ο τηα]κθ ΡΥΔΥΘΥ5, δα βΒΙΡΡΙΙΟΒΔΙΟΠΒ, δα {ο ρῖνε ἐ]ιαπ]κς, 
ΤΟΥ αἲ] ΠΙΘΗ,᾽ απᾶ 5ο] Ιπ{οχοθββίοης ΟΥ {Π056 ἴῃ Δα μουν ἴῃ ΟΠ ΤΟΝ 
απά Βίαΐθ 8.6 Του πᾶ 1πΠ {Π|6 ρε] ήτο Ἠ{αχργ ἴῃ {π6 4γροβίοῖίο 6οπκέίέιι- 
ἐἶοπ». Τη ἴ]ιθβο Ἰαίαδί Ἐρίςί]ες οἱ δὺ Ῥατπ] πο Β66ΠΙ {ο Ἠαγθ ἃ ΤΠΟΥΘ 
ἀαγε]ορεᾶ {οσγπα οὗ ΟΟΠΗΠΙΟΠ ΨοτβΠΒΙρ ἔλαἨ 15 Το Πα 1η οατ]1οΥ Ἰοίέοις. 

ποιεῖσθαι 15 τη] ]6 νοῖσε, ἃ5 {Π6 οτᾷεν οἵ πιοχᾶς βΒῃθνβ, πού Ῥββῖτο : 
Ἱ ἐχβογύ (σου) {οτπα]ε ὥο.᾽ ΟΡ. Ώπχκο ν. 38, οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου...δεήσεις 
ποιοῦνται, δια ΡΠΗΙΙ. 1. 4, μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος. ποιεῖσθαι 15 
οξέεπ πβεᾶ ψ] ἃ ΠΟΠ ἴο ΕΧΡΥΕΒΡ Ὦγ ὙΔΥ οἳ ρογϊρΏταδίς τ μδῦ νγοα]ᾶ 
Ῥε πλοτθ βΙπΙΡΙΥ ρίαίαᾶ ὮΥ ἃ νετῦ, 6.6. ΓΚ ΧΙΙ]. 22, πορείαν ποιούμενος. 

δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας. Τε ἴοι! πογᾶς αγθ ποὺ 
{ο Ὀ6 ἴοο Επατρ]γ ἀἰδηπραϊβλεᾶ, {παΡΠΙΠΟΙ 8.5 ΠΟΥ Ροϊπί {ο ἀῑβοτεπί 
ΠΙΟΟᾷΡ οὗ {πο βαρρ]από βίο μη {ο {π6 αἰ ουθηῦ ἔουταβ 1Π{ο  Ώ]ΟῊ 
ῬΆΡΙΠ1Ο ΡΥΑΥΟΥ ΤΙαΥ Ὀ6 οδϑύ. δέησις ΕΧΡΙΘ8565 {πο 586η58 οἵ πεεᾶ (πν]αῦ 
6 τεαι1τε, δεῖ), Δηα 15 ἃ 1658 οοπιρτεηεηβίνε θυ {λαη προσευχή; ἴλα 
{ΟΣΠΙ6Υ Ὀοΐηρ οᾳϊνα]εηί {ο «δαρρ]σα]οπ” (ἱπιριογαίίο), απᾶ ἴῑιο Ιαΐέΐεν 
{ο “ΡΙαΥΕΓ᾽ 1Π 6εΏΘΤΑ] (ογα(ίο). προσευχή 18 ΒΊΥΑΥΕ α564 10)  το]ρίοις 
Β6ΊΕ0 Οὗ ΡΥΑΥΕΙΡ αἀάτεββεᾶ {ο ἀοᾶ, απἆ 1η {Π15 ἀῑῆοις {οπα {με οἴποτ 
έτος {6ΥΠ15, ΨΥΠΙ6Ἡ 816 81] αβεᾶ οὗ Ἠππιαη 1Π{ΘΓΟΟΊΥΕΘ 85 611. ἔντευξις 
15 06 τερι]αχ πγοτὰ ΤΟΥ ἃ ΄ρεΙΙοπ᾽ {ο ἃ 5ΙΡ6ΤΙΟΥ, 6.5. {ο {πο ΕΠΙΡΕΤΟΣΥ, 
8.5 1η «πϑὖ. 4ροϊ. 1. 1, ἴῃ 11ο Ῥεΐτϊο Ῥαργτί ραδεΐπι, απᾶ 1π ΙΠβοτΙΡΙΟΠΡ. 
Τη 2 Μεοο. Ἱν. 8, ἴπο ΟΠΙΥ Ῥ]ασο ὙΠΘΥΘ 1Ὁῦ οσοι ἵη ἴμο ἄτθε] Βϊρ]ο 
οπ{βῖᾶε {πε Ῥαβίοτα]ς, 16 ας ἃ τείΘγ6Π0Θ {0 8 ΟΟΠ{ΘΓ6ΊΟΘ Ώθδίγθαη 9850} 
απᾶ ΑποςΠαΒ. Τύ 16 αβεᾶ οἱ ἃ Ῥεῦϊδοη {ο αοα Ἠθτο απἆ ἴῃ ο]. 1ν. ὅ; 
απᾶ 4180 1π ΡΗΙ]ο (Φιιοᾷ ἄεί. ροΐ. ἃ 25, ἐντεύξεις καὶ ἐκβοήσεις), δ ἴῃ 
Ἠετιηαββ (Μαπᾶ. κ. 8). Έτοβαβ]γ πο Ἰοαάϊηρ 1άθα 1π {19 πγοτα 15 ὑπαὺ 
οἵ Ῥο]άποββ οὗ 800655, οἱ οοπβάεποθ. ΤΠοισ] {ιο βαὈείαπ{ϊνο ἶ5 ποῦ 
οπιρ]ογοᾶ ϱ]δεπ]πετο ὮΥ δύ Ῥαα], ἐντυγχάνειν, “ἴο οπ{τεαῦ,) 15 Ῥαα]πο; 
5686 6.8. Ὥοπι. γ111. 27. Το {ταπβ]αίίοη Ἰπίογοθβδίοις) 1Π Α.Υ. απἆ 
Ἠ.Υ. 15. ταϊε]εαᾶϊπᾳ, 85 15 βυσροβίβ ἃ ΠἩπηϊαθίοη οὗ {πο ππεαπῖηρ {ο 
ρεάοπ 707 οί]ιεγ», νο] 15 ποῦ Ἰηγο]νεᾶ. (/Ιπ{ετοθββΙοΠ,) ἨΟΕΥΘΣΥ, ἵπ 
πο Ἐπσ]δῃ οὗ {1ο Α.Υ. δὰ ἃ ΜΊΔΟΥ β6ΠΡΘ, 85 ΤΙΔΥ Ὀ6 566} τόση Φ6Γ. 
ΧΧΥΪ. 18, χχχνὶ. 25.) εὐχαριστία 15 ποῦ γοῦ οοπΏπθᾶᾷ {ο ἴπο βρεοῖα] 
εοσ]εριαρί]οα] βἰσπΙβοαηοςθ νΥλΙοἩ 10 Ίγ85 ΒΟΟΠ {ο Πᾶν; ἴῃ {15 οοη{οσί 10 
15 ΒΙΩΡΙΥ {παῦ «ἐπαπ]καρινῖηρ) π/ηΙοὮ 15. πα οοπιρ]επιεπί οὗ 411 τας 
Ῥταγοτ (ορ. ΡΗΙΙ. ἵν. θ, ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετ’ εὐχαρι- 
στίας). Απριβίηθ, ὙΠῸ Ἰηίοτρτεῦς 16 ποτ οὗ {1ο Ἐπολαχ]ςί, ππάς- 
βἰαπᾶς ὮΥ ἴ]ιο {ηχοο Ῥγοσθάϊπςσ ἴ6ΥΠΙΒ ο Πἐατσῖσα] ΥαγοθΥ5 Ώ6[οχο {]ια 
οοΠΒΘΟΥΑ{ΊΟΠ, αὖ {ο οοΠβΘΟΤαΙΟΠ, απᾶ αὖ ἴμο Ῥ]θββίηρ οὗ {ο «οηρτερ8- 
Ποπ, τεβροσἶνε]γ (1}Ρ. οκ]Ικ. (11χ.) 16). ΤΗΙ8 18. δὴ απαολτοπῖρδπα. Το 
6Η πρ, Πθη, 6 1αΥ (1) να ΟΥσθη, τορατᾶ {ο ἴοαχ ποτάς ἃ5 
ατταηρεά ἴῃ ΑΠ αβοοπάΙηρ 560816: Π6 ποθᾶγ βαρ] δῦ (δέησις) 85 ε 
ρο88 ΟἹ 15 16 {ο 851 {οχ Ίαχρετ Ῥ]οβδίησβ (προσευχή), δι)! ἔλεπ ὈΘοοπῃ- 
πρ Ῥο]ᾶ Ίο Ῥγοβοηίβ Ἠ1β ἔντευξις, Νο] Ῥοΐπρ ρταη{εᾶ, Ἠΐ5 ἀεγοίῖοη 
1ββαθς ἴῃ ἐλαπ]κβρ]νίηςσ. Ον (9) νο πΙαΥ 1ΠΟΤΘ ΒΙΠΙΡΙΥ {α]κθ 16 γγονά» 
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ἴῃ ὑτψο οοηὐγθϑίθα ῬαϊΥ5, δέησις Ῥείπρ το]αίοᾷ {ο προσευχή 85 {π6 ρδγ- 
ὑϊοι]αν {ο ὑπ Ρεπογα] (866 ΒΡΗ. τί. 18), απᾷ ἔντευξις ἰο εὐχαριστία 88 
Ῥαΐϊδίοη {ο ἐπαπκεσινίης. 

ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων. ΤΠΙΒ 15 ὑπ6 Καγ-ποίθ οὗ Οαὔ]μο]ίο πγοτςΠΙρ, 
Ῥετῃαρς επιρΠμαβίβεᾶ Ἠετα 1π τθ6ίΘ6ΙΘΠΟΘ {ο Π8 ρτοπΊπρ οχο]αβίνοποςς οὗ 
ἴμο Ἠετοίίσα] βθοίβ. Ἑπύ 16 15 απ εἰεπιεπί οὐ οτθΗΙρ γη]ο]ι αἱ παγς 
πεεᾶςδ επιρηαβίβ {π πιορ οὗ ούτοβς απᾶ αἰ ΠΟ], α5 16 15 ὕΠεῃ ΥουΥ 
ο/ὔύεη πορ]εοῦεᾶ. ΟΡ. ἩΡρῃ. νΙ. 18. 

2. ὑπὲρ βασιλέων, “70. [ΐῖπρε”; ποὺ "ἴον ἐο Ἰάπσα, 5 Βδ1 
Ἰη[εγρτεῦεά, ΒπάΙΠρ Ἠθγθ ἃ ΤΕΔΕΟΠ {ΟΥ Ρ]αοϊπο {πο Ἐρίςίε]ο ἴῃ {πο {16 
οὗ {πο ΑπΠίΟΠΙΠΘΒ, ΏΘη πο ΕΠΊΡΕΥΟΙ5 αΠαγες {Π6 {Ἠτοπθ. Το Ρταο- 
{16 6, οοπιπηεηᾶθΡ]ο αὖ 811 6ἴπιες απἆ ποῦ νπλοαῦ ρατα]]εὶ ἵπ ἆονδῃ 
ἨΙΦ{ΟΥΥ (566 Έστα γΙ. 10 αηπά 1οβερΏας, Β. «Τ. ττ. 17. 9), νας οβροοΙα]]Υ 
Ἱπροτίαπί {οι Οµτ]βί8ηΡ {ο οΏβεττε 1 εατ]Υ ἄαγς, ηδη ἐΠεῖχ αλ {αᾶο 
ἴο {πο βὐ8ΐ6 τε]Ιρ]οη αχροβδεᾶᾷ {παπα {ο {πα 5αβρίοῖοη οὗ ἀἱβ]ογα]ίγ, αππᾶ 
16 γα θη ]ν Ιπβἰβίεᾷ οἨ ΒΥ ἴμο εατ]Υ Αρο]οσίβίς (6.5. Τετ. 4γοῖ. 80, 
81). ΕΤΑΥΕΙΒ [ΟΥ̓ ΤΙΙΘΥΒ 81θ ἃ οοπβρίοποα8 {εαίατο ἴῃ {πε οατ]γ Πέατ- 
6ἱ68. ΟΡ. 8180 Ώοπι. κ. 1; 1 Ρεῦ. Π. 18, απᾶ Τὺ. 1, 1. Ῥο]γοατρ 
(8 12) τερεαίς ἴπο Ιπ]αποίίοὮ, αρρατεη{]γ πνῖζ] τοίθγεηοθ {ο {Π|5 ρ8β5αΡο. 
1 ΜΠ] Ῥο τεπιεπιβετεᾶ {παί Ἀθτο πας {Π6 τεϊση]ηπσ ΘΏΙΡΕΥΟΥ ΊΥΊΘΠ 
ού Ῥαα] ψγούθ {ῃμεβο πογᾶς, ΥΠΙΟΗ αἀάβ ἴο {Π6 πιρτθββίγεησβς οἱ {Π6 
ΙΠ]αηοίΙοἩ. 

καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, αἲῖ ἐπ αιέ]ογί; ἴον ἴπο ρῇτδβθ 
ΟΡ. 2 Μαοο. 11]. 11, ἀνδρὸς ἐν ὑπεροχῇ κειµένου, απᾶ 566 1 Ῥεΐ. 11. 18. 
ΤΠῸ6 Τιαῦϊη γεΥβδΙΟΠΒ ΤΌΠΟΥ χιΐ ἴπι διιοζἰπιἰίαίε δέ. 

ἵνα κ.τ.λ. εχρτθβςθς {Πο Ιεαάῖης ἐποιρ]ί ἴῃ Βίαΐο ΡΤαΥΟ6ΥΒ. Τ119 1ᾷθα 
15 ο]εαχ]γ Ὀτοιρβί ουὖ ἴῃ ΟἿΥ Ῥταγεν ἴον ὑπ6 ΟΠ ΜΙ δηῦ:... ουν 
ΩπεεΠ, ὑπϑὺ απᾶθί ΠΟΙ 76 ΠΙαΥ Ῥο σοᾷ]γ δηα απ] ]Υ σονειπαᾶ.”. 
19 αἰδβύυϊηούϊοη ἄτανη ὮΥ Θοτητηθηὐδύουβ θθύνθθῃ ἤρεμος απᾶ ἡσύχιος, 

ἴπαί ἴπο ΓΟΥΠΙΘ6Υ Του {ο Γγαεᾶοιη {ποπα ἐτοπβία ιοἰἐ]οιέ, τα ἴ]ο ]αΐΐου 
ἴτοπα {χοιρ]θ τοϊε]ῖπι, 18 Ἠατᾶ1Υ {ο Ῥο ργεβδεᾶ. ΤοΥ {Πε Ιαΐΐετ νοτᾶ αρ. 
Τ]αΐ[ο)Β ἡσύχιος ὁ σώφρων βίος (ΟΠπαγηι. 100 8). 

ΤΠ6 ποτά εὐσέβεια 681158 ΤΟΥ βρεοῖα] πούϊοθ 85 Ῥεῖησ οη9θ οὗ ἃ σγοὰρ 
οὗ ποτάβ οοσουττίηρ ἵπ δὲ Ῥαα”ς νυιθηρ ἴον π6 Βγβί πιο ἴῃ {ῃ6 
Ῥαβίΐοτα] Ἡρ]βί]ες5, πα {πετα πβεᾷ ταρεαθεάΙγ. Τη {μεβε Ἰείίετς εὐσέβεια 
οοσατβ 11 {πιθβ, εὐσεβεῖν 9Π66, δ) εὐσεβῶς (ν]ος, ἴπο οΏη]γ ΟΥ̓ΠΘΥ 
Ιπβίαηςθβ 1η {πο Ν.Τ. οὗ {Π|656 ἴ6τπας Ροΐπρ 4 1Π 2 Ῥοίϑυ απᾶ 2 1π Δοίς; 
6 Ἠα8Υθ 8150 εὐσεβής ἴῃ Αοΐς χ. 2, 7, χχῖϊ. 12, απᾶ 2 Ρεῖ. 11. 9. ἜΤ]εςο 
ΝΟΥά5 81θ αἱ] {οαπᾶ 1η {πο ΤΙΧΧ., τ ἢ σγοαίεΥ ΓΥΘ4ΊΘΏΟΥ [ἢ {πο ]αΐετ 
ὈΟΟΚΒ; απᾶ, Ιπάθεᾶ, 8Τθ6 ΟΟΠΊΙΠΟΠ ἴῃ «ἄπτθε]ς ΠΜεταίατοα, ὈοίἩ οατ]γ αιιᾶ 
Ἰαΐο (6.5. ἴῃ ΕΠΙ]ο απἆ 1 οβδερΏαβ). ΤΠαῦ {Πεγ τοῦθ ση ηῖη δύ Ῥαα.ς 
βρπετο οὗ Κπογ]εᾶρο ἵ5 {πας αββατοᾶ; απᾶ, 85 ἃ πια/{ί{εΥ οὗ Τα6οἳ, Ίο Ώας 
{πο οοιτεβροπά(ἴπρ ΤΟΥΊΏΙ5 ἀσέβεια ἃ ἀσεβής ἴῃ Ποπιαπδ. Βεαὺ ἢν Π6 
ϱΠοι]ά ποὺ ἢϑνυθ αβοᾷ {παπι Ῥείοτο απᾶ γεί 5Βῃῃοι]α τι58 {παπι 50 οἴϑθῃ 1Π 
{μες Ια{εςί Ἰοίίοις 15 απποΏρ {Π6 πηβο]νοᾷ ΡτοβΙεπι5 οἳ {πο ΡΗταβθοΙοΡΥγ 
οἵ ἴπο Ῥαρίοτα]ς, αἰ που οοττεβροπάΐηςσ Π{θγατγ ῬΠαεποτπεπα Ἠαγο 
Ὄθευ ο[ίεη οὐβεγγεᾶ (566 Ππιίγο. Ὁ. κακν].). Τὸ 18 ποτίῃ τεππατκίησ 
ἐμαὺ 815 στοπρ οὗ ποτας 18 αἰτηϊ]ατ]γ ΡτοπηΙποπ{ ἴῃ ΒΟΟΚ τν. οἱ {ο {υγ ζ- 
ἰΐπε Ογαοἰ68 (εἶν. 80 Α.5.), 85 ἀεδιρπαίίηρ {πο εἰεοῦ οἵ ἄοά. εὐσέβεια 15 
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8, ΤΟΥ͂Θ σοπΠθτα] Ἱγοτᾶ ἐπέ) θεοσέβεια (566 11. 10) απᾶ 15 α]πιοδί εαπῖνα- 
Ἰθηῇ {ο {πα Τιαδίη Ρίεία», ἄπο οδίεεπαι οἵ 54ΡΕΥΙΟΤΒ, Ψλδίμαν ΠΤ ἢ ΟΥ 
Ώ]ν]πο, 8116 θεοσέβεια 15 τοδίτιεθεᾶ {ο αοα 88 105 ομ]εοί. ἩἨονψαενοατ 1Π 
ἴμο Ν.Τ. εὐσέβεια 81Υ5 85 τείετοησο {ο ἄοᾶ; απᾶ ἴῃ ἐπ Ῥτεβεπί 
Ῥ8ββασε {Πῖ5 15. Ὑ611 Ῥτοιισπί ους Ὦγ πο Ιαχίαροβίιβοη οὗ σεμνότης ; 
σεμνότης πιαη][θβίβ 1561} Ὁγ ΟἿἿ 4εΠπΙΘάΠΟΙΣ ἴῃ Ἠάπιαπ βοςΙείΥ, εὐσέβεια 
Ὦγ {π6 Γα]β]πιοπί οὗ ἀπίγ {ο ἀοάἀ. Τη {Π6 Ἰαΐεντ ἆαγς οὗ Αἰπαπαβία5 
εὐσέβεια Ἠ8ᾶ αἰπποδύ 60Π1θ ἕο Ὀ6 εᾳπἱνα]επύ {ο ογί]οάοσή: απᾶ ΑΥ1π|5, 
υπ ζίηρ {ο Ἐτπδεδίας, Ῥ]ασ5 αροηπ {π15, επᾶῖπς Ἠἱ5 1είίον να πο ποσὰ 5 
ἀληθῶς εὐσέβιε. 

σεμνότης 15 8150 Ῥθοι]ῖαχ {ο {1θ5θ Ιεἰίετς (566 11. 4 απᾶ ΤΊ, 11. 7) ; 
φταυϊίῃ Ῥεβί οοπναογ5 ἴπα ΙΠΕΒΗΙΠς, Αη ΙΠίΘηξδο οοην]Ιοβῖοη οὗ [88 
ΒΘΙΪΟΌΒΗΘ658 οὗ Η{6, απᾶ {πε ΑἸ αν οἱ τοαΠβίηρ ἴ]ο ΟἨτίβαπ 1468] (568 
ποίθ οἡ ΤΊ. 1. 7). Οπε οἵ {με τεδο]π{ΙοηΒ δεί ἄονη 1π Ὦχ ῬΆΒΘΥ Β Ρεπ]- 
{οηί]α] τα] ας ““ο ρταγ ἀαῑΙγ 1οΥ σεμνότης 1": απᾶ πο απᾶετ]γίησ 
1άθα 15 οπο ὑμῦ πιαδί ποὺ Ῥο Ιε[ί οαὐ οὗ αἱρῃί, ΒΙἱ5Πορ Βα 6.5 60Π]- 
πηρηΐ ΟἨ {θε ρᾶβ5α6ο, ὑποιρὴ Τε {α]κα5 πο αοοοππίέ οὗ {1ο σοπ{εχί, 15 
1056} α βἶσηα] ΕΧΤΠΙΡΙ6 οὗ 516Ώ σεμνότης : “Τί 15 Ιπιροβεῖρ]α,᾽᾿ 6 5805 
(6ογπιοπ5 οπ Βιθϊίοε Οεσαβίοης, Υ.), "το ἀεβοτίρθ {16 βϑπογα] επ ΒΙΘΗ 
Ῥτονίάεπος ας αρροϊπθεά τ {ο αἶπι αὖ 1π ΟἿΣ Ῥ8βρασο {μτοασ] {πα 
Ῥγθϑθηῦ ΜΟΥ] ἴῃ 110Υθ θχρτθββίτο ποχάς {]ιαη {Π 656 Υ6υΥ Ρ]αῖἵη 9165 οὗ 
ἴλο Αροβί]ο....Το ἴοαᾷ α φιίεί απιζ ῬεασεΓιῖ ἴἶ[ε ἄς. 15 ὧῑαο π]ο]ε ὑπμαῦ 
6 Ὠαγθ ΏΥ 1685ΟΠ ἴο Ὀ6 «οποθγπεᾶ ἴου. ΤῸ {ῃ15 {πο οοπβΗ (απ ίοη οὗ 
οἳχ ηδίαχθ οβΥτί6Β 5; απᾶ ΟἿΥ εχίογπα] οοπςΙΙοη 15 αἀαρίεά {ο 15.3 

9, 4. ἨΏΕΙΑΒΟΝ5 ΕΟΒ ΤΗΕ ἘΟΒΕΕΟΙΝά ΡΙΒΕΟΤΙΟΝ ΤΟ ΡΒΑΣ ΕΟἨΒ ΑΙ], ΜΕΝ. 

8. τοῦτο καλὸν καὶ κ.τ.λ. Τις 8 σοοᾶ απιᾷ αοζερἰαῦῖε ἐπ ἐπ εἰσ] 
ο ἄοᾶ οἵ δανίοιγ. ΤΠῸ γάρ οὗ {πΠ6 τεοεῖνεᾶ ἰεχί 15 ΠΠΠΘΟΕΒΒΒΙΥ απᾶ 
15 ΙηςαβΠοἴϊεπ{]γ βαρροτίεά (566 οτΙό. ποίς): τοῦτο τ6ίει5 Ῥαο]κ {ο υ. 1, 
νυ. 9 Ῥοϊπσ οὗ {6 παίατο οὗ α Ῥατεηίμθϐίς. 1Τύ 15 ἃ ᾳπθβίοη πΠείΠογ 
Ῥοΐ] καλόν απᾶ ἀπόδεκτον, ΟΥ ΟΠΙΥ {Π6 ]αΐΐεν ποτ, γα {ο Ὦ6 {ακεη ψ ἢ 
ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ. ΤΠε ρ8ββαρο πβπα]]γ οἶθεά α5 ἴῃ ροϊηΐ 
15 9 Ο0Υ. υΗΙ. 21 : προνοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ µόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλὰ καὶ 
ἐνώπιον ἀνθρώπων. Απᾶ ἴμετε 15 πο ἀοταῬί (λαῦ καλόν ἴῃ {6 Ῥτεβεπύ 
Ῥᾶββασο πιῖφ μέ η κο ΠἹ8ΒΏΠΘΥ Ὦθ ἔβθη τὶ ἴμο Τοον1πρ ἐνώπιον. 
Βαΐ 15 Β6εΠΙΒ ΒΙΤΠΡΙΕ6Υ {ο 8 κα καλόν Ὦ} 1856], 5 πιατ]Ίησ [Π6 1 1510 
οχοε]Ίοπος οὗ Επο] ῬΡΙαΥΕΥ5 ἃ5 Π056 1 ᾳπθβίῖοἩη, ἴπο Αροβί]ε ροΐπρ οἩἨ 
{ο αἀά ἰ]ιαί {εγ ατα βρθεοία]]γ αοοερίαθ]θ 1η {ο βἰσῃύ οὗ ἀοἆ, {86 
Ὀηπϊνογβα] ΒανΙοῦτ. 

ἀπόδεκτος 15 {οιπᾶ ἴῃ {ο ἄτοε]ς ἘΏϊΡ]ο οπ]γ Ἠοετο απἆ ἴῃ ν. 4; ορ. 
εὐπρόσδεκτος οὗ Ἠοπῃ. χΥ. 10. 5.66 ποίθ ΟΠ ἀποδοχή (1. 15). 

Έοχ ἴλο Ῥηταξο αοά οι Φανίοιτ, 5866 ἴ]α ποίθ οἩ 1. 1: Ίογο {Π6 
οχρτθββίοη Π85 Ῥεσπ]ῖαχ ροϊπί απᾶ ἔογοθ, απᾶ 15 Εατίᾖον ἀεβποεᾶ Ὦγ ἴ]ο 
ποτά υ]ο Γο]]οἳν. 

4. ὃς πάντας κ.τ.λ. 10086 εὐἱϊὶ 1ὲ {9 ἄο. ὅς 15 Θα πἱνα]οηί {ο ψεῖρρε 
οι, αὐτιὰ Ἰηὐγοά 068 ἃ 6Ί81βθ εχρ]απα{ουΥ οὗ δῦ Ίαβ8 Ῥτεοεάθά. θέλει, 
πού βούλεται, 15 ὑΠ6 ψοτᾷ 864 ; ποῦ ἃ βἶηρ]ο Ώ]νίπα γο]ίοα, θα {]θ 

1 ΤἸμάάοι» 1.17.6 ο Ῥιίδομ, ττι. 106. 
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σεποτα] ραγροςο οὗ ἄοᾶ, απἰοσεάεπί {ο ιαπ» τι86 οὗ Ἠ1β σταοο, ἶς Ἠθγα 
η {μα Αγροβί]ο’5 Ὁπουρῃύ. ἸΝμαίενετ Ῥο {πο α]θππαίθ ἴββιο ἴῃ {αοῦ, [Π6 
Ῥ]νίπα Ιπζεπθίοη 15 ἰπαί αἷΐ πιεη βΠα]Ι Ὦο βαναοᾶ. ΈΤ]Παῦ ἐς Ὠϊνίπο 
ΙΗΕΠὕΙΟΏ π18Υ Ῥο (Ἠννατίοά Ὦγ ππαπ’5 τηῖςαβο οὗ 8 γ6ο ψ!]], 16 Ῥατί οὗ 
«0ῃθ ρτοαί ΤΙΥΡί6ΙΥ οὗ 601}, αποχκρ]αϊηθᾶ απᾶ Ιποχρ]σαδ]ο; θαὺ ἐπα 105 
Ῥοσπίγ 15 πού οοπβπεᾶ {ο ρατβοπ]αΥ 1ασθς5 ΟΥ πα ᾽ν] τι815 θαὺ {α]κος ἴῃ 
ἴμο ἩΠοΙθ γᾶθθ οἵ τηϑῃ, 16 Οἱ ὑΠ86 ν6ΥΥ 6566Πσ6 οὗ {πο «οβρα]. ΟΡ. 
Μαϊ. ν. 46: Τι. 11. 11. Τὸ 15 ροββίρ]ο ἐλαίῦ οογία]π [οχπιβ οὗ 
ποβίϊο ἨΘΓΘΒΥ, ὙΠΟ Ἠε]ᾶ ὑΠαῦ εργα] οἸαβςος οὗ πΙθΏ, {πο πηϊηϊ- 
Μαἲεά δα αππρβρίτιαα], ΔΛ 6 Ιποαραδβ]α οὗ βα]ναίίοη, 416 Ίθγο αἴπηθᾶ αὖ; 
Ότπῦ {πο 1ηἰγοαποίϊοη οὗ Πο βίαἰεπιεπί οὗ {π6 Ὀτοπᾶ {1 οἵ {1ο (.οβρο] 15 
ϱαβΠοιεπί]γ οσρ]α]πεᾶ Ὦγ ἴῃο οοη{εχί. ὮῬ6ε, ΠΟΕΥεΣ, Ιπίγοᾶ. Ῥ. 1111. 

καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. ΤΊ}15 15. ἹπβεραγαΡὈΙγ οοπποσθεᾷ 
ὙΠῸ σωθῆναι; {πὲ Πιο 15. οΏΙΥ τϑαομθα {Ἡτοιση ἐπε Τγιέι, ΠΟ 15 
86Ο {ιο Ἰζαψ. ΟΡ. αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωςίν σε τὸν 
μόνον ἀληθινὸν θεόν κ.τ.λ. (1ο Χν. 8). ἐπίγνωσις 15. ο ὑΠΒΟΙΟΌΡΗΙΥ 
Ῥαα]πο ποτᾶ. (8860 ΗΡΗ. 1. 17; ΕΠΙ. 1, 9: Οοἱ. 1. 9.) ἜΤ]Πο ῥῇῆγδβθ 
ἐπίγνωσις ἀληθείας ΟΟΟΌΥΒ {Πτίοε ασαῖπ 1Π {πο Ῥαδίοτα]ς (9 ΤΊτη. 11. 96, 
11. τι ΤΙ. 1. 1: ορ. Πεῦ. χὶ. 26, απᾶ ῬΠΙ]ο Θιιοᾶ οπιπ. τγοῦ. 11), απᾶ 
15 βἰση]ῃβοαπί οἵ ὑπαῦ αβρεοῦ οἳ ἴπο (οβρα], νο παατα]]1γ 6ΟΠΙΘΡΒ 
1Π{ο ΡΤΟΠΙΙΠΘΠΟΘ, δη 105 πια 1] 10) ΟἹ Ῥετνθιβίοη Ἰαδ Ῥοσαπ {ο ]εαά 
ΒοΠ15 αδίταγ 1Πίο ἨεΥ6ΡΥ. 

5---, ἘΤΒΤΗΒΕ ἘΕΑΘΟΝΡ ἘΟΕΒ ΤῊΝ ΡΟΟΤΗΙΝΗΕ ΤΗΑΤ ΑΙΙ, ΜΕΝ 6ΟΜΕ 

ΙΤΗΙΝ ΤΗΕ 8600ΡΗΕ ΟΕ ΟΡ 8 ΒΑΥΙΝά ΡΌΕΡΟΒΕ. 

ΤΉ 656 ατε {χθεί[ο]ᾶ, (1.) ἴπε ιν οἱ ἀοᾶ, (11.) [6 ΤησαγπαβίοἩ, δᾶ 
(111.) ιο Αἰομπϑυηθηῦ οὗ ΟΠ γυιδύ. Τὸ ὕδκα ὑΠ61} ἴῃ οτᾷστ: 

(1.) δ. εἷς γὰρ θεός, [07 ἄοά ἐδ οπ6. ΤΗΙ8 15 οΘοπηθοίθα Ππππιθᾶ]αξε]γ 
ὙΠ ν. 4, απᾶ οπΙγ ΙΠΙΥθοΒΙΥ τι υ. 1. ΤΏ Ὁπιια οἳ ἀοᾷ ν88 
Ἰηᾷθεᾶ ὑπ οοηίτο οὗ πὸ Ἠοεῦτοιυ το]σίοη, Ὀαὺ {π6 1πἴρυθηοθ Ίθγθ 
ἀετινεᾶ {οτι 16 τγὰ8 ποὺ 56] -ονιαθηῦ {ο {ο τηϊπα οὗ πο 67. Τὸ Ἠῖπα 
1εΏοταὮ γας ὑμ6 αοα οἳ πΠ6 οἩοβδεηπ Ῥεορίθ, απᾶ {πο οχο]αδίοη οἵ 
ἀαπί]]ες ἔτοπι Ἠ15 ρτ8αοθ απἆ Ῥοπτπίγ ἀῑᾶ ποὺ ργθϑθηῦ 1{561} ας 5ίταησο 
ΟΥ̓ Ιποοηβϊδίεπ{ τὰ πο οΠαγασίεγ οὗ ἴπο Βρτθπηθ. Βαὺ νπεη 10 18 
8ΏαΙΥ5εᾶ {πο οοποερίῖοη οὗ πο Ὀπϊίγ οὗ ἀοα 15. Β6θῃ {ο οαΤτΥ πΙἩ 10 
ἴπο {ταίῃ ὑπαὺ πο Βαρτειηθ β{απᾶς 1η [6 6ατηο π]ῆγηαίε το]α{ῖοη {ο α]] 
Ἠ[1β ογθδαίἩτες, δηα {λαῦ Ηϊς Ώϊνιπε ῬἩπτροβες οὗ ἰόν απᾶ ΠΠΘΥΟΥ πιπδί 
οπιῦτασο 811 πιαπ]κ]πᾶ. Βο 5ὺ Ῥαα] οχρ]αῖης 1π Ῥοπι, 11. 90 ὑπαῦ αἀοα 
15 188 αοά οὗ ἀεπίϊ]ε α5 πε]] α5 /6ΥΥ, εἴπερ εἷς ὁ θεός, ὃς δικαιώσει περιτο- 
μὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως; ΕΡ. 8159 Ὦοπῃ. ΣΧ. 12. 

(11.) Έ]ιογα {8 αἶδο οπιθ πιεάἰαίογ ὑείιυεεπ ἄοά απιᾷ πιεπι, Ἡ ἴπιβα[[ πια, 
6ιγίθὲ «Ἰσδιδ. Α8 {ποτε 15. οΠΙΥ οπθ ἄοά, 5ο {Πετο 15 οΠΙΥ οπο δ {ο 
ἀοά: “Νο πιαη οοπηθείΏ ππίο {πο Ἠαίΐμοτ, Ῥαῦ Ὦγ Μα” (οπή χῖν. ϐ). 
Οµτ]ςί 15 {Πο οπ]γ Μεάϊαίοτ (πε τηϑαϊδύϊοη οὗ βαϊπίβ οΥ ΔΏΡ615 15 απο 
πηβοχϊρίπτα]), δα Ἠε ΊἸαβ, η Ῥεοοιηϊῖπσ Τη, {ακειπ αρ 811} Ἠαππαη 
παίαχθ 1Π{ο ἨΙπηβεΙ. Τὰ Ἠϊπι 811 πιοη 816 τη) πρ, δα 5ο ΗΘ 15 
{πο τορτεβεη{α{1νε, ποὺ οὗ {815 οὐ ὑμαῦ τηϑῃ οΠΙγ, Ῥαΐ οὗ 411 τη Κι πα. 
Της, αραἰπ, αἷΐ τηϑθὴ ἴῃ Ηϊπη “5811 Ὀ6 πιαάο αἰϊνθ᾽᾽ ; {λαο εανῖης 
6ταοθς οὗ ὕμ6 Ἠίΐδει Τιοτᾶ αχ Ῥ]ασεά νι χο τεβοὮ οὗ 8411. ΤῊϊβ 



42 1. ΤΊΜΟΤΗΥ. πες 
16 ο]εατ]γ Ὀτοισ]ηί οτί ἴῃ ἴμπο πνοτάβ ἄνθρωπος Χρ. Ἴη. αὖ ἴ]ιο οπᾶᾷ οἵ 
ἴπο εἸαπβδθ. ΟἨΠτῖιεί 15 πού α τπαἩ, Ῥαἳ πιαπ ἴῃ {πε ν]άερῦ 56η56. 

Τηο {1519 μεσίτης πααδί ποὺ Ὀ6 οτοετ]οοκεᾶ. Τη «α]. 11]. 19 1ὖ 15 πβοᾶ 
οὗ Μοβος (85 1Π {16 4 5βιιπιρίίο Ἠοιφ»ίς, 1. 14, 111. 19, απᾶ ἵπ ῬΗ{]ο, γι. Μο». 
11. 19): Ῥαί {τεαπεπ{]γ ἴῃ Ηεβτεψβ οὗ οἳχ Τιοτᾶ. Ίπ {πε Ἰαΐίει Ἐρίςί]ο 
16 15 α]φαγς {οαπᾶ ἴῃ οοπ]αποβίοἩ η διαθήκη. 1η {Π6 ρτοβεηί 0856 
16 15 τδεᾷ ΤΠΟΤθΘ ΒΙΠΗΡΙΥ ὕμϑη ἴῃ αἴίλετ οὗ {πο οἴπει ἘΡρ. θα Ὁ 
Ο6ς1ΥΒ, απᾶ Ιπάϊσαίες (]λαῦ ας {ποτθ 15 ΟΠΙΥ οπε τηϑαϊδύου οὐ σο-Ώθείψεθῃ 
Ῥείπνεεη ο απᾶ ΠΙΒΗ, 50 {πο νΑΥ οὗ πιεδΙαίοπ πηπςί Ὦο 811Κ6 ορεΏ {ο 
411. ΤΠ 15 ῬτοισΠῦ ού {οταῖρ]ν ὮΥ {πο δαα!ίοη οὗ [Π6 γγοτᾷ ἄνθρωπος 
(ιοί πο ατήο]ε) αὖ {πε επᾶ, ΘΟ Ιπγο]νες 1η 1{5ε]Ε, α5 Ἆας Όθει 
ΒΗΘΥΠ, 86 ππΙΥθιβα] Ῥουπίγ οὗ πο ΤἸποαγηαίοη. Τὺ 15 ῬΡΟΒ51016 ἐπαί 
ἴθγο νας5 Ἠθγο Ῥτθβδεπί {ο δύ Ῥαπ])5 πηϊπᾶ {πο οοπίταξί Ῥοίνθεη Μοβες 
ἴ]θ μεσίτης ἴον ἴπο 16ῳἩ5 οΠΙΥ, απᾶ {πο ἸΓοάίαίογ οἱ α πει οουεπαπἰ 
(ΠεΡ. ἰκ. 15), πΠοβε πιεάΙβ6]οη γγαβ [οι 811 πιαπχκπᾶ, 67 απᾶ ἀεπίΙ]θ 
8]κο. 

(111.) 6. Τηο ἐπιτᾶ ἀοοίτιπα] ΤΘΔΡΒΟΠ {ΟΥ {Π6 βα]ναδ]]{γ οἳ 811] τηθη, 
15 {πο ΠΙΥΘΙ58] Ῥάχροβθ οἱ {πο Αἰοπεπιεηῦ: ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον 
ὑπὲρ πάντων. «θδας ΟΠτΙβί σαΥψο ΗΙΠΙΕΕΙΕ 8. ΤΑΏΒΟΠ ΟἹ Ῥε]α]{ οὗ αἱ], 
απ Ἠεπσο ὙὙ6 πιαΥ οοποε]αᾶς (παῦ 16 15 ἀοά”5 ν]] ἴαί αἲ] εΠοπ]ά Ὦο 
βαγεᾶ. Τ]ηο ῬΡΗταξεοΙοςβΥ ὙΘα 765 οαταία] αἰἴεπίίοη. ὁ δοὺς ἑαυτόν, ΗΘ 
σατο Ηίπιδεί{, ποῦ ΠΙΕΤΕΙΥ Ηἰΐβ θοαΐμ. ΟΡ. ἄαἰ. 1. 4, 11. 20; ἨΡρῃ. ν. 2; 
ται, 1, 14, ὅο., δια δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν (Μα!0. 
χχ. 28 || Ματ] χ. 45). ἀντίλυτρον 15 8 ΤΟΥ οοουττίΏϱ οΏΙγ Ἠθγε, {ποαρ]ι 
{πο {α]] πιεαπίπςσ οὗ 10 ἵ5 οοπίαἰπεᾶ 1Π {πο ρ8βδασε Ἰ]α5ΐ οἶιοᾶ ἔγοπι {πο 
(.οβΡρο]6β; {πε ἀοοίτίπα] Ῥεατίησ οὗ ἴπο ῬτεροβΙδίοπ 15 ὮΥ ΠΟ ΙΠΘΑΠΕ {ο 
ρο Ἰοϑὺ βιρῃύ οὗ. Πο πβαα] Ιαηρπασο οὗ πο Ν.Τ. 15, ὑμαὺ ΟἨτ]ςδί ἀῑεᾶ 
ὑπὲρ ἡμῶν, 1.6. οπι οι ὐε]ιαὶ{; Ὀὰὺ αὖ Μαΐθ. χχ. 28 {πο Ῥτερ. ἀντί 15 
ἀβεᾶ. Ησοτθ νθ Ἠαγθ {19 οοπιροιπἆ ἀντίλυτρον Ῥτεοθᾶϊης ὑπὲρ πάντων, 
πΏΙοὮ 5ασροδί5 ὑπαὺ ῬοίἩ {πε εἰεπιεπί5 τερτεβεπί{εᾶ ὮΥ ἀντί ἱπδίεαᾶ οἔ, 
απά ὑπέρ οπι Ὀε]ια[{ οὗ, πιαδὺ εηίετ ΙΠίο 8ΠΣ Βοτιρίιτα] ἴπεοτγ οὗ {86 
Αἰοποιηθηῦ. ΟΡ. 4 Μαοο, τί. 29. 

τὸ μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις. Ί1ιε ἐεβεπιοπι πι {8 οιῦπι 86ᾷΒΟΠΒ. 
Τ]οαρε ποτᾶδ 81ο ρατεπίμείϊσα], δηα 1 αρΡοβΙΙοἩ 6ο α]] ὑπαὺ Ἠαβ σοπθ 
Ῥθίοτθ. τὸ μαρτύριον 18 εᾳπΙνα]εηῦ ὕο τὸ μαρτυρούμενον, ο ἐΐπς ψΏΙΟῊ 
15 {ορ βεᾶ {ο, {πο ρατροτί οὗ {πο ΟΠΙτοΠ’5 νήίηθβΒ. ΤῊ στοαίῦ δαΏ]θοί 
οἳ {ο {868ΙΠΙΠΟΏΥ {ο Ὦο Ῥογπθ ὮΥ {πο ΟΠΊΤΟἨ τοπ 3Ρθ ἴο ασο 15. ἴπθ 
τ ϊνουβα εν οὗ Βεάσπαρίίοη {Πτοιρῃ {πε Οπ6 Μεάϊαίοχ. Τ]ε απἰθορᾶρη{ 
15 ηοῦ ΙΩΘΙΘΙΥ ὁ δοῦς.. πάντων, Ὀαῖ {πο νηο]θ οὗ Υ6γβ65 4, ὅ,θ. ΤΠίβ 
ΨΙΓΠΘΒΒΘ γ/α5 ποῦ οὗ α οἨατασίοι ΠΠΙΟἩ οοα]ά Ἠανο Όθοηπ Ῥουπο ὮΥ {Π6 
σον 5 ΟΠάΤΟΗ;Σ 16 8 τεβογγεά ἴον {πο ἀἱδρεηβαίίοηπ οἵ {ο (ορρο], 
καιροῖς ἰδίοις. 
Πο {ἔογπα]ᾶ καιροῖς ἰδίοις οσσατ5 ὑγγ106 ασαΙΠ ἴῃ ἴπο Ῥαδίοτα] ΕἸ 15.165, 

αὖ 1 Τϊπι. νι. 16 απά Γή. 1, 8, ἴῃ {Π6 ΓΟΥΠΙΘΥ οὗ πΠ]σο Ῥαββασος ἴ]θ 
ΥΘΙΘΥΘΠΏΟΘ οἵ ἰδίοις 15. ο]εατ]γ ἀεβηαᾶ Ὦγ πο οοπ{εχί {ο ἄοά, πο βαΏ]θοί 
οὗ {μ6 βεπίθηςσθ ἴῃ 68Ο 6856. Ἠοτο (α5 αὖ ΤΙύ. 1. 8) 10 16 ΒΙΠΏΡΙΥ ἐπ ἄιιε 
866 8018 88 ἴῃ 68]. γἱ. 9, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ κ.τ.λ., πα ἴπο οὐὐοοκ 15 {ο {Π6 
{αίατο οἳ π6 ΟΠαΤΕΙ. 

1. εἰς ὅ. 50. μαρτύριον. 



ΤΙ. 8. ΝΟΤΗ, 43 

ἐτέθην. Τηο Αγρος!1]ο”5 παϊπϊβίτΥ πῶ πού 5ε]{-οΏοδεπ. ΟΡ. οἹ. 1. 12, 
θέμενος εἰς διακονίαν ; ἴ]ο ΘΗ Υ6 οἶααςο 15 τορθαίθᾶ 2 Τΐπι, 1, 11, εἰς ὃ 
ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλο. πο επιρῃαθίο ἐγώ 
βΠοτ]ᾶ ποῦ Ῥε οτετ]οο]κεᾶ. κῆρυξ 15. ΟὨΪΥ [οαπᾶ ἵπ πο Ν.Τ. ἴῃ {Π 688 

“ὔνο Ῥ85β8ρ65 8η8 1η 2 Ρεῦ. 11. ὅ, νηεγο 1 15 πβεᾶ οἵ Νοαμ. Βαΐ κηρύσ- 
σειν 15 ἃ ΟΟΠΊΠΙΟΠ Ῥαπ]ϊπο ποτᾶ; 566 6.0. ΤΟΥ πα οο]]οσαίϊοη οὗ κῆρυξ 
δια ἀπόστολος, ΒΏοΙῃ. Χ. 16: πῶς κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; Α5 
κῆρυξ ΕΧΡΙΘΒΒΘΡ Ἠ]5 ποτ], 50 ἀπόστολος (Π6Υθ ϑθα 1η Π6 ΠΙΡΉΘΥ 56Ώ86 
οὗ {Π6 ποτᾷ) εχρτεδεος5 815 Π]νίηθ ΤΩ 5510. 

ΤῊ6 ρατεπί{Πείῖοα] ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδομαι (ορ. Ὦοπῃ. ἴχ. 1 απᾶ 
ΟΥ̓ 1608] ποίθ) τὺ ὈΘ {ακεη {ο τοίου οἰ ΠΥ {ο γῃηδὺ Ῥτεσοθᾶθς οὐ {ο ψῆηδῦ 
ἴΌ]]ο 5. Τῇ {19 {ογπιες, 1ὖ ποπ]ά ο ἃ εἴτοηςσ αββετίῖοη οὗ 15 δροϑίο!- 
ο8] αα{ΠποτΙζσ, ῬετΏαρς Ιπἰχοᾶποεᾶ 1} 8. Ὑἱθ {ο ἴδ]586 ἴθασμοτς δὖ 
ΊΏἼρῃεξεαβ ππο ἀεπ]εᾶ 10. Βαύ 16 15 {αν θύοι {ο {ακο 16 ας Ιπίτοάιοῖπρ 
Ἠ16 ο]αῖπῃ Το Ὦθ διδάσκαλος ἐθνῶν, ἀοοίογ ϱεπέϊιι, πε πηθηὔΙοη οἱ ΒΟ ἢ 
15 ϱβρθοία]Ιγ ἴῃ ρ]8ςο Ὠετε, α5 86 15 Ιηβϊαῆηπρ οὐ ἴπο ὉπΠ]νετδαΠίγ 
οὗ {88 (9βρε] πηθβδ8σθ. Ἀ66 65Ρ. Ἠοπῃ. χὶ. 18; 618]. 1. ---θ, {ου 18 
αββδετοη οὗ {15 στεαί ο]αῖπῃ, 

ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. ΤἨετο ο.η θ6 ΠΜ] ἀοαλδί ἴ]ιαῦ ἀλήθεια 15 
Ἠθχθ {ο Ὀ6 οχρ]α]ποά 1Π οοηηθΣίοηπ ὙΠ ὑπ6 ἀλήθεια οὗ υ. 4, {ο {Π6 
Κηον]θᾶρσο οὗ νηλῖοὮ 16 15 ἀοᾶ”5 Μ11 ὑπδὺ 811 τποη «Ποπ]ᾶ σοπᾳθ. Τ]Παΐῦ 
16 0 5880, ἀλήθεια ἆοθβ ποὺ ἀῑτεοῖ]γ τείεΥ {ο ὑΠ6 βρϊτΙ6 οὗ {πε ἴ8ᾶςΠοΓ, 
Ῥαύ ἰο {μ6 οοπίεπύ οἱ Π15 ΊεββοἩ; 10 15 {ο λόγος ἀληθείας (2 Οοχ. νἱ. 7) 
πγΠΙο] Ίο ῬτθασἨθς. Απᾶ {π15 οὈ]θούϊν βθῆβθ οἵ ἀλήθεια ΊΊΛΚΘς 10 
πβύατα] {ο ἰδ πίστις ἴῃ {π6 5816 ΨΦΥ; ἰδ ἆοθρ ποὺ τα[θς {ο {6 
Αγροβ{]θ’5 Θοῃῆθηοθ, ΟΥ {ο πο βιιθ]θούνθ οοπᾶϊοπε οἳ 15 πΩΙΠΙΒίΥΥ, 
Ῥαΐ {ο ἐπα Γαίέ]ι νηΙο]Ἡ Ίθ οοπηπιεπᾶς ἴο Ἠ]5 ἨθαΥε6Ι5. 866 ποίθ ΟΠ 
1. 19 4βρογο. 

τὰ 

8--15. 111. ΕΠΒΤΗΕΒ ὈΙΒΕΟΤΙΟΝΒ Α5 ΤῸ ΤΗΕ ΡΕΜΕΑΝΟΤΗΒ ΑΤ ΡΌΒΙΙΟ 
ΠΙΟΒΡΗΙΡ ΟΣΕ (4) ΜΕΝ, (0) ΝΟΜΕΝ. 

8. (α) ΤΠ Ὁῦτυ ΟΕ ΜΕΝ. 

8. βούλομαι οὖν. βούλομαι 15 ΠΠΟΥΘ 5ρθοῖβο {Παη θέλω, απᾶ 6ΟΏΥΕΥΒ 
Ἠετο {πο 1ά6α οὗ απ αιζ]οτιζα {νο ἀθείτα; ορ. Υ. 14; οὖν ΤΕΡΙΠΙΕΡ ὉΠ 6 
ᾳοηοτα] ϱαΏ]εοῦ, ἴδον {πο απθβί-άϊριεββίοη οὗ υὐ. ὃ---τ. 

τοὺς ἄνδρας. {]ιε πιο, ἵπ απηΏθβίς {ο έ]ιο 10οπιςπ, ἴον ΠΟΥ 5ερ8- 

ταῖθ Ἰπςίγαοβίοης {ο]]ουν ἴῃ 0. 9. ΤῊΘ Ἱπθη 816 {ο Ἰεαᾶ ἴλο Πορ οὗ 
{86 δι πὰ]. {Π6 ΥΟΠΊΘΠ 816 {ο Ῥθ 5116 ηὖ. 

ἐν παντὶ τόπῳ. ΤῊΪ5 τη} Κ65 ἴ]ιο ἀϊγδσδίοΠβ σΘΠΘΓΆ], ἔπι ευεγή γαρ ἶοπι, 

1.9. νηΏθγθ {6 ἄοβρα] 15 ΚΠΟΝΏ; ΟΡ. 1 ον. 1. 2; 2 0οΥ. Π. 14: 1 Τ16Ρ8. 
1. 8. δύ Ῥαα] 15 οη1γ 5ρεακίπσ οὗ Ῥαβ]ο ῬΤΥΕΙΒ, ποὺ οὗ Ῥη]ναίθ 
ἀεγοίῖοι: θυὺ Ἡο 1475 ἄοπηα ἃ5 Πΐ5 ἢγβὺ τα]ο ὑπῶῦ πιο 518]] ]εαά 

Όλο νγονςΏῖρ οὗ {π6 οοηστεραΒίοη ΨἨθγεΥοι ΟἨτὶςίαηβ 31ο αββεπιῦ]εᾶ. 

Ο,βαιννο {ο οοΏηθχίΟΏ 15 προσεύχεσθαι ἐν παντὶ τόπῳ, πο ἐν παντὶ 

τόπῳ ἐπαίροντας κ.τ.λ. ὙΠῸ ἰποαρηί ἐλπαῦ Ργαγε 187 Ῥο οἴδεγρα 1π 

ΑΠΥ 8 ΘΥΘΥΥ Ρ]ας6, 85 δὺ ΘΥΘΙῪ {πιο (1 ΤῊ 658. τ. 17), 15 ποὺ τε]εναπί 

{ο ὑΠ6 οοπ{οχύ Ἠετο. 



44 7. ΤΙΜΟΤΗΥ. Π1. ὃ-- 

ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας. ΤῸ Ῥταγ ΜΙ αρ] 164 απᾶ οπβρτοιἁ 
Ἠαπᾶςβ πνας {ο 76 15} ΠαὈ1ζδ. Ῥεο Ῥβ5. οκ]. 2, οχΏ. 6: Τιαπι. 111. 41: 
1 Κίπρε γΙΠ. 232: 9 Μαοο. χὶν. 94, απά (8η Ιπίετεβίπρ ρατα]]ε]) ΡΠΙ]ο, ο 
Ἠιπι. 3, τὰς καθαρὰς...χεῖρας εἰς οὐρανὸν ἀνατείνας; ΟΡ. 46 υἱέα ὅοπι. 
δν 8, 11. Τὸ γαβ αἱ5ο {με Ῥοβίατο αἀορίθᾶ ἴῃ Ρ]εβεῖπςρ (Τιεν. ἴχ. 22: 
Ίμακο χχῖν. ὄθ). ΤῊ Ῥταοίῖίερθ Β6ΕΠΙ5 {ο Ἠανο ῬεεἨ {ο]ἱ]ογεά ἴῃ ἴ]α 
οατ]γ Οµτ]είαπ ΟΠατοἩ. ΟΡ. Οἶθιπ. οι. 29, προσέλθωμεν αὐτῷ ἐν 
ὁσιότητι ψυχῆς, ἁγνὰς καὶ ἀμιάντους χεῖρας αἴροντες πρὸς αὐτόν. 3966 8150 
ΟἸαπι. Α]οχ. δέγοην. νπ. 7, απᾶ Ἔοτί. 4ροϊ. 80: ἆε Ογαΐ. 11. ΤῈΘ 
Ῥοβίπατε οὗ {ο ογταπίε» ἀἄερίοίεᾶ 1π {πο Οαίασοπιβς 15 οπθ οὗ βίαπάῖης 
πηθ]ι αρ] [ίιθᾷ απᾶ οπ{βἰτείσῃαθᾶ ΑΓΠΙ5. 

ΑΦ 086 αἰθιιᾶε οἳ Ῥοάγ 15 ρτθβοτίθαᾶ,. 50 15. ἴπο βἰαίο οὗ πηϊπᾶ. 
Έπο Ἠαπᾶς ππαςδί ο Ποῖψ, 1.6. Πη6 ΗΕ πας Ὦο νυποαῦ τερτοαςοἩ; 
6οπιρατθ {0Υ {8 Ῥηταδε ῬΒ. κκ]. 4 απᾶ 141Π68 1γ. 8. Οὔβετνο ἰ]ιαί 
γγ6 Ἠαγθ ὁσίους χεῖρας, ποὺ ὁσίας, 85 πο Βῃο.]α παἰπτα]]γ εχρεοί. Ῥαΐ 
αἀ]οσίῖνες 1Π -ιος πα ποὺ 1ΠΙγεπεΠ{ϐΙγ αβεᾷ 85 1 ἴΠεγ πετο οὗ πο 
θυ τ] ] 005 ΟΠΙΥ; οΡ. Πακο 11. 19. 

χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ, ευἱέποιιέ ιογαίι απᾶ αϊβριιξαΐζίοη. 
Ἠπίπεν που] πλαν 0Π6 ολατΙγ ΏΙΟΠ Ρρίαγ5 ΤΟΥ 811 ππεΠ. “Απησος,” 
68Υ5 1 6γοιηΥ ΤαγΙΟΣ, “15 ἃ Ῥοτ[οοῦ αΠοπαίίοη οὗ ἴμθ τη] Πα {ΓοπΠι ΡΥ8ΥεΥ.) 
χωρὶς ὀργῆς 15 6 τοβεχίοη οὗ ὑπδῦ οἸαιςξο ἴῃ ἐπ6 Τιοτᾷ”5 ΈἘταγοτ “88 πο 
{οτρῖνο {παπα ἐπαῦ ἵπεβραςς δραϊηβὺ π5᾽); {ο Ὀ6 8016 {ο τοσῖζο 10 ντ] 
ΒΙΠΟΘΙΙΥ 15 {ο Ἠανε αἀγαποσθᾶ αν Ιπᾶεεᾶ ἴῃ {μα ΟἨτ]βθίαπ 1186. Απά 
ΒΡ81Π, χωρὶς διαλογισμοῦ, τοζέ]ιοιιέ ἀἱεριιαίίοπ; ἴῃ οἩχ Ῥταγετς νο Ίθανο 
ΟἿἿΪ ἀῑετεποςβ Ῥεπ]πά ας, ατιᾷ ἴῃ Π6 αππθ οὗ {π6 Ώϊνίπο Ῥχθβοπος γθ 
τθ8]156 1Π 80116 ΠΙΘΔΞΊΤΘ ΠΟῪ ῬΟΟΥ α {πίης 15 {πεο]οσίῖσα] οοΠίχΟΥΘΙΑΥ. 

διαλογισμοῦ (566 οτ]]σα] ποίε) 15 ῬτοβαβΙγ ἴπο πο τοπᾶίησ. 
διαλογισμός τηϊσΏῦ πἹεαη “ἀοπραπς” (566 Τα χχὶν. 98), θαῦ {15 ποτ]ά 
566 Γοτεῖση {ο {μ6 οοπθεχύ Ἠετε; ἴμε ρεπετα] Ν.Τ. Β6η86 (5εο ϱ.6. 
Ῥοπα. χὶν. 1: ΡΕ. 11, 14) 15 " ἀιδραία(ῖοη. 

9 16. (0) ΤῊΝ ΟΟΝΡΌΟΤ ΟΕ ΜΟΜΕΝ ΙΝ ΤΗΕ ΟΠΠΙΡΤΙΑΝ ΑΒΒΕΜΒΙΤ. 

9, ὡσαύτως κ.τ.λ. πα πιαδῦ αππάθιβίαπᾶ βούλομαι. ΒΟΠ1θ 6Ο0Πῃ- 
ΙΗΘΩ{ΒΤΟΤΡ {α]α ἴπο νοτᾶςδ ἆοπη {ο σωφροσύνης 5 τοϊθιτῖησ ἴο {ο 
ἀεπιθαποαχ οἳ ποπιεη δῦ Ῥιαθ]ο ῬτΥ6Υ, προσεύχεσθαι Ρεῖηςρ βαρρ]εᾶ : 
“1 150 Ἠ]κογγίβαο ὑπαῦ ΨΟΠΙΕΠ Ῥταγ 1π πιοᾷθδί αρρατοα]ὶ υπ 5Η8ΤηΘ- 
{αβίηθβ5 απ 5οΡρτ]είγ,’΄ κοσμεῖν ἑαυτάς σοΐηρ νι δύ [ο]] ον. ὅπῃ 
ἀἰγεσθίοπβ ποπ]ά Ὦο εἰπιίϊαγ το ἴπο τα]ε Ἰαϊα ἆονη ἴπ 1 6ος. χὶ, 18, 
{παί νοπιθη Ποτπ]ᾶ Ὦο ναῖ]εᾶ αὖ {πο αββεπιρ]θς οἵ πε [αι πὰ], πο 
ΡΙάΥΟΣΥ 15 Ῥοΐπσ ο οτεά. Ετί {Π15 ποπ] Ῥα ἃ Υ6ΙΥγ πηπαίτιτα] ΑΤΤΕἨΡΘ- 
τηρηὐ οὗ {πο Ἱποτᾶδ; απᾶ ἴο Ῥοβί {οι οὗ κοσμεῖν ο5ροοία]Ιγ που] Ὦο 
ανγκννατᾶ. Τὸ 15 Ῥο[ίοτ {ο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὺ Βύ Ῥαα], Ρεριηπῖηρ Π15 βεηίθποθ 
ΜΙ ὡσαύτως ἃ8 1 9 Ἠετο ροῖησ {ο αἀά ἀῑτεσίίοπβ αροιῦ ἴπα ραρ]ο 
ἀενοίοπβ οἵ ΝΟΠΙΕΠ, σοθς οϐῦ ἵπ ἃ ἀἰῆετοπί ἀῑτεοίίοι ἃ Πα βαρρ]ῖθβ 
Ρτϊποίρ]θς {ον {Παῖχ Ρεπετα] ἀεροτίππεπί απᾶ ἀ4π6ββ. ΤῊΪΒ 15 απο ἴῃ 
Ἠ15 ΠΙΔΏΠΘΥ, θ ὕδκθ κοσμεῖν ἑαυτάς, ἴἨαπ, 85 οο-οτάιπαίοᾶᾷ 1 
προσεύχεσθαι οὔ υ. 8. 

Πο Ιπίχοᾶποίοτγ ὡσαύτως ΟΟΟΌΥΒ ὙΠ Ῥοοι]ίαχ ΓΤΕΠΠΘΠΟΥ ἵπ {Π6 
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Ῥαβίοτα]ς (5εο 11]. 8, 11, ν. 2ὔ: Τι. 11. 8, 6); 10 15 οηΙγ αβοᾷ ἐπίορ 
εἰδεν]θτο ὮΥ δύ Ρατ] (Ώοπῃ. νυ]. 26: 1 ον. κ. 26). 

καταστολῃ. Α ποτά οπ]γ {οαπᾶ ἴῃ πο ἄτοοε] Β]0]ο Πού απᾶ ἴῃ 
158. ΙΧΙ. 8, [Ὁ ΠΊΘΔΠΡ ἆγεξδδ; κατάστημα οἱ ΤΙῦ. 11. ὃ 15 α ΙΠΟΥΘ σοΠΘΤΑ] 
ΜΟΥ͂, Θααϊνα]θηῦ {ο ΄ἀεπιθαποιχ) ΟΥ̓́ἀδροντηθηί. 

μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης. 1}, 5]ιαηνο αβέγι655 απα βοὐγοίῃ. 
ΤΠ18, {Πε τεπάετίπρ οὗ ΡοίἩ Α.Υ. απ Ὦ.Υ., 15. 85 πεαγ {ο {ο ἄτοθε]ς ἃ5 
6 08) 6ο ἵπ ΕἸ ρΡΊ 5, ΤΠο ἄτοε]ς ποτᾷς ανα α Ίοπς Ἠϊβίοτγ Ῥομίπᾶ 
(Πεία, δ ηα Ὠβυθ πο οχαοῦ εᾳπϊνα]οηπίϐ 1Π ΙΙΠΟἄΘΤΠ ΑΡΘΘΟΠ. Βοίῃ ὑορθί]ιαυ 
πγε]] ἀεβοτῖρο {πο ἀϊδοτείίοη απᾶ πιοᾷθβίγ οὗ ΟΠτὶβίαη πγοπιαπ]οοἆ. 

αἰδώς 15. αἰπηοδίζ- υεγεσιπιᾶία; Ἱν 15.  ποδῬ]ογ πογᾶ ἴμαηπ αἰσχύνη, 
ΙΠΒΒΠΗΠΕΗ ας 1Ὁ ἹπΠρ]θβ (1) ἃ πιογαῖ ταρασπαποθ {ο υ]αῦ 15 Ῥαβο δα 
ΠἨΏΡΘΕΠΙΙΥ, απᾶ (2) 5ε{/-γεδρεοῖ, 85 νε]] α5 τορίταϊπ6 Ιππροβθᾷ ΟΠ Οηθβα]{ 
ΓΓΟΠ1 8 Β6Ἠ5Θ οἵ ψῃδύ 15 ἀπ ο οὐπετβ; πεϊίπετ (1) ΠΟΥ (9) επίθιβ 
ΙΠ{Ο αἰσχύνη. Τῆτς αἰδώς Ώετο βἱρηίῇας {λαί πιοᾷθείγ εΠῖοὮ βγη ΚΒ 
ἴσοι οτετείερρῖης {9 πας οἳ ψΟοΠΙαΏ]Υγ χ6861νθ. Ἠ1ο]1{9 {θ]ΙοΙίοις 
γεηᾶσασῖηρ ᾖαπιεαξίποδ» 85 Ώθεη τείαϊπεᾶ ἵπ πθατΙγ αἱ] {Π6 Ἐπρ]β] 
ΥΘΥΒΙΟἨΒ, α1έΠοαρῃ Ῥοί] αἴγπιο]οσγ απᾶ πιθαπίπσ Ἠανο Ῥδοπ ο,βοιτθᾶ 
υγ ἴμο οοτταρί βρε]]ήηρ «βΠαπιε-{ασοάπθβς᾽; απιο[αδίπεδ» 15 τοβ]]γ ἐ]ιαῦ 
ΝΠΙΟΗ 15 οβύθ 5066 απᾶ Ἠε]ά {αξί Ὦγ απ Ποποιταβ]ο βΊΊαΠήθ1, αἰδώς 18 
8. ΟΟΠΊΠΠΟΏ. {ΕΥΠ 1 ΡῃΠοβορΗμῖσοα] ντ]ίθτς, θαὐ ἴῃ πο ΤιΧΧ. 10 15 {οππᾶ 
ΟΠΙΥ ὃ Μαοο. 1. 19, ἵν. ὅ; 10 ἆοθεβ ποῦ οοσατ οἱβοπ]οατο 1Π πο Ν.Τ. 

σωφροσύνη 15 α Ψοτᾷ οὗ ΠΙΠΟὮ πάς τηθϑηΐηρ. Τῦ πας οπθ οἱ ἴ]α 
ἴοαχ οπτάϊπα] υΙτίαες 1 {πο Ῥ]αίοπῖο ΡΠΙΙΟΡΟΡΗΥ, ὑπ6 οἴπατο Ῥεῖησ 
φρόνησις, δικαιοσύνη, δια ἀνδρεία (ορ. Ἐη11ο, Ιιεη. 4ῑίεφ. 1. 19). ἘῬτί- 
ΠΙΘΥΙΙΥ 10 εἱσηΙῇθΒ (85 ἴῃ Απρίοί]θ) 8 οοπηπιαπά 976 Ροά11γ ΡαβΡΙΟΗΡ, 
ὦ βἰαΐο οἳ Ῥετ{εοῦ 5ε1{-πιββίθτγ 1π τεβρεοί οἵ αργρεί[ῖίθ. Τί πιατ]οᾷ ἴ]α 
αἰθζαᾶς ἑοψατᾶς Ρρ]εαβ"το οὗ ἴπθ τηϑ νυ 10 ἃ πε]-υαἱαποεᾶ τηϊπᾶ, πα 
πας ε(πα]1γ ορροξεᾶ {ο αβοείΙαίβπι απά {ο οΥ6γ-Ιπάπ]ρεποθ. δοὺγίείι 
15. Ῥεγπαρς 105 πεατεβύ οᾳαἱνα]επύ ἴῃ Επσ]ςῃ, Ῥαί πας [8115 {ο ἆο 
Ιαβήῖορ {ο {πε Πρ ρ]ασε ὙΠΙοΙ πα Ιάεα, οὐ «πιοᾷεταθίοπ) οοοαρ]οὰ ἴῃ 
ἴπο ἄτεεκ τη]πᾶ. Τ]ο οἱᾶά εἴγπιο]οσγ ρἴγεη Ὦγ ΟἨΠΓΥΡΟΒΙΟΠΙ, σωφρο- 
σύνη λέγεται ἀπὸ τοῦ σώας τὰς φρένας ἔχειν, 8ΊΙΘΊΥ5 ΠΟΥ͂ 1 πια{ε]γ 16 γα 
οοπηθσίθᾶ η {πα 6εη5θ οἱ 5ε]{-οοπίτο]. 

Τηο πγοτᾶ ἄοθβ ποῦ οσοσατ 1π {πο ο]άοχ Ῥου]ςς οὗ {πο ΤΙΧΧ., {ου {ποτε 15 
ποϊμῖηρ οογτεβροπάῖηρ ἴο 10 ἢ ΗΘΌΥΘΥΥ ΠΟΥ] βυβίθιαβ. ΤῸ {ο Ηεῦτενς 
οἰῃῖος δα αἱπασβ ἃ τεβρίοας Ῥα8ἱ5, {πο τουθα]θα ψ1}} οἱ αοα 5αρρ]ιθᾶ 
8. ορ]θοίῖνο βίθηαδνα οὗ τσ απᾶ ντος; απᾶ {πας {πο ϱε]{-γοραγάῖτησ 
αβΡρεοί οὗ (τεε] ΡΠΙΙΟΒΟΡΗΥ Ἠαᾶ πο Ῥ]ασε ἴῃ {Παῖτ {Ποπρη!ίβ. Απᾶ [ο 
ἃ ΒοΙη δῦ οἰπη]αγ τθαξδοή---ἴποαρΏ απα]βοαοπΒβ σου] Ἠοτο Ὀ6 
ΏΘΟΘΒΡΑΥΥ--ἵν Ο68Ώ ΠΘΥ͂ΘΥ ΟΟΟΌΡΥ ἃ5 ΠΡ α Ῥ]αος 1 ΟΠτΙβαη οἰῃῖος 
α5 165 ἀῑᾶ 1η ἄτθεκ”. 8,666 ποίθ ΟΠ φίλαυτος, 2 Τῖπι. 111. 2. 

Ῥαΐ, ἴῃ {π6 Ιαΐετ Ῥου]ςς οὗ {πο Τ ΧΧ,, 85 6οοΗ, Ιπάθθᾶ, α5 ἨΗεβταῖβδηι 
ο8Π16 Ιπίο οοπίαοῦ τι ἨΗε]]εηίδπι, ἴπο πγοτᾶ σωφροσύνη απᾶ [108 
εορπα{ες τ Κα {λαῖγ αρρεβπαπσθ. Τητ5 πο Ἠ8νθ σωφρόνως ἴῃ 1ρᾶ. 

1 800 ΤΤΕΠΟἨ, ΦΗΛΟΛΥΙς ο) Ν.Τ., κκ. (Ἐϊτδί ΒογΙθβ). ; 
3 Απαὰ ὑῃ15 15. ύγμοα, ἀερρίίο {πε {αοῦ ὕὑπῶῦ σωφροσύνη Ἠ88 8 ΠΙΟ νγ]άθτ ΒΡἨεΥθ 

Ίη πποᾶεγη Οµτ]βζοπᾶοπι (παπ 16 ονοχ Ὠαὰ ἴῃ «ποεσς, απιά 15 τοα]1γ οοηοσαϊνεᾶ οἳ 48 
ἃ. ΠΟΡΙΘΥ ν]γύαθ. ΟΡ. ἄτοαθῃ, Ῥγοίοφοπιεπα ἴο Ειίος, Ὁ. 289 Π, 
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ἰχ. 11, απᾶ σωφροσύνη ἵπ ΝΥ 154. ν11. 7 απᾶ 2 Μαοο. Ἰν. 857, οί σώφρων 
απᾶ σωφροσύνη οεσυτίης τερεβίεᾶ]γ 1π 4 Μαοο., Ψηετε (1. 91) σωφρο- 
σύνη 5 ἀοβηπθᾶ 88 ἐπικράτεια τῶν ἐπιθυμιῶν (566 {ατίπετ οὐ ΤΊ. 1. 8). 
Τη δὲ Ραα]ς ντι ίησς {Π18 στοιρ οἵ πογάβ 15 αρρ]θᾶ {ο 5ουγιείγ απἆ 
φα]{-οοπιπηαπᾶ οἱ πι]πᾶ α5 πε] ας οἳ Ῥοάγ. Τηαπς5 2 Οου, νυ. 18 
σωφρονεῖν 18 πβεᾶ (45 ἵπ Ματκ τ. 15 | Τα] νΙῃΠ. 95) οἳ Ῥεῖης 8απο 
πι πιά; απᾶ ἴῃ Ἠοπι. κ. 8 10 15 οοπἰταςίεἁ πΙῦη ὑπερφρονεῖν; ορ. Αοΐς 
κχν]. 2ὔ (1 ἃ 5Ρ660}} οἳ δύ Ῥαπ]), ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα. Τη 
ἔπο Ῥαβίοσβδββ ὑπ6ὸ ποτάς οσοαχ ἢ Ῥοσοι]ατ ἰγθαπθθηου. Νε Ἠαγο 
σωφροσύνη Ἠοιο απᾶ Π. 16: σώφρων, 111. 2, ΤΊ, 1, 8, 11, 2, ὅ; σωφρονεῖν, 
τις. 11. 6; σωφρονίζειν, ΤΙ|ῦ. 11, 4; σωφρονισμός, 2 Τϊπι. 1. 7; απᾶ 
σωφρόνως, ΤΙ0. 11. 19. ΤῊΘ πετ ΤΥ ΚΘα ῬτείεγεπεῬ {ου {815 τοαρ 
οὗ πψογαᾶβ 15 Ιπάθεᾶ οποθ οὗ πο απςο]γεᾷ Ρτοβ]ειηβ οἳ ἴ]ο τοοβῦπ]ατγ οὗ 
{π6 Ῥαρίοτα] Ἐρϊρί]65. βεθ Ιπίτοᾶ. Ὁ. Χχκσν]. 

ἐν πλέγμασιν, το] Ρἰαἰΐπρε; ὑπ18 Επᾶβ 105 εχρ]απαῖοη ΤΠ ἴ]α 
ἐμπλοκῆς τριχών οἳ 1 Ῥεῦ. 111. 8, ἃ Ῥ8βεασο 5.110 Ὁ] } Ρατα]]α] {ο 0118 1ῃ 105 
παγηῖησς ασαἰηβδί εχοθβεῖνο ΒΠΘ6ΙΥ. ΤἨεχε 15 ῬτοβαβΙγ πο Ἠίεγανν 
οοπηοχΙοπ Ῥείπεαη {μθβο {νο Ῥᾶββασ6Ε, ΒΙΠΗΙΊ8Υ 8.5 {Πεγ ατα; ἴἨεγ Ῥοί] 
Ῥγοαί]ο {πο 68Π1θ βρἰτῖ{, ΙΠΡΙΠΙΟὮ 5 ΠΟΥ ἆθα] σι} {πε β8Π1θΘ {ορίο 
ἔτοπα {Π8 5816 Ῥοϊπί οἳ νετ’. 

10. ἜΤ]Πο αἀοτηπιεηύ 15 {ο 6 δι ἔργων ἀγαθῶν. ΤΗΙΡ 15 οετίαϊη]γ 
186 ἴταο ΟΟΠΡίΓΙΟΠΙΟΠ; ὅ πρέπει...θεοσέβειαν 15. ῬατεπίπείϊοαΙ. ΤῊΘ 
βίτοβς ]αῖά οὔ «ροοᾷ ποτ’ 811 ἴπτοασ]ῃ {πο Ῥαρίοτα] Ἠρί5ί]68 15 Υετγ 
τοπηαΥκαΡ]α; πο οίπετ Ἐρ]βί]ο5 οἱ δὲ δὰ] Ίαγ δὖ 811 ἴπο 6αΊΠθ εΠΙΡΗΒΡΙΡ 
οἩ τὶρηί Ηνίης, 85. ἴμε Ιπάεσ {ο στἱρηὺ Ῥε]ῖαξ. Τὸ 16 ροββῖρ]ο {]αί (ια 
Ῥδυ οι]. ΓοΥΠ18 Οἱ ἨΘΥΘΡΥ τι νἩΙοὮ ὑπ ΟΠαχομες οὗ Βρμθβα5 απά 
Οταίαο πετο {πτοαίοπθᾶ τεπᾶετεᾶ 165 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ {ο 6ΧΡΟ56 {πε ταπΙγ οὗ 
{λεο]οσίσα] βρεοπ]αίίοπς πη(Ποπί αἰπῖσαὶ Ῥαοκρτοιπᾶ, απᾶ πο Ἱπι- 
ῬΟΒΒΙ ΟΊ οἳ ἰχοαθίας οτεεᾶ αρατῦ ἴτοπι 116. ἜΤηταβ ἴ]ε Ἠεγοῖῖορ οὗ 
ή, 1. 16 υπ] {αγ ΄οοη/[6Ββς ἐπαί {πεγ πουν ἄοᾶ” γεί ΄άεπσ Ηϊπι Ὦγ 
Ολαῖν πποτκβ᾽; 0Ἠαγ 810 πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. Α8 στο {Π6 
Ῥοδρδέ αἀοτηπιεπύ οἵ ποπιαηποοᾶ 15 Γοππᾶά δι ἔργων ἀγαθῶν, 50 {Π6 
ἰοϑὺ οἵ α σψίᾶον ἴο Ῥο ρδοθᾶ οη πθ ΟΠατοβ’5 11ϑὺ 15 εἰ παντὶ ἔργῳ 
ἀγαθῳ ἐπηκολούθησεν (1 Τϊπι. ν. 10). Ἔπο ρῆγαβθ, ργθραγοα (ΟΥ 
ρα ρΡΟ6α ἢ [07 ευσεγη φορά ΟΥ̓ ΟΟΟΘΌΥΒ {τες 0πιθΒ (2 Ταπι, 11, 21, 
111. ο πα τι, 

Τηετε 15 ποὐύῃίηρ, οὗ οοἈσβο, ἴῃ 81} {15 ᾿ἱποοηβδιϑύθηὐ να δὲ Ῥατ]ς 
Ῥτενίοις {εαοΏίηρ. ΒΙπΙΙ]8Υ ΕΧΡΙΥΘΒΡΙΟΠΒ οσο, ὑποῖρῃ ὙΠ 1655 
{ΓΘ(ΠΕΠΟΥ, ἴῃ Ἠ]5 οατ]εχ Ἐ)ΡΙβ{168. ἵνα περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν 
πας Ἠϊ5 Ώορο {ο π6 Οοτϊπίμίαπα (9 091. ἰχ. 8); ὑπομονὴ ἔργου ἀγαθοῦ 
19 {μο βριγῖῦ νΥγηΙοὮ 5188} Ὀ6 τοψατάεᾶ Ἠεγθεα{ῖετ (Ώοπι. 11. 7); Ὠθ ΡΤΑΥΒ {ου 
ἴπο Οο]οββίαβ ἐ]αῦ {ΠεΥ πιαΥ Ὦο Εγαϊθ[α] ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ (60ο]. 1. 
10); απᾶ ἴῃ αποί]λεχ Ἠρ]βί]ο Ἠθ ακρ]αίης ὑπαὺ ἴῃθβο ἔργα ἀγαθά 31θ 
Ῥχεραγεᾶ οὗ ἀοά {πΠδὺ πε βΠοτ]ά νγα]]ς ἴῃ ποῖ (ΒΡΗ. 11.ὄ 10). Απᾶ ἴῃ 
{πο Ῥαρίοτα] Ἠρίρί]ος {Πειηβε]νθβ {Ἠθγθ 816. Ῥ8β58Ρ6ΡΒ Πο] Ῥτίπς οαὐ 
[6 οοπιρ]οπιοπίατγ (ταίῃ, ὑμαὺ 16 15 ποὺ Ὦ} ποτ] {πα΄ πε 8.6 βαγνεᾶ, 
ση] 8411 {ο οἸδαγποββ απἀ ἀἰδίποίπαββ οὗ ὑπ6 Ερὶβί]ο 6ο ἴλο Ώοπιαης. 
Της ἴῃ 2 Τῖπι. 1. 9 Ῥαα] βρεαΚκβ οὗ αοα ΠΟ βαγοᾷ τι οὐ κατὰ τὰ 
ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν; απᾶ αραῖἩ ἴῃ ΤΊ. 111, ὅ οὐκ ἐξ 
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ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος 
ἔσωσεν ἡμᾶς κ.τ.λ. 
Ίο Ἠανο πού γοὺ, Ποιπθτος, εχΏαδίεᾶ [Π6 ΥΘ{ΘΓΟΊ6ΘΒ ἴῃ {86 Ῥαρίοτα]ς 

{ο σοοᾷ νοτκβ. Ίπ οἱρῃῦ οἴπογ ρ8ββᾶ86ες ἔργα καλά 816 βΡοΚεη οἵ, 
8 Ῥηταδο βΙππῖ]αχ {ο {ποισῃ ποὺ 1άεπ/ῖσα] τ] ἔργα ἀγαθά, απᾶ βρεσϊα]]γ 
ποίθποσ{Ἡγ Ῥδοβιιςε 10 15 ποῦ {οαπᾶ ἴῃ ΑΠΣ οἵ {Πο οίμεχ Ιείζογς οὗ δύ Ῥαπ]. 

Βοπχείηῖησ Ἰαβ αἰτεαᾶγ Ὀθεη βαῖᾶ (8566 ΟἹ 1. 8) οὗ πα ἀἰδαάποίίοι 
Ῥεύπεθη ἀγαθός 8ηᾶ καλός, πα {ΠπΠ6 Ίβαρο οὗ ἴπο ΡΗΤ8Ρβθ6 καλὰ ἔργα 
ἴῃ {πο οβΡε]5 (Μαΐύ. ν. 16; Ματ] κὶν. 6; «οἨηῃ κ. 82), ἴῃ {π6 Ἡρ. {ο 
{πο Ἠεῦυτενς (κ. 24), απᾶ {πο Ἐϊτεί Ἡγρ. οὗ δὲ Ῥεΐοτ (1. 19) οοττοβοτα{ες 
ἴπο ἀῑείιποῦίοη ἴποτο Εεαρσεεἰεᾶ. 9ο 10 ἴπο Ῥαβίοτα] Ἐριβί]ος {πὸ 
Ῥηταςθ καλὰ ἔργα 15 πβεᾶ 1η τεζΘΓ6ΠοΟΘ {ο ροοά ΨΟΤΙ5 πΠΙοἩ ατα 566η οὗ 
ΙΠΘΏ απᾶ ΜΉΘ Π]αξίταία ἴπο θῖν οὗ ἴπο ΟΠτὶ]κίαηπ 118. Τῇ ποῦ 
πρόδηλα, ποίογἰοιιεῖη ευίαεπι, αὖ 811 εΥαηίβ {πεγ ὁδοῦ τεπιαῖη α]ναγς 
Ἠιάάεη (1 Τήπι. ν. 25). Το ἰταε τῖοηεβ 8186 {λος Οἱ ἔργα καλά (1 Τίτη. 
τι. 18): 1 α τῇδ ἄθδίτθς ἃ ῬίβΠορσίο Ἠθ ἀθβΙΥΕ5 ἃ καλὸν ἔργον (1 ΤΊ. 
111. 1); ἀοἆ)5 6ΊΟβΘΏ 8706 8 λαὸς περιούσιος, ζηλωτὴς καλῶν ἔργων (ΤΊ. 
1. 14); Τις 15 {ο Ὦθ ἃ τύπος καλῶν ἔργων (ΤΙ. 11. 7); ἃηα Πο 15 {ο 
Ὀ1α [Π6 Ῥεορ]θ απά6Ι Ἠ15 οϑ16 καλῶν ἔργων προΐστασθαι (Τ10. ΠΠ. 8, 14). 

10 ποτ]ᾶ, Ἠοπετες, Ὀ6 ππβα8ΐθ ο Ῥτθβ8 {Πο ἀῑβί]ποίίοη Ῥεύπεεη ἔργα 
καλά απᾶ ἔργα ἀγαθά ἴῃ ἴπο ῬαβδίοταΙ. ΤΠῸ πο ΡΏΤαβεΒ 66εΠῃ {ο Ὦε 
τι56α Ιπζετοπαπσοεαῦ]Ιγ ἴῃ 1 Τΐπῃ, ν. 9, 10, απᾶ 16 15 ποῦ Ιπροββῖβρ]ο {παί 
ἴΠαγ 816 τοπᾶθιΊηρε οὗ 4η Αγαπιαϊο ΡΏΤ8ΕοΘ ΨἨΙοἩ δα οοπηθ 1Πί{ο 1186, 
Το βΡρεα] οἵ ἔργα καλά οΥ Ο ἔργα ἀγαθά 15 ααἴΐθ ξοτείση {ο ἄτοεε] οὐ 165. 

ὃ πρέπει κ.τ.λ. ΟΡ, ἘΠ. νυ. ὃ καθὼς πρέπει ἁγίοις. 

ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν. 1.6. ᾖῥγο[οδείπᾳ τοϊρίοπ. ἐπαγγέλ- 
λεσθαι ἴῃ Ν.Τ. 6εΠΘΤΑΙΙΥ ΠΙιεαΏΒ “ἴο Ρτοπιβο’; Ῥαΐ πο πηθαΠΊηςσ {ο 
070658, ΏΘΟΘΒΡΑΣΥ ἴον πο 5686 Ἰεχθ, 15 απ]ζο Ἱοριήπιαίο απᾶ 15 ϱΧ- 
επιρ]βεᾶ Ὦγ {πο ]εχίοοΏβ; ΟΡ. ΥΙ. 21. θεοσέβεια 15 ἃ ΤΙΧΧ, απᾶ ο]αβείσα] 
ψοτᾶ, οοσουττίης- Ἠεχθ ΟΠΙΥ ἴῃ Ν.Τ. Τί 15 πιϑρᾶ ἵπ ἃ απ851- ΘΟ 108] 
Β6Ώ56Θ ΤΟΥ / {με τεβρίοας 146’: απᾶ θεοσεβής Ἠ858 βοπιεζηῖηρ οὗ {Π6 β8πιθ 
απηρ]σιΙ{γ α5 ΟἿΥ ποτᾶ ΄τε]σίοτβ, πο, Υἱρ ΠΥ αρρ]οαΏ]ο ἰο αἱ] 
ἀοᾱ-{εατίπσ Ώ6ΙΡΟΠΑ, 18 γϑῦ βοπιθίῖηθς οοπΏπθᾶ {ο ΠΙΕΙΗΡΘΥΡ οὗ ἃ οΟΙ- 
νεηίπα] ΟΥὁ πιοπαβῖϊῖο οτᾷεγ. ΤΠ Α.Υ. απἆ Ἠ.Υ. πιακθ πο ἀ1βποβίοη 
Ῥεύπιθεη θεοσέβεια ϑιπΠα εὐσέβεια, τεηᾶετῖπςρ Ῥοῦῃ ποτᾶβ φοάίίπερ. 8366 
ΟἹ 11. 2 8Ώοπο. 

ΒΟΠΙΘ Τιαὐϊη Δα ΠΟΥ {165 (γ απᾶ ΟΥρτῖ8η) ΓΘ θυ θεοσέβειαν οπΤΙΟΠΡΙΥ Ὦγ 
οαφἰίαίεπι, απᾶ απι Ὠ85 ριαϊοϊξίαηι, Ῥαῦ ὑπ6 απβαα] Τατ τεπάρθτίης 15 
Ρίείαίεπι. 

11. γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ µανθανέτω. Ίε ϱΠοπ]ά οΏβειτο {ο οἶοβα 
Ρατ8]161βΠ1 ἴῃ ὑπουρσηῦ Ῥούνθεη {ερ ἀϊτθοίίοης πιά {ἴ]οςβο ]α1ᾷ ἄονη 
ἴῃ 1 ΟοΥ. χἰγ. 94, 9δ: αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ 
ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν ' ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὁ νόμος 
λέγει. εἰ δέ τι μανθάνειν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτά- 
τωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. 

ἨΜΟΠΙΘΕΗ 818 {ο Ὀ86 ΊΘΑΥΏΘΥΡ ἐν πάσῃ ὑποταγῇ. ΤΠΙ8 15 ποῦ, οἳ ΘΟΌΥΒ6, 
ΡΥΙπιατ]]γ 1η ΤΘἔΘΥΘ 66 {ο ὑΠ6ῖν σεηετα] αἰθίαᾶφ ὕο ΊπεΗ, Ῥαΐ ΟΠΙΥ {ο 
ἰπεῖτ Ῥεμανίοισ αἱ ραβ]ῖο νοτβΒΙρ. ΤΠο τ6ββοη αββὶσηεᾶ, ἨογθγοΥ, ἵπ 
νυ. 19, 14 σῖνες ὑπ6 ἀῑτεοίῖοη ἃ νίᾶετ Ὀδατίπσ. ΟΡ. 1 Ρεΐ. 11]. ὅ. 
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Το «ο]]θσοίίοη οἳ ΨοπιεΠ) 15 ἃ δορίο {τε ἀεραίεᾶ αὖ ὑπ6 Ῥγεδεηύ 
ἄαγ;: απᾶ, ΔΙ Ποῦ 16 Ίαβ ΏθοἨ αχριθᾶ ὑπαῦ δύ Ῥατπ] 18 Ὀαβίηρ Ἠ5 

ταῖθς οἩ {πο Ῥοβίξοη αβείσπεᾶ {ο {με 56Χ ἴῃ {9 5οσΙεῖγ οὗ ἨΙ5 ππο, 

ταἴ]ιου ἔπαπ Ἰαγίηρ ἄστη Ῥγεσερίς οἱ απίνεγδα] απᾶ Ρεγπιαπεπί οΡ]1ρα- 

Ποπ, ἴ]ετο «8η Ὦθ πο ἀοπὺί ἔλαίῦ πο ἀἰβιποίοη πμ] Ἡθ πΊβ]ΚΘΡΒ 

Ῥδέπθοη ἴλο τορρεσίνο ἀπίιες οἳ ΠἹθπ απᾶ ΨΟΠΙΕΠ 1165 4εερ ον 1η 
μα ἔαοίς οἵ πα πδίατο 85 οτἰσιπα]]γ οοπβϊμαίθᾶ. 85,566 οὐ ΤΊ. 11. 
δ. ΙΝ ἐν πάσῃ ὑποταγῇ ΠΙΒΥ Ὀ6 οοπιραγεά πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος 
(1. 15) απᾶ ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ (11. 2) πᾶ μετὰ πάσης σεμνότητος οὗ 1τ|. 4. 

12. διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω. Α ΝΟΤΙΒΠ 15 {ο ἰ6α7}};} 586 
15 ποὺ ρουμϊ θα {ο ἑσασ]ι ἴῃ ὑπ6 Ῥαβ]ίο 8ΒΕΠΙΡΙΥ οἱ ΟἨ1Ιβίίαπβ. ΤῊ6 
τοηαγα] οὗ [π6 Ῥτολμίραοη αὖ ο ΒΟΌΣ Οοαποῖ] οἵ Οατίμασο 1η 
808 βοσοπι5 {ο 5167, 85 Ε]οοξί οΟΛβΘΙΥ6Ρ, ὑμαῦ ἃ ποσ]εοῦ οὗ {18 
Αροβίο!ο οτάιπαποε Ἠαᾶ οτερύ Ιπίο ὑπ Αγίσαη ΟΜΗΤΟΗΠ. ΎΜοταση Ἰεγθ, 
ἨΟΊΕΥΘΥ, ΕΧΡΥ6ΡΕΙΥ Ρογπηϊθίεᾶ {ο θοῇ οὐ 5 οὗ ὉΠ 611 ΟὟ Β0ΣΧ: απᾶ ἵνα 
Ἠαπο ποὺ {ο σο ουΐβιαθ {π6 Ῥαβίουβὶ Ερὶδί]ες {οΥ ἃ γθοορῃηϊίοῃ οὗ {6 
γα]πο οὗ ἐμοῖν Ῥτϊναίο ἐεασπῖης οὗ {Πο ποαἩρ. Ἀ6ε 2 Τΐπι, 1]. 14: δηα 
τή, 11. 8, π]ετο 16 18 τθοοπιππεπᾶεᾶ {λπαῦ με πρεσβύτιδες Βῃου]α Ῥο 
καλοδιδάσκαλοι. 

Τ]ιο οοηβίγας{ΙοΠ οὐ... οὐδέ, πνπΙο]ι ΟΟΘΌΥΒ 1ἢ {815 Υετβο, 15 ὑΠΟΥΟΌΘΉΪΥ 
Ῥαυ]ηςα; 566 Ώοπῃ. 11. 28, 1χ. 7, 16. 

αὐθεντεῖν. ΤῊΪΒ 15 ἃ ἅπ. λεγ. ἵπ {π6 ἄτεεκ Β1016, δ ΠΟῸΡῊ νο ανα 
αὐθέντης απᾶ αὐθεντία ἴῃ 15. ΧΙ]. 6 απᾶ 8 Μαοο. 11.29. 16 αὐθέντης 
15 μ6 Ῥετρείταίοι οὗ ἃ οτἴπθ, 85 αἰβυϊη συ βη θα {ΤΟΠ 8 βοὀοπηρ]οε, 
απᾶ πο ποτᾶ τγῶβθ εβροσοία!]1γ αρρ]εᾶ {ο ἃ ΠΙΠΓάΘΙΘ6Υ. Έτοπα [15 1ὖ 
ΟΑΠ1ΠΘ {ο ΤΙΘΒΏ ΟἨ6 ΜἭΠῸ ἆἄοορ απγπῖηρ 1 Ἠῖς οὐ Ἠαπά,----' [Π6 
τθβροηβῖρ]θ Ῥ6ΓβοἨ,᾽ απᾶ 50 “8 τι]εγ”; απᾶ ἴ]επορ πο Ἠβνθ {6 Υετρ 
ἴῃ 8 56186 “ἴο ]οτᾶ 16 οτε.) 

ἐν ἡσυχίᾳ. ΤἩἨ9 τϑρϑύϊίου οὗ {115 πογᾶ δὲ {πΠ6 επᾶ οἳ {Π6 βοπίθποθ 
15. οπιρηα{ίο. 1ὐ 15 ἃ ἑδυοανίθ ποτά πα δύ Ῥαα], 1η τα[6γεησθ {ο ἴπα 
Οµτ]βθίαη 116. 5686, 6.5., 6ἢ. 11. 2 απᾶ 2 ΤΏΘ685. 111, 12. 

18, 14. ἘΒΟΜ ΤΗΕ ἨΗΙΡΤΟΒΥ ΟΕ ἩΜΑΝ ΟΒΙΑΙΝΒ ΤΨΜΟ ΒΕΑΒΟΝΒ ΑΒΕ 
ΑΒΡΙάΝΕΡ ΕῸΒ ΤΗΕ ΡΕΟΗΙΒΙΤΙΟΝ ΤΟ ΜΟΜΕΝ ΤΟ ΤΕΑΟΗ ΑΝΡ ΕΧΕΠΕΟΙΡΕ 
ΑΌΤΗΟΒΙΤΥ ΟΥΕΕΒ ΜΕΝ. 

(1) Τπο ἀτδί οἳ {ποςο 15 ἀετινοᾶ Γγοπα [Π6 0767 ο) εγεαίίοπ. 

19. ᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Ἐήα. ΤΉΘΙΘ 15 ἃ βοπιεν]αί 
βἰπηῖ]αχ αγραππεη{ ἴῃ 1 091, χἰ. 9, νΠῖοη 566. ΤΠαί Λάαπι π8β ογθαϊρα 
βγεί ΙΠΠΡΙΘΒ α οετίαϊπ βαροτίογΙ(σ; Βαοιλ αὖ Ιθμβδί ΒΕΘΠΙ6 {ο Ὦο ἴ]ο 
ΑΡοβ{]ϱ’5 {ποιρΗῦ, 
ΤῊ πγοτᾷ πλάσσειν 15 βρεοίΠοα]1γ αβεᾷ Εοχ {Π6 οτεα{Ιοη οὗ ΠΙΒΗ; 566 6.5. 

ἄθη. 11. 7; 86 πβια] τεπάετίηρ οὗ {πο Τια0ΐΠς [οχ ἐπλάσθη 15 [ογπιαέις 
681, Ῥαΐ απι Ἰ88 Πσιιγαΐιι8. 

(11.) Ἔπο βοοοπᾶ ΤΘΔΡΟΠ 15 Ῥαβοᾶ οὔ {πο Ἠϊβίουγ οὗ {ο Ἐα]]; ἴμο 
ΨΟΙΙΔΠ 88 ἀθοθῖνεᾶ, ποὺ {Π6 τηϑη, απᾶ {115 βαρσοςίς ὑπαῦ 59ο ν]] Ῥο 
η αππβί ρα]ᾶθ. “ΒΎΟΙΩ ἃ ΟΠΙΒΏΠ 1/5 {πο Ῥορίππίπσ οὗ 51} ᾿ βα]ᾷ ἴ]ιο 
Βοη οἵ ΒΙΤας]Ἡ (Έου]ς5. Χχγ. 24). Ταοίϊλιι8 ἀεεορία, Γαοἰϊίις ἀοοίρίέ, αξ 
Ῥεηρθο] {6Υβε]Υ Ῥρι{ς 16. 
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14. ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη. Ια Δάαπ ἀῑά, ο ἀῑᾶ οἱ Ἠϊ5 ο/η 
οποίος απᾶ ΥΠ ορεη 6768. 

Οὐ {ο οἴμοι Ἠαπά Ἐτο πας οπη{ΙτεΙγ ἄθοεῖναα, ἐξαπατηθεῖσα. (8388 
οτό. ποίθ.) Οοπιρατο 6η. 111]. 18 ὁ ὄφις ἠπάτησεν µε. πο οοπιροαπᾶ 
γετῷ ἐξαπατάω 15 α 6ΟΙΙΙΠΟἨΠ Ῥαπ]ϊηοθ υοτᾷ (568 Ἠοπι. ν. 11: 1 Οος. 11]. 
18). Απά 50, Ετο δοίης ὑεφιω[ε Πιαί]ι Γαἱζοι ὑπίο ἐγαπιδφγεβείονπ. πο 
Ῥετ{εοῦ ἴ6ηςδθ, γέγονε, 15 αβεᾶ 1ῃ ΡΤείΕΥ6ΠΟΘ {ο {με αοτ]βί, 45 {πε «859 οἱ 
Ῥινε Ἠ88 ρεγπιαπεη{ αρρ]σβίΙοη; ΟΡ. (ἄαΙ. 1ν. 99. Νοίε ἰπαῦ {Πο οοἩ- 
ΒἰγποῦΙοη γίγνεσθαι ἐν (1 0ο. 11]. ὃ; 2 0ο. 111. 7) 15 Ῥαα1ηπς. Το {θυπα 
παράβασις 15 Ἠετο αβεά ἴῃ 108 βὐτιοῦ 5680 οἱ ἃ ἴταΠΒΡΙΕΒΒΙΟΗ οἳ 1.9 
(Ἀοπι. 1ν. 15: α1. 111. 19). 

Αί [Π15 ροϊπῦ ἴπο υτίθεγ ραβ568 Ετοπι Ἐπο, ἴπα πιοί]θχ απἆ Ῥγοίοίγρο 
οὗ {16 5ΕεΣ, ο ποπιαη]1πᾶ ϱεηθτα]1Τ. 

1δ. σωθήσεται κ.τ.λ. Τηθ οοηππεχίοη οὗ ἰποπρλί 18 8ἃ5 {ο]]ον/α. 
ΤῊΘ ποπιαη Γ6]] 1Π{ο ἱχαπβρτθββίοη, απᾶ {πο ]αάσεπιεπίό Ῥτοποιποςᾶ ΟἨ 
Ἠ6υ {οΥ α]] {1016 ν/α5 ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα (επ. 111. 16): πο {α]β]πιοί 
οἳ Ώεχ Ῥγορεχ ἀπίγ 5}}8}1 Ὦο αοοοπιραπ]εᾶ πῃ ραῖηπ. Βαῖ γοῦ εΠα]] 586 
ρε β4{6ΙΥ Ώτοιση{ {Ἡτοτρ] δι τεκνογονία, 1 516 Δ01468 ἴῃ [10 δα 1ογο 
ο. Τηαῦ πΠίοΏ πααΥ ὈΘ Ἠετ 6156 ΤΥ 8150 θ6 Ποὺ Πϊρ]ορί Ῥ]οβρίπς 
1 59 τ868 1ὖ ατὶσηί, 50 Ῥαπ] Ίας Ῥεοπ ἀερτοσαίϊησ ἴπο αβδιπηΡ6ΙΟἨ 
ϱγ ποπιβη οἱ αὐ 165, 51ο] αξ λαῖ οὗ ραβ]ῖο {εαεβίπρ, πΥΏΙοἩ Πᾶνα πού 
Ὄθεη αββίσπεᾷ {ο ΠΟΙ ἴῃ ὑπ6 Ῥτονίάσεπος οὗ ἄοᾶ; 6 εηᾶς σι α ποτὰ 
οἳ εποοιτασεπηεη6 {ο ΠΟΥ 1 5186 οοπΏπο Ἠετβε]{ {ο ΠΟΥ ΟΠ ΑΡΠΘΤΘ; 
σωθήσεται 8716 δ]ιαῖὶ ὃ6 εαυεᾷ ποῦ οΏΙΥ ἵπ Πε Ῥοάγ, Ραΐ ἴῃ ἴπο Ἠϊσμοεί 
ΒΕΏ56 οἱ 111, 

Τ]ιο οοηβδίγποῦΙοη σωθήσεται διά Ώα5 ὃ 51οῦ Ῥατα]]α] ἴῃ 1 Οοτ. ΠΠ. 16: 
αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. τεκνογονία 15 ποὺ {Π6 τηρτ]- 
{οτῖοςς οα156 οὗ ποπιαη”ς βα]ναίδίοἩ; 10 16 {πο 5Ρη6τθ, Ὀδίησ ΠΟΘ παίατα] 
ἀπίγ, ἴῃ νἩΙοἩ 516 ππαΥ Ώορε {ο Ἠπᾶ 10. ΤΠο επιρῃαβίβ Ιαϊᾷ ἴῃ {ηθβο 
Ἠ)ριβ{]65 οη ροοᾷ ΠΟΥΚ5, εβρεοία11Υ ΟἹ {πο ροτίογπι8ηςθ οὗ {πε ΟΟΠΙΠΠΟἨ 
ἀαίες οὗ 116, ας α]γεαάγ Ὀθεη τεπιαχ]κεᾶ (566 ο τυ. 10 αΏογο). 
Το ουπετ]πζετρτείαὔΙοηΏ5 Ἠαγε Ῥ6εεπ ρτοροςδεᾶ: (1) ὑπαί οὗ ΟΠΥγβοδίοήη, 

ὙΠῸ Τερ8ΥάΡβ τεκνογονία 88 Ιάεπί]σα] Ἠετο ΜΠ τεκνοτροφία, ὑπ ΟΠτ]δίαη 
εἀασαίίοη οἱ οΠϊ]ᾶτεη, αηπᾶ ΒΌΡΡΟΞΟΒ η Ιπιρ]θᾷ τέκνα ἴο Ὀ6 ἴ]θ 
Βα] οὐ οὗ μείνωσιν. Βαΐ τεκνογονία οπηποῦ Ὀ6 {πας ακρ]αϊπεᾶ; τεκνο- 
γονεῖν 18 αϑθα 1η {15 ὙΘΙῪ Ερὶδί]ε (ν. 14) ἵπ 105. οτάΙΏΒΥΥ 5686 οὗ Ώθαί- 
Ἰηρ ομ]]άτεη. ἀπα {ατίμεγ αοὮ απ Ιπίετργεζα{Ιοη ἆοοβ ποῦ Παγπιοπῖβθα 
ὙΠ {πΠ6 οοηίεχύ. (2) ΜαἩγ πιοᾶῬγι οοπιπηεηία{ΟΥ5 ἸΘῪ 5ὐγ6βδβ οἨ ἴ]α 
αχΙοΙ6 τῆς απᾶ Ιπίετρτεί διὰ τῆς τεκνογονίας 8.5 {]ιγοιιΦ]ι ιο )]ᾶ- 
Ῥεατίπᾳ, 5ο. οὗ ἴπο Ῥ]εβεεᾶ Ὑ]ϊτρίη, ἴΠθ τεκνογονία ἴῃ ἴπο Αγροςί]ο5 
πη]πᾶ Ρεΐηρ {χο Βατίοιτ’5 ΒΙτ{Η, {οτεςμαάοσγγεά ἴῃ (επ. 11, 16. Ῥαΐ 1 
15 ΙΠΙΡΟΒΒΙΡΙ6 {ο ΒΌΡΡΟΒΘ {μαὺ δῦ Ῥαπ] ψοπ]ά Ἠατε 5ροκει οἳ {πε 
ΝαἰνΙιγ οἳ ΟἨτὶϱί 5 ἡ τεκνογονία Ιου ΑΠΥ {ατίπετ εκρ]απα{ίοη. 
ΤῊ Ιπίεγρτείαθίοη πιδύ Ὦο οοαη{εᾷ αΤΠΟΏΡ Ποβθ Ρίοα5 απᾶ {πρεηΙοιβ 
ΒισΏίβ οὗ ἴαπογ, πΏΙοεἩ 50 οὔίεπ πη]θ]θοαά ἴπε οοπηπηθη{Β{ΟΥ οἩ Ἠο]γ 

1 πο «85ος οὗ ΠΙΔΏ απᾶά ΊΤΟΠΙΔΠ 816 οχαοΒΙγ Ῥαγα]]ε]. ΕῸΣ πια {Ἠθγο 15 
Ρτοποιποεᾶ {Πε ἄοοπι οἳ Ί8ροιγ (επ. 111. 17): γαῦ Ίαθοαν 15 ἀἰδοίρ]ίπο ἑΠτοιρ]ι 
π/ΠΙοἩ Ἰθ πια ππῖη Ἠϊδ ΜᾺ. {ο αοα. "ἸμαβΏογαχο οϑῦ ογατθ. ΕῸΣ ΨΟοΠΙᾶΗ 1 18 
οτάαἶπθᾶ, “ Τη ΒΟΥΤΟΥ 5Ώ6 5Πα]] Ὀτῖηρ Του ἢ ̓ (σε. 111. 16). Ὑεί ὮΥ 16 απᾶ ὮΥ {ο 
αα0168 Ιπνο]γεᾶ, 5}6 15 ὑγαϊηρα [ον 61ο ΚΙπράοπα οἵ Ἡθδαγεη. 

ΡΑΡΊΤ. ΕΡΡ. Ώ 



5ο 7. ΤΙΛΓΟΤΗ Υ. [11. 16-- 
Φοτϊρίατο. ΤῊ ΤιαΔΙπ ΥεΓβΙοΏΒ στο ὑΠ6 5686 ΘΟΥΥΘΟΥΥ, ΦεΥ ἢἰϊογιιηι 
φεπιεγαἴοπιετι. 

μείνωσιν. ΤῊΘ Ρτοπ1ῖβο 15 ϱΊτεη {ο 10οπιαπ (ἡ γυνή) ; 1.5 [α]β]πιεπί 
18 {ΟΥ 5ο] 100πιεπ 88 εοπέΐπιε ἔπ, Γαλ], ἆο. ἨεποῬ ἴπο ρ]ητα], απ 
]κθυγίςε ἐπ αοχἰδέ, βρϑοϊγιηρ {ο [8686 π]αί 858 βἶνεη 6εΠΘΤΑΙΙΥ. ἜΤ]ο 
{ποιρ]έ οὗ {ο γηοὶο ρᾶξββασθ ΤΙΔΥ ο Π]αβίταίεᾶ Ὦγ 1 Οον. υἱῖ. 20: 
ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ἣ ἐκλήθη ἐν ταύτῃ μενέτω. 

ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ. Ἐαϊία απᾶ Ίουο 01} ἵδεπεθ ἴῃ 
Ἠο]πεβδ. ΟΡ. οἱ. 1. 14. 

μετὰ σωφροσύνης. σωφροσύνη Ἠ88 α]τεαᾶγ Ώ6εη ΒΡΟΚΕΠ Οὗ 88 ἃ 6τασθ 
αρθοϊα]]γ {ο Ὦο οοπιπηθπάεά {ο ΟἨτ]βί]απ ΝΟΙΙΕΠ. Θεθ οἩ υ. Ὁ ΔΌΟΥΘ. 

σΗΠΑΡΤΗΙ 111. 

1. Ἐος πιστός 1). Πα8 ἀνθρώπινος, 1ο]]οπίπρ 105 ΤιαΙη γαχβῖοη Τηίπια- 
πιι8, νγΏΙοἩ 15 8169 τουᾶ ὮΥ πι; σ Βδ5 Γπιπιαπις υεῖ Πα οἴΐ8, Βεε ΟἹ 1. 15. 

ο. ΤΠο Ὀοϑὺ Μ55. (ΝΑΡ.4Η) Ἠατο ἀνεπίλημπτον (πἩΙοἩ βΠοπ]ά 4150 
νο τοαά ἴῃ συ. 7 απᾶ γΙ. 14): ἴμο τεοεϊγοᾷ δρε]]ῖπρ ἀνεπίληπτον Ἠὰ5 ἴ]ε 
ϱαρροτί οὗ ΚΙ, απᾶ τηοβῦ οιιΥβἱν6Β. 

8. Ἔθο, ἰοχί α[ίοι πλήκτην ΙΠβετίβ μὴ αἰσχροκερδῆ (ἴτοπα ΤΊ. 1. 7) 
ὙΠ 857 απᾶ ΠΙΑΠΥ οἴπεχ οπγβίγες; οπι. 811 αποία]5 δα ΥΘΓΡΒΙΟΠΗΡΒ. 

π. Ἔρο. ἰοχὺ αἲίθι δεῖ δὲ Ιπβετίς αὐτόν τὶν ΏΟΚΤΙΤ απᾶ Παῖη Ὑπβ.; 
οπι. ΘΗ, 

8. δὲ" απᾶ 8 οπγβῖνθς ομηἱὺ σεμνούς Ὠσια, Ὀαὺ 10 15. απαπαεβεβοπαΡΙγ 
ρατί οὗ {π6 Ρτϊπλ]{Ίνε {εχῦ. 

14. πρὸς σὲ. Τ]ηθ5ε ποχᾶς οτηϊ θᾶ Ὦγ α (ραί τερτεβεπίεᾶ ἴῃ ἔ ϱ) 
δα {ιο ΑγιπεηίαἩ ΥΘΙΒΙΟΠ 816 Ῥ]ασοεᾶ ὮΥ Γεαβίοοίῦ απά Ηοτί 1π βᾳπ8χθ 
Ὀγασ]κείβ. 

τάχιον. ΤΗ18, ἴ]ο γϑδᾶϊηρ οὔτεο, ἐοχί, 15 εαρροτ{εᾶ ὮΥ ἢ, ἜΤ, απά 
πηοβύ οπχβῖνθς; ἸΓαβίοοξί απᾶ Ἠοτί απᾶ {ιο Ἠενίδοτβ τοειᾶ ἐν τάχει ψ 1 
ΑΟ, Ε, 

16. Αἴῑογ δεῖ, 5οπ1θ ἸΜεαβίοτη ααἰΠοσ]θῖος (Γοἱ]ογεᾶ ὮΥ ἴλπο ΤιαῦΙΠ 
γα]ραίο) ἰπβουὺ σε; Ὀαὺ 105 Ιηβοχ{ίοη 15 ἆπο {ο ἃ πηὶβοοποερίῖοη οὗ {16 
ππθαηΙησ. 66 ποίε ἴπι ἴοο. 

16. ΤῊ Ἱπιροτίαπέ γατ]απίβ 1η {Πῖς Υ6γβθ τοςπΊτο 61οβο αἰθοπίο. 

θεός οἱ ἴλε τοο. θοχί 15 {οιαπᾶ ἴῃ ΟΏΟΚΤΡ απᾶ ἴμθ γαβῦ πια]οΙϐγ οὗ 

οπγβίνοβ; Ῥαΐ 16 Πᾶ5 πο βαρροχῦ Εχοπι {πο νΘΙΡΙΟΠΒ, απᾶ ὑπ6 εατ]οθβύ 

{αΐ]ιονς πο Ἠατο 10, γἱΖ. Ὠιάγπιας οὗ ΑΙεχαπάτίᾶ απἁ ἄΤ8ΡΟΣΥ οἳ Ἀγεεα, 
ἀαίο {τοτη {π6 Ἰαΐΐοι Ῥατῦ οὗ {88 {οπγί] ορηίαχγ. ΟἨ ὑπ οἴμετ απ ὅς 
1 τοδᾶ ἵπ ΝΑ”Ο" 17. 78. 181, απᾶ ιο Ἠργρίίαη ΥεΙΒΙΟΠΒ, απά 18 

πΙαιορρθᾶ {ο Ὦγ Οτίρεπ (ΡρτοῦαΡΙγ) απᾶ Ὦγ Ἐριρλαπίαβ, ΈΠεοάοτθ δά 

Ογτί] οὗ Αἰεχαπᾶτία (οετίαΙη]γ). Απᾶ αραῖη, ἴπο Ὑερίετη τοβᾶῖηρ ὅ, 

{οαπᾶ ἵπ ΤΠ, 8, ὑμ6 Ὑπ]ραίο απᾶ {πο Ταῦ! {ἴΠειβ ΡΕΠΕΤΕΙΥ, 15 ἃ 

ππαη]{οθέ οοιταρβῖοη οἱ ὅς, ἱπχοάιοεᾶ Ῥεοπαδο οἵ {π6 Ῥγοσθεάϊπσ τὸ 

μυστήριον. Ἴμο Βγτῖιο ΥΕΙΡΙΟΠΡ Ἠβυθ ἃ τε]αίνο ῬχοποιἨ, θαὺ 1Ὁ 18 
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ποῦ οεγίαϊη θύμον 16 15 τηθϑηῦ {ο τθηᾶθχ ὅς ΟΥ ὅ, α5 ἴῃ Βγτίπο ἔ]θγο 
16 πο πϑαΐθυ, ΤΠαΒ, οἨ {πθ ψ/ηο]θ, οχίετηα] αα{]οτΙγ 15. ΟΥΘΥΥΥΗΘΙΠΙ- 
1ηᾳΙΥ οἩ {θ 5146 οὗ ὅς. Τ19 νατίαηέ θεός που]ὰ τοας1{γ ατίδε {Τοπα ἴμθ 
ἔτι τεβά1ηᾳ, 85 οοη/[αδῖοη οὗ ΘΟ απά 00 που]ᾷ Ὀο 68β7; {86 αἰπηϊ]αγί{γ, 
Ι1ηᾷεεᾶ, Ῥεῖηςρ 5ο στθαῦ ὑπαὺ ἴμο τεαᾶῖησ οὗ ἃ ας Ίοης Όθεπ χηδίξοσ οὗ 
οοΏίτογεΙςδΥ. Τηαΐ 15 ΨΙΙΠΕΒΒΕΒ {ο ὅς απᾶ ποῦ {ο θεός 18, ΊοΊΥ6ΥαΥ, έλα 
ορΙηΙοη οΓ πιοβύῦ οὗ {Π6 εκροχίβ πο Ἠ8γο τοοθπ{]Υ ἱπβροσίεᾶ {ο ταϑηὰ- 
βοπ1ρῦ, β]{Ποιισ] οοπηρείεηῦ Ρ6ΙΒΟΏΒ Πο Ἠβά 80οθ88 {ο Ὁ α πιιπᾶτοα 
ΥΘΕΔΤΒ αΡο, Πε 10 παξ ἴῃ Ὀθέίες οοηᾶΙδίοἩ, Ῥε]ϊουεᾶ 16 {ο χθιᾷ θεός. 
Έοχ ἃ [Ὁ]] ἀϊδοαδβῖοη οὗ α]] {Π6 ογίάθησα, τοίεχεηςθ β]οι]ᾶ Ὦο πιαἆο ἰο 
ΤΙδοπεπάογξ ὕπ ἶοο. ο ἴο ἸΓεδίοοῦῦ απ Ἡοτίς πιοῖθ (Νοε οὐ ϑεϊδοὶ 
Ινεαᾶἴπρςε, Ῥ. 195) ΟΥ̓ {ο Βογϊγεπει”5 Ιπιέγοιιεξίοπι, τι. 390. 

Η. ΟΘΦΌὉΑΙΙΕΙΟΑΤΙΟΝΡ ΟΕ ΤΗΕ ΟΕΣΙΟΙΑΙΒ ΟΕ ΤΗΕ ΟΠύΠΟΠ, 

1---Ἡ. 1. ΒΙΒΗΟΡ5. 
Ἠανίηᾳ Βροκεη οὗ ἐπ6 οοπᾶποῦ οἳ ραῦ]ῖο ΝΟΓΡΗΙΡ, {πο ΑΡροβί]ο Ῥχο- 

οεθΔβ ἴο εκροιιπᾶ {λε ᾳπαΠβοαβίοης τεφιἰβίέο Γον ἔλοβο 1ο Ἰο]ά 
οίῆσθ 1π ἴ]λο ΟἨατο]ι, [Π6 ἐπίσκοποι (νου. 1- 7) απιᾶ [Π6 διάκονοι (υυ. 8--- 
19). Το βἰρπίβοιησο οὐ {Π686 {ΘΓΙΙΒ, 35 αϑϑά ἴῃ {1ο Ῥαδίοτα] Ηρίςί]6, 
Ά8β Ὀθθῃ ἆθα]έ γη Τη {θ ΙΠγοᾶιιοξίοιι, οΏαΡ. Υ. Τὺ β6ετης οἶοαν έλα 
Όιαγ 816 αβεᾷ Ἠετε ἴῃ 8) οβήοία] 86ηςθ, απά {ατ{Ἠςχ, ἔτοπα {λθ ΠΙ8ΏΊΘΥ 
ἴῃ ΨΠΙΟἨ {πο ᾳπα]ΙβομΜίοΏβ ΟΕ ἐπ6 ἐπίσκοποι δᾶ διάκονοι 319 ἀῑδ- 
οαββεᾶ, ὑπαί ο Ιπδίτιοβίοης στοαί {ο οβ]οία]ς π]ιοβο οχἰβίθισο ἵπ ἐ]ιθ 
ΟΠ ΤΟ 16 γε] εξαΡ]Ιρ]ιεᾶ απᾶ οἱ οοπβίάοταῦ]θ 5ἰαηάϊης. 

1. πιστὸς ὁ λόγο. ΤΠ ἔοττηπ]α (566 οἩ 1, 16) Ἠας Ῥδθη 16- 
{ετγεᾶ (6.6. ὮΥ ΟΠτγβοβίοπι) ἔο {π6 γγογάς ψΈΪΟΗ Ῥτεσοθᾶς, Ὀτί 10 5665 
Ῥεύθεγ {ο ἴϑκθ 10 τὶ τ {Π6 ἴθγςο 5οπίθηπορ π]ίοὮ {ο11ου/5, τίσ.: ΙΓ απ 
πιάπι αδρίγεδ {ο ἴ]ιε ερἰεοοραίο, Τε ἀεείγεν α ποὺῖο ιγογ], Όπ ἴλο ἔοτορ οἵ 
Καλός 5688 ΟἨ ᾖ, 8, 11, 10 Ἀὔογο; {6 18, Ἠοψγεναχ, {πο νγογᾷ ἔργον ὍΡΟΝ 
ὙΏΙΟΙ βίχερ 15 1814, ποὺ {πο ἄρῃ οἵ {πο Ἡοποιχ οἵ {Π6 αρίβοοΡρα{ο, 
Ῥαύ 108 Ῥχορος ἀπίθς (πεφοίίωπι ποῦ οἵη). λετε 15 ποίλ]ηρ ἴῃ {με 
ΠΠΑΧΙΏ Ιποοηβϊβίθηί ΜΙ {πο αρἰτίε εχργοββαᾶ ὮΥ Νοῖο ορἰεεοραγί; 
ΠΏΥ1ΗΠΏΡΠΕΒΒ {ο απάρτίαΚκο 5ο ἨεανΥ ἃ Ῥαχᾶεη ΤΗΥ οοεχὶςὺ ψ{Ἡ ἃ. {α]] 
6εη5θ ΟΕ {πο ρτανΙῦγ απᾶ ἱπιροτίαπορ οὗ ἐπ ερίβοορα] {αποίίον, [Τύ 15 
ἴο ο Ῥογπο 1η π]πᾶ ὑπδὺ αὖ ἐΠ]ς βέασο οἵ ο ΟΠαχο])ς οχἱςίοηος, ἐ]ιο 
ἀπίῑερ οὗ {19 ἐπίσκοπος οι] ο ταίηθχ Πασατᾶοις παμπ Ὠοπουταδ]θ ἴῃ 
[Π6 βἱσΏί οὗ Ί1ΘΏ; απάἆ ἃ πιαχίπῃ ]1]το Ειῖς πηϊσ]Ώῦ νγε]] Πᾶν ατίδεπ ΠΟΤ 
{ῃ8 πην]]Ιηρηεβς οὐ ΟἨχὶβίαπι οοηγογίβ ἴο Ὀθ ταϊβθα {ο 50 οοπβρίσοποἈβ 
 Ῥοβ]θῖον 5 ὑπαῦ νἨῖοἩ {1ο ο[βοία] τοριεδεηἰαἑίγος οἱ {πο ΟΊαο] 
Ψοι]ά πεοεββαχ!]γ ΟΘΟΌΡΥ. 

ὀρέγεται. Οαἰδβίαθ 1 Τίτη. {ο πονᾶ 15 οπΙγ ἴουμά {η ἐπ6 ἄγοος 
ΒΙΡΙθ ἴῃ Ηεὺ. χί. 16: θα 10 15 ΘΟΠΙΠΙΟΠ. ἴῃ ΡΙοί8ΏΘ δαύμουβ. Τῦ οοή- 
ΥΘΥΒ πο Ῥ8ᾷ βεη»θ οἱ «ρτδβρίηρ, απᾶ 18 α ἐσθ νοῦ πιοάϊα. 4δρίγες ἰο 
81Υ68 105 ΡΤΟΡΟΥ {οχ06, 

2. δεῖ οὖν. ΟὙΤΜΟΥΕΙΟΥΘ ἐδ ἰὲ πεοθδδαγι ἄρ. ΤΠ ἔργον 5 καλόν, απᾶ 
ἀεπ]απάβ {ιεγε[ογε πιθη οὗ Ἠϊση πιοτα] οἹατασίου πο 1655 παπι οἱ αΡΙ1Υ 
1 48. «Βοπιπι ποθοἰ{ιπι ὑοιεί φοηιηυϊἐἐογμάμιν, ΒΑΥ5 Βεησε]. 

2 



52 1. ΤΊΜΟΤΗΥ. Πτι. 4 - 
τὸν ἐπίσκοπον. Βί6βς 15. ῬοιἩπαρβ ποὺ {ο Ὦο αἰ ο πὸ βἵπρα]αχ 

ὨΠΊΠΡΘΥ (8566 πιέγοᾶ. Ὁ. 1ΧΧ11.}, 8ἶπου 10 τη Ὀ6 αβθᾷ σεποτίοβ]]γ. Ὑοῦ 1ΐ 
19 τοπιαχκαΏ]ο ὑπ ῬοίἩ Ἠστο απᾶ αἱ ΤΊῦ, 1. 7 {Π6 βἵπρα]αχ 15 {οαμᾶ, 
ΝἨ]]θ {1 διάκονοι 816 παεη{Ιοπεᾶ (υ. 8) ἵπ {ο Ῥ]ατα]1, Απᾶ ἴ]ιθ Ρ6- 
56Πη08 Οὗ ἴμο ἀεβηῖίο αχ{ο]θ, ΜΓ ΙΘῊ 18 50 βρατίηρβ]γ αβθᾶ ἴῃ ἴ]ο Ῥαβίοτα]ς, 
ΒΘΘΙΗΡ {ο Ὀ6 ΒΙρῃϊποδηῦ. 

ἀνεπίλημπτον. ΤΠ6 Ρί5ΠοΡ πηπδί Ῥο τωἱέ]οιὲ γοργοαε!. ΤΗϊ8 15. 8 
ε]αβρίσα] νοχᾶ, ποὺ {οαπᾶ οαΐδιᾶε ὑ}15 ΕἸ Ρ 5016 (αρ. ν. 7, υἱ. 14) ἴῃ Ν.Τ. 
οἵ ΤΧΧ.; 1 15 ΒίΤΟηΡΟΣ {Παπ ἄμεμπτος ΟΥ ἀνέγκλητος, {οχ 15 Ἱππρ]ί65 ποῦ 
οπ]γ ὑμπαῦ ἴπο ππαη 15 οὗ ροοᾶ τεροτέ, Ῥαέ ἐλαί ο ἄθβοινθς 1: μὴ 
παρέχων κατηγορίας ἀφορμήν ἵ5 π6 Βολπο]αςί5 οοπιπηθηί ΟἨ ὑπ6 νοντᾶ, 
Τμπο, ν. 17. “δ τα]ε ὑπδῦ ἃ ἄε][εοίιδ Όοπας Ίαπιαο 5  οπΏποπ]σα] 
ΠπρεάΙπηθη{ {ο Οτάπαίίοη 15 Ῥαβεᾶ προη (815, α]{]λοιρ]ι {ιο Αροβίο]ιο 
Ίαηρπαρο 15 1π τθβ]{Υ Τηοτθ δχϑοίϊηρ... ΤῊΒ εἶ φιΐς Ὠοίοτο Οχάϊπαίίοη, 
απᾶά ἴπο οοπβτπιβοη Ῥείοτο Ἡγρίβδοορα] ΟοπηβεοΓβ{ΙΟἨ, αὖ ἴλπο Ῥτοβδοηί 
4αγ, απο ἀεβίρηεᾶ {ο 5θοπτθ ψμδὺ {Πρ ποτᾶ Ῥτεροχίρος.’. ({ήάᾶοπ 
πι ἴοο.) 

Τ]ε απαΠβοβ{Ιοπ8 ΠΟῪ ϱἶγεη Τε ποῦ, 16 νη]] Ῥε οὈρβετνεᾶ, ἀαβοτῖιρίῖνα 
οὐ ιο αοίπα] Γαποβῖοηβ οἳ ΟΠπτοἩ οβΊοθΥΑ; ἴΠαγ Ἰανο τοίθχεπσθ ἴο 
ΒΡ] απά Ἱηοτα], ποὺ {ο οβ]οῖα], τθααΙγεπχεη(ς, ἃ Πα τε ποῦ {ο Ὦθ 
γοσατἀεά 845 αεχἠαιβίῖίνο. Το Ἠεί οὗ α Ῥίβπορ’5 αιιαΠβοαϐΙοπβ ἴῃ 
ου. Ὡ--- 5ποτα]ᾶ Ὦε οοπιρατθᾷ σι ἐμαί 1Π {1ο ρατα]]εὶ ραββασε ΤΊ 1. 
6---Θ. Ύπετα 8216 8οπ1θ 4ἱῇεχαποθς, αἰίποαρ]λ οἩ πο πὙηο]θ {οτε 15 
ἃ; πιαχ]κεά βἰπη]αγΙγ. ἩἨετε 6.5. 6 ἨβΥθ κόσμιον, ἐπιεικῆ, ἄμαχον (Όαί 
8566 Τ1{. ΠΠ, 2), μὴ νεόφυτον, ἃπα δεῖ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν 
ἔξωθεν, ΝἨΙοἨ ατα ποὺ {οαπᾶ ἵπ ΤΊα5; ΥΠ] μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, 
φιλάγαθον, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ, ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν 
πιστοῦ λόγου οἱ {16 Ἰδαίου ΕἸ ρ1ϑύ16 Ὠατο πο Ῥ]ασθ Ἠετα. Τῷ 15 ποῦ ῃ60668- 
ΒΗΥΥ {ο Ἰηγϑηῦ ἃ ΠΘΟΥῪ (56 88 ὑμδῦ 68ο) 11ϑὺ πας ἄτανη αρ 1 νΙθ 
οὗ {πε ποθᾶβ οὗ {π86 Ἰοϑϑ] ΟΠατοἩ) {ο αοοοαπέ {ον ἴποβο ἀΠΤΘΤΘΠΟΘΒ. 
ΤΠεΥ 816 ΠΌΠΟΙ ΤΟΥ͂Θ ΠΟΥ στεβαίεχ {πὴ παὶσΏί Ὃο εχροοίεᾶ ἴῃ ὕπο 
Ἰείέετς νυϊύθῃ ἀπτῖηρ [Π6 5876 Ῥρετὶοᾶ ὮΥ {Π6 βαπηθ τηϑῃ {ο ἔντο ἔτ] ἂ5 
ὉΠΟΥ͂ ΒΟΠΙΕΨΠΕί{ βἰπαῖ]ατ οἰτοππαβίαποθβ. ἸἈΝεϊες 115ὺ, α5 85 Ώεθι 
Β814, 68η Ῥο τεραχᾷεᾶ α5 εχΏαιβίϊνο. 

μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα. ΤῊΘ 5686 15 Πχεᾶ ὮΥ ἴπο ραγα]]α] οἸααβε ἴῃ 
ο]. ν. 9 (5866 ποίθ) ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή π]ῖο] «απποῦ ῬΡοββΙβ]γ 1πθαη ΠΥ- 
μΐης Ῥαΐ ἃ. ΟΠΙΑΠ 0 Ἠαβ ποῦ τα-πιαττ]ιθᾷ οἴου {ο ἀθαῖ]Ὦ οὗ ἄἴνοτος 
οὗ Ποὺ Ἠπβραπᾶ. Τὺ οχο]αἆεβ {τοπι εοο]θβίαςέ]σα] Ῥοβ]θῖοι ἴποβρ ὙΠῸ 
Ἠανο Ῥθεη πιαττ]εᾷ ΙΠΟΥΘ {Παπ οηΏς6θ. Έοτ οτᾷπαχγ ΟἨτίςξαπς 5εοοπᾶ 
ΠΙΒΥΤΙΔΡΘΒ 81ο ποὺ Γοτριᾷᾶεη: 566 65Ρ. Ἠοιῃ. υἱῖ. 8; 1 Οου, νἱῖ. 9 απᾶ 
89; απἀ 1 Τίτη. ν. 14. ἘῬταί εγ ατο ἔουθι θη {ο {Π6 ἐπίσκοπος, ἴο 
{Π6 διάκονοι (υ. 12), απᾶ ἴο [Π6 χήραι Νο 876 ραί οη ὑπ6 Οτο)» 198, 
ΙΠ8ΡΙΠΙΟἨ 85 16 15. 8}1 Ἱπιροτίαπί (λαί ἴΠ6γ βΠοπ]ᾶ Ὦο ἀνεπίλημπτοι”. 
ἘῸΣ {1θβε ῬείβοηΕ 15 ῬΥΘΒΟΥΙ θα περὶ τὸν ἕνα γάμον σεμνότης (ΟἸεπῃ. Αχ. 
Φίγοπι. ΤΠ. 1). Οεπιεπί (1.ο.) 6968 ο΄. {ο εχκρ]αῖτ {για 6εοοπά τηαΥΤΙ8Ρ6Β, 

1 Ὑεί {Π6 84ΠΠΘ ὑπίηρ οοσΙτβ ἴῃ ν. 1, 2 ΨΊΘΥΘ πρεσβυτέρῳ 15 βἵηρι]αν απὰ 
νεωτέρους Ὁ] ΓΆ], Ὀαῦ ὕΠΟΥῸ νο πα πο ἀεβηίίο αγ{ἶο]ο. 

2 Ἐπάοχ (πο Ῥοπίαϊεισμα] ἰανν, ὕΠ6 τορι] ϊοη 5. αΏοπῦ πιαιτῖίαρο νογθ ἴῃ Πἰκὸ 
ΤΙΑΠΠΕΥ βίΤΙσίΘΥ {ον ἴ]ο Ῥτ]θδί5 (απ Γογ υπο Ῥοορ]ο; {πο ρτ]θδί ψγὰβ Του θ᾽ ἀθη {ο 
ΤΙΒΙΥΥ ἃ πἰάοι οὗ ἃ ἀϊνοτοθά ποπιαη (1μ6υ. χχὶ. 14). 



ΤΤΙ. 9.] ΝΟΊ ΛΑ. σ3 
{ποαρῃ ποὺ {οτριᾶᾶσεη Ὦ {πο Ἰανν, ατο ἃ Ὠγθα]ίπσ ἴῃ προπ {π6 ΟἨτίβίαη 
1468] οὗ {αἱ Ὁ] ππ]οη Ὠδύπθθη ΟἨΏ6 ΠΙΏ δα 9Π6 ΜΟΙΙΒΗ. Βαύ, π]αῦ- 
6υοχ ὑγα ῃ έογο 9 1 {Π1β νίευ (56ο Μαζί. χὶχ. 4: Ἠρῃ. νυ. 99) 10 15 πού 
οχριθββοά Ἠστο ὮΥ δύ Ῥαπ], ΨΊοβ6 Ιπ]αποβοη μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα 15 
᾿ἀῑτθεί]γ 5αρσεδίεά Ὦγ ὑΠ6 βὐαζεπιοπύ {Παῦ πο Ώϊ5]ορ 15 {ο Ὦο ἀνεπίλημ- 
πτο». Τ1θ ροῖηί 15 {αἱ Ὦε τηαβύ πού Δ. ἨΙπιβα]! ορθπ {ο οἶναγρος {16 
υπαί οὗ ἀκρατεία. 
Ηον {αχ Βα ἢ  ῬτοβΙβ]θίοη 15. Ῥπάϊηρ ἴῃ {ο Ῥγοβοηί οοπάΙδίοη οἳ 

88 ποτ] απἆ οὗ ἴπο ΟΠατοἩ 15 αποίµοθγ απθβίῖοπ. Τὐ πιἉςί Ὦο ΤΘΠΊΘΠΙ- 
Ῥετεᾶ ὑπδὺ δύ Ῥατα1 ἰ5 ποῦ επαπηεταὔῖησ Ὦςτο 616 ορδεπιἑίαῖ ολατασίατ]5{]ο 
οἵ ἃ ὈΙΒΠΟΡ; Ἠθ 15 ἀπε]]]πρ προι ορτίαῖη πιοτα] απᾶ Ῥεγδοπα] παλ θος 
πΥΠΙΟΠ, ἴῃ Πο ΟΠατοΏ οἳ Πιαί ἄαγ, 16 ντας ἀθειταῦ]ο ἐλαῦ Ίο 5Ποι]ά 
ΡοβΒΘΒΒ. Απᾶ 1ὖ 85 Ῥεεη ατριεᾶ πι οοπβιᾶεταῦ]ε ἔοτοε ὑπ τθσιι- 
Ια01οης οἱ {15 βουὺ οπηποί Ῥο τερατᾶεᾶ ας οἵ απῖνεγρα] δα Ῥογππαπεη{ 
ορ]ραίοἩ, {οΥ οἰγοαπιβίαποςςβ πΙαΥ 50 οΏαησο 8.5 {ο ΓΘ ΠΟΥ {πθπῃ 1η 186 
ΟΥ ΠΏΏΘΟΘΕΒΡΑΥΥ. ὮΤ16 Ἠοπιβή, πο πῑθαῖς, απᾶ π6 Απριίοςη Όοπι- 
ΠΙΠΏΙΟΏΡ Ἠαγε, 85 ἃ ππα[ζεγ οἱ ἨΙΕίοΙγ, 811 ἀερατίθᾶ {τοπα {ο Ιοίΐζοι οἵ 
0815 τα]θ; ἴπο Βοιηϑῃ ἴῃ Γοτριάάϊπρ {Π6 ταχτίαρο οἱ ἴπο οἸθιϱγ ἴῃ 
6εηοτα]; {πε ἄτοε]ς π τε πἶτίηρ ΘΘΙΙΌΘΟΥ οὗ Ῥίβπορς; απᾶ {πο Απηρίοα 
ἴῃ ρεγπζίης {Πεῖτ το-πιβχγίαβϱθ. ΤῊΘ 5εηςβο οὗ ἴπο ΟΠ ΤΟ Ρ]αΙπ]Υ 15 
{λαί (15 τεσι]αίΙοη, αὖ 1εαςΐ, πιαΥ Ὀ6 πιοᾶιβοᾶ Ὦ} οἰτοιτηβίαποθβ. 8.66 
Ῥε]οπ ΟἹ διδακτικὀς. 

ΟΥ̓ΠΘΥ Ιπζεγρτείαίοπ5 οἳ {μεβο ἀἱβριίεά ποτά ατο (α) ἴ]ιαῦ ἴἨεγ 
Γοτριᾶ Ῥο]γραπαγ. Επί, α]ἰποαςΏ ῬΡοἱγδατηΥ 15 βαῖᾷ {ο Ὠαγυο Ῥδεη ποῦ 
ΠΠΚΠΟΥΗ 8ΠΠΟἨΡ πο 96.715 οὗ {πὸ Αροβίο]ῖο 869 (1οβ6ρΠ. ἁπιί. αντι. 12 ; 
150. Ματύ. ΤΥΊΡΙιο 1594), 16 πναβ ααἰΐα απ εχοερθοπα] {πῖπς; απᾶ 16 
ψίαβ ὨθτεΥ οοππθεπαποθᾷ ὮΥ ΟΠτίβί8ηβ. Ῥο]γραπιγ σου] ποὺ Ἠατο 
Ῥθευ Ἱαν{α] {ογ απ ΟἨτίβάαη οοπνετί, ὙΠ ΠΟΥ ἔγοπι πα 8157 ΟΥ̓ ἔγοπα 
Πεβπεπάοπι; απᾶ {λΠθτείοτο πο Ερθοία] ῬτοβΙθΙΙοη ἴῃ Πο 6858 οὗ ὃ 
Ῥί5Πορ ποπ]ᾶ ἤν Ῥεεη νυηίμοαί Ῥοϊηίς. ΒαοἈ απ Ιπίογρτείαβίοη 15 
Ἰπᾷθεᾶ ΦΌΒΟΙ αὔθ! εκο]αᾶεᾶ Ὦγ {Π6 ρα8τα]]ε] οἰδαβθ ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή οἱ 
οἩ. ν. 9. (Ὁ) Ταῦ ἴπαγ {οτρίᾶ δὴν ἀενίαίϊοη ἔτοπα 116 ογᾷΙπασγ 14175 οὗ 
Οµτίβίαω ΡΣ οὗ 116. Ῥταΐὸ ὑπΠ15 15. ποὺ α βαΏβίαοίοτγ ΟΥ᾽ Ῥτεοῖςθ 
Ἱπίετρτείβίίοη οὗ {π0 ποτᾶς. (ε) Τ αὐ {11ο ἐπίσκοπος παιδί ὈΘ 8, πιαχτ]θᾷ 
ΤΊΒΏ, ποὺ α οε]ϊραίθ. ἜΤηϊ5 ποτα]ᾶ ποὺ οπΙγ Ὀ6 Ιποοηβιβίεπί σι] 1 095. 
να. 17, θαὺ ἄοθρ ποὺ τορτεβοηύ {Πο {οτοθ οὗ μιᾶς, [86 απιρΏαίίο ποτά 
1ῃ {πο βοηίοησθ. Νο οκρ]απαίίοη 15 αἀεαπαίο βαὖθ {]παῦ 10 1165 οη 
{88 5ατίασς, ΥΣ. {πΠ6 ἐπίσκοπος πιαξδῦ Ὀ6 πιαττῖθᾶ οΏΙΥ ΟΠΟΘ, 1{ αὖ α]. 

νηφάλιον. Τη ποτὰ ἄοθβ ποῦ οσσοἩσ ἵπ {πε ἄτεεκ Βϊρ]ο οαίδιᾶρ 
ἴπο ΡαρίοταΙ Ερρ. ; Ὀυύ νήφειν ἵδ ἃ Ῥατπ]ϊπθ πποτᾶ (566 1 ΤΗ6ΘΒΡ. τ. ϐ 
ὧο.). Ῥτϊίπιατί]γ Πανίηρ τείετοποθ {ο βοβτῖθίγ ἢ {16 9.59 οἳ ψ]η6, 10 
Ία5 Ώστο {Π6 πποτθ εχίοπᾶεᾶ 56Π59 οὗ ἐοπιρεταίο. 

σώφρονα. Βεθ ΟἨ 11. 9 8ΏοΥθ6. σώφρων 15 α ποτᾷ οἳ Ἠϊσῃεγ πηθαΠῖΙηρ 
απᾶ πάς πβο {ΠΒη νηφάλιο.. Οοπιρᾶτο {Π6 ΙαχίαροβΙοπ ἴπ 1 Ῥεύ. 1ν. 
Τ: σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε. 

κόσμιον, ογζεγῖψ. ΤΠϊς οκρτεββες ὑπ6 ο ατα πιαηΠοβία{Ιοη οἳ {ο 
βριτΙῦ οἱ σωφροσύνη. Τ16 «νδο πιαη) οὗ ἴμο Βίοίοῦ γὰβ {ο Ώθ κόσμιος 
(ἴον. τ᾿. 240): απάἆ ἴμο Ιάεα 15. 8180 {οαπᾶ, ὑποαρη ἴῃ δὴ αρβιτὰ απά 
εχκαρροταἰεᾶ {οτπα, ἵπ Αὐἱβύου θ᾽ ἀεβοτιρίίοι οἳ {Πο μεγαλόψυχος : καὶ 
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κίνησις δὲ βραδεῖα τοῦ μεγαλοψύχου δοκεῖ εἶναι, καὶ φωνὴ βαρεῖα, καὶ λέξις 
στάσιμος " οὐ γὰρ σπευστικὸς ὁ περὶ ὀλίγα σπουδάζων κ.τ.λ. (Λίο. ΕἸ}. τν. 
ΠΠ. 94). ΤἩηο ἐπίσκοπος, αὖ Ἰοαϑύ, πιαδί Ὀ6 υἱῦ σοηιροβίξιβ εἰ ογαϊπαίιι8 
(Ῥεπεσα, ἄε υἱία ὑεαΐα 8). 

φιλόξενον. Τ19 ἀπίν οὗ Ἱορριίαμίγ πας οβρεοϊα]]γ Ιποππιρεπί ΟἹ 
{Π6 ἐπίσκοπος 8 ἴ]θ Ῥεγβοπα εοοἰοείαε; Ὀταϊ 1Ὁ 15 8150 τοοοπηπηρποἆ {ο 
ποσα (οἩ. τ. 10), απἆ {ο 411 ΟἨτίδίαπς (Ἠοπῃ. κ. 18; Ἠεῦρ. χι. 2; 
1 Ῥοῦ. 1ν. 9: ὃ ζοἨμἨ ὅδ. ΆΤ]πα ἀπίγ πας οἵ 6τεη ρτεβίοςγ πποπηεηί{ 1Π 
{πο Αγρορίο]ίς ἀρ {Παπ ΠΟΥ͂; 8 ΟἨτίρίατ 6.5. παϊρηί τοαᾶ!]γ Επᾶ οι δε 
οὗ οὔεπσο ἴῃ {ο πιεαί βϑὺ Ῥθίοτο Ἠίπα ἴπ ΑΠΥ Ἠθαίπεη Ἠοιςε]ιο]ᾶ (566 
1 ον. κ. 28 ἄορ), απᾶ 19 παβδ {πετείογθ βρεοία]]γ Πποππηρεπύ ΟἿ 
Οµτ]βίαης {ο πιϊπϊςίετ Ποβρίζαλίγ {ο ἐπεῖτ Ῥτδίητεη, 

διδακτικόν. Ῥο 2 Τΐπι, Π. 24 απᾶ ΤΊ. 1. 9, πὝπετο {Π15 απα]Ποα{Ιοη 
15 ΊΠΟΥΘ {ΕΠ11γ εχρτοββεᾶ. Ορ. αἶδο ἘΡΠ. ἵν. 11. ὮΤη15 νγας, ῬετῆαΡ», 
ποῦ ρατί οὗ {ο {οττηα] ἀπίγ οἵ {Πη6 ἐπίσκοπος (566 Ιπιγοᾶ. ϱ. ἸΧΧ11.); 16 νας 
α ἀοβίταρ]α απαβοα{Ιοη ἴῃ ν]εσν οὗ {Πο ϱροεσῖα] οἰτοαπηδίαποες οὗ Ερ]θδα5 
απᾶ Οταοίο. ΤΤαί Ὁ βΠοπ]ά Ῥο πιεπθ]οποᾶ αἲ 81] 85 Ῥετίαϊπϊῖης {ο {Π6 
ἐπίσκοπος 15 8η αγραπιεηύ 1Π Ταγοιχ οὗ ὑΠ6 οοπιρΒτα{ΙΥΕΙΥ εβτΙΥ ἀαΐᾳ οἳ 
{πο Ῥαρίοτα] Ἠρίεί]6ς. 

8. μὴ πάροινον. πάροινος ΕΧΡΙΘΒΡΘΒ ἨΙΟΙΘ {18η φίλοινος ΟΙ {Παπ {Π6 
μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας οἷ υ. 8; 10 ΠΙΕΒΏΡ ἃ ΠΠΒἨ φἴνεπ ουὐθγ {ο τοῖο. Τί 
15. ϱεηετα]]γ τεπᾶθτεά φιιαγγεῖδοπιε ουεΥ τὐΐηι6 (ορ. 158. Χ]1. 12), ἃ δγαιυΐογ, 
Ραΐ {πατο ἄοθρ ποὺ 56επι βιΠοϊθηῦ ΓΘ ΘΟ Ὴ ΤΟΥ Ιπιροτίϊης 615 1Ππ{ο 10, ἃ 5 
{πε 1άθε 15 Ὀσουρσῃῦ οαὖ ἴῃ {6 ποχὺ τηθηὐοηθα αἰ]ραίθ. 

μὴ πλήκτην, πο εἰγίκεγ; ἴΠΙ5 γίοθ 18 ἃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ οπίςοπηε Οὗ παροινία. 
πάροινος δ! πλήκτης 816 {ο Ὀ6 {Δ ΚΘ} 1π {λεῖτ Ηίετα] 8ΕΠ56, απᾶ πού 1η 
ΒΗΥ τεβηοθᾶ πηθαηίησ. ΤΗθ ΒΌΒΘΠΟΘ Οὗ 5αοἩ νίοθθ που]ά ποὺ ΠΟΥ͂ ο 
χοραχἀεᾶ 8.5 ΠΘΟΘΒΒΔΥΥ {ο τηθη/{ΙοἩ 1Π 8 Ηςδί οὗ ερίδοορα] απαΠβοαΘΙοΏΒ; 
Ῥαΐ εαοὮ ἂρ Ὠαςβ 105 ΟὟ αρεοῖα] 5ἱΠ5 {ο ριατᾶ αραϊηδί. ἃ Τεφιῖα 
βοἰ{ίαγίογιπι {οαπᾶθᾶ οη {ἴπο Ῥεποαάϊσίίπο Ώπ]ο Ὠαςδ ἃ απαϊπύ οοτηχηθη{ 
οἩ {]πθ ν;οτᾶς, ΣΟ 5Ἰιθιγς ΠΟῪ ΠΘΟΘΕΞΗΣΥ 516Ἠ 80 Ιπ]αποίοη τοπηβ]ποᾶ 
ΤΗΒΏΥ Ρεηοταθίοης αἴίετ δύ Ῥαπ]5 ἀαγσ. “ΝΟ Ῥεγειββοτεπι,...5εᾶ ΠΟΙ 
τα ἀἰοίαπα εβί τί οἱ ἀἱβοίρα]απι Παβαστίς, οὖ Γβοα]ίαβ Ῥογπη]βεσίζ, ΠΟΠ 
Ρίο ποτγΏοτείατ,” σι 8 τοίθγθποθ {ο Ῥτου. κκ], 191, 

ἐπιεικῆ. Γοτυεαγίπα Ῥετπαρ5 Ῥεδύ χρυ 65565 0Πῖβ ψιοτᾶ; ἴῃ {πο Ν.Τ. 
16 16 {οππᾶ οπίβιᾶο {πε Ῥαρίοτα]ε 1η ΕΠΙ]. ἵν. ὅ οπ]γ. ΟΡ. 2 0οἨ. χ. 1. 
Ατ]β{οῖ]ο ἀφνοίες ἃ οΏαρίετ (Μία, Ελ. ν. 10) ἰο ἴε ἐπιεικής, ἴ]Ἠο 
εραπ(αβ]θ) πΙαΠ, πο ἆοθς ποῦ Ῥχθβ5 {οχ {πο ]α5ύ {ατίπῖηρ οὗ Ἠ]5 1658] 
τῖρηίς. Ίο ατθ ποῦ {ο 6πιρηαβί5θ ἀλλά, 50 85 {ο Ροϊπῦ ΑΠΥ βΠατρ ϱ0Π- 
ἰγαβϑὺ Ώθίψθεη πάροινος δ Πα ἐπιεικής, ΔΙ ΠΠΟῸΡῊ πο ἀοαλί {ποὺ Ιπά]οβίθ νου 
αἰ οσυθηῦ οπαυδοίοσβ. ΟΡ. Τιῦ. 1|, 2. 

ἄμαχον, πιοί οοπἰεπέίοιι5: 1π πο ἄτεε]ς ΒΙΌ016 οπ]γ {οππᾶ ἴῃ Ῥαβίο- 
ΤΑΙΒ, 88 8150 πάροινος δ πλήκτης. 

ἀφιλάργυρον. ΤΠϊ6 ψοτᾶ 15 οπΙγ {οππᾶ ει απᾶ ἴῃ Ἠεῦ. ΧΙ, ὅ 
(φιλαργυρία 15 ἀεποπποθᾶ αραϊη ἵπ οἩ. γἱ. 10). Τῷ 15 τερ]ασαᾶ ἴῃ Τ16. 1, 
7 Ὦγ μὴ αἰσχροκερδῆ, ΝἩ]ο] Ὠας ἔποποῬ σοὺ 1πίο ὑπ τεοεῖνεᾶ {αχῦ 1 (118 
ν6Υβ6, Φθθ ΟΠ Ὁ. 8 απᾶ ἴ]ο ποῖθ ΟΠ φιλαργυρία (1 Τϊπα. τἱ. 10). 

1 Μ]ρπο, .Ρ..1.. ΟΙ1Ι. 698. 



ΠΠ. δ ΝΟΤΗ. σσ 
4. ἰδίου. Ἠορεαϊαᾶ ασαῖη ἴῃ νυ. ὅ, ἵη οοηίγαβῦ ἴο θεοῦ. 

καλῶς, Α ολαταοίοετὶδθῖο ποτᾷ οἵ ὑπθ Ῥαδίοτα]ϐ (8686. οἩ 1. 8, 11. 10 
αΏονθε). 

; προϊστάμενον. ο Επᾶ ἴλπῖς τοῦ αρρ]ϊοᾶ {ο {ο ο{ῇοσγβ οἱ {π6 
ΟνατοὮ 8150 {η οι. κ. 8; 1 658. ν. 12, απ {ο πρεσβύτεροι ἴῃ 6]. ν. 
17 (866 Γπίγοᾶ. Ὁ. ἸΧΙΧ.). 

τέκνα κ.τ.λ. ΤἨ9 ρατα]]ο] οἶααβο ἴῃ Τις 1, 6 15: τέκνα ἔχων πιστά, 
μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. 

ἔχοντα. ΤἩΗΙ5 15 {ο Ὀ6 ἔβκθῃ ἴῃ δπῬογάΙπαξίοη ἰο προϊστάμενον : 
πανί Ἰις οἰίάνει ἴπ κιιο]εοίίοπ. ἘῸΥ ἐν ὑποταγῇ 599 1]. 11. ΤῊΪΒ 
Υ6ΥΡΕ, {11 ν. 2, οεγίαϊπ]Υ 866Π8 {ο οοπίρπρ]αέο 85 ἴπο ΠοΥπια], απᾶ ποῦ 
ΏΙΘΤ6ΙΥ ἃ Ῥεγπιϊβαῖρ]α, βαΐο οὐ {Ππῖηρε {παί {Π6 ἐπίσκοπος β]ιοπ]ᾶ ο ἃ 
1 81 Ὑ154 πι8Ώ ΠΏΟΒΘ 116 85 Ῥογπο ΠΙΤΏ ΟΠ] ΘΗ. ᾿ 

μετὰ πάσης σεµνότητος. ΕῸΥ [Π6 {οτΏι οὗ {πΠ6 Ῥ]ηγαξθ 566 ποίθ ΟΠ 
11. 11. Ῥοίῦι {πο οτᾶᾷετ οὗ ἴ]ο ποτά απᾶ {π6 παίπταὶ 86Π5ο Ἰεαᾶ 
8 ο οοηπθεοῦ {15 οἶπαξο ἢ ἔχοντα, ταίΏθγ ὑπ8ὴ ΜΠ τὰ τέκνα. 
σεμνότης (5ε8 ποίθ ΟἹ 11. 2) 15 Πατᾶ]γ α στασθ οἳ ομϊ]άλοοά ; 18 αρΏρτουθ 
1 1η {Π6 προϊστάμενος, Ὀπὺ 105 Ῥτεξεησθ 1 {Ἡοβε οΥεΥ γΏοπα Ἠ15 τα] 15 
εχετο]ξεᾷ ἆοθβ ποὺ αῆοτά αΠγ οοπγ]ποῖης ῬτοοΈ οἳ Ἠϊ5 ΒίπΠ6ββ ἴον τ1]6; 
866 οη ΤΊ. 1. 7. 

δ. ΤἩηο τειβο 15 ρατεπ{Πείθϊσα], απᾶ ἴπο αγραπηεηῦ 15. α πιϊπογί αἆ 
πιαῖιδ. Ταοϊαβ Ὠαβ αἱπιοδί {Ἡθ βαπιο 1468: “ἃ 56 βυ θα 6. ΟΥ̓ΒᾺΒ 
ῬτΙΠΙΠΠΙ Ομ βΠ8Π1 οοοτομῖῦ (50. Αστίσοο]α) ατιοᾶ Ῥ]ετίδααθ Παιά 
πηῖηας ατάσαπι δῦ 4παπ ρτογἰποίαπα 1ορετθ” (40). 19). Ἔπο οοποερ- 
{ἴοη οὗ {πο ἐπίσκοπος 5 ἴ]θ οἰκονόμος, απᾶ οὗ ἴπο ΟΠΙΤΟὮ 85 οἶκος θεοῦ, 
ἴπο Γαπυία ΟΥ Ποιβε]ιοίᾷ οἵ ὙΠΟ. π6 ΜαβίεΥ 15 ἀοᾶ, 15 ἰοαοπεᾶ οἩ ὮΥ 
δὺ Ρατ] 1η 1 0ος. ἵν. 1; 6]. νι. 10: ΕΡΠ. 11. 9: απᾶ Ὠας 105. τοοίς ἵπ 
ἴμο Ο.Τ. (ΟΡ. Νάπα. κ, 7 πα Ἠοβεα νΠΠ, 1.) ΑΙ {ο τα]ο 18 Ώθγα 
τερτεξεπ{εᾶ 88 8 ΙΠπάΙβρεηΡαΕΡΙα απαβοα[ίοη {ο ὑπ ἆπθ ἀἱβεμαιρο οὗ 
ἴῃο οὔποθ οὗ ΔΏ ἐπίσκοπος. 68 ὈΘΙΟΥ οἩ υ. 15. 

πῶς ἐπιμελήσεται. Ίο ἢμα πῶς [ο]οπεᾶ ὮΥ α ἴπίατο οἵ πιοτα] 
οαραοΙζγ, 88 Ἠετθ, ἴῃ 1 ΟὐοΥ. χὶν. 7, 9, 16. ἜΤπο νοῦ ἐπιμελεῖσθαι ΟΟΘῸΥΒ 
εἸβεπ]οτο ἴῃ {πε Ν.Τ, οἩΙγ ἵπ Τιακο κ. 84, 95: {π6 ργοβιᾶεηῦβ οἵ μα 
Έιββρηπο οοπηπιαΠΙ{168 Ὑ6το οα]]οᾷ ἐπιμεληταί ({οβερΏιας Β. ο. τ᾿. 8. 6). 
Πο ἐκκλησία ἴῃ ᾳαθβίῖοη 15. {πε Ίοσα] ΟΠτΙβΙαη οοπΙΠΙΠΙΟΥ ΟΥ̓́Θ ΨΠΙΘ] 
ἴῃθ ἐπίσκοπος 15 Ῥ]8οεᾶ. Βε6 οἩη υ. 12 απά οἩἳ υ. 15. 

θ. μὴ νεόφυτον. Νοὲ α γεξεπί σοπυεγί. Τη ποτὰ (1η ἴμο Ν.Τ. οπ1γ 
{οαπᾶ Ἠετε) 15 πβθᾷ ἴῃ ἴπο ΤιΧΧ. οὗ πΘΨΊΥ Ρ]απ{εᾷ ἴχθος (ΡΒ. οχ]ῖν. 12), 
απᾶ πας 15 πςθᾶ ὮΥ 5ὺ Ῥατπ] (ορ. 1 ον. 1. 6) οὗ οπο πὸ Ἠαβ Όθει 
τθοεΏ{Ιγ Ῥαρβσεᾶ. ΟΠνβαπΙϐγ παβ Ίοηπσ εποισ]Ἡ αρίαῬηβηεά αὖ 
Ἐρῃεβαβ {ο τηα]κθ ΒΠΟΏ 8. τα]ο Ῥτασίοαβ]θ; απἀ, ἴῃ 1956]{, 10 15 ΠΙΡΉΪΥ 
χεββοπαβ]θ. Τη ΤΊ. 1. ϐ 815 οοπάΙίοη 15 οπηϊ ο; 10 τηῖρΏ{ αν Ῥεεπ 
Ιποοπγυθη]θηῦ, α8 ὕπ6 ΟΠατοη πού ας οἱ τοσοοπί {οιπᾶαίίοπ. ΤῊΘ 
οτάιπαθίοη οὗ τεοθηῦ οοπγετίβ ἴτοπι Ποα(]αηπίδπα 15. ον θα θη 1Π σαπ. 
4Αγροβὶ. 80. 



56 7. ΤΙΜΟΤΗΥ. [ΤΤΙ. 6---- 

τυφωθείς. Βεε]οιιᾶσᾶ, 5ο. αι ἢ Ῥτ]ᾶς αὖ Ἠ]5 εἸοναβίοἨ. τῦφος 18 5η10 116 
ΟΥ̓ βέεαηι, απᾶ ἴλπα αππᾷοαχ]γίηπςσ 1άεα 15. {μα Ῥεν]]άετίπρ απᾶ οοπ/{αβῖηρ 
ο{[οοῦ οἵ βε]{-οοποθίζ. τυφοῦσθαι ΟΠΊΥ ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ {πε ἄτθεκ Ῥϊρ]ο Ἠοχε, 
γι. 4 απᾶ 2 Τΐπα, 11. 4: θαὺ 10 15 ΟΟΠΙΠΙΟΠ 1η «ἄτοε]ς Ηἰοταίτατο, 

εἰς κρίμα κ.τ.λ. Τμθ αἰ ΠΟ] ἴῃ 5 οΊαιδα 15 τοϑιαθηῦ ἴῃ {ο 
νογᾶβ τοῦ διαβόλου. ὟΘ ΟΌΒΘΙΥΘ, τί, ὑπδῦ {πο ρεπεταΙ αἰχποίατο οὗ 
[8 ϱοηίεησο 15 ΡαΤ8]]ε] {ο {πο ἤπα] οἶαιςδο οἵ υ. 7; απᾶ Ἰθπος ἴ]ιαῦ τοῦ 
διαβόλου εΠοτα]ά Ὀ6 [δὴ βΙπΙ]ατ]Υ 1. Ῥοίῃ ο8568. Τῦ πιαβί, {Π1θτείοχθ, 
ἴῃ ο. 6, ας ἴῃ νυ. 7, Ὀ6 ἃ (επ. διῦ]εαξὶ, ποῦ ἃ σοη. οὐ ]οείί; 10 15 Π6 κρίμα 
Ραβς5εἆ Ὁγ {ο διάβολος, ποὺ λα κρίμα Ῥτοποιποεά ΟἹ Ἠῖπη (5 ἴῃ 0. τ 
ἴπε παγίς 15 Ἰαϊᾷ Ὦγ Ἠϊπαι απά ποῦ Το Ἠϊπη), ἐ]λαί 15 Ἠετο ἴῃ 4πθείοῃ. 
Ίππο {6η 15 ὁ διάβολος» Τῦ Τηθ8 8 ἐπ ἀουιῖ ἴῃ 2 Τίπι. 11. 26, ἃ5 1η 
Ἐρῃ. 1ν. 27 απᾶ νΙ. 11, [656 Ῥεῖϊης {πο οπΙγ Ρ]ασθ5 ΏΘΥΘ ὕπο γογᾶ 15 
{οαπᾶ ἴῃ δύ Ῥαα]ς νυ ησβ ὙΠ {1 ἀεβηϊίθ ατθῖο]ο Ῥτεβχεᾶ. ἘῬαί 
διάβολος, νιϊποαὺ ἴπα ατίιε]α, οοσἹβ {Ἠχθρ {πιθ6β ἴῃ {πο Ῥαδίοτα] 
Ἐρίπι]ες (οἷι. 11. 11: 2 Τϊπι. 11. 8 δια ΤΗ. 11. 8) 1π {Π6 56η86 οὗ δἶαπ- 
4ογΕΥ ΟΥ̓ αοζιιβ6Υ;: απᾶ 6 Ἠ8υο ᾽Αμὰν ὁ διάβολος ἴῃ Βδί]εν ΠΠ. 1 (αρ. 
να, 4). Τὸ 56επα5 {]ετείοταθ, ἀερρῖθε ἴπε «επογαῖ πδαρθ οὗ ἴπο Ν.Τ. 
αοοοτάῖησ {ο πΠΙΟ]Ὦ ὁ διάβολος Ξε {]ιε ἀἄευῖῖ, Ἱερ]απακίε {ο {ακο 10 Ἠετο 88 
οαπἱντα]επί {ο {πε αοξιδεγ. ΤΗΙ8Β τεπάετίης ΔΙΟΠ 6 ΡΥΘΒΘΤΥΕΡ {ια ρατα]- 
Ἰ6]ϊππι οὗ οἸαιβεβ ἴῃ νυ. ϐ απᾶ 7, απᾶ αἱοπο σῖνθβ 5βθαπθποθ {ο ἴπο 
Πιοασ]η{ οὗ {πὸ πα έετ. Τ1ιε ασσιίδεγ ΟΥ 5ἰαπιάεγεγ 15 οπθ οὗ 411958 ῬθοΡ]ο, 
{ο Ὦο {οππᾶ 10 ΘΥ6ΙΥ οοπΙπηἁΠΙίγ, ποβε ἀε]ϊσηί 15 {ο Απᾶ ἔϑαϊ νι 
[86 ἀθπιθαποιχ απᾶ οοπᾶποί οὗ αηγοπε Ρτο[εβείηρ αι. βτῖοί τα]θ οἱ 1106; 
ἴλαί 5αοΏὮ ορροποπίβ 616 ΚΠΟΥΏΠ 1 {1θ Αρορβίοᾗο ΟΠατοΠἨθβ, ἴμο 
Ίαησπαρο οὗ {πο Ἐρίεί]ες τερεαί{εᾶ1γ ΙπᾶϊοαίθΒ. Τῇ {πο νοτᾶς Ῥο {μας 
{ακεπ, {ποτο 15 πο α]]πβίοπ {ο {86 41] οἱ {πο ἀετ]] {πτοας]ῃ Ῥτῖάς, οἵ {ο 
{886 Ιαάρεπιεπί ραξβδεά οη Πίτα (1 πᾶο 6) ; απᾶ πε ἐταηβ]αΐε: πο πουΐσε, 
ἴεδί θείΐπιᾳ Ῥιι[]εᾷ πρ πε {αἰ ὑπίο ἐπα Γιάφεπιεπί ραβεεᾶ ὃῳ ἴ]ιε εἰαπᾶετεγ. 
ΤῊΘ Ῥ]ταξε ἐμπίπτειν εἰς Ο0ΟΙΤΒ αΡαῖη οἩ. τΙ. 9. 

ἡ. δὲ καί. ΤῊ καί 56χΥ65 {ο οοππηθοί ἐπῖς ὙΠ υ. 6; διιὲ Ἰο πιαβῦ 
αἶξο ἅο. 

μαρτυρίαν. Νοῦ μαρτύριον α5 ἴῃ 11. 6; ἴμετε ἐπ τείεγεποθ 15 {ο ἴ]α 
πίηθςς {ο {6 γα οἵ ἔδοίβ δια ἀοσῦτΙπθβ, Ἠθχθ {ο {Π6 ομδυδοίου οὗ 
Ρ6ΓΡΟΠΡ. 

ἀπὸ τῶν ἔξωθεν. οἱ ἔξω 15 δὲ Ῥαπ] τερα]αχ ἀεδοτῖρίῖοη (1 ον. νυ. 
19: Οο1. 1ν. ὅ; 1 ΤΏ 655. ἵν. 12) ἔοι ἴΠοβο πο δῖ ποὺ ΟΠ υ]ϑύϊδηβ απᾶ 
50 οἰκεῖοι τῆς πίστεως ((α]. νἱ. 10). Έατ {τοπι Ῥεΐηπρ ἃ ηΘἵΝ οοηγοτῦ, 10 
15 ἀερβιταὈ]ε ὑπδῦ ἃ ΏΙ5Πορ 5Ποι!α Ὀ6 ἃ ΟΠ] βύϊϑη οὗ βύδπαϊηρ απᾶ τεριζθ 
ΑΠΙΟΠΡ Π15 Ἠεαίπαεπ πΘΙΡΗΡΟΠΙΤΑΒ, 

εἰς ὀνειδισμὸν κ.τ.λ. Αραΐη, [π6 Ἱπιροτίαπί πγοχγᾷς 816 τοῦ διαβόλου, 
πγΠπΙοὮ 816 εγΙάρπ/{]γ ΠΟΥΘ (ο. αιὐ]οσίί, τοῦ φοπ. οὐ]εοί. Ἔ]ε οοηίοσί 
οἵ παγὶς τοῦ διαβόλου ἴῃ 2 Τίμα. 11, 26 ἀείογπιῖπθς τοῦ δ. ἴο τείοχ {]ιογο 
{ο {ιο ἀευίῖ; Ὀὰὺ Ἠθτο 5 Ῥ]αΙπ]γ ἴ]ο οοπ{οχί τθαἈΙτθς 118 {ο {α]κο 16 ἴῃ 
[Π6 ΤΟΥ͂Θ ΡεΠΘΥΕΙ 36Π56 οὗ {ιο 8ἰαπάᾶεγεγ ΟΥ αξσιδογ. Υ61868 ϐ απά 7 
τοίΘΥ {ο {π6 ταρι{α {ου οἵ {Πο ἐπίσκοπος, δ} Ἱπαροτίαπῦ πια{{θχ, ΓΟΥ Ἠθ 
τηαβί ο ἀνεπίλημπτος (υ. 2), απιᾶ πού 6ο {Π6 βΠ8ΤΕΡ βού {ου Ἠϊπα Ὦγ Βαΐκη. 
Ίο ἔλαβ ία] οί ὀνειδισμός ἃ παγίς 1 τοῦ διαβόλου, απᾶ ὑγδη8- 
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Ἰΐ9 ...ἴ]ιο γοβγοας]ιοδ απιᾷ ΑΊιαΥ6Β Ργεραγεᾶ Ὁ βἰαπιᾶσγογ. ΑΠ ὀνειδισμός 
ΤΟΠ} οἱ ἔξω 15 ἃ ὑ]λοισηί ἔδυ 1118} {ο ὐ Ῥαυῦ]: ορ. Ώοπῃ. αν. ὃ (ΒΑ, ]χὶς. 
ϱ) οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν ἐπ᾽ ἐμέ, πιὰ 8150 ὮΏοπῃ., χὶ. 
9 (ΡΕ. Ίχισ. 29). 
ΠΑ οΟΠΙΡΑΥΙΡΟΠ οὗ {πο αᾳπαΠβοαίΙοη5 οἵ ἐπίσκοποι 6ΏΊηΘγα{οᾷ δον 
ΜΙ ἴμο οΠαγϑούθυϊβίϊοθ οὐ ὑΠ6 ϑύοϊο σοφός (Ώιος. Τιαθχύ. υπ. 116 3) 15 
Ἰηθεγεδίίηπρ. Ίο οπηπού ὑπίηκ 10 Ιπιροββίρ]ε ὑπαὺ η86 Αροβίϊο νγϑβ 
αοαιαϊηίθα πὶ ἢ {Πε Ἰαὐίοι 1150, πΥΠΙοὮ ναβ οηΠο οὗ {1ο οοπΙπΙΟΠΡΙα6Θ5 
οὗ Βίοῖο ἰθαοπῖηρ οὗ πο ἀαγ. Απα, αΙἰποαρ]Ώ {ποιο ἆτο υ]ᾷς ἀἱνοαι- 
ρεηςσεΒ, 885. πηϊρΏί Ῥο απθ]ο[ραίεᾶ, Ῥεύπεεη {πο {θασηῖησ οὗ Ζαοπο απᾶ οὗ 
δύ Ῥατ] (ορ. {ο ΙΠβί8Ποθ πο Βῄοῖο {Περί {Παῦ {μα σοφός 5]ιοπ]ᾶ Ὦο 
φίτί]εδα (8 129)), γεῦ {Π6 οοἰποιάεποες 816 βἰτ]κίηρ. ΤῊΒ ἐπίσκοπος 15 ἴο 
Ὅ6 ἃ παΥγ]εᾷ τηϑῃ απᾶ 5 {αΤΠΙΙΥ 15 5ροκεπ οὗ α5 απ ορ]εοί οἱ Ἠϊ5 δἴξο- 
Που (υυ. 2, 4, δ); 580 ὕοο 1} {Πε σοφός (88 120, 121). ΤἨΤε ἐπίσκοπος 15 
ποῦ {ο 6 ἃ πογνῖορ ἵνα μὴ τυφωθείς ἅο. (0. 0); {Π6 σοφός 15 {ο Ῥε ἄτυφος. 
ΤῊ6 ἐπίσκοπος 15 πού {ο Ὦθ πάροινος (ο. 8) απᾶ γεῦ ΤΙπποί]γ 15 αἀνιδαά 
(ν. 28) ἴο πδο ὪΙπο 1Π Πιοᾷθταβίοη; ΤΟΥ 086 σοφός 16 15. Ῥτεβοτ]ρεᾶ καὶ 
οἰνωθήσεσθαι μέν, οὐ µεθυσθήσεσθαι δέ (5 118). Έντο αἰτῖραῖίος οὗ {Π6 
ἐπίσκοπος 819 βίνεη 1 ἴ]με οΓά6Γ σώφρονα, κόσμιον (υ. 9): 1π ΟΟΠΠΘΣΙΟΠ 
ΜΠ {1ο νιτύπες οὗ {πο σοφός 1 16 βαὶᾶ τῇ δὲ σωφροσύνῃ [ἔπεται] 
κοσµιότης (5 126). Δαά Ι8841γ {Πο Ιπβίταοίίοης {ο ΤΙπιομγ αροαῦ Ῥοᾶί]γ 
εχεγοῖθε (1. 8) τεσα]] {πα Ῥτασίϊοο οἵ ἴμε σοφός ἴῃ {πο βα11θ ΤΙΒ{{ΘΙ: 
τὴν ἄσκησιν ἀποδέξεται ὑπὲρ τῆς τοῦ σώματος ὑπομονῆς (8 128). 

8, 9. Ἱ. ΤὮΕΑΟΟΝΡ. 

8. διακόνους. Το ρ]ατα] παπροτ 15, ΡοΏΠαΡΕ, βΙσπ]Ποαηζ, 1η οΟἩ- 
ἰχαβί ἴο τὸν ἐπίσκοπον οἷν. 2. 8.66 ΟΠ διάκονοι Ιπίγος. Ὁ. Ιαν]. 

ὡσαύτως. [γι {16 πιαπτιθ; μεθ δει εἶναι οὗ [π6 ρτεσθᾶϊῖηρ νϑύβ68 18, 
οὗ οο15ε, {ο Ὀ6 5αρρ]εᾶ. 

σεμνούς. Βε6 ποίο οἩ 1]. 2. 

μὴ διλόγου. ΤΗΙ5 πψοτᾶ 15 οπΙγ {οαπᾶ Ἠετο ἴῃ πο ἄτεε]ς ΒϊΡ]6; 
διλογεῖν, διλογία οοοἩχ 1 Κ6εποΡΠοἨ Τη {ο βεΠςθ οἵ γεραϊϊσίοπ, τι ελα 
δίλογοι Ὠθτε ΠΙΒΥ Ὦ6 εααϊτα]επῦ {ο (α) ἰαἴεῦεαγοτ. Βαῦ (Ὁ) πο τηθαή- 
ης 15 ρτοβαΡΙγ δίῃ ἴο {Παί οὗ δίγλωσσος (Ῥίον. ΧΙ. 18; Ἡοε]ας. ν. 9), 
γἱΖ. ἀοιιϊ6-ἰοπσιιεά. «4 αἴίος αἴία ἴοφτιοπίος 15 ΒΘΏΡΘΙ᾽ 5 ῬΘΥΘΡΏΥΔΒΘ, 
εχσοε]]επί α5 δια]. Βαοἳ α 8010 νου] Ὀ6 ΓαίαΙ {ο ἴπο τιϑϑίπ] 655 οὗ 
ὃ. οβ]οία] πΏΠοβο ἁπαίῖοβ σου] ποοθβραγΙ]γ Ὀτίηπρ Ἠίτη 16ο οἶοβο δηᾶ 
{τοαπεηί αββοοϊαδίοη 1 811 οἰαβδε5. Ῥο]γοατρ (8 6) ποίεδ ὑπαῦ ἴπο 
ἀθαοοΏβ 816 ποί {ο Ὀ6 δίλογοι, απ οργῖοιβ τοπιΙηΙβοεηοθ Οὗ {Π15 ρ8ςξαρο. 

προσέχοντας. δ Ῥατ] οΠ]γ 568 05 τεγΏ {π {π6 Ῥαρίοτα]ς (Ὀπὖ ορ. 
Αοίς χχ. 28): αἀάίσείεᾶ ἰο σἱνθῦ ἴπο βθῆβθ Ἠθγθ. Αραίῃ, ἴθ ΑΡΡΙΟ- 
ΡΤΙ8{Θ6ΠΘΡΒΡ οὗ βθοῃ ἃ οαὔ1οη 15 Ρ]αΐπ, που {Πο Ποιβθ-{ο-Ποτβο γἱδίζα- 
Ἴοη επί{α1]εᾶ ὮΥ {πο οῇ]οῬ οὗ {πΠ6 διάκονος 15 τοπιθηιὮογθᾶ, 

μὴ αἰσχροκερδεῖ.. Νοῖ φγεεᾶψ οί Όαξε φαἷπε, α5 αὖ ΤΙ{. 1. 7, 11; ορ. 
8150 1 Ῥεῦ. ν. 2. Ἔπα τείετεποςῬ 15. Ῥ]απ]ψ {ο {πο 1ο ἀϊδροξα] οὗ 
ΟµτοἩ {αππᾶβ, ἃ ἰθπηρίαδίοηπ υΏΙοὮ σπου] ΒΡ ΘΟ ΠΥ ΡΙΘΒ5 προη {1οβο 
οοποεγπθᾶ τὶ {1ο ἀἰδαίραίοη οὗ α1ππβ, 5366 4150 οἨ Τ10. 1. 11. 



σ8 1. ΤΙΜΟΤΙΥ. τε ες 
9. ἔχοντας. ΠΗοϊάίπῃ, ἃ5 οοπίταβθεᾶ νὰ {εασ]ιίπᾳ, ν Πο ἀῑᾶ πού 

οοπηθ ὙΠ] {πο ρτονίποῬ Οἱ {Π6 διάκονος. 

τὸ μυστήριον τῆς πίστεως. ΤῊΘ ρεπ]νο παὶσἡῦ Ῥο δἰ ΠΥ (α) αρρο- 
αἰθϊοπαϊ, ἀεβοχιρίίνο οὗ ἴῃμο βαΏδίαποφ οἱ ἴῃΠθ μυστήριον, ἔ]ιο ΜΉ βίον οἱ 
ἐπ Εαίι, ος (Ὁ) ει0]οσίῖυς, "ια ΠΙΥΡίΘΙΥ ΟΠ ὙΠΙοἩ 111] τοςίς απἆ 
πἨῖοὮ 15 ας οπιρτασθᾶ.᾽ ἘΠΌΠΟΥ ποπ]ά ρῖνο σοοᾶᾷ βθῆβθ, Ῥαΐς ἴλο 
ΑΠΑΙΟΡΥ οἱ τὸ μυστήριον τῆς εὐσεβείας ἴῃ τ. 16 απᾶ οὗ τὸ μυστήριον τῆς 
ἀνομίας ἴῃ. 2 ΤΏ 655, 1, 7 5αρσοδί ὑπαὺ {μο εα]εοίῖνθ 66ης 15 ρτο[εταῦ]θ 
Ἠεγο. ΤἩηο οίπεχ ππεαπΊησ ἡγοῦ] Ῥο, που νου, απῖζο Δα 1 551016 απᾶ 15 
{ανοιτθᾶ ὮΥ ἴλο ρτοδεηοθ οἳ {πο ἀεβη]ία αχ{Ιο]θ. ἈῬ6ο ποίβ οἱ 1, 19. 

μυστήριον 15 α 5εοτεῦ, οοποθβ]εά ἴχοπι λα πιαβ5 οἵ ππαπ]πᾶ, θα 
χουθα]θᾷ {ο {πο ΠπΙΠαίεᾶ: απᾶ {πε ΟΠτ]Ιβα8η μυστήριον ἶ5 ὕππ5 (Μαΐδ. 
ΧΙ], 11: Ἐρῃ. 1. 9: Ῥοπι. χτἰ. 256) {π6 βθοτεί οὗ βαἱναίίοη ἴῃ ΟἨτὶςί 
τευθα]εᾶ {ο ἐπο [αἰ ὉΠ] {μτοιαρ]ῃ {πο Ὠ]νιπο ΒΡρϊτίθ, ΟΡ. 11]. 16. 

ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. ΟΡ. 1. ὅ, 19 απᾶ {1ο ποίθς {ΊΘ6γθοΏ, απᾶ ποῖθ 
{πο ο1οβ6 οοππεχίοη α]] {ητοιση {15 Ἠρίςί]ο Ῥοείπθεη ἃ σοοᾶ ο0Ἠ- 
βοἴεποθ απᾶ ἃ βοιπᾶ {15 16 15 Ὠαγᾶ {ο ἄϊτοτςερ οχοαᾶ ἴτοπα 1116. 

Τὸ ψ1}1} Ὦο οΏρετνοαᾶ {παί {πο απαΠβοα οι σῖνεη 1π {115 νογρο 15 0η69 
ν/ἩΙοἩ 15 το α]τεᾶ οἱ 8411 ΟἨτιξίΙαη5, απᾶ ποῦ ΟΠΙΥ οἱ διάκονοι. ΑΒ 1" - 
ἴηο οδ86 οὗ ἐπίσκοποι (568 ποῖε οἩ Ό. 2), πε πτίδεν 15 ποῦ ρἰνῖης ἃ 
οοπηρ]είθ 1156 οὐ {Πε ϱρεοῖβς ἁαίῑθξ απᾶ απα]λ{θες οἵ {πο ἆθασοηπς, θαΐ 
βαρσθβίῖησ οετίαϊῖη οοπᾶΙΜοπβ {ο πΠΙοἩ 16 πας ΙπᾷΙβρεηβαῦ]ο Όλα 
οαπάϊάαίος {οχ {πο ἀἰασοοπαίο βΠοπ]ά οοη{οττα. Απά 1ΐ 15 Ἰηβίγποῦνθ 
ἴπαῦ ες αρίτιμαα] απαβοαοη οἱ [απ απᾶ ἃ ροοᾷ οοηβοῖεηος 15 
εχρ]1οΙθ]γ παρπ{]οηθᾶ 1Π {Πο ο85θ οὗ [Π6 1ού6Γ τύπου ἴμαη {πο Ἠϊρῃετ 
οτᾶςτ οὗ {πο πηΙπΙςίΥγ οὗ 86γγ166, 

10. καὶ...δὲ «πᾶ...αἶεο: 1.6. {μ6 διάκονοι ηΟο 1655 ἴπαπ {μα 
ἐπίσκοποι. 

δοκιµαζέσθωσαν πρῶτον. ιοί ἴἶιεπι ]1γεὶ ὂε Ῥγουεᾶ. ΤΠΙ5 ἄοος πού 
ΥΘΙΘΥ {0 ΑΠΥ {ογπηα] οχαπηϊπαίοη οὗ {πα οαπάΙάαίες {οΥ ἴ]ο ἀἰασοπαίο, 
οἰ 6. Ὦγ ΤπιοίἩγ ου Ὦγ πΠ6 οβ]οοθτς οὗ πο ΟἨΠΤΟΗ, 50 τη πο ἢ ἃ5 Το ἴ]θ 
σοπογα] νεταϊοῦ οὗ {Π6 οοπιπηαΏΙόγ οοπορτηϊηρ {λεῖτ]{εαπᾷ οοΏυεγβα{]οηἨ. 
Τ]ο απα]1ρίθς επαπιοτα{θᾶ 1 υ0. 8, 9 816 ΒΘ α5 ποπ]ᾶ Ὀ6 ραίεπῖ {ο 
οὐβετναίϊοη. 80. Ό]επι, Ἡοπι. (6 42) μὰ5 δοκιμάσαντες τῷ πνεύματι απᾶ 
(8 44) διαδέξωνται ἕτεροι δεδοκιµασµένοι ἄνδρες. 

εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες. ΊἼιεπ Ἰεί 1]ιεπι 86γυε αδ 
ἀοασοπβ, {[ πο εἶιαγόε 18 ὃτοιιφ]ιέ αθαἴπδί ἴλΠοπι. 

11. ΛΗΕΝΤΗΕΤΙΟ:---ΓΕΑΟΟΝΕΒΡΕΑΒ, 

11. γυναῖκας ὡσαύτως κ.τ.λ. Τί 15 απο] {ο ἀείεγπιῖπο πο {πα 
«ΨΨΟΙΠΘΗ᾽ 816, Πο 416 {μπας Ὀτοιρῆί Ιπίο {1ο ππ]άᾶ]ο οὗ {πο ραταρταρ] 
πυηῖο ἄεα]ς πα {πΠ6 απαλΠοαίΙοπ5 οὗ ἀθβοοἨηβ. ἘΙΧΟΙ πα Πρ ΙΠΠΡΟΒΒΙΌΙ9 
ἹπέθγρτθίαΙοἩς, ἴΠεγ παιδί 6. ἰοὺ (α) ἴπο τοΐυ68 οὗ ἐπ ἀεασοπδ ΟΥ̓ 
(0) ιο ἄέαεοπεβεε οὗ ἴπο ΟΠΤοΗ. Τ ἴ]ο ΤΟΥΠΙΕΥ 6 βΠοπ]ᾶ Ἰαγο 
οχρεοἰθᾷ τὰς γυναῖκας αὐτῶν, 1 {π6 Ια[ΐαι, τὰς διακόνους; Όλο ἄτθοεκ 15 
αιΙ{θ α5 απιβίραοτβ 85 {πο Ἠ.Υ. «ποπιεη. ΤΠαϊ ἴμεγθ πετο ἆθασοῃ- 
65565 ἴῃ ἴμο οατ]γ Οτο], νο Κπουν; {ο ο85ο οὗ Ῥ]λωῶῦο (Ώοπῃ. χτΙ. 26) 
15. {απϊ]ατ, απᾶ Ῥ]πγ (ΠΡ. κ. 91) Ἠ88 πιοηὔΙοη οὗ “«ἀπαραρ αποϊ]]1β 



ἘΠῚ 5 ΝΟΤΗ. 59 
ᾳαπαθ πηϊηϊβίγας ἀἰοθζαπίιγ,”” Α οομαυΥ Ιαΐετ ὑπδη Ῥ]πγ νο ἢπὰ 
οἰαθοταίο τα]θςβ 85 {ο {πο {επια]ο ἀἰαοοπαίε δα ἄονΏω ἴῃ ὑπ 4Ποδοῖίο 
6οπειζζιάίοπε]. ὙΠῸ αποϊεπί ΙΠ{εγργείετς {οο]ς {Π15 ΥΙεψ οἱ ἴ]λθ Ῥαβκαρο, 
απᾶ 10 Ώας Ῥεεπ τιρεᾶ ὮΥ πιΩΠΥ πηοᾶθτηπ οοπηπηθηία{οτς ἴπαῦ 1Π{ΕΥΡΥΘ- 
{αΐ1οη (α) 15 οχο]αᾶεᾶ Ὦγ {με αΏδεποῬ οἵ αΠΥ οογτεβροπᾶΐπσ ΓΘ ρα] οὔ 
85 ἴο ἴπθ πήνθβ οἵ {πΠ6 ἐπίσκοποι, 85 πε]] α5 Ὦγ ἴπο βἴἶεπορ οἱ {Π6 
πετ οοποετηϊῖησ ΑΠΥ ἀοπιθεῖο ἀπθῖθς οἳ ἴπο πΟΠΙΘΏ 1η αΠεβίοη. 
Απ αγσαπιθη{ύ 6 ςτ]οπίϊο 15, πο ἀοαβθί, αἱναγς Ῥγοσατίοας; απᾶ, Γατ{Ἡου, 
16 15 {ο Ὀ6 τεπιεπηρετεά ὑπαὺ 8. ἄεασοοπ)5 π[ο σου] οἵ πεοθβςἰίγ 5Ώατο 
Ἠ18 πποτκ πΥΠΙοἩ πγας ΙαΥςε]γ οοσαρὶθᾶ ΙΔ {Π6 5101 απᾶ ποθᾷγ, απᾶ 16 
15 {μας 1η0611101016 ὑπαὺ 16 ποα]ὰ Ὃο ἨΘΟΘΒΒΑΥΥ {ο Ἠαυθ απ 676 {ο Ἰσθτ 
ολαταοίετ [ἢ {6 βε]εοίίοη οἱ Ἠ6τ Πα θη [οχ {π6 ἀϊασοοπαίο; Ὑειθας 
ἴμε ψΐ οἵ ΑΠ ἐπίσκοπος 15 ἴῃ ΤΟ Αγ ῬΎΠΟΥ οὗ Ἠῖ5 τεβροπβ1]]1{]65, 
απᾶ 5Ώοπ]ᾶ ποῦ ο Ῥϑυχητ θα {ο πιεᾶά]ο ἴπ {π6 δΔατηϊηϊδύγαθοη οὗ ἴ]ο 
ΟπματοἩ, ΤῊΘ αὔβεποε οἳ ΔΏΥ τερα]αβοης ΤΟΥ {πο Ῥϊς]ορβ) π]νες τσ ῦ 
6 ππ5 αοοοαπ{εᾶ {ογ, Βαῦ οη ἐς πγ]ο]ο Ππέεγρτείαὔ]οη (Ὁ) β6οπά5 {ο 
Ὀ6 πιοτε οοπβοπαπ{ τι {Π6 πδασος οὗ ΟἨ]βξῖαη αηθΙαπΙ{γ, 88 1761] ας 
νι {πο ρεπετα] βίγποίαχο οἱ {πε οπΏαρίετ Ῥεΐοτο τι, απιά ἢ {Π6 {αοί 
{μαίῦ Ἠϊβίοτίσβ]]γ 6 ἄθεαοοπςβ αἱ γαγς οἵιοβο ]αῖν οὗ νήνθς υλοτί 
8ΏΥ ταί6εγθησθ {ο ὑπ6 ]αάσεπιαπιῦ οὗ πο ΟΠατοΠ. Νε (Πετείοτο ἰταπε]αίθ 
(σι Τῆρηὐξοοῦ 5) γυναῖκας, ἄθασοπιοδδεδ, Απᾶ ἐπα Ίεταο {π6 εατ]εςδύ 
Τορι1]α{1ΟΏ8 85 {ο ὑπ6 διακονίσσαι ΠΟ 1Π βαοοθεᾶῖπρ ἀρ65 ῬΡ]αγεᾶ 8 
Ιπιροτίαπ{ ραγὺ 1η {πο ΟΠ ΠΥ" Β 1168, 

σεμνάς. Βεθ ΔΌΟΥΘ οἩἨ 11. 25 {815 οογγοβροπᾶς, οὗ 901156, ο σεμνούς 
οὔ υ. 8. 

μὴ διαβόλους. 8366 ποίθ ΟΠ ΠΠ. 6; ὑπ6 Ῥῃταδο οοτγεβροπᾶβ {ο μὴ 
διλόγους οἵ υ. 8. 

νηφαλίους. 8366 ποίθ ΟἹ 11]. 2: {πο ποτᾶ 15 στο τιδεᾷ ἴῃ 105 ΡΥΙΠΙΑΥΥ 
β6ηΏς5ε οὗ 5006), απᾶ Ῥα]αποςξ μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας οἵ υ. 8. 

πιστὰς ἐν πᾶσιν. Γαἰιβιῖ πι αἷϊ πια. Α Ρεπετα] βἰαθετηεης, 
Ῥαΐ0 ρεγπαρς 1814 ἀοπηπ θε ΜΙ] ερεοῖαὶ ταίθχεηςθ {ο {πο νὶτίαο οἳ 
ἐχαςνοτίΠίηθβς, πΥΠΙΟΠ, 1 τηβ{{6Υ5 Οὗ ΠΙΟΠΕΥ, πας ρεσοπ]ατ]γ ἀεπιαπᾶςᾶ 
οὗ {Π6 διάκονος, ΨΠεί]ΙΕΥ ΤΙΘΏ ΟΥ ΜΟΠΙΔΗΠ. 66 ποίθ ΟΠ μὴ αἰσχροκερδεῖς 
οἱ υ. 8. 

19, 19. ΤΠΕ ΟΌλΙΤΕΙΟΑΊΙΟΝΒ ΟΕ ΡΒΑΟΟΝΡ (σοπτἰπιιεᾶ). 

12. ΤΠ 1] πού! οι 5 οὗ {Π15 τεγςο 816 1ἀθη 1081 10} {Π056 ]α1ᾷ ἄονγῃ 
Ῥοίουθ 1Π {π6 οδ86 οὗ ἐπίσκοποι; 566 ὑπ6 ποΐθϑ οη ου. 2, 8. 1 ἃ ΠιαΠ8 
ἔδυ Ἵν 15 ἀϊδοτᾶστ]γ, 169 οΘοηδυϊαϊοβ α ῥγοβιιρίίοπι ὑοῦ ἴπετο Ὠα5 Ῥεεῃ 
βοπηθ{]Ίησ αΤΏΙ58 1Π ἴπο πηείποᾶς Ὦγ πΠΏϊΙοη Τε Ὠαβ ρούεγπεά απἆ 
οτᾶσγοᾶ Ἠϊ5 Ποπβδελο]ᾶ. Τῦ “111 ο τοπιεπιθετθᾶ ἰπαῦ ἴῃ οἳς Οτα 8] 

1 ΤῊ Πτεῦ δὶσ Ώουξκς οὗ {Ίο 4Ροδέ. Οὐη δέ. 6πΙΏοᾶγ απ 4φροδίοζίοε Ὠάαδοατία 
(που οπ]ν οκίαπύ ἴῃ Ὀγτίαο δα Πιαθίη) ΟΠ. 15 ῬΓΟΌΔΟΙΥ οὗ {πὸ {μἰτ ορη{τγ. 
Έμο τορα]αὔίοης (Πθγθίη ϱίνεη ΤΟΥ ΏεαοοΠςδ απ ὮΏ688ςοΠ6ΒΦΘ5 36 1 8ΟΙΠΘ Υθδρεοί8 
1655 εἸαρογαίο απά πιογς Ῥγππϊδίναο {Παπ Τ1ο5θ Ἰαίά ἄοπη ἴπ με οογγεδροπάίηΠς 
(π1γά) Ῥοοῖς οἵ ὕπ6 4γροδί. 6οηδέ., Απᾶ αἴθ Υ6ΥΥ 5ΙΠΙΙ]ΑΥ {ο ἴ1οβδθ ρίνεπ ἵπ {πο 
Ῥαδίοτα] Ἡρϊδί]ος. 

2 Ον α Εγεδ]ν Ἱνευὶςῖοπ οΓ {λε Ἀειυ Τεδίαπιεπέ, Ὁ. 114. 
3 566 ΟΠ ὕΠ6 σοηοταἱ αὐιοϑύϊομ, Οθοι]ία ΕοὈίΠβο, {1.6 Μιπήφίγη ο Ὀεαςοπεδδέδ. 



6ο 7. Τ1ΤΟΤΗΥ. ΠΠ. 12--- 

βίτερς 15 ]αῖᾶ οη {πο ἆπε οχγάετίπρ οὗ {πο {απαΙ]γ απᾶ ἴ]ιο Ἠοπιο; απᾶ 
οαηά]άαΐες ἴον {μα οτᾶςις οὗ ἆθασοη απᾶ Ῥτὶεβύ 6ηΏσαρο {ο ἔαπιο απᾶ 
{α5Π1οἨ {Πεῖχ ΟΠ Ἠνεβ απᾶ ἐπ ἴΐυες οἱ [είν] Γαπιζίος, ϑοοογάϊηρ {ο 
{πῃ ἀοοίμῖπο οὗ ΟΠτιςί.) 

19. Τὴ πιεαπῖης οὗ βαθμὸν καλόν ἵ5 [Π6 ΚΟΥ {ο {Π]5 Υεβθ. βαθμός 
(ἅπ. λεγ. ἵη πο Ν.Τ.) τθϑ8 Ῥτίτηατ]]γ 8. ΄αἴθρ, απᾶ 15 Ἡα5 Ώθατ 
Ιπίεγρτείεἁ οἴδεη οὗ (α) ἃ βίθρ Ίπ {με πηϊπΙδγ, ἴπο σγαᾶις ργεςῦγίε- 
γαΐιις; ἴπο πιθαπΊηρ οὗ {Π6 Υογβο Ὠοαΐης, {Πθη, ὑἐπαῦ {ποβθ πο Πᾶν 5ογγθᾶ 
{π6 οὔᾷσρ οἱ ἀεβςοπ 1681] ατα το αχᾶεᾶ ΡΥ Ῥεῖηρ ταῖβεᾶ {ο {με ρτοβῦγ{θγαία 
(ος πε ερὶβοοραίθ). Βαυΐ {Π15 16 ποῦ ἴῃ ἨΒΥΠΙΟΠΥ πΙὮ πο οοπ{θχί, 
αΠΏᾶ ΒΔ ΟΌΙΒ Οὗ ἃ Ιαΐ6χ ρετῖοᾶ {ιαπ ὑπαὺ οὗ {π6 Ἐρίδίθ. ΤῊ τερα]αχ 
Ῥτοπποίίοη οὗἨ ἆεαοοπβ πΒ5, αρρατεπ{]γ, ποὺ Κποπη ἴῃ ἔπ 6 Αρορίο]ϊο ΟΥ 
βιῦ-Αροβίο]ο δε. Επί (Ὁ) βαθμός ΤιαΥ νε] πιθαη βαπᾶάίηρ᾽ ΟΥ 
“Ῥοβιθ θη" ; απἆ ἴμπβ ἴῃΠο Ῥαββαρο βρεακς οὗ ἴμο ΄ ναηίαρο-στοιπά” ἴῃ 
ταβρεού οἵ {πο ΟἨτὶςήαπ οοπιπιαπΙγ υΏ]σ] 001}} Ὦε σαϊηθᾶ Ὦγ 8 ἄθασοπ 
πἩο Ὠα5β Ἠοπουταβ]γ ἀἰδεπατρθᾶ 15 ἀπαίιθι. ΤΠ6 τερπίαίίοη Ἰα Ώας 
αοαπϊτεᾶ παΥ Ώθουπῃθ {ο πἹθβης οἵ Γατίημογ απᾶ νΙᾶςγ αβο[ία]Πθββ. 
Αποίζμοτ Ιπίεγρτείαζ]οη (6) 16 ὑμαὺ οἵ ΄α σοοᾷ βἰαπᾶίησ᾽ ἢ τοβρεοῖ, 
ποὺ οὗ ΊΠΘΗ, θαὺ οὗ (οᾶ, ἴμθ τείεγθησθ Ῥαϊῖπρ {ο ἴπο βρ]τΙίαα] στον 
οὗ {ιο διάκονοι; ἴῃ {15 νἰεπ, ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν 
εἰς τὸ μέλλον οὗ νἱ. 19 ου]α Ὀ6 α οΪἸοβθ Ῥατα]]ε]. ἘῬτί 50 απ ΙΠ{6Ι- 
Ῥτείαίίοη τΟοΡΒ γάρ οἳ 105 ἴογοθ, απᾶ {ᾳποτθβ {ο ΘοΠΘΧΙο 16 ΙΠΙρ]Ι68 
Ρείπεεη ΥΕΥΡ6Ρ 12 απᾶ 18. Ῥεατίηρ ἴῃ πα]πᾶ ἴμο ροῖπί οὗ {πο Ιπ]αηο- 
Ώοη ὑπῶῦ {η6 διάκονοι 5ποπ]ά Ῥθ μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, ΥἱΖ. ἴλαί ἴ]εγ 
ϱποι]ᾶ 06 υΙποαί{ τερτοβοἩ ἴῃ {Π6 εγθΒ οὗ {πο ΟἨτίβίίαη ΘΟΙΩΤΩ ΠΥ, 
πο 566 {]αί 8. ἰγϑηβι θη ὕο ΑΠΥ οοπιπηθηῦ ΟἹ ὑΠ6}} 5ρ υϊπ8] ρτορτθββ 
Ἠετο ος ἐλεῖτ Ηη8] ἀθβύϊην Ἠετεαβ{ίετ νοπ]ᾶ θ6 ουὐ οὗ Ρ]866, νυ 8116 4η 
ΟὈΒΘΥνδύϊοη ἴῃ ΤΘίθυθ ποθ ο {Π610 σοοᾷ τεραίο απποης {πα ἔαι μα] 
σου ]α Ὦο επ{ΙτεΙγ αρροβίίθ. Όπ {ποθρβο στοαπᾶς νο ἀθοῖᾶς 1Π ἔανοττ οὗ 
(0): {π6 ροοά Ρβίαπάϊπσ᾽ αοᾳα]τεᾶ Ὦγ 6 διάκονος 15 Ἠϊ5 Ῥοβιθϊοη οὗ 
6τθαίεχ ἰταβί ΑΠΙΟΠΡ {Ποβθ ἴο Ποπ Π6 πηϊηΙβίετς, 1 1561 8, στοαῦ 
τοψατᾶ, Ῥοσατβε οὗ {πο Ίαγρει ΟΡΡοΥ 1165 πυΠΙοΏ 1ὖ ρἱνοβ. 

περιποιοῦνται, ασφιῖγε. ἜἨε νθχΏ περιποιεῖσθαι ἆ9οθ8β ποὺ ΡΏρθαΥ 
εἸβαπ]ετε ἵπ Βί Ῥαπ] Ερϊεί]ο5; Ῥπί ορ. Αοΐς χχ. 28 απᾶ 1 Τηεβς. ν. 
9 ὥο. Το ἰχαηβ]αίίοη οὗ {πε Α.Τ., Ριγε]ιαδε, Ώδβ οοΤηΘ {ο βαρσθβδύ 8Ώ 
1ά6α οὗ {ταβ]ο 10 ἴπο πιοτᾶ ἆοαθβ ποῦ οοηίαίη. 

πολλὴν παρρησίαν. ΤΠ αοοοτᾶἈποθ γη θ Πο νίαπ {α]κεη αὔογο οὗ 
βαθμὸν καλόν, ἴΠ]5 Ῥηταβε βηᾶς ἃ Ῥατα]]αΙ ἴῃ 9 ΟοΥ. νΙ. 4: {86 «Ῥο]ά- 
ΏΘΡΒ) δοαυϊγρα ὮΥ {Π6 καλώς διακονήσαντες 15. Ῥο]άπαββ ἵπ τοβρεοί οὗ 
ΏΊ6Ώ, πού ἴῃ τεβρεοίῦ οὗ ἄοα. Τη15 ΙαέέοΥ 15 ἃ ἔδυ] αν Ν.Τ. 1άεα (6.6. 
1 Φομ 111. 21), Ὀαύ 15 ποῦ Ἠθγο ρτοπϊπθηὔ. 

ἐν πίστει τῇ ἐν Χρ. Ὶ. ΤῊ]Β 15. {ιο ΕΡΠετθ ἴῃ ΜΏΪΟΗ {ιο παρρησία 
18 Θχῃι 164, απᾶ χο βοπτοθ ΕΤοπη γλ]ο]ι 16 αἰ ϊπχαίθ! Υ ϱρτῖηρς. ΟΡ. 
0ο]. 1. 4. 

14,16. ΤῊΕΒ ΑΙΜ ΟΕ ΑΠ, ΤΗΕ ΕΟΒΕάΟΙΝά ΙΝΡΒΤΕΌΟΤΙΟΝΑ. 

14. ταῦτα, 1.6. {πΠ6 {οτοροῖπρ Ἱπβίασίοπβ αροαί Ῥραβ]ο ποτρΗϊρ, 
πα αροαί {πο οί ῄσοςτβ οἵ έπο ΟΠατο], οοπίαϊηεςᾶ 1ἢ 61Ι8ΡΒ. 11. απᾶ 11]. ; 
6Ρ. ταύτην τὴν παραγγελίαν αὖ ἴ]ιο ο1οβο οἱ ση. 1. 



ΤΠ. 15.] ΝΟΊΗΝ. όι 
γράφω. ΤΠ Ῥγεδεπύ 15 αβεᾷ ταίπεν έΠαπ {Πο αρὶβίο]ατΥ αοτ1βὲ; 6Ρ. 

1 Οου. ἵν, 14: 68]. 1. 20 ὥο. 

πρὸς σέ. Τ]μεβο πογᾶβ ατθ επο]οβδεᾶ ἵη Βα ΌΔΥΘ Ῥγασκείς Ὦγ Ἰοερίοοῦέ 
απᾶ Ἠοτί; Ὀαῦ ἴπεγ 816 ὙΧ611 αὐδοβίβα (5εο οτ]6. ποίθ) απ 816 απ]ζθ ἴα 
Ῥαπ]8 ΠΙΒΏΠΘΥ. ΟΡ. Ὥοπι. 1. 10, 19: 2 0ο. 1. 15. 

τάχιον, ΊΊΟΥο δρεεᾶίζ, 59ο. [δ γοι τηϊρηῦ 5Πρροβο Τοπ {1ο Ταοὔῦ 
ἰμαί 1 δὰ πτθίηςσ {ο Τοα. ΤΠἨθ ἴοτοθ οὗ {ο οοπιρατα/ῖτο β]οι]ά πού 
6 ουετ]οοκεά; ορ. Ηεῦ. ΧΙ. 28. Τε τεβᾶῖηρ ἐν τάχει (566 οτΙῦ. ποίς) 
15. ρτοβαβ]γ απ εκρ]απΒβίοτΥγ 61958. 

156. πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, Ἰιοιυ πιοχι οιιϱ]έ ἐο Όε]αυο 
ἐ]ιοπιδεῖυο» ἴπι ἄοᾶ”5 Ἰιοιδε]οίᾶ. ἜΤηϊ5 15 ἘΠ σεπετα] »ιθ]οεί οὗ «Ώα)βα. 
Π, απᾶ 111.; απᾶ ἴηο Ἰπβετοη οἵ σε δου. δεῖ (566. οΥὐἹῦ. ποθ), οὐ {868 
Ἠπτηαϊίαδίοη οὗ πο ποτᾶς {ο Τήπιοίαγ (ποῖῦ ἴποι οιιφ]ιίεδί ἰο Όε]αυε 
ἐμ 86: ὅτο.), 156. ααύθ παΙβ]εαᾶίηρ. ΟἿ οἶκος θεοῦ 566 ποῖθ ΟΠ υ. ὅ ΔΏΟΥθ; 
ΟΡ. 8150 2 ΤΠ. 11. 20. Χο βίτεββ οϑὴὺὴ ο ἰδ1ἃ οὐ {πε αΏδεπος οἵ {μα 
ἀεβπῖίε ατ{]ο]αε, πΥΠΙοἩ 15 α5αᾷ θαὺ ὁρατίησ]σ {πτοασποαί {π6 Ῥαβίοτα]ς. 

ἥτις, φιμΐρρο φιιαθ, εχρ]αΏΒ{ΟΙΥ οἱ οἶκος θεοῦ. 

ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος. ΤἨθ ἴ6ΙΠΙ ἐκκλησία, τερτθδθη{ϊπρ [6 δΠΡ 

οὗ {86 Ο.Τ., πας, πκ 105 Ἠεῦτοαι οτἰσίπα], ἃ ἄοαδρ]ε παηθαηπῖης, ΒΟΠ16- 
Ώπηθςβ Ῥείησ δα {ου {πε Ίοσα] ΟΠτίείίαη οοπρτθρα{ΙοΏ, ΒΟΠΙΕΔΙΠΙΘΡ ἶΠ 
ἴῃο Ίαγσεν 56η586 οὗ ἴμο πο [5786] ἴῃ οογεπαπί τε]αζοη τι αοά. 
Της ἆοᾶ Ποιβε]ιοῖᾶ ιο]ιίσ]ι ἐπαεοα 15 ἐπε Ποεϊορία οἳ {πὸ Πυΐπα ἀἆοᾶ 
15 {ῃθ 458ΕΙΗΡΙΥ οὗ {πα ἔδιθηῖα], Ῥαρίϊπεά Ἰπίο {πα Τητεείοιά ἈΝαπΠ1ο. 
ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ 15 α Ττεαπεπί εχρτεβδίοη οἵ δὲ ΡῬαπ]5 (ορ. 1 ΟὐοΥ. Χ. 
89: Αοΐς χχ. 28 ἄο.). 
γε Ἠαγο {πε ρῃταςο {Λο υΐϊηρ ἄοᾶ ασαῖπ ἴῃ οἩ. 1ν. 10: «αρ. δαί. ν. 

26: 2 0οΥ. 111. ὃ, τ]. 16 ἄο. Τὸ πιαγ Ῥετῃαβς Ρροϊπύ α οοπίταςδί τ 0 {πα 
14ο]ς οὗ {π6 Ἠθαίπεπ, 5ποἩ 85 Ατίοπηϊς οἵ Ώρήερα5; αὖ (πιοτθ ΡτοβαΡΙΥ) 
10 οπιρΏαβίςος {πο οοππιοας Ρτον]άεπος οὗ ἀοα ἴῃ {πε σα]άαπεε οὐ Η15 
ΟτοἩ: Ηδ 15 ποὺ {ο Ῥθ οοποαϊνθᾶ οὗ πιετεΙγ 85 {πο Βαρτεπιο Βεΐπᾳ, 
Ῥαΐ 85 ἴπο Ἠεατεπ]γ Μαξίετ ΠΟΘ σ816 15 0767 811 Η15 Γαπα11γ. 

στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀλ., α ρίϊ αν απιᾶ Σία ο) τε ΤγιΠ. Ἡστο, 
{16 αΏβεπος οὗ {πο ἀθβΏ]ζε ατ{ῖο]ε 566ΕΙΩ5 {ο Ὀ6 ἀε]ϊρεταίθ. Το ΟΠτο] 
15 ποὺ {λε Ῥῖ]]αν οἳ ἴπο ΤταίΠ, {ον π6 Τα Ώας οἴπετ βαρροτίς ἴῃ 
οοπβοίθησθ 8Πη6 ἴῃ Βοτϊιρίατε; Ὅαΐ {πΠ6 ΟΠ ΤΟ, απᾶ ετοτγ ]1οσα] ΏγαποἩ 
οὗ «πο ΟἨατοΏ, 15 α ρῆ]αχ απᾶ βἴαγ οὗ ἴπο ΤἘταϊῃ. ιοί 5π0ἢ 
εχίετηα] α1άβ, 5αοἩ Ῥεγπιαπθηῦ πΙζηθΒΒ, ἴπο Έντα 10561} παὶσΠί Ῥο 
επάαηρετεᾶ. Απᾶ 5ποἩ α οοποθρβοη οὗ ἴπο μαστοῦ Ἰπβίβερ {πο 
πηϊηπίεηπθβς οἳ {πο Ιπ]αποίβίοης {]αῦ παν Ῥ6εη ρίνεῃ ἴῃ 9Π8ΡΒ. 11. απᾶ 
1,5 πΠβίενεν οοπ/τ]ραί{ας {ο {πο ἄἰσπιίγ οὗ {πε ΟΠαΥομ’5 πγοτβδΗίρ απά 
{ο {Π6 ποτίμῖπαςς οὗ ἔπο ΟΠατο])5 ππΙςίθυς, ἵω 50 {81 15 ἃ αἰτεηρίπεη- 
1ηρ οὗ {86 πια]θβίγ οἵ {πο Τταίμ1, 

1 ΠῚ εχῃγΘΒΒΙΟΠ στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας Ώ88 Ώεοεῃ τε[ετγεᾶ ὮΥ ΒΟΙΏ6, ποῦ 
{ο {πο ΟΠατοἩ, Ὀαί το ΤΙπιοῦἩγ Ἠϊπηδε]{, οἩ {6 ρτγοιιπᾶς {Παῦ στῦλος 15 5ΕΠΘΥΑΙΙΥ 
πρρ]εὰ ἴο ΡέεΥδΟΠΡ ἴῃ {πο Ν.Τ. (6α1. 11. 9: Βαν. 111. 19), δὰ {παῦ {πε Τ,οίίεγ οὗ {πο 
Οπατοπες οὗ Τοπ5 απά Ὑϊεηππο (Ές. Η. Β. ν. 1. 6) 5ρεαΚ5 οὗ {πε ππατίτ Αίία]Ια5 
35 στῦλος καὶ ἑδραίωμα, τὰ απ ον]άεηπί τοπαϊπίδοθηοσθ οἵ ἴΠῖδ ῥ8858Ρ86, Ῥιΐ 1Γ 
στῦλος καὶ ἑδρ. κ.τ.λ. ΠΕΙῸ ταίεγγεᾷ το ΤΊ ποῦ, πο 5Ποι]ὰ οετίαἰπ]γ οχρεοί 

ιςῷᾷ 



62 1. ΤΙΜΟΤΗ Υ. [πττ. 16--- 
ἑδραίωμα 16 ποῦ {ουπᾶ εἰδευ]ετθ ἴῃ {1ο ἄγοε]ς ΒΙ016, Ῥαΐ δὲ Ῥατ] ηα5 

ἑδραῖος 5ενετα] 6πιεν (1 Οος. νῇ. 87, χν. ὅδ; Οοἱ. 1. 28). 16 Βεειης {ο 
πιθαι Ὀιζιοατ] ος ία (Υαἱσ. Πγπιαπιεπίιω) ταῦθ ὑμδ σοι ΟἹ 
Ποιωιάαϊίογι, 6 ΕΏ56 πδιβ]1Υ αβδίρηεά {ο 10 Ἠεγθ. 

16. ΤΗΕ ΘΌΒΕΤΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΕΑΙΤΗ. 

16. καὶ ὁμολογουμένως μέγα... «ἁπᾶ εοπΓεεεεᾶῖψ Φγεαί ἄο.: ὁμολο- 
γουµένως (ἄπ. λεγ. ἴῃ Ν.Τ.) 15 {ο Ὦο ἴαΚεη γη μέγα. Οοπιραθ τὸ 
μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν οἵ ΕΗ. ν. 82, ἴῃ Ῥοῦ]ι 98568 μέγα τεῖετῖηᾳ 
{ο {6 ἐηιρογίαποο, ποῦ {ο ὑπ οὐϑβειγὶέῃ, οὗ 88 μυστήριον. μυστήριον 
ἀοα6β ποῦ πθοθββαΙ]Υ ΟΔΥΤῪ 1 16 {πο 1άθ6α, οὗ πιηβἰεγίοιµβΊε»ς, ἴῃ. 0Π6 
ΠΙΟἄΘΤΏ 56η56 οὗ πη] 6110] 110 ; 16 ΒΙΠΙΡΙΥ ΠΠΘΔΏΒ α δεσγεῖ, 1Π{ο ὙΒΙΘῊ 
8οπ1θ6 απο Ῥθει 1ηἸ Ἰαἰθα (568 ΟΝ υ. 9). 

τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον. τῆς εὐσεβείας, 1118 τῆς πίστεως ἴῃ υ. 9, 
15. ἃ Ῥοββθββίνθ ρϑῃϊίνο: ἴ]ιε ηυμϑίογῃ ΟΓ Ρίείή, 1.6. [Π8 τηυβίθυυ ΜΏ1ΟΘῊ 
ῬΙΘΟΥ επιῦτασθ5, απᾶ οἩ ΜΏΙΘῊ 19 ἔθθαθ. ἜΤΠΙ5 πιγείεσγ οΥ βεοτεῦ 15 ποῦ 
απ αὐβίτασί ἀοοὐτίπο; 16 15 {πο Ῥοτβοη οἵ Ομ γιβὺ ΗΙπηςε]Ε, ΟΡ. 0ο]. 1. 
27 τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅ ἐστιν 
Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης; δια 5866 {Π6 ποίθ ΟἨ εὐσέβεια αὖ 11. 2. 

ὃς ἐφανερώθη κ.τ.λ. ΤῊΘ οσα] ποῖθ αἶνε ἃ ΒΙΠΙΤΙΑΣΥ οὗ [ῃ6 
ογἰάσπσθ 85 {ο {πο σϑϑαϊηρ, οπΠ6θ τ} ἀϊδραίεᾶ, θαῦ ΠΟ Ἠατά]γ 
ἀοαδί[α]. Τῦ 5665 Ῥτοβαῦ]ε ἔτοπα {886 ραχα]]εΠΙβπῃ οὗ {16 6Ι81186Β δα 
Ίοπα {16 τηγ{ηπαίσαΙ ατταηρεπιεπύ ἴΠαῦ ἴμο Ἰοτγάβ ὃς ἐφανερώθη... 
ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ ατθ ἃ αποία οι ΤΤΟΠΙ 8 ΘΔΤΙΥ ἨγΠΙΠ ΟἹ Ίο 
ΤποαγπαΙοη. της {ο ὑμ6 ΟΠατςΠεΒ οὗ Αβία ΜΙπος, δύ Ῥατ] βρθα]κ5 
οἵ Ομ τϊβύϊδη Ίγπαπςδ (ΒΡΗ. Υ. 19; 60]. 111, 16): δπα 10 85 6εΥεη θε 
πουρμὺ ὑμαὺ ἨἘΡΗ. γ. 14 15 α ἔγαριηθηῦ οὗ οὔθ. Αἱ 811] θυθῃΐβ {186 
{ωπη]]αχ πὶ θ85 οἳ ΡΗΠΣ (Ε}. κ. 97) 16 Θχρ]οῖῦ; Ὦθ τεροσίβ ὑ]αί {λε 
Οµτιδάαηπς οὗ ΒΙ{ηγη]α Ίεγο ποπῦ /"ΟΔΥΠΙΕΠ ΟΠχὶ5ΐίο απαδὶ Ώθο ἀΐσετα 
θοῦ ΙΠΥΙΟΘΠΙ 5 ὃ ἀθεοτίρ[ίοῃ αΡΡΙΥΙΠΡ πε] εποιρΏ {ο {πε Υεγβο 
Ῥοΐοτο πβ, νΙοὮ Ίγαδ Ῥτοβαβ]γ πιεαπῦ ΓοΥ αΠΕΙΡΠΟΠΕΙ] βΙΠΡΙΗΡ. 1, ἴπαη, 
10 Ὅ6 ἐπ 85ο ὑμαῦ νο 816 Ἠετο ἀεα]ῖπςσ πού υπ δύ Ῥαπ]Β ΟὟ Ἠοτᾷς, 
Ῥαἡ ση δὴ αρροβίζο αποίαδίοη Ιπίτοάιοεᾶ Ὦ} ΗΙπα, {πο αρταρίπεςθς οὗ 
ὅς αὖ οπΏσς 4ἱββΏΡΟΔΥΒ. 19 16 {19 τε]αίνε ἴο απ απἰεοεάεπύ ποῦ οὃσ- 
Ῥτορβεά ἴῃ πο αποίαίίοἩ, Ὀπὺ ππροββῖρ]θ {ο πβίακθ, 
ΤῊ οἸαιδ6β [411 ΙΠ{ο {χθο οοπἰταδίεᾶᾷ Ρα118: 

(1.) Τῆι γευεἰαίίοτι απ 1ἱ8 Ρτοοῇ». 

(α) ἐφανερώθη ἐν σαρκί. Να ποεᾷ ποῦ ΒΒΙΠΙΕ ΑΠΥ Ῥο]επιῖσα] 
ΤΘΙΘΤΟΠΟΘ {ο (ἀποβίιοῖρπι οὐ Ῥοοείῖδπα, ὑλοιρ] ἔΠετο 81θ ΥΘΥΥ ϱαΥΙΥ 
ίχαςθβ οὗ [8688 {αΐ5ε οΡΙΠΙΟΏΒ (569 1 ΦοΠη {γ. 2, 8);  βἰαζεπιεπί οἱ {Π6 
Τηομτηαβ{Ιοη 18 ποῦ ΠθΘοΘΡΒΒΑΥΙΥ οοπἰτογεχβία], απᾶ {ο {οπο οἵ {15 
{γαρπιεηί 15 9Ἠ6 οὗ ἰαπαρλαηί ΟιαηΚ[ά]ηθβΒ ταίἩεχ (απ οἵ αχριπηεηῦ, 
ΟΡ. δοἴνα 1. 4; ΡΗΙ1, 11. ὁ; 1 Φοβῃ 1. 2. Ἔλθ γε φανερόω 15 ΟΟΠΊΠΙΟΠ 
ἴῃ Βὲ Ραα]5 ντι πρ (586 Ώοπι, 11. 21: 2 Τΐπη. 1. 10), 88 νγε]] 85 ἴῃ 

αοσαβα{ἶνθΒ, απᾶά Γατῦμαυ (πο [1] ΡΏταβο 18 [γ΄ ΒΙΓΟΠΡΘΥ {Παπ στῦλος ὈΥ 1056}, 
ἴοο ΒίτοΏΡ, Ιπάθεᾶ, {ο ὈΘ πιβεᾷ οἳ ΔΠΥ βίηρ]ε ἱπαϊν! 8), Το Θχργθδβίοη, 38 
αϑοα οἱ Αἰία]αΒ, 15 ἃ αμοίαἑίοπι πιὰ ἃ δοχήν δῦ ΙοοβεΙγ αρρ]ἱοὰ ααοίαδίο: 158 
οσσττεησθ 1π {6 Τοίίον οἱ ὑπὸ «ΠατοΠθΒ οἵ γο5 δα Υ1εππθ οπηποῦ Ὁ6 {ακθι 88 
τας {86 ἰπίεγ 1 εἰα(ἰονι οὗ Όλα ν6υ5θ Ῥείογθ 18. 



ΠῚ 16] ΔΟΊ ΕΒ. 63 
80 ἆομπ, απᾶ 165 15 ο θ6 οΏβοτνοά {λαί θη αβθᾷ ἴῃ {πο ραββίνο 1Ὁ 
Ίππρ]ίθς ἴ]ο Ῥτο-εχίξίεποςρ οὗ ἴἩο Ῥετδοι Πο 15. {86 ραΏ]εοῦ οὗ ἴμθ 
βεηίεησθ. ΤΠ8, ἹΝΠεί]ετ ὅς ΟΥ̓Ά θεός Ὀ6 τεβᾶ, ἴπο πΝοχᾷ ἐφανερώθη 
Ἰηνο]νεςβ πο 5αρετβαπιαη πϑύαγθ οὗ ἨΗϊπι ΊΠο γ/85 πιαπίΓεδιεᾷ πι ἐιο 
οδ]. ΤἩε ποεαχθεύ Ῥατα]]εὶ ἐπὶ ΤοΥπι ἴῃ δὺ Ρα] 18 Ῥοπῃ,. ΙΙ. ὃ ἐν 
ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας. 

(Ὁ) ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, {ιδεα ἴπι ἐιε ϑρίγἱί. δικαιόω 15 ποῦ, οἵ 
οοχβθ, αβθᾶ Ἠθτο ἴῃ ὑπ6 {θεμηῖσα] 5686 {απηϊ]ϊαχ ἵπ δύ ῬΘῈ] 5 Ἠρίδί]εα, 
Ῥαΐῦ ἴῃ 105 ογάΙπατΥ βἰσηϊβοαίίοη, 8 ἵπ Μαίί. χὶ. 19: Ἱακε νι. 95: 
Ῥοπῃ. 111. 4 (ΡΕ. 11. ϐ). πνεύματι 15 ἴῃ οοπἰταξδύ {ο σαρκί (οἴ. 1 Ῥεῦ. Η1. 
18 θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι) ; πνεῦμα βἱρηΙβθ5 {πθ 
Ἠίρ]ες Ῥτ]ποῖρ]ε οὗ αρϊτιέπα] 116, 85. ἀἰβδιπριΙδΠεά αὖ οπσςθ {ΟΠ1 σάρξ, 
[88 ΏθρῃΏ, δια ψυχή, ἴπο Ρηγβίσα] 116. ΤΠε ῬΗταβε, {πεπ, βίαΐο5 {λΠαῦ, 
α5 ΟΕ δύ γαρ πιαη][οβ{εᾶ ἵη Ἠαππιαη ΗΠ 6ΒὮ, 5ο 1η Η15 ερίτι πα] δοῦν 1688, 
ΨΟΥά5 απᾶ ποτκς, Ἠθ γα5 Ῥτογεᾶ {ο Ῥ6 ππαῦ Ἠο οἰαίπιεᾶ {ο Ὀρ, ὅοῃ οὗ 
ἀοᾶ πο 1655 ἴπαηπ Φοη οὗ παν; Ηἰβ Ῥεγβοπα] οἰαίπιβ ΤΕΥ γἰπα]οα{εᾶ. 
50 Ίπ Ὦοπῃ. 1, ὃ 6 ἨΒΥθ: ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα 
ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, ΝΏΘΙΘ πνεῦμα 15 {ο ϱε ἰαΚκεηΏ, 85 Ὠείθ, 
οὗ {86 πια ΒρϊὶτΙ6 οἱ {πε ἨΏθάθειηθτ. 

(1.) 18 επἰοπέ απιἀ πιοᾶε. 
ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν. ΤῊ Δ 10Π|6515 Ῥείπεεη ἄγγελοι 

ΘΠ ἔθνη 15 επιρ]ιαξίο, ΤΠε τογε]αίῖοη {ο απφεῖδ, με ταὔΙοηα] οΥθα 165 
πιοαγοδί ἴο ἄοᾶ, 15 οὗ α ἀϊῆετοπί οΠατασίετ ἴτοπι ὕΠπ6 τεγε]αίΙοη {ο {Π6 
θη 65, ὕπ6 Ἰιοαί]ιοπι ΤΟΥ (85 ορροδθά {ο Ίδταε]), απά 850 /ατίλοδέ 
{τοπ ο. Α. τογο]αθίοπ ΥΥΠΙοὮ 6ΠΙΏΥ8ΟΘ5 ἴΠθβθ πο εχίΤεΠΙθ 6185568 
Ὑ{11 [8 κθ ἴῃ 811 ταίοπα] ογθαϐίοη; ἴπο Ῥ]οβείπσς οἱ {πα Τησατηα{Ιοπ 
βἰτείοὮ Ῥεγοπᾶ {πο 6ρΏοτο οὗ Ἠππιαπ 1116. ΤΠο τογεἰαίίοἩ {ο (ἀθη 1165 
15 ππεζϊίαίο, Ὦγ ῬτοασΏίπς, απά Ὁ πας 0815 να η ΠΟ 5ὺ Ῥατ] νγας 
βρεοίαΗγ ομίταδίθοᾶ (ἨΡΗ. 111. 8; ορ. Ἠοπῃ. ΧΙ. 26): ἴλο τεγε]αίῖοη {ο 
ἴπο Ἠΐσ]αγ οτάσοις οὗ ογθαϊθα Ιπίε]]Ιρεποςς 15 ἐπωπεαίαίε, ὮΥ ΥΙβΙοΠ 
(ὠφθη; ορ. 1 ον. αν. 6, 8). Νε ατθ πού {ο {ΠΙπ] Ἰοετο οὗ ΑΠΥ 5Ρ06618] 
τηαη{θβίαΒΙΟΏ {ο απσεῖς ἁπτίπρ ὑπ Τιοτᾷ5 εατίη]γ 1186, Β4οἩ 8.85. 818 
'τοοοτᾶεᾶ εὖ Με. 1ν. 11 απᾶ αἲ Τια]κο χχΙ1. 45: Ῥαῦ οὗ ἴπο Γα]]εγ Ἐπουί- 
]εᾶρο οὗ ΟΠτ]ςή5 Ῥεγδοῦ νΏ]οἩ πας ορεπεά οιι{ {ο {Π6 ἨεαΥαπ]γ Ποβδύ ὮΥ 
ἴπο Ιποατπαοη. ΑποῦἈ ἴπ]πσβ αηΏσο]ς “' ἀθεῖτο {ο 1οοΚ 1Πύο (1 Ρο. 1. 
19): απᾶ δύ Ῥαπ] ἄεοίατες (ἨΡρΗ. 11. 10) ὑπῶῦ ἴμο ῬγθασΠίης {ο {86 
θα 1165 νγας “ἴο ἴπο Ιπίοπῦ ὑπαῦ ΠΟΥ απίο ὑπ 6 Ῥτϊποϊρα 165 απᾶ {πο 
Ῥοψετβ πᾳ ἴπο Ἠεανεπ]γ ρ]ασθς τη]σΏῦ Ρ6 πιαᾶο πον {τοις {1πθ 
ΟπατοὮ {πθ πιαπ]{ο]ᾶ πηδᾶοτα οὗ αοα, αοοοτᾶ(ηᾳ ὕο {Π6 εἴετηα] Ῥάχροβο 
ὙΠΟ Ἠο ρατρορβεά ἴῃ Ολτίςίή θβας ος Τον... ΟΡ. αἱξο 1 σου. ἰν. 9 
θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κοσμῷ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 

(11.) 118 σογιϑιμηηιαϊίοη, οπι ἑατί]ι απιᾷ {πι Πιεαυστι, 

(α) ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ. κόσμος Ἠ88 ΠΟ 601] 56Π59 Ἠθχο; ἰ 15 {πο 
τυογ]ά πγΠΙο αοά Ἰονβα (Το 111. 16). ΤῊΘ Ῥγαγετ οἵ {Π6 Τιοτὰ νὰ ἵνα 
ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. ΤΠΙ8 15 πε οοπβαπιπιβ{Ιοη ΟΠ 
εατίΏ οἱ Η15 Ἠεάεπιρίϊνο οὐκ; ἴτοπα {πε ΠεΒΥΕΠΙΥ 5146 1Ὁ 15 

(ϐ) ἀνελήμφθη ἐν δόξῃς ΤΠΙ8 15 [πΠ6 ἀἰβμποίίνο ποτὰ αβεᾷ οἳ {πε 
Αβοθῃβίοη 1π Ματ]ς χυὶ, 19, απά ἴῃ Λος 1, 2, 6 τῦα8 γεεείυεᾶ τρ [απᾶ 



64 1. ΤΠΙΟΤΗ͂Υ. {{π|:4 δ: 
ἵβ ποπ] ἐπ οἴογή; ἐν δόξῃ ΘΧΡΥΘ5565 ὑμ6 Ῥεγππαποηί οομαϊοη οὗ ΗΒ 
Ῥαίησ. ΟΡ. 1 Ῥού. 1. 11. Τπας [Π6 βεαπεποθ αἱ] ἐμγουρῊ {λε ὙΘΥΒ8 18 
{τοπι {116 Τησατηπα{Ιοπ {ο ἴἶιο ΑβΒΕΘΠΒΙΟΗ, ἴποιρ] 1ὖ 15 ἃ ]οσίσοα] 564επος 
ταῦθ {λαη ἃ ΠϊδίοτίσΒ] 9Π6. 

6ΟΗΠΑΡΤΕΗ ΤΥ; 

2. κεκαυστηριασµένων. ΤῊΪΒ 16 {ιο ερε]]]ηρ οὗ ἐμ Ῥεβύ ΜΒΒ. 
(ΑΙ); κεκαυτηριασµένων, ἴπε βρε]ῖης οὗ ἴπα ἐπί. γεο., 15. ἔοαπᾶ 1η 
6Ρ.αΚΡ ἄο. 

8. ἀπέχεσθαι. Όπ αοοοαπί οἳ ἴπο ἀϊβιοπ] οἳ οοηβδἰταοίίοη, 
Ὧν Ἠοτί βαμσορίεᾶ {]ιαῖ (15 νοτᾶ παϊσηί Ἠανο Ῥθυτι. α Ῥτϊπηϊάγο οοἵ- 
ταροπ οὗ ἢ ἅπτεσθαι ΟΥ καὶ γεύεσθαι; Ὀπὺ 566 ποίε ἐπ ἶου. ΒεπΙ]ΙεΥ 
Ἠαά ῬτοεγίοαβΙσ οοπ]θοῦιτεᾶ {λαί κελευόντων Ἠαά ἀτορροᾷ οτί Ῥείοτε 
ἀπέχεσθαι. 

µετάλημψιν. Βο ΜΑΡ, 4; μετάληψιν, [86 τεοεϊῖνεᾶ βΡε]Ηης, 15 [οστά 
ἴῃ ΟΡΟΚΙΡ. 

6. Ἓεο. ἰοχὺ Ἠ8ς6 Ἰησοῦ Χριστοῦ πι Ὦν δια οπγβῖνθς; Ὀπί Ἆρ. 
Ἰησοῦ 15 {οππᾶ τη ΝΑΟΡΟ ἀΚΙΡ ο. Βεθ ογἶσα] ποίθ οἩ 1. 16. 

παρηκολούθηκας. 5ο ηΘασ]γ 81] Δα Που 165; Ὀαέ ἨΓερίσοίί απᾶ Ἠοτί, 
ΟἹ {με Δαϊῃουν οἱ 06, ϱῖτε ἃ Ῥ]86ε ἴῃ {λΠείχ ΠΙΔΥΡΙΗ {0 παρηκολούθησας, 
186 τὰ τεαάῖηρ ἴῃ 2 Τΐπη. 111. 10 (ΘΗ 588). 

10. Ἀεο. ἰοχὺ ΙΠβετίβ καὶ Ώείοτθ κοπιῶμεν ιν ἀΚΤΙ; οπι. ΟΡ 
αηά Υ85. 

ἀγωνιζόμεθα. Ῥο ΑΟΚ: ὀνειδιζόμεθα 15 τεκᾷ Ὀγ Ν.Τ.ΤιΡ απᾶ Ὑββ. 
Τὸ 15 Ῥοββι 186 {παί ἀγωνιζόμεθα ΥΩ Δ ὈΘ ἃ οοττεοβίοη 5ασρερίεὰ ὮΥ Οο1. 1. 
29; δὰ ὙΓερίοοίί πα Ηοτῦ ρῖνε ὀνειδιζόμεθα 8ι Ῥ]αος 1π {Π6]} ηατσῖη. 

ἠλπίκαμεν. Βο πεατ]γ 811 ΜΡΡ.; Ῥαίύ ἸΠερίσοίί απᾶ ἨἩοτί σίνο ἃ 
Ῥ]αςο 1π 61} πηατρῖη ο ἴπο αοτβῦ ἠλπίσαμεν, ΝἨΙΟἩ 15 {οαπᾶ ἴῃ 
Ὁ," 17. 866 ποῖθ τη ἴοο. 

12. Ἀοο. ἰεχί ΙΠβετίβ ἐν πνεύματι Ῥε[οτο ἐν πίστει να] ΚΤΙΡ (αὐ βίην, 
ῬτοβαΡ]γ, ἔτοπι αη οτἰρίπα] τηϊβυθδαϊηρ οὗ πίστει ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙΌΙΥ {τοπα 8 
ΤΘΠΗΙΠΙΡΟΘΠΟΘ οὗ ἐν ἀγάπῃ πνεύματι ἴῃ 1 091. ἵν. 21: ορ. Οο]. 1, 8 απᾶ 
2 6ος. γΙ. 6; οπι. δΑΟΡεά απᾶ Υβ8. 

16. Ἀεο. ἰοχὺ Ιπβοτίς ἐν Ὀθίουβ πᾶσιν ψΙθι Ὁ, ΚΤΡ (ὦ παβία]εη ϱχ- 
Ρ]απαἴΟΥΥ 61988), οπι. ΟΠ), απᾶ Υ85. 

ΤΠ. ΤΠΕ ΡΑΝΑΕΗΒ ΟΕ ΤῊΒ ΕὉΤΠΗΗΒ, 1--6. 

1. ὙΠῸ ΟΠατοἩ 15 α ρίϊϊαν απἀ φγοισιᾷ οἱ ιο Τγιέ], απᾶ γοῦ 6Υοπ 
1η ΠΟΥ Ώοβοπη ΘΓΤΟΥ 811568. ΤΠϊ5 16 {ο ἔοχοο οὗ {ιο αἀγογραίῖνο δέ ἴῃ 
ἵν. 1; 19 τείοτβ Ῥαο]ς {ο ΠΠ. 15. Ῥεβρίΐο {11ο ργϊνί]θοσθβ απά ϱταοθΒ οὗ 
Όιο ΟΠΙΤΟΗ, “ἐμὲ δρίγέ οπργοβδδῖ (ῥητῶς) δα» ἰ]ιαὶ ἴπ ἰαίεγ ἐἴπιεν 8ΟΠΙΟ 
δ]ιαΙἰ {αἰῖ αιυαν /γοπι ἐπ Γαἰ(]ι,᾽ τῆς πίστεως Ῥεῖπς Ίθτο οὐ]οσίίυο. 868 
ποίθ ΟἨ 1. 19. ΤἨο πιοαπίηρ οὗ ῥητῶς λέγει 15.  απεβίίοἨ. 1ὲ 15 



τν. 5] ΝΟΤΗ. ός 
ῬΟΒΒΙ016 ἐπα δέ Ῥαπ] μὰ ἴῃ Ἠίβ πη]πᾶ βοπιθ ΠΟῪ Γογσοίίεη ΡΤΟΡΏΘΟΥ 
οὗ απ. “ΑΡροοτγρβα]” Ῥοο]ς Πκ {πο ἱυψἰίπο ΟΥαεῖος οὐ ο Ῥοο] οί 
ποῦν; Ὀαὺ 16 ΒΕΕΠΙΒ Ῥθίδογ {ο ταῖθι [Ππ6 ΡΏταβθ ἴο 8ΟΠ10 ἔογϑοδβὲ οἱ {1ο 
ΟἨτ]ρίαη Ῥγορ]είςβ, ν]οβο πγοτᾶς Ὕθγα ογοιτα]οᾷ ὉΥ ἃ ΡονθυΥ ποῦ {]αίν 
ΟΨΗ, 1ο Άτορ]εσ 8 α βΙῖ οὗ ἴλο Ἠοίγ ϑριυ. ΟΡ. Δοίς χχ. 28, 
χχΙ. 11. 

ἐν ὑστέροις καιροῖς, 1.6. ἴπ {πῃθι ἔιύαγθ {ο ἴ]ιο «ρθδ]οΥ (15 ορροςεᾶ 
ἴο προτέροις; ορ. 1 ΟἨ. χχίχ. 99), ποὺ «ιο Ἰαεί πηςα, νυἨῖοἩ ννοι]ά 
γε π]το ἐσχάτοις. 866 2 Τϊπι, 111. 1; 9 Ῥεῦ. ΠΠ. 8: δᾳᾷς 18. 
ἀποστήσονται βἱρηίβθβ α Πιοχο οοπηρ]είθ ΒΡοβί8ΒΥ ἴ]αη ἀστοχεῖν 

τῆς π. (1. ϐ) ΟΥ ναυαγεῖν περὶ τὴν π. (1. 19). Έον ἴμθ ποτὰ ΟΡ. [16 νΙ]. 
15: Ηεῦ. 111. 12 απά 2 ΤΉΘ58. 11. 8 ἡ ἀποστασία. 

προσέχοντες κ.τ.λ. Οἰυΐηρ ]ιορᾷ ἰο δεζιμοῖπᾳ βρῖγ15 απιᾷ {ο ἄοοἴγίπεν 
ο ἄευᾖίε. δύ Ῥαα] μδᾶ απ εναν Ῥτεςοηῇ β6Π56 οὗ ἐπ ΡΟΝΕΥ αηᾶ {86 
αοἰινιζγ οὗ ενῖ] αρῖνῖέ (ΕΡΗ, γἱ. 19, ἆο.). ΤΠεγ ατθ {Π6 αἰείπιαίε, ἴπο 
{8156 ἴθασ]ιεγβ οἱ ἴ]α ποχέ νΥεγβο Ὠοίπρ {ο Φγοσϊπιαίε, 856 οὗ {πο 
ΕΓΥΟΥ5 αροτπΐ {ο ἂρρεαχ 1Π {ο ΟΠπτοΠµ. ΤῊΘ πνεῦμα τῆς πλάνης (1 1ο] 
Ἱν. ϐ) 15 εγετ ορροβθᾶ {ο {Ἠθ πνεῦμα τῆς ἀληθείας. 

διδασκαλίαις δαιμονίων. «ἄσπ. 5ιιὉ)., «ιο ἀοοίτίηος αι ὮΥ 
ἀεγ]β᾽; ορ. σοφία δαιµονιώδης (1418. 1, 16)... Τῆετο 15 ἃ {156 48 γγθ]] ας 
8, ἴγπε διδασκαλία. 866 ΟἨ διδασκαλία αἱ 1. 10. 

2. ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων. ΊΤΊιγοιιφ]ι έ]ιο /η1ροσγἱ5η οἱ πιει ἐ]ιαί 
δρεα] εδ. ψευδολόγων (οπ]γ Ἠθτο ἴῃ (τθο]ς ΒΙΡΙε) 15 ποὺ {ο Ὦο {α]κθη 
(5εε Ραπείπαβοη οὗ Α.Υ.) τ] ἢ δαιμονίων ; λος βρεαεγς οὗ 165) αγθ 
[Π6 Ἱπβίταππεηῦς {Ἡτοιρ] πλίοὮ {πο ἀεπιοπίαο ΡΟούΕΙΡ οχοτοῖδε {αι 
1πβπεηςθ. 

κεκαυστηριασµένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν. Ἀνγαπᾶεα πι ἐ]ιείγ οιυη 
οιδ6ῖέπόθ. καυστηριάζεσθαι 4965 πού οὐσοαχ ϱἱβειν]ετο ἴῃ ἐπ τοθῖς 
ἨΒ]1Ρ]ε, Ῥαό γε ανα καυστηρία ἴῃ 4 Μαοο. αν. 99: απᾶ ἴῃ Ἠιϊρροσταίεβ 
καυστηριάζειν 18 “ἴο οδαἱαχί2θ.’ ΤῊΘ Α.Υ. (χαπε]αξος ««βραγθᾷ ας Ελ ἃ 
μοῦ Ίποη ἢ; ἴπαβ πο {ΠοισΏέ σου] θ6 οὐ {πὸ ἀναλγησία, ἴπο Ἰαο]ς οἳ 
ΠΙΟΥΗ] β6ΠΒΙΠΊΥεηθςς, αρρατοηέ ἴῃ {ο ψευδολόγοι. Βπί {Π6 πιθίαρ]ῃον 
1ΠΟΥΘ ΡΤΟΡΕΡΙΥ Ἠ8β τε[εγεηοο {ο {π6 ρεπαὶ ὑγαπιαῦιᾳ οὗ οτϊπαϊπα]ς. ΤΗϊς 
Ὀταπά-πιατ]κ οὗ βίη 15 πού ἰπᾷθοᾶ νἱβί]6 {ο ἐπ ποτ]ά; Ὀαὺ 16 15 Κηονῃ 
ἴο {πα πα Ἠ]πηβε]Ε, στο 15 {1ο ἔογοα οἵ ἰδίαν ; ἴπεβε Ἡγροοχίζθς, τ ἢ 
ΠΥ οαὐνγεαγα 5ου; οἱ Ἠο]ΙΠΘΒΡ 8Π4 οὗ δχίγθιηθδ αβοε{Ιοίβπα, ἄμηι αἴΐος 
ἐαηιεη, τιφεπιί (Βεηρε]), Ἠαγε [Π6 Ὀταπά οὗ βίῃ ΟἨ {ἐ]ιθίγ ΟὟ οΟΠΕΟΙΘΏΟΘΕ. 
Οοπίταβί τ] 0Π18 τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ οὗ «α]. νἱ. 17 απάἁ πὸ 
ΘΙΏΡΠ 8.515 Ἰαῖᾷ ΟἹ ἃ “σοοᾶ᾽ οοηβοίθποθ 81] {Ἡτοαρῃ {Πε Ῥαβίοσϑ!β : 566 ΟἨ 
1. δ. ΟΡ. αἱδο Τ16. 11. 11 απᾶ {π6 ποῖρ {Ἡθγθο. 
«85. κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων. 8966 ογ]οα] Ἠοίο, ΤΗ 
[868 {θχί 18 ποὺ οοτταρθ, {πο οοηβίγιοδίοη ἶ ἃ 1006 αν Κυσαγα, α)μοπρ]α 
Όλο 5688 18. Ρ]αῖπ, απᾶ νο πιιβί ΒΙΏΡΟΒΘ 8ΟΠ16 ψοχγὰ 11κ6 διδασκόντων 
ΟΥ κελευόντων ἴο Ῥγεσοθάθ ἀπέχεσθαι: ζογϑίαϊη ἰο πιαγΤΥΙ{ δα ο0Πῃ- 
πηἝηᾶἶηρ {ο αὐδίαῖι /γοπι πιεαί. μετα 18 ἃ ΒΙπΙΙ]ΩΥ ε]ῖρβο ἵπ Τασία 
6ιάγοπ ἃ 2 κωλύσει ἐνεργεῖν καὶ [506. ποιήσει] ζημιοῦν. 

ΤῊΘ {8]5ο διβοθύϊοίβην 15 ἔνγο-{ο]ᾶ, (4) ἴῃ τεβρεοί οὗ ππαττίασο, (Ὁ) ἴῃ 
τεβρεοῦ οὗ {οοᾷ. Τὺ ἰβ ν]ενθὰ ποὺ 85 ῥρχθβοπέ, δύ ἃ8 Ταύαγο, πα ἃ8 88 

ῬΑΒῚ.. ἘΡΡ, 
Γ 



66 7. ΤΙΜΟΤΗΥ. [γ. ὃ-- 
Ργασξῖοα] οοΏβο(Ίπθπσθ οὗ {πο αροβίαςΥ {οτεῖο]ά ἴῃ υ. 1. ΤΠ σετ οὗ 
10, ΠΟΎΘΥΘΙ, πας αἰγτεαᾶγ ἴῃ Ῥεῖηρ. ΑΠΙΟηΠΡ ἴΠθ Ἠβδεηθς ὑπεροψία 
γάμου (Ζοξορ1!. Β. ὕ. τι. 8. 9) ναβ ποῦ απ]ΠΟΝΗΏ, δηα ἴπο Τηπεγαρειίαθ 
ἀεβοτῖρεᾶ Ὦγ ΕΊΏΠο (46 υἱΐ. Οονὲέ. 4) Ῥταςἀδεᾶ βυρβποιιος ἔχοπα {οοᾶ. 
ΤῊΘ {ΟΥΠΊΘΥ ΘΥΥΟΥ, 1Π {561 {οτεῖση {ο 96 15} 1685, ἆοθβ ποῦ τοσθῖτθ 
Ἠετο {οτπια] τοξαϊαϊίοθ ἔποπα [ῃ6 ἈΑροϑί!ο, ρτοῦαΡ]γ Ῥεσααβο 10 
Ἠαᾶ ποὺ γοῦ αρρεατεᾶ ἴῃ πε ΟΗτίβάαη οοπαπηαη1θ]θΒ; αὐ {πο Ἰαΐίατ 
δᾶ αἰτεαᾶν Όθεη τεοορπ]δεᾶ [ἢ ΠΙΟΥΘ ἀϊτεοίίοης {Παπ 9Π6. ΤῊ 0ο9198- 
βἶαη ἨθγεςΥ (0ο]. 11. 16) 1814 5ίχοβς ΟἹ Ῥτεοῖδο τεσι]αθίοηβ 85 {ο ἴοοα; 
απᾶ Ἠοπῃ. χὶν. βπενς {παί {ο 5αςἩ απθβίοης ἃ απ1ζο ππάπο Ιπροτίαησθ 
πας αἰίασλμαᾶ. ΤῊ15 15 ποῦ ϱαγρτ]θῖης, πΠεη {ης πηηπίθηθςς οὗ {πο 
Του 1081 Ίαὺν ΟἹ ὑπ 6586 ροϊπίς 15. Ῥογπθ ἢ τη]πᾶ. Βαῦ ἴ]πο ταΓα{α61οη 
οὗ {πο ΘΥΤΟΥ 15 Ῥ]αϊπ απᾶ ἀθοϊεῖνα. ΤΉθβο πηθαί5’ 816 86 ογθαίϊοη οὗ 
ἀοᾶ (μοὺ οὗ {με Ώεπ]ήίπχσε, 85 ἃ Ἰδίθυ. ἀποβίϊοίἝπι, 10 108 ἀπια]}15ὕ10 
ΥἹΘῸ οἳ {Π6 ἱτηρανὺν οὗ πιαίίες, ἰααρηθ), απᾶ σου ογθαίθα ἐπαΐ ἐμὸν 
πιῖφ]ιί "6 γοσοϊυοα (εἰς μετάλημψιν) υυὐΐ}, ἐιαπ]ερίυίπρ. 

μετάλημψις (ποὺ εἰδεπ]ετεο ἵπ ἄτεε]κ Β10]6) 15, οἳ οοῦγβθ, ποῦ {ο Ὀ6 
οοη{α5θἀ 10 ἀπόλαυσις (νι. 17); 1Ὁ 15 ο 1186, ποῦ πεοθββατῖ]γ ἴμθ 
επ]οψπιεπί, οἳ 119 Τίν!ηθ ϱ 105 νγΠΙοὮ 15 {πε Ώπα] Ῥάχροβε οἱ οὐθδίϊοῃ. 

μετὰ εὐχαριστίας. ΤΠαπ]βαϊνίης 15 {ο 800ΟΠΙΡΑΏΥ {πε 186 οὗ ἴμο 
βΗ 55 οἳ οτεβθΙοη, 88 165 15 ο αοοοπιραἩπσ 811] τεαποςί5 ἴογ Εαίατο Ῥεποαβί 
(ΡΗΗΠ. ἵν. 6). ΟΡ. εἰ ἐγὼ χάριτι µετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ 
εὐχαριστῶ; (1 Οοτ. κ. 950). 

τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. Βῳ έ]ιεπι ἐ]αί Ὀεῖίουο 
απιᾷ Ίσποιυ ἐπι ἐτιί]ι, 1.6. τὰ οοπίταςδί {ο {πο απροε]ενίηρ ἆθνβ ΟΥ {ο {86 
ἔνγεακ Ὀτείητεη ) (Ἠοπι, χὶν. 21), πε Ἠα]{-Ιπβίτασίεά ΟΠτΙβΙΒΠΕ, ὙΠῸ 
Ἠαᾶ ποῦ γεί αγτινεᾷ αἱ ἐπίγνωσις ἀληθείας (5ε6 ΟΏ 6Π. 11. 4 89οτε). 
ΤῊΘ αὔβεπορ οἱ {9 ατίῖο]ε Ὠείογε ἐπεγνωκόσι ΞΠεΥ5 {λαῦ {86 πιστ. καὶ 
ἐπεγν. τὴν ἀλ. 81θ ἴο Ὀ6 {ακεπ ἃ5 οοηβ αν ηρ α βἶημ]ε οἶαξβ5 οὗ Ῥ6ΓβΟΠΒ, 
πο "αι α].᾽ 
ΤῊ πγοτὰ πιστός 15. Ἠθγθ αβεᾷ 1Π {Π6 αοἴϊνθ 5686, ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ ]αΐ6τ 

ἄἀτεε]ς Ῥαΐ τατε 1 {πο Ν.Τ. απᾶ ποπΏθχο {οαᾳπᾶ ἴῃ ἴ]ιθ ΠΧΧ,, οἵ 
ὐοἰιευΐπᾳ. ΔΘ Πᾶν 10 αραῖη πβεᾶ {πας ου. 10, 12, ν. 16, νἱ. 2, δηᾶ 
τή, 1. 6: Ὀαῦ {πο οἰάςτ 5θῆβ8 {αι {α]” ΟΥ “αυβύνον 15. ΤΟΥ͂Θ 
{γεᾳιεπῦ. 83.866 οἨ 1. 19 αΏογο. 

4, δ. ΏΕΡΤΑΤΕΜΕΝΊ ΑΝΡ ΕΕΤΗΕΗΒ, σ0ΒΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΕΟΕΡΙΝΑ 

ΕΕΒΙΝΟΙΡΙΙΕΒ. 

4. ὅτι. ΤΗΙΒ 15 ποὺ ἴο Ὦο ἴ8κεη βρθοία]γ ἴῃ οοηπεχίοη τ 
ο εώμε αὶ {Π6 ννο]θ οὗ {1ο ρτθοθαῖηρ βαἰεπιεηῖ---Ὀεσαιδο. 

πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν. Ἠνυετή εγεαίιγε οί ἄοᾶ 18 φοοᾶ. ἈῬθε θη. 
1. 51; Ἐσο]Ιδ. χχχῖχ. 88, απᾶ (ποσὶ {86 ὑποιρηῦ 15 Ἠετο 5116} }Υ 
ἀἰ[ογονιϐ) Ώοπῃ. χἰν. 14: ορ. 8150 Αοίς κ. 15. 

κτίσμα ἅο65 πού οσσχ ϱἱβεν]ετο ἴῃ Βύ Ῥατ]5 ποτ άπρβ (α]έποαρ] 
{τεφιεπί ἵπ ΤΧΧ.); Ἠθ ΡεΠεΤΕΙΙΥ 88 κτίσις. ΡΟΒΒΙΡΙΥ 1ο ΜΟΙ 18 Ἠεγθ 
πΒθα οὗ βεῦ Ῥάχροβθ, {ο τηβχ]ς πα οπαρηαβίΒ ὑπ Ἠαπάϊνοτ]ς οὗ ἴλθ 
Οτθδίου, 



ΤΥ͂. δ.] ΝΟΤΗ. 67 
καλόν. Α ἔανουντίθ ποτὰ ἴῃ {ο Ῥαβίουδ!β (56ο οἨ Ἱ, 8 βΏονθ); 10 

β1ση]ῇ95 αἈβο]ιίε σου, [μ6 ἐπουρηῦ Ἠθγθ Ῥεΐπς ααἰΐθ ἀϊβογοηί [γοηι 
ΤΙΌ. 1. 15, νἱζ. 707} ἴ]ιο ριγο αἲὶ ἐ]έπφς αγε Φιγε, 850. {ΟΥ ὑμὶν 86. 8.66 
ηοίε {π ἶοο. 

οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον. ἈΝΜοϊ]ίπ 8 ἰο ὖο 
γε]εσίεᾶ { ἐξ ὂε τεεεϊυσᾷ τοζ(]ι ἐλιαπι]ρίυΐπᾳ. Της 15  ἀῑφείποί ἶάρα, ΓΡΟΤΗ 
λαί οὗ {θ οὐ/εοίζυο βοοᾶΠΘΒΒ οἱ ἀοᾶ”ς αἰ[ίβ, ΤῊΘ ψογᾶς Ἠμνο ΒἰΤ]]ίησ 
γετρα! εἰτηϊ]αγΙ{γ {ο Ἡοπιθγ)5: οὔ τοι ἀπόβλητ) ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα (11. τ. θὅ). ἀπόβλητος 19 ποῦ ξοτπιᾶ οδον]ιοτο ἴῃ Ν.Τ', ος ΤΙΧΧ. Νοίδ ὑμαί ο 81} ἱπιροτίαηί οοπᾶἰδίοη μετὰ εὐχαριστίας λαμβ. ἵ5 τερθα{θᾷ ΠΤΟΠΙ υ. ὃ; ϱΡ. 9 0ος. ἱν. 16. 

δ. ἁγιάζεται γὰρ κ.τ.λ. Νοέ οηΙγ ἰβ πᾶν κτίσμα ορ]εοίϊνεΙγ σοοᾶ (καλόν), Ὀαΐ 16 18 αἱβο, ἀθβρίίο {πο Έα]! απά 15 6οΠβΘ(π6ΊςΕ5 (Ώοηι, ΥΗΙ. 90), σοοᾷ ἴῃ τε]αέῖοη {ο ΠΊΔΗ, Ῥτον]άεᾶ 19 Ὀ6 τοσεῖγεᾷ μετὰ εὐχα- ριστίας ; ἐπέ, ἁγιάζεται, ἐξ {9 καπεἰ{βεᾶ, εποἩ ἴππρ ἐλαέ 16 18 αςρᾷ, Έμε Ῥτεβεηί ἴεηβδε βῆθυβ {]αί 19 16 πο βἶηρ]ε Πίνϊίπο αοὲ γης] ἴα ΠΟΤ ἴῃ [88 παϊπά οὗ ἴ]πο πτίέαχ, θα ἃ οοπ]ηιιθά απά τεοπττίης βαηο(Ιβοβ{Ιοη. εὐχαριστία 15 αβεᾷ 1ῃ 15 πιοβέ σεηθγα] 5658 ; Ῥαῦ [168 νἱθὺν οἵ 1186 616 Ῥτεδεπί{εἆ τηαγ Ὀ6 ἀθβοτίρεᾶ 8.5 δαεγαπιοπἰα]. 
διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. ΊγΠαέ ἰ5 {Π6 ΠΙθΑἨΙΠς οὗ λόγος θεοῦ Ἠετε» Ίο ἴεπερ οὗ ἁγιάζεται (588 8Ώονθ) 5ῃθνυγβ ἐ]ιαί 16 οπηποῦ Ὦθ γεζεγγθᾶ (α) {ο ἴ]πο Τποαχηπαίθ ὙΓοτᾶ, ας ἐπ6 Οτοαίῖνα Αρεπί ({ομη 1. 8), ΟΥ (Ὁ) {ο ἴ]ιο ΠΙνίπο γοῖσθ οὗ ογθα Μο (ἄεη. 1. 81; ορ. Αοΐβσ. 15). Τ]ο 6επεγα] 56η886 οἵ {πο οἶαιςο απαάοαρίεᾶΙγ {5 ἴλαί πιθαῦ Ώθοοιηθς βαηο1ῆεᾷ Του τηΒη”ς 186 Ὦγ ἀενοιί, (παπ]{α], απᾶ Ῥταγον{α] γθοθρ/{ϊοη (568 8Ώογθ οἩἨ Ἡ. 1 {οχ ἔντευξι): απᾶ ἐπα {ο ΑΡροβί]ε Β6ΕΠΊ5 {ο Ἠατο 

Ἠαᾶ 1η Ἠ]6 πη]πᾶ {Πθ Ῥίοτς ρυϑοίϊοα οὗ ρτασο Ώείοχθ τηθαζ.᾽ ἩἨσησρ {Π6 Ροϊηΐ {ο Ῥο ἀεθεγπηϊηεᾶ {8 {Πο τηθαπίηρ οὗ λόγος θεοῦ, ΙΓ λόγ. θεοῦ καὶ ἔντ. 18 ἃ ἀθβοτιρῖοη οὗ Απο] εὐχαί. ΝΟΥ {ο οΟΠΙΤΠΟΠΘΡέ οηἆ πιοβύ 6επετα] πιθαηίηρ Οἱ λόγος θεοῦ ἴῃ {πο ΝΜ.Τ. ἶς ἰμο Ών]ηθ Ἠιθβββσθ βροκεη ΟΥ̓ ἀε]νεγθᾶ ππᾶςγ {πο Ρι]άαπορ οὗ ἴο Ἠϊνίπε Βρίτιε (566 ΑάάϊδΙοπα] Νοίο εὐ επᾷ οἱ οΏαρίετ 1ν.), θὰ πο βπο]ι σοηθγα] πιθαπῖηρ Ὑ11] Π{ {πο οοπ/{εχί Ἠθτθ. 1 {5 ἐσὰθ ἴ]ιας 5. Ῥα] (6ο. 1, 16) {ο]]οινς αρ [Π 68 ΘΧΒοσίδίϊοη εὐχάριστοι γίνεσθε Ὀγ διαάϊηρ ὁ λόγος τοῦ χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως... διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, ὕμνοις Κ.Τ.λ.; 8Πᾶ 16 Π88 Ῥθεη υτρρᾶ ἐπαὺ ἴῃ 11Κ6 ΤηβΏηθΥ ἴῃ {]θ ΡτθβεΠ{ Ρ8βΡβ8ρ6 {19 εὐχαριστία, πγΏ]ο]ι 15 {π6 οοπᾶίοη οὗ π1σΗ{ π86 οὗ ἀοᾶ”ς 6Η15, 16 ἴπο οπίσοοπιθ οὗ {πο Ιπάγε]]Πῃ λόγος θεοῦ, πἨίο] 16 {οι ππάεγβ{οοᾶ (ο) οἳ {π6 Τϊνίπο πέίαταηος {Ἡτοιρῃ {πε πιοπίἩ οἳ {ια ΡΕΙΒΟἨ Πο οβςθγβ Ἠ15 ρταοο Ὠοίοτθ τηθϑΐ. Βαΐ, ἔποιρῃ λόγ. θ. καὶ ἔντ. οοπβΜϊζπίε οπε οοποβρ{ίοη, γεῖ ἴ]ια οοπηεοΏίπᾳ καί ἀἰρίπριίκ]ιεν λόγ. θ. {ΟΠΗ ἔντευξις; λόγ. θ. 888ΠΙΒ {ο τηθεῖς ΒΟΙΠΘ αρεοῖα] {εαίατο νυΠίο] ἀπβετεπ{αΐθς ἐ]ί ἔντευξις ἔτοτα ΡΙΔΥΕΥ ἴῃ ρεηθτα]. Απᾶ {}185 βρεσία] {θαΐατε ἴπ ἴμο θηχΗθεέ Ομτίκῆαπ ασο (88 15 5111 {χο 6856) νγγὰβ {πο 6τη- Ρ]ογπιεηέ ἴῃ {1θ «ρταςθ) οἳ ρῃχαβος γΟΥΗ Ἠο]γ Βοτϊρίαταο. Απ Ιπίεγθβί- ἴπρ Τογπι ἔτοπι {Πε Αροξίο]ίσα] 0ος αθίοης (να. 49) ταης ας Εο]]ουνς: εὐλογητὸς εἶ Κύριε ὁ τρέφων µε ἐκ νεότητός μου, ὁ διδοὺς τροφὴν πάσῃ σαρκί" πλήρωσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν, ἵνα πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες, περισσεύωμεν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐν Χριστῷ 

Ε, 2 



68 1 ΤΙΜΌΤΗΤ. ΠΥ ὅ-- 
Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, δι’ οὗ σοὶ δύξα τιμὴ καὶ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν, 
ὙΠΟ ἢ 15 ρασ]κοᾶ νι Βοπρίατα] ργαβεδ1, ΤῊ ψογαβ οὗ {Π6 Ῥβδ θυ 
(6.5. ῬΒ. οχ]ν. 16, 16) ανα οἴνθῃη Ὀθθὴ τπιϑϑᾶ ἴου {}15 ῬΊοιβ Ῥάχροβθ. 
Ἠσοπσο γα οοπο]ιιάο (4) ὑπαῦ λόγος θεοῦ ἴπ [Π8 γϑυύβθ Ῥείοτθ ὰ8 ΤΕΕ ἴο 
ιο νγοτᾶς οὗ ὑπ6 Ο.Τ. πο] Ίπθγε 6ΟΙΗΠΙΟΠΙΥ ΘΠ] ΟαΙΘα (ὈΥ {ο 6.785 
ας» νο] α5 Ὦγ ὑῃ6 εατ]γ ΟἨτΙ56ίαΠΒ) ἴῃ {1ο εὐχαὶ ἐπ᾽ ἀρίστῳ ΟΥ ΡΥΥΕΥΒ 
Ῥοΐοτθ πηθαξ: ΓοΥ 1ὲ 18 βαποίἐ Πα ἐπι οι] ἔ]ιε Ἠογᾶ οἱ αοᾶ απιά ΡΤαφεν. 

6- 10ο. 1. ΤΙΜΟΤΗΥ 5 ὉΌΤΥ ΙΝ ΛΕΒΡΕΟΤ ΟΕ ΤΗΕ ἘΑΙΙΡΕ ΑΒΟΕΤΙΟΙΞΜ. 

6. ταῦτα ὑποτιθέμενος κ.τ.λ. 1π δα ἴ]ιεδε ἐ]ίπφ» (5ο. ἴπε ρτῖη- 
εἴρ]θς ]α14 ἆονπ ἴῃ ου. 4, δ) Ὀε[ογο ἰ]ιε Ὀγεί]ιγοπ. ὑποτίθεσθαι (ερ. Ῥοπῃ. 
ΧΙ. 4) ἄοθβ ποῦ οαΙΥΥ πὶ 10 {Π6 Ἰάθα οἳ γοπιἰπάΐπρῃ οὐ αἀοϊείπῃ, Ῥαῦ 
ΒΙΠΙΡΙΥ οὗ επροιώιάϊτιϱ. 

διάκονος. Ἠετο τιδεᾷ 1Π 15 πποδί σθηεγαὶ 56ΠΏ56 οὗ πιϊπϊδίεν, 368 
ΑΏΟΥθ ΟἨ διακονίαν (1. 19), δηᾷ ορ. 2 Τϊπα. ἵν. ὅ: 2 0901. χὶ. 28 ἄο. 

Χριστοῦ Ἰησοῦ. ΤῊ15 Ῥ]ασος ἴπο ἁπίγ οὐ ΤΙΠΙοΙΗΥ ἴῃ χερρεοί οὗ 
{α]βο αβ5οθἰΙοἴδΠι ΟΠ ἃ ΥΘΥΥ Ἠϊρ]ι ]ενα]; Ἰθ 15 {ο εκροιπά πα Ῥτϊποῖρ]εβ 
οἵ υυ. 4, ὅ α8 α φοοᾶ πιϊπίβίεγ οἱ Ο)ι1βίέ “6818. 

ἐντρεφόμενος. Πε ποτὰ ἆοεδ πού οσοσαχ εἱβεγ]ογο ἴῃ {ο «ἄτεο]κ 
Ῥ]ρ]6, Ὀαέ 105 πιεαπῖησ 15. ποὺ ἀοαρία], θεῖπῃ πι ιιγεᾶ, ελα Ῥτεβεπί 
ρατειαῖΙρ]ε Ιπάϊοαίίησ ἃ οοπἰἰπιαϊ ποατϊβηπιεπό απᾶ ἰχαΙπίηρ. ΟΡ. 
2 Τὴ. 111. 14. 

τοῖς λόγοις τῆς πίστεως. ΤῊΘ Α.Υ. χαηᾶᾷςγβ 1η ἴ]ιο τρογ 8 οἱ Γαϊ{}ι, 
ὙΠΟ ΒΘΘΙΪΏΡΊΥ ΤΏ 685 έἶιε τὐογαβ {γι το]ίσ]ι ξαϊι}, ὁ ρΥ65868 1ΐςεῖ[ (αρ. 
1 ΟοΥ. 1]. 4 σοφίας λόγοι). Πε Ἡ.Υ. (Π1ογθ ΘΟΥΤΘΟΙ]Υ) 1478 ΒίΥΘΒΡ ΟἿ 
086 ατί]ο]α, ἐπὶ ἐ]ιο ιοογᾶς οἱ ἐπι ξαϊε]ι, απἀετείαπᾶ]πς πίστις οὐ)οοίυοῖν 
οἳ {π6 ΟἨτῖίςίαπ ογεθᾶ, γαύῦμου (απ δι )οοίυοῖῃ οἳ {Π6 Ῥε]ῖεί οἳ 1ᾶ]- 
ν]άπα]ς (566 ποίθ οἩ 1. 19). τῆς πίστεως ἵη ΒΠΥ 6856 πιἁδί θ6 ἴα]κεη 
Ιπ ϱ1οβ6 ΟΟΠΠΘΣΙΟἨ ΜΠ καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας; απᾶ ἴ]ιε τυογᾶς οἵ 
ἔ]ιε ]αίί]ι απιᾷ ἴ]ιε φοοᾶ ἀοσίγίπαο Ὠχνθ τείετεποθ {ο Τοπ] ἀοοίτιηα] 
βἰαίοπιεπίς ἵπ πο Ταπιοίμγ Ἠαᾶ Όεοι Ιπβίγασίθᾶ απᾶ {ο πΠῖο]Ὦ θ 
οοα]ᾶ οοπΙππα]Ιγ αρρεα]. 1Τῦ 156. παίατα] {ο {ΠΙπ]ς αἲ οηΏοε οὗ {πα 
εΕαἰ(λ/{α] Βαγίπρε᾽ οὗ {πο Ῥαβίοτα] ΕΡί5{16Β (566. ΔΌΟΥΘ οἩ 1. 16). 

ἡ παρηκολούθηκας. ᾖἨγ]ιΐε]ι ἴ]ιοιι Ἰιακί Γοἴϊοιεᾶ, 5ο. τ} 1] πουν. ΤῊΘ 
Α.Υ. “εν πεγοαπίο ἴποα Παρί αἴίαϊπεᾷ ̓̓  ἆοθρ ποὺ ρὶνο ἴ]πο 56η56 αοοι- 
χα{6ΙΥ. Οοπιρατο 9 Τϊπα. 111. 10 σὺ δὲ παρηκολούθησάς µου τῇ διδασκαλίᾳ. 

π. τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ. Λι εδε]ιειυ 
Άγο/απιο απιά οἷᾶ ιοΐυεβ) ]αὐϊεδ. παραιτεῖσθαι, “ἴο ταείαβθ, “ἴο Ἠανο 
ποίΠμίπς {ο ἆο ν(μ,᾽ ἆοθβ ποῦ οσσαχ ἴῃ δ Ῥαα] οαἰβιάο {πο Ῥαβίοτα]ς 
(1 Τίμα. ν. 11; 2 Τα. 11. 28, Τα, 11. 10), Ὀαὺ 18 Γοππά ἵπ Βύ Τωα]κα 
(χῖν. 18; Δοίβ καν. 11) απ ἴῃ Πεῦ. χΙῖ, 2ὔ ὧο., 88 Ὑε]] ἃ5 ἴῃ ὑπ ΤΙΧΧΝ. 

᾿ ΟΡ. Του] (απο. αχχὶχ.), βροακίπρ οἵ {η6 ἀγάπαι, “ΝΟ Ῥρτῖας ἱβ- 
οαπιὈϊίαν, παπα ονα{Ιο δα ἀἆθιπι Ῥγαθριιβίθία ινε ροβῦ ααπαπ ΤΩΗΒΠΙΙΑΙΘΙΙ οὗ" 
Ἰαπηῖηα, πῦ ααἱβᾳαο ἆθ Βου οὕ 715 Β8 η οὐ 5 να] 4ο ρτορτίο ἱπρθηϊο Ρροΐοςί, ργονοσαθας 
ἴῃ ππράἵππα θὸ 68Ἠ6ΥΘ...... αθαιθ οὐδῦϊο οοπνΙνίαπη ἀπ], ΤῊΪΒ το[ους {ο (ο 
οχἹοτία{ίοπ ρῖναπ ἴῃ οοπποχίοη υγ] {116 Ῥταγον Ὀείογο απιὰ α[ίον {1ο οΟΠΙΤΠΟΙΙ 
πιο], απᾶ ποῦ πεςεββαΓΙ]γ {ο ο Ῥταγθγ 1086]Γ. 



ΤΥ͂. 1] ΝΟΤΗΝ. 6ο 
Πο ἀαί. αὐ. τούς 5ασσοαβίς ὑμπαὐ οτττοπί απᾶ Γαπλ]]ίαχ πΙγ(Ἡ5 ατο ἴῃ ἴμο 
ΝΤΙ{6Υ5 πη]πᾶ; Ἠθ 15 ποὺ 5ρθδκίηρ πο οἱ {με αβοεύίο οχἰγανασαηςες οὗ 
{88 Γαίττα, Ὀαὺ οὗ {π6 ὑτίν]α] δα {οο]Ι5Ἡ (εασίπρβ δα ν Ισ Εἰπποῦ]γ 
πα ἴῃ οοπίαοῦ αὖ Ἐρ]ηθβαβδ. ΒῸΣ μύθους 566 ΔΌΟΥΘ οἨ 1. 4, απά {ΟΥ 
βεβήλους οἱ 1. 9. 

 γραώδεις, “8116. Το ποτά ἄοθβ ποὺ οσο εἰδονηετο ἴῃ ἴπε ἀτοεῖς 
Β:ρ]6, θαὺ 15 {οαπᾶ ἴῃ ΒίταῦὈο απᾶ οἴμαι υϊύθυβ. [Ὁ 15 απ]ζο πππθοῬβ- 
ΡΑΥΥ απά ΓαΥ-Ρείομεᾶ {ο 566 Πϑύβ, σι Ῥαγ, ἃ τεῖεγεποο ἴο πο Ὑα]θιι- 
ὑλη 18.) βίου οὗ Βορ]ία ΑολαπιοίΏ (Ίτεῃ. Ἠασγ. τ. 4. δ). 

γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. Βιιὲ (1π οοπίχαβῦ {ο ΒΠΥ 5116] 
{8159 δϑοθύϊοϊβιη ας ὑποὺ [ογοβλαάοπθᾶ 1π υ. 8) ἀἱδο[ρ[ίπε ἐπι 861} ιιίο 
ϱοὔ[ΐπεδν. πρός 15 αβεὰ οὗ πο αἶπι απᾶ πιοέίυο οὗ {πΠ6 ἀἰβδοϊρ]πο; ορ. 
1 ον. ΥΠ. 8ὅ. 85.686 ποίθ οἩ 11]. 7. 

8. ἡ γὰρ σωμ. γυμν. κ.τ.λ. ΤῸ ἴ]ιε ἀἰδοίρ]ίπο οὗ ἴ]ιο δοάῃ 15 γγοῇέ- 
αδῖ6 Τον α {{{{16, ὑιιὲ σοι ἶπιοδ 18 ῬγοΠίαδίε ΓοΥ αἷΐ ἐπιῖηι8. Ίο 5Βῃουϊα 
ποῦ ππάειβίαπᾷ οἰί]λει γύμναζε ΟΥ γυμνασία οἵ σγγηηδδίϊο ὑγϑϊηΐϊηρ Γ0Υ 
ἴῃο ραπἹες οὐ αἰΏ]είίο εχετοαῖβθ, αἱζΠοαρ]Ώ {Π6 ον. 816 850 ἴακαη ὈῪ 
Ογβοβίοπαι απᾶ οἴμαειβ; αΠΥ ΒΠ6Ώ Ἰάθα 1Β Εοτείση {ο {πο οοπ{οχύ. Τη 
οοπίταβὺ πΙ(Ἡ {πο οχίτανασαπέ αβοθίΙοίδΏι ὙΠῖο δέ Ῥατπ] ἴεατς ἵπ {Π6 
Γαύπχε, {1ο ἴταθ γυμνασία οἱ ἀἱβοῖρ]πε οὗ {μα Ροᾶγ (α) 15. οΠΙΥ {ο Ῥο 
ρτβοῦιβεᾶᾷ 1 πηοᾷεταίῖοι; 16 15 Ῥτοβίαβ]ο πρὸς ὀλίγον (αἄ πιοίσιπι, 
ποῦ 85 1ὶἢ ὅαβ. ἵν. 14 701 α Πίο ἰἴπιο): απᾶ (0) 15 ἀπάθτίβκεη, ποῦ 
Ῥεοατςε οἳ {α]56 νἱθνγβ οὗ πο ΙπιρατΙ{γ οὗ πηα{ίαχ, Ὀπό 85 ἃ ΠΙΘΑΠΒ 60 8 
επᾷ, πρὸς εὐσέβειαν. ΟΡ. 1 Όοτ. κ. 27. 115 εὐσέβεια 15 Ῥγοβίαῦϊε 
(ὠφέλιμος 4οθβ τοὺ οσσοαγ 1π {ο «τοε]ς ΒΙΡΙ6 οαίβιᾶε με Ῥαδίοτα]ς, 
θαὺ 50 Ῥαα] Ώας ὠφέλεια απᾶ ὠφελεῖν) 7017 αἰΐ ἰ]ιίπᾳδ. Ὦεθ ποῖε οἩ 11. 2. 

ἐπαγγελίαν ἔχουσα κ.τ.λ. ἹΙπαβπιιε]ι α8 {ὲ Ἰιαδ (ἴΏθ ομιβδα] πδο οἵ 
[Π6 ρατ{ιοίρ]ς) Ργοπιίδα οἱ {π|6 {{{6 ιο]ιία]ι ποιυ 8, απιᾷ ο) ἐ]ιαί τυ]ιίο]ι 18. {ο 
60πιθ. ΌΏβοινο ἴ]λαῦ Ίιοτο ἵβ πο σααταηίεθ οὗ ὑΠ 6 πποτ]ᾶΙΥ ρτοβρετΙγ 
οὗ ἴ]ιο εὐσεβής (85 ἴῃ Β5. 1. ὃ απᾶ οἴξοῃ 1π ὑμ8 Ο.Τ.) ζωή 15 μα Ἠϊρ]ιαυ 
Ῥτϊποῖρ]ε οὗ ἴθ, ἴῃ οοπίταβύ ΜΠ βίος ΥΠ] {8καβ ποοοιπύ οἳ [Π6 
ΥΩ8Π8 οηνΙγοηιηθηῦ; ορ. [16 ΧΙΙ. 15 οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ 
αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τών ὑπαρχόντων αὐτῷ δα 2 ΤΠ. 1. 1. Ἀεο Ηεῦ. 1χ. 15. 

9. πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσ. ἀπ. ἀξ. 66 ΔΌΟΥΘ οἩ 1. 15. 10 15 ποῦ 
ορτίαῖΏ ναί ἴ]ο ταίθγοηοῬ 18. Τις οτηπ]α τείεν ποπ ἀοταρί {ο 
ΜΠ Γοἱίοιος ἴῃ 1. 15, πα Θα πα11Υ τι ποαὺ ἀοιρί 6ο να ῦ ργεξεᾶε» ἴῃ Τ1ή. 
11. 8. Ἠεπορ 105 ΤΘΙΘΙΘΠΟΘ 1Π ΑΏΥ σἵγεη ΙΠβίαποθ πηαδίύ 06 ἀαθετιηϊπεά 
ὮΥ {ο οοπίεχί. Όπ {88 η]οῖθ 16 866ΕΠ16 ΠΠοΥθ παζητα] Ἠοτο ἴο ππάςί- 
αἰαπᾶ ὁ οὗ ἴ]ιο ϱαγίηπσ αὖ ἴμο οἶοβθο οἵ υ. 8 αροαῦ ὑπ Ὀ]οβρίπρς οἵ 
εὐσέβεια. Ύσιβο 10 ἆοθβ ποῦ τεβᾷ {Π1 ἃ ἔβη 118} οΥ Ῥτουετβία] Βα] η Ὁ, 
δα [μ6 γάρ εἴδει εἰς τοῦτο Β6ΘΠΙΒ ἴο Ὦο Θχρδηδύουυ. (Χεῦ «οπιρατο 
2 Τ]πι. Ἡ. 10.) 

10. εἰς τοῦτο γὰρ κ.τ.λ. Τ]ο ψ]ιοὶο Υ6Ιβο 15 οχρ]απαἴοιΥ οἱ ἴ]ο 
πηοξίνο πα {ιο αἶπα οὗ ἴ]θ γυμνασία ΟΥ ἀἱβοῖρ]πο οὗ ἴμο Ῥοάγ, α5 οἳ 8}} 
θα ΠΥ 5ἰταρρ]ο. 

κοπιῶμεν. κόπος ΤΠΘΑΠΒ /ψθαχγίηρ [αήριο, αηᾶ κοπιάω ΟΥ̓ ΠΔΥΠΥ 
ΊΠΘΑΏΡΒ ο Ὀθ ΘΩΙῪ οἱ. Τηο ποτᾶ οαττίοβ δρεοία] α]]αβίοη ΠΟΘ {ο {μα 
ἐγαϊηΐηρ ἴον αὐλ]θίίο οοη{θβί6δ, ἃ ΒΘΏΡ Πίο 16 {τος πεη{]γ Ώσαγβ, 8 



7ο 1. Τ1ΜΟΤΗΥ. Πν. 10--- 

δι. αὖ ΡΜ]. 1. 16. Τί 16 αδεᾷ ἴῃ Ώοπι. αγ]. 6, 19: 1 0ος. αν. 10: ἄα]. 
ἦν. 11 οἵ {πὸ ἀα11Υγ γος οὗ Δ ΑΡροβί]θ. ΤΊΗε τοαᾶίπρ ἀγωνιζόμεθα (866 οσ1ῦ. 
ποίε) ἵς Ῥοΐδετ βαρροτίεά {απ ὀνειδιζόμεθα οἱ ἴμο ταοεῖνεὰ ἴεχῦ; ορ. 
Οο1. 1. 99 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος, δια 4150 [2 Οἶεπι.] ὃ 7 οὐ πάντες 
στεφανοῦνται, εἰ μὴ οἱ πολλὰ κοπιάσαντες καὶ καλώς ἀγωνισάμενοι. 

ἠλπίκαμεν. Τη ρετ[οοῦ ΠΙΒΥΚΡ {μα οοπ{Ιηπεᾶ ἐλπίς οἱ {χο Ῥε]ίονου; 
106 Ἱιαυε δεί οὐ" Ἰιορο. ΟΡ. σι. 17 πετ ἐλπίζειν 15. αραῖη {ο]]ογθᾶ ὮΥ 
ἐπί, ΙΙ {μ6 ἀαΐῑνο, 86 ῬτεροβίθίοἨη πιατκάπρ {Πο στοαπᾶ οὗ {Π6 
Ἠορο (ορ. Ἠοπι. σύ. 12). 866 Ηοτύ οἳ 1 Ρεύ. 1. 19. Έοι θεῷ ζώντι 899 
ΟἹ 11. 16. 

σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων. 8.66 ποίθ οἩ Ἱ. 1; ἴπο Ῥῃταςο 15 ζοαπᾶ ἴῃ 
Ἰλαρά. χυὶ. 7, διὰ σέ, τὸν πάντων σωτῆρα. 

μάλιστα πιστῶν. μάλιστα 15 αβεᾷ ]αςδῦ 85 αἱ ἄα]. νι. 10; ΡΜΙ. 
1ν. 22, 1.6. εδρεείαΙῖψ. Ἔπετε 18, θη, ἃ ερθοῖα] 56ΠΏ56 ἴῃ πΠπῖομ ἀοᾶ 
16 {πο Βανίοατ οὐ ἴ]ιοβε 1υ]ιο Ὀεχευα, 5 ἀῑδιϊποῦ ἴτοτπι αἲῑ πιει; 10 18 
ΟΠΊΥ ἐπ έλοδα 1υ]ιο Ὀεϊίευε ἰπαῦ ἴπε Ὠϊνίηο Ἱπεηθίοη ὑπδὺ αἰΐ πιεπι β]ιοιι]ᾷ 
ὑ6 δαυεᾶᾷ (1. 4) ομη Ὀ6 οοπιρ]είεΙγ Πα]14]1εᾶ. ΒῸΣ ἴθ βϑιὴθ {ποιρΏί5 
βἰαίθα ἴῃ ἰπο ΙΘΥΕΥΡΘ ΟΥ̓͂ΘΥ, 568 1 ΦόοΠη 1. 2. 

11 16. Ἱ. ΤΙΜΟΤΗΥΒ ΤΥ ΙΝ ΕΕΒΡΕΟΤ ΟΕ ΗΘ ΡΕΒΘΟΝΑΙ, 6ΟΝΡΤΟΤ. 

11. παράγγελλε ταῦτα. 7686 ἐ]ιῖπρα εοπιπιαπά; 50. [88 πιοᾶρ απᾶ 
ΊΠΘΔΞΙΥΘ οἱ Ῥοᾶ1]γ ἀἱδοαῖρΙπο γυἨ]ῖοὮμ Ώας5 Ώθεη απᾶετ αἰβοιιββίοη. ΤῊΘ 
ΤΘΟΙΙΤΘΕΏΟΘ 15 ΠΟΙΘΙΨΟΣΥ{ΠΗΥ οὗ {ο βοπιεν]αί{ Υαριθ ταῦτα (111. 14, ἵν. 6, 
15, ν. 7, νἱ. 8) 85 {πο οοππ{εγρατύ {ο {πο ἰπ]νία] ἐθβομίηρς πΠΙΟὮ α1θ 
χοριαᾶ1α{εά. 

καὶ δίδασκε. ἁπᾶ ἰεαε]λ; 1.6. ἴπο ἀοοίτίπε Οἱ πΠΙοἩ ἐπ ρταοίῖοα] 
τα]ος οὗ ἀἱβοιρ]ϊης ἀεροπᾶ. δίδασκε ΤΕΙΕΙΡ {ο ὑπ {Πεογη οὗ οοπᾶποί, 
παράγγελλε ἴο ῥγασίϊσα. 

12. μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω. ΤῊΪ5. ἵρδ αἄτνίορ {ο 
ΤΙπΟΙΗΥ, ποὺ ἃ οοπιπηαπᾶ {ο {Π6 ΠΠΕΠΙΡΘΥΡ οὗ π6 ΟἨΤοἩ αὖ Ἐρηερας, 
{ποισῃ πο ἀοπὈῦ {Πεγ ποτ]ά {8 ποίθ οὗ 10. σου ἀερεπάβ ΟἨΏ νεότητος 
απᾶ 15 ποὺ ἀϊτεοῦ]γ ϱοτογηεᾶ ὮΥ καταφρ.: {εί πιο πιαπι ἀοξρίξο {αι γοι]ι. 
νεότης (8 ποτᾶ ποὺ οοουττῖηςρ αραῖη ἴῃ δύ Ῥαα]’5 Ἐρίδίες, ἔποαιρῃ 
{οαπᾶ ἴῃ Ἠ]β βρθεοἩ Ῥθίογο Αρτῖρρα 1π Αοΐς κατ]. 4) 15 ἃ τε]αᾖ]νο {θγπη. 
ΤΙ πιπβί Ώανε Ῥθεη αροτί 80 Υοατ5 οὗ ασο δὖ {115 πιο (ορ. αβαΙΠ 
2 Τιπι, 11. 29), απᾶ νγᾶς ἴπας γοῦηρ 1Π ΟΟΠΙΡΑΤΙΡΟΠ ΜΙ δύ Ῥαα] απᾶ 
ἴῃ τερρεοί οὗ {πο ἀπύϊθθ νυπ]ο]ι πογο Ιποιπιρεηῦ ΟἹ ἨΙπῃ, {ποασΏ ποὺ Ὦτ 
ΒΏΥ ΠΙΘ8ΏΒ ἃ, ὈΟΥ ος ΙπΙπηβίτχδ]1, 8.66 ἔασύμου ἴῃ Ιπγοᾶιοίίοπι Ῥ. κΗΠ., 

1 Π]ο {ΘΥΤη νεότης 18 ΟΟΠΊΊΠΟΠ ἴῃ {πο 1,ΧΧ. ἘΤΠο ρηταβο ΄ ψ δ οὗ ἢν χοπ” 
(ἐκ νεότητός σου, ΡΤοΟΥ. ν. 18: Μα]. Π. 14) επενς ὑπδῦ 10 19 ποῦ τοβυτ]οίοᾶ {ο {6 
ροτ]οᾶ οὗ οἰη]ά]ιοοά (ορ. Ίωατη. 111. 27). '' Ῥο]ψοῖας (ΧΎΤΙ. 12. δ) ΒΡΘΔΚΒ οἱ Εἰαπιϊηίις 
38 νέος κομιδῆ, “ΥΕΥΥ ΥΟΙΗΡ,᾽ Ώθοβμβδθ, 35 Π6 οχρ]α]Π5, ΄Ἠθ 88 ποῖ ΠΠοτο (Παπ 
30 ΥΘΑΥΒ ο]ά,᾽ απᾶ Ἠθ 11868 {118 58 16 οχρτθβδίοη ο Ηἰετο (1. 8. 8), 0 86ΘΙΗΒ {ο 
Ἠανο Ώοεθη {ἤθη ο]οδθ προπ 6, απᾶ οἵ ΒΠΙΙοΡοθΠΙΘΙ (11. 67. δ), νο ας {ποπ ΟΥ̓́ΘῚ 
θὐ ο». 5ο Ἰϊκοιίδο (αἱ6Π ἴῃ οΠπ6 ραββαΡο (ΟΡ. ΧἼΠῚ. Ρ. 699) ἀθβογ]θος ΠΙπηΒΕΙ{Γ α5 
νέος τὴν ἡλικίαν ΨΝ6π Ἰθ νγαβ οπίοτίη προῃ Πῖς 99ί1 γναι, απά ἴῃ αποίμεν 
(ΟΡ. χιχ. Ρ. 16) 88 νέος ὧν ἔτι, ὑΠποιθ Ἰθ ψγὰ8 ἴῃ 15 840 γεαχ αἲ {πο ὑϊ16 ” 
(1αμ]ι{οοί, Ισπαίζμδ, τ. 448). Ἰπ Χεῃπ. Ἠεπι. τ. ἃ. δῦ, ΟΗ1Τ1Ι60168 8878, μηδὲ σὺ 
διαλέγου νεωτέροις τριάκοντα ἐτῶν ἴῃ 3ἨΒΨΕΝ {ο Ἀοογα[ορ᾽ ἀεπηκά ὁρίσατέ μοι 
µέχρι πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν νέους εἶναι τοὺς ἀνθρώπους, ΝΗΙΘΟΙ ΒΗΘΝ5 Ό]ιαῦ νέος 



ΙΥ. 19.] ΝΟΤΑΝ. γι 
απά {ΟΥ [16 ΙΘΥΘΙΟΠΟΘ ἆπο {ο γοπηρ ὈΙΒΠΟΡ5 ορ. Ισπαδίας Ἰ{αφπιο». ὃ 
μα 4γΡοεί. Οοηϑδέ. 11. 1. Τὴ δὴ 68}1161᾽ Ἱρίβίίο Βύ Ῥαπἱ δᾶ οκργθβροᾶ 
βΙτηῖ]αχ ΔΩ ΧΙ ΘΟΥ ὑπαῦ ΤΙπποί]γ Βῃου]α Ὀ6 ἐγθαίοά τὶ ἢ χοβροοῦ: ἐὰν δὲ 
ἔλθῃ Τιμόθεος... μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ (1 ΟοΥ. ακνι. 11). ΟΡ. {Π6 
αἀνῖοῬ ο ΤΊαΒ (11. 16) μηδείς σου περιφρονείτω. 

ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν. Βιιί ὂε α ραξἰογη ο ἰ]ιο Ὀείίευσγε, ποῦ 
ΏΙΘΥΕΙΥ Αη ϱχΧαΤηΡΙθ {ο {παπα Ὀαῦ ἃ πιοᾶς] /οΥ παπα. Βο Ῥιΐας 15 οοιΠ- 
βε]]εά περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων (ΤΊ. 11. 7). 
Βύὺ Ῥατπ] τε[θΓβ Του {Παπ οπσθ {ο ἴπο ἀπύγ πἨ]ο]ι γγας ἱποιπαιρεηῦ ΟἨ 
Ἠ1πηθε]Ε {ο Ὀθ ἃ τύπος {ο Π15 οοπγετίς (ΡΗΙΙ. 111. 17; 9 Τη655. 1]. 9). 

ἐν λόγῳ, ἐν ἀν. κ.τ.λ. ΤῊΘ οτᾶει εἨοπ]ά Ὦο ποίθᾶ. Τ{πποί]γ ἶ5 {ο Ῥο 
8 τύπος τῶν πιστῶν (1) 1η ουὐνεγα οοπᾶποῦ, 1π ΕρεθοἩ απᾶ αοὐ, πι ιοογᾶ 
απ γι πιαππιεγ οἱ γε. Οοπιριβτε Ῥοπῃ. χυ. 18 λόγῳ καὶ ἔργῳ διὰ Οο1. 
111. 17, δα ἴου ἀναστροφή εοπυεγδαίίοπ, αι Γανοπτ]ζο πγοτᾶ οὐ 5 Ῥαπ], 
ΟΡ. 64]. 1. 18; ἩΡΗ. ἵν. 29. Ἠδβ 15 8180 {ο Ὦο ἃ τύπος (9) απ Ἰηνγατᾶᾷ 
ἀἱβροβίθίοη, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ, πι ἴουε, πι ψαϊε]ι, πι ριιγ{(χ, 
6γαοθς ἨΠΙΟἨ ΤΠΒΥ Ὦε 5814 {ο οούετ τθβρεοίϊγε]γ οι ἀπίγ {ο πια, νο 
σοᾶ, απᾶ ἴο οιιγβεῖυε (ορ. Τ0. 11. 19). Το ο]αβρίοα] βαὈείαπίϊνο 
ἁγνεία ΟΏΙΥ οὀοΙΙ5 αραίη 1η {πα Ν.Τ. 1η οἩ. ν. 9 (16 15. α 8156 τοαᾶίἶης ἴῃ 
61]. ν. 29): θαὺ πο Ώαγο ἁγνός 1Π Υ. 22 οἳ [ῃ15 Πρ 5016, απά ἐν ἁγνότητι 
([Π6 Ιαΐευ (γοε]ς ποσὰ) ἴῃ 2 ον. νΙ. 6, Γαοίθγθηοθς Πίο] 5Θ6ΙΗ {ο ἆθβπο 
105 πιεαπῖηρ Ἠθιθ. Τύ βἰσηῖβες Ῥριιγίίη οἱ Πο απᾶ πιοίνε, απἀ πού 
ΤΩΘΙΘΙΥ ολαδίζίη, πΏΙοὮ 15 οΠΙΥ οπο οαυπαγᾶ τπαπ]θβίαθίοηπ οὗ {π6 
ΟΗτὶβίαη σταοο οὗ ἁγνεία. Τῦ 15 Ιπίεγοβίϊηρ {ο ποῖο ὑῃπϑὺ ἴῃ {Π6 ΡΥΓΑΥΘΥ 
Ῥοΐοτε ἴμο Βαπηθαϊοίϊοη ἴῃ οὐὐγ᾽ Έοτπι οἳ Οοπβεογαίοπ οὐ ΒΙ5ΠΟΡΒ, 
ὙΏΘΥΘ ο Ἱπογᾶς οἵ 815 γετβθ 8.6 τερτοᾶπσεᾶ, {ον ἐν ἁγνείᾳ νο Ὠ8νο 
επο ἆοαρ]α τεπάετίηρ «ἴπ οΏαβΏίγ απᾶά ἴῃ ῬασΙ(γ,. ΠπάΙοαίίησ {Π15 
Ί8χ6εχ ππεαπῖηρ οἱ ἁγνεία. 

ἐν πνεύματι οὗ {πε τθο, θεχί 15 8 Ιπ{εγρο]α{ίοη (566 οτΙζ. ποίς). 

19. ἕως ἔρχομαι. ῬΟΒΒΙΌΙΥ {1ο ρτεβεπό θεηβδο ΙΠΙΡΙΙΘΒ α ΠΊΟΥΘ 60Ἡ- 
Πάεπύ εχρεοίαὐίοη παη ποι]ᾷ Ὄο βασσεβίεά Ὦγ ἕως ἂν ἔλθω; ορ. 111. 14 
ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ τάχιον. 

πρόσεχε, 6ΐἴυε Ἰιεεᾶ; 566 ποῦθ οἩ {116 ποτᾶ αὖ 111. 8. 

τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. ΤΠεςο 816 {Π6 {ηχος 
ηθΙπ ἀεραιίπθηί5 οὐ ἴπο Ῥαῦ]ο αὐ 165 οἵ ἃ ραβίου. (α) ἀνάγνωσις, 
γοαάίπς, 15 ποῦ {πε ργίυαϊο 5ἰαᾶγ οὗ Βοπρίατο (0Η178.), Ὀαὺ πο ριθτίο 
γϑϑαϊηρ οἳ ἴπο Ο.Τ. ἴῃ {πο οοηρτθραίΙοη, ἃ Οαβύουῃ ἴα]ζθη 916Υ {γΟΙΗ 
ἴπθ Βυῃδρόριθ (16 ἵν. 16; Αοΐς χυ. 21; 2 Οοτ. 111. 14). ΎΤΠο 
ΑΡροβίο]ο Ιαίζθγβ ΤΟΥ αἱβο τοβᾶ ἴῃ ἴμο ΟΠτὶβαη αβδεππβ]θς ἴῃ {ιο 
ΔΡρορίο]ῖο αρο (0ο1. 1ν. 16: 1 ΤΏ 6ββ. ν. 27); απᾶ Ὦγ {Πο {πιο οἳ 1 αβϊη 
Ματίτ’5 4ροϊοσῃ (1. 67) Ῥοτίίοης οὗ Ο.Τ. πα Ν. Τὶ, Βογϊρίατε 811|16 γγετθ 
γ68 δ᾽οια ὈΥ {16 ἀναγνώστης αἲ ἴπ Βαπᾶαγ Βοατνίοαο, (0) ΤΠ ἀνάγνωσις 
τοῦ νόμου Υ88 δοοιδίοτηθα {ο Ὀ6 {ο]]ογεᾶ Ὦγ {ο παμάκλησις ΟΥ̓ ὁ“ ]ιογία- 
ἐἶοπι (Λοῦς κ, 16), οογτθβροπά1πρ {ο ἃ ΠΟΘΙ Θ6ΥΠΙΟΗ. παράκλησις 

85 8) Θἰαβδύϊο πονᾶ, Ῥα0 ἴπαί ὃ τοβδοπιαθ]ο Ππαϊό {ο βκ πας ὅ0 Υγθαχ». δύ Ρα] 15 
σα]]θά νεανίας αὖ ο {1116 οἵ ΒίαρΠειι”5 πιατγτάοπι (ΛοίΒ νἱϊ. 68), γῇ θη Π6 πηιιδ 
Πᾶν Ῥ6ει αΏοιύ 80 γθατβ οἷά. 15 πας ΡτοβαβΙγ 8150 {Π6 Ηπαϊῦ οἵ αζιεδοσιέία 
ΑΠΙΟΠΡ {πο Ἠοπιαπς: 15 15 ο{ίεπ βαἱά ὑπαῦ 16 Ιαδίοᾷ απ] 40, Ὀπὺ {ου 0118 (λογο 18 
ποῦ ροοᾶ εγίἆςεπςθ. 



72 {αμα μα, [1ν. 15... 

15 {Πε τερι]αχ πον ἴῃ ῬΠΙ]ο ΓῸΥ 8) «αρρεα]) {ο {πὸ Ἱπάϊνϊάια] {ο τῖςο 
{ο νε Ἠίρμεχ 19 οὗ ΡΠΙΊοΒΟΡΗΥ. (6) διδασκαλία. ΤΠϊ5 ποτᾶ ἴῃ {ο 
Ῥαξίοτα]ς ϱεπετα]]γ ππεαης «ἀοσίχίπα,) θὰ Ἰεχο 16 18. αςθᾷ ἴῃ {]ιο 5θῆ88 
οὗ {ραε]ιΐπῃ. (866 ποίο οῃ 1. 10.) Τῷ 15. οἱοβεῖγ οοππθοξεᾶ τ ἢ παρά- 
κλησις, 38 Πο αρρεαῖ {ο {π86 Ἠεασί απᾶ οοπβοῖθησοθ α]θπια{έεΙγ τος 
ΟἹ {με {πεαίγιοίίοπ Ῥτονϊιάθᾶ ἴον {πο ΙΠίε]]θοί. Βοίῃ οοπιο πγθηῖη ἐῃθ 
Ραδίοχ”5 ῬχουΙποθ. ΟΡ. Ῥοπι. χΗ. 7 εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 
εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει, 8πὰ νἱ. 9 Ώε]οἵ; ταῦτα δίδασκε καὶ 
παρακάλει. 

14. μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, πεφ]εεί πιοὶ ἐπ (ἱ[ὲ ἐμαὶ ἰς τι 
ἴ]ιεε. ἀμελεῖν 15 ποῦ ἑουπα εἰδευηετο 1ἢ δύ Ρα], Ὀαὲ 1 ἴρδα ΤιΧΧ. πνοτᾶ 
(ορ. ΗΘ. 11. 8); χάρισμα, ΟἨ ἴλα ολοι Ἠαπᾶ, 158 οἹαγαοἰοτςβῖσα]]γ 
Ῥαπ11πα, οοσπχτῖηᾳ 16 ᾖπιες 1 5 Ἐρίεί]ες απά οΠ]γ οπος εἸδενγ]ογθ 
ἴῃ Ν.Τ, (1 Ῥεΐ. ἵν. 10). ἘΤπϊβ σύγε 18 ποῦ α οΊπατπα ν]οῇ 18 6αρροβεᾶ {ο 
δοὺ οὗ 1186], νίποπί {ο οοορεταθίοη οὗ 105 ῬΟΒΒΘΒΒΟΥ; ἰὉ πιαγ Ῥθ 
περ]εοίεά απά πθεθᾶβ {ο ϱε Ἰπά]εά Ιπίο ἃ. Ώατης (566 2 Τϊπι. 1, ϐ). Το 
περ]εοίῦ ἀοἆβ ϱἱΗΐ5, νηείμετ οἵ παίατο Οὐ οὗ ῥτασθ, 18 ἃ 511, 

ὃ ἐδόθη σοι, 1.6. Ὦγ ἀοᾶ: ορ. 1 Οον. ΧΙ. 4 [ο βαο]ι αρἰτῖαα] οἰ 5. 

διὰ προφητείας. πρ. 15 Ίσγε γηοαί ἀοαὈί {Π6 ϱοι. εἴπῃ., αἰ ΠποΟῸΡ 
ΒΟΠΊ6 Ἠανε {ακαοπ 16 45 ασο. ρὶ.; διά ΘΧΡΥΘΒΡΕΡ ὑΠ6 τηεάΙαπι ΟΥ νε]]σ]ο 
{τοιρ] πνμΙο] 16 οὐ 681ηΘ, ἃ5 µετά ἴῃ ἴλο ποχῦ οααβο ππατ]ς5 {Π6 
αἰἰθβδία{1οη οἳ 105 Ὀοερίονα]. 

ΤΠε γψ]ο]θ Ῥαββᾶρθ πηαςίέ Ὀ6 {αΚθη ἴῃ οἶοβο οοηπποχίοη πὶ 1. 18 
κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας (566 {π6 ποῖθ ΠΘΥΘΟΠ), απᾶ νυν] ἢ 
2 Τιπι. 1. 6 δι ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ 
θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν µου. Τ]ε αἱ]πβίοη οὗ 
1] {του Ῥαββᾶασες Β66ΙΗ5 {ο Ὀ6 {ο ἴμο 581η86 θΥθηίζ. ἩἨοτί ατσιιες 
(Οιἱδιίαπι Εἰ οοἴοδία, ϱ. 184 8.) εῑιαί 615 σας πο «Ἰαγίπρ οἱ Ἰαπάς᾽ οἩἨ 
ΤΙΠΙΟΒΙΨ Ὦγ ἴπε Ῥτοβυγίετς (566 Αοΐς χὶν. 28) αὖ Τῳηρίτα ἀπτίης {ο 
εατ]γ ἆαγβ οὗἩ Π]ς ἀϊβδοιρ]εςΠΙρ. Βαΐῦ ποτε ρτοβα)Ιγ Π6 εγοη{ 1Π απεβίΙοἩ 
παβ ἴπο οτᾷἰπαῦίοη ΟΥ οοπβΘογαϐΙοπ) οὗ ΤΙπποῦαγ Ὦγ δύ Ῥαπ], ἵπ {ο 
Ῥήθβεηοε απά ψ 10} {με ταθίβοα{1οπ οὗ {πο Ἠρ]εβίαπ Οο]]εσε οὗ ργος5Ὀγί{ευς. 
Έον {Π15 οὔ]οο ΤΠπιοίαγ Ὠαά Ῥεεπ ππατ]κοᾷ οτί ὮΥ {πο προφῆται ΝἨΟβθ 
α{ίογαηςσθς ποπ] Ὦο τορατᾶθᾶ α5 σἰνίπς [Π6 Ἠϊνίης βαποαίίοη (1. 18) ; 
{86 ΒΡ: δα] χάρισμα {οΥ Ἠϊ5 πεν βρἰγΙ πα] πνοτ]ς γγας Ὀδρίονγοᾶ ΟΠ ἨΙΠα 
(α) διὰ προφητείας, ΝΠῖο]ι Ώας τείετειισθ 61{Ποχ {ο {Π6 προφητείαι οὗ 1. 18 
ΟΥ {ο {Π6 πγοτᾶς οὗ ΡΥΒΥΟΥ πδεᾶ ὮΥ ἃ προφήτης ΟΠ 18 6ΟΙΕΙΗΠ ο068ΡΙΟἨ, 
αΠά (0) διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν µου, ὮΥ ἴπο Ιπιροβίδίοπ οὗ δὲ Ῥατα]β 
παπᾶς (2 Τϊπη. 1. ϐ). ΤΠϊ5 δοὺ νγὰβ αοοοπιραπΠ]θᾷ (µετά) ὮΥ ιο Ιπροβί- 
ὑ1ο οὗ (ο Ἰαπᾶς οἵ {ο ΡΥΘΒΟΥ{6ΥΑ πο Ὑθτε ρτοβοπί θαὺ ένο 41 οΥ- 
εησο οὗ Ῥτεροβ]ίοπ ΙπάΙσαίθος ο]δυτ]γ ὑπαὺ ὑμὶν δούϊοη πᾶ ἃ ἀῑβοτοπί 
βἱρηϊβοαπορ {Τοπ {μαί οὗ {πο Αροβίθ, ΤΠ6 οαβίοπα οὗ οἳχ ΟὟ ΟΥ̓ΪΠ8] 
μπᾶὺ “[Π6 ΒΊΒΠΟΡ αοῖί]ι μα Ρτϊορίς ρτθβοπ{᾽ εἸια]] Ίαγ ἐεῖτ Ἱαπᾶςδ προη 
Όλα οτάΙπαπᾶβ 15 ἀοτίινεᾶ ἴτοτηα {18 Ῥαββασθ. Ῥταγοτ δα Ἱπιροβίίοη οἳ 
ἨἸαπᾶς ας {ο Ιπβίταπιθηίς οὗ ογάΙπαὔ1οη Ἠαγθ Ώθοπ α]τοιάγ πιθπ/{]οπεᾷ ἴῃ 
{πα 4 είς, ἴῃ ν]. 6 οὗ {π6 Αργροϊηποεπί οἵ πὸ Βενο, απά 1) ΧΙ. 1--- οὗ 
Όλο οὐ αϊπαίοη οὗ Ῥατπαβας δα ὅδ]. Τηο οαβίοτη οἵ χειροθεσία, 38 ἴ]ιθ 
ου πατᾶά βρη οὗ {Π6 ταηπρβηϊββίοη Οὗ ἃ βρἰτέαα] ριαςθ, 85 {β]κθη ΟΥ6Υ 



ΤΥ͂. 16] ΝΟΤΗΑ. 73 
ἔτοπι οπᾶαίσπα: 16 15 βοϊᾷ 6.5. οὗ ζοβηαα (Ώειζ. χχχῖν. 9) ἐνεπλήσθη 
πνεύματος συνέσεως, ἐπέθηκεν γὰρ Μωυσῆς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτόν. 
1Πάάοη ροϊπῖς οιῦ 1Ώ Ἠ5 ποῖθ οἱ {15 Υεγ5ο ὑπαὺ θη ἴῃ Νάπα, νη]. 10 
ἴπο Τρταε]]ΐέος αγο βα]ᾷ ἰο Ἠανο “Ἰαϊῖά είν Παπᾶβ᾽ οἨη {με Πενῖζθβ, ἴμο 
«χειροθεσία 1ΠΘΤ6ΙΥ βἱση]βοᾶ ἴλοαῖτ τεοορη1δίοη οὗ [Π6 βεραχαἴεπθΒΒ οὗ {ο 
Τιονῖΐος, δύ 85 ἴῃ {ο Ῥαββᾶσο Ώε[οτο 18 ἴἨθ χειροθεσία οἵ {Π6 Οο]]εσο 
οὗ Ρτγεβυγίετβ ἀῑᾷ πο Ίποτθ {Παπ αἰίεδὶ {πὸ αἰ]οτγ]{α{1νε χειροθεσία οὗ 
{πο ΑΡροβί]ο. 

τοῦ πρεσβυτερίου. Τὴ πογᾶ 15 πδεᾶ ἴῃ ΤιαΚε χχὶ!. 66, Δες σσ. ὅ 
οὗ λαο Βαπ]θᾶτίη ; 16 15 Ἠθτο αϑθα {οΥ {πο βτοῦ ππρ οἱ {ο οοΏ/ΓαὔΘτΙΙΥ 
οὗ ΡτθβΏγίθτβ, ὃ 56.856 1η Μ ΏΙΟΘῊ 10 ἔγεᾳπεΏ{ΜΙΥ αρρεαΙ5 ἴῃ Ιρπα{ΙΠ8. 

1δ. ταῦτα μελέτά. μελετάω ΟΠἨΙΥ ΟΟΟΌΥΒ οΏ0ς ἀρϑίη ἴῃ Ν.Τ', (Δοίβ 
Ίν. 26) απᾶ ἴπεη ἴῃ ἃ αποίαΒίοη ἔτοπα ἴπο Τ ΧΧ. (ΡΕ. 11. 1). Τῦ ΙΔ 
πηθαη οἰζηετ (α) πιεάτίαίε, Ῥοπιάεγ, 85 ἴῃ ὑπαῦ Ῥαββαᾶρο, οὐ (Ὁ) ρτασίϊδε, 
ἴμο Ἰαΐζύεν Ῥεϊησ {πο ρτεναΙ]ῖησ πιθαπῖησ οὗ {πΠ6 ποτά. Βαυΐ (α) Ίετα 
ΒΘΕΠΙΦ ΙΠΟΥΘ βι]{αδία ἴο {π6 οοπ{εχῦ, Ῥοπιάεγ ἰ]ιεβο 1]ιίπςς, 5ο. ἴπο ΙπΠ- 
Παποῦίοης οὗ νυ. 12, 18, 14. 

ἐν τούτοις ἴσθι. ΟΡ. Ἠοταοο “οιηπῖβ ἴπ Ώου βασι"; απά “ξοίας ἴῃ 
πα, 

προκοπή, ΡΤΟΦΤΕΡΕ, Νλθί]ιθχ ἴῃ ὑπ6 ΟἨτ]είαπι Η{6 ΟΥ̓ (ΠΊΟΥΘ εβροοῖα]]γ) 
ἴῃ Πίηοςς ΤΟΥ Ἠϊῖ5 οίήσθ. ΤῊ νψοτᾶ ο] οοσιτς ἴῃ Ν.Τ. Ἠθτο απᾶ 1ῃ 
ΡΜΙΙ. 1. 19, 25, Ῥαΐ 15 ἰοαπᾶ 1π ΤΙΧΧ.; ορ. 2 Τϊπι, 11. 16, 11]. 9, 18 γηθτε 
ἴοθ γοχὈ προκόπτειν 15 τι588 οὗ ΡΙΟΡΥΘΒΒ 1Π ἴμο ἀἰτεσίιοη οὗ 601]. 

φανερὰ ῃ πᾶσιν. ΟΡ. Μαίί. ν. 16. 
10. ἔπεχε σεαυτῷ, ἰα]ιο ]ιοοᾷ {ο ἐπι 861. ἐπέχειν 15 πδεᾷ ἵπ 8, 80Π16- 

πΏαίῦ βΙηΊ]αχ γγαΥ ἴῃ Αοΐς 11. δ. Πε πατηῖης 15 ραῦ ΙπΙρΥΘβΒΙΥΕΙΥ ὮΥ 
ΈῬΙβΠορ ΒΟ ἴῃ ἃ Γγασιπεπίέ {οππᾶ απιοηρ Π]5 Ῥαβροίβ:--'Ῥο Πιοτθ 
ο[ταιά οὗ ἔπ γ561} απ οὗ {πο ποτ]ἀ.” 

καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, απ ἐο {ή ἐεασ]ιίπᾳ: ποῦ “ἴο {1ο ἀοσίτῖπο,” 5ο. οὗ 
ἴλο Αροβίϊθο5. 10 ν/ας 15. οπΏ Ῥρτθβεπίαοη οὗ τα, οὗ Πίο Ἠθ γ/88 
{ο Ῥο Περ π]. 

ἐπίμενε αὐτοῖς, οοπἑέπιιο πι έ]ιοπι. Τὰ πλαν Τῇ ιο Ῥπποίπα[Ἱοη 
οὗ ἴ]θ {οχί Ῥε {ο]]ονεά αὐτοῖς πιιιδί τοίου {ο σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, 
α 5ΞΟΠΙΘΨΗΑ6 ΏβΥβ] οοπβίταοβίῖοη. Βαὺ Ῥεγπαρς πο βΠοιι]ά ταῦμεγ οοἩ- 
ηθοῦ 16 γη Ὦ πα ί {ο11ούΥΑ, 1 πΥΏΙςὮ οα56 16 ΤΠΔΥ ἴδ Κ6 αὐτοῖς α5 Πανίης 
ΥΘΕΘΥΘΏΟΘ ο {πο ταῦτα οὗ νυ. 16 απᾶ Ιπᾷεεᾷ {ο 811 {πο ρυθοθαϊηρ 1Π- 
ΙαποίΙοἩβ. 

τοῦτο γὰρ ποιῶν κ.τ.λ. [π΄ ἀοῖπα ιβ ἴ]ιοι δ]ια[έ 8αυε Ὀοί]ι ἐ]υ 5617 
απιᾶ ἴἶιεπι ἐ]ιαί ἸιοαΥ ἐ]ιεο. σώζειν 15 ἴο Ῥο {ακεν 1η 105 Ἠϊρ]μθβί Β6ΠΡΟ; 
ὑπ {ασ {α] ραρίου τηαβύ 58γ6 Ἠπηςε]{ {η βανίπρ ΟΥ̓ ΠΟΥΒ. 

τοὺς οκούοντάς σου. ἀκούειν τινός 18 ποῦ {οαπᾶ εἰδοι]οτο 1. δὲ Ρατ] 
ἘΡίΦ168, Ὀαὺ 16 15 ἐγθαππθηῦ 1π Ἰμι]κθ, Οοπιρατο Αοὐβ Χχῖϊ. 7 (1η ἃ 8ΡεΘΟ] 
οἵ Ῥαπ]’β) ἤκουσα φωνῆς νι Αοΐς ἰχ. 4 ({1|6 ἀῑτεοί πδυγαῦϊνθ) ἤκουσεν 
φωνήν. 
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ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΒΕ., 

Τ]ιε “Ἰγογὰ οἱ ἆοᾶ” ἐπ ἐμὲ Νειο Τοδίαπιοπί. 

ΤῊ στόν ἴῃ πιεπηῖηρ οἳ {Π8 ΡΗΗΡΘ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 15. ποτίἩγ οὗ 
{π]]ευ ἱπνθδυϊσαθοι {Παπ 16 «8η τεοθῖνθ Ἠετο; Ὀτί 10 πιαΥγ ο πδοί[α] {ο 
ἐαῬα]αίο ἔ]λο ἱπβίαπσθΒ (58 ἴῃ 411) οὗ 105 οοσπχτεηοθ 1Π {πο Ν.Τ. 
1η {Π6 εοιτεδροπᾶῖπα Ο.Τ. Ῥηχαβε «πο Ὑγοτᾶ οἳ {16 Τιογᾶ,᾽ ὁ λόγος 

τοῦ κυρίου (1 011. αν. ὃ ὅο.), {πο Ργοπιϊπεηί 1498 5 (α) ]ιο ποσὰ γν]ιίο]ν 
σαπιο /γοπι αοᾶ (σεπι. διὈ]εοίῖ) ταίΏοτ ἴπαη {ο ποτά νΠ]ο] ἐεῖῖς ο αοα 
(σεπ. οὐυ]εείῖ); απᾶ 1η ἴπε Ν.Τ. 8150 ἴΠ]β 15 Π6 ΡΥΙΤΠΒΥΥ 86Π56, ΗΟ, 
Ἠοψενες, ρ855εᾶ ρταάπα]1σ, 88 86 ῬΗταβο Ώδσμπιθ {απηϊ]ατ, ΙΠίο {Π6 
8Θη56 Οὗ {1ο το]ιοῖε τευοαἰεᾷ πιεβδασε ο ἄοᾶ ἴο ἐπε ιωογίᾷ (15 αἰδύϊη- 
βαϊδμεα ΓΥΟΠΙ ῥῆμα θεοῦ, ὃ. βρεοῖα] α{ίεταπσθ {οΥ α βρθοῖα] ῬΌΓΡΟΒΘ, 6.5. 
Ίμαχκο ΠΠ. 2; ΕΡΗ. νι. 17; Ἠευ. νι. 6). Τὸ 15 ἶνας (0) ἃ Αγποηστη {0Υ 
ἴιε ἄοερεῖ, Ῥγοαο]θᾶ ὈΥ Ομτῖθὲ απά Ηἰβ ΑΡΟΒΙΙ6Ε, πΠΙοἩ ΤΙΥ, ἀρϑίη, 
δε οοποεϊνεᾶ οἱ 85 (ο) επιροᾶ]εὰ ἴθ {πο Ῥεγβοπ οἱ ΟΠγὶεί Ἠίιτηρει{. 
Έχοπι αποίμοετ Ῥοϊπί οὗ νίθη ἀοάΏ πἹθββασθ {ο ἴπο ΜΟΥ] πιαγ ὃο 
χερατᾷεᾶ 85 (4) τεοοτᾶεᾶ {οΥ τηδ 8 σαϊάαπος η ἴπα Βοτϊρύατθβ οὗ {πο 
Ο.Τ. Τὰ ὉΔΟῚ «886 {πο ποτᾶ, ὙΨΠεί]Πθχ {ιο Ἠογά 6ρο]οπι, ἴπο Ἠογᾶ 
Πποαγπαίε, ΟΥ πε Ἠ]ογᾶ ωγήίεπ, 16 ἄοἆ”5 πγοτᾷ (ὁ λόγος τοῦ θεοῦ). 

(4) ἆοἨῃ κ. 96 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο 
κ.τ.λ. 

1 1οἨη 11. 14 καὶ ὁ λόγος [τοῦ θεοῦ] ἐν ὑμῖν μένει. 
1 Ῥοί. 1. 25 ἀναγεγεννημένοι...διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος. 
9 Ρεί. 111. ὅ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ. 
ΤῊ {ητοοῬ Ἰαΐΐίεγ Ῥᾶβδαρ6β τη]σΏίύ ο ἀϊβετεη{Ιγ οἱαβειβαεᾶ, Ῥαί 16 15 

οοηγυαπ]εηί {ο Ῥ]αος {16η Ἠθτθ, 5 1 680} σ.59 1Ὁ 15 {ῃθ εοιίγ6ε γι ΠΟΥ 
ἴλαη {πο σοπίεπίέ οἵ ὁ λόγος ΟΏ νο επιρΏαθεῖβ 15 1814, 

(Ὁ) ΤΠε Ἠ)ογᾶ δρολεπ. ἱ. δύ 1ακε Ὑυιηρβ. Τη {15 ΒεηΡβθ [6 
Ῥηταςο 15 α {ανουτΙζθ οπθ ΜΙ Τιακο, πιο 1565 {6 {οἩχ {1165 1 πο 
6οβΡε] δηα επε]νο {1685 ἴπ {Π6 Αοἴρ, ΥἹἱΖ. 
ΚΘ νυ. 1 [μα τ] Π ὑπ 9 68ΠΠΕ] ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
Τια]ο Ὑ111. 11 ὁ “σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῖ θεοῦ. 
Ίμακο νΠ. 21 οὗτοι εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 
ΤΚΘ χΙ. 28 μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον͵ τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. 
Αοἷϑ 1ν. 81 ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. μετὰ παρρησίας. 
Αοίς νἱ. 2 καταλείψαντα» τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διακονεῖν τραπέζαι». 
Αοΐς γΙ. 7 ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἤυξανεν. 
Αοὐβ ΥΠ. 14 δέδεκται ἡ Σαμαρία τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
Αοίβ ΧΙ. 1 τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
Αοῖς ΧΙ]. 94 ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ [αἱ. κυρίου] ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο. 
Αοίβ χΙ, ὅ κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
Αοίβ ΧΙ. 7 ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
Αοίβ ΧΙ. 44 ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοί [α1. κυρίου]. 
Αοΐς ΧΙ. 46... λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
Αοΐς χν. 19 κατηγγέλη.. ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. 
Αοὐβ χνΙ]. 11 διδάσκων...τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
Τη ΒΟΠΠΘ οὗ {μθβθ Ῥ8ββᾶροβ ἴλπο ΡΗΤ8βθ Ἠ8β απιοβί 60116 {ο Ῥο ἃ 

ΒΥΠΟΏΥΠΙ ἴον {με (ἄοβΡε]. 
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11. ΤΠε Ἐρίεί]ος οὗ δύ Ῥϑαὶ]. 
Τὴ 0Πθ6 ῬαββᾶΡρθ, ἨοΠπι. ΙΧ. 0 οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ 

θεοῦ, [8 Ῥηταβο 15 α]πιοδύ εᾳπἱνα]εηῦ {ο {ο ἄεσείαγεᾶ Ῥιγροδε οἱ αοα, 
ὃν 5886 αρρτοσϊπια{]ηρ {ο (α): Ὀαὺ Ἠθ ϱεπετα]]γ 1186 16 1 β6πΠβο (0) ας 
ο ΒΥΠΟΠΥΠΗ {οΥ {πθ 4οβρε ῬτεβοΏεᾶ, νί7.: 

1 ΟοΥ. χἰν. 96 ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους 
κατήντησεν; 

2 Οοτ. 11. 17 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
2 ΟοΥ. ἵν. 2 μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
0ο]. 1. 2ὔ πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον 

κ.τ.λ. 
1 Τμ6ςῬς. 11. 18 ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν 

λόγον θεοῦ. 
2 Τ]πι, 11. 9 ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται. 
Τιῦ. 11. ὅ ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. 

11. ἜΤπε ΑΡροσβΙΥΡΕΘ. 
Ἠετο ἴῃ ἴουῦ Ἰηβίαπσθς οπῦ οὐ ἔνθ, 16 δίαπᾶς {οΥ {πο (οβρο] απᾶ 15 

οοαρ]εά να ἐλ ἐεριἴπιοπι ο) «ΤΓεδιις, υἱσ.: 
Ἠεγ. 1. 2 ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. 
Ἠεγ. 1. 9 διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 
Ἠεγν. υἱ. 9 διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον. 
Ἠεν. ΧΣ. 4 διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 

ἵν. ΤΠ Ἐρίςδί]ε {ο ὑπ Ηεῦτανα. 
Ἠεῦ. ΧΗ]. 7 οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. ΤῊΪΒ5 15 5εηςε (0). 
ΗΘ}. ἵν. 12 ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργής κ.τ.λ. ΤΗΙ5 ποίαβρ]θ 
εὐαίεπιεηῦ Α66ΠΊ5 {ο τηαχ]ς ὕΠ6 ταπβίδοη ἔτοπα (0) {ο (ο), ἴποπι [Π6 
Ῥετε]αίίοη οὗ αοα {ο ἴ]ο Τιοσο5, ὙΠῸ πας ΗΙπιβε]{ {πε Ώεγεα]εΓ. 

(ο) Τ1ε Ἠοτᾶ Ιποαγπαϊο. ΤΠπϊδ βθῆ86 οὗ [Π6 Ῥετδοπα], Πησδχηαίθ, 
ΤΙΟΡῸΒ πο Ἠαγο οχρ]ΙοΙΙγ οπος, νἰ7.: 
Ἦν. χΙχΧ. 18 κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ. 
ΤῊ15 15. {πο 5εη5θ οἵ λογος ὈτοιρΏί οαὖ ῬτοπαϊπεΠ{Ιγ ἴῃ {πο Ῥτο]ορπο 

{ο δύ 1 ομπ)Β ἀοβρεὶ (1. 1---9). 
() Τε Ἰγογᾶ Ἠ)τίεπ. Ἔτοπι ἃ οοηβΙἀθταβΙοη οὗ [Π6 Ῥαββαρες 

ᾳαοίεά 8Ρογο 15 αρΡρεατς5 {]ιαί ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 66ΠΘΤΑΙΙΥ 5ίαπᾶς η ἴ]ε 
Ν.Τ. {ον ὑπ Ώάνιηθ τηθββασθ τεγθα]εᾶᾷ ἴο πιθη, ΙΠάΙγεοίΙΥ ΡΥ {Πο Ῥτο- 
Ῥ]οαίς οὗ ἴπο Ο.Τ. απᾶ {ο Αροβί]ες οἱ {με Ν. Τ., αιᾶ ἀϊτεοιμσ υγ ΟΠ δῦ 
Ἠίπηρβα]ξ, ΤῊ15 πηθβςασο 15 τεοοτᾶεᾶ, ἴῃ Ῥρατῖ, 1π ἴῃθ ρασες οἵ {πο Ο.Τ., 
απᾶ 1ὑ 15 {ας ρ]αῖΏ ὑπδὖ Ίη α ορτίαῖη 8εΏ5θ {Π6 {1016 ΄ἴμο ποτὰ οἵ ἄοά) 
16 αρρ]σοαΏ]ο {ο {με τογε]α{ῖοπ οὗ {πο Ώ]νίπε οοαπβε]ς {ετεῖπ οοπ{αϊπεᾶ. 
Το τανε]αθίοη τοοοτᾶάθᾶ ἴῃ {πο Ο.Τ. ποα]ᾶᾷ απᾳποεβρΙοπαΡΙγ Ἠανθ Ῥ6επ 
χοσαχᾶθᾶ ὮΥ ἃ 760} α5 {γαΙΥ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. Ῥο ΕΠΙ]ο βρεα]άπᾳ οἳ ἴμα 
βίβλος γενέσεως οὗ εη. 11. 4 αᾶάς βιβλίον δὲ εἴρηκε τὸν τοῦ θεοῦ λόγον (1,66. 
αἰ]. 1. 8, οΡ. 164. αἷϊ. 11. 296). 9 πιαγ Ὀ6 5τθ {παί πο ΑΡροβί]ε νγοι]ά 
Ἠανο οχο]αἀεᾶ Βογϊρίατο {τοπι ἐπ ασθποίθΏ {ο γΏῖοἩ {πε {1016 παϊσ]ιῦ Ὄε 
βῖνεη. Απά {Ἠθγο 816 ἴπο οὐ {ηχου Ῥὰβδᾶσες ἴῃ {πο Ν.Τ. πετθ {Π6 
{1016 566Π1Ρ {ο Ὦθ βοἰπα]]γ 5ο αρρ]θᾶ, τί. 

Μα{ῦ. χυ, ϐ ἠκυρώσατε τὸν λόγον [αἷ. νόμον] τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν 
ὑμῶν, 
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Ματ]ς ν]]. 18 ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρε- 
δώκατε. 

Τὴ {Ππ6 βθοοπᾶ οἵ {Π656 Ῥατα]]ε] Ῥαβεαρος (αὖ 1θαβὺ) ἐ]εγο 15 πο ἀουδὲ 
αΌοπί {Π6 ἔσθ σϑϑαϊηρ; δηᾷᾶ Ὁ 15 παγὰ {ο ἀουδὺ ὑμπαὺ {1ο οοπἰταβί 
Ῥείπεθι {Π6 σαποπῖσα] Βοτϊρίατο οἳ ιο Ο.Τ. δπᾶ ἐπ πηϑαϊμουῖβθαᾶ 
εοπηπαεηί{5 απᾶ Δα! 105 οὗ [Π6 βοτῖρες 15 {πε ροϊπί οὗ οπαρ]αβίς. 

ΤῊΘ οὔ]ιθγ Ῥαββαρο οοπηῖπς τιπᾶετ 15 Ἰεαά Ἠαςδ Ῥθεη αἱγθαᾶγ οοπι- 
πιρηί{οᾷ ο, ΥἱΖ. 

1 ΤΊ. ἵν. ὅ ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. Τὴ ἴλῖβ νοχβο 
1 15 αἰ σα! {ο εχρ]αῖπ {πο οοπεχί ΟΏ ΠΥ Πγροϊ]μθεί5 5αγο ὑπᾶῦ λόγος 
θεοῦ 15 Ἠεγε πβεᾷ οὗ {πο βογιρίπτος οὗ {πο Ο.Τ, 

ΤῊΘ τεκα]6 οἱ ἐΠῖς Ιπγοςίϊσαθῖοπ ἴεπᾶς ο οοΠΒττι {πὸ ]οσϊείπηβογ οὗ 
ιο {1016 «ιο Ὑοτᾶ οἳ ἄοᾶ) α5 οοπΙπΙοηΙγ αρρ]]εᾶ {ο Ἠο]γ Βοτϊρίατο. 
16. 566ΙΗ5 {ο Ἠατο ἴ]α ααἰ]οτ]έγ οὗ {πμ6 Ν.Τ. (Μ αὐ. αν. 6 Ματς τν. 18 
απά 1 Τΐπι, 1ν. 6). Τὸ 15. πενετίμε]εςς τοππαχκαῦ]ο (παῦ ἴπο {1016 15 Ρα 
ΤΑΤΥΕΙΥ 8ο αρρ]εά ἴῃ ΘΔ ΟἨτίβίίαη Πθεταίαταο. ΟἸεπιεπί οὗ Ῥοπιο 
60Π1Ε5 ΏεαΥ 10 ΏΘΗ 6 Ιπίχοάπςσθς 8η Ο.Τ. ᾳπούαθίοη (85 Ἡο ἆοθς ἐπίσα, 
δὲ 15, 66) σι πο Ῥηταξδο φησὶν ὁ ἅγιος λόγο». Ῥαΐ Οτίσθη 15 ἴλο 
οατ]]εξί ΣΟ ἴῃ Ομ 1 Ὠχγο βιοοθοάθά ἴῃ Βπᾶϊης {πο {α]] {1{16 ὁ 
λόγος τοῦ θεοῦ αρρ]ϊθᾶ {ο Βοτϊρίαταο. Αῑοτ φαοίϊηρ 761. ἴν. ὅ, Θ Ἡο σοθ5 
ΟἿ: εἰς ἀτείχιστον πόλιν οὐ βούλεται ἡμᾶς εἰσελθεῖν ὁ λόγος τοῦ θεού 
(Ηοπι. ν. ἔτι οετεπι. ὃ 16: ορ. 4150 Ηοπι. κΕΠ. ἴπ Επος.). Τε ρΏταςε 15 
{τεαπεπῦ Ὦγ {868 πο νγθ σοὺ {ο ΟΠτγβοβίοπι, απᾶ Απρτιβύϊηθ ας 16 8150 
(ἴπ ΡΕ. ον ΠΠ. 1, οκχὶχ. 1). ἘΒτί 15 15 ποῦ {ο ρ]αςε {ο τας 105 ΠϊβίουΥ 
{ατίπετ. Τί Ἠας5 Όεεπ ἐΠποασηί ἀερίταλρ]θ {ο εἰαζο {α]]γ πε πβασε οὗ ἔ]ο 
Ν.Τ., δ 1ὖ 16 τη ουθϑύϊηρ ἴῃ 1561} απᾶ ἱπιροτίαηῦ ἴῃ 105 Ῥεατίπς οἩἨ {ἢ 6 
1ηἰογργυθίαθοη οὗ 1 ΤΊ. ἴγν. ὅ. 

6ΗΠΑΡΤΕΗ Υ. 

4. Ὥρο. ἰοχύ Ιηςδετίς καλὸν καὶ (ἴτοπα οἩ. 11. 8) Ὀείογο ἀπόδεκτον ΥΕ] 
ΒΟΠΊΘ Ο1ΥΒΙΥΘ6Ρ απᾶ ΥεΓΡΙΟΠΒ; οἵπ. ΝΔΟΡΟΑΚΤΙΕ. 

δ. Ἔεο. ὑεχί (απά Ττεσε]]εβ) Ιπβοτῦ τὸν Ὀθίοτθ θεὸν γη] ΝΑΡ. ΚΤ, 
(ερ. 1 Ῥεῦ. 11. δ); οπι. ΝΟΕ, 0] ον θα Ὦγ Τιδοποεπᾶοτῖ (ορ. ο. 1ν. 10). 
ΤΙΒΟἨΠΙΔΏἨ απᾶ Γοβίοοίέ απᾶ ἨἩἨοτί ρ]αοο 1Ὁ 1η 6ᾳπαχο Ὀτασκοαίδ. ΕῸΣ 
θεὸν δὰ Ὁ), ἢ Πᾶνα κύριον, απᾶ 16 15 ῬΟΒΒ1016 ὑπαῦ, αὐ 811, ἐπὶ κύριον ΙΩΒΥ 
ρο {πε τὰ τοβᾶῖησ. Ἀεθ ποῖο ὕι ἶοο. 

8. ἈἨεο. ἰοχῦ Ἰαβ τῶν Ῥε[οτο οἰκείων η ΟἿ, ΚΤΙΡ (τορεαίεᾶ {γοπι 
τῶν ἰδίων) ; οπι. ο. 

προνοεῖται. 50 δὲ "ΏναΚ. ΤΠ τεοεῖνεᾶ {οχί (πο Γορίσοίί απᾶ 
Ἠοτί Ἠοτε Ῥτείας, τοϊθρδύϊηρ προνοεῖται {ο ἴ]πο πιαχρῖπ) Ἠ88 προνοεῖ Μ᾿ ἢ 
ἀξ Α ΟΠ, ΠΡ ἄς. 6ο 2 ΟοΥ. γη. 21 ννποτχθ {ῃοτο 15 α βἰπα]]αχ οοπΒ]οί οἳ 
Δα ΠΟΥ 165, ΒΟΠΙ6 Πανίπρ ο πιά ᾷ]ο απᾶ 8οπ1θ πο δούϊνθ γοῖσο οὗ {Π68 
νετῦ. 

11. καταστρηνιάσωσιν. 80. (Τρ 1) ο {οχύ, τος, γην ΝΟΚ; 
καταστρηνιάσουσω 15 [ουιπά ἴῃ ΔΡ. Πο Ιπάϊσα{Ίνο τ ἢ ὅταν ποια], 
πο ἀοαθύ, Ὀ6 Ροββίρ]ε; Ῥιιέ {Π6 νγοὶσΏί οἱ ΜΒ. ενιάσηοο 15 ραϊηβὺ 16 Ἠσχθ. 
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1δ. ἐξετράπησάν τινες 15 {ο ογάετ {π ΑΕάρ: ὑχὺ ΝΟΡΟΚΤΙΡ ἃ { ἄο, 

16. ἐπαρκείσθω. Ῥο δΑ(; ἐπαρκείτω ΟΡΟΚΤΙΡ. Τὸ 15. ποὺ 648Υ ἴο 
ἀεοῖιάς πὙΠείΠδΥ {πε δοῦν ΟΥ̓ {με 1146 Γον ἢ 15 {ο Ὀ6 Ρρτο/[εγτεᾶ. 

Προ. ἰεχί ἢδ5 πιστὸς ἤ Ὀείογε πιστὴ 1} 1), ΚΤ,, {Π6 τηδ)ουϊν οὗ {μα 
6111β1νο6Β, {μα Βγτί8ο ΥεΙΡΙΟΗΡ απᾶ ροοα ἄτθε]κ Ρε νιβεῖο ΔῸ ΠΟΥ 0165 ; οπι. 
ΝΑΟΡ απᾶ ἐπ Ῥο]αίτίο νϑυβίοῃ. Τ]ιθγο απο Τιαΐπ δαί Που 68. ΟΝ 
ῬοίἩ 81468, απᾶ 1ὖ 15 Ῥοββῖρ]θ {πῶὺ ἴπο ἀἱεραίεᾶ υοτᾶςβ τηΥ Πᾶνθ Ώθθῃ 
Ομ ρα {Ἡγοιβ] ἃ ΘΟΡΥ δι᾽ 5. Ππαάνετίεποε; Ὀαὺ γεῦ {ο πεὶρ]ί οἱ 
ενΙάσεπος 15 αραϊηβδί ἴπεπα. 

18. ΑΟΡΕ {ο]]ον {1ο οιᾶςι οἱ ἔ]ιο Τ/ΧΧ. οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα 
(85 ἴὴ 1 ον. ἰχ. 9); Ὀπὺ {π6 ογᾶϑθυ ἵΠ {1ο ἰθχὺ 15 ραρροτίεά ὈΥῪ 
δ 1), άΚΤΙ ἃ ρ. 

19. 90Π]θ6 Παβη ΜΑΡ, ΙΠΟΥΥΠ {ο 16ΥΓΟΠ1Θ ΒΘΕΙΩ {ο Ἠαγο οὔ θα {ΠῸ6 
ΝΟΧ48 ἐκτὸς...µαρτύρων; δια 1{ 15 ῬΟΒΒΙ0]6 {παί νο ανα ἃ ἆγαςθ οὗ {Π15 
Ἱη ΟΥρτίανη Τεδί. 111. 70; Ὀὰὺ πε νατίαηό 18 οἨΠΙΥ ἃ ΟΕ ΟΝ οἵ 
ογΙΙοίβτη. 

21. Χριστοῦ Ἰησοῦ. Μο ΝΑΙ), α, ιο Τιαύϊη απᾶ {π6 Ἐργρίίαπ 
γ85. ; 160. ἐοχί Ἠ8β κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ὙΠ Ὁ .ΚΩΡΒ' απά {πε Βγτῖ8ο. 

πρόσκλισιν. ὍΤΠϊ5 αρε]]Ίησρ 15 βαρρογθεᾶ Ὦγ Να απά {μ6 Τιαῖη 
ΥΕΙΡΙΟΗΒ; ΑἸ. ΠΡ Ἠιγοθ πρόσκλησιω ΝΠΙο] ϱῖν6β πο {ο]εγαθ]ο 56η856 απά 
πηϊση{ τοβᾶΙ]γ Ἠανο α1ἱδ6η {πτοιρ] ασϊβίιο Ιπίρτοηαπρθ οὗ ιαπᾶ η. 
566 ποίβ {πι ἶοο. 

28. Ἀνθο. ἰεχῦ Ἠ8β σου Εἴθγ στόμαχον νε ΤΠ). αΚΤΙ ἃ πα πιορί νει- 
ΒΙΟΠΒ; οπι. ΔΑ ΤΏο3Ρ. 

26. Προ. ἴοχί 85 τὰ καλὰ ἔργα ΜΙ Κι; ὑχὺ {ο]ονς ΝΑΡ.ΑΡ. 
Α]5ο τεο. δου πρόδηλα 8445 ἔστι ἢ ΚΤ, (Ὁ, ΘΡ αλά εἰσι); Οπι. ΝΑ, Αὐ 
ἴπθ επᾶ οἳ {με γϑυύβ8 τεο. εχί Πδ5 δύναται ναι ΝάΚΙΙ, αἱ {μ8 τοαᾶίης 
δύνανται 15 {οαπᾶ 1Π ΑΡΏΟΕ 17 απᾶ 5οπ1θ οὔπευ ουχίνος, απ 15 αἀορίεά 
Ὦγ τεορηύ αϊΐουβ.0 ἜΤἨε δε οὗ α ρίιγαϊ νετρ ἴδοι ἃ πεπίον Ῥ]αγαὶ 
5] 0]6 οὐ (160) 15 ηθυεΥ Του πα ἴῃ Αίῑῑο ἄτοε]ς) 15 Υ6Γγ οΟΠΙΠΙΟΠ ἴῃ {6 
Ν.Τ., απᾶ 16 15 {με οτάἴπατγ τα]ε ἴῃ Μοάετη (νοεῖς. 

ΙΥ, ΤῊΝ ΒΤΑΤΟΡ ΙΝ ΤΗΕ ΟἬΒΟΗ ΟΕ ΥΑΗΙΟὉΒ 6ΤΙΑΒΒΕΒ ΟΕ ΡΕΏΒΟΝΒ. 
1. 1,2. ἨΒΙΡΕΕΒ ΜΕΝ ΑΝΡ ΝΟΜΕΝ. 

1. πρεσβύτερος Ἠετο ΤΙΕΩΠΒ απ εἶάεν πιαπι (ορ. 1οἨπ γΠΠ. 9 απᾶ 
πρεσβύτας, Τιῦ. 11. 2), 88 15 Ρ]αϊη ἔτοπη {16 οοπ{αχί; {μθτο 15 πο Ἰάοα οὗ 
εοσ]εριαβίϊσα] ο{]οθ. Τε ΤιΧΣΧ. 1186 θούῃ πρεσβύτερος ἃ! πρεσβύτης 
5 τεπᾷετῖηρς οἱ Ιρ], λαο {ογπ1θυ Ῥεῖης Ρεπετα]ΙΥ εππρ]ογεᾶ Ὑενθ 8η 

εε]άετ) ἴῃ απ οβ]οία] 86Πβ6 15 ππθαΠῦ. Βαΐύ, 1κ6 πρεσβύτης, ἴν οἴΐοῃ 
ΙΠΘΑΏΒ ΠΟ ΤΠΟΙΘ {Παπ απ οἱά πιαἩ,᾽ α5 Ἠθετθ. Το Ιπ]αποίίοη 18 {ο 
ΏΘΟΘΒΒΑΣΥΥ οοτηρ]επιθπί οὗ ἵν. 12, απᾶ ἵδ Ῥεγμαρς βισρορίθᾷ ὮΥ {Π6 
ἰποαρΏίῦ οὗ ΤΙπποίἩγ΄᾽8 νεότης. 

ἐπιπλήξῃς. ΤῊΪΒ 15 ἅπ. λεγ. ἴῃ ὑπ6 ἄγοαε]ς ΒιΡ]ο (ἐπίπληξις 15 οαπᾶ 
1η 2 ἡ 1 νς 98 ΟὨΪΥ), (ποιρ] οΟΠΙΠΙΟΠ 1 οἸαββίσα] ντΙ{6χΕ. ΄ Τί 15 
ΒἴΥΟἨΡΕΙ {μαη ἐπιτιμᾶν (2 ΤΊτη. 1ν. 2), [π απβια] Ν.Τ. νοτᾶ, απᾶ βἱρηῖβος 
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{ο γεῦι]ο φευετοῖή. Ἐιε]ᾶ οἴίος ἴτοπι Ἠϊετοσ]ας (Βίοῦ. ΓΙογ. Τ'. τχχτς. 
9) ἃ σοοᾷ Ρατα]]ε] ζοχ {Π15 Ιπ]αποίίοη. κἂν εἴ τί που γένοιντο παραµαρ- 
τάνοντες...ἐπανορθωτέον μέν, ἀλλ᾽ οὐ μετ) ἐπιπλήξεως, μὰ Δία, καθάπερ 
ἔθος πρὸς τοὺς ἐλάττονας ἢ ἴσους ποιεῖν, ἀλλ᾽ ὡς μετὰ παρακλήσεως. Τ]αῦ 
18, ἐπίπληξις 15 γεῦι]ε πἀάτοββεᾶ 6ο ΟΠ Θ᾽ 5 11ΠΙΟΥ8; παράκλησις 15 επἐγοαίι 
αἀάτεβςοά {ο οπε’5 64.815. 

ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, διιέ επ]ιογέ Ἰιίπι αξ α Γαἴ]ιεγ; παρακαλεῖν 
Ῥαΐηρ αδοᾶ (45 αἰναγς ἴῃ ἴμο Ῥαδίοτα]ς) ἴῃ {πο 86Π56 οἳ ϱτανθ 
εχλοτία{Ίοη. 

νεωτέρους ὡς ἀδελφούς. Ίο πιαδί ππᾶεγείαπᾶ παρακάλει ΟΥ ΒΟΠΊΘ 
5ΒΌΘΗ γετὈ ΏΘίοτθ νεωτέρους. ΤΊΤΟΥ 15 {ο αἀταβς 15 οοιἹπΠςε]5 ὔο {Π6 
ΥοπηΡ6Υ Ώπεη (8 Ὀτγοί]εγβ; ἨΘ παβ ἨϊΙπιβειΕ, οοπιραταΜῖνεΙγ βρεα]ἷῖης, 
γοιπρ’ (586 οἩ 1ν. 12 αὔοτε), απᾶ {πε ἔοτπι οἵ 15 οχ]ιοτίαΙοη5 της 
Ῥο ἴῃ αοοοτᾶαησς πι ὑῃ15. [Ὁ ὙΠ] Ὦο οὐβοτνθᾶ {λαί {Ἠθχο 15. πο 
οογτθβροηάΊηᾳ σϑα θη ϱἵν6η ο ΤΙ (56ο Τ16. 11. 6), οὗ ΠΟΘ ἃσθ πθ 
816 ποῦ {ο]ά απγ{Π]ηρ; {πο Ιπίθτθπος ὑπῶῦ Ἡο γαβδ 8) οἱ θυ τηϑ {8η 
ΤΙπΙοίΗγ, {λοαρΏ βοπιαπ]αξ ρτεσβτίος, 15 πεγετίῃε]θςς ρ]ατβίὈ]6. 

2. πρεσβυτέρας ὡς μητέρας κ.τ.λ. Τ]ιε εἶᾶσν 10οπιοπ α8 πιοί]ιογς, ἐ]ιο 
4οἱήιΦεγ α8 δἰδίεγβ, ἴπι αἰΐ Ῥιγί. ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ (596 ΟΠ 1ν. 12) 
Ἠα8β8 βροαοῖα] τείεχεηοθ {ο ἴἨἩθ νεωτέρας. ἈἘλοοῦῦ αρροβίίαΙγ αποῖϊθΒ 
16τοπιε’5 Ῥταάεπί αἄνίοο (Ερίεί. 111. 6): «οπιπθβ Ῥιθ]]αβ οὗ τἰχσῖπθς 
Ομ] αι αεᾳπα]ίετ Ίρηοτα απαί αθαπα]{ίον ἄῑΙραο. ΟΡ. {86 90Ι16- 
βροπάϊηπᾳρ Ῥ8ββ8ρε ἴῃ {Π6 ὮΡρ. {ο ΤΊαΒ (11. 4), πηετο {Π6 ἀἱβοῖρ]ϊηο οὗ 
ἴλε γοιηρεχ πΟοΠΙ6Π 15 {ο Ὀ6 ἀε]εσαίεᾶ {ο {Π6 εἰάεγς οἵ ἐλαῖγ ΟΠΠ Β6Σ; 
Ἠετο {16 {ποιρ]Ώύ 15 ποῦ 50 το οὗ με ἐχαϊηῖησ απά ἀῑτθοίῖπρ οἱ [Π6 
νεωτέραι 88 οὗ ΤΊΤΟΥ γ᾽ Β Ῥογεοπα] τε]α{ῖοης {ο {Ἠεπῃ, 

11. Ἑ--16. ΤΗΕ ΑΤΑΤΟΑΒ ΟΕ ΨΤΡΟΨΑ, 

8--δ. (4) ΟονοΕΕΝΙΝα ΤΗΕΤΗ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΟΕ. 

8. χήρας τίμα κ.τ.λ. ΠΗοποιγ α8 ιοίᾷοιυθ ἴ]ιοθε ἰἐ]ιαί αγε ιυἱαοιυς 
ὑπαεεᾶ. 

ἡ ὄντως χήρα 15 ἃ Όοπα Τᾷε ψΙᾶοτν, 1.Θ. 9Ώ6 ἩΤο 15 8ἶοπο ἴῃ {πα 
πγοτ]ά να (λοιαῦ Παβραπᾶ οἵ ρτονη-πρ ο1]άτεπ {ο βαρρογί που, ΤΠ15 15 
βρρατεπύ {Τοπ 8 πεχί Υείβθθ. Τε ἔοτοῬ οὗ τίμα 85 Ὀθεηπ ἀἱβδριαίθεᾶ: 
Ῥαΐ α]{ΠοιρΏ τιμᾷν ἀοθβ ποὺ 88 ἃ τα]ο 68ΥΥΥ ἴμε 168 οὗ πιαίοτία] β4ρ- 
Ροσΐ, 10 ἆοθβ πού οχο]αᾶς 16 (ορ. διπλῆς τιμῆς ἴῃ υ. 17 απᾶ 50 Μα(ί]ουν 
χν. ὅ Π.), απᾶ 1 15 Ρ]αϊΠ ὑπαὺ {ο δ ὄντως χήρα ἄπε Ἠοποιχ απᾶ τθβροού 
ΜΟΙ] πεοεββατΙ]Υ 1Πγο]γο βΙο] αββϊβίαηοθ. Τη {1Π6 εατ]αςί ἆαγς οἱ {ο 
ΟἸιατοἩ {86 βαρροτί οἵ νΙάονφβ γαβ οοπη{θᾶ α ΟἨτ]βίαη ἀπίγ, α5 ἐ]ιο 
ΠΒΥΤΥΑ{Ίνθ οὗ Αοΐβ ν]. 18, ΑΊΕΝΒ. ΟΡ. Ισπαί, Ῥοΐψο. 4 χῆραι μὴ ἀμε- 
λείσθωσαν. . 

4. ἜΤ]ϊβ νεγβο 15 ῬατεπίπείϊῖσοαΙ. Τα ψὶᾶονυ Π85 ομΙ]άτεη οὐ σταπᾶ- 
οἩΙ]άτεη, ΡΙοιβ ο8τθ {ο Ἠθ6ι ποθοθᾶς 15 {]ιεῖν ἀπίγ. 

ΤῊΘ ποπιπα{Ίνθ {0 µανθανέτωσαν Ἰ8β Ῥεεη ππᾶογβίοοᾶ νατίοιβ]γ ὮΥ 
οοπηπιεη{Β{ΟΥΒ; 6.6. ἴπε Ὑπ]ραίο Ώας ἀἄἶεοαί απᾶ ΟἩτγβοβίοπι Ίβ]ΚΘΒ 
χῆραι ἴμο βϱαΏ]θοί, “Τῇ δὴν ψΙάονβ Ἠανο οββρτίπᾳ, ὑμοὶν βτβί ἀπίγ ἵς {ο 
ὉΠ θῖν οὐ Πουβεμο]άρ. Βαΐ {15 Ππίτοᾶασθϐ Απ ἰᾶθα Γοτοῖρῃ {ο {πο 
οοηὐοχῦ απᾶ ἆ4οθβ πού βΠοχᾶ ἃ ϱοοᾷ Β6ΠΒΘ {ΟΥ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς 
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προγόνοις ; 8,130 εὐσεβεῖν 15 Πποτο αΡρτορτῖϐΐθ οὐ ομϊ]άτουη ἴπαῃ οὗ 
Ῥατθηίς. Ίο ἴΠθθίοτο [δα τέκνα ἢ ἔκγονα 35 ὕΠ6 βα]θοὺ οὗ μανθα- 
νέτωσαν. 

ἔκγονα 15 ποὺ ἔοτιπα ΘἸΒθΠ 616 ἴῃ ἔῃ Ν.Τ'., ΠΟΥ 15 ἀμοιβή; Ὀπὺ ἔκγονος 
ΟΟΟΘΌΥΒ οὔδεη ἴῃ {π6 ΤιΧΧ. (ορ. Ἐσσ]αβ. ΧΙ. 16) αηπᾶ ἀμοιβή 15. 8 ΟΟΤΙΤΠΟΠ 
ποτα (ποισΏ ποῦ ἴῃ ΤΙΧΧ. γοῦ ἴῃ Λα.). πρόγονοι 18. ΟΠΙΥ {οππᾶ ἴῃ Ν.Τ. 
Ἠθγθ απᾶ αἲ 2 ΤΠ. 1. 8, θαῦ 6 Ἠατο 1ὖ ἴῃ Ἐσσ]αβ. ν11]. 6; 2 Μασο. νι], 
19, κι, 96, ἴῃ 105 πεαα] 5εη5ςο οὗ ἀεαᾶ ΑΠΟΕΡίΟΙΒ. Ε]αΐο, ΠΟΜΕΥΕΣ (Τ/αιυ8 
χι. 981 Ε), 8ΡΡΙΗ68 10, 85 Ἠετο, {ο ζίυίΐπᾳ ρατεηῖς: 16 15 ῬεΓ]αρϐ πβδεᾶ ὮΥ 
ἴμο Ἱτ]ὔ6γ 1π {815 Υθ6Ι56 {ο Ῥ8]8ΠοῬ ἔκγονα. ΤῺ Α.Υ. πιερ]ειο ΠΟΥ 
ΘΟΠΥΟ6Υ5 ἃ ἩΤΟἨΠΡ ΠΙθαΠΙηΡ 10ΟΥ ἔκγονα, Ὀὰπὺ ἴῃ 1611 {π6 ποτά περ]ιειο 
βἱρπ]βεᾶ φγαπιάσ][ᾷ. 

πρώτον. ἨἩεερεοῦ ἴο ραγεηίς 18 {11ο γγ8ὲ ἄπίγ οὗ ομΙ]άτεν; 1 10 15 ἴῃ 
ἐπείτ Ῥοποί {167 8:6 Ρουπά {ατύΠθχ {ο }ζᾳµῖίο ἴΠεπα (ἀμοιβὰς ἀποδ.) ἴογ 
ἰπαῖν σ8το. ; 

τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν, {ο 5Ίιοιῦ Ρἱαίι ἰοιυαγ 58 {]εῖγ οιοπ Ποιβε]ιοῖᾷ. 
ΤῊΘ Ῥεου]ατ ΟὈ]]ρσϑύϊοη οὗ ὑπ ἀπίγ 15 πιατκθᾶ Ὦγ {πο 86 οὗ ἔδιον ; ἴ]θ 
ϱαρροτί οὗ πιάἀοπθᾶ ρατεηίς Βῃου]α ποὺ Ὀ6 Ιε[ῦ {ο {ο Ομ δυὺυ οἳ [Π68 
ΟπατοἩ ποτε {πο εΠΙ]άτεη 816 οἷά ϱποιρΡΏ {ο απᾶετίακο {ο τοεροηρ]- 
ὉΠ. 8666 οη 2 Τΐπῃ. 1. δ. 

ΕῸΥ ἀπόδεκτος 8566 ΟἹ 1]. 8, 

δ. ΔΘ ΠΟΥ͂ οοπ]θ Το {π6 οΏαταο[εχ]5ί]ος οὗ {ο ἴταο τὶᾶουγ. Βογοῖ οὗ 
ΠΟΘΙ ηαίατα] ΒΌΡΡΟΥΘΥΒ, 5186 Ώας ἢχϑθα Ἠεχ Ἠορθβ οη ἀοᾷ, πΠο 15 Ἠθς 
ΕἰτοηπρίἩΏ, απᾶ 15 ΡΊγεη {ο οοπ6ίπια] Ῥταγ6γ. Ιάᾶοι αρ] αποίεΒ 
ὖΘΤΟΠ1Θ (αὦ ΑΦετιισι. ΟΧΧΙΙ, ϐ) '“ᾳπ1ραβ ΘΒ 5Ρ65 δϑὺ οὗ οπ1Πθ ορα5 
ογα(Ιο.” 

μεμονωμένη 15 ΘΧΡΙ ΔΉ ΘίΟΥΥ οὗ {Π6 Ῥγεοθᾶίης ἡ ὄντως χήρα: μονοῦσθαι 
15 ἅπ. λεγ. ἴῃ Ν.Τ., Ὀα{ 15 ἃ οΟΠΊΠΙΟἨ ΟὙὝΘΘΚ ποτᾶ. 

ἤλπικεν ἐπὶ τὸν θεόν. ΟΡ. 1 Ρεῦ. 11]. ὅ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι 
εἰς θεόν, απιᾶ 2 001. 1. 10 εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται. ἐπί (11]κο 
εἰς) ἢ 0Π6 80Ο. ΘΣΡΥΘΡΒΡΘΒ ὑπ ἀἰγεοίβίοη {οιαγᾶς πΏΙοἩ Ώορε ἸΟΟΚΒ; 
ἐπί υι(ῃ 88 ἀδῦ. (85 δὖ ἵν. 10) Ιπάϊοαίες ἴῃθ στουπα οὗ πορο απᾶ ροϊῃΐβ 
{ο ὑπδῦ πι πΏ]οὮ Ὥορο τεδί. Το τθαᾶΙΏρ κύριον (αἀορίεά Ὦγ 1εἱ5β) 
ΠΠ8Υ Ῥο τἰρΏί (566 οτΙζ. ποίς), Ὀπὶὺ ΠΙΟΥΘ Ῥτοβαβ]γ 16 Π85 τερ]ασθᾷ θεόν 
{ἩτοαρΏ ὃ τεπΙπΙβοθηοθ οἱ ῬΒ, ἵν. ϐ ἐλπίσατε ἐπὶ ἸΚύριον, ΟΥ ΒΟΠ1Θ 
ΒΙΠΙΙ]8Υ Ῥ8ββα8ρθ. 

προσμένει, αὐίᾶες ἴπ. ΤῊ πρός 86ΕΠ18 {ο ΙπίθηΒΙ{Υ {με 8εΠ56; ο). τῇ 
προσευχῇ προσκαρτεροῦντες (Ώοπῃ. κ, 12). ΤῊΘ οοπιροαπᾶ τετ 15 οπ]γ 
πβεᾶ ὮΥ δύ Ῥαα] Ὠετο απά αἱ 1. 8; 10 οοσατΒ 1η {αᾶ. 111. 265 ΥΥ15α. 11. 9. 

ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς. 83.866 ΟἹ 11, 1. 

νυκτὸς καὶ ἡμέρας. ΤΗΙ6 15 αἴισαν8 ελα οὐδεν ἵπ δύ Ῥαπ] (ποὺ ἡμ. 
καὶ νυκτ.); ΟΡ. 1 ΤΏΘΒΒ. 11. 9, 11. 10; 2 ΤΊτη. 1. 8.(. ΤῊΘ ψΠΟ]6 οἰδαβο 
ΤΘ08}15 {ο ἀθβουϊρύϊοη οὗ {λε ψίᾶουγ Αππα (Πμαίκ 1]. 87) νηστείαις καὶ 
δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. 

6. ἡ δὲ σπαταλῶσα κ.τ.λ., Ὀιὲ 51:6 (1.6. ἴπο νηᾶονγ) ἐπαὲ Ιζυεί]ι 
γἱοϊοιιδῖῳ ἰ5 ἄεαᾶ εὐ]ιῖϊ6 851.6 ᾿ὐυοῖ ἢ. σπαταλᾷν ΟΠΙΥ οοοιτβ ἴῃ Ν. Τ᾿, Ἠετα 
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απά αὖ 9545. ν. ὅ; ορ. Ἐτε]ς. πτὶ. 49 (θυ 16 15 πβοᾶᾷ οἱ οπθ οὗ {1ο 5118 
οὗ Βοάοπι απᾶ Ποὺ ἀαπσΏίετβ) δα Ἐσοο]ας. χχὶ. 15. 

ΤΠ6 εοποερθῖοη οὗ ϱριήίαα] ἀθαίμ, οὐ ἀεαία ἴπ Ἠ{α, 15 ἔτοειπεπί ἴῃ 
οί Ῥαπ];: 566 Ῥοπῃ. υἱὶ. 10, 24; Ἐρῃ. 1ν. 18, αηᾶ ορ. Ἠου. 111. 1 νηοτο 16 
15. β81α οἵ [π6 ΟΠατοἩ οἳ Βατά18...ὅτι ζῇς καὶ νεκρὸς εἴ. 

1. καὶ ταῦτα παράγγελλε. καί 6865 15 Ῥαο]ς {ο ἃ. ΕΟΥΙΩΘΥ ἰπΠ]Π0- 
ΠοἨ αὖὺ 1γ. 11; ταῦτα πηἁδί τοίθΥ {ο ΒΟΙ6 60ἱΠ86] ΟΥ ψατηίπςσ δου 
πΙάΟΥΒ (απᾶά ποὺ αροπῦ πΙάονβ απᾶ ἰαῖγ οἩΙ]άτεη), [Ὁ Ρ]8ΙΠ]Υ ἴ]ποβθ 
ὙΠῸ 819 {ο Ὀ6 ἀνεπίλημπτοι (οΏ ΠΙΟ ΜΟΥ 566 11]. 2) αΤθ {16 χήραι 
8Ίοπθ. Ἠεποο {Πε {σα ἴπ 4πθβίίοη (ταῦτα) ΜΟΙ] 5Θεπα {ο Ὀ6 οοἩ- 
ἰαϊπεᾶ ἴῃ ου. ὅ, ϐ ν/ΏΙοἩ ἀθβοτίρε τοβροσ(ανε]γ {πα πιατ]κ οὗ “06 σψιᾶον 
Ἰπᾷεθϱά) απἆ οὗ ΠΟΥ πο {πτοαρῃ ΠΟΙ ἀἱδειρβίεᾶ 16 Ίας {οτ[οιίοᾶ 811 
οἰαίπῃ {ο πε 4516, πΠΙοὮ οἴπεγν]βο σου] παίατα]]γ Ῥε]οπρ {ο μου. 1ὐ 
π]] ο ἃ ἀπίγ {ον Τϊπιοί]γ {ο τεϊθεταίθ {Ἠθεοθ, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν. 

8. εἰ δέ τις κ.τ.λ. Α {ογπια] εηπαποΙαΊοπ οὗ {πε Ῥχϊποῖρ]ε οὗ νγΏ]ο]ι 
πα ἀπίγ δεί Του ἢ υ. 4 15 απ ἸΠΠαβίταίοπ ; τις 5ἴ8ΠᾷΡ {0Υ ΑΠΥ οὗ {λα 
τέκνα ἢ ἔκγονα ἴΊθτθ βΡο]κεη οὗ, ΏΟ 816. Ἠθτθ αἱβο ὕπ86 βαρ]εοί οὗ ἴμα 
βεηίεηόθ. 

τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων. ἴδιοι 816 τε]α[ϊνθς; οἰκεῖοι {056 πΘΒΥ 
τε]αίϊνεβ ΠΟ ἴουτη Ῥατί οὗ {πα ἔϑιην. ἜΤμο Ἰα[ίε Ἠανο ρεοπ]ατ 
οἰαίπης {ο {Π6 τοσατᾶ οὗ α ΟΠτ]βαη η]αΗ. 

τὴν πίστιν ἤρνηται κ.τ.λ. Τῇ αΠΥ οπθ περ]εοί {119 Ῥ]αῖη ἀπίγ Πε ΔΒ 
(α) ῬγασΙσα]Ιγ ἀεπ]εᾷ {πε Ολτίςαη δι}, οοηβἰἀετεᾶ ἃ5 ἃ 1116 οἱ 116 
(5.66. Μαΐΐ. αν. 6), απᾶ (0) 18, 1118, ΊΥΟΥΒΘ {8η αΏ ΠΠΏΕΗΕΥΕΣ, ΤΟΥ ΘΥΕΠ 
Ἠεαίμεη τοοοσπῖβθ ἀπίγ {ο Ῥατεηίςδ 85 οἱ ῬτΙΠΙΑΥΥ οβ]Ηρα{Ιοη. ἄπιστος 
15 864 Ἰετε, α5 ἴῃ 1 Οοχ. τῇ. 15, οὗ ἃ Ἠεαί]μθη, 9Π6 ΠΟ Ἠ85 ποῦ ἴμα 
{αΗἩ. Τπαῦ 05 παιτα] ἀπίγ τγὰβ επιρηαβἰδεὰ ὮΥ Ῥτας-ΟΠτιςάαη 
ἔοασ]ι6χς Ἠατᾶ]γ πηθεᾶς Ῥτοοί; 6ρ. Απασϊπι. αγιιᾷ 909οΡ. ΤΧΧΙΣ. 87 τί γάρ 
ἐστι δικαιότερον ἢ τοὺς γενέσεως καὶ παιδείας αἰτίους ὄντας ἀντευεργετεῖν; 
1 15 νιοτίἩγ οὗ πούϊοθ, ἨοΊ6νες, ὑπδὺ “ο Ἐβδεπες 616 ποῦ ρϑυσχηϊ θα 
{ο ρῖνθο τε]εῖ {ο ὑπο} τοὶαύϊνοβ πηΠοαί Ίεβνε {γοπΙ {Πεῖχ ἐπίτροποι, 
{ποιρ] {αγ τηϊσ]ηέ {γεε]γ ἆο 50 {ο οἴ]6Υβ 1Π πθεά; 566 4οβερῃ. «Βεἰῖ. 
“μά. τι. 8. 63 (ΒΗ1οοίθ). 

ΤῊΘ πγοτᾶβ χείρων δηα ἀρνεῖσθαι, πΠΙοὮ ΟΟΟῸΡ ἴῃ Π15 ὙΘΥΒΘ, 8ἃγ6 ποῦ 
{οαπᾶ ἴῃ δὲ Ῥααἱ ουὐδ᾽αθ πε Ῥαβίοτα]ς; θαῦ ὕΠ6ὺ δῖ ΤΙΧΧ. ποχάβ απᾶ 
αὐἰῦθ ΟΟΙΗΊΠΟΏ 6Ι66Ν/ΗΘΤΘ. 

9, 10. (Ὁ) ΡΟΥΘ ΑΒ. ΑΝ ΟΒΕΑΝΙΒΕΡ ΒΟΡῪ ΤΝ ΤῊΒ ΟΗΌΒΟΗ. 

9. Ίο τοδᾶ ἴῃ {ο (ἀο5Ρ615 οὗ {Π6 παϊπΙβίσΥγ οὗ ΨΟΙΠΘΏ (Τμα]θ νυν. 8 ; 
Μαῖϊ. χχυϊ. ὅδ), απᾶ 8180 ἴῃ {πο Αοΐς (ἱχ. 86). Τὴ Ῥοπι. χυὶ. 1 
Ῥ]ουῬῦθ, ἃ διάκονος οὗ ὑπ ΟΠπατο]ι οὖ Οοτίπ{Ἡ, 15 πιθηοπθᾶ. ΘΗ πο 
60116 {ο {μ6 Ῥαρίοτα] Ερίδί]65, νο πα ἐμαῦ χῆραι ἃ16. Επ οὐρϑηϊβθα 
Ῥοᾶγ, οἳ ὙΏΟΒΘ ηΒΠΙ6Β ἃ τερὶδίετ 15 Κερί; απά ἴῃ ἴῃθ Υ6γβες Ῥείοτο 118 
(υυ. 9 Π.) υμεῖτ ατ8}1 Π Ὁ] 05 το επιππεγαίθᾶ. ἍΤιοἱ πιο οπε δὲ επιγοἰ[εᾶ 
αξ α τοἰᾶοιυ 1ο]ιο {9 1688 ἔἶιαπι εἰπίν ψ6αγ8 οὗ αθο ἄρ. χήρα 18 ἴο Ὦο ἴπ]κεη 
85 Ῥτοᾶ]σοαίθ, ποῦ ας βαθ]θεοί; απά καταλέγειν (ἄπ. λεγ. ἴῃ Ν.Τ) πἹΘᾶΠΒ 
“ἴο Ῥ]ασο οἩ ἃ 1150. Νου 16 15 Ρ]αϊη ὑλαί χήρα Ἠετο οπηποί βίαπᾶ 
ΒΙΠΙΡΙΥ {οχ {ιο ἀεβο]αίο απ ἀορίαίο νΙᾶονν, ν]οβθ ΠηΒΙΠ{ΕΠΒΠΟΘ 1188 
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Ῥϑϑῃ {Π6 βιυθ]θοὺ οὗ {π6 ργυβθοθᾶϊηρ νυθυβ685; {οΥ ὑπὸ ΟΠατοἩ ποπ]ά ποὺ 
1τηϊῦ ΠΟΥ ΟΠΔΥΪΥ {ο {86 πθεᾶγ ὮΥ εἰτιοῦ ΘΟ μα] Π]ΟῊ8 11κ {Π0568 οὗ υυ. 9, 
10. Αραϊη ἴἨθβο χῆραι οι Πατά]γΥ Ὀο {Π8 5816 88 διακόνισσαι, ἴον {Π6 
Ππαϊῦ οἵ ἂρθ σσουϊα Ὀ6. ΠηθαβοπαΡΙθ 1Π {ο οὁ856 οὗ αὐΐ αοἴϊνο ΟΥ̓ ΚΘΥΒ 
(αἰ πουρ 1ὖ 15 ὑσαθ ὑπαὺ (πο Τηεοάοδίαη Οοἆθ (χν]. 2. 27) αὖ ἃ Ἰδίϑυ 
Ροτ]οᾷ 5ρΡ68 15 οἳ δἰωίή 88 ὕπ6 ἃρθ ἴῸ ἃ 4εΔΟΟΠΕΡΒ). ΤΉΘΥ ατα ΠΕΙῸ 
πρεσβύτιδες Τ8ἴΏΘΙ ἴΠαη διακόνισσαι. Απά ὑππ5 πε οοπο]αᾶε ἐμαῦ νο 
Ἠαγο ἴῃ ἴ]μὶδ Υαγβθ ἴ]ια δαχ]ϊαοδί πούϊοθ οὗ {ο ογᾶο υἱάζμαγιι, ἨΥΠΙοὮ 18 
οἵδεη πηοη{]οπθᾶ ἴῃ εαῦ-ΑΡροβίο]ῖο δα εατΙΥ Ραὐτιςέϊο Πεταίατθ. ΤΠΕΥ 
Ἠαᾶ 84. οἰαῖπι {ο πιαἰηίεηιησθ, απᾶ ἴῃ ταῦπτΏ ποτ οπἰγαδίοά τ] ἢ 
οετίαϊη αἀαἰ165, ΒΌΘΗ 85. ἴπο «.τθ οὗ ΟΥΡΠΒΏΒ, απᾶ ν/εχο οχρεοίθᾷ {ο ο 
ἀἰλρεηί 1Π ΙΠ{ΘΓΟΘΒΡΟΙΥ ῬΥαΨ6γ. Έοτ Ιηβί8ποθ, Ῥο]γοατρ (Ρ)1. 4) α[ίεν 
βρεα]πρς οὗ ρτὶθβί5 απά ἀεᾶςοΏΒ, 6065 ΟἿ᾽ {0 ψΙάοσΒ...' απ α]ίαχ οὗ ἀοά, 
Ῥεοβαςδθ {ΤΟΠ} ὑπ 61} σθ απᾶά οοπιραχαξίνο Ιείδατο {ἨΠ6γ γγεγο βαρροβεᾶ 
{ο Ρίνε βρεοῖα] αἰθεπίΙοη {ο ῬΒΨ6τ. Α. ΓΟΥΠΙ οὗ ῬΓγοΥ ἴου 6116 86 οἱ 
ἐνιάον/β’ 15 [οαπᾶ 1η ὑπ6 4γροείοϊζἰσαϊ 6οπειϊέιίοπα (111. 18). Α ποῖῖοθ 
οὗ ἔπεπα ἴῃ Τποῖβη (ε πιοτίε Ρετεφγίπί 12) ἴῃ οοππεχίοπ ΜΙ οΥρ]αηΒ 
βαρροας5ί5 ἴπαί {αγ Ἱνετε ἵπ Πῖ5 ὤπηο απ]ίθ απ οβαὈ]ρῃεᾶ Ιπβ Μα Ποη. 
Τε οτάςτ γ88 αὖ Βτβύ γοϑύσι οὐρα {0 αἱ ὄντως χῆραι, Ῥαῦ αἴίοι ἃ πηο υΙτρίηβ 
αηά 6ΥεΏ γοιΏρ ΥἹΓΡΊΠΒ 5601 {ο Ώασο Ὀ6εη δα) θα, ἃ Ῥτασίῖορ πο ἢ 
Τετία]Παπ ἀερτεσβύε». Ἱσπαίίας (Οπι/γπ. 18) 58ρεα]5 οἱ τὰς παρθένους 
τὰς λεγόμενας χήρας; Ῥαῦ {15 Δ οΠΙΥ πἹεαπ ὑπαῦ ἴτοπι ἴπο ῬατΙίγ οὗ 
{61} 168 {119 εητο]]εᾷ Ιου τσ 6 οοπη θα νΙτρίΠβ. Τη αΠΥ 6859 αὖ 
0815 ΘαΤΙΥ βίαρο οἱ {πο ΟΠατςΠ’Β 118 ΟΠΙΥ αἱ ὄντως χῆραι, ἀθβο]αίο ψΙᾶομΒ, 
ΨΙΘΥ6 αἀπηΙββιρ]ο Ιπίο ἴ]πο οτᾷθΥ, δηα Π6 οοπᾶΙοΏΒ οἵ Δα] 5510) 816 
Ρεΐοτο ἆψ-- Βτβί, πον πιαεί ο δὺ Ιεαδύ βἰχίγ ΥεΒΙ5 ΟἹ, απἆ 5εοοπά]γ, 
ἴπαγ πιπεί Ῥο ιπίνίγαο. 

ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή. Ῥο]γαπάτγ πας εοπάεπιπεᾶ 8411 ὮΥ Ἠεαίπεη απᾶ 
161, αηΏά Βι 0 ἢ ἃ το[ετεηοσθ 15 Ἠεγε οαὖὐ οὗ {Π6 ᾳπθρίίοηπ. Πο οχρτεββίοη 
ΡΙ8ΙΠΙΥ Τηθϑ 5 ἃ ψΙάου, Πο Ἰαβ ποὺ τοπηαχτῖεᾶ αξ[ετ Ἠοι Ἠπδραπιά”5 
ἀεαίῃ, οὐ ἀ1ποίοθ. Ἐιπεη ἴῃ Ἠοπιαη βοοἱθείγ πιρίίαε δεσιιᾶαε Ίγετθ 
Ἰοοκεά οἳ τι} ἀἰδίανγοιτ, απᾶ ἃ ιωιίυΐγα 88 ΒΙΡΉΪΥ οβἰθειηεᾶ. Το 
Ώανο πιαχτ]εᾶ ΟΠΙΥ ο9Π0θ 88 απ Ιπαιοβίοη οὗ ἐγκράτεια, απᾶ 85ο 18 
χεᾳπ]τεά ὮΥ {πο Αροβί]ο οὗ εοο]εριαςἑ]οαὶ Ῥ6ίεοΏξ, πΟΙπεπ 85 7611 ἃ 8 
ΏηΘΏ (566 11. 2 απᾶ ποῦθβ), πΠο ΑΠοπ]ά Ὦε ΄αφΏοτο 5πβρίοῖοη. 966 
1ιάκο 11. 96. Του] 185 νγοτᾶς αὐ Όπου. 1. Τ εχρ]αῖπ {με ραββαρο σγε]]: 
“«Ῥταεβοτιρ{ϊο αΡροβίοΙ ἀεο]αταῦ...οπι γιάαβτα α.]εσί ἵπ οΥγαϊ δύ! ΟΠ 61. 
η] ΙΠΙΥΙΤΑΠΙ ΠΟΏ οοποθᾶΙδ. ΟΡ. αἱβο Οοηβὲ. 4γοεί. νἱ. 17, πα ἰλε 
Ῥ8ββαρο {τοπ ΡΗ]]ο 4ο ΡτοΓιφί8 αποἰθᾶᾷ Ῥε]ου ον ΤΙ. 11. ὅ. 

10. ἃ ψΙάοπ {ο Ὀ6 Ρ]ασθᾶ οἩ ἴπο ΟΠατο])ς 115ὐ παπβί Ὀο ἐν ἔργοις καλοῖς 
µαρτυρουµένη, τωεῖῖ γεροτἰεᾶ οἱ πι ἐπα πιαίίεγ οἱ σοοᾶᾷ τωογ]δ. Τηο 
ΘΙ 8515 αἰ οἨ ἔργα καλά ἵπ ἴπο Ῥαδίοτα] Ἐρίδί]ερ ας Ῥδεη α]γεαᾶς 
1οπηαχκεᾷ (8568 Οἡ 11. 10 αὔογθ): οἳ {πο ροοᾶ οτΙ(8 16 που] 6809 - 
οἶθ]]γ οοπαθ ΠηΙΜΗΙΏ {πθ ΟΥ̓ Β. ῬΥΟΥΙΠΟΘ α {ειν 81ο οπιπηεταίεά. 

εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, 17 516 ]ιαί]ι Ὀγοιις]ε πρ ο]ιίάγεπι, είπεν ΠΟΥ ΟΠ 
ΟΥ̓ {ο ΟΠ] θη οὗ οὔἩ6γβ. χῆραι 816 ἔτεαπεπ{]γ πιεπ]οποᾶ ἴῃ οοἩ- 
πθχίοη 1 οτρΏαη5 οὗ ἴπο Οτο] (6.5. Ἠετιιαβ Παπά. 8 απᾶ Τιποϊδῃ 
ἄε πιογίε Ῥετεργ. 12): Ὀπὺύ 1 σου] Ῥο ααϊΐθ 85 ππτθββοπαβ]θ {ο οοη 6 
ἴπο το[εχεποθ {ο {Π686, 85 {ο οποῖιῶο 16, απᾶ 8ο {ο {οτρίιά ἃ ὮΏ8τθη 

ΡΑΒΤ. ἘΡΡ, Ε 



δ2 1 ΜΟΥ. [Υ. 10--- 

ΜΊΘΟΥ͂ ἃ Ῥ]8οο οἨ ἴμθ βί. τεκνοτροφέω οὀοατξ οπ]γ στο ἴῃ {πο (ἀτθε]ς 
Β]1019. 

εἰ ἐξενοδόχησεν, {[ (5ο. αὖ ΑἨΥ πας) 816 Ἰιαί] ιιδεᾷ Ιιορρίαἰίέγ ἐο 
δίΥάΊΙΠΕΤΥ. ΤῺ ιοογᾶ ξενοδοχέω 15 ποῦ Τοππᾶ αραῖη 1π Ν.Τ, οὐ ΤΙΧΧ.; 
Ῥαΐ ορ. Μαΐέ. χχν. 85 ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ µε. Τιῖϊκθα {868 “ ὈΪΒΠΟΡ᾽ 
(111. 2, οΏ. νΥἩΏ]ο]ι 566 ποίς) {86 “σ]άον ἡ ν/]] 6 φιλόξενος, ΔΙ ΠΟΌΡῊ ἔτοπα 
ΠΟΥ οἰτοιτηβίἁπσθς 16 πιαΥ Ὦθ ΟΏ ἃ ΤΟΥ͂Θ Ἠαπιρ]θ 5068416. ἜΤηϊ5 ααδ]1ῆ- 
οβ01οΠ, ἨΟΊΕΥ6Σ, 5ασσθξί5 (ποῦ 15 τοαςοπαΡ]θ ἴῃ 115618) ἐπαί πο νιάἆου; 
νο 15 Ρ]ασεᾶ οἩη {πε ΟΠατομ)5 "δῦ ποθᾶ ποὺ πεοθββασ!]γ Ὀ6 ἀεραίαίε οὗ 
ΜΟΥ] νγεα]{Ἡ ο ἀερεπάεπί {οΥ Ἠεχ πιαἰπίθπαησθ ος {πο ΟΠατο]μ)Β αἶπης. 

εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, {7 506 ]ιαί]ι ιοαβ]ιεᾶ ἐ]ιο βαϊγι δ᾽ Γεεὶ. ΤΠϊςδ γγαβ 
α οί αη{αΠΙΙ]8Υ {εαίιτε οὐ Ἐϊαβίετη ΠοβρίίαΠίγ; 10 ναβ α βεχνῖσο οὗ 
Ἠαπαίγ (1 Ῥαπι. καν. 41), α5 οἱ Ίοτε (Ίωακο τῇ. 58), αηᾶ πας οοπι- 
πιεηᾶεᾶ {ο {πο Αγροξί]ος ὮΥ {πο Τιοτᾶ ΗΙπηςε]Ε (ΤΟ χῑΙ. 14). Βαὺ {15 
Ἰαϑὺ οοπηπιΏαπᾶ 4965 ποὺ 866ΠΙ {ο Ὠατο Ὀθθὴ απᾶετγβῖοοᾶ Πζετα]]γ Ὁτ 
ἴπορβο {ο ποπ 15 πας αἀάτοξεθᾶά; απᾶ 850 ἴῃ {πο σ85θ οὗ π6 ΟΠ αγο ἢ 5 
πψΙάονς 15 παβ πο βριυἹὖ οἳ {ποαῖτ ΠοβριαΠζγ, ταίΏει {Παπ ΑΠΥ ΒΌΘἢ 
ἀείαῖ], πο ποπ]ᾶ δηΐου Ιπίο οοπβΙἀεταθοη. Νοίθ ἁγίων ; [815 
ἨαπαΙΠ{γ οἳ βοτνίορ 15 οΏΙγ ἆπο {ο {61ου ΟἨτίΙβΙ8ΠΡ, ΊΥΠο 81θ {Π6 τηοβύ 
ψε]οοπαθ σαορίς οὗ α]]. 

εἰ θλιβοµένοις ἐπήρκεσεν, 17 516 Ἰιαί]ι γεἰἰευεᾶ ἐπ6 α[πίείεᾶ, νπεϊ]εν 
“1ὴ τηϊπᾶ, Ῥοᾶγ ΟΥ ϱβί8ίθ.᾿ ἐπαρκέω 15 οΠΙΥ {οαπά ἴῃ Ν.Τ. Ἠθτο απᾶ 
αὖ υ. 16: Ὀαΐ 10 οοοατβ 1π 1 Μασο. ΥΠ. 26, ΧΙ. 96 δῃηα 18 ἃ ΟΟΠΙΠΠΟἨ 
ἄτεεκ ποτά. 

εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν, {/ 816 ]ιαί]ι Γοϊϊοιεᾶ ευεγὴ φοοᾶ 
ΟΥ̓. 866 οη Ἡ. 10 αΏονθο. Τηο9 Α.Υ. απἆ Ἡ.Υ. Ἠανο “'ἀῃ]σοπί]γ 
{ο]]ονγεᾶ : Ῥαΐ ἐπί 5εεπι5 Ἠετο (85 ἴῃ 1 Ῥρί. 11. 21) {ο πιατ]κ ἀἰγεσίίοτι 
ταίῬεν {απ ἐπίεπκίίη, ιο Ῥαγβαϊῦ οἱ ϱοοᾶᾷ σου ΚΒ πλείμετ 1π11δ θα Ὦγ 
οίποτς ΟΥ̓ ΌΥ οπεβε]1. ς 

(ο) 11- 16. Ὑοῦκα ΥΊΡΟΥ. 

11. νεωτέρας δὲ κ.τ.λ., διε ψοισον τυϊάοιυβ γέΓΙ5ε, 56. Το ραΐ οἨ {Π8 
701] οὗ χῆραι. νεωτέρας 15 πβεᾷ ΡΕΠΕΙΒΙΙΥ, ἃ 5 ἴῃ ο. 2, 8:4 ποῦ πἹετεΙσ οἳ 
᾿βοὺ Τ6ί6τεηοθ {ο ἴ]ιθ 898 ᾿ἰσηϊῦ οὗ 60: 1οχ {ῃ6 ἕογτοθ. οἵ παραιτοῦ 566 ΟἩ 
ἵν. 7. Ἴπθβε τουιηςρ πΙάονς 876 ποῦ, οὗ οοαχβθ, 1Π6]1010]6 {οχ τε]Ιεί; 
Ῥαΐ {Πεγ 816 {ο Ὀ6 τϑίιβθα αἀπαΙββΙοη ὅο ἐπΠ6 ογάο υἱάμαγιπι, ἃυιαὰ ἐπαῦ 
{ΟΥ ὕνγο ΤΘΔΡΟΠΒ: (α) ἔγσοτῃ [868 τἱβὶς 6ο πΥἩΙοἩ {ΠΘΥ ατο εχροβδεᾶ οὗ ὑῃ- 
{αϊ(Π/{α]πθβ8 {ο το]ϊσίοας οπσασειπεηίς (ου. 11, 12), απᾶ (0) Ὀθοδαβθ οὗ 

᾿ς 1116 ἄαπσοχ ΤΟΥ {παπα 1π με ααὐΐα5 οὗ {1ο εοο]εβιαβί]οα] χήρα (υ. 19). 

ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ κ.τ.λ., ΓοΥ 10]ιετι {]ιεί Ἱιαυε 
ΕΟπιε {ο τρῶς ιδαπίοπι αφαίϊπεί Ο]ιγὶεί, ἴ]ιει ἀεδίγο {ο ΠιαΥΤΗ. ὅταν ΜΙ 
16 αοτ. 8.0]. (566 οτΙ6. ποῖίθ απᾶ 1 0ος. χυ. 24, 21: ΤΗ. 111. 12 ἆο.) Πδ 5 
Τ6ΙΘΙΘΏΟΘ {ο ἃ Ῥατίσα]αχ, θαὐ απαείογπα]πεᾶ, Ῥοϊπῦ οἱ 1ης. καταστρη- 
νιᾷν 15 ποῦ {οππᾶ εἰδενηεταο; 16 πΊΒΥ Ἠαγθ Ώεεη {ογπιεᾶ Ὦγ δὲ Ῥαπ] οἩ 
{86 ΑΠΒΙΟΡΥ ΟΕ κατακαυχᾶσθαί τινος (Ἀοπῃ. χἰ. 18) {ο ἀϊτεοῦ αἰθεπίίοη {ο 
πο γο]κο ΠΙΟ ΙΠΙΡΟΒΘΒ {1ο τοβίταΙη. Τ1ο βἴπιρ]θ ΥετΏ στρηνιᾷν “ἴο 
ψ/ᾶΧ ΝΑΠΊΟΠ ̓  οσο ἴῃ ἘἨεν. χν]Π. 7, 9: {Π6 πιείαρποτ 15 ὑμαῦ οὗ ἃ 
γοιπρ απίτηα] ὑγγίηρ {ο [τες 1686] ἔτοτη ἴ]1θ ΥοΚκθ, δι)! υθοοπ]ΙΠρ τεβίἶνθ 
(ιτοιρ]ι 108 Γά1ΠΘΒΒ οὗ 119. 



ν. 14.] ΝΟΤΗΝ. 83 
τοῦ Χριστοῦ. ΟΠγῖδύ 15 ὑπ Ἠεανεπ]γ Ἐτίάθφτοοπ], αρϑίηβῦ Πόσα 

{6 ἀθβίτο οἵ τ6πιαττῖαρο (1 να] 1η ΟΥΑΙ ΠΔΥῪ 68868 1Π {19 ΦΌΒΘΗΟΘ οἵ τε]]- 
σίοας ἑηπαβειηεηί», 1 οι, να], 99) 15 8Ώ ὉΠ 1 [Ὁ] Π655; 6ΥΕΠ {Π6 τοῖς] 
ἴο ΠΙΩΥΥΥ ΑΠΟΊἴΠΘΥ 15 {ο Ὀ6 {8169 {ο {με συνθήκη πα ΟἨτ]βί, συ] ἢ ἴ]1εγ 
πηθᾶθ πΏΘη {πογ απἀετίοο]ς ἴμθ σα ον 5 οὔῇσθ ἃ5 ἑνὸς ἀνδρὸς γυναῖκες. 

12. ἔχουσαι κρίμα, λαυΐπιῃ }ιάφεπιεπέ: 1.6. ἴπεγ ατα 5ο]{-οοπάεπηποαᾶ, 
ἔχουσαι θοῖηπρ α]πιοδύ θα πΙνθ]επῖ {ο ἑαυταῖς παρέχουσαι. ΟΡ. υ. 20 απὰ 
Ῥοπῃ, χι]. 9. 

ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν, Φεσαιιδε 1]ιει Ίιαυε πιαῖο υοἱᾷ ἐ]ιείγ 
ἢγϑὶ Γαἰέ]ι, 50. να η ἨεατεΠΙΥ Βτϊάδρτοοπι, πίστις 15 ποὺ ΟΠτΙβΙαη 
{α1{1, θαὺ ἴπο Ῥριεᾶσε ΙΥΠΙΟἩ ΠΟΥ απἀετίοοἷκ οὐ Ῥοῖπρ εητο]]εά ἴῃ {πο 
χηρικόν (ορ. Ἠεν. 11. 4). ΈΤηετε 15 πο {ἐποαρΗηί, οὗ οοσβε, οὗ {πο Ρ]εᾶρε 
οὗ {αϊ(Π{α]πεβς {ο πο ᾖΠγεί Ὡπβραπᾶ; Ἠε 15 ποῦ ἴῃ ᾳπθβίΙΟΏ. πρώτην 15 
αβεᾶ, 88 οοππποπ]γ ἴῃ Ν.Τ. ἄτεεῖς, ου προτέραν (6.6. Αοας 1. 1). 

19. ἅμα δὲ καί, Ιηἰχοᾶιοῖηρ {πθ βεοοπᾶ 188ΡΟΗ ΤΟΥ ἴπθ εχο]αδίοπ οἱ 
γοιηρ πΟΙπεΏ {ΟΠ {ηθ οτᾷετ οὗ “να ον. 

ἀργαὶ μανθάνουσιν κ.τ.λ. ΤΠ ὑταπβ]αθίοη 15. ἀοαλοί[α]. Ίο πιαγ 
οοηβίγαθ (α) θεῖπα {αἶε, εί Ῥίσ]ι ιρ ἱπι]ογπιαίίοπ, 85 ὉΠΟῪ σο αροιπῦ 
{τοπη Ώοπβθ {ο ποῦβθ ὧσ,; ΟἹ, “1Π 16]6 1655, ΠΟΥ 816 αἱπαγς ]εατηῖης,) 
Ῥαΐ πούῃϊηρ οοιηθΒ οὗ 10. ΤΠΙΒ ποτ]ᾶ Ὀ6 οοπιραταβ]θ 6ο {Π8 γυναικάρια 
οὐ πάντοτε μανθάνοντα οὗ 2 Τίτη. 11. 6, 7. Βαύ (1.) 0815 15 {ο ἴδ Κα μανθά- 
νειν 1Ώ 8 Βουηθηδὺ {οτοεᾶ τῶν, απᾶ (1.) {Π6 διη 6515 1 {Πο πεχύ 
ΟΙδ58 15 βρο!1{, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ κ.τ.λ. Τῦ 15 Ὀεί{θγ {ο τεηᾶθχ 
νὴ ἢ πο Α.Υ. απᾶ Ἠ.Υ., (0) {ει ἴεαγπ. ίο ὂε ἰάϊο, φοΐπα αὐοιίέ /γοπι 
Ίιοιιδο ἰο Ἰιοιδα, 8ο. ἴῃ πο ἀϊδοπαγσο οἵ {Πεῖτ α]]οζίεά πηϊηϊβίταδΙοΏΒ. 
ΤΠεϊν παπί οὗ εοὈτιείσ απᾶ βἰεαάίπεςδβ ππαΣ ]ειᾶ {παπα {ο τι88 {πεῖγ 
ορροσίαπΙες οὗ αβεία]ηθββ 85 Απ εχκοαβο Τοτ Ιάἱεπθξ απά σοβ5ῖρ. 
ΤῊ15 οοπβίτιοίΙοη οὗ μανθάνειν 15. ποὺ πυ]ποαί ρατα]]εὶ, α]Πποιρ] 
πΏπραα]; 6.5. Ε1ε]ᾶ οἰθβ 0Ἠ178. 1χ. 259 Β εἰ ἰατρὸς μέλλοις μανθάν ειν. 

ἀργός 15 πού ουμα 1ῃ δύ Ῥαπ] 84Υθ Ἠετο απᾶ οὐ ΤΊ|ὺ. 1. 12 (π 8 
ᾳποίαίοπ), Ὀαὺ 19 15 ὃ ΤΙΧΧ. ποτᾶ. 

οὐ µόνον δὲ...ἀλλὰ καή.... ΤΗ18 15 α τορα]αῖ Ῥατπ]ϊπο οοηβἰτασίΙοη; 
οἱ. 5ος. πα, Ἡ, 

φλύαροι, (ατγιζοι8, ἑαξέϊογ8. ὍΘ Ἠ8νθ φλυαρεῖν ἴῃ 8 ΦοΒη 10, Ὀαΐ 
φλύαρος (ΟΠ 06 ἴῃ ΤΙΧΧ, αἱ 4 Μαοο. ν. 10) ἆοες ποῦ οσοσαχ ΘΙΒΘΤΏΘΙΘ 1η 
ἴπε Ν.Τ. 

περίεργοι, δι5ηδοᾶΐ6». Οἱ. 2 ΤΏΘΒΒ. 111. 11 μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ 
περιεργαζοµένους. ἘΟΣ περίεργος (ἨΙΟὮ 18 ποῦ 8 ΠΙΧΧ. ποτά, απ 15 ποῦ 
πδεᾶ ΘΙ μου ἴῃ Ρύ Ῥαι1) ορ. Αοίβ χῖχ. 19. 

λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα, 5ρέαλῖτι ἐιίπῃς το]ιέσ]ι έ]ιει οιιφ]ιέ ιοί. Ἐ]αῦ 
15, ἲΠΘΥ το 1ε]γ {ο πια]κθ πηΙΒεΠΙαΕ, οαΙΥΥΙΠσ ἔσο Ώοιβο {ο Ἠοιβθ 
Ῥτϊναίο πια {ζ6τβ πΠΙοὮ Ώ8υθ 9οΠ1θΘ 6ο {πὶ Κπονγ]εᾶρο πῃ ἴ]θ οοιβθ οί 
{Π6 11} οβ]οῖα] νἰς]ζς. 

14. βούλομαι οὖν, 1 ἀεείγτε {]ιαγε]ογε: ΠΊΟΤΘ ἀθβπ]ίε {Ώβῃ θέλω, 85 
εχργθββίνθ οἳ ἃ βρεοῖα] εχετίΙοη οὗ ψ]]. ἈῬ6θ οἩ 11. 8. Τ]ο οὖν ταίθΓβ 
{ο Ὀοί] ἴλθ τεΒΒΟΠΒ ββείσηεᾶ (ου. 11- -19) {οι πο ππβίπεββ οὐ γοπησ 
ΜΊΔΟΥ ΤΟΥ {Ώθ ογάο υἱάιιαγιη. 

Ε 2 



84 1 ΤΙΜΟΤΉΥ. [ν. 14--- 
νεωτέρας γαμεῖν, ἐπαὶ έ]ιο γοιι/οΥ πτϊᾶονβ πιατγή. Το οοπ{οσέ 5πρ- 

βερίς {μα 10 15 εβρεοῖα]]γ γοαπρ ιοἱᾷοιοε ὑμδῦ αγε ἴῃ {π6 ἐοασ]έ οὗ ἴ]ιο 
Ἠτίίθτ; Ῥαΐέ ηο ἀοαὈί πο αἀνίοο ποπ]ά αρρΙγ {ο γοαΏς ΝΟΠΙΕΘΏΠ ἴῃ 
6επετα!, 88 πε Α.Υ. 566ΕΠ15 {ο δι 16, γαμεῖν πιαΥ Ὀ6 πβεᾷ οἴίμοαι οἵ 
Βγεί οὐ οἳ βεοοπά ππβττίασες; ορ. 1 Οοτ. τν. 9. 

τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, εαν οἰάγεπ, γιῖε 1Πιεῖγ Ιιοιδε]ιοῖ. 
ΚΝεϊίποετ οἱ {ποβο πγογᾶς 15 Γοαπᾶ ασαῖη 1Π {πο (τεε]ς Β1]6, θα πο Ἠανο 
τεκνογονία ἶπ 11. 16 δα οἰκοδεσπότης ἴῃ. π6 (οβρε]5. ΤΠ τὶσΏί οτἆει- 
Ίπσ οὗ {ο Ποπβεπο]ᾶ 18 α Τ6ιΥ Ἱπιροτίαπό ἀπίγ 1η ἴμο νίου οὗ {88 
ΤΟΥ; ορ. 11]. 4, 19. 

μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι, ϱἴυο πο οοσαξίοπ; ορ. 2 Οοτ. Υ. 19. 
τῷ ἀντικειμένῳ, ἰο ἴ]ε αἀυεγδατὴ, 59. πού Βαίΐαη, θὰ Ἠπππαη δᾶγου- 

εατί6ς5 (ἀντικείμενοι, οὗ ΝΏΟΠΙ {676 8.6 811 ἴοο ΠΙΔΠΥ, 1 ΟὐΥ. αν]. 9; 
ῬὨ1]. 1. 28: ορ. ΤΙ. 11. 8) πο 8.6 τετ τοϑαγ {ο ἢ πᾶ {αα]θ. ΟΡ. 111. 6. 

λοιδορίας χάριν, /07 τευτΐπρ: ορ. ΤΙ. 11. δ. λοιδορία ἆοθβ ποῦ ΟΘΟῸΥ 
ασαῖπ 1π δὺ Ρϑὰ], Ῥαῦ 1ὖ 15 ἃ ΤΙΧΧ. νοτᾶ; ορ. 1 Ῥοῦ. ΠΠ. 9. 9 Βᾶγθ 
λοιδορεῖν 1 095. ἵν. 12, απᾶ λοίδορος 1 Οοτ. τ. 11, νι. 10. 

1δ. ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ, 7Ὁ7 αἴγεαᾶψ 8οπιε 
ατο {ιγπεᾶ αξἰᾳο α[ίεγ Φαΐαπ. Το 5αρροτύ 815 αἄνῖοθ (βούλομαι κ.τ.λ.) 
Βίέ Ῥαιὶ αἀάπσθϱε {πο πεϊσπἰίγ ατραπιεηῦ οὗ Ῥαξῦ οχκροτίεηςθ (γάρ). 
Βοπθ οοσ]εδίαςίσα] πΙᾶονβ Ώανε αἰγτεαᾶγ Ῥτοτοᾶ τπηΐϑι μα] {ο {λεῖχ 
Ῥ]εᾶσες {ο ἴπε Ἠεαγεπ]γ Ῥτιάθρτοοπι απᾶ απο {ο]]ογγεᾶ {πο βεάτπσας, 
Βαΐαη. Τί Ώας Ώθευ αγρποᾶ ἰπαί 0815 ἹπαϊΙσαίες ὑμαὺ {Π6 ογάο υἱάπαγιίπυ 
Ὠαᾶ δει 1η οχΙβίεησθ {0Υ ἃ οοπ5Ιάεταῦ]ο 0ππθ, απᾶ ὑπϑὺ {πας {πο ἀαία 
οἳ {πο Ἐρίςί]θ τηἁδί θ6 Ῥοβίροπεᾶ {ο ἃ ρουϊοᾶ 5αΏβεαπεηί {ο δύ Ῥαι15 
Ίαῦοανς; θαῦύ (α) 1 πιαξί Ὀ6 τεππεπηΏεγθᾶ {πῶῦ {χο εχροτίθησθ 6ο πΠΙςἩ 
8Ώρεα] 15 τπαᾶε 15 ποῦ ποοεςββατ]]γ οοπῃπεᾶ {ο ἴπο ΟΠατοἩ αὖ ΕΡΠεεΙΡ, 
Ῥαΐ οκίεπᾶβ οΥ6Υ 811 {πε ΟΠτϊεαπ οοτηπιαπΙΙθς Κπονη {ο δύ Ῥαπ], 
απᾶ (0) ἤδη, ΄αἴγοαᾶν,᾽ ΒΘΕΠΩΒ {ο ἱπαϊοαῦθ ὑπϑὺ {1ο ογᾶθυ δᾶ ποί Ῥεεῃ 
Ίοπςσ οβίαὈ]Ιβ]Ώες], ἔοχ ἀἱδοχάςτβ Ἠαᾶ ατίδεη Ῥεΐοτο ποὺ πα]σΏῦ παατα]]γ 
Ἠανο Ῥοεπ εχρεςσίεᾶ. 

ἐξετράπησαν, 1.6. ΒυγοΥγ θα {τοπ {με ραΐἩ οὗ νΙχίπθ. 8.866 ποίθ οἨ 1. ὅ. 
ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. Ορ. Αοΐς χχ. 50 (ἴῃ {ο βροεσ]λ οὗ δύ Ῥαπ] ἴο 

86 Ἐρηθβίαη 6]. 618) ἀποσπᾷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν. 

16. εἴ τις πιστὴ κ.τ.λ. ΤῊ15 πιαΥ Ὀ6 εἴίμεχ (4) ἃ τορεἰϊθῖοη οἵ {86 
ἰπ]απούϊοη οὗ ου. 4, 8, ἴπθ ἀπίγ Ὀαεΐπρ ποὺ ἀεβοτ]ρεά 85 Ιποιπαρεηί ΟΠ 
αἲῖ τε]αί1νθ», απᾶ ποῦ ΠΠΘΤΕΙΥ ΟἹ ομϊ]άτεη απᾶ ρταπᾶσμΙ]άτεα; οἵ (0) ἃ 
ἀἰτεοθίοπ 85 {ο {π6 τπαΙη{εηαησθ οἵ {Ποβο ΥοπηΠΡοΓ πΙάοΝΒ πο ἄο ποῦ 
ΥΘΙΙΔΥΥΥ αηΏᾶ πο 816, 1Π νΙτίαθ οὗ {Πεῖχ αρο (ου. 11---19), ἱπεΙΙριρ]θ {ου 
εἀπΙΒΡΙΟΏ {ο ἴ]θ χηρικὸν τάγμα. Τῦ ΔΡΡΘΆΥΒ ΓΤΟΠ {π6 οοπ{εχύ {λαῦ (0) 
45 ΠΊΟΥΘ Ῥτοβββ]ε; θαὺ ἴῃ απΠΥ 68896 {οχο 15 ἃ ἀἰβιοπ]{γ ἴῃ πιστή. ποτε 
ΒΘΘΙΠΒ ΠῸ ΙΘ8ΒΟΏ ΜΏΥ Γόεπιαῖὶε τε]αίῖνας 5Ποι]ά Ῥα ππεπ]οπεᾶ {ο ἴ]α 
οχο]αβίοΏη οὗ πιαῖο; απᾶ γαοῦ (566 οτ]σαὶ ποίθ) πο ουιἆἀσπορ [οτ ἴ]ιο 
οπιΙββΊοΏ οὗ πιστὸς ἤ ἶ5 ἴοο πεΙβΠίΥ {ο Ὀ6 βεί 85146. 

ἐπαρκείσθω. ὮΘ6ο οπ]ἶσοα] πούθ, απᾶ ἔου {πο γγοχᾶ 566 οἩ ο. 10. 
αρείσθω. Τε οἰαββίοβ] ἴΟΥΠα 15 βαρύνει. ὉΡρ. 2 Οοτ. 1, 8, ν. 4: 

1 658. 11. 9 ἄσ. 
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11. 17---95. ΤῊΝ ΡΙΑΝΙΤΥ ΑΝΡΌ ΤΗΕ; ΡΙΒΟΙΡΙΙΝΗΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΒΕΒΒΥΤΕΈΒΑΤΕ. 

11. ΤΠ πρεσβύτεροι Ώετθ 816 πού πο εἰζεν πιεπ (85 ἵη υ. 1), Ὀπιὺ {Π6 
Οµατε] οεβοῖα]ς πο Ῥδαχ ἐπαῦ Ἠοπουιταβ]ε π8Ίηθ. ἘΤηεῖτ ἀπιῖες απᾶ 
{πεῖν τε]αξϊοη {ο ἴ]θ ἐπίσκοποι Ἰαγο ατεαᾶνγ Ὀθεη ἀἱδοιβδεᾶ 1ἢ {πα 
Ππιγοᾶισἑίοπι, οἩαΡ. ν., δια 10 15. πΏΠΠΘΟΘΒΒΔΣΥ {ο τερεαί δύ πας ἴῃοατο 
βα1ᾶ. 

οἱ καλῶς προεστῶτες κ.τ.λ. ΤΠ επιρΠαβὶς 15 ΟΏ καλῶς : [Π6 Ρτεβ- 
Ὦγίόθυς ΤΟ ῬγοβῖΙᾶθ 1υοἰῖ ατα {ο 6 δοιγέοα τωογί] οἱ ἀοιιθίε ΠοπΟΊΙΥ. 

" ΤΉΡΥΘ ἶ5 πο ἀἰβίιποίίοη βπσσεβίθᾶ Ὀείπθεη πο οἶαββδθ5 οἵ ΡτοβΏγί6Ις, 
βοτηθ ὙΠῸ τα]ο αηᾶ 50116 ΥΠΟ ἆο ποῦ τα]ε; γε 156. ἴπο ποτπια] ἀπίγ οἵ 
{6 πρεσβύτεροι ἴῃ ἴπθ βοοΙθῖΥ ἩΠθτο ὑΠ6Υ 816 Ῥ]αοεᾶ. ΤΏΙΒ 11 1 Τη6Ρς, 
ψ. 19 [Π6ὺ 816 οα]]οᾷ προϊστάμενοι ἃ ἃ. 8ΙΠΗΙ]8Υ ΙΠ]ΠΠΟΙΟΩ {ο ἴλο 
ΟΠατοὮ 15. σἵνεηπ: εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους 
ὑμῶν ἐν κυρίῳ κ.τ.λ. 

διπλῆς τιμῆς. “Ἠοποαχ ἴο πΠοπι Ἠοποιχ 15 ἀπθ᾽ 15 δὲ Ῥαπ]ς 
σοηετα] Ῥτϊποῖρ]α (Ῥοπι. χΙΠ. 7), απᾶ {185 τιµή πιαΥ Ἱπο]αᾶς πααθεγία] 
βαρροτί; ϱΡ. τίμα ἴῃ τυ. ὃ 899ἱθ6, αηπᾶ ος 186 οὗ /ιοπογαγίιπι ΤΟΥ ἃ 199. 
ΤῊ οοπηεοίῖησ Ππ]ς Ῥεύψεαπ Όυ. ὃ---16 απά ου. 11-25 151 {1118 ποτὰ 
τιµή. ΤΠο πιαϊπίθηβηος οἳ ἴπο τατῖοας οἰβεβες οὗ ἃ ΠΘῪ βοοΙείΥ 15 
αἱ ναγ5 α πιαζίεγ ΓοΥ πηοδί απΠχίοις οοηβΙάεγαῦΙοη»; δύ Ῥατπ] Ετεῦ ἀεα]ς 
ἢ ἴπο σ85ο οἱ {6 ιοἰᾶοιος, απᾶ ἴπεη ὮΥ ἃ παίπτα] ὑγαΠΒΙΠΟηΠ ΡγοσθθᾶΒ 
{ο πηΘΠ{ΙΟΏ {Π6 Ῥτονίβίοη {ο Ὀ6 πιαᾶο {οΥ {πε Ργοδύμίεγ. Ἡε 15 ἴπαβ 
Ἰεᾷ οη {ο ἀἱδοιξς {λῃαῖτ αἱρτπῖσγ απᾶ {πεῖτ ἀἱδοίρ]Ιπθ. ὨοιθδίεΏοποπττ, 
1.6, απιρῖο Ῥτονϊβίοη, πηἁςδῦ Ὦο αηβδιατεᾶᾷ ἴον ἴπαπα; διπλῆ 18 ποὺ {ο Ῥο 
{α]κεη 85 εαιΙνα]επί {ο ΄ ἁοιρ]ε οὗ {πε ΒΗ1Π ραῖᾷ {ο πΙάοσΒ, ΟΥ 1Π ΑΏΥ 
ΒΙΤΩΙ]άΥ γῶν, Ὀαῦ πψιὐὺποαῦ δὴν ἀθβηῖίο ΠΌΤ 6 1108] 1Θ[ΕΥΘΏΟΘ. ΟΡ. 4ροϑί. 
σοπεί. Π. 28, 

μάλιστα οὗ κοπιῶντες κ.τ.λ. ΤῊΘ Ῥτίπατγ {απούίοη οὐ Ῥτεδυγίενς 
15 {ο Όθεατ τα]θ ἴῃ {πο βοοϊείγ, θαὺ ποθ πμο, ἴῃ αἀάϊθίοη, {αῦοιγ ἔπ, έ]ιε 
ιοογά απ πι ἐοασλῖπᾳ 8τθ δβρεοϊα]1Υ {ο ο Ἠοποιτεᾶ αὖ {Π15 βίασο οὗ 
{6 ΟΠατομ’ς ΠΕ. Τεασβῖηρ [61] πιοτο απᾶ ΠἹοτε {ο {16 πρεσβύτεροι 48 
{μ6 οἵῆοθ οἱ {με Ἐιναπρε]ϊδύ οεββεᾶ. Βαΐῦ ετεη 1 ΟΥρτίαπ (Πρίςί. χχὶσ.) 
Ῥγοβυμίογί ἀοσίογεδ τε πιεηθ]οπεᾶ, ΟῚ ΙπᾶϊοαίθΒ (αῦ {πετο πεγε 
ΒΟΠ1Θ ΡΥΘΒΩΥί{ΕΤΡ ἴῃ Ἠ15 ἄασ πὸ ἀῑά ποῦ Ῥε]οτς {ο {Π6 οἶαξς οὗ {6αςἩοίβ. 

ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ, πι ἐπ6 ιυογᾶ απιᾷ ἴπ ἐρασ]ιῖπις. λόγος 18 Π6 
Ῥϊνιπο Ἠἡοτᾶ 0 {μα ῬτοβΏγίθΥΒ, 85 σοοᾶᾷ Ῥ88ίοΟ15, 8Υθ {ο ἀα]ναυγ {ο 
868 εοια]8 οὗ {παίν ἤοο]ς; διδασκαλία 15 ὑπ6 Ιπβίταοθίοη, αἀάταββθᾶ {ο {μα 
ΤΘΔΒΟΏ ταίῃον ἴπαη {ο {πΠ6 Ἠεατί, πο] νο 161} πηθββαροθ 15 ο Ὀε 
εοοοπιραη]εά. ΟΡ. Βατπαβαβ 8 19 διὰ λόγου κοπιῶν. 

16. λέγει γὰρ ἡ γραφή. Τ]]56 15 {Π6 ογάίπατγ Ῥαπ]]ϊπο Γοτηα]α οὗ 
οΙζα/1οπ {Τοπ1 {9 Ο.Τ.; 566 Ώοπῃ. 1ν. 8, χὶ. 2; α]. ἵν. 90. 

βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις. Τ]ιοι ε]ιαῖέ ποί πιιβεῖα ἴ]ιο ο 1υ]ιοιι ια 
ἐγεααεί]ι οὐ ἐΐι6 εοτπι, 8, οἰ ια 1οη οὗ Ώεαί. χχν. 4, αρρ]ῖεᾶ 1π ἃ 5οπιθνΏα 6 
ΒΙΠΙ]8Υ ἵναγ ὮΥ οὐ Ρατ] αὖ 1 Οοπ.1χ. 9. Νο {ο Ἰαίίου οἳ {πο Ίαν οπ1γ, 
αὶ πὴ Ῥχγοβά πποτα] ρτποῖρ]θ Ῥεμῖπᾶ 16 15 Ἠετο αρροα]εά {ο Ὦγ ἴλθ 
Ῥοβ/1θ, 



86 1. ΤΙΜΟΤΗ͂Υ͂. [ν. 18-- 
καί, Αξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. ΤῊΪΒ πηαχίτῃ 0005 ηο- 

ΝἨετε 1Π {με Ο.Τ, α](ποαρΏ πε Ρτίηοῖρ]θ Ιπνο]νθᾶ 15 οξίοη οπαποϊα{θᾶ, 
6.5. αὖ Τεν. χἰχκ. 19: Ῥουΐ. χχῖν. 14. Τὸ 068 οοοιχ νετα]]γ 1Π Τιακο χ. 
Τ (ορ. Μαϊ. κ. 10), ἵπ {πο τεροτί οὗ οαχ Τιοχᾷ)5 «Ἰατρο {ο {Πο Βετεπίγ 
ΠΟΥ Ἠο βεπί ἕουίῃ ; απά 10 ηαβ Ῥεεη 5οπιθίίπιθς ὑπουρῃύ (α) εῑιαῦ {πο 
ΥΙΟΣ οὗ [815 Ἠρίδί]ε Ἠετο αΏροα]5 {ο δὲ Τιακε’ς ἄοβρε! 85 ἡ γραφή. 
Ῥαΐ, 6τεη 1 γα Ῥ]ασθ {πα Ερ]ςί]θ οαΐβιθ 50 Ῥατ]”5 Π{οίῖππθ, νο οαηποῦ 
Ῥτίης 1ὖ ἀοπῃ ἴο ἃ ἀαίθ ]αΐο εποασ] {ο ῬογπηΙέ 5 {ο ἐΠ]π]ς οὗ ὑπ δα Ποῦ 
οἶήτσ Πο Βγπορίϊο (ΔοβΡε1Ι5 ἃ5 Βοτίρίατο, 1Ώ {θ βαπηθ Ὀτθαί] ππΙΏ ἴ]ο 
Ο.Τ. (δὴ) Τὸ Ἠαβ Ὀθεη 5αρσοβ{εᾶ, ασαῖη, ὑπαῦ δὺ Ῥατπ] Πού αποίθΒ ἃ, 
πγθ]]-.Κπονη βαγίηπςρ οἱ {πο Τιογά τ ΠΟ που] {οτ Ἠϊπι Ἠανο 8411 {πε 
απἰοτΙ{γ οὗ ἡ γραφή. Βαΐ ἴταο 85 {Πῖς τα Ῥθ, πε οϑὴ Ἠατᾶ]γ οοη- 
σαῖνθ οὗ Ἠἶπα α5 Ιπίτοάποίῖηρ 516] ἃ βαγ]ηρ ὮΥ ἴπο Γοτπηπ]α λέγει γὰρ ἡ 
γραφή, γραφή Ῥεῖπς τεβεττεά Ὦγ Ἠϊπι {οχ {πε Βαστεᾶ Ο8ποπ οὗ {με Ο.Τ. 
Απά {]ογθίοτθ (ο) γχ οοπο]αᾶο {παί {Πῖ5 ορεπίηρ ἔοτπια]α οπ]γ αρρ]ίες 
{ο ἴπο αποία{1οη Γγοπι Ώειὔετοποπηγ, πα {λαῦ [Π6 πγοτᾶς ἄξιος ὁ ἐργάτης 
τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ τα αἀάθᾶ Ὦγ [Π6 πτ]ίεγ Ὦγ ναγ οὗ εχρ]απαίοη απά 
οοπῄτπηαίΙοη. Π πιαγ νε]] ο ἐπαὺ {115 παδ α {απηϊ]ατ ΡΤΟΥΕΤΕ, 
αρρεα]θᾶ {ο Ἠετο ὮΥ δύ Ῥαπ] 85 16 πας αρρεα]εᾶ {ο ὮΥ 86 Τιοτά ἴῃ τηε 
Ῥαββασε αποίεᾷ {τοπι δῦ Ἰμακθο. Με Ἰαγο, {ος Ιπείαησθ, ἴῃ Ἐατίριᾶςς 
(11168. 191) ἃ. βἴπαῖ]αχ ὑποιρηῦν: πονοῦντα δ᾽ ἄξιον μισθὸν φέρεσθαι: απᾶ 
ασαῖη ἴῃ Ῥ]ποσγ]ᾶες ΕΥ. 17 μισθὸν μοχθήσαντι δίδου. ὥὅτποι η οὐτῖοας 
Ῥτϊποῖρ]ε οὗ παύασϑὶ 7 ϑύϊ06. ΤΠΕΥ 0Χ06}} Ἠανθ {8ΚεηΏ ἃ Ῥτοτετρία] {οτηῃ. 
50 Ῥαυ], 1 εποτί, ατδί ααούθβ ἔοπι Ώθα0. χχν. 4, απᾶ ἴπεη αἀάς 4πᾶ 
[ας φοιι Κηοιυ] ἐ]ιε Ιαῦοιγεγ 18 τοογί] οἱ Ιιῖς Πῖγε. 

19. κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν κ.τ.λ. ἀφαϊπεί α Ργεεῦγίογ γοοεῖυε 
ποΐ απι αοσιβαί{οἸι επεερί ἄς. κατηγορία δι παραδέχοµαι 818 ποῦ {οαπᾶ 
1η δὲ Ρατ] τησ οαὐβιαθ {1 Ραβίοτα]ς, Ὀιπί ἴΠεγ 816 ΟΟΙΗΠΙΟΠ 
ποτᾶς, α]ίποασΏη {Π6 {ογπιεχ ἆοθς ποῦ Ώαρρεηπ {ο οσσιτ 1Π {πε ΤΙΧΣΧ. 
Ὗγε Ἠαγνε κατήγορος, κατηγορεῖν {τεαπθη{1γ ἴῃ {πο ἄτοε] ΒΙΡ]ε (6.5. Ώοπῃ. 
1, 15). 

ἐκτὸς εἰ μή. Ίε Ἠατε {15 Ρ]εοπαδίῖο {ογπα οἵ πορϑίϊοη αὖ 1 69. χὶν. 
ὅ, αν. 2; 10 15 ΤΑΊ] ΟΟΠΙΊΠΟΠ ἴῃ ]αΐ6 τυ] 5 ΒΌΘΉ 8.5 Ῥ]πζατομ1. 

ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. ογαβ {ακεπ ἵπ δαΏείαποο ἴγοτη Ταῦ. χἰσ. 
15: ορ. Ώεαῖ. χυ]. θ. πο ρεπετα] Ῥτίποῖρ]ε 15 αρρεβ]εᾷ {ο 07 Βΐ Ῥϑὰ] 
ἴῃ 9 ον. κΗΙ. 1, Ὦγ οἳχ Τιογᾶ 1π ομπ νΗΙ. 17, απ 4150 ἴῃ Ἠεῦ. Σχ. 28. 
Τη {οχοο οὗ ἐπὶ 15 Πατᾶ]γ ἀοπρί[α]. ΤῊ απα]οσγ οὗ 2 095, χη]. 1 
οοπβτΏΡ {π6 {γαπβ]αίίοη οὗ ἴπο Ἡ, Υ. αὐ ἐπα πιοιί]ι οὔ, ΨΠΙο] 15 {Π6 
γηθϑηΐηρ οὗ {πο Ῥτγεοερί 1π 108. οτἰρίπα] Ῥίασε ἵπ Ῥετπί. χὶχ. 16 ἐπὶ 
στόματος δύο μαρτύρων κ.τ.λ. Απᾶ πε αἄορί {18 τοπάςτΙηρ, α]ίποαρ]ῃ 
στόματος 15 ΟΥ̓ 6 ἴῃ {1ο Υ6Υβθ Ῥε[οτε 18, απᾶ α]ίποασ] ἐπὶ νι {μα 
σεη. (85 1π 1 ΟὐοΥ. Υἱ. 1) ϱἶνεβ ἃ ϱοοᾷ 86Η88, ἴτι ἔιε Ῥγέδεπισε οἵ, οοταπι. 
ΤΠ Ῥγεοθρί 18 Ἠ6γο ΙΠ{ΘΤΘΡΙΙΠΡ, α8 πιατκΊης [Π6 Ῥερίηηίησϐ οἳ ΡΥΘΒΡΥ- 
{οτα] ἀἱροίρήπο. ΤΙπιοί]γ 15 ἀἰτεσίεᾶ, ἴῃ οτε {ο αγοῖᾶ αΏγ ε]]σι{εςδί 
Ιπ]αβ[σθ, Το Εο]]ού/ {Π6 Ῥτοσεάσεπίβ οὗ {πο οἱᾶ Ίαν ἵπ ἨΙβ6 βαρετνίβδίοη οὗ 
πο ΟΠ αὖ Ἐρηπθβαδ. Τὸ νΙίπαββες αὖ 1εαβδύ πιαδύ ρὶνο ενἰᾶεηος 
1 οἴιαγρος αραΙηπβί ἃ ῬτοβΏγίοχ ἃ16 {ο Ὀ6 επ{ετία]πεᾶ. 

1 5306. ΤθίββΠΙΛΗΠ, Βἰθεϊκίπαίσπ, Ὁ. 110, πιο Ρροϊπύς οαὖ {Παῦ ἐκτὸς εἰ μή 18 
{οαππά ἵπ 8ῃ Ιηβοτ]ρίίου οἱ Μορβαθβυϊ ἴῃ 11618, 
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20. τοὺς ἁμαρτάνοντας. ΤὮΟΒΘ Γουμᾶ ΒΙΠΏΙΗΡ, 50. ἴλο ῬτεβΏγ{6τβ, 

πι φ]οςθ ἀβοίρ]ίπο ὑπὸ ΨΊο]ε βθούϊοη 15 {αΚκεη πρ. ο 8150 ἐνώπιον 

πάντων ἄοοφ ποῦ Ίπθαπ ὑμαὺ {πο 016 οοηρτορα{6ίοη 18 {ο Ὀ6. αββεπαρ]εά 

ΝΝΗΘΏ ὃ Ῥτθβυγίευ τεὀθῖνες χουακα, Ὀταίέ ἴλαῦ 86 5οηίεηπσθ 508} Ὀ6 

ἀε]ινοτοά ἴῃ ο Ῥχθβοποθ οἱ 81] 5 «ο-ργεεῦμίετε. Τ]ε 988ε 15 απ]ίθ 

ἀἰβετοπέ {ποπι Βα ἢ ἃ ο8δο 85 ὑπᾶῦ οοηίθιηρ]ατθᾶ 1π Μαί(ί. χνΏῖ. 16: ΤῸΥ 

ὍΠπποῦγ ση] δοῦ, ποῦ 88 ἃ Ρεϊνα{ο Ππάϊνία πα], υπό 85 [Π6 τορτεβεη{α{]νθ 

οἵ {πο ΟΠατοΏ απᾶ ἴπο οβοία] σαατάἶαη οἱ 105 ἀἱδοΙρ]ίπο. 

ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν, ἰ]αί {]ιε τεδέ αἴθο (86. ἴλα ΟΥ̓ΠΘΥ 
ῬτοβΌσίετς) πιαψ Ίιαυε ]εατ: ορ. ᾿)ϑαῦ. χΗΙ. 11. ΤΠ δεπύεποθ 15 4ε]ϊνετεά 

ἴπι ριιὺ]ία ἴον ἴλθ 588 οὗ λοβο ἩΠο Ἠεατ 16. 

21. διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. Ίο Ίανε {Π]5 Γογπηπ]α αραῖη 
ἴῃ 9 Τΐτι, 11. 14, ἵν. 1: ιο οΏ]γ οἴμοτ ρίαοε ἵπ δύ Ῥατα] πετ ἴ]θ οΟΠΙ- 

Ῥουπᾷ διαμαρτύρεσθαι οοςΗ18 15 1 ΤΗΘΡΑΒ. 1ν. 6. διά 85 απ, Ιηἱεηβίνθ 
{οτοθ: 1 δοἰεπυπῖι ε]ιαγθε ἴλεε. 

τοῦ θεοῦ καὶ Χρ. ᾿]ησοῦ. Τὸ 15. Ρ]αΐπ ὑπαὺ Ἠδγθ, 85 ἴῃ 2 ΤΊτη. ἵν. 1, 
ταπν]]]ε ΘΠΑΥΡ’5 ΘΒ ΠΟΙ 8 ἴο {πε ποπ-τεραΒΙήοπ οἱ {19 ἀεβπΙ{θ ατθ]ε]ε 

ἄοος ποὺ μοϊᾶ ; {οχ 16 οαηποῦ Ὦο ἀοαθίθᾶ {πΠδὺ Θεός {86 Ῥύεγπα] Εαί]ευ 15 

Ἱπνοκοαᾶ ας ἀἰβυϊποῦ {Τοπι Χρ. Τησοῦς, 8 ἑαάσε οὗ 811 Ιαᾷσες (ὁπ γ. 
27; Αοΐς συ. 81, απἆ 9 ον. Υ. 10). Βαΐ, 85 Ἠ8β Ῥεεπ οὐβεχγαά, βιι ἢ 
απαςῖ-ο(βοῖα] πγοχᾶς 85 Χριστός ἃγ6 οΓίεη αδεᾷ ποια {6 αγί]ο]ο, 1Κ8 
ΡΙΟΡΕΙ ΏΒΙΠΘΒ. 

τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων. Τ16 οοπιπηεη/{α{οΥς οἶίθ πο αρροβῖζε ραγα]]ε] 
{τοπα {οβερβ5 (Β. ο’. 11. 16. 4): μαρτύρομαι δ᾽ ἐγὼ μὲν ὑμῶν τὰ ἅγια, καὶ 

τοὺς ἱεροὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ. ΤῊ ἴοτοθ οὗ ἐκλεκτῶν Ὠ85 Ῥεεπ νατίοιε]Υ 
οκρ]αϊποᾶ. [1 15 ααἰϊΐθ ΠΠΏΘΟΘΕΞΑΣΥ {ο Ῥτῖηρ ἴῃ {ο 1468 οὗ (α) φιιαγαίαπι 
8πΏρο]ς οὗ ρατίοι]αχ οἩπτο]ες, ας 6.5. δὺ Ἠεν. Π. 1. Νοὺ (δ) µη νε 
ΒΌΡΡΟΒΘ {]αί ἐκλεκτῶν 15 Ιπίτοᾶποεᾶ {ο ἀἰδαπσαϊβῃ {]ιθ αΏρε]β Ἡ]ιο 816 
ἴῃ ἴῃο {ποασ]λέ οὗ {πο πητ]έεγ ἔτοπα {πα Γαΐϊεπι βρἰτιζς οὗ εσ1] (2 Ρεΐ. 11, 4: 
Ζαᾷθ 6); ἄγγελος νι πουῦ απγ απαλ[γίηρ ερἰςΠεύῦ 15 οοπβΙςζεπ{]ν α5εά 
{τοασ]οπαί πο Ν.Τ. ἔου [Π6 λοῖψ ϑ5615, δα {π6 αἀά Ποπ οὗ ἐκλεκτῶν 
{οχ {μθ ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ 50} ἃ ἀἰδυϊπούϊοη πγοπ]ᾶ Ὀ6 ἴῃ {818 οοηὐθχῦ οὔϊο5δε 
απᾶ ρταϊαϊουθ. Τὸ βθϑίηβ Ὀείίετ (6) {ο τερατᾷ ἐκλεκτῶν 88 ἃ δύαγα] 
απᾶ Βὐῑῑπο ερι(πεῦ οἳ απσο]ς ΤΟ ἃγ6 ἐπ οποϑβθη, ΠΙΙΠΙΒἴΕΥΡ οὗ ἄοἀ, απᾶ 
πΠο πγαΐοὮ πΙ{] {οηάς Ιη{εγοςῦ οΥεΥ {πε α{ἴαΙχβ οἵ ΠἹΘΏ (1 ΟὐΥ, ἵν. 9: 
1 Ταπα. ΠΠ. 16). 

ἵνα ταῦτα φυλάξῃς, ἐ]ιαί ἴ]οιι οὔδεγυο ἴ]ιεεε ἐ]ήπρα, 5ο. ἴπε Ῥγεοερί5 
αροταῦ {πε {τῖαὶ οὗ ΡρτεβΏγίετΒ {η Όυν. 19, 20. 

χωρὶς προκρίµατος, μηδὲν ποιῶν κ.τ.λ. πρόκριµα δα πρόσκλισις ατθ 
Ῥοΐῃ ἄἅπ. λεγ. ἴῃ ἴμο ἀτοθεὶς Ῥϊδ]ε; πα {οτπιεν 15 βἰτίοῖ]γ ἃ νοῦ πιοάία, 
Ῥαῦ 18 Ώετο πβθᾶ {ο ΘΧΡΥΘΒΒ Ργεσοποθίνεᾶ /πάσειπεπί αρα[πβύ {Π6 αοοαβεά 
οἵ ϱγε]ιᾶϊΐςσα, Δ8 πρὀσκλισις ΙπὰϊσοΒίθ8 ππᾶαθ ραγίϊαϊεψ ἰοψατᾶς οἰ 6. 
5:46. ΤΠ6 βο]επιπΙζγ οὗ 6ο αα]αταίοη τυ] ἢ πΥΠΙΟΩ 0ῃ 8 ΥΘΙΒΘ ΟΡΘΠΒ 
τηβγ]5 μα ἱπηρογίϑηοθ Ὑ ΠΙΟ ὑῃ 6 ΜΥΘΙ αἴίασμΠθβΒ {ο πο ]ατίβάΙοίίοη 
ὑλαῦ ΤΙπιοίἩΠγ 15 νο οχοτοῖβο Ῥεῖης {α]Η]εἆ τὶ απ ορεΏ παϊπᾶ απᾶ 
ψηπυποιί τεβροοῦ οὗ ῬετβοΏΒ. 

22. ΤῊΘ ἐποισῃί οὗ πρόσκλισις οΥ ΡαΤ{ΙαΙΩΥ η Ἠϊ5 ἀεα]ῖπρα υπ] {Π68 
Ἐρηθβίβη Ῥτεβυγίθτς οη ΤΙΠΙΟΙΗΥ8 Ῥατῦ βαρσεβίβ ἴΠθ ΥΑΥΗΙΠΙΡ χεῖρας 
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ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει. (α) Βοπαθ τη θυ ΟΟΠΗΠΙΘΠ{Δ{ΟΥΡ αηᾶ ἃ {θυΥ οὗ ἐ]1θ 
Ταῦτ {αίπετς απάετρίαπᾶ {186 οἳ {16 γεεοποἰϊίπρ ο Ρεπίίεπέ ργεκὺψ οτε 
ὙΠῸ Ἠανο {α]]εη ΙΠ{ο ϱἶπ. Βπαο]Ὦ τεοοοποΙΠαίοη ναςβ ἀοαὈί]εβς αἰθεπᾶεᾶ 
ΜΙ χειροθεσία ἴῃ ΙαΐεΥ 8565 (5686 6.5. Οσρτίαν Ερ. Τ4, ἘΠπι5. Η. Ε. νπ. 
2), Ὀτπί ἴπεγο 16 πο επἰἀεποε ὑμαῦ 15 85 80 αοοαδίοπιεά βαρ ἵπ 
ΑΡροβίο]ϊο {ππθβ, ΠΟΥ 15 χειροθεσία ΟΥ ΑΠΥ βΙπηῖ]αχ Ῥηταβδθ πδεᾶ ἴῃ βποὮ 
α οοπ{οχί ϱἸδεν]οτθ 1Π {πε Ν.Τ. Τὸ 15 Ῥείίΐες, {πεη, (Ὁ) νυ {πο ο8τ]γ 
ἀτεε] οοπιπηθη{α{οΥς (6.5. ΟΠΥγβοβίοπα) {ο Ἱπέετρτεῦ {16 Ιπ]απείοη 35 
το] {επ ]ιαδίη ογάἰπια[ίοπβ. ἐπίθεσις τῶν χειρῶν 16 αβεᾷ οὗ {πα δοὺ 
οὗ οτάιπαξίοπ 1π ϱἩ. 1ν. 14: 2 Τίπι. 1. 6, 5 νε]] 85 οὖ Αοἲς γι. ϐ, χΠ]. 
8; 1π Αοὔβ νΙΠ. 17, 18, 19 οὗ ἱπρατίίηρ ἃ βρεοῖα] χάρισμα, δια ἴῃ Ηεῦ. 
τι, 2 ααἰΐ6 τασπε]γσ (ίποιρβΏ Ῥτοβαβ]γ οὗ Οοπβχπιαοπ). Τῦ “111 6 
τεπιοπιρεταᾶ {ῑπαί ἴπο ΟΠατοἩΏ ἢδ8 βαποθοπθᾶ ἴπο Ιπίοτρτείαίίοη οὗ 
ἴπο πογᾶς πΥΏῖσ] τείθυς {παπα {ο οτάΙπα{ΙοἩ, Ὦγ επιροᾶγίηρ {Πεπα ἵπ πο 
Έπιρεν Οο]]εοί. ΤΠ Ῥτεοερί 15 μι 1η αοοοτᾶαηςσε πΙἩ {πο τα]θ 
αΌοπί ἄθασοις (11. 10) οὗτοι δὲ δοκιµαζέσθωσαν πρῶτον. ταχέως 15 
οχρτθββίτο οὗ ππᾶπο Ὠαρίθ, πΠΙοἩ 16 πΙἹςἩ {ο Ὀ6 ἀεργεσα{εᾶ. 

μηδὲ κοιγώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις, πεῖίεγ ὃ6 ρατία]ιεν οἱ οἰ ον 
πιογι5 5ἱΠ5, 50. Ὦγ ΟΥ̓Δ Πρ ὉΠ ΤΟΥ Ῥ6ΓΒΟΠΒ. κοινωνεῖν ΜΠ ἴμα 
ἀαύϊνο οὗ ἐπ {Πῖησ Βῃδυθᾶ 1η 15 6ΟΊΠΊΤΙΟΠ 1ἢ {πε Ν,Τ', 6.5. Ώοπῃ. χν. 
27; ἁμαρτίαις τεσβ]]5 απἆ 15 Βιρροβίθα ὮΥ ἁμαρτάνοντας οἳ υ. 20. ΤΠΘ 
ΒΘαΌΘΠ66 οὗ {ποισηί 15 685Υ: Ὦο ποῦ ΠΙρΉ]Υ οπ{ετίΒ]η δοοαϑϑ 085 
ασαἰπςί ἃ Ῥτθββγίετ (υ. 19); Ὸ ποὺ Βρ876 τεβιακο 18 Π6 {811 1Ἰηὔο αἴπ{α] 
Παδ1ίς (υ. 20): ΒΘ ποῦ Ῥατίία] (υ. 21): Ώο ποὺ Δα }η10 ἨΙπῃ ὕο {Π8 ΡΥ68- 
Ῥγίεταίο νυηζλοπί ἀπ επαπΙτΥ (υ. 923): Τῇ γοὰ ἆο, γοὰ ϑοοθρῦ ΤΘΡΡΟΠ- 
ΒΙΌΠΙΥ {ο Ἠ]5 ΒΙΏ5, ΙΥΠΙΟΠ, 1Π ἃ ΠΙΒΏΠΘΥ, Υοα Ὠανθ πηβᾶθ Τοῦχ ΟΠ 
(υ. 220). Απᾶ {815 Ἰαβύὺ ρτανο ἐποαρΗί 1εβᾶς ο {ο {μα Ῥειβοπα] παγπίηρ 
σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει, Ίεερ ἐ]/δεί/ Ῥιιγε, 5ο. ῬΌΤΘ 1π {Πε Ετεί Ιηβίαηςσθ 
5 ποὺ Ῥείηςσ κοινωνός οὗ ΑΠΟἴΠΘΥ ΤηΔ 8 ΒΙΠΒ, απά 1η 8 ΠΟΤΕ Ρεηετα] 
τ6ίΘΓ6Πςθ 8.5 πα]]. 83.686 {ογ ἁγνός ποίθ ΟἹ 1ν. 14: {1 σεαυτὸν τήρει ϱΡ. 
2 Οογ. χ!. 9. 

28. ἁγνεία ἄοθβ ποὺ τείε ΟἨΙΥ {ο Ῥοα11γ ΡΣ απᾶ ἀἰδοίρμπο; 1 15 
τα ΠΟΥ οοποεγπθᾶ ΜΠ Ῥτατι{γ οὗ Ιπίεπίοη απᾶ ΕΙΠΡΙΕΠΕΞΘ οὗ 116, 
ΤΗ πιαγ Ἠούψενετ ὍΘ ππϊδαρρτεμεπάεᾶ, απᾶ ο αγοίᾷ αΠΥ παἱβίακθη 
ΙΠ{8γ6Ώςθ ΓΓΟΠΙ σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει 1η ἴ]ιε ἀτεοθῖοπ οὗ απᾶπαθ αβοεί]οίδπα 
{πο Αροβί]ε ρατεπ{λεἰῖοΒβ]Ιγ αάᾶςδ Βε ιο ἴοπφεγ α τοαίεγ-άγίπλεν, διε τι86 
α {{{{16 ιυΐπε ἅο. 

ὑδροποτεῖν (οΏ]γ Ἠοτο 1π ὑπ Ν.Τ., Ὁπό ἃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ που) 15 ποὺ εᾳτ- 
τα]οπῖ {ο ὕδωρ πίνειν; 15 ΠΙΕΒΏΡ {ο ἀτ]η]ς ναΐετ ]ιαὐζέιαῖί, Το ὈΘ ἃ /{οία] 
αὐβίαίποι Γγοπι 1 η6 (ορ. Ώαη. 1. 12 ΤΙΧΧ.). Τηϊς 10 αρρεατς5 Τ1πποί]γ 
Ἰαά Ῥδεπ ({ου βυοῃ 15 0Π6 {οχσθ οὗ μηκέτι; ορ. Ώοπα. νἱ. 6; 2 095. ν. 16), 
ΡοββίβΙγ ΠΟΥ Ἐϊβδεπο ΙΠΠΠΕΠΟΘΒ (666 Ῥ]ϊ]ο ἄε Κις. εοηέ. 4), Ὀὰὺ ΤΟΥ͂Θ 
Ῥτοδαῦ]γ Ὦγ αγ οἵ Ῥτοίθβί ρα δῦ 68 510 οἵ ἀΓΙΠΙΚΘἨΠΠΘΒΒ, ΝΗΙ6Ί {1ο 
Ιπ]αποβίοης ἴῃ 11. 8, 8 βαρροςθύ νγὰ8 ἃ οτγίης εγ!] αὖ Ώρμοερας, 15 {μθ 
ἐπίσκοποι 9 6ιπβε]νθς πεεάθᾷ {ο Ὀ6 νατηθᾶ ασαϊπβύ 10. Ίο Ἠανο οὔ δὺ 
παχηίησς οὗ ἃ Ἰἶκο πηαίπτο αὖ Ἠοπι, χΙΠ. 19: ἄα]1, ν. 21; Τη. 11. ὃς 
1 Ῥου. 1ν. 8. Ῥαί ναί 15. οοπιπιεπάσᾶ {ο ΤΊΤΟΥ 15 {επιρεγαπιοε ἴῃ 
{ο '86 οὗ π1Πθ, πού ἑοίαὶ αὐξίύιεπσο ἴτοπα Ἱδ: οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ, ἴῃ ο0Ἡ- 
{ταρί τι} οἴνῳ πολλῴ ἀορτοσαίεᾶ ἴῃ 111, 8. 
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διὰ τὸν στόμαχον. στόμαχος ἆοθβ ποὺ οσοοἩγ αραϊη ἴῃ {ο ΟὙθοὶς 

Ῥ]1)16, Ότέ 15, οὐ 691156, ἃ ΘΟΠΙΠΠΟΏ ΟΣ, ΥΥ̓ θύβίθ ἢ αρί]γ οἶζες 1)108- 
πὶ Πρίεἰ. 1518, πέπτωκε καὶ ἡμῖν ὁ στόμαχος ταῖς συνεχέσιν ὑδροποσίαις; 
ορ. ΡΗΠΥ Ηἰεί. Ναΐ. ακτπ. 22. 

καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας, απῷ ἰ]ιίπε ο[ί ἱπ[γπιίεε. δὲ Ῥαα] 
1565 ἀσθενεία οἵ Πἱβ οὗ Ώοᾶ1]γ ἱπβτηῖίγ οὖ 68]. ἵν. 19: πυκνός (065 ποὺ 
οσο αραῖπ 1π Ἠϊ5 ]εὐζοτς, Ῥαί ορ. Τιὰκθ Υ. 88; Αοΐβ χχῖν. 20; 2 Μαοο. 
ντ, 8. Τϊπιοί]γ 15 Ἠθγο ἀθβοτ]ρθᾶ 8.5 ἃ πιϑη οἱ θα θα] ἢ, ΓοΥ ΥΗΟΠΙ 
{πῸ αξοθθῖο 116 σοι] Ὦο ἄαπσοτοιβ απᾶ πηπ1ςθ. 

Τὸ 15 οῦνίοτβ ὕο τεπιατ]ς ΠΟῪ ΠπωρτοβαΡ]θ 16 15 {μαῦ ΒΟ ἢ ἃ Ῥτεοαρί 88 
{ΙΒ απᾶ Ιπτοᾶισθάα πας ρατοπ{Πεθϊσοα]]γ, 5Πποα]ᾶ οοσαι ἵπ ἃ {οτρεᾶ 
Ιον. 1ο 2 Τΐτη. ἵν. 15 10 15 α 110016 {οποἩ οὗ ἨαπιαπΙϐγ πΥΠΙΟΗ 15 ἃ 
Ῥονψετ{α] αχραπιαηί ΓοΥ ἴῃθ ΡεΠΠΙΠΕΠΘΒΒ οἱ {πα ΠἨρίβί]ε ἴῃ ΟΠ 16 15 
{οππᾶ. 

Τ]ιο ἁιίη οἱ εαγεΓιῖ επφιιῖγι πίο έλιε εἸιαγασίεγ οἱ ογάπιωιᾶςφ. Ἠ’. 29 
πας ρατεπίΠοείϊσοα], απᾶ {Πο σεπετα] 5α0]θοί 15 ΠΟΥ τοβιηιθᾶ: οματαοίαε 
16 ἀπ/οα]6 {ο ]αᾶσε, {Πετγείοτο ἆο ποὺ (α) ἨββΏ]ψ αοοερί (ο. 24) οἵ 
(Ὁ) ΠαςΗ1γ τείαςε (ο. 25). 

24. Το ανοῖᾶ α {α]βοΙγ {βνοιταῦ]θ εβπηαίθ, ΤΟΠΙΕΙΗΡΕΥ {πῶ 116 
ΒΟΠΙΘ ΤηεΠ)5 8ΙΠ5 4γθ ΠΟοίοτΙΟΙΒΙΥ ενἰάεπύ (πρόδηλοι) απά ἴεαὰ ἴ]ιε τσαν 
{ο αάσοιπεηό (1.6. 6Π6Υ ϱο Ῥείοχο 1]κο Ἠετα]άς, α 16 πετς), ἴμθ 51η8 οὗ 
οὗ" 16η 816 Ἠϊάάεη απᾶ ζοϊϊοιν πο ῬετρείταίοτΒ (1.6. ὑμὶν βῖη ψ1}} 
Βπα ππεη οαί αἲ Ια50, Ὀιπό 16 ἆοερ πού αἰναγς ρτοσ]αϊτη {πο Ιπιρεπά- 
πρ Ιαπᾷσεπιεπί Ῥε[οτεμαπᾶ). Τ]ο Ῥταοθίοα] 1Πΐεγθποθ 15 ὑῃδὺ οης 1Π 
"ΤΙπηο(1ΙΥ΄5 Ροβ]βίοη ἀ816 ποῦ τορί βαύβῆβα ψ 1 ἔοτπια] περαίϊνο ον]άεποθ 
85 {ο {π6 οματαοίθΥ οὗ {Ποβο προη ποπ ὮἩθ αχ Ἰιαπιᾶς; ! ποῦμῖης {ο 
ἐλιαῖν αἰβογθαῖθ 16 ποὺ ἃ βυϊποϊθηῦ σιαταηίεθ, απ]ορ οατεία] απᾶ 
ἀείαῖ]οᾶ οπαπἵτγ Ώας δει πηαᾶς, 

προδήλος ΟΠΊΥ ΟΟΟΌΥΒ αραῖπ ἴῃ Ν.Τ. αὖ ΠεΡ. τῇ. 14, απά 1η ΤΙΧΧ. αἲ 
π|α τ νι]. 29: 2 Μαοο. 11. 11, χὶν. 99. 

25. ὡσαύτως κ.τ.λ. δ αἶθο (δα {815 15 {πο βεοοπᾶ πιαχΙπῃ {ο Ῥο 
τ6ιπθπαΏεγθᾶ 1Π {πο ἀἰασποδίς οὗ οἸατασίατ) ΥΏ]]θ 8οπιο ΚΙπᾷς οὗ ϱοοᾷ 
10ογ]0 αΥὸ πιοίογίοιικῖ ευἰαάεπέ, ἴπετο ατε 8150 σοοα ποτ πἨΙοἩ, (ποσα 
ποῦ οοηβΡρίοποτΒ, οαπποῦ τοπηΒΙπ Πϊάάεη, 1 {111 Ππνεβϊσαὔ]οη 15. πιαᾶθ. 
ΤΠϊ5 πιαχίπι ὙὙ011 ΡΥ ἐὺ Ἠαρίγ τε]οσῖοᾳ ΟΥ οοπάσπιπαθ]οη οἱ 8ΏΥ 
ΠΙ8Ώ, ΟἨ {1ο ρθῶ ὑπαὺ Ἠϊς σοοά Νοσκς 816 πού αρρατεπί αἲ {Π6 Βτοί 
ρΊαποθ, {ΟΥ καλὰ ἔργα 81θ ποὺ αἱήαγ5 ἄοπε ἵπ Ῥραῦ]ο, ἴλοιρῃ ἴλΠεγ 
οαηποῦ Ὀ6 οοποθα]εᾶ {Τοπη ἃ οαγε{α] βου αὐϊην. 

τὰ ἄλλως ἔχοντα, {δε ἐ]ιαί αγὸ οἰ]εγιοίδα, 89. ἴποβο ἐλαί 41θ πού 
πρόδηλα, 85 εχρ]α]πεᾷ 80ογο. 

ΟΗΠΑΡΤΕΗ ὙῈ 

8. Τϊεοποπᾶοτέ 15 αἰπποβί αἶοπο απηοπς ΟΥἾ 168] ο Ιτοτς ἴῃ Ἠ]5 αἄορ- 
ἄοπ οὗ προσέχεται ἴδ τοαᾶῖης οὗ δὲ" ({ογπηετ]γ οοπ]θοοίατεᾶ ὮΥ Ῥεπί]εγ) 
{οχ ἴ]ιο Ὀαίίεν αὐῤθϑίβθα προσέρχεται. 

4. ἔρις. Ῥο ΝΑΚΡΕ, Ὡργρίαηπ απᾶ Ῥεβμίίο Βγτίαο Ὑβς; Ὀαὺ Ώ0(1. 
{86 Τιαὔίη5 απᾶ {ο Ηατο]θαπ Αγιο βαρροτί ἔρει. 1). 4150 μ85 φθόνοι 



9ο 1. ΤΙΙΓΟΤΗΥ. [νι. 
{ΟΥ φθόνος, πΠϊοἩ βαρσοςίς {παί πο εἰπσα]αχγ ας ἴῃ ῬοίἩ 85ος Ώθθη 
οογγθοίθα ΙΠίο {πο Ῥρ]αταὶ ἴῃ οοπ/[ογπαΙῦγ 10} βλασφημίαι ἄο. ΜΏΙΟΗ 
{ο]]ουγ. 

δ. παραδιατριβαὶ οὗ {χο τεοθϊνεᾶ {εχῖ 15 οη]γ {οαπᾶ 1η 6ΟΠ16 ΟΘΌΥΒΙΨΘΒ : 
διαπαρατριβαὶ ἶ5 τοδᾶ Ὁγ ΝΑΤΏΓΑΤΙΡ ἄορ. Οοπιροιπᾶβ οὗ δια-παρα 818 
Τ4Υ6, γὨ]ΟῊ τηαΥ αοοοππ{ ΤΟΥ {με νατιαηῦ 85 ἃ οοττθοβίοη οἳ {Π6 ὈΥΙΤ 1 γ6 
τθαᾶίησ. 8.666 ποίθ ἔπ ἶοο. 

εὐσέβειαν. ΑἰοΥ {18 {ο τεο. ἐεχί αᾶᾶς ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων 
ΜΙ 1), ΚΡ απᾶ Βστίαο Υ88 ; οπι. δ 1), ἴα, Πιαθίη απᾶ Ἐσγρίίαν Υ88. 
566 ποίε {π ἰοα. 

τ. ΤΠ στϑϑαϊηρ ἴῃ {π6 {εχί 15 ὑπαὺ οἱ ΑΕ 171, θαΐ (566 ποίς) 15 
πού ψιὺποαῦ 1πὐγίηβῖ6 αἰ Ποα]γ. ἈἘείοτο ὅτι ΝΓΦΕΚΤΡ απᾶ πιοβί οἳ- 
β1νθς Ιηβεγί δῆλον, 116 Τὸ, τη ΙΠβετῦ ἀληθές. Βοίῃ δααϊίοηβ Ἠαγθ 
Ῥαύγϊβύϊο εαργροτῦ, Ὀὰὺ {πετο οαη Ὀ6 11{{16 ἀοαὈί ὑμδῦ {Πεγ 816 Ο6ΟΥΥΘΟ- 
{1005 οὗ {πο ῬτίπηϊΙἼνο ἰοχύ. Ἡοτί βυρρεβύθα {ῃδὺ ὅτι 15. οΠ]γ 80 8001- 
ἀεπία] τϑρϑύϊοη οἳ {πΠ6 ἰαβῦ ὕνγο Ἰϑύθευβ οὗ κόσμον, ΟΝΝ Ῥεϊηρ τοαᾶ 88 
ΟΤΙ. 

8. διατροφάς. 90 δὲ ΑΤΊ ἔ; Ὀπί διατροφήν 15 5αρροτέεᾶ ὮΥγ ΏΟαΚΡ ἃ στι 
ΘΠ 15 ρίνεη ἃ Ῥ]αςε ἴῃ δγοβίοοιυ απ Ηοτῖ’5 τηατσῖη. 

9. παγίδα. Τ),ἃ απᾶ ἴπο ΟΙά Τατ Ὑβς αἀᾶ τοῦ διαβόλου ἔτοπα 
“στ. ο.» πα, 1, 56. 

11. Ἔεο. ἴεχί Ἠα5 τοῦ Ὀβίουθ θεοῦ η δΓοΟαΚΤΙΡ, απᾶ {15 15 
αἀορίθᾶ Ὦγ Ττερε]]ες απᾶ ρἴτεη ἃ. Ῥ]ασο ἴῃ Ὑλεβίοοίῦύ απᾶ Ἡοτί 
ΠΙΒΥΡΙΠ. ΤἨε ατί]ο]ε 15 οὐρα Ὦγ ΣΑ 17 απᾶ Ὦγ Τιβοπεπᾶοτέ απᾶ 
ΤιβΟἨΤΙΔΏἨΠ. εθ ΟΠ ΤεΙ5ε 18. 

πραὐπαθίαν. ο ΝΑΡ; πραότητα, ἴλα Ππιοτο πδαα] ποτᾶ, 5 τοδᾷ 
Ὦγ ΡοΚ1Τιὲ5. ΗΝ 

12. Α{ί6ι ἥν ἴ]ο τϑο. ἰθχὺ Ἰηςοτίς καί, θαὺ 15 15 οτηϊ θα Ὦγ 811 {πο 
ὉΠΟΪ8]5. 

18. Τιδοπεπᾶοτε {ο]]οπς δὲ απᾶ βοπᾳο Τιαζῖη δα που ϊθ5 ἵπ οπηϊή- 
Ώηρ σοι; 1ἴῃ5. ΝΑΡ.ΚΤΙΡ ἄο. 

Ἠ9{οτθ θεοῦ ΑΡΟάΚΤΙΡ 1ηβατῦ τοῦ, Ῥαί ΤιβομεπᾶοτΕ {ο]]ογίης δὲ τε]θοίς 
ἴπο ατ/]ο]ο. 

Ἐθο. ἰοχὺ Π85 ζωοποιοῦντος ΜῊ δ ΚΤ, Ὀαὺ ζωογονοῦντος 15 ὑπ6 τοδᾶ- 
Ίηρ οὗ ΑΏΟΑΡ 17. 

Χριστοῦ Ἰησοῦ. 50 ΑΡΡΕΚΤΙΡ ἃ απᾶ Ἠατοῖεαη ϑυυΐαο; Ἰησοῦ Χρ. 18 
τθβᾶ 1Π δὲ ἔρ, {ο Ῥϑβῃϊίο Βστίαο απά Ἐσγρίίβη Υθχβίοης. 566 ΟΥ 108] 
ποίθ οἩ 1. 16. 

11. Τήβδοπεπᾶοτε {ο]ονς δὲ ἴῃ τοκᾶῖπρ ὑψηλὰ φρονεῖν, νἩΙοὮ 15. 4150 
Ῥ]αοεᾶ 1π νββδίοοίί ἀπ Ἠοτί5 πιατρίη (ορ. Ἠοπῃ. ΣΙ. 20). ὑψηλοφρονεῖν 
15 τοαᾶ Ὁγ ΑΡΟΕαΚΤΙΙΕ. 

ἐπὶ θεῷ. (1.) ΒΥ ἐπὶ ({οαπᾶ ἴῃ ἔξ Ὁ), ΤΡ) ο χΥ6ο, ἰοχί Ίαβ ἐν 
Βαρρογίθα Ὦγ Ὁ," ΚΠ. (1) Τ19 τοο. ἰεχί, ψΙι ΑΡΦΕΙΚΤΙΡ, Ιηβοτίς τῷ 
Ῥοΐοτο θεῷ ; ἴ]ιο αγί]ο]α 15 οπηϊ{θᾶ Ὦγ δὲ ἢ), ἴα. (111.) Τμετοθο. ὑθχύ νι ἢ 
ΤΕ ΚΤ, δα 8 τῷ ξώντι α[ίει θεῷ ; 15 15 Ομ θα Ὀγ δ ΑΟΡ ἄο., δμὰ ν/αβ 
ερρατεη/{1γ Ιπχοάισεᾶ ἔγοτῃ οἢ. 1ν. 10. 



νι. 1.] ΝΟΤΕΣ. οι 
πάντα πλουσίως. ΤῊΪ5 15. {1ο πποῖα] οτᾶθι; {πο τεο. ἰοχί Π88 πλου- 

σίως πάντα {ο]ονίπς οπτβῖνθ δα ΠΟΥ Υ. 

19. ὄντως. Βο ΝΑΡ," ΗΕ 4Η; υαῖ τεο. ἰεχί 85 αἰωνίου σα Ὁ, ΚΤΙΕ. 
366 Υοβο 12. 

90. παραθήκην. ὮῬο 811 {πε αποία]5: {με τθο. ἰθχί Ώᾶ5 παρακαταθήκην 
ΜΙ ΤΙΘΥ ΟΠΥ8ΙΥ68. 

κενοφωνίας. 50 ΝΑΤΡ.ΒΚΤΙΡ ὥο.:  Ἠ85 καφοφωνίας, ὮΥ Ιδ8οἴςπι, 
ψ/ηίσο] {ηθ Πιαθίη Ὑδγβίοηπςδ δαρΡροτί, υοέµΠι πουἰία(εδ. 

21. μεθ) ὑμῶν. 50 ΝΑ(Ε; μετὰ σοῦ 15 {ο τοϑαϊηρ οὗ τοο. {οχί, 
{ο]]οπίπρ ΏοβΚΤι ὅθ. ΟΡ. 2 Τίπι. 1ν. 22 διὰ ΤΊ. 11. 15. 
δὲοΓ,ΡΕΕΙΚ ΠΡ ὧο. αἀᾶ ἀμήν ; 05 15 αὐβετί ἔτοπι ΝΑΡΟ ὅο. 
Το εαὈβοτίρίοη Ῥτίηίεα 1Π ἴμο τεο. ἰοχῦ, νἱΖ. Πρὸς Τιμόθεον πρώτη 

ἐγράφη ἀπὸ Λαοδικείας, ἥτις ἐστὶ μητρόπολις Φρυγίας τῆς Πακατιανῆς, 15 
{ουπά ἴῃ ΚΤ, απά εἱβδεπηετο; δὲ 17 Ὠανα ΒΙΠΊΡΙΥ πρὸς Τιμόθεον α : ΏοξΒ 
αἀᾶ ἐπληρώθη ; ἃ 120 ο. Ἠ8νε πρὸς τιμοθ. α ἔγράφη ἀπὸ Λαοδικείας"; Ῥ 
885 πρ. τιμόθ. ἃ ἔγράφη ἀπὸ νικοπόλεως, απᾶ ὕπ676 81θ οίμει νϑυϊδϑηΐβ. 
566 Ιπίγοᾶ. Ρ. ΧσχΙ. 

1. 1.2. Όσττ ΟΕ ΒΙΑΥΕΡ ΤῸ ΤΗΕΒΙΗ ΜΑΡΤΕΗΡ, ΠΗΕΤΗΕΕ ἨΗΕΑΤΗΕΝ 
ος ΟΗΕΙΒΤΙΑΝ. 

1. ὅσοι κ.τ... ΤΠ οοπβίταοῦίοη 15 {ποτοασβ]γ Ῥαπ]ϊπε; ορ. ῬΏοπι. 
1, 19: αἱ. 11. 10, ὅο. 

ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, 1υπάεΥ ἐ]ιε ψ0716 α8 5ἶαῦ6Β, 85 [6 οτᾶςεχ οὗ ἴπο ποτᾶς 
Β5Π6 5. 

τοὺς ἰδίους δεσπότας, {]ιαίγ Ξουογαῖϊ, πιαδίογ. Βιυιὺ ἴδιος ΤΙΔΥ Ὀ6 πξεᾶ 
πὶ πουσὺ 5ΡΘΟΙ8] επιρΏθβίς, α5 ἴῃ 11. 4, ν. 4 απᾶ ἴπο Ῥ8γ81161 Ῥ8ββᾶσθ 
τας, 11. 9; ορ. ἘΡΗ. ν. 22 αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν κατ.λ. ΤῊΘ 
ΤΙΧΧ. βοπιθτηθς (οβρεοΙα]1γ ἴῃ πο Ἰαΐετ Ῥοοκβ) τεπάεχ {πο Ῥοββεεςῖνα 
ῬτοποαΏ Ὦ7 ἴδιος, 8Πᾶ ἵπ Ἰαΐε ἄτοαε]ς ἴπθ ποτᾶ 15 τιβθα ΕΟΥ ἑαυτοῦ, ἑαυτῶν. 

5ύ Ῥαυπ] Ὠαβ δεσπότης ἴῃ ἴπο Ῥαδίοτα] Ερϊ5ε]ες οπ]γ (2 Τΐπῃ, 11. 21; 
τας, ἢ. 9); εἱδεπΊετο 1 Αἰτηῖ]ατ οοπ{θχῦ5 Ἡε 85 κύριος (ἨΡῃ. νι. ὅ; Οοἱ. 
111. 22, ἵν. 1). δεσπότης (6ΟΠΙΠΙΟΏ 1Π πο ΤΧΧ.; αρ. 1 Ρεῦ. 11. 18) 15 
Ῥετ]λαρς πε Ἠατε]μαγ ποτᾶ, Ῥαί ῬΠΙ]ο (Θιωΐς γεν. αυ. Παεγ. ϐ) θᾶ 5 ἴπαί 
16 15 ΒΥΏΟΠΥΙΙΟΊΙΒ πΙΡΗ κύριος, αἱίποαβ]ῃ Ἡο βαρσεδί5 ἃ ἀῑβίΙποῦιοη Ῥθ- 
πθθη θη), Ῥα5εᾶ οἩ ἃ {αἱ5ο εἰΥΠο]οςσγ. 

πάσης τιμῆς ἀξίους. Το τιµή οἱ τυϊᾶοιυς (σ. 8) απᾶ οἵ ρ}γ65 0,678 
(τσ. 17) 885 Ῥ6εεη οπ{οτοθᾶ; 8 ΠΟΥ͂ 6ΟΠ1Θ {ο {πΠ6 τιμή ἆπο ἴο Ἠθαίπεη 
τηδιϑύθυβ ἴσο ΟΠΤΙΒ6ΙβΏ ΑἶαΥθ6β. ΟΕ νυ {αασῃί ἐπαῦ ἴῃ ΟΠτ]ςί 
ἴποτο πας “πεϊνῃεγ Ῥοπᾶ ποτ 66, απᾶ ρταάπα]γ, ἴΠτοαρ]η {Π18 
(εαοΏίηᾳ, {πο ετνῖ]5 οἳ βἶατοτγ Ῥδεοαιπθ πηθ]ρα(εᾷ απᾶ τοπιονθᾶ; Ὀιΐῦ ἴμθ 
ΔΡοβί]6β δηα {Πεῖγ ΒΙΟΟΘΒΡΟΥΘ ΊγεΓθ 6Υ6Υ οατείπ] (56ο {πο νατίοἈς Ῥαβ- 
5.68 οἶθεά αΏογο απά Ἠ)ρ. {ο ΒΠΙΊεπιοη ραδεῖπι) ἴο Ῥτεβο] {ο 5]ανθβ {1ο 
ἀπίγ οὗ ορεάϊοπσο {ο {]αῖχ πΙββί6ΤΒ, 1Π {πο οχἰβίτσ οοπᾶ161οπ οὗ βοαΙεῖγ. 
Ὅπ]ϊκο {πο Τπεγαρεπίαο απά {ο Ἐϊβδοπεβ Πο 816 βα]ά {ο Ὠατνο ϱη- 
οοπτασθεᾶ ΙΠ5ΙΡοταΙΠπαΜΙΟΠ, 85 ἃ Ῥτασίίσα] οοτο]]αχγ ἔτοπα {1ο ἀοοίτίηθ 
οἱ {π86 Ῥγούποτ]ηοοᾶ οἳ 1Π8Η, {πο Οτίςᾷαη ΟΠατοἩ αγοϊᾶεᾶ αΏγ ἐεπσοΒίης 
πηῖοὮ παϊσηί Βεθπα {ο οοαπίεπαποθ 8, εῖζωπι δεγυἰῖε, νι 108 [σεξ] 



92 Ὁ ΤΎΒΟΥ͂ΧΕΩ. [Ἱ. Ἱ--- 

ΕΟΠΒΕΠΠΕἨΟΘΕ. 14168 Ί6ΥΘ ο οοπιπηοπᾶ {Ποαῖγ το]σίοη Ὦγ {πο Ῥει- 
{ογπηαησθ οἱ {λαῖχ ἀπίγ ἴη {Παίχ Ἠαπηβ]θ βἰαίίοη. ῬΘεθ οὐ ΤΊ. 1. ὄὅ. 

ἵνα μὴ τὸ ὄνομα κ.τ.λ., ἐ]ιαί {6 Ναπιο ο ἄοᾶ απᾶ ἐπα ἀοαίγίπο ὃ 
ιοί Ὀιαξρ]ιεπιεί. ἘῸΥ βἶ8Υθ65 {ο Ἠανο τε[αβεᾶ οὐεᾶίοπσο σου] Ὠανο 
ῬτοαρΠΏέ ἠπαπιθᾶ]αίο ἀἰβοσθαϊ οὐ {ο ΟΠτιξεαπ δι, 5 5αΏτεχεῖνε οὗ 
186 {οαιπάαοης οὗ ἨθαίΏθη βοοϊθίγ. δύ Ραπ] αποίεΒ ἴῃ Ἠοτῃ, 11. 94 {ο 
πγοχᾶς οὗ Ίρα. 111. ὅ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν (ορ. 9 Βαπη. ΧΙΪ. 14: Επε]. χχχνυὶ. 25), ΟῚ ατθ 8150 1 Ἠϊ58 
πη]ηᾶ ἘἨστο. ΟΡ. [2 Οἰεπι.] δ 18 ΤΟΥ ἃ κα ας οὗ [86 Ρῃταςθ. 

2. Τπο εχοερΒοπα] ο85ο οὗ Ο)ιγὶφέίαπι τηββίθΥς 15 ποχί ἄδα]ί πη{Ἡ. 

οἱ δὲ πιστοὺς κ.τ.λ.., 16ὲ ἰ]ιοξε 10]ιο Ίιαυο δε]ίουογς αξ ἐ]ιοίγ πιαβίογς πο 
ἀοβρίεο ἴ]ιθπι, Ὀεσαιδο ἐμπο ατα Ὀτεί]ιγεπ. ἘαααΙ πιοπιΏετβΠίρ ἴῃ {ο 
Κἰπσᾶοπα οἱ ΟἨτ]5ί 15 ποῦ {ο Ὀ6 ἃ Ῥτείεχί {ΟΥ π6 ποσ]οσί οἵ 5οοῖα] ἀπίγ 
{0 ΦΙΡΟΤΙΟΥ5. 

ἀλλὰ μᾶλλον δουλ., διέ Ιεί ἴ]ιοπι 8εγυο ἴ]ιοπι ἐ]ιε ταί]ιεν. μᾶλλον 15 
οπαρΏα{]ο (ορ. βου. χῖν. 19: ΕΡΠ. ν. 4): Πεαίπεη τηβρίοτς Ώανο {Πεῖτ 
οἸαίπι {ο βογνῖοο, τ ΟἨτ]βίαηπ ΤΙΒΡίΘΙΒ Ἠανο απ αἀάϊποπα] οἶαῖπι 11 
ἴ]ιαῦ {Π6Υ 816 πιστοὶ καὶ ἀγαπητοί, Ιπ]κθᾶ τι ἢ ἐπαῖν βΊανες Ὦσ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
{α1{Ώ απᾶ 1οπθ. 

πιστοί εἰσιν καὶ ἀγ. κ.τ.λ. πιστοὶ καὶ ἀγαπητοί τηυϑὺ Ῥο ἴπε Τθ- 
ἀἰσαίε οὗ {πα εεπίεπος, πο ἀείετπηῖηεΒ ὑπαὺ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντι- 
λαμβανόμενοι, ἴπο 5αρ]εοί, πιαβδύ θ6 ἃ ἀεβοτῖρΏοη οἵ {πο πιαφίεγα ὍΏΟ 
Ίλγε αἱτεαᾶγ ΏοεἨ οβ]]6ᾷ πιστοὺς αὖ {πο Ῥερίπηϊηρ οὗ ἴπο Υ6Υβ6. ἀντι- 
λαμβάνεσθαι οΠΙΨ οσους ἴπ]ορ ΘΙΒΘΤΏΘΙΘ 1 {πο Ν.Τ., τί. Τιακο 1. 64 
(1 ἃ αποἰαθ]οη Ίτοπι {μθ ΤΙΧΧ. ππετο 16 15 ἔγθαπθη) δηα Δοῖς αχ. 85 
(1π ἃ ΑΡΘΘΕΟἨ οὗ δύ Ῥαα]): ἴῃ Ὀοΐῃ {Ππ686 Ιπβίαποες 16 15. ϱᾳπϊνα]οπί {ο 
βΙ6σΙΤΤΕΤΟ, 8, ΤηθαΠΊἩς πΠΙοἩ 15 ποὺ αρρ]σαῦ]ε Ἠθιθ. ΤΠ Ιαΐο (ἄτοεῖς, 
ΠΟΎΘΥΘΥ, 16 βοππείίπηθς ΠΠΘΕΏΡ /{ο Ὀ6 Β6Π51016 οὗ, ρετείρεγε, οἵ αηγίΏίης 
ὙΠΟ αοἴβ αροη {Πε 56η8685 (ορ. Ῥοτρῆῃστ. ἄε 4ὐειίπ. 1. 40 μήτε ἐσθίων 
πλειόνων ἡδονῶν ἀντιλήψεται); απᾶ 5ο πιαγ Ὀ6 τεπάεγεᾶ Ἠστο (10 α]] 
{μα νογβΙοΏβ) ΄ἴο Ῥατίακο οἵ." εὐεργεσία 15 (α) ποὺ ἴπο Ῥεπεβί οἳ 
Ἠεάεπιρίῖοη; {αι 15 ποὺ Ἠετο 1π 4πεβΏοΠ,. Απά 85 (0) {πε ΊπαΣΙ/ΥΕ 818 
ὑπ ραυ]εοῦ οὗ {πο βοηίεησς, 15 68ΝΏ Ἠαγθ ΠΟ ΤΘΙΘΙΘΏΟΘ {ο {πο Ὀεηοβίς 
ν/ηΙοὮ ἴΠαΥ ΤηΣΥ 60π/6Υ ὍΡΟΙ {611} β]8νθβθ. [ὑ τεππαῖης {Π6γοΙοχο (πα 
πο δῖα 16 (0) 88 Πο Ῥεπεβί ΟῚ {πο πιβδίθΓ5 γεεείυε ἴποπα {Π6 
Ἠοαατίάποθβς οἱ {λοαῖγ ϱ]αναβ᾽ ορεᾶΙεποθ. ΑἸ ογα οἶίθς αη αρροβίζθ ρ8ββαβο 
{τοπ Ῥεποσα (ο Ὀεπε]. τι. 21), ἴῃ ὑπ ἢ Πα ᾳπθβίοη απ Ὀεπο[οῖιπι 
ἄατε 8εΥυιΙ5 ἀοπιίπο Ροβεῖέ 18. απβνγετεᾶᾷ ἴῃ {πο α[Πτηιαίϊίνα, απᾶ πηθγο 
ἴπο ἀεβπϊιάοπ 15 ρίνεη φιάφιίᾶ εδὶ φιιοᾷ εετυίς οβίοϊί Γογηπιαπι 
οπεεάᾶἰί, φιιοᾷ πον επ ἰπιρεγίο 86 εαω υοϊιπίαίε Ῥγαεδίαίιγ, Ὀεπε[ιοζιπι 
σ8ί. 6 {πετείοτο {ταηβ]αΐθ {ο ποτᾶς Ῥοε[οτθ π5, θεσαιιδα ἰ]ιει ἐπαΐ αγο 
Φαγία]ιεγς [ρο. [Π6 πιαδίθτα] ο) ἐπ Ὀοπιε[έ [{ΠῸ Ππηρχογνθᾶ απαλΙ{γ οἳ {ο 
βοτνίοε] ατε Γαἶ(]ι[ιῖ απ ὑειουεᾶ. Τπο Α.Υ. 15 Ἠετο Ιποοιτοοῦ. 

ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. Φ6θ ΟΠ ἶν. 11. ΤῊΘ οπ]γ απθβίῖοη 
15. 88 0ο {86 τοίθγοηςθ οὗ ταῦτα. Τῦ πια τοῖοι {ο ναί Γοἱ]οιῦ», Ὀαὺ ἴ]πα 
πβαρο οὗ 10 ἴῃ βἰπαί]αχ οοηὐοχύβ ἑμτοιρ]οπί {ο Ἐρίβί]ο (111. 14, ἵν. 6, 11, 
15) πια]κθς 16 πποτθ Ῥτοῦαβ]α ὑπαὺ 1ὖ τοίοτς {ο ναί Ῥτεοθᾶς, ΥΙ7. ἴπθ 
ἀϊγεσίίοηβ ]αβῦ ρίτεη αΌοταί {ο ἀεπιθαποιτ οἱ ΒΙΔΥΘΡ. 
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3--δ. ἨΕΝΗΝΕΡ ΤΑΗΝΙΝΑΡ ΔΟΛΙΝΒῪ ἘΑΙΡΗΕ ΤΠΑΟΗΒΗΡΒ. 

8. εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ κ.τ.λ., {7 απ πια ἐθαε]ι οί]ιε [ρο. 1π- 
οοπβἰβοη{] ἀοοαίγίπε ο. ΒῸΥ ἑτεροδιδασκαλεῖν 566 οἩἨ 1. ὃ, ἴπο ΟΗΙΥ 
οἴ]θυ Ῥίαορ πηεγθο ὑπ πνοτᾶ 15 {οαππά; 16 15. Ἠοτο πι8θα ἴῃ οοπ[γαδί {ο 
δίδασκε οὗ {π6 Ῥτθοθάϊηα Υ6Γ56, απᾶ Ῥτοβαβ]γ 11ο ἔθαύασθ οἵ {ιο Ταΐ5ο 
ἐοποπῖης ΝΠίοὮ 15, ἔοι ἐπ6 πιοπηθηῦ, ἴῃ ιο πυτ{θεν)5 πη]πά, 15 105 τοογ{ά- 
ἰΐγιο55. Ἡε Ίαςδ α8ὺ ἀθο]ατεά {]ιαί 8816 δὺθ ποὺ ο πιακο {6 1γ 
ΟΗτιβἑΙαπ1{γ ἃ ρτοίασί ἔου βθοκίηρ βοοῖα] αἀγαποεπιθηί» απά ἨΘ Ρργοσθεάβ 
{ο σἶνο ἃ νατηῖηρ ασαἰπεί ἴλο Ἠογείῖοα] ζεαοΠθβ ὪΠο, ὮΥ ὑ]λεῖγ οχαπηρ]ο, 
σου ἃ εποοαχασο {86 1468. ὑπαὺ φοάϊίπερ {8 ὦ 1υαγ οὗ ϱαἴτ. 

μὴ προσέρχεται, αϑ86ηοι) πιοὶ (566 οπΙῦ. ποθ). 1Π {πο Ν.Τ. 48 ἃ 
τα]ο εἰ υὰ ἢ ὑπ ᾿παϊοαύϊν (5αρροβθᾶ τεαΠ1ζγ) ἰα]κθΒ οὐ, Ὑπετθ οἱαβδίσα] 
τοὶ που] Ἠαγο μή (αρ. 111. ὅ, ν. 8); Ἠθτθ ἨΠΟΝΕΥΕΥ {θ Ίοχθ οογτθοῦ 
Ἡ{εγατγ {οτι εἰ... μή 15 ἴοαπά. (8εε ΒΙ855, ἄγαπιπιαγ οἱ Ν. Τ. αὙγθοῖ;, 
8 τὸ, 8.) προσέρχεσθαι 15 ποὺ πδεᾷ ϱἰδεπ]ετο ὮΥ δύ Ραπ1, απά ἴῃ αἲἱ 
ἴλο οἴμαχ ρ8ββ8σο5 ΠΟΙ 16 ΟΘΟΌΥΒ ἴῃ ἴπο Ν.Τ., 16 15 αβεᾷ οὗ μα 
αρρτοαε]ι οὗ ἴλα Ῥοάᾶγ, απᾶ ποὺ οὗ {π8 αβδεπί οὗ {Π6 παϊπᾶ; ἴῃο Ἰαΐΐεν 
ΒΘΏ56 18, ἩοποναΥ, ααἰύθ ]εσιθπηαίε απᾶ ποὺ άΠοοΠΙΙΠΟΠ ἴῃ ]αΐεχ ἄτοείς. 
Ορ. Ἐοσ]ας. 1. 98: Αοίβ χ. 28 απᾶ ἴπο ἴ6γπι προσήλυτος, 85 ΠΙΒΙΚΙΠς {Π6 
{χαπβΙδίοη {ΥΟΠ1 {Ππ6 οτἰσίπα] {ο π6 ἀθτ]γα[ίτο ππεαΠίης. 

ὑγιαίνουσιν λόγοις, 10]οἶέδοπιο ιοογᾶ5; 5ε9 ΟἹ 1. 10. 

τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἴ. Χ.., ἴλοβε ο οι ΤΟΥ «εδις ΟΠγίί. ΤΠΙς 15 
ὃ 461. ογἰρἰπῖ. Τπετο 15. πο τοίετεηςθ {ο αοἴιια] ποτᾷςδ οὗ πο Τιοτᾶ, 
Ῥαΐ {ο {π6 {αοῦ ἐπαῦ Ηθ (απᾶ ποὺ 1η8Π) 15 ἴῃο 80: 706 οὗ ἴπο βοππᾷ 
ἄοοίτίπθ, οὗ μοῦ Η15 ψονᾶς {αχπίβΏ {ΠπΠ6 είαπάατᾶ. 

καὶ τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ. ΤΠΘ {εδ οἳ ἴ]ο διδασκαλία 15 105 
οοπ{ογπαΙϐΥ τ ἢ {]λαῦ εὐσέβεια (566. οἩ 11. 2), πιυποιύ νΏΙσ] 10 19 Ἱπῃ- 
Ροββῖβ]θ {ο αρρτοοίαίο πο πποτα] ἀῑδποῦίοης 50. σἰία] ἴῃ 8}} βουπἆἀ 
Ίπεο]οςσΥ; ορ. ΤΊ. 1. 1. 

Τη συ. ὃ {Π6 ἑτεροδιδασκαλία 15. ἀεξογιρεᾶ 85 ἀἰδοτεραπί Ῥοί] ἔτοπι ὅ]ια 
βἰαπάατᾶς απᾶ αρρτορτίαίε ἰθϑὺ οὗ ὕπ6 γὰρ ἀοοῦτίπε; 105 Ῥγασίίσα] 
τθβα]{β 816 ΠΟῪ Ὀτοισ]ιῦ {ογψατᾶ, ἃ ρίσίζαχο οὗ πο {8159 ἴθαο]ιαν ΗΙΠΙΡΕΙΙ 
Ῥεΐπρ Βτςδί ἄτανη. 

4. τετύφωται, Ἰιε { Ὀεείοιᾶεᾶ; 566 ΟἹ 11.6. Τ1ε Υπ]σαῖο τοπάετίης 
15 5ιρεγῦιι εδἰ, αηᾶ ἴ]α οἶᾶει Τιαίϊπ ΥΘΙΡΙΟΠΡ Πᾶν {πΠαίις εεί, Ῥαῦ 
{15 15 {ο οΏαησο {Π6 πιείαρΒο:. 

μηδὲν ἐπιστάμενος, Ὀποιοίπς ποἰ]ίπα:; οοπιρ8το ἴπο 51 1180 ψοτάρ αὖ 
1. 7. ἐπίστασθαι 15 ποὺ {οαπᾶ ασαϊη ἴῃ ἴπο Ῥεαπ]πο Ἠρρ.; Ῥαΐ ορ. 
Αοῖς ἘΣ 18. χε 19, κχὶν. 10, ΣΧΥΪ. 26. 

ἀλλά νοσῶν περὶ κ.τ.λ., διυὲ ἀοίΐπφ αὐοιιΐ ἄρ. νοσεῖν ἵδ ἅπ. λεγ. 1 
{πὸ Ν.Τ., θὰΐ 16 16 ἃ ϱΟΠΙΠΙΟΠ ΤΙΧΧ. ποτὰ; πΠεη {ο]]ουεᾷ ὮΥ περί νι 
88 ασο,, 16 5αρσεςίς ἴπο Ἰάθα, οἵ πιοτρῖᾶ ππογεπιεπί τοππᾶ ἃ οεπίτα] 
Ροϊπῦ. Έοτ ἴπθ τηείαρΏος οἵ βΙ6ΚΠΘΒΑ απ Ἠθα]ί α5 αρρ]εά ἴο {88 
αριτιαα] βἰαΐθ 566 ποίθ οὐ 1. 10. Τ]ο Πετεβίσα] ἔεαοεπετ5 816 τεβατάεά 
Ι1ΟΥ6Θ α5 /1]]-οοπᾶιθ]οπθᾶ,) (παη α5 {θασπίπς {α]βεποοᾶ. 

ζητήσεις καὶ λογομαχίας, «ιιεδέἰοπίπᾳ: απιᾷ ἀἰεγιίε» ο) ποογᾶδ: Θοτα- 
Ρατ 1. 4---θ. λογομαχία ἆοθεβ ποῦ οσσα ΘΒ ηετο ἴῃ πο ἄτεε]ς Βἱρ]ε 



94 1. ΟΜΟΦΗΣ [νι -- 

(νε Ἠανθ λογομαχεῖν ἴῃ 9 Τϊπι, ΠΠ. 14): 1ὖ 15 ἃ Ἰαΐᾳ ἄχεοῖς πγοτᾶ, απᾶ 
ΒΘΕΠΙ5 Το Τηθ8 Ἠετο ποὺ “ἃ ἀἱβραίο αὐοιμέ νγοτᾶς, θα “4 ἀἱεραίο ἴῃ 
ΝΗΙΟΗἩ Ψοτᾶβ α1πθ {Π8 ΨΘΑΡΟΠΗΡ,᾽ απᾶ 50 ἶς απιοβί εᾳυΙνα]επί {ο δοη- 
ἐγουεῦϑῃ. Ἔμ9 ἐταῖίς οὗ 56] 6ΟΠΙΤΟΥΘΙΒΥ 81θ ΠΟῪ ἑπππιθτα{εᾶ, 

φθόνος, ἔρις, οπυγ, δἰγῖο. Ἔλεβε 8.6 8150 δββοοίαίθα Ὁγ Βὲ Ῥϑὰ] δὲ 
Ῥοπῃ. 1. 29; πα]. ν. 21 (866 οὐἱῦ. ποίς). 

βλασφημίαι, ευϊΐ βρεαξίηρε, 56. πιοῦ αραϊπδὲ ἄοᾶ, δας (85 αἱ ἨΡῃ. 1ν. 
51; Οο1. 11]. 8) ἀραϊηβὺ 0Π9 ΑΠΟίΠΟΓΥ. 

ὑπόνοιαι πονηραί. Ίο Ίανε ὑπόνοια πονηρά 85ο ἴῃ Ἐσο]ας. 11. 94: 
ὑπόνοια 4968 ποὺ οοσἩχ, β8νθ ἴῃ [8856 ἔνγο Ρ]αςσ65, ἵπ [86 τοεῖς ΒΙ0]6: 
1ὖ 18 ὃ 5ιπί86, ΟΥ̓ 6ΥΙ1 διιερἰσίοπ. 

δ. διαπαρατριβαὶ, ἐποεβδαπὶ πυγαπᾳ]ίπῃε; ἴλε βχ5ὲ οὗ ἔτγο Ῥυθροβι 05 
ἴῃ 8. ΟΟΠΙΡΟΒΙίθ γγοχᾶ ϱοΥθτΏς ἴλθ πθαπΊης, απᾶ {ας διά 15 οπηρ]ια/ῖο, 
βΙση](γίηρ ἴπο Ρεγβϊβίεπογ απᾶ οΏβίίπκογ οὐ {πο ἀἱδραίες: παρατριβή 15 
}γἱοίίοπ. διαπαρατ. 15 ἅπ. λεγ. ἴῃ ἴπο ἄτοε]κ Βϊρίθ. ΤῊΘ πδια] Τιαβῖη 
τεπᾶετίηᾳ 15 σοπΠἰσίαίίοπες ΟΥ οοπῇ]{σαίίοπος, Ὀαέ χ΄ Ῥχθδοινες {ο ουγίοις 
{οΓΠ1 Ρεγεοπ]γἱοα(ἴοπε», 'Ῥετρείαα] ΕτιοβΙοηΒ.” 

διεφθαρμένων ἀνθρ. τὸν νοῦν, ο} πιοπι ἄεργαυσᾶ {πι πιϊπᾶ: νοῦς 18 {πὸ 
ΏΙΟΤ8] ΘΒΒΟΗ, Εαχη]βηίηρ {με Ιπ{ε]]οσίτια] εἸεπιοπί οὗ οοηβοίεησθ. ΠΠΘΗ 
{15 15 οογταρίεᾶ, {λε εγο οἵ {πρ 508] 15 ἀατκοπεᾶ απᾶ οαπποῦ οα{οἩ ἐλμθ 
Ώινίπο Ἡρσηί. Ορ. 2 Τϊπι. ΠΠ, 8 ἄνθρωποι κατεφθαρµένοι τὸν νοῦν, ἀπ 
ΈΡΗ. αν, 11. 

καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, απ Όεγεί ο) (πού οη]γ «ἀθθθξαίθ 
ος”) ἐμι6 ἐγιίΠ. Τπο ΕΧΡΙΘΒΡΙΟἨ 15 ΘΥΕΠ ίΤοΏΡΟΥ {παη ἐλαῖ αδεᾶ οἵ {ῃ6 
{αἱ56 ἔεασμοτς ἴῃ ΤΙ5. 1. 14: ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν: 
ορ. 1 Τϊπι. 1. 19. δύ Ῥαα] ας ἀποστερεῖσθαι ΒσαΐἩ ἴῃ 1 ΟοΥ. νΙ. 7, 8. 

νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν, διιμγοείπᾳ ἐ]ιαί φοά[ίπιοξ» ἐς 
α Όαη οἱ σας. πο Α.Υ. “«βαρροβδίπρ {πμαῦ σαϊη 15 σοᾷ]πεβΒ’ 15 
ππάουΡίεᾶΙγ ΥΤοΠᾳ, 88 15 ΑΠΘΥΏ ὮΥ ὑΠ6 οτᾶει οὗ {π6 ποτάβ απᾶ {πε 
Ῥοβιύίοη οὗ {19 ατί]ο]θ. ΒῸΪ α 1Κ6 οοπβίταςξΙοη ἢ νομίζω ορ. 1 ΟοἨ. 
ΥΠ. 26. πορισµός, “ἃ. σαϊηΐα] ἰταᾶς,᾽ 15 {οαπᾶ ἴῃ ἐπ Ν.Τ. οΏΙγ ἴῃ 15 
Ῥ8ββ8ρ6; απά 1π ΤΙΧΧ. αἱ Ἰ1βᾶ. κΠ. 19, χὶν. 2. ΤΠϊ8 οπατασίετὶβέϊ]ο οὗ 
{ο {81696 ὕεασμετς 15 α]]αᾶεᾶ {ο ασαῖη, Τ10. 1. 11: Βεηεσα, ἴῃ {1 τηϑη- 
ὨΘΥ, ΒΡ6ΒΙΚΡ οὗ ΒΟΠ16 “απ ΡΠοβορηίαπα γε]α{ δ] αποα αγθϊΠβοίαπα γεπ8]θ 
αἰάἰοεταπί ” (Ε». 108). 

ΤῊΘ ποτᾶβ αὖ {πΠ6 επᾶ οἳ {15 γετςο ἴῃ {πο Ἠεοεϊνεᾶ Τοσχῦ, ἀφίστασο 
ἀπὸ τῶν τοιούτων, 818 ᾿᾿π5 ΠΟ] ΘΗ ]Υ βαρροτίεά (566 οὐἱῦ. ποίθ); {ΠΏ 80 
ὙΕΙΘ Ῥτοβαβ]γ αἀάεᾶ ὈΥ α οοργίβὺ πο ἀῑᾶ ποὺ απἀετείαπᾶ ἴ]ο οοη- 
Ββύστιούϊοη οἳ {πο οἶαπβδε, παυΐηρ [αϊ]οᾷ {ο οΏβειγθ ὑπᾶῦ {μ9 αροᾶοβίβ 
Ῥεβίηβ δὖ τετύφωται (υ. 4). 

6--10. ΤΠΕ ΥΑΝΙΤΥΥ ΑΝΡ ΤΗΕ ΡΕΗΙΙΒ ΟΕ ΜΠΔΑΙΤΗ. 

6. ἔστιν δὲ κ.τ.λ. Βιωί, ὧο, οπιρηΏκίϊ]ο: εὐσέβεια 15. ποὺ ἃ ραϊπ{α] 
{χβᾶε, θαύ {ο α]] {αί {οτε 15 ἃ 561η86 ἴῃ ὙΥΠΙοὮ ϱοάίίπαξς ιοἰ{]ι οοπιοπιῖ- 
πιεί ἱδ οφγεαί φαΐπ, ποῦ ΟΠΙΥ Τοτ πο ποχὺ ψοτ]ᾶ, Ὀπὺ 8150 ἴοχ (185. 
Οοπωρ8χθ ἵν. 8, ΏΘΙΘ εὐσέβεια 88 Ὀθεη ἀεο]αγθᾶ {ο Ὠθ πρὸς πάντα 
ὠφέλιμος, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. ΊΤλπαί 



γΙ. 8] ΝΟΤΗ. ος 
χίοΏθβ 8186 ποῦ ορςεπ/{]8] {ο ἔταο νγε]]-ραεῖης Ίαβ ἢ 6ΟΠΙΠΙΟΏΠΡΙ4Ο6Θ οὗ Ργ6- 
ΟἨτ]βίαη ΡΠΙΙΟΒΟΡΗΥ, ΒΟ 1814 στοαί επιρΏΒΕΙ5 ΟΠ αὐτάρκεια ΟΥ {πο 
έβο]/-εαβΊοΙΘΠοΥ᾽ οὗ ἴπθ 1586 τηϑη. Τὰ Οἰοθτο (Ραταᾶος. ϐ) Ί88 {1 
αρΠποσῖδτη: “οοηθεη/ίπιπη Υετο 5.15 τεῦας 6586 ππαχίπηαθ 5αΠ{ ορτθ]ββῖτηβθ 
ἀϊνιίιαρ.’ Τη {πΠ6 ΤΙΧΧ, ἴο βαπιθ {ποισηί 15 οχρτοαββεᾶ 1η {πο Βαρίεηίια] 
ὈΟΟΚΒ: 6.5. σύνταξον δέ μοι τὰ δέοντα καὶ τὰ αὐτάρκη (ΕΤοΥ. Χχχ. 8), απᾶ 
ζωὴ αὐτάρκους ἐργάτου γλυκανθήσεται (ἘΠ 661.85. ΣΙ. 18). Οοπιρ. Ἐτου. αγ. 
16 απᾶ Ρ. ΦοίΙοπιοπ. ν. 18,20. δύ Ῥαπ]”5 ποτᾷβ σο ἄθερετ, ΙΠΡΙΗΙΕΗ 885 
{αγ ΊαΥ Αἴτοββ οὐ εὐσέβεια 85 ἃ οΏίε[ οοπᾶΙοη οἳ Ἠαρρίπθβς, απᾶ 
χεοοσπῖβθοθ πο Ῥτορετ Ῥρἰ80θ οὗ αὐτάρκεια, 5 οοπίεπίπιεπί ποῦ 86ἰ{- 
δι[Ἱοίετσψ. αὐτάρκεια Ο0ΟΟΆ15 ΟΠΙΥ οποσθ αραῖπ 1η Ν.Τ., 1 2 091, 1Σ. 8, 
απᾶ ἴπατο 15 οᾳπ]να]εηό ἴο ι[οίεπέη: Ὀὰὺ ἴπα τα Ῥρατα]ΙεΙ {ο {μα 
Ρτεδεπ{ ρ8ς5αΡο 15 ΡΗΙΙ. ἶν. 11 ἔμαθον ἐν οἷς εἰμὶ αὐτάρκης εἶναι. 

1. οὐδὲν γὰρ κ.τ.λ. Γον τε ὑτοιρ]ιί ποίη ἴπίο ἴ]ιε ιοογ]1, πιαεῖί]ιογ 
ἑαπιιῦο αγγ απ ἐπ ού. Τε οοηδίτασίΙοη (566 οτΙθ. ποθ) 15 ἀπΠοα]{. 
1 πο τοαᾶ (85 πιαπιβογ1ρῦ Θα ΠΟΥ ΟΥ̓ ΤεΠΠΙΤΕΒ) ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν, {Π68 
ππεαΠΙης Οὗ ὅτι Ἠ85 Ὀθεη ὙΔΥΙΟΌΒΙΥ εκρ]αἰποᾶ. (α) Τῦ Πας Ὀθει {α]κοπ 
85 οᾳπἰνα]επί {ο φιωῖα, 'Ὀθεσβαδο. Τηο σεηοτα] 56η86 ἴπεη ποπ]ά ὧα 
ὑμαὺ {πο γεαδοπι το]! νο Ὠτοαρπύ πούῃίηρ 1Πίο {πο ποτ]ά 15 Ῥεσπαςθ πε 
68Ώ Ο8ΥΤΥ ποϊμίηςσ οτί οὗ 1. Βαυΐύ {Π15 β6εΠ15 απ ππηαίττα] απᾶ {α- 
ΓοἰοηΏεᾶ βεπ/Ιπιθηζ, απᾶ νο ομπποίῦ αοοερί ΒΕΠ ἃ τεπάετίης, 1 αΏΥ 
οὔ]εχ Μὴ] Β{ {πο ποτᾶς. (Ὁ) Ἔηο οοργΙδίβ πο Ἰηπβετίθᾶ δῆλον ΒεΘΠὰ 
{ο πατε {ποιρβί ὑπϑὺ 616 πας ΑΠ εἰ]ίρεο οἵ δῆλον ΟΥ 8οπ1θ ψοχᾷ [1Κ6 
10. Τὸ 15, ΠοΝενας, Πατᾶ]γ αἀπιῖβδιρ]θ {ο αββαπῃθ 5ΙΟἨ 8) 6111ρΕ6, απ]εβς 
10 οαµη Ὀ6 Ἱ]]αβίταίθᾶα ὮΥ α οἶθαί οχατηΡρΙθ6. 1 ὁομπη 111. 20 Ώας Ώοσῃ 
πἀάποεᾶ, Ὀαὺ (566 Υβίοουυ ἐπὶ 106.) οι Ὀ6 Ῥείίεγ εχρ]αϊπεᾶ οἴπατνρο. 
ἘΊΘΙα αἀάπςςς απ ΘΧΘΙΏΡ]Θ τοπ ΟἨτγβοβίοπαῃ, Ὀαὺ 16 15 ποῦ ΘΟΠΟ] Π51γ6. 
(ο) 10 τεπιβ]Ώ5 {Πε {ο {α]κθ ὅτι 88 γεδιώπρίίνε: τῦ6 Ὀτοιᾳ]ιέ πιοζλίτι] ἱπιίο 
δα ιυοτίᾶ; 1 580, ἐπαΐ πεἰί]ιεγ «αι Ίυε 6αγτι απ πη οιέ; α 5οπιενηαῦ 
Ἱττερα]βγ οοηβίταςίΙοἩ, Ῥαΐῦ ποὺ ΙΠΙΡοΒΡΒΙΡΙΘ6, ΤΊΏε ποτᾶς (Γαπη]]αχ {ο τς 
{τοπα {Πεῖτ ρ]αοθ ἵπ {πε Ῥωτία] Ρειν1ος) ΏΙαΥ 6 1ΠΠπ|δίγα θα ἔτοπα ὙΥΙΓΘΙΒ 
οὗ ψ]ιᾶεΙγ αἰ ογθηῦ 5οΏοοίβ. Οοπιῥ. 6.5. Φ00 1. 21: σσ]. ν. 15: Ἠος, 
Οἆες τι. 14. 21: Ετορετῦ. τν. 4. 18: Βεπεσα (ΜΗ. 109) ““δχοιι1ῦ παίατα 
χεάεαΏη{θεπα βἰοαὺ Ιπίχαηίετα. ΝΟ Ηοεῦ ρ]α5 απ{εττο απατῃ Ιπήπ]ετίς 
δια (ὦ ο1ο5βο Ῥατα]]ε] 1 ποχάβ 85 Ἱγε]] α5 1ῃ ἐποιςσηί) ΡΗΙ]ο ἄε δαστί]. ϐ 
τὸν μηδὲν εἰς κόσμον, ἀλλὰ μηδὲ σαυτὸν εἰσενηνοχότα; γυμνὸς μὲν γάρ, 
θαυμάσιε, ἦλθες, γυμνὸς πάλιν ἀπίῃς. 

8. ἔχοντες δὲ κ.τ.λ. Βιυΐ 1 ιο Ίιαυε ἐοοώ απᾶ ταϊπιεπὲ 10ο 5Παϊἰὶ 
δὃ6 Πιετειυτέ]ι σοπέοηΐ. 

διατροφή 15 οΠ]γ ἴουπα 1π {Πο ἄτοεεκ Β1Ρ]9 εἰδεπΏετο αὖ 1 Μαοο. ν. 
49, πηετε 19 15 ἴῃ με βἱησρι]βχ. σκέπασμα ἆοεξ ποῦ ο6σοιχ αραῖη [ἴῃ 
1ΧΧ. οὐ Ν.Τ.; εἰγπιο]ορίοβ]]γ τὖ ππϊρηί Ιπο]αᾶς α]ιεἰίεΥ 88 νε]] 88 
οἰοί]ίπά (85 Ῥῆ]]ο εχκρ]αίΏΒ, 4ο Ῥταεπι. 17, σκέπης δὲ διττὸν εἶδος), Ὀαῦ 
{815 νοτα]ᾶ Ὦο {ο Ὀτίηρ ἵπ αΏ Ἱπαρρτορτί]αί{ο Ἰάθα Ἠσταο. Γοοᾷ απιᾶ γαϊπιεπέ 
816 {16 πο ΙπᾶἱβρεηβαΡ]θ οοπα16Ιοη8 οὗ 116, α]{ποιρ] {πο γαρ ζωή 18 
έπποτθ’᾽ {Παπ 6Υεη ἔμοεεο (Μαίή. ντ. 26). Φοβθρῇμπβ ἀεβοτίθθΒ {πο ἘΙΞΒΕΠΘΒ 
(Β. ο. τι. 8. ὅ) 88 ζωσαμένοι σκεπάσµασι λινοι»; 8Πᾶ 8150 πδερ ὕπ6 πγοτά 
σκεπάσματα υππαΙβία]καΡΙγ ἴῃ {Π6 5686 οὗ οἹούϊηρ, ἵπ Απί. χυ. 9. 2. 
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ἀρκεσθησόμεθα 16 ποὺ Ἰπιρεταίίνα], Ὀαὺ {πίατο, πὶ ἃ 5115} 
αι]ιογἰία(ίυε 5656. ΟΡ. Ηεῦ. ΧΙΙ. ὅ ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν, πὰ 
Οἶεπι, Ώοπα, (8 11.) τοῖς ἐφοδίοις τοῦ θεοῦ ἀρκούμενοι. 

9. οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν κ.τ.λ. διέ, οἨ {Π6 οἴπεν Ἠαπᾶ, ἐει 
Ί0]ιο ἀεδίτε (119 ἃγ6 τηϊπ θα, ἃ ποτ ἀθβηΙίθ ποτᾶᾷ {Παπ θέλοντες) {ο ὃ6 
γίο]ι ἕο. Τὸ 15 ποῦ {Π6 πἹετθ ροββεββίοιι οἵ θα], Ῥαῦ ο ἀοβίγο {ο ὈΘ 
ΤΙΟΗ, Π6 ϱγα»ρίπῃ αξίει τίσΏεβ 8ἃ5. 088 ϱαρροβεᾷ επᾶ οὗ 11ἴ6, ΏΟΒ6 11] 
ΤΘΞΠΙΙ{5 ατα ΠΟῪ ἀθξοτ]ρεᾶ. 

ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν κ.τ.λ., {αὶ} ἰπίο α ἰοπιρίαίίοπι απιᾷ α ΑπαΤο. 
Αραϊη 6 Ἠασθ ἃ 61059 Ῥατα]]θ] ἴῃ {11ο πγοτᾶς οὗ αποσα: “"Ώαπα ἁῑνι ας 
οοπβεα 1 γο]απα18 11 π]α]α τα] Ιποἰᾶ πας” (Ε). 81). 

καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς κ.τ.λ., απιᾷ πια! Γοο]ί]ι απιᾶ Πιγί{ιῖ ἴιδίς. 
βλαβερός 15 οΠ]Υ {οαπᾶ αραῖπ 1Π {μο ἄτεε]κ Β1016 αὖ Ῥτου. χ. 20. 

αἵτινες, 10]ιίε]ι {πάεεᾶ, ορ. 111. 15. 

βυθίζονυσιν τοὺς ἀνθρώπους, ἆγοιοπ πιεπ, 856. τη ΚΙ Πα ἴῃ σεηπετα], α5 
0Π6 ατίῖο]α τοὺς 1Π4168ί6Β. βυθίζειν οΏΙγ οἑοιτβ αραίη ἴῃ ἀτεε]ς Β1018 
αὖ 2 Μαοο. χίϊ. 4 απᾶ Τιακε γ. 7. 

εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν, ἐπ ἀοδίγιείίοπ απ ρεγαξίοπ. ἜΤϊθ ὕπο 
ΨΟΥᾷ5 816 ποῦ {ο Ῥε Υ6ΤΥ ΒΜαΥΡΙΥ ἀἰβμησα]β]εᾶ. ἀπώλεια Ξε ιίεΥ 1088 
15 {πο τερα]αχ ΜΟΥ {ον {Π6 500] 5 ῬετάΙίοη, 6.5. ΡΗΙΙ. 1. 28, 111. 19: 
Ὀαὺ ὄλεθρος 15 8150 αδεᾶ 1η {Π15 5686, 6.5. 1 Τ1εῬς. ν. ὃ; 2 ΤΉ 658. 1. 9, 
{ποιρΏ 4150 ἔῸυ “ἴμο ἀεείνασῖοη οὗ {πο ΒΠεβΏ) οπ]γ (1 ΟὐοΥ. νυ. δ). 

10. ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία. «Γογ ἐΠ6 ἴουο 
ΟΥ̓ πιοπθῃ 18 ἴ]ιε γοοί ο αἰΐ ουΐϊ8, απ Θταρῦϊο, τπείοτίσα], 5ίαζειπθηῦ. 
ΤῸ Ίαγ βίτεββ, 8ἃ5 6 Ἡ θυϊβθᾶ Ὑοτγβδίοη Ὠας ἆοπθ, 9Ἠ Ππ αὈξεποῬ οὗ {1ο 
ΑΤύΙο]ο Ῥείοτε ῥίζα, Β6ΘΙΠΒ ΙΠΏΕΟΘΕΡΒΕΣΥ, απᾶ πο ταβα]ίαπί (παΠβ]αίΙοιι 
ένα τοοί οὗ α]] Κῑπᾶς οὗ ον], (ποαρΏ πο ἀοιποί σἰνίπρ πδ α ΠΙΟΤΘ 
βο]εη{ΠοΒ]1Υ εχκαοί τηαχίτη {παη {με Α., Υ. ρτεξεηίς, 15 {αν 1655 ἔοτοῖρ]ο, 
Θυϊΐθ ας είτοπσ βἰαίϊοπιθηί5 δα Ῥοει πιαᾶο αροταύ {ΙΒ γίοο Ὀείογο 
ού Ρα] ἆαγ. ΟΌοπιρ. Αρομοάοτας Ε}αῃ. 

ἀλλὰ σχεδόν τι τὸ κεφάλαιον τῶν κακῶν 
εἴρηκας" ἐν Φιλαργυρίᾳ γὰρ πάντ᾽ ἔνι, 

ΟΥ̓ Ρἱορ. Τιααχῦ. ντ. 60 τὴν φιλαργυρίαν εἶπε μητρόπολιν πάντων τῶν 
κακῶν. ΟΥ αραΙΠ, ΑΠΙΠΙΙΕΠ. Ματοθ]]. Χχχι. 4 αυἰώίίαςδ πιαἰεγία οπιπιίιπι 
πιαίογιίπι. 

τῶν κακών 1665, οἳ 601156, Το πιοταῖ ποῦ ϱ]ιηείσαϊ ον]; {ο 81}8 
πηείηεχ οὗ οπιθείοτι ΟΥ σοπιπιἰββίονι. 

φιλαργυρία, ἀεβπεᾶ Ὦγ {]ιο Βίοίσβ 88 ὑπόληψις τοῦ τὸ ἀργύριον καλὸν 
εἶναι (Ώ1ορ. να. 111), 18 α ραφείυε νίςθ, 5 εοπίταβιοᾶ τὰ ὑη6 αοίυε 
σταβρίηρ οὗ πλεονεξία, νΙοὮ Ιπᾶεθᾶ Ἠα5 ἃ πιποἩ γΙάθγταηρο. Το Ιαὐΐ6ς 
πη]ση{ οο-εχ]ρί ση Ῥτοᾶῖρα] οχρεπάΙζατθ; ποῦ 80 φιλαργυρία, ΝΗΙΕ] 18 
[8 πηϊβοχ’5 510, {ο αιιγὶ 8ασγα [απιος οἵ Ὑἱχρι] (4επ. 1. ὄθ). Τῆηαβ8 
ιο οἰάςι Παπ τεπᾶετίηρ αυαγτία ϱἱνθοῦ [6 56η86 Ῥείίου {λα λε 
γπ]ραίθ σιφἰαἰίαδ. πο νοτᾶ οπΙγ οσο αραίπ ἴῃ πο ἄτοαεἷς Β]0]ο ἡ 
ἴῃ 4 Μποο, 1. 26, 11. 15: αἱ νο Ἰαγνο ἴπο αἀ]θοίίγθ φιλάργυρος ἴῃ 2 Τΐπῃ. 
11, 2, πὰ ἴῃ Τιακο αγ]. 14, νγοτο 16 15 αρρ]ῖεᾶ {ο ὑπ ῬΗβτίβεθΒ. 
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ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι, ευ]ιῖς]. 80ην6 γϑαο]υγια αὔίον.... Τπο ἵππασο 15, 

ῬετΏαΡΒ, ποὺ βἰτιοί]γ οοιτεοῦ, [Ὁ 6 δ Ἠβτά]Υ γεαοΐ, α)ίεΥ 8η ὄρεξις 
κο φιλαργυρία, Ῥαΐ τὸ 18. απο ἴῃ 5 Ῥα1]Β ΠΙΒΏΠΘΙ;Σ ορ. ἐλπὶς 
βλεπομένη (Ώοπῃ. η]. 24). ἘῸΥ ὀρέγεσθαι 8686 ΟΠ 11]. 1. 

᾿ ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως κ.τ.λ., Ἰαυε Όεειι Ιεᾷ αβίγαι (ορ. 
1.19, 1ν. 1) Γγοπι ἐ]ιε Γαἱέ]ι ἄο.,1.6. ἃ5 ἴτοπα ἃ β,γαἰρΏῦ ραίἩ. Βίταρρ]ίρ οτέ 
οὗ 15 ὕΠῸῪ σοὺ επἰταρροᾶ ΑΠΙΟΗΡ {ο Ὀτίατβ απᾶ ἴΠογηβ οὗ πα νον]ά, 
απᾶ ρίθγοθ {ΠεΠηβεΙνθβ. ἀποπλανάν ΟΠΙΥ ο6οΙτβ 1π {πε Ν.Τ. αραῖη 1 
Ματ]ς ΧΗ]. 92: 10 15, ἨΟΝΕΥΕΣ, ἃ ΤιΧΧ. ποτά. 

καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς, από Ίιαυε Ρρίσεγοεᾶ ]οπι- 
εεἴυε» 1/ιγοιις{ι αοζέ]ι πιατι/ δοΥΤΥΟΙΟΑ. περιπείρειν 15 ἀπ. λεγ. ἴῃ. {6 (ἄτοε]ς 
Ῥ]Ρ]αε: 16 τηθ8Ώβ {ο ὑπιραῖο ΟΥ ρίεγσε {]ιγοιις/ε, ὕ]ιο ἴοχσς οὗ περί αγ]δίπς 
{τοηι {Πο 1ά6ι οὗ ἐπ ὑπίηρ Ῥϊεγοεᾶ 5ιγοιωιζ πα ια νυΠῖοὮ ΡΙΘΥΟΕΒ. 
ΟΡ. ΒΠΙ]ο ἐπ ΕἾαοο. 1. ἀνηκέστοις περιέπειρε κακοῖς. ὀδύναι (πῃ Ν. Τ᾿. οη]γ 
Ἠοτθ δηᾷ ἴῃ Ῥοπα, Ισ. 2) βίαπᾶς ἔου ἴ]θ ρϑῃρβ οἵ οοηροίθποθ, {πε βῃδζβ 
Οὗ ΤΕΠΙΟΥΡΘ. 

11 106. ἘριτοαῦΕϐ. 1. ῬΕΕΒΟΝΑΙ, ΕΝΟΟὉΌΒΔάΕΜΕΝΊ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΣ. 

11. σὺ δέ ἘπρΡΠδίϊο, αηᾶ Ιω οοηίταςὺ ψΊ ἢ τινές οὗ υ. 10. 

ὦ ἄνθρωπε θεοῦ. Τ116 15 ποὺ α {εομηϊσα] {1016 οὗ ΟἿ 6, ΠΟΥ ΟΠ {116 
οὔμπου Ὠαπᾶ 15 {μα ῬΏγδβα τιβρθᾷ ααϊῦύθ 50 ϱοπετα]]γ 85 ἴῃ 2 πι. 111. 17; 
Ῥαῦ 1Ὁ οὐ] τεσβ]]5 {ο {πα τηϊπα οὗ ΤΊ οὐ ΠΥ ἨΙβ Ῥοβίβοη 
8.5 0Π6 οπίταρίεᾶ 1 α Πϊνίπο πιθββασθ. Τὖ 15. {πο τερα]αγ Ο.Τ. εκ- 

Ῥτθββίοη {οΥ α Ῥτορῃοί, Β πρὰ δηλ; 5661 βαπη. ἰχ. 6; 1 Κίπρε κ. 99, 

ΧΙ]. 1 ο. Τηο Ν.Τ. ῬτορΠείϐ, οὗ ποτ ΤΊ Οὐ Ῥθτβαβρβ παβ οηθ 
(απιοηΏσ Ἠ15 οίμοτ απαΠΙβοαίΙοπβ {ος ἨΙβ Ἠϊσῃ ῬΟΒΙ 101), πα]σῦ πα ίαταΙ1Υ 
ρᾳ ῃπ8 ἀεβοτίρεᾶ. 

ταῦτα φεῦγε, /1εε {1,686 1ιῖχιββ, 56. φιλαργυρία απᾶ 155 αἰεπάαηί εν1]β. 

δίωκε δὲ δικαιοσύνην. 3466, {ΟΥ {15 ΡΗΤΕΡΟ, Ῥ{ου. χυ. 9; Ἠοπι, ἴχ. 
80 απά 2 Τΐπῃ, 11. 22, ἴῃ Πο] ]αβἱ Ῥ]ασε, 5 Ἰετο, 10 {ο]1ον/β φεῦγε, απᾶ 
15 {ο]]ουοᾶᾷ ὮΥ πίστιν, ἀγάπην. 
Το απα]1θβ που εππππεταεᾶ [811] το {Ἠτερ Ρα1ΤΒ, (1.) δικαιοσύνη 

δα εὐσέβεια, 110]ιί6οιιδπιεβ (1Ώ ιο Ἰαχρθβί 5656) απά Ρίείη, Ηπ]κεὰ 
ἰοσθί]ετ ασαῖπ αὖ Τιῦ. 11. 12; [Π656 816 ὑπθ ργουπά οἵ αἰ] ῬεγίογπιαποἙ 
οὗ ἀπίγ {ο τπβη απά {ο αοᾶ : (11.) πίστις απᾶ ἀγάπη, ζαϊ, απᾶ Ίουε, [Π6 
ΒΊΡΥΘΙΩΘ ΟἨΥΙ6Ιαη ΦΥ8665: (111.) ὑπομονή πα πραὔπαθία, Ῥαΐίεποε απᾶ 
πιοε]γποξε, θβρεοϊῖα]Ιγ ΏηεσθββατΥ ἴῃ ἀεα]ῖπρ ἢ οΡΡοΠθΗη({Β. ὑπομονή, 
ὍΘ 1η {ο ομποπῖοα] Ώου] οὗ {πο ΤΙΧΧ. βἰαπᾶς {ο ΙιορεΓωῖ ωαἰέίπρ 
ΟΥ ὀπγρεεἰαίίοπι, 15. ἀ8θα ο[δεπ ἵπ Εοο]αδ. δα αἱναγβ 11 4 Μπαοο. (6.6. 
αν. 12) {οχ ραΐίεπί επιάγαπέε; 1ὖ 18 αι ανουτ]έε πον Ισ ὑπ6 Αροβί]α 
ἴῃ {Π15 56Ώβθ. δύ Ρα] 15 ἀεβοτῖρεά Ὦγ ΟΙεππεηπί (8 6) α5 ΠΙΠΙΡε]Γ ὑπομο- 
νῆς γενόμενος μέγιστος ὑπογραμμό»ς. Ἀ6ο6 {ατίμεν οἩ ΤΊ. 11. 2. 
ΤῊ ἔογτη πραὔπαθία ἆοθβ ποὺ οσοαχ 6ΙβεπΏετθ 1Π {πο (ἄτοαει ΒΙ016; 

Ῥαΐ πο Επᾶ 1ὖ ἴῃ ῬΠΙ]ο Ὠοε 4ὐ0γ. ὃ 851. 

19, ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα κ.τ.λ. ΙΦ]ιί ἴ]αε οοοᾷ Πέ οἵ 
Γαἰι, ἶα1 Ἰιοιά (85 α ῬΥΪΖ6) οτι οἴεγιαῖ [1{6. Ἔπε πιείαρµοχ οὗ 11}8 ἃΒ ἃ 
οΥνηπββθῖο οοη θοῦ 8β οπθ ΝΠΙοἩ παίατα]]γ βαρρεβίεὰ 1056} 6ο 6]ιοβα 

ΡΑΡΊ’, ΕΡΡ. σα 
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πἨο δᾶ πηθβςεᾶ ἐπ Οἰγπιρίατ οὐ ϑυμυηΐαη σατηθβ ὙΒΊΘῊ Ῥ]αγεᾶ, 

εγεη 85 Ἰαΐο α5 ὑῃ6 Αροδίοᾗο δρθ, 5ο ἱπιρογίαηί ἃ ρατί 1η αγθθκ 

πβήίοπα] 1146. Ῥ]Πϊ]ο τι565 ἴ]ιο Παρα ὔίοη αραῖη δα αραΐη. Ἠθ ποίθβ, 

6.5. (1ιε. 411. 11. 11), [88 ἐγαἰπίπᾳ απᾶ (164. 411. 1. 91) {88 ἄῑεί οὗ ἴ]ιε 

αὐμ]είος; Ἡθ βΡρεα]κς (4ε Ἠίρν. 4ὐγ. 34) οἵ {Π6 ταςε απᾶ οἳ ἴ]ιε γοιύΊι, 
πΏίο] ΒΘ 5αὖς5 15 ὑπ6 Ὑιβίοῃ οὗ ἀοᾶ (ὧδ πιμί, ποπι. 12): απᾶ 1 οὔθ 
βἰχ]]ίησ Ῥα5ρ8σθ Β8 1865 ]αηρααᾶρο οοπηρβχαΡ]θ {ο {πᾶὺ Ίεγε επρ]ογεᾶ 

Ὦγ δύ Ῥαπ]: κάλλιστον ἀγῶνα τοῦτον διάθλησον καὶ σπούδασον στεφανω- 

θῆναι...καλὸν καὶ εὐκλεᾶ στέφανον ὃν οὐδεμία πανήγυρις ἀνθρώπων ἐχώρησε 
(1,69. 41. Π. 96). Πο ππείαρῃοτ 15 αἱδο ἔοαπά ἴῃ λε Ἡρ. ἴο ἴ]θ 
Ἠεῦτεννς (κ. 1) απᾶ ἴῃ ἴμο Βοοκ οὗ ΥΊβαοιη (1ν. 2), απᾶ 15 ἃ {αγοπν1ζθ 
οπς ΜΠ δὲ Ρατ]; ορ. 1 Οος. ἴχ. 24: ῬΠΙΙ. 111. 12, 14 απᾶ 2 Τιπι. 

Ίν. 7 πηθγο Ἡθ Β8Υ5 οἵ ἨΙπιβε] τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι. Τὸ 15 
του πούϊηρ {μαί {π6 Ῥηταςο 15 {οαπᾶ α]πιοδῦ γεγραίπα 1ἢ ἘΠ αΥ]ΡΙα 65: 

καίτοι καλόν γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω (41εεδί. 648). 
ΤῊΪ5 οοπ{θβῖ 15 τῆς πίστεως, οἱ ζ{αϊέ}, (αοῦ “οὗ ἐπ {αιμα 10 15 {Π6 Ῥει- 
βοπα] νγατίαταο ἢ ονΙ] {ο πΥΏΙο]ι 6Υετγ ΟἨτίβίαπ 15 οα]]θ6ᾷ; [Π6 καλὴ 
στρατεία ἴῃ 1. 18 15, οἩ ἴλπο οἶπει μπᾶ, ἃ οοπίθρύ ὙΠ ἨάπιαἨ 
οΡΡροπεηίΒ. 

ἐπιλαβοῦ. 5 Ρατ] ιι565 ἐπιλαμβάνεσθαι ΟΠΙΥ Ἠθτε απᾶ δὖ υ. 19 ; 10 15 
8. ΟΟΙΠΠΠΙΟἨ ΤΙ ΧΧ. νοτᾷ, δ ηα ΠΙΘΒΏΒ {ο αχ ποιὰ οἵ. ΤΠο δουϊβύ ΙΠΙΡΕΤΗ- 
νο ππβΥΙ5 {με αἶπῃῖε αοῦ οὗ τϑϑομίηρσ οαὖ {οΥ 86 οὐ, 0116 {Π6 
Ῥτθβεηί ἀγωνίζου ΤΑΒΥΚΑ {Π6 οοπέϊηιιοα, ΒΥ 5518. 

τῆς αἰωνίου ζωῆς. ΤῊΪΒ 15 {16 ΄ογου) ΟΥ βραβεῖον ἴον {Π6 νΙοῖο 1η 
{86 οοπίθϑῦ ; 6Ρ. 9885. 1. 12: Βον. 11, 10, 

εἰς ἣν ἐκλήθης, 1ο]ιεγειπίο ἔ]ιοι τυαϑὲ οαἸ]οα. 3ΒΟΠ16 ΠδΥθ ἔουππα Ἠετο 
8η α]]αδίοπ {ο {πο νοῖσθ οὗ 86 Πετα]ά οα]]1πςρ πο οοτηρθαίαπῦὺ 1Πῇ{ο {ο 
απεΠ8; Ῥιαΐ οἰεγπαῖ Ιΐ[ε 15 ποῦ ἴπε ατεηα οὗ {πο οοπ{εβί, Ὀαὺ {με τεναχά. 
ΤΠο τπείαΡΏος 15 πού {ο Ὀ6 ρτθββεᾶ 5ο 619ΡεΙΥ. 

καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν κ.τ.λ., απ ἀῑᾶδί σογ 688 έ]ιε 
ϱοοᾶ εοπι[εδδίοιι ἔτι ἐπι Ῥγεβεπέε οὗ πια! Ἰ0ἱίχιεββε». Τηϊ5 ἆοες ποῦ το[εΥ 
(α) ἴο ΠΥ βρεοῖα] πιοπιεπύ οὗ Ρετβεσµίοπι ἴῃ Τϊπιοῦηγ’5 118 (1ου πο] 
πγθ Ώαγθ πο ονίἆςπος), οὐ (Ὁ) {ο Ἠϊ5 ογάἰπιαίίοπ; ορ. ΠΠ. 14: Ὀαὺ (6), 35 Ό]ιε 
οἶοβο οοΏπθχίοη πα {π6 Ῥτεοθᾶίπςρ εἰς ἣν ἐκλήθης απᾶ [Π6 πηΒΙη 
οαρΏῦ 1Π {πο ποχί ΥΘ6Υ596 5Ώ6ύ, {ο Ἠῖ5 δαρέϊδηι, 85 ὑπ πιοπιθπί αἲ 
πἨΏίοὮ 6 πηβᾶθ Ἠῖ5 ὁμολογία ΟΥ οοΠπ/{θΒΒΙΟΠ οὗ ἔθ 1π ο ΟΠ γἸβύϊδη 
Ἠετειαίίοη. 

13. παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος τὰ πάντα. 
δύ Ῥατ] εἴἸιαχσας ΤΊ ἴῃ πο {πο οὗ ἃ του απ] Ν1ίπθβδ {λα 
ἤποβο ο βίοοᾶ Ὦγ απά ἸἨθατᾶ Ἠῖ5 Ῥαρίίππια] οοηῇεβΒδΙοη αὖ {πε Πγβῦ. 
ζωογονεῖν (566 οτί. ποίθ) 15 «ἴο Ῥχεδοχνε αἰϊνθ᾽; ἴμο ὑπουρῃύ οἳ ἴπο 
Ῥτίσο οἳ οἴεγπα] {6 Ἰϑαᾶβ ἂρ {ο {19 ὑπουρῃύ οἵ ἨΗίπα ψΏΟ 15 {με Βουγ6θ 
οἱ 811 116, 1ω1ιο ρτεδετυεί]ι αἲῖ (ἴπρα αἴίυε. πε ποτᾶ 18 Ῥετμαρς βὰρ- 
ρεβιοᾶ Ὦγ ὑμ9 {ποιριί οὗ ΤΙπιοῦΗΥ΄8 Ῥαρίίβπα, ΝΠεη Ἠθ 88 ΄Ῥοτη 
αραῖπ᾽ οὗ ναῖε απᾶ ἴπο ϑ' 0110. ἩἨο γιο σἶνε» ϱριτίαα] 116 ἵπ Ῥαρ- 
ΕΒ 8180 “ῬΙΘΒΘΙΥΘΒ 16 αἱἱνθ. Κζωογονεν ἆοθβ ποὺ οσο αραϊἩπ ἴῃ 
Βί Ρατ], Ῥαύ 10 15 {οαπά ἴῃ ΤΙΧΧ. (χοᾶ. 1. 17, 18: Φυᾶροβ νυ]. 19: 
1 Βαπι, κχν. 9) απά ναβ ΧΠΟΥΠ {ο ὐ Τµακα (χνυ]ϊ. 88 απᾶ Λος υἱῖ. 19). 
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ΤῊ τηρᾶῖσα] τυϊύουβ 16 15 ΟΟΙΗΥΠΟΠ 1Π Πο 56η86 οἵ {ο οπᾶπο ση] 11ο) 
ΟΥ̓ {ο ρτοᾶπςε α]1να1.) 

καὶ Χρ. Ἴη. τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πειλάτου τὴν καλ. 
ὁμολ., απιᾷ οἱ 6)ιγίδί «Γεδιιδ 10]ιο πιάεγ οπές Ρἰαίε αἰἰεδίεᾷ ἰ]ιο φουᾶ 
σοπι]οβδῖοπι, 5ο. ἴπ6 Ἠεγε]αίίοη ΠΙΟ Ἡε ο8ΠΠΘ ἴο Ὀτίηρ. σ6βιβ 15. ὁ 
μάρτυς ὁ πιστός (Βεν. 1. ὅ) απᾶ Ἠθ 68Π1θ {ῃμαί Ἠο πὶρΏί Όσαγ ιυἰέιοδς {ο 
ἔ]ιο ὑγιέ]ι (1ο χν]. 57); ΗΘ γα ὑΠὰ5, βἰτΙοί]γ, πο Εἰτεί Ματίγτ. ἐπί 
{ο]]οπεᾶ Ὦγ ἃ επ. πιαΥ ΊΠΘΑἨ οἰ 67 (α) ἵπ 1]ιο Ῥγεδεποε οἱ (α5 ἴῃ Ματ]ς 
ΧΙ. 9), ΟΥ̓ (0) ἴπ πε ἐἴπιο ο (85 ἵπ Ματκ 11. 26): απᾶ ἴπαβ ἐπὶ Ποντίου 
ΤηΔΥ Ὦο {αχκεη 85 εφπ]να]επῦ (α) ἴο σογαπι Ῥοπίϊο, ἴπε ραβ]ΙοϊΏγ οὗ {Π6 
αὶ θϑβ ἀεμγνετεᾶ Ῥε[οτο {16 Ἱπιρετία] δα μου Ῥεϊης πο οιηρ]α/ίο 
πηαζίετ; ΟΥ̓ (Ὁ) {ο 8 Ροπίϊο, 45 1ὖῦ Ἠαδβ Ώ6οη ἴα]κεη 1Π {Πο Αγροβί]θρ᾽ 
Οτεεᾶ, ἐπ ἐμ ἆαφς οἱ Ῥοπίῖις Ρἰϊαίαε, ἴΏθ τε[ετεηοε Ῥεῖπς τη ΓΘ] {ο {πα 
Ώἴπης ὙΠεη {ο ψίπθβς ἵηπ 4πθβίῖοη πα5 ΡΊνεη. δ κίηρ' Ιπίο αοοοπηί 
ἴπο οπαησθ οἳ ΡτεροβΙθΙοη ΣΥΟΥΙ ἐνώπιον ἴο ἐπί, απᾶ πε [αοῦ (Παΐ µαρτυ- 
ρήσαντος 15 ἴμο επιρΏαίίο πγοτᾶ, ἴῃ οοπῦταβὺ τυ ὡμολόγησας οὗ ἴλα 
Ῥτεσεᾶϊπρ Υ6ιβο, 6 ἄεο]άθ {οΥ (Ὁ). ΤΠπιοῦμσ δὖ Ἠϊ5 Ῥαρίίδπι Ἠαᾶ δοη- 
5566 ἐδ φοοᾶ σοπι[οβείοπι οὗ {πὸ Εαἴίῃ οὗ Σε5ας ΟἨτ]θέ, 10 ἢ ὑπὸ Τιοτᾶ 
Ἠπηβαε]{ αἰἰεκίεᾷ τὶ ἢ Ῥουετ ἴῃ {με ἄαγς οἱ Ῥοπύϊαβ Ῥ]]αΐθ, ποὺ ο] ὮΥ 
ΗΙ5 πιοτᾶς Ῥοίοτο Ἠ1ς Ἰιᾶρο, θαὺ Ὦγ Ηϊ5 θύῃ απᾶ Ἡεβαττθοβίοη. 

. 10 86επης ποῦ Ιπιρτοβββ]θ {λαῦ {πο ποτᾶβ οὗ 015 ΥθΓ5θ ΥΕΠΘΒΥΕΘ ὑῃ6 
Ῥηταβες οὗ βοπηθ ΡτϊπηΙ{ήνο {οτπα οὗ βαρίδια] οτθεᾶ, ἴῃ ΒΟ. ΠΙΘΗΦΙΟἨ 
νγῶ5 πιιᾶςο οὗ αοα 85 ἴῃπαο Βαβίαϊποχ οἱ 1116, οἳ {πο Ῥαββίοη οὗ 6585 
Οµτὶςί απᾶεν Ῥοπίάας Ῥι]α{ε6, απᾶ οἵ Η15 βεοοπά Οοπιῖηρ ἴῃ Ιαάρειηθηῦ; 
ορ. 9 Τ]πι. Ἡ, 8 απά τν. 1. 

14. τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν κ.τ.λ., {ο Κεερ ἴ]ιε οοπιπιαπάπιεπέ ὅτο., 
56. ποῦ (α) ἴπο ερεοῖαὶ οοπΙπΙΒΠᾶΕΒ οὗ υυ. 11, 19 ποτ (Ὁ) νασαε]γ, ὑπ 6 
.9οβ}Ρο] οοηβΙᾶετεᾶ 5 ἃ τα]ε οὗ Η16, θαύ (ο) {π6 δαρίϊδηναϊ παῦσε, ἴο 
νΏΙοἩ 8|1π|510 ναςδ πιαᾶς ἵπ νυν. 12. ΤῊΘ ποτᾶᾷςδ 816 οἶεατ]γ {α]κοη εμας 
ἴῃ [2 Ο]επι.] ὃ 8: τηρήσατε τὴν σάρκα ἁγνὴν καὶ τὴν σφραγῖδα (5ο, οἵ 
Ῥαρίςπι) ἄσπιλον, ἵνα τὴν αἰώνιον ζωὴν ἀπολάβωμεν. Αηᾶ 50 {Πεγ 819 
ππάετείοοᾶ Ὦγ Ογστῇ οἵ «6ΓΠβαΙΕΠΙ, Νο 1 αποίῖης ου. 18, 14 (Οαΐ. ν. 
19) εαρβπ{θβ τὴν παραδεδομένην πίστιν ἴογ ἐντολήν. 

ἄσπιλον, τοῖ(]ιοιέ 6ροί. 9 Ἠαγο ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἴῃ “485. 1. 27, 
δα ἴπο ποτᾶ οσοσατς 1 Ροεῦ. 1. 19: 2 Ῥρῦ. 111. 14, Ῥαί ποὺ εἱβαου]ογθ ἴῃ 
{ο ἄτεε]ς ΒἱΡ16, ἘῸΣ ἀνεπίλημπτον 866 ΟἹ 111. 2. Τῦ 15 α ᾳπθββοη 
νγπείΏθχ {πΠθβθ Όντο πποτᾶβ 6ο ὙΠ σε ΟΥ ΜΙ ἐντολήν; Ὀαί αἰίποασ]ι 
ἴῃο ΓοΥΠΙΘΥ 15 ἃ ροββῖῦῖο οοηβίγιαοδίοη απηᾶ 15 {ανοιτεᾶ ὮΥ {ο {αοί {παί 
{ο ποτᾶβ ατα αρρ]Ηεᾶ {ο Ώόγβοπβ εἱβεπηετθ 1Π ἴπο Ν.Τ., γοῦ 1 15 πιοτθ 
παίιτα] {ο ἔδκθ {Πεπα πΙίΗ ἐντολή, 85 ὕΠ6 0 81θ ἴακεη (5606 4ΏοΥε) ὮΥ 
Οστῃ απᾶ 2 ΟΙεπιθοηί, 1Π ΟΟΠΙΡΑΠΥ ΙΙ {πο αποϊθη{ ΥθΙΡΙΟΠΡ. λα 
Ώανθ ἀνεπίλημπτος αρρ]εᾶ {ο τέχνη ἴῃ ἘΠΙο (4ε Ορί/. 22) απᾶ ἴο 
προαίρεσις ἵπ Εο]γθίαβ (Η1εί. κιν. 2. 14), 5ο ἰλπαί 1Ὁ 18 Ῥ]8Π]Υ ποῦ 
τοβίτιοθεᾶ {ο Ῥ6ΙΒΟΠΡΒ. 

µέχρι τῆς ἐπιφανείας κ.τ.λ., ιπέῖ έ]ιο Μαπί/εδἰαίίοπ ὅτο., 5ο. ἴἨθ 
Βθοοπά Αἀάγεπί, πΠίοα δὲ Ῥατα] α]ναγς Κερί ἴῃ {πο Γοτεσγτοιπᾶ οὗ Ἠ18 
ἰποιρῃίβ απᾶ Ἠορθβ. Τπετο 15 ποἰηίησ ἴῃ ἐς ρ8ββασθ  ΒΙΟῊ βαρσθβίβ 

1 5εε Ἡουατί, Μεαἰεαϊ Γαπσιαρε ο) δέ Ιήε, Ὁ. 150. 

σ2 



τοο 1. ΤΙΛΙΟΤΗΥ. [ντ. 14-- 
Ώλαί Ίο οχροοίἰοᾷ 16 βοοῃ; Ιπάθεᾷ καιροῖς ἰδίοις οἵ ἴ]α πθσί ΥεΓβθ 5168 
ὑπαὺ Ἠο τεοοση]βεᾶ ἴλαί 105. ἴἶτηο 15 οπ]γ ΚΠΟΨΥΗ {ο ἀοᾶ. 

ἐπιφάνεια 15 {τεᾳαεπ{]γ αδεᾶ ἴῃ {με ΤΙΧΧ. (εβρ. 2 Μαςο.) οὗ ππβΠΙ{6Β- 
ἰαβοπς οὗ {ο ἨΠϊνίπο ρ]οτΥ;: 16 15 ποὺ {ουππά 1Π {Πε Ν.Ε. οπίδιάε {ηα 
Ῥαβίοτα]β βαγο αὖ 2 Τ11685, 11. 8. ΤῊΘ 6ΣΡΤΕΒΒΙΟΠ5 αβοᾷ ὮΥ δύ Ῥαα] α5 
ἀεροτῖρίῖνο οὗ ὑπ6 Βεοοπᾶ Αάνεπύ ατο ποτ οο]]εσίπς: (1.) ἡ ἡμέρα τοῦ 
Κυρίου, αἲ 1 Τη658. ν. 2; 1 ΟοἨ. Ἱ. 8, ν. ὅ; ορ. ΕΗΙ1. 1. 10: 2 Τήπι. 1. 19. 
(11.) ἡ ἀποκάλυψις τοῦ κυρίου Τη., αὖ 2 Τηεβ5. 1. 7; 1 Οοτ. 1. 7. (111.) ἡ πα- 
ρουσία αὖ 1 ΤΗ6βΝ. 11. 19, 111. 18, 1ν. 15, ν. 28; 2 Τηε5ς. 11, 1, 9. (ν.) ἡ 
ἐπιφάνεια τῆς παρουσίας αὐτοῦ αὖ 2 ΤΗ68β5. 11. δ. (γ.) ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ 
αὖ 1 πα. νι. 14: 2 Τιπα. Ἱν. 1, 8 (10 15 αρρ]εᾶ {ο {86 Τιοτᾷ 5 ΕἸγβϑὺ 
Οοπιῖης ἴῃ 2 ΤΊ. 1. 10) απᾶ (σ1.) ἡ ἐπιφάνεια τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ 
καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ (ΤΙ. 11. 18). ΈΤΠο νατίείγ οὗ {]ιθβα 
ΒΗ6.5 βΙσηϊΙβσοαπ{]ν {παί πε αγραπηθηζ, ΒΟ ας Ὦθοη ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΒ 
πχρεᾶ αραϊηβῦ {Πε ϱοηΙΠΘΠΘΡΒ οὗ πα Ῥαείοταίς, τεβθῖης οἨη {Πθ πβασε 
ἴῃ {Ἠθπι οὗ ἐπιφάνεια Ἰηβιεαᾶ οὗ παρουσία, ἴπε πβδαα] υοτᾶ {οχ ἴ]ιθ 
Βαοοπᾶ Αάνεπί ἴῃ {Πε Τηεββα]οπίαη Ἠρίδί]65, 15 ἀθβίλαιίο οὐ αΏΥ βο]ᾶ 
στουπᾶ. Τη [2 Οἶεπι.] 12 απά 17 πο Ἠαγο {πο βΙπηΙ]αΥ ῬΗχαβο ἡ ἡμέρα 
τῆς ἐπιφανείας τοῦ θεοῦ. 

1δ. ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει, τ0]ίε]ι Ἡε ιοί αἱρρίαι ἐπ ΠΗίδ οιῦ 
Φ6ΠΦΟΛ5;: 568 ΟἹ Ἡ, 6, αηπᾶ Αοΐβ 1. 7, καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ 
ἐξουσίᾳ. 
με αρἰλείς πο {ο]]οι απο ἀθβουρύϊνθ οἵ ἴμο Ἐίεγπα] Ἐαίμου, 

απᾶ 16 15 ποῦ ΙΠΙρΥοῦαΡ]6 ὑμδὺ ἴΠεγ απᾶ {ο ἀοχο]οργ οὗ υ. 16 ατα {ακαη 
{ΤΟΤΗ ΒΟΥΠ6 Ηγσίσα] (ΡετΏαρβ θυ ἢ ἆεν1β]) {οΥπηα]α, γΥμΙο] Πδα α]τοαᾶν 
Ῥθσοπῃθ βἰεγθεοίγρεᾶ Ὦγ 116, 

μακάριος. 8566 ΟἹ 1. 11. 

καὶ μόνος δυνάστης. Ίο Ἠανθ μόνῳ θεῷ ἴπ {πε ἄοχο]οργ ἴῃ 1. 17, 
πΏῖο]ι 5Ποι]ά Ὦο οοπιρατθᾶ 811] {πτοαρβ]ι 1} {Π15 νουβθ. 10 ἀοθς πού 
ΒΘΘΙΗ ΏΘΟΘΘΒΒΙΥ {ο ΕΙΡΡΟΒΘ ΑΠΥ βρεοῖα] εοπ{γογεγβία] τοίθτθεποθ {ο λα 
86ΟΠ5 οὗ ἀποβίῖο {Π6ο]Ιοργ, ΟΥ̓ {ο Ἠθαί]μεη ρο]γἰπεῖσπα. Το ΤΥ ἀπ 
Βοτετοαϊσηίγ οἵ ἀοᾶ πετ Ετρί Ῥτϊποίρ]θβ οὗ {πε Ηεῦτεν τε]ςίοη, απᾶ 
{πεγ που Αγ Ῥο πιεηθ]οπεᾶ ἴῃ 8η Θ8ΥΙΥ ΟἨτίιβΙαη 4οκο]οβγ. ΟΡ. 
Ῥ]Η]ο ἄε βαογὶοὶὶς 4ὐεῖίε εἰ σαἶπί 90, περὶ θεοῦ τοῦ ἀγεννήτου καὶ ἀφθάρ- 
του καὶ ἀτρέπτου καὶ ἁγίου καὶ μόνου μακαρίου. δυνάστης 15 ποῦ αβοά 
εἱβδενπετο ΡΥ δύ Ρα]: 10 15 {γεφπεπ{]γ αρρ]εᾶ {ο πιει ἵπ ὕη6 ΤΙΧΧ. απᾶ 
1η Τακο 1. 62: Αοΐς νυΠΙ. 27, απᾶ {ο ἄαοᾶ, 8 Ἠετο, ἴῃ Ἑσο]αδ. χ]νι. 
δ, 16 απᾶᾷ 2 Μαοο. χἩ. 15, "1. 24 (ὁ...δυνάστης ἐπιφανείαν μεγάλην 
ἐποίησεν). 6 ἨαγΥε {χο ΡΗΤΔΡΒΘ μόνος ἐστὶ δυνάστης ἴῃ Όναο. διὀμιϊ. 
πι. Τ18. 

ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων κ.τ.λ. 6 Ἠαγε κύριος τῶν κυρίων καὶ 
βασιλεὺς τῶν βασιλέων ἴῃ Β8Η. ἵν. 94 ΤΧΧ. (ορ. Ἠεν. χυ]]. 14, χῖχ. 10); 
ΑΠ [Π6 5816 ῬΗΤ8ΡΘ (Υ88ΔΙΠΡ βασιλευόντων) ἴῃ πο Ῥοο]ι ο Εποσ]ι 
«κ. 4). Κίπ οἱ Πἴπφε να ἃ ο 6ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ α5δαπιοᾶ Ὦγ Ἐαβίογη 
ΠΙΟΠ8ΥΕἨΡ; [6 θατ]Υγ ΟΠτ]5έίαη ὙΥΤΙ{6Υ5 ΡΡΙΥ 16 {ο ἀοἆ Ἀἱοπο, ὁε]ογα]ι 
15 ηβΊηθΘᾷ κύριος τῶν κυρίων ἴῃ 1)θαΐ. χ. 17; ΕΒ. ΟΧΧΧΥΪ. ὃ. 

16. ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, ἃ {π]]ον βἰαζεπποπί {πὰ {πο ἀφθάρτῳ 
οὗ 1. 17, ᾿Ἰπαβυ ἢ 88 ἀθανασία (ΒΘΟΙ ΡΥ ποῦ ἀἰβδιπριϊβ]ποά {οτι 
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ἀφθαρσία ἴῃ Βὲ Ῥαπ]8 ΡΗΤΘΒΘΟΙΟΡΥ; 566 1 ΟοΥ. Χν. 65, 64) 15 Ἡογο 
ἀεο]αταᾶ {ο Ὀ6 μα οββεπθῖα] Ῥτοροτίγ οἵ ἀοά αἱοπθ. Ορ. ]ρά. χν. ὃ, 
εἰδέναι σου τὸ κράτος ῥίζα ἀθανασίας. 

φῶς οἰκῶν, ἀποεϊϊύιᾳ ὕι ἰἱᾳ]. ἀοἆ”5 ἀνε]]ης 15 Πρ (ορ. Ἐ5. οἷν. 2 
ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον) 6ΥΕΠ ἃ5 ΗΘ ΗΙΠΙΡΒΙΕ 15 ΤήσΠί (1 δοῦη 1. 
δ), απᾶ ΗΒ ΠΠΘΒΞΕἨσΘΤΕ ΔΙ6 “8 ΠΡ6]5 οὗ Πσ]ῦ” (2 ΟοΥ. χὶ. 14). 

ἀπρόσιτον. ΤῊΪ5 Ηᾳ]ί 15 τωιαρργοαε]ιαῦίο. ΤΠΘ ψογὰ ἀπρόσιτος (065 
ποῦ οοσιχ ϱἱβ6υγ]θτο ἴῃ {ο «ἄτοε]ς Βίρ]6, Ὀαὺ 1ὖ 15 [οαπᾶ τη ῬΗΙ]ο ((6 
υἴία Ἰορίς 11}. 9) νο προς 1 οὗ ἴπο Μοιπί ο γΥΙοἩ ΜοβεΒ οοι]ά ποὺ 
αρρτοβο] 1οσ {πο ρ]οτγ οὗ φᾳεποτα] (Εχοᾶ. χχχη!. 11---25). Τὸ 15 0Π185 
Ἰαΐΐθγ Ῥ85βασο {Τοπ Ἐχοᾶας πλ]ο] 15 Ῥεμ]πά δύ Ῥαα])5 Ιαηριαρο Ἠθτο, 
6βΡ.: οὐ γὰρ μὴ ἴδη ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν µου καὶ ζήσεται (Βιχοᾶ. ΧΧΧΊΙ]. 
20). «οβερμαβ 8180 (πὲ. τι. δ. 1) ΔΡΡΙ165 ἀπρόσιτος ἴο αοά. 

ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται, ΑΠ Θχρϑηβίοη οὗ ἴπο 
ΘΡΙ Ποὺ ἀόρατος ἴῃ 1. 17; ορ. Ώειαί. ἵν. 12; ΦόΌΠη 1. 18: 1 οῦμπ ἴν. 12. 
Τ͵6 σαῖς ὂψ Γαἶε]ι ποί ὃῳ, εἰφ]ιέ (9 0ος. ν. 7), ὑμουρῇ ὑπ βίοι οὗ αοα 15 
Ῥτοια]βεᾶ {ο {δια ριιγο ἴπι Ἱιοαγί (Μαἰί. ν. 6 ; ορ. ΗΠεῦ. κ, 14). 

ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον. ΟΡ. 1 Ῥεΐ. ἵν. 11, ν. 11: 10 15. 7αϑὺ 
Ροββ1β]ο {]αί κράτος Ἠαβ Ὀδεπ Ἠθγο βρσοδίεᾶ ὉΥ {1ο οριὐποὺ δυνάστης ἴῃ 
ὑπ6 Ῥιοσθᾶίπςσ Υν6γβο. Βαῦ 1 15, 1Π ΠΥ ο85θ, ΟΟΠΙΠΠΟΠ 1π αβΟΤΙΡΙΙΟΠΒ. 

ΤῊΘ Ιπζοτ]εοῦίοἩ, 85 16 616, οὗ ἃ ἄοχο]οςθγ ἵηπ ὑπ6 πιά ά]ε οὗ απ α1ρι- 
πηεηῦ ΟΥ̓ αΙΒΟΌΒΒΙΟΙ 15. ααϊΐθ ἴῃ δύ Ρα11’5 ΠΙΔΠΠΘΕ; 569 6.5. ἨοΠ]. 1. 26, 
ΧΙ. 96, αηΏᾶ 1. 17 αΏογο. 

17-19. 11. ΟΠλΠαΡΒ ΤῸ ΤΗΕ ΕΙΟΗ ΟΠΗΕΙΘΤΙΑΝΕ Απ ἨΡΠΕΗΘῦΒ. 

17. ἜΤΠαῦ βοπῃο, αἲ Ἰοαςῦ, οὗ πο Ἠρ]ορίαι Οµτ]ββίατς ποτοθ Υγε]]-ίο-ἀο 
15. ονἰάθηί ἴτοπα πο Ιπιρ]σαθίοη ἴλαῦ ἴΠαγοθ 66 ΑΠΠΟΠςΦ {Ποπι {ο 
ΟΥΠΕΙΡ Οὗ βἼανες (υ. 2 δον); απά ὑπδύ Π1ρῃεδας5 ἴῃ {πο ἆαγ5 οὗ δύ Ρα] 
Ν88 ἃ γον οἱῦγ πο ΠΟΥ͂ ΕΓΟΠΙ ΠΙΒΏΥ ΒΟΊΥΟΘΒ. 

τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, {]ιοδε ιο]ιο αγα γἱο, ἴπι ἐ]ιθ ϱγεδειί 
τοογίᾶ, ἀεξοτῖραᾶ ὑπὰ5 {α11γ {ο αΙβυ ρα] 5 {Πεπα ἔτοηι {ποβο Υπο Ι8Υ πρ 
ἴγθαβατθ εἰς τὸ µέλλον (υ. 19), ἔποαρΗ, οὗ οοσβθ, ο {πο οἱα5565 οΥοτ]αΡρ. 
ΤῊΘ πβαα] ρῄταβο ἴῃ δύ Ῥαπ] (Βοχη. κ. 2: 1 Οοτ. 1.6; ΕΏΡρΗ. 1. 21 ὧο.) 
θη 1π [πο Βγπορίίο ἄοβρε]β (Μαΐζ. χἩ, 82, ἸΤμαἷκο χνΙ. 8) Το “6 
Ῥτθβεπῦ ποτ] 15 ὁ αἰὼν οὗτος (566 οἩ 1 Τ1πα. 1. 17); Ὀπὖύ ἴῃ ἴπο Ῥαξίοτα]ς 
(566 2 Τϊπα, 1ν. 10: ΤΙ, 11. 19) 10 15 ὁ νῦν αἰών. δὲ Ῥαπ] εἱβαυ/]οτθ Ί88 
πο βΙπηῖ]αχ ΘΣΡΥΘΡΒΡΙΟΏ ὁ νῦν καιρός (Ἠοπι. 111. 26, ΙΙ. 18: 2 0οΥ. 
νι], 19). 

μὴ ὑψηλοφρονεῖν, τοί {ο ὃε Ιιίφ]ι-πιπασς, 1.9. Ώεοᾶβαβο [ΠΟῪ αγο τοι; 
Όπο Ῥτιάο οἱ 186 15 ποῦ ΟΠΙΥ να]σαν, 16 15 ἴπ[α]. Οοπιρατθ 116Υ, ἰχ. 29 
μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ πᾶ Ώοιῃ, ΧΙ. 16. Ἀεθ 
οὐδ. ποίθ, 

μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ΠΙΟ} Ίιαυα ἐ]ιοῖγ Ίιορο δεί οι 
ἔἶιε ιισεγίαἰπιέ οἱ γἰσ]σεδ. Το ἀδηλότης οὗ πεα]{], {πὸ [Ἀγ 1118} [αοῦ 
ελαί 10 50 ο[ύεη {6 {ο 1561} ν]πσς πα Βἱ6β αν (Ῥτου. κχΗ]. δ), 15 
1ηᾷοεὰ ἴ]ο ΥΕΤΥ ΤεΒΡΟΏ ΨΥ πο βΠοιπ]ά ποί 5εῦ οι Ἰορ6β οπ 16. ΤΠο 
Ῥήταβο 15 ὑλαδ πιοτθ {οτοῖρ]α, 1 1655 Ῥτεοίβθ, μη ἐπὶ τῷ πλούτῳ τῷ 



102 πα ΜΟ ΤΟ. [ΥἹ. 11-- 

ἀδήλῳ. Όοπιραχο ΕΕ. [χἱ]. 10, “1 τίο]θβ 1Ποχθα888, 5δεῦ ποῦ γοῦν Ἠθατύ 
ὑμουθοη." 

ἀδηλότης ἆοθβ ποῦ ΟΟΟῸΪ ΘΙΒΘ ΘΙ ἴῃ {16 ἄτοεἷ Β1016, Ὀαί 5ὺ Ῥ8ὰ] 
Ώας ἀδήλως, ἄδηλος ἴῃ 1 ΟοΥ. ἴχ. 26, χῖν. 8. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ θεῷ. ΒῸΣ ἐλπίζειν Το] ον ὮΥ ἐπί τι ὑπὸ ἀαΐϊνο, 566 ΟἨ 
1ν. 10 αὔονο. ΤΠ τϑδαϊηρ 15 ποῦ ααϊΐθ οθγίαϊπ Ἠθτθ; 566 ΟΥἹῦ. ποίθ. 

τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν. Τ1ο ὑγὰθ οὐ]εοῦ 
οὗ ΠΟΡΘ 15 {πε αποπαπσεαβ]ο ἀοα ΠΟ 15 {πο νετ οὗ α]] ροοᾶ {μη ρ8, 
τυ]ιο φϊυείᾗι τι αἰϊ ἐς γἱο ἴῃ ἐο επ]οψ. ἨΙοΠΘΒ 816 ἃ ροοᾶ, 1 τἹρΉ ΠΥ 
864, απᾶ ἴΠ6εγ ατθ ἴπο οἵ οἵ ἀοᾶ: ορ. 'γ. 8 πΏετεο 16 15 βαϊα ὑπδὺ 
πηθΒ{8 νγετο ογθαίθα εἰς μετάλημψιν. ΤῊΘ 51 Ή1|ΔΥ ΡΏΤαΒε εἰς ἀπόλαυσιν 
πιαδύ Ἠετο Ὀ6 ρίνεη 108 {α]] ἔοτοε; ΥἹ6Π 685 (85 811 οὔπετ ϱ1Εί5 οἱ (ἀοα) ατα 
ποῦ σῖνεη {ο Ὀ6 Ροββεδεεᾷ ΤΙΘΙΕΙΥ, Ὀπὺ {ο Ὦο επ]οφεᾶ, απά (85 15 1πῃ- 
πηθΙα{α]γ οχρ]α]πεᾶ 1Π {Πθ ποχῦ Υοετβε) {ο Ὦο υ86α ἴοΥ σοοᾷ ΡΙΥΡΟΕΘΒ. 

ἀπόλαυσις 18 ἃ ΒίΤοΟΠΡ ποτᾶ, αἰπιοβίῦ οοπποίίηρ δεπδιαῖ επ]ογππρηί; 16 
ΟΠΊΥ οὀςΙΣ5 ασαῖπ 1η {πο ἄτεεκ Β]θ]ε αἱ Ηεῦ. χι. 26. Τη [2 Ο1επι,] 5 10 
ἡ ἐνθάδε ἀπόλαυσις 18 οοηίταβίεᾶ ὙΠ ἡ μέλλουσα ἐπαγγελία. 

18. ἀγαθοεργεῖν. Υαε Ἠανθ ἀγαθουργεῖν, [π6 οοπἰταοίθἆ ἴογπι, αὖ 
Δοῦς χῖν. 17 (ῃὰ δῦ Ῥαα]8 6ρεεοὮ δὖ Ἱιγείτα); εΙδεπΊοτο {Π {με ἄτοεῖς 
ἘΒ]1Ρ]9 {ιο γγοτᾶ 15 ποῦ Γοππᾶ. 

πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, {ο δὲ γἱο]ι ἴπι ϱοοᾷ 10ογ8, 8 Ῥ]αγ οἩ {Π6 
ΠΙΘΔΠΙηΏσ οὗ πλουτεῖν. “Μαη πιπβί ποῦ οοπαιρα{θ {Παῖχ τίο]θΒ 50 ΤῸ} 
{τοτη ΝΜ ηδὺ ἴΠεγ Ἰαῦε, 88 Ίτοπα πΠαῦ ποὺ σἴνε” (ΒΡ Βεγετίάσθ). 9εε 

. πο ποίθ οἨ 1. 10 αΏοτε, ΟΠ ἔργα καλά ἴῃ πο Ῥαβίοτα] Πρ]5{168. 

εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, γεαᾶν {ο ἱπιρατί απιᾶ {ο οοπιπιιωιϊῖσαίο. 
ΚοθϊίΠοχ εὐμετάδοτος ΠΟΥ κοινωνικός ΟΟΟΌΥΒ ΘΙΒΘΎΓΏΘΙΘ 1Π {πε ἄτεε]ς Β1019, 
α]ίποασ] οορηαίθ {οΥΠ15 οἵ 886 αὐ πγοτᾶ 81θ ΟΟΠΩΙΠΠΟΠ. κοινωνικός 
ΒΘΘΠΗ5 {ο οχΡρτθβς ἃ πάει 1ά6ι8 Έα εὐμετάδοτος, ΠΙΟ] 15 οοποειπεᾷ 
οπ]γ ν(Ἡ 086 ρ]νίης ΟΥ̓ Πατῖησ οὗ ΟΥΑΙ] σοοᾶβ; {εχθ τΠΔΥ, ἨΟΥΘΤΕΣ, 
Ὀ6 8 κοινωνία οὗ ΒΥΠΙΡΑ{ἨΥ ὙΥΠΙοἩ 5οπιείΙπἹθΒ {Πο τίοἩ Ἠανο Ῥεοι]ίαχ 
ορροτίαπ](]θβ οὗ βῃθσίησ. Ἡθ Πο 18 κοινωνικό ἴῃ μα {α]]εδύ βεΏ5ε 
Μ11 Ὀ6 απῖο]ς {ο τθυοση1βθ 811 {Π6 οἸαῖπις οὗ ἨάππΒΏ, απᾶ αβρεοῖα]]γ οὗ 
Οτ]βίαπ, {ε]]ονβΏῖρ. ΑΑ 15 οὔὔεπ {168 σ856, {19 ΊάχσεΥ πγοτᾶ 15 Ῥ]ασεᾶ 
βοοοπᾶ, ὮΥ ΜΔΥ οὗ οχΡρ]απαίίοἩ; ἃ Κἰπᾶ Ἠοατί 8 Ὑε]] 856 ἃ σεΠΘτοΒ 
Ἠαπά 15 ἀθππαπᾶεά οὗ ἴμο τίοἩ. ΤΗΙ5 κοινωνία 15 αραϊη ἀἰτεοί]γ οοἩ- 
ποοίθᾶ γη {πο ἀοῖπρ οὗ σοοᾶᾷ ποτ] 1η Ηοῦ. ΧΙ]. 10, τῆς δὲ εὐποιῖας 
καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε. 

19. ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ µέλλον, ἰαψίης 
πρ 48 ἐγεακιιγε ΓοΥ {ιοπιδεῖυεδ [υπαἱ γΥηΙοῖ 811811 τους] ἃ ϱοοἆ Γοιμιάαίίοπ 
αθαϊπεί ἴ]ιε ἐἶπιο {ο οὐπιο. πα ὑπουρῃῦ 15 ααἰΐθ εαΒΥ {ο απἀργρίαπᾶ, 
Ώοαρ] αχρτεββεᾶ ψί βοπιεν]αῦ Ιποχαςοί Ὀτονίίγ. ΤΠ6Ὸ 1άεθα οὗ 
ἑγοαβατθ ἴῃ Ἠθαγθη) δα αἰτεαᾶγ Ώ6υη εχροιπᾶεᾶ ὮΥ ος Τιοτὰ, 6.5. 
Μαΐΐ. νἱ. 20: Τὰ κα αν]. 22]; πα {ο Ῥαταῦ]ε οὐ {μ6 Ὁπ]αβύ Ῥίθγατᾶ, 
ἴῃ ρατθίοι]αχ, επ{οτοθᾶ {ο συἱρηῦ τι86 οἱ ΠΙΟΠΘΥ ἴῃ Υἱθ οὗ ἨεαΥεΠ]Υ 
χογψαχάβ (μα αγ. 9). ΟΡ. Μαΐῦ. χχνυ. 84 ΠῚ, 

ἀποθησαυρίζειν ΟΟΟΙΥΒ αραΐπ 1π {πο ἄτοοι Β1016 ἵπ Ἐοσ]αβ. 111. 4 οἩ1γ. 
θεμέλιον καλόν βίαπᾶρ ἵπ οὐυνίοαβ οοπίταδί {ο ἴ]ιο ἀδηλότης οἳ 116188 

βΡοκεῃ οὗ 1η υ. 17, 
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ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς, ἰἐ]ιαί {]ισι πια ἴαι ]ιοιᾶ οπι ἴ]ιε ία 
τυ]ιίο]ι {5 1106 ἐπαᾶσοεᾶ. ἜἼπο οἩαχσο {ο ΤΙπιοί]γ Ἠϊπιβο]{ Τη 0. 192 τᾶ 
ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς: δις, 1 ἃ β]σί Ῥαῦ βἱσηϊιβοαηῦ «Ἠαησο οἳ 
ΘΧΡΤΕΡΒΒΙΟΠ (566 οτΙζ. ποίθ), α Π]κο ρτοβροοῦ 15 Ἠε]ᾶ οαὖ {ο {ποςο Ίο 88 
τίοῃθςβ δύση. Α πιαπ)ς {ἰ{6 (ζωή) σοπβἰδέεί]ι πιοί ἔπ, ἐ]ιο αὐιιπάαπεο οἱ 
ἐπ6 ἐ]ίπις ιο]ιίο]ι Ίιο Ῥοββοδδεί]ι (Τνα]α κ. 15), απᾶ ἴ]ο ραταβ]ο οἵ {μα 
Ἠ]ο] Ἐοο] ϱΠευς ὑπαὺ {Π6 ΤΠ ὁ θησαυρίζων αὐτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν 
(1µα]κα χι. 21) βΊια]] πι Ἠθτο απᾶ Πογεα[ίθγ τῆς ὄντως ζωῆς, {Π| [ο 
ἐπάεεᾶ. ΤΗΙ6 15 ἴπο 116 ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (2 Τίτα. 1. 1). 

90, 21. 111. ΟονοιΏΡΙκα 6ΗΑΏάΕΒ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΣ, βαηπηθβτῖδίηςσ [Π 6 γηδ 
ὑμποιρηῦ οὗ {πο Ἠγρίδί]ε; ορ. 1 Οοτ. συ]. 21. 

20. ὦ Τιμόθεε. Α 5οἶεπιη δα οπαρ]αδῖο Ῥ6γβοπα] δι 1658. 

τὴν παραθήκην φύλαξον, σιιαγὰ ἴ]ιε ἀεροκίί, 5ο. [π6 ΟἨτ]ςΙαπ ΟΥθοᾷ 
ΒΟ Ὠαςδ Ῥθθι οοπιπα]ζζεᾶ {ο τοι ἵπ ἐταβί, {ο Ὀ6 ἐταπρπη]{τοᾶ ππίπῃ- 
ραϊτοᾶ {ο ἴποβο ῈῺΟ βΠα]] οοπἹθ α[ίειγ Υοα. Ὑοα ατο {ο σιατᾷ ἴμο 
ἀεροείίιπι Πάεί αἰ Ίεβ]οαπ5 οατθ, ““αποα αεοερῖβ ποπ αποᾶ εκ- 
οορι(θβί1 (Υπο, Πατ. «οπιπιοπ. ὃ 29). ΟΡ. 1. 18, ν. 21: 2 Τΐπα, 1. 14, 
Θιηα ({ογ {6 ππαῖη {Ποις]ῃί) {πᾶο 8 ; Βετ. 111, 8. 

παραθήκη 15 οπ]γ {οππᾶ ἴῃ {πο Ν.Τ. αραῖη αὖ 2 Τΐπι, 1. 19, 14: νο 
Ῥανο 16 ἴῃ Τεν. τί. 2,4. ΤῊΘ τεο. τεβάἴπρ παρακαταθήκη (5866 οτΙθ. ποῖς) 
ἀ4οθβ ποὺ ἀῑβεν επ Ὀδίαπ/Ια]]γ ἴῃ πιθαπῖης. ΟΡ. ῬΠΙ]ο (Θιΐς γεγ. άῑυ. 
]ιαε». ὃ 21) νο ἵπ Ιπ{εγρτεηρ λάβε μοι οἳ ΕΠ. ΧΥ. 9 ρο65 ΟἹ: καὶ ἂν 
λάβῃς λάβε μὴ σεαυτῷ, δάνειον δὲ ἢ παρακαταθήκην νομίσας τὸ δοθὲν 
τῷ παρακαταθεμένῳ καὶ συμβαλόντι ἀπόδος. 8.66 οἩ 2 Τίπι. 1. 12. 

ἐκτρεπόμενος, {ιγπίπῃ αιωα /γοπι; ἴου {π6 ποσὰ 566 οἩ 1. ϐθ. ΟΡ. 
9 ΠΤ. 11. δ. 

τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, 
ἴ]ιο ρτοίαποε δθαὐδζίπαε απιᾶ ορροδίἑίοπι8 ο) {ια Ιποιυζεᾶφο τυ]ιία]ι {5 [αἰδοῖ 
50 σαϊζεᾶ. ΌΏεετνο {Παί βεβήλους (1ος νΝΏ]οἩ 566 ποίο οἩ 1. 9) ᾳπα]]ῇθς 
ὈοίΏὮ κενοφωνίας απᾶ ἀντιθέσεις, α8 15 Ιπαϊσβεεᾶ Ὦγ {θ αὔβοηπορ οὗ ἴμοα 
ατζ]ο]ο Ῥείοτο {86 Ιαΐΐδεν γγοτά. 

κενοφωνία, επιρίι/ ἰα]ᾖ, οΏ]Υ οοσατβ ἵπ {πο ἄτεε]ς Β]Ρ]ο Ἠεγθ απᾶ 1π 
πα ρατβ]]εἰ ρ8β5ασο 2 ΤΊτη. 11. 16, τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιίστασο; 
10 16 α [οτοίθ]ο γογᾶ Τ0Υ {π6 µαταιολογία αγοαᾶγ πιεπ{οποαᾷ 1η 1. 6, ΟΥ̓ 
ἴον πο Ἱττε]εγαηί ζητήσεις καὶ λογομαχίαι οὗ νἱ. 4. ΟΡ. ἵν. 7, τοὺς δὸ 
βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ. ἴπι {88 ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου 
γνώσεως ΒΟΤῚ6 Ἠαγο ἔοππα ὑπ6 Ματοϊοπῖίθ ΟΡΡΟΒΙ ΟΠ 5 Ὀούνθθῃ ὑπ6 ΟἹὰ 
απᾶ Νε Τοβδαππεηίς; Ὀαὺ {815 (566 Ιπίγοᾶ. οπαρ. τν., Οπι ἐπα Πιογ 8168 
σομἐεπιρίαἰεά πι ἐπα Βακίογαϊ Εγίβε168) 15 {ο τοαᾶ Ἱπίο {Π6 {οχύ {πο 1685 
οὗ ἃ ΙαΐεΓ Δρθ. Το ρῃταςδο ῬτοβαῦβΙγ α]]αάςς ({ο 86 Ὦν Ηοτίβ ποτᾷς ]) 
ἴο “016 επᾶ]οβς οοτιίγαςίς οὗ ἀθοίβί 5, {οαππᾶεᾶ οη 6 1655 ἀἰδάποίϊοηβ, 
ΦΠΙοὮ Ῥ]αγεά 50 Ίατρο ἃ Ῥρατῦ ἴῃ Π6 οδϑαϊβίγυ οἳ πο οΥῚ065 α5 ΙΠ{εΓ- 
Ῥτδίετϐ οὗ ἴπο Ταν. Τποβο ἀῑα]οοίίο ααὈί]θίῖθ9 Ῥτοσθεᾶ ἴτοπι {Παί 
οβοίοτῖο γνῶσις οχ ἰοομηῖσα] 1οτο ἴῃ νΠΙοὮ ὑπ6 ΤθδασΠετς οὗ ἴ]ο Ταν 
τατθ]]εᾷ; ἃ γνῶσις ΟΠΙΥ {ο Ῥο ἀαεδοτ]ρεᾶ 85 ψευδώνυμος, ἴον 15 Ἠα8 ποῖ 

1 υυααϊδίϊο ΟΥ ἐδέἰαπί{ψ, ϱ. 140. 



Το. 1. ΤΙΜΟΤΗΥ. [νι. 20. 

πο Γαϊξ]ι απᾶ οὐοάίοπορ πΙοὮ ατθ {Π6 Π6όΟσΡΡΗΣΥ εοπάΙοπς οἳ ραϊπίηρ 
ὑπαὺ ἔσθ γνῶσις ΝΠΙο] 15 1{βε]{ εἰεγπαῖ {ἰ{6 (οι ΥΠ. 11, χυ. 8). 

ΤῊΘ πογάβ ἀντίθεσις απᾶ ψευδώνυμος ἆο πο οέσοατ εἸδευμετθ ἴῃ {86 
ἄτοο]ς Ῥιδ]α, θα ατο οΟΠΙΊΠΟΠ 11 βοσοα]αχ ἀγθε] Πεταίατο. 

21. ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι, τ0)ιίο]ι 80η16 (15 απβπα], {με [α]5ο ἔεασ]- 
615 816 γασπε]γ Ἠϊπίοά αὖ, πθποαί βρεοϊβοαίοηπ οὗ Ππάϊνιάπα]β) Ργο- 
εβδίπρ. Ἐον ἐπαγγέλλεσθαι 568 οἩ 11. 10. 

περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν, πιίβεεᾶ (εί αἶπι ἴηι ἴ]ιε πιαίίεγ οἱ {116 
Γαἰδι. 66 1. 19; 2 Τη, 11. 18 [ον ἃ ΒΙΠΗΙ]Υ 86. οὗ περί, απά {ου 
ἀστοχέω οἷν ἹΙ. θ, ὧν τινὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς µαταιολογίαν. 
Τ]1ο αοτ]βί ἠστόχησαν Ροίπῖς {ο ἃ ἀεβπ]ίε [αϊ]ατο ΟΠ {πε ρατί οὗ ΒΟΙΠΘ; 
ποῦ, α5 ἴμο ρεχ{οοί ποι]ᾶ, {ο ἃ εοπ6Ιπαεᾷ ἀστοχία αρρατεηί αὖ ιο πια 
οὗ νυ ΐηρ. ἈῬεθ {1ο ποίθ οἨ 1. 19. 

ΒΕΝΕΡΙΟΤΙΟΝ. 

ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 8.66 [86 οτ]θ]σα] ποίθ. 
ΤῊΘ οτάΙπαχγ οοπο]αείοη οὗ ἃ Ῥτϊναίε Ιείζει οἱ {Π6 ροτῖοᾷ Ίνα5δ ἔρρωσο 

ΟΥ ἔρρωσθε, 38 χαίρειν Ν85 {86 Ιπίτοάποῦοχγ ρτθείῖης (566. ποίε οἩ 1. 1). 
ΤΈ]ιο Ἐριςί]ο5 οὗ 74Π168, 1 Φόοῇῃ, 2 1οἨπ Ώβγε πο {οτηια] οπαἴπρ, 2 Ῥοαΐεν 
απά αᾶο οπἆ ἴῃ ἃ ἀοχοΙορΥγ, απά 1 Ρεΐετ απά ὃ 1 οἨπ γα [Π6 Βα] αἰα!οη 
οἵ ρεαςο (εἰρήνη). ὅδ Ῥαπ1]’5 πβαρε 15 ααϊῦ8 ρεσπ]αχ; απᾶ Τε 68118 16 [Π6 
σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ (2 Τ1ι6ββ. ΠΠ. 11). ΑἸ] 18 Ιείίοινς οπᾶ νι ἐπ 
ϱα]ι{α1οη Τ]ιε ἄγαςο, ἡ χάρις. ΤῊ {Π6 εαχ]1θ Ιείύετς {115 15 Ῥαΐ ἴῃ πο 
{οτπα ΤΠ γάρ οἱ {116 Ποτά [.εδιι ΟἸιγ 151} ὂε οἱ έ]ι οι. Ν επ νο 60Π1Θ 
{ο ΙΡ]ιεδίαπδ πο ἢ πα ὑαί {με νγοτά γασε ἵ5 αβεᾷ αὐβο]αίε]γ, πα (αί 
{π6 ποτά " οὗ ὑπὸ Τιοτᾶ 16515, ΟΥ 016 16, 8Το πο Ιοπσεγ αἀάεᾶ. Απ ἴῃ 
6οἴοβείαπ», 1 1πιοί]ιη απιᾶ 2 ΤΓἰπιοί]ήῇ ντε αν 5ΙΠΙΡΙΥ ΄ 6ταςθ (ΟΥ, Τ8/16Υ, 
ἐπι 4ταςς) Ὀ6 1 γοι,᾽ 8ηα ἴῃ Ττέμδ “06 ρτασθ Ὀ6 νι γοι 8]].᾿ 

ΤῊΪ5 ἀϑᾶρθ δα ΤΥ Ἱπηίαίοτς αἰεγγγατᾷς, α5 6.5. π6 ἘΠΡ. {ο {π6 
Ἠεῦτανυβ ΒΟ Θηα5 ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν, δπα {Π6 Ἡρίςδί]ο οἵ 
Οἰεπιοπί οὗ Ώοπιθ ὙΒ1Οἢ ἢδ5 [Π6 ἸΟΏΡΘΙ {ΟΤΙ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν κ.τ.λ. Βαύ Ἰρῃαύϊαβ απἆ Ῥο]γοατρ ἆο ποὺ 
ἴο]]ον 16; 811 ὕΠ6ῚΥ Ἰείίοτβ οπά πὶ {ο ΟΙΒΙΟΠΙΑΥΥ ἔρρωσθε, αἀαῖτπα 
ψΟΥἀβ ΒΙΟὮ 88 ἐν θεῷ πατρί, ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ απᾶ ἴ]ιε κα, νγῖο]ι Β11 10 
αὶ ἃ ΟἨτΙβΕΙ8Ώ ΠΙΘΕΠΊΩΡ. 



1ος 

ΑΝΑΤΙΥΡΙΡ ΟἹ ΤΗΕ ΘΕΟΟΝΡ ἨΡΙΡΤΊΤΙΗ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΤ. 

Ππίγοᾶισίογ). 

σλατφε 1. 

6Παγβο ΠΠ. 

6παγφε 111. 

Ιπυτίαίτοπι, 

Ηρίϊοφιι». 

αβ]αὐαὐῖοὮ (1, 1, 2). 
ΤΠπαπκβρίνίηρ ἴοι ΤΊ πο γ᾽ 5 ΤΑ] (1, ὃ---δ). 

Ῥε χϑϑίοιιβ; Ὀ6 ΘΟ. ΓΑΚΘΟῈΒ ; 5011 πρ γοῦν ΟΥαΙ δ 10 Ὼ 
6ταςθ (1. 0---14). 

ΤῊΘ Ἰοπε]Ιποεββ οὗ δύ Ῥατ] απ ο {α1(μ{α]πθββ 
οὗ Οποβίρµοτας (1. 16---18). 

Ἠερείϊήοητ οὐ ΟΠαχγσο 1. ἛῬε βίτοπσ ἴῃ ΟΠτιβίς 
βἰτοησίῃ (11, 1---10). 

(α) Ἔλπο εχαπαρ]ο οὗ {116 βο]άΐςτ (11. ὃ, 4). 
(0) ΤῊ εχαπηρ]θ οἱ {πο αἰλ]είε (11. δ). 
(ο) ΤΠ6 εχαπιρ]ο οἵ {Πο Παδραπάππαπι (11. ϐ). 

Ἐγαριηεηί οἳ α ἨΥΠΙΠ ΟΠ {πο σ]οτῖες οὗ ΠαΤΙΥΥάΟΤΗ 
(11. 11- 185). 

Βα γαίῃ βρθου]αύϊοηβ (1. 14---16) Ίο ἴΠοβο οὗ 
Ἠγπιεπαεαξ απᾶ ῬὨΙΘύτι5 (11. 11---22). 

Ἐο]]ο’ Ῥεαοο (11. 22). 
Τα]Κο πο ρασῦ 1η 1416 οοΏ{τογΥΕτΑΥ (11. 25---26). 

Πο οογγαρ{Ιοης οἳ {1ο {αίατο (111. 1---9). 
ΤΠπιοίγ 15 οοπιπηθηᾶεᾶ {ον Ἠϊ5 Ιογα]ίγ απἆ 

εποοιτασεᾷ {ο επάτπτο (11. 10---14). 
ΤῊΘ πβος οἱ Ἠο]σ Βοτϊιρίατο (1. 1δ---17). 

Ῥο ἀϊσεπί 1π {1ο ἁπίΙ6β οὗ γοῦν οῇ]οο (1ν. 1---5). 
Τη9 επἆ οὗ Ραπ15 οουτ5ε (1ν. 6---8). 

Οοπιθ {ο ῬΏοιπε; 1 απι 1οηεΙΥ (1ν. 9---19). 
Τηβἰτασίῖοης (1ν. 19). 
Ἠατηῖης (ἰν. 14, 15). 
Ῥαυ1)5 Ιοπε]ίπθεβς απά ἔτ (1ν. 16---18). 

Ῥα]αζαῖοης (1ν. 19---21). 
Ῥοεπεάιοίίοη (1ν. 22). 



τού 1 ΙμοσΕΗΣ, [1. 1-- 

ΟΗΑΡΤΕΗ, 1. 

1, Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. Ίλεο. ἰεχί ας Ἰησοῦ Χριστοῦ πλ ΑΤΙ; Ῥαί 
Άη οτεγνΠο]πηῖης ἸγθὶσΏί οὗ ααθΠοχΙ{γ, πο  παϊηρ 411 ἴπο οἴπογ αποῖα]ς, 
βπρροτύβ Χρ. Ἰησοῦ. 366 οτῖό. ποίθβ οἩ 1 Τΐπι. 1. 1 απᾶ ΤΙ. 1. 1. 

2. Ῥείοτο Χριστοῦ Ἰησοῦ Ν αηᾶ ΒΟΠ16 οπΥβίΥθΕ ΙΠβογέ κυρίου, τοϑᾶ- 
ΙΠς κυρίου Χρ. Ἴησ. τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

8. θεῷ. Τι ΕΣ απᾶ βοΠ1θ οἴπες δαύου 165 δα µου, Ρ]αϊπ]γ ἔτοπι 
8, ΤΕΠΙΙΠΙ6ΟΕΏΟΘ οὗ Ὦοτῃ. 1. 8. 

δ. λαβών. Ῥο ΑΟ; [86 τθο, ἐοχί 15 λαμβάνων αἰ δὲ), ἘΠ ΚΤ, 
απᾶ {Π6 1 αὐ ΥΘΓΡΒΙΟΗΡΒ. 

1. δειλίας. Ῥο 811 ἴπο Ρτϊποῖρα] πιαπαβοτΙρίβ; 5ΟΠΘ ΘΟ Βῖνθϑ Ἠατο 
δουλείας {ΤΟΠ ἃ ΤΘΠΙΙΠΙΡΟΘΙΙΟ08Θ οὗ Ἠοπι. 11]. 15. 8:66 ποίῖο {π ἶοο. 

10. Χριστοῦ ᾿]ησοῦ. 80 δΑΡΟΥΕΧ ἃ 6 απᾶ ἔ]ο ΒαΠΙᾷϊο ΥεΥΒΙΟΠ ; 
ΝἨ]]α 411 οἴμετ Μ55. απά νειρίοΏ5 Ἠατο Ἴη. Χρ., {ο]]ονεᾶ Ὦγ {ο 
766. θεχί. 16 15 Ῥοβδίρ]θ (]αῦ [Π6 οτᾶει Χρ. Ἰη. 15. ἃ οοτγαρβίοη 5ς- 
ρερίεᾷ ὮΥ ἴλο Χριστῷ Ἰησοῦ οὗ υ. 9; Ῥαῦ 10 6εοπς Ὀε[ίοι οἩ {πο γγηο]θ 
{ο αἀορί {Πῖ5 τεβᾶΙπᾳ, ἃ5 βαρροτίθᾶ Ὦγ ἴμο βϑυ θυ αια(οτ]{16Β. 

11. διδάσκαλος ἐθνῶν. ἐθνῶν 15 οὐ Ὦ}γ ΣΑ 17, απ 16 15 τε- 
ραχάεᾶ Ὦγ Βοπ1θ οτ]θίσα] εἀΙίοτβ 85 1ηὐγοαποθα Ἠετο ἔτοπα 1 Τάπα, 11. 7, 
πηεγο 160 16 οεχίαϊπ]γ σεπιἶπε; 6 15 οοηπβεαπεπ{]γ οπα]δεᾷ Ῥοῦλ Ὦγ 
Τ]δεπεπάοτξ απά Ὦγ ΤΗ. Βαΐ {88 οχκίογηα] ονϊἀεπος ἔου 105 τοῦθη{ΙΟΙΙ 
16 ὙΘΓῪ 5ίΤοΠΡ, Ιπο]αᾶϊηρ ἃ5 16 ἆοες ποῦ οΠΙ5 8411 ΜΡΒΡΒ. βαγο {μοςο οἶίαᾶ, 
Ῥαΐ {π6 νψ]ίποβς οὗ {ο Ἐσγρίίαη, Ὀγτίας απᾶ Ο]ᾷ Τιαίη ναγβῖοης. 

18. λόγων ὧν παρ ἐμοῦ ἤκουσας. ϊ Ηοτῦ (ΝοίέοΒ οπι δοῖοοί ἨΏεας- 
{πβδ, Ὁ. 1956) Ἠε]ά ἰλαῖῦ να πιἁδί ἰταηβ]αίθ “ΑΒ. α Ραΐΐετη οὗ 5οαπά 
ποτᾶς, Πο]ᾶ πγπαί {ποια Ἠαξί Ἠοεατά ” (566 ποίο ἐπ ἶοο.) δια ἴπαί ἐπὰ5 
ἴλο αὐθγαοίίοη ἴῃ 9856 οὗ ὧν ἴο λόγων οἩοτεά α Υ6ιγ ππιβδια] 9ΟΠ- 
βἰγιοίῖοηπ. Ηθ ἰποετείοτο βαρρεδίεᾶ ὑπαὺ ὧν 15 ἃ Ῥτϊπαινθ οογγαρίθΙοη 
οἱ ὅν, απᾶ ΓΗ αοοοτάϊηρΙσ οΡε]ίβο πο Ῥαββασο. ἘῬπό [οι {8185 οοἩ- 
Ἰεοίατο {οτε 16 πο πιαπαςοχἰρύ δαύμουν. 

14. παραθήκην. ΤἨε Αἰο παρακαταθήκην ἵρ αἀορίθᾶ ὮΥ {μα τες. 
ἰοχί Ῥαί ΟἹ Ῥοος δίπουν; παραθήκην, πο Ἡε]]οπῖδίο {οττῃ, 15 
οετίαϊΙΏ]γ τὶσηί. 

16. Φύγελος. Βο 811] αποῖα] εχοερ ἃ νΠῖοὮ Ίιας Φύγελλος, ἴ]ο 
βΡρε]]1ηρ οὗ {1ο τος. ἴεχί. 

16. ἐπαισχύνθη. 80 ΝΕΑΟΡ»ΤΙΡ; ὃΚ Ίανο ἐπῃσχύνθη οἵ {ῇιθ τος, 
ἰεχί, ἃ παίπτα] ρταπαπια{{σα] οοττεοθίοη οὗ {Π6 ἰχπο τεβᾶίπσς. 

11. σπουδαίως. Βο δΟΓΡΟΡ απᾶ {ιο οἷᾶ ΤιαΙπ; {χο χοο. ἰοχί Ίας 
σπουδαιότερον Μ1Ὸ 1), ΕΚΤ, Α τεαάΙπρ σπουδαιοτέρως (ΡΟΒΡΙΡΙΥ ἔτοπα ἃ 
ΤΘΙΗΙΠΙΡΟΘΠΟΘ οἱ ΡΗΙΙ. 11. 28). 

18. ΒῸΥ κυρίου Ὦο" ΕΠ ἆ ο Ἠαγο θεῴ, απ αἰθεταρί {ο Ιπίτοᾶισο ΙΠ{ο ἔ]λθ 
ἰοχί {πο οαττεηῦ Ιποτρτεία{Ιοπ Οἱ κυρίου 5 το[ειτίης Ἠοθτο {ο (ἀοᾶ ἴ]ιο 
Ἐαἰ]οχ., 



1. 8.] ΝΟΤΗ. Το] 

1,2. ΒΑΙΌΤΑΤΙΟΝ. 

1. Έου ἴμο ἔογπα οὗ {πῸ βα]αίαδίοη 566 {ο ποίθ οἩ 1 ΤΊτη. 1. 1. διὰ 
θελήματος θεοῦ 18 86 Ραα1’5 πβαα] {ογπα]α (ορ. 1 απἆ 2 0οἨ. 1. 1; ΕΡΗ. 
1. 1: Οο1. 1. 1); Ἡᾳ πεγνογ {ογρεῖς ὑπαῦ 11 15 ἃ σκεῦος ἐκλογῆς. 

κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς, αοσογᾶ(π ἴο ἴ]ιο ργοπιίδε οἱ Με ὅο., ΕΧΡΥΕΡΒ- 
ης {Πο αἶπι απᾶ ῬΙχΡροβο οὗ Ἠϊ5 αροβί]ερΗίρ; ορ. ΤΙ0. 1. 1. Του [86 
εχΡΙΘΒΡΙΟΏ ἐπαγγελία ζωῆς 566 οἩἳ 1 Τίπι. ἵν. δ. ΤῊ 1116 οἵ σψ ΒΟ 
σοά1ϊποςβ Ία5 Π 8 Ῥγοπαϊβο 18 ἃ 1116 ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ; [88 σύ οἳ {88 
Τπομγπαξίοη {ο ιαπ 15 ἃ 1116 πο Ίοηςε: ᾿ἰγθα 1 Ιδο]αίεᾶ Ιπάϊνιάπα(γ, 
Ῥα6 «ἴπ ΟΕ δύ, οηχ]ο]ιθᾶ πὶ 86 ΡΟ 5 απἆ {86 ρταοθς οὗ 86 ἨΏϊδεη 
Τιῖ6 οἱ ΟἨτ]βῦ. 

2. ἀγαπητῷ τέκνῳ. 16 5 γνησίῳ τέκνῳ ἴῃ 1 Τίτη. 1. 2 απᾶ ΤΊ. 1. 4; 
Ῥαΐ {μ6 οἼαησο ἴῃ Ῥμταςο 185 Ἱατά]Ιγ ἴο Ρ6 οοιπίθὰ βἰρῃῆσαηῦ. Τη 
1 Οο5. ἰγ. 17 ΤΙ ΟΙΥ 15 ἀεεοτ]ρεᾶ 85 τέκνον ἀγαπητόν μου. 

χάρις, ἔλεος, εἰρήνη. 83.866 οἩ 1 ΤΊμ. 1. 9. 

8. 5. ἘΙΧΡΒΕΞΒΊΟΝ ΟἹ ΤΗΑΝΕΡαΙΥΙΝαά ἘῸΝ ΤΙΜΟΤΗΥ ΚΒ ΒΑΙΤΗ. 

8. χάριν ἔχω. θε οη 1 Τΐπη. 1. 12. 
ΤῊ6 οοπβτποβοη 15 ποὺ ααἰΐθ οἶθατ, θαῦ ἰ 8εΘεπ1β Ῥοεςδύ {ο ἰδῖκθ 

ὑπόμνησιν λαβών οὗ υ. ὅ 85 οἰνίηρ ἴπο ὁ 156 οὗἨ {πο ΑΡοβίϊθ᾽ 5 ὑβδῃκία!- 
658, ὑπ6 Ἰπίθγπιθᾶϊαζο ρῃγαβθθ Ὀερίηπίης ὡς ἀδιάλειπτον ϱεΧΡΙΕΡΡΙΗς 
ἴλο οἰτουτηβύϑηοο ππάἆθτ ΜὨΪΘΏ 16 15 ἀἱδρ]αγεά. ΤΠ ρατα]]εὶ ρῃγδβθβ 
ἴῃ ἘῬοτα. 1. 9; Ἐρῃ. 1. 16: 1 ΤμεῬ. 1. 2: Ῥπί]επιοη 4 οοπΒχπα {8118 
νιειν. 

ἀπὸ προγόνων, /γοπι πι ογοαί]σνο, Ῥετ]αρς βαϊᾶ Ἠενο τὶν α Ἠϊπό 
αὐ ἴπο ἀἱβθιθηςς ἴῃ ΤΙΠιοϐΙΥ5 ϱ8δθ, ΦΠοβο Ῥαΐετηα] αΠοθΡίοτΒ Ὑετο 

Ἠραίμαη (ορ. υ. ϐ). ΤΠ ἰποιρΏί, ΠΟΎΘΥΘΥ, οἱ 18 τε]Ιρίοιβ αποθβίτΥ 
16 τθίθγγθᾷ {ο εἱδοπ]στο ὮΥ δὲ Ῥαπ];: ορ. Αοΐς χχῖν. 14, κατὰ τὴν ὁδὸν 
ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, δια Αοΐς κκ. ὃ. 

ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. ΟΡ. Δοΐς χα. 1, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ 
πεπολίτευμαι τῷ θεῷ, δια ποῖίθ οἳ 1 ΤΙΗ. 1. δ. 

ὡς ἀδιάλειπτον κ.τ.λ., α8 ιὐισεαείγις {5 ἐ]ιο τεπιεπιῦγαπισο αο]είσ]ι 1 πια]ιε 
οἳ 1/οιι ἔτι πι! Ῥγαμον8. Τ]1ο πεβτεδί ρ8Υα]16] 15 Ώοπι. 1. 10, ὡς ἀδιαλείπτως 
μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου, Ὀαὺ [Π8 οχΧΡΤΕΒΒΙΟΠ 

(666 4Ώογ) 15 ἃ {αγοπτί{ε οπθ γή} δὲ Ρατ] (ορ. 1 ΤΉ 855. 1. 2 απά 11]. ϐ). 

Τὸ Ἰας, Ιπᾶθεᾶ, Ώθεη Ῥοϊπίθᾶ οα{1 {]ιαί βοπηθ 5.10} Ῥηταρο νγας {θα πεπ/]Υ 

πιϑοᾷ ἴῃ ἄτοε]ς Ιείίοτς οἱ ὑπ6 Ἠε]]οπ]δίίο Ῥετιοά; 6.5. ἵπ ἃ Ιείετ ἀδίθα 
172 Ρ.ο. (Ραρ. Τοπ. κιτ.) πε Απὰ καὶ οἱ ἐν οἴκῳ πάντες σου διαπαντὸς 
μνείαν ποιούμενοι. Βῦ Ῥαα] αἀορίεᾶ {ο οπβίοπιασΥ ῬΗΤΒΞΕΟΙΟΕΣ οὗ 

Ιππιθίο οοχθββροπᾶθπσθ απᾶ οπαχρεᾶ 16 πιὰ ἃ ἀ4εθρ ΟΠτ]βῆαπ 

ΤΙΘΑΏΙΩΡ. 

νυκτὸς καὶ ἡμέρας. ΤῊΪ5 ῬτοβαβΙγ 5065 Ὑ1 ἐπιποθῶν (48 Ἠ.Υ.) 
τί] {αι πο πναΐῦ Ῥγθοθᾶθς (45 Α.Υ.). ΟΡ. Ποψενοι 1 ΤΙΠῃ. Υ. ὅ 
απ 56ο ὑπ6 ποίθ ποχο. 

1 566 ΤοἱββαΠἩΠ, Διθεἰδίκάΐσῃ, ρ. 210. 



τοϑ 7. ΤΙΜΟΤΗ͂Υ. ΠΡ τ 
4. ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, «ἰοδίγίπᾳ ἰ0 866 ἐ]ι66, Ἰιετε {π6 παντα] Ιοπρίπς 

οἳ ΡΘΥΙΒΟΏΔ] αἰθούίοη. ΟΡ. Βοιη. 1. 9: 1 Τ]ιο5ς. 111. 6. 

μεμνημένος σου τῶν δακρύων, Τοπιεπιθεγίπς (ή ἴεαγ», Ῥτοβαῦ]γ ἴποβε 
Βα αἱ {με Ι.5ἱ ρατίϊης οἵ χι ὕτνο {γιεπάδ. ΟΡ. Αοαΐς χχ. 87. 

ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ, ἴ]ιο ἀεβίτεᾶ σοπβε(πσπσε οὗ {μα ῥγθοθαϊηρ σε 
ἰδεῖν. 

δ. ὑπόμνησιν λαβών, ιαυΐι Όεεπι ρει πι Τεηιθηιδγαλιοα, Η8., μανίην 
τοσεῖνεςᾶ ἃ “τεπιμάοτ. ὑπόμνησις (οη]γ αραΙη ἴῃ 2 Μασο. γἱ. 17; 2 Ρεῦ. 
1. 18, 111.1; Ῥαῦ ορ. ὑπομιμνήσκειν 2 ΤΊ. Π. 14: ΤΊ, 11. 1) 185. Δ δοῦ 
οὗ 16 ΠΙΕΠΠΟΥΥ Ῥτοπιρίεά ἔγοπι νζποαί; απᾶ {πας Βεηρε])Β βαρρεδίΙοη, 
Οιαῦ (Ἴθχε 1 Ἠθγο 8 8]] 510) Το 8ΟΠ16 ἨΘΝΒ οἱ ΤΙπΙιοίΗΥ πνμῖο Ἠαά 
ΥΘΟΘΗ{ΙΥ τοπσ]λεά δὲ Ῥαα] νηοεί]μεν ὮΥ πἹθββεηρετ οἵ ὮΥ Ιείίοχ, 15 ποῦ 
ΠηΡΤΟΡαΡΙ9. 

τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, οἱ {76 ιιπι]εἰρπεᾶ Γαί]ι ἐ]ιαί {5 ἴηι 
ί]ιεο. ἘῸΣ ἐν σοί Ἰπβίεινά οὗ σου ορ. Ώοπι. 1. 12, διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις 
πίστεως; ἴονΥ ἀνυπόκριτος 566 οἨ 1 Τη. 1. ὅ. 

ἥτις. ῬεῬ οι 1 Τΐπι, 1. 4. 

πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ κ.τ.λ. πρῶτον 5ΙΠΙΡΙΥ πιθαΏς ΄Ῥο[οχο 16 ἀνγε]έ 
ἴῃ γοι.. ΤΠ 15 ΗΚεΙγ (ποῦρ ποὺ εκρ]οϊθγ δἰαίεᾷ) ιαί Τιοῖ γαρ 
Ἠαπίσς)5 πιοίπετ. ἜΤ1ο Ἰαΐΐετ 15 ἀεξοτῖραςά ἵπ Αοίς χυ]. 1 α5 α ὐειευίπα 
ε)οισίδ]ι ιὐοπιαπ, απᾶ 5 {815 πας οἩη δέ Ρατ] βεοοπᾶ υἱϑιὲ {ο Τιγβίτα 16 
Ἰα5 Ῥθεη βαρροβεᾶ {]παί 5ο αοσοερίθᾷ {πε οβΡε] οἩ {ο Αροβί]ε'5 βχρί 
γἱδιῦ {ο ἐπαί Ῥ]ασθ. Αἰΐοι {πε ψοσζαὰ Ἰουδαίας (Αοἰβ χνΙ. 1) οπθ ΘΌΓΒΙΥΘ 
ΜΒ. (25) α4άβ χήρας, απᾶ {Π15 15 οοπβγπιθᾶ Ὦγ Όνπνο ος ἔπτερ Παπ 
Δα ΠΟΥ 165; πο ἰγαάΙθοη {πα Ἐππῖορ γᾶ α νΙάοι αὖ πο ὤτπο οὗ 
ΤΙππο]ιγ’5 οἴτοιτησϊδίοπ (αἱ ποαρ] {Πι|5 ε]επᾶετ]γ αίθείεᾶ) 15 Ιπίετεςί- 
1ης απᾶ [α]]15 1ῃ νυ δ {Π|6 οππΙββΙοη ΟΓ ΑΠΥ ππθπίίοη οὗ ΤΊ Οὐ γ᾽ 5 Ταΐ]ιαχ 
ἴῃ δύὺ Ῥατ]’5 Ιείίετς. Τί 8150 σῖνθς ἃ ΠΟῪ 5ἰσπίβσοαηςσθ {ο ὕΠ6 Ιπ]άποίίοηβ 
1η 1 Τΐπη. ν. 4. Βαΐ, Ἠοψεγετ {118 Τηδὺ Πᾶνα Ῥθδει, υπο {101 οἳ Ῥοῦ]μ 
Τιοίβ απᾶ Ἐαπῖσος 15 Ἠθγο οοπηπαιθπᾶεᾶ, απᾶ 1Ὁ παςδ επἰάεπ{]γ ο ὑποὶν 
Ρίοιβ ο8το ἴπαῦ Τοίνυν οπφθᾶ Ἠϊβ ἹπείτασβοἨ ἴθ ἴπο Μοτρίιτεβ 
(2 Τίμα. 111. 16). Ἠπείμετ Τιοῖ να ἃ ΟἨτίβίαη ΟΥ̓ οΠΙΥ ἃ [αι Ὁ] 
Φο 55 6 οπηποῦ 61]. Το ποτά μάμμη, 'σταπάιποίΠατ, ΟΠΙΥ οσσατβ 
Ασαΐη ἴῃ {πο ἀτοε]κ Ῥϊρ]ο αἲ 4 Μασο. χγι. 9; [88 πιοτο οοττεοῦ Αγιο 
{οττα Ῥεῖτπρ τήθη. 

πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί, απιᾷ [ποὺ οΠΙΥ 50, Ὀπὲ7 1 απι ρεγειαᾶεᾶ 
[υιαῦ 10 ἀνε]]β] ἐπ ἴ]ισεο αἴδο. ΊΝθ 81ο ποὺ {ο ΤΙΘΡΒ ὑπ6 αἀγεγραίῖνα 
{οτορ οἵ δέ, 885 11 1ὖ παθαπ6 «Ῥαΐ, πο βίαπάἶπρ 8411 αρροαταποθΒ’Σ 16 
ΒΙΠΙΡΙΥ οοπποςίβ {πο ο]αάβο γη δύ ἢδ5 ϱοπθ Ῥεΐοτο. 

6---14. ΟΠλπας 1. ΕΒΕ ΖΕΑΙΟὉΒ; ΒΕ 6οΌΒλΛάΕΟὉΒ; βΒτΙπ ὕΡ τοῦε 
ΟΕΡΙΝΑΤΙΟΝ 4ΕΔΟΕ. 

6. δι ἣν αἰτίαν, 707 ἔ]ιε το]υΐο]ν οατι86, 50. ΟΠ ποοοαη{ οὗ [Π6 απ[εὶρηοᾶ 
[ἢ Ἱπ]ετίίεά απᾶ Ῥοββεββοά Ὦγ Τϊπιοίαγ, οἵ πΥΠΙς ὑπμ6 Αροβί]ε ας 
7υ5ὺ Ῥοεηι τοπη]πάθᾶ. ΤΠο Ῥήῃταβο δι ἣν αἰτίαν 4965 ποὺ οσοι [ἢ 
δέ Ῥαα] ουὐδίαθ ιο Ῥαδίοτα]ς (2 Τη, 1, 12; Το 1, 19: ορ. ΗΘ}. 
11. 11). 



Τ.8.] ΝΟΤΗ. Το0 

ἀναμιμνήσκω σε, 1 ριιὲ ψοῖι ἴπι γεπιεπιῦγαπέθ. Τὺ 85 Ῥεςὴ βαρροβθᾶ 
ὮΥ βοπιόθ ]ιαί Ἠετο απᾶ {Πμτοιρλποαί πο Ἡρίδί]ο πο Ὠανο αΙ118ΙΟΗ5 {ο 
πνθαΙκΠθββ απᾶ Οτη]άΙίγ οη μα ρατί οὐ Το ΒΟ Ἰαᾶ 9ΟΠ1θ {9 
50 Ρατ] Κποπ]οάσαο: θαὺ ἴο ενίάεποθ ἆοθβ ποῦ 5661} βαβ]οῖεηί {ο 
οδίαὐ]ε] απγ(Πῖησ ΠΊΟΥΘ {Παπ ἃ Υ6ΥΥ παίατα] απχ]εῦγ ΟἨ {πὸ ρατί 
οὗ {Π6 οἰάςι πια 1θϑὺ ἴμο γοιησεχ οπθ βΠοπ]ά {αϊπῦ ὉΠΟΥ͂ Ἠ1β ΊοανΥγ 
Ῥπτᾶση. Ῥαα] ἆοεβ ποὺ Ώθτο {ε]] ΓΙ ΠΟΥ ΠΥ οὗ αΠΥ πον ϱΙ{ς; ο γοπιζγιοῖς 
Ἠϊπι οὗ ἴαί νλ]οὮ τνὰβ αἰτοαάγ Ἠϊ5, απᾶ ΒΟ ΤΊ Κεν {ο 
ΡῈ Ἠϊ5. 8.66 Ιπίγοᾶ. Ῥ. Χ111. 

ἀναζωπυρεῖν κ.τ.λ., ἰ]αί οι Ἰϊπαᾶίε ἡπίο α Ίῖαπιε ἴ]ε 4γαςε οἵ 
ἄοᾶ ἄς. πο Ὠϊνίηθ χάρισμα 15 ἃ Ἠτο ΝΠΙΟἨ Τὺ Ῥο οχιησιΙβμεά 
{μτοαρ] πορ]οοῦ; ορ. 1 Τ]68Ε. ν. 19, τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε (οὗ {88 
ἀθρρ]ρίηπσ οὗ ΡτορβΠθβγΙηβϐ). Πε νοῦ ἀναζωπυρεῖν ἀ4οε5 πού οσοι 
ασαίπ ἴῃ Ν.Τ., θαὺ 10 15 {οππᾶ ὑπίορ ἴῃ ΤΧΧ. (ἄεη. χ]ν. 27; 1 Μαεο, 
ΧΙ, 7, Ῥείπρ πςεᾶ ὑπίγαπευεῖιη ἴῃ Ῥοίῃ 68.565) απᾶ ν85 ἃ ΟΟΠΙΙΠΟΠ 
ἀπτοθε]ς ποτά. ΌὉΡ. Οἶεπι. οι. 27; Ιρῃϑὺ. ΒΡΗ. 1. ; 

τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν κ.τ.λ., ἐπ6 σι ο αοᾶ ιο]ιίε]ι 18. πι ἴ]ιεε 
ἐ]ηοιιφ]ι ἴἶιο ἴαιίτις οπι οἱ πι! Ἰιαπᾶς. ΟΡ. οατεία]]γ 1 ΤΊ. γ. 14 απᾶ 
{π6 ποῖθ {Ώθχεοη. Τε χάρισμα 15 ποῦ απ ογάίπαχγ οἰ οὗ ἀοᾶ)5 6τα0ο, 
ΒΙΟ] 35 ΕΥΕΥΥ ΟἨτ]βΒῆαη ΤΥ 566 Κ απ ορίαϊπ αοοοτάἶης 1ο Ἠ15 πεεᾶ; 
Ῥαΐ 15. πο βρεοῖΒ] ϱταοθ τεοθἰνεᾶ ὮΥ Τϊπιοίηγ {ο ἢὐ Ἠϊπι ΤῸ Ἠ1β 
πηϊη]β[εγιαὶ ΓάΠΕΔΙΟΠΡΒ. 

1. οὐ γὰρ ἔδωκεν κ.τ.λ. ΕῸΥ ἄοᾶ αἰ ποί σίυο 8, 1.6. [ποὺ αἲ] 
Οµτϊδίατπς Ῥα{] γοι απ 116, Ῥατ] δηα ΤΙπιοίἩγ, θη νε Ἠετθ βεί 
αρατῦ {ο Η15 βεχγίοθ ὮΥ ῬΤαγεΓ απᾶ {Π6 ΙΠΙροβΙΙοη οὗ ΠαΠάΡ. 

πνεῦμα δειλίας, {ιο ερίγἰέ οἱ οοιναγᾶίξο. Ἔλο ποτὰ δειλία ἆοθβ πού 
ΟΟΟῸΣ αραίη 1η {πο Ν.Τ., Ὀαῦ 1ὖ 15 ϱΟΠΊΙΠΙΟΠ 1Π {πο ΤΙΧΧ. α5 ἵπ 8]] 
ἀπθεὶς. πνεῦμα ἆοεβ ποῦ βίαπᾶ {ον πα παίτπτα] Ἠαπιβπ ὑοῦ, Ὀπὺ 
(85 σεποετα]]γ ἴῃ δύ Ῥαπ]; ορ. Ώοπι. νη]. 16: 2 0ου. ἵν. 18; ΗΡΙ. 1. 17) 
{ου {πο Ώαπιαη ΒΡΙΣῚ βαρετπαίτητα]]γ αΠεοίεά Ὦγ ὑμ6 Ὠϊνίηο. ΟΙ ἴπα 
οἰ οὐ ὑπὸ Ἠοιγ Βρίτϊ οοπατᾶῖος 19 ποῦ 9Π6; ἃ ΟΠ δύ ΊΠ8Ώ, 8, 
ΟἨτΙβΙαΏ πιΙΠΙβί6Υ, Ἠαβ πο τὶσηί {ο Ὀ6 ἃ οογαγᾶ, ἴον ἀοᾷ Πδ8 ρίνεη 
Ἠϊπα [πο βρϊτΙ6 οὗ Ῥοιυεγ. ΟΡ. 158. χὶ. 2. 

ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ, Όιέ ο] ροι0εγ απ ἴουε 
απᾶ ἀῑἰδοϊμιίχιο. Ἴπεβο ἴητοςῬ 6Τ8665 αγθ βρεοΙαΙΙΥ πατηες, α5 ΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ 
πθοᾶεᾶά {ογ οὔθ ἵπ ΤΙΠΙΟΙΠΥ5 οἰτοαπηβίαποθβ;: Ώοιδε; {ο {α1β] Ἠϊβ 
λάθοι {8β]Α, ἶουο ἴο ραῇεχ ρ]αᾶ]γ 811 ορροβΙοπ---θεϊηςρ τεαᾶγ ἴο 
Ῥε]ενο {λαί {οΥ {πε τηοδί ρατί 1Ὁ βρτίηρς τοπ ΙσποχαποῬ-- ἀἱβείριίπα, 
{ο οοττεοῦ απά ΊΤΑΥΏ {πε πγαγ νατᾶ απάᾶ ϱ8Υ8Ι685. ΟΡ. ἴον δύναμις, ἨοΠῃ. 
χνυ. 18, ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου; απᾶ ασαῖπ, δύ Ῥαπα]5 ΟῚ ργεασοΠμῖηρ 
νγὰ5 ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως (1 Οοτ. 11. 4). Έοι ἀγάπη ορ. 
Ῥοπῃ. χυ. 80 ο. σωφρονισμός 15 ἃ ἅπ. λεγ. ἵπ [Π6 ατθοὶς ΒΙ10]6, Ὀαῦ 
σωφροσύνη απᾶ 105 οοσπαί{θ5 816 ἴδυοαγιῦθ που ἵπ {με ῬαδίοταΙ5; 566 
οἩὗ 1 ΤΊγη. 1]. 9. 

8. μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς. Τε εχΠοχίαδίοη 15 οοηδεαπεπῦ ο {86 
ΒΡΒΘΤΠΟΠ οὗ ἴ]ο ρΗ{ οἵ λαο Ξ'ριυῦ ἴῃ νυ. 7; α5 Ῥεηρο] Ἠαβ 10 “νὶοῦο 
Ώππογτα, πρὶ ραᾶου γα 185. 



1ΤΟ ΟΕ. Π. ὃ-- 

τοῦ κυρίου ἡμῶν, “αϑοιιξ οἳχ Τιοτᾶ᾽; 6Ρ. τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ 
(1 Οον. 1. ϐ). 8.86 οἩ 1 Τϊπα. 1. 14 ἴου {Π6 {1{16. 

τὸν δέσμιον αὐτοῦ. ΟΡ. ΕΡΗ. Η1. 1 απᾶ ἘΠΙΊεπΙοπ 9: «π]οπι Ἠε Πᾶ5 
Ῥοαπᾶ. ΤῊΪΒ 16 ποὺ ποτε] ἃ 5αρβεβδίίοη {ο ΤΙπποῦἩιγ {ο Ἠββίεη {ο 
Έοππο; Ῥαΐ ἃ σεπεταὶ χουν δύο {ο οουγασο ἴῃ αρ]ο]άϊπρ δύ Ραι!)5 
(εασμΙηρς. 

συνκακοπάθησον, «"χανε]γ οπάπτο Υοιχ βηαχο οὗ ϱαΠεγῖηρ” 1Π ΘΟΠΙ- 
ΡαἩΥ συ] δύ Ρατ] απᾶ 811 ο πιατίγτ5 οἳ ΟἨχῖ6ύ. ἜΤηο ποτά 15 οΠΙΥ 
{οαπᾶ ἴῃ {π6 (τοθε]ς Βί0]6 Ἰθτο απᾶ δὖ 1. ὃ. 

τῷ εὐαγγελίῳ, ἀαΐ: εοπιπιοάί, ἔζοχ ἴπο 4ο5Ρε1’5 βα]κο.᾽ 

κατὰ δύναμιν θεοῦ. ΤῸ Ὀ6 {ακοη 10} συνκακοπάθησον, 'εοοογάῖηα 
{ο πε Ῥοψ6τ νἩΙοἩ ἄοᾶ ρὶνεβ. Τὸ βθϑιὴβ Ῥείζετ {ο τείεχ Ῥαο]ς {ο {πε 
δύναμις οὗ υ. Τ (αρ. 2 Οοτ. νἱ, 7) ταίλπεν ιαπ {οτψαχᾶ {ο λε ῬΡΟΎΘΥ οὗ 
ἄοᾶ ἀϊερ]αγεᾶ ἴῃ {πε ΡΤΟΦΘΒΡ οὗ βα]να[ίοη οὗ υ. 9. 

9. ἡμᾶς. Ῥτπιβτί]γ ἴῃ τεἴ6ΓΕΠΟΘ {ο Ῥαπ] απᾶ Τιπιοίμγ, πό ὑγὰθ 
ϱΕΠΟΘΤΒΙΙ7. 

σώσαντος. Έοχ {π6 αοῦ οἵ σωτηρία ἃ5 αρρ]θᾶ {ο αοά, 566. ΟἨ 
1 αα.1. Ἡ, 

καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ. Τηϊ5 οα]Ηπρ ΟΥ υοξαίῖοπι 16 ΔΙ 5 
αβοτιρεᾶ ὮΥ Ῥαα] {ο ἀοα {Π6 Εαΐμετ; ορ. Ὥοπι. χὶ. 29; 1 Οὐου. 1. 9; 
681]. 1.  απᾶ οερεοῖα]]γ Ὥοπι. νΠ]. 28, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. 

οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν. ΟΡ. ΤΊ. 11. δ; ὃ αἰδύϊπούί νου Ῥαα]ϊπο 1468, 
απᾶ Ἱπιροτίαπί Ώθτο 88 Ῥα]αποῖηρ [6 επιρῃαβίς δῖα οἩ δροᾶ ὙΟΥΚΒ 1Π 
ἴμο Ῥαρίοτα]Ιβ. 866 οἩ 1 ΤΊ. 11. 10. ο 

ἰδίαν, επιρλαίῖο, 85 πιβτ]ίπρ {Π6 ξθϑᾶοσα οὗ ὑμ6 Ώϊνϊίπο ῬΌΤΡΟΒΘ. 

ἐν Χρ. Ἴη., ἔπ, [ποὺ “Φγοαρ 1, ΗΙΒ Ῥ6ΙΒΟΠ. 

πρὸ χρόνων αἰωνίων. 3.66 ὮΏοπι. χτ]. 2ὅ απᾶ ΤΗ, 1. 2. ΤῊΘ ρτασε οὗ 
Οµτῖρς, Πποατηαίθ, Οτασϊβαεᾶ, Ἠίβεη, 15 ρατί οἵ ἴ]ο εἰἴετηα] Ῥάχροξο οἳ 
αοᾶ {οι ΤΙΒΗ, απᾶ βἶπορθ {πιο ἄοθεςβ ποῦ Ἠπαϊῦ ὑπ Ὠείίσ, ἴλαῦ πΥΠῖοἩ 15 
ὉΠ ΔΙ ΟΥΪΠΡΊΥ Ῥαγροβεά 15 ἄεεοτῖ]ρεᾷ α5 αοἰἴπα]]γ σἴνεπ. 

10. Φανερωθεῖσαν. 8366 ποίθ οἨ 1 Τίπι. 11. 16, απᾶ ορ. Ώοπι. αγ. 
95: Όο]. 1. 26. 

ἐπιφάνεια. Τηΐ5 ποτᾶ 15 πδεᾷ Ἠοτα, ποὺ α5 ἴῃ 1 Τατ. νἱ. 14 οἳ {1ε 
Θοσοοπά Αἀάγεπί (Ψηθχο 566. ποίθ), Ῥαῦ οἵ ἴπο Ἠ]οΙε ΄Βρίρῃαπγ) οὗ 
ΟΠτ]βῦ ἴῃ ἴπο ποτ]. ΟΡ. Τα, 11. 4. 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χρ. Τη. Ορ. ΡΠΙΙ. Π1. 20. 6ο ΟΥ̓ 108] ποίθ {οΥ 
ἴπο οτᾶετ Χρ. Ἴη. 

τὸν θάνατον. ΌΟὔβαεινο {π6 ατίίοΙθ; ν]ο ζωή απᾶ ἀφθαρσία 418 
ΑΠΑΤΙΊΤΟΙΕ, θάνατον 15 Ῥτοεεᾶθοᾶ ὮΥ τόν, 80. “ὑπαῦ ἀθαίὮ ὙΠΟ να 
411 πουν απᾶ ἀγα. Τί, 1.6, Ρ/)η/εἶεαῖ ἀεθί], Ἰ188 Ὦθαπ πιαάο οἱ ποπιο 
ε[[εεί, ἴοΥ 1895 ΑΠΑΥΡΗΘΡΡ 18 ΒΙΠ (1 6ο, αν. ὅθ), απᾶ ἰλαῦ Ἰαβ ῬθοἨ 
οοπᾳπεγθᾶ ἴῃ {με ΒΟΥΤΟΝΒ οἱ {πὸ Ῥαβρίοη. ΟΡ. ἨΠεῦ. Π. 14 δὰ Ῥοπῃ. 
ν. 12- 21. 



πο ΛΟΤΑ. τα 

φωτίσαντος, ὑγοιι ᾽ν {ο ρω. ΟΡ. 1 Οοχ. ἵν. ὅ, ὃς καὶ φωτίσει τὰ 
κρυπτὰ τοῦ σκότους. φωτίζειν 18, ΒΙΥΙΟΙΊΥ, {ο ἐζιπιύιαίε, 6.5. ἆοῦπ 1. 9, 
ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον κ.τ.λ.; απᾶά {15 15 105 
Ῥτορθγ ΠηθαΠΙησ Ὠθίθ. Τη ΡΓ86-ΟΠτΙβΙ81 01Πθς 1161) Πας τοαο]ιοᾷ ἃ ΟΥ 
ἐϊ{6 απιᾶ {πισογγιφβρίίοπ; πε ἀοοϊτίπε οὗ ἃ {πίατο 1116 νγὰβ πού ἢγϑὺ 
Ῥυθδομθα Ὁγ π6 Αροβί]εβ οἱ Ομ γιθύ. Βαὺ {πμᾶὺ ἀοοίτίπε ας ἐἰζιιηΐ- 
χιαίεᾶ, ὈτοιρΏύ 1Ππῦο οἶθαν Ἰρηὐ, {ου ὑπ6 ἢγβὺ 61πῃ]ε, διὰ τοῦ εὐαγγελίου. 
Ὑαί, δχθρθύϊοα ΠΥ ηΘοΘΒΡΑΣΥ α5 1Ὁ 15 {ο επιρηαβίδο {15 αἰβυμηούίοῃ, 16 15 
ποὺ οὗ το Ῥταούῖίσα] ΙΠΙροτίαησθ. ΑΒ ῬαΙεΥ 5αγς ὙΠ Ἠϊ5 πβπα] 
βοῦΏοχ β6ηΠ5ο6: “1 15 1616 {ο 580 ὑπδῦ ἃ Γπίπτο βἰαΐθ πα Ώ6ση ἄἱβεογοτεᾶ 
ατεαᾶγ :---ἶἰοῦ Ἠαᾶ δει ἀἱδοονετεᾶ, 5 {ο Οορετπίσαη βυβίθῃι Ίναβ, 10 
85 ΟΠ86 Ρ16856 ΑΠΙΟΠς ΠΙΒΠΥ. ἩἨθ 4ἱοηπθ «ἀἱδοοΥθτβ ΠΟ ᾖγουεδ 
(Ηογαὶ απιᾶ Ροϊϊηέαί Ε]ϊοβδοβ]η/, Υ. 9 δῦ Ππ.). 10 ο8η Πανᾶ]γ Ὦο 
πηα]ηίαϊηθᾶ ἴπαῦ {με ἀοοίτίπο οἳ α {αίατθ 1116 15 ἀοπιοπβίταβ]θ 9 
6τοιηᾷς οὗ παίτα] τεΗρίοη 81οἨ6, 

διὰ τοῦ εὐαγγελίου. Το Ὀ6 εοπηθοίθᾶ πΙζ]Ἡ φωτίσαντος. ΒΥ πας 
οὗ {6 (ἄοβΡε1, 116 απᾶ Ιπιπιοτία]λόγ ατο Ῥτοισῆί Ιπίο Γα1] σης, ἔου 16 
15 {πτοαρ] {πο οβΡε1Ι {λαῦ πο ΙθαΥΏ ἨἨ6γθ {ο 86ε]ς, απ {ο πα, ἐμ. 

11. εἰς ὃ ἐτέθην ἐγώ, 707 ιο]ιίε]ν, 8ο. Γοχ ἴπο Ῥγοο]απιαδίοη οὗ ἨΠΙοἩ 
(.9οβΡεΙ, Ι τυα αρροἰπιεᾶ. Ορ. 1 Τϊπι. 1. 12 απᾶ ϱ5ρ. 1 Τιτη, 11. 7 πθγο 
{Π6 Ρ8Π19 186 ο/ᾖοεβ αἴθ πατηεᾶ, 83.866 ογ]θίοΒ] ποίθ. 

12. δι ἣν αἰτίαν. 566 οἩ 1. 6. 

καὶ ταῦτα πάσχω, 1 51:76} ευετι ἔ]ιεδε Μ]ίπᾳς, 56. Ῥοπᾶς απᾶ ΡΥῖβοη. 

ᾧ πεπίστευκα, Ί0]οπι 1 ]ιαυε θε]ίουεᾶ, [π6 Ῥεχ[οοῦ ἴεηδα πηαγκῖηρ {πο 
οοπ/(πιεᾷ πίστις. ΔΙ {Ἠθ οοπβἰχποῖοη ορ. {οΏπ χΗΙ. 18, ἐγὼ οἶδα 
τίνας ἐξελεξάμην. 

τὴν παραθήκην µου. Πε ποτᾶ 18 Ῥρθοπ]ίαγ ἴῃ ἴμο Ν.Τ. {ο {μα 
Ῥαβίονα]ς (888 8180 1 ἜΤΐπι. νι. 20), απᾶ οοσατβ ἴῃ ἴπο ΤΙΧΧ. οπΊγ ἴῃ 
ιν. υἱ. 2, 4: 2 Μαοο. 11. 10, 16, {π6 Ἰαδὺ οὐ νἩ]οὮ Ῥαββασθς Ῥτοβοηίς 
8, Ῥαχβ]]ε] {ο ὑμδὺ Ὀείοτο τι, ΤΉΘΥΘ 616 ἴῃ {μα ἐγθαδατΥ δὖ .6Γ158]6Ί 
ἀεροβ!ϐβ” οὗ νηΙάον5 δα οσΡΏαΠΒ, απᾶ {πο Ρρτῖοβίς ρταγ ἴ]λαί ἄοᾶ πιαΥ 
κεερ ἴΠεπι βαΐθ (διαφυλάξαι) Ίοπι [Π6 βροϊ]ογ {ον ἴποβθο πὸ Ἠαᾶ 
ἀεροβῖυεᾶ ἴμεπι, 1ηπ 1 Τΐπι, νἱ. 20 απᾶ 2 Τίμα. 1. 14 παραθήκη Ρ]αἱπΙΥ 
ΊΊΘΑΠΡ {πο ἀοοίγϊηθ ἀεμνετεᾶ {ο ΤΙπποίἩΥγ {ο ῬτεασἩ; απᾶ Ἠθπορ 10 
ΑΡΡΕΒΙΡ ὑμαῦ Ἠετθ τὴν παρ. μου -- Π ἀοοίτίπο ἀε]ινετεᾶ {ο Ῥαα] ϱΥ ἄοᾶ. 
ΤῊΘ ΑΡοβί]ε 15 ἃ ΡΥΙΒΟΠΕΣ απᾶ Ἠα88 πο Ρτοβρροῦ οἱ ΗἨνίης Ώπιαο]} ἸΟΏΡΘΥ, 
δια 9 ΕΧΡΙΘΡΡΕΣ Π15 οοπΒάεηπος {πῶ αοα “111 Κεορ βαΐθ Ἠϊ5 ἀοοίτίπο 
αθαἴποί ἐ]ιαί ἀαν, 1.6. πε ἆαγ οὗ {π6 ΒΠ8] αοοοαηῦ. ΜαηΥ οὐ. ΠἹεΒΠ- 
Ίπσβ {οΥ παραθήκη ἨΒγε Ῥεεπ βαρροβίθα, 85 ΄ βοα1,’' βα]γα{ίΙοπ,᾽  αροβίο]ῖο 
οὔ]ορ) ὧο.; Ῥιαῦ [Π6 ἴογοθ οὗ {πε Ῥατα]]εῖς τηδῦ Ὀ6 Ῥτθβεχνεᾶ. ΤῊΘ 
ΟΟΏἨΘΣΧΙΟΩ ΜΠ] ἴμα πεχί Υειβθ 15 8150 πια]πίαϊηθᾶ ἔα ΠΥ ὮΥ ππᾶοι- 
βίαπάϊησ παραθήκη Ἠετο οὗ {μο ἀοοίτίηθ οπἰταβίεᾶ {ο Ῥαπ]. ἩἨο Κποπς 
ὑμαῦ Ώε οαη ἆο 11{{16 πἹοτθ ἔοχ {με Ῥτεδθγναδίοη απᾶ ργοραρδίϊοῃ οὗ ἐμο 
ἔα; Ώθ 6ΟΠΙΠΙΕΠᾷΡΒ 16 αοοοτάΙησΙγ {ο αοᾶ; πᾶ ἴπεη Π6 βΟΙΘΠΙΠΙΥ 
Ῥιά5 ΤΠποίΗΣ, ΜΒ. αρ]τιαα] 8οηΠ Επᾶ ΒΠΟΟΘΒΡΟΥ, {ο Ἠο]ᾶ {αδέ 48 ἃ 
Ραΐΐετη {μο βοππᾶ ποτᾷς 10 Ἡς ηαβ ἑααρ]ί Ἠίπα, {ο φιιαγᾷ ια φοοᾶ 
ἄεροείῦ. 



112 17. ΤΙΜΟΤΗΤΥ. Π. 15-- 

19. ὑποτύπωσιν. 5366 ποίθ οἩ 1 ΤΊη). 1. 16 Τον πο πιοαπῖηπρ οὗ 
{15 νγοτα. 

ὑγιαινόντων λόγων, ο εοιιᾶ ωογᾶς; 566 ἴπο ποίο οὐ 1 Τϊπι. 1. 10. 
ΤῊΘ πβια] τεπάρετίηρ οὗ {ΠΒ νογβο Ποῖα ἐδ ραπ οἱ εοισιᾶ ιυογᾶβ 

πῖον ἴλοι Ἰιαδί Ἰιεαγᾶ ἅο. 15. πο ἔγθθ ἴτοπι ἀἱοα](γ. (1) Το 
επιρλα(ίο νογὰ 15 ὑποτύπωσιω ἃ5 Τί Ροβ]βοπ ἴῃ {1ο βεπίεηοο 8Ἠθνς, 
(2) 16 15 αϑοᾶ πηηλοαί απ αγίσ]ε Ὁ μα 50 ΒΘ6ΠΙ5 {ο Ἠαγο ἃ ῬγθᾶΙσαίῖνο 
{οχσς, (8) ια γετΏ 15 ἔχε, ποὺ κάτεχε; 1.6. Ποίᾶ, ποῦ «Ἰο]ά {αδί) (45. ἴῃ 
1 0ος. χἰ. 2, αν. 2: 1 Τμ6βς. νυ. 21). Βαύ {86 ἁἰββοα]γ οἱ ἐταηε]αίίπσ 
Ποῖᾶ, α8 α ραίίεγπ ο 5οιωιᾶ 10ογᾶΒ, ευσπι 1]ιοδε τοῖο, ἐ]ιοιι Ἰιαδί Ἰιοαγᾶ 
΄γοπι πιε 15. ὑλαῖ πνο τηπβί {6η Φ1ΡΡΟΒΘ ὧν {ο βαπᾶ {ΟΥ οὕς ρογεγπθᾶ ὮΥ 
ἔχε (5866 οὐ. ποίθ). Όπ ἴ]ο π]ο]θ, {16Γείογθ, τγ8 ΡτθίθΥ {πε οὐ ΠΥ 
τοηπάετίηρ. 

ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χρ. ᾿]ησοῦ. Ἔ]οα οοπποαχίοη ἴθ. αραῖπ 
πποετίθίη. (α) Τῦ 56επη5 νγεα]ς {ο {α]κε {15 οἸαπβο ψ ἢ ἤκουσας. (0) Τὸ 
15 Ῥείίεχ {ο ἴακε 1ὖ σι ἔχε, αὶ}, απᾶ ἴουε [οτπαῖπρ, 88 1Ὁ 616, ἴ]θ 
ΕἴΠΠΟΞΡΗΘΥΘ ἴῃ ΠΟ {πα «βοαπᾶᾷ νονᾷβ) 816 {ο Ὀ6 Ῥγθβετνεᾶς θαὺ ἴλο 
οτᾶςι οἳ {Π6 ΟΡ 5 ἴῃ {Π6 βεπίεηοθ ἆοθς πού {ιτοιχ {Π5. Τῆῃας (ο) 1Ὁ αφ 
Ῥθεῦ πτρες {λαί ἃ Ῥετῖοᾶ εΠοπ]ᾶ Ῥε ρ]ασθᾶ δὖ ἤκουσας απᾶ {]αῖ ἐν πίστει 
καὶ ἀγ. κ.τ.λ. 818 {0 Ὀ6 ἔθη αἀγετρία]]γ τι πγ]ιαί ἕο] ον 5, νί7. «ΤΠ Γαλ 
απᾶ Ίουο σιγᾷ {πε σοοᾷ ἀαροβίθ. Βαΐ {115 βεεπῃς {ο ἀερτίνο τὴν καλὴν 
παραθήκην οἱ {1 εππρΠαβῖς νἨΙοὮ 105. Ῥ]αοο αἲ πο Ὀοσϊηππῖησ οὗ 8η 
ΙΠ]αποίΙοη ρῖνεΒ 1. Οἱ {Πη6 νο] (0) βθϑιὴβ Ῥδβί, απᾶ {πα πιεαηῖηρ οὗ 
[886 νΏοΙθ βεπίεποῬ 15: “Ἠο]ά ἃ5 ἃ Ῥαΐίθγη οἵ βοαπᾶ νοτᾶβ, ἵη ἴδ ἢ 
δια Ίον6, δῦ γοα Ἠεατᾶ {τοπ τη θ᾽ ; ορ. 11. 2. 

ἐν Χρ. Ἰησοῦ. Ηδθ 15 [Π6 βοπχοῬ απᾶ βρτῖης οὗ ῬοίἩ ἔτ απᾶ οτε; 
ορ. Πρ 11. 18. 

14. τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον. 83.866 {πε ποίθ οἩ 1 ΤΊ, γἱ. 20: 
ΑΏᾶ 10Υ καλήν, ἃ ολατασίετ]βθῖο αἀ]οσίῖνο οὗ ὑπ6 ῬαβίογαΙβ, 66ε ΟἩ 
1 ΤΊ. 1, 8. ΟΡ. ῬΠΙ]ο Φιιοᾶ ἄεί ροξϊογὶ ἐπδία. 19 παραδοῦναι...ἐπιστή- 
µης καλὴν παρακαταθήκην φύλακι πιστῇῃ. 

διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ὑμῖν, {]ιΤοιι41ι ἐπ Ηοῖψ δρὶγίε 
τ0]ιο ἀιοο δε, ἴγι 118, 5ο. ἴῃ 811 ΟἨτΙβΙαἨΒ, Όαί εβρεοῖα]]γ 1π γοι απᾶ 1η, 
Ῥαα] απά ΤϊπποίΠγ, {ο ποπ ρτασθ {οΥ ΠΙΙΠΙΕΙΥΥ Πα 5 Ώ6θπ σίγθη ΟΡ. 
ἴον {πε ΡΙΤαβο 85 αρρ]εᾶ {ο 811 ΟµτΙβάαδης, Ὥοπι. νΗΙ. 11. 

16--18. ΤῊΕΞ ΤΙΟΝΕΙΙΝΕΒΡ ος 51 ῬΑαῦ, ΑΝΡ ΤΗΕ ΕΑΙΤΗΕὉΙΝΕΒΒ ΟΕ 
ΟΝκΕΡΒΙΡΗΠΟΕΌΒ. 

16. οἶδας. Νοίθ ἴπα ἀἴῑετοπορ Ῥείνίθεη οἶδας Ἀθτθ, βἱρη]γίης 
Ρ6ΠΘΤΑΙ, ἨΘΔΥΡΕΒΥ, Κπον]οάρο, Πο ντα α]] ἐπαὺ Τιπποίμγ οοπ]ά Ἰαγο 
δα οὗ 50 Ῥαι]Ἡ οοπάΙοπ αὖ Ἠοπθ, απᾶ γινώσκεις ἴῃ υ. 18, ἴ]α 
Ῥοδγβοπα] Κπον]εᾶρο {]αί ο Ἠπᾶ οὗ {πο παϊπΙβίταὔΙοΏΒ οἵ Οποβῖρποταβ 
αὖ ΕΡΠΕΘΡΙΡΒ. 

ἀπεστράφησάν µε πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, αἲῖ τ᾿ ατὸ ἴπι 4δία τεγι- 
ἀἰαίεά πιο. Αξία 18, 88 ΡΕΠΕΤΑΙΙΥ ἴῃ [ο Ν.Τ. (866 Αοΐς χνἰ. 6), ἴπο 
Ἠοπιαπ Ῥτονίπος οὗ ὑπαῦ Πα1Πο, επαργαοῖπρ ὑπο Ἰορίογπ ρατίςδ οἵ π]λαί 



7] ΔΌΤΕΚ. [13 
15. ΠΟῪ οα]εᾷ Αδία ΜΙπου, οἵ πο ἨἩρμοθαθ ναβ ὑπ6 πηθίγορο]!ς, 
πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ οἳη αχ] ππεπη απγ(μῖηρ θαὺ αἷΐ 10]ιο αΥὸ ΠΟΥΥ 
πι ἁδία. Οετίαῖη ΟΠαἱβΠαπς (ΡΥ ΠΥ ἔτοπα (]λαῦ Ῥτογίπος) Πδᾷ 
Ῥοεπ ἴῃ Ἠοπιοθ ΨΠ]]ο δύ Ῥατ] πας ἴῃ Ῥοπᾶς Ραΐ Παᾶ ἑαγποᾶ αγαγ Εγοιι 
Ἠϊπα ; ΤΠεγ Ἰαά ΠΟΥ͂ τειγπεά Ἠοιπθ, απἆ Ίετο ρτοβαδΙγ Ίπονπ {ο 
ΡΠποίμγ. πο, Ρ/ή/Φεἴιιβ απὰ ΠΗΕΥΠΙΟΔΕΊΙΕ5, 818 β1ηπβ]εά οαὖ ἔοι ΤΠΘΠ- 
οη ΡΥ παπῃθ, ΥΙΥ---πθ οαπηοί {6]]; ΡροβεβίθΙΥ Ῥεσοααβο {Παγ 616 Ιπ]α- 
Ῥ{ίαπίς οἵ ΈΡ]εδΙβ απά 850 πγοι]ά οοπῃθ ΠοΥθ ἀΤθοίΙΥ απᾶετ ΤΊ οὐ γ᾽ 5 
πούϊοθ. Να κῆπον ποίλῖης Γατίπεχ οἵ {Παπι; Ηετπιορειιθς 18 Ιπίτοᾶισοθᾶ 
1 ΟΟΠΙΡΑΙΥ ἱ ἢ Ώεπιας 1 {Πο ορεπίηρ Β6ΠίεΠΟΘΒ οὗ {ο αροοτγρ]α] 
Δοείς οἳ Ῥαα] μα Τηθο]α, πετ Ἠθ 15 ἀθροτῖρεᾷ 48 ὁ χαλκεύς δ8η 88 
“11 οἵ Πγροοχἱςγ,) αὐ 5αο Ἱοσεπάβ 81ο τύπου {ο Ὦο οοηβϊἆογοά 88 
στονΊηρ οιύ οὗ {Πα ποίῖοθρ ἴῃ 086 ΕαβίοταΙ Ερὶδί]ες (Παπ ας Ἠανίης 
Ιπάερεπάεπέ ἐχααίίίοη Ῥεβίπᾶ {Πεπῃι. 

16. δῴη ἔλεος. ΤΗϊ5 ρηταδο ΟΠΙΥ οσοΆτ5 Ἠετο ἴῃ ἴπο Ν.Τ'.; νο Ἠανο 
ποιεῖν ἔλεος εἱδεηΏετο (1/11 1. 72, χ. 87; ἆ8πι6β 11. 19). δῴη 15 ἴλο 
1ποογγθοῦ, αἴθ, Γοττη ΟΥ̓ δοίη. 

ὁ κύριος, 5ο. ΟὨγΙδύ, 85 8ΏΡΕΔΙΑ [ΠΌΤ τυ. 8 απᾶ 8150 {τοπ1 υ. 18. 

τῷ ̓ Ονησιφόρου οἴκῳ, {ο {]ιε ]ιοιβε]ιο]ᾷ οἱ Οπεβίρλογιβ. ΟπΠθβίρΡΠΟΓΙΒ 
8,150 Πρ ΌΤΙΘΒ (566 8ὖογε υ. 16) ἴῃ {9 Αοὐβ οἱ Ῥατ] απᾶ Τηοο]α, πετ Ὦς 
15 τερτερεπίαεἆ α5 ἃ Ἡοπρελο]άετ οὗ Τοοπίαπι 1ο βΠεγγεά Ποβρ δ γ {ο 
50 Ῥαπ] οὐ Πῖ6 Βτοῦ πΙΙΒΡΙΟΠΕΣΥ ΙΟΥΠ6Υ, Ἠῖ5 ΤΥ 165. πατηθ Ῥοείησ ρίνεπ 
85 Πιεοίτα (566 οὐἱύ. ποίθ οἩ. 1. 19 Ῥοε]οπ). Α πιατίγτχ οα]]οᾷ Οποβῖ- 
ΡΠΟΥΗΒ Ρεατης ο Πᾶνα βαΏετεᾷ αὖ Ῥατίατῃ ἴῃ Μγεία Ῥείννοεη ἴ]ιο γθατβ 
105 απά 114 α.ν.], θαὺ ἴμετο 18 πο στοιιπᾶ {οχ Ἰάδηγίησ ἶσα τ ἢ {Π6 
ἔθη νο 5μενγγεά Κἰπάπεςς {ο.6 Ραπ]. 8.66 {ατίμοεν Ῥο]οιν οἩἳ υ,. 18. 

ὅτι πολλάκις µε ἀνέψυξεν, 707 Π6 ο/έ γο/γοξ]ιοᾷ πιο, πο ἁοιὈί υγ] {Πο 
ϱοηΏβοΙΒ{ΙΟΏ8 οὗ Ἠ15 βίαπποἩ {16 Π5}1}0, 8.5. νυε]] αξ Ὦγ Ὀοά]γ τα]1θΕ, 
ἀναψύχειν ἆοθβ ποῦ οσοχ αραῖπ ἴῃ {μο Ν.Τ., θαὐ ορ. ἀνάψυξις (Αοἴς 11], 
20) 

καὶ τὴν ἄλυσίν µου οὐκ ἐπαισχύνθη, απ τῦα5 ποὲ αδ]απιεᾷ ο) πι 
ολαίῖπ. ο Τατ] 5ΡΟΚΘ οἵ ΠΙπαβε]{ ἀπτῖηρ Ἠ]5 Ετεῦ οαρ νυν αὖ Έοιπῃο ἃ 5 
Ρεῖπρ ἐν ἁλύσει (ἘΡΗ. τι. 20). 16 15 ῬΟΒΒΙΡΙ6 ὑπαῦ πο πᾶν Ίθγο αἩ 
αἱ]αβίοη {ο {πο ἤδη ὮΥ πΥΠίοἩ, αοοοτάῖηρσ {ο πο Ρτῖδοη τα]θς οὗ {ο 
πης, Π6 88 Ῥουπά {ο Πῖ5 σαατᾶ; Ὀαὐ 16 ποτα]ά ποὺ Ὀο 5.6 {ο ΡΙ6ΒΒ ὑπ6 
βΙηρι]αχ, 6ο 5 {ο Ιπβὶδί οὐ 0Πῖβ. Οποείρμοτας παςδ ποὺ αβΠαπιθᾷ οἳ 
Ῥατι]5 Φοπᾶδ, 16 βύδίθ οἳ ἄπταηοῬ; [815 βαβΠοϊεπ{]γ Ὀτίπσς οαῦ {Π6 
Ῥοϊηύ. ΟὐΠαετβ ατηεά ΕπΤΑΥ Γτοτη {1θ ῬΟΟΥ ΡΙΙ5ΟΠΕΣ, Ψπεί]ιθι ἐχοιρ] 
ἴραχ οἵ ἃ Ίἶκο [αΐθ δὖ Νετο᾿5 Ἠαπάς, οὐ ἑμτοιρ] ἴ]ιο ἀἱς]]κο ΠΟ. Τηϑην 
ῬοοΡ]θ Ώαγο {ο αββοοϊῖαίο η πο απ/{ογίαπαίθ πποτθ ΙΠΙπΙα{ΘΙΥ λα 15 
ΏΘΟΘΡΒΡΔΤΥ; ποῦ 5ο Οποδβίρμοταβ. 

11. ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ, διέ το]ιετι ]ιε Ἱιαᾷ αγγίυοᾶ ἵπ ΓΠοηιο. ΟΡ. 
Δοίβ χΙ. δ. 

σπουδαίως ἐζήτησέν µε καὶ εὗρεν, Ίο ἀῑἰιίφεπιϊι εοιᾳ]ιέ πιο οιὲ ἀπά 
Γοιπᾶ πιο. 15 ψαβ ῬγοῦβαβΙγ πο Θ6ΔΦΥ {αβ]ς {ο βπᾶ οπο οὔβοπτθ ΡΥΙΡΟἨΘΥ, 
ΑΠΙΟἨΡ {Π6 Ίά166 ΠΙΠΙΡΘΥΡ ἴῃ Ῥοπάς αὖ Ώοπιο {ού γατίο5 οΟΠΘΠΟΘΒ, 

1 Φορ Ἠ. Μ. Ἐαπιδαγ, Παροδίίουν Τίηιος (1898), ϱ. 495. 

ῬΑΒΊ. ἘΡΕ. Η 
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18. δῴη αὐτῷ ὁ κύριος κ.τ.λ., Ίπα1 ἐπα Γιογᾶ, 5ο. ΟΗτίβέ, φγαπί πο 
ἰο πα πιεγει /Γγοηι ἴ]ιε Ι,ογᾶ, βο. ἄοά {πε ΕαἴΠαχ, ἐπ ἐμαὶ αι, 56. ἴ]ιο 
Δ οὗ ὁάαάρειπεπί. 16 τερεθΙθοη ὁ κύριος... παρὰ κυρίου 15. ἃ 11{{16 
αν κνατᾶ, ας ῬτοῦαΡΙγ πο ρῃταδε δῴη αὐτῷ ὁ κύριος 8 ὃ ΟΟΠΙΙΠΟἨ 
1ΠὐΤοάΠοίοτΥγ {ογπια]α, 5ο ἴλμαῦ ὑμ6 αἀάΙίοηπ παρὰ κυρίου που] πού 
οσο {ο {πο ὙΥΙΘΙ 858 5ίΤ8ηΏβθ. ΑΒ ἴπο ΒΥΒί κύριος 566Π15 {ο τθίθτ {ο 
ΟἨτὶβί (56ο υν. 8, 16 αὔογθ), 16 15 Ὀθρί {ο ἴακθ {μα βοοοπᾶ κυρίου 88 
16ΤΕΥΤΙΠΡ {ο ἄοα {πο Βαύμου, {ο ποπ {πο {αποοι οὗ ]αάσεπιεπί 15 
ΕΙνεη ΊΠΟΥΘ {8η οποθ ὮΥγ δύ Ρατ] (Ώοπῃ. 11. ὅ, 16 ἄο.; Ὀταί ορ. 1οἨπ 
γ. 29). 

ΤῊΘ απθβίίοη Ία5 ὈΘ6 τ ἀεραίοᾶ πυπείπετ Οποθβίρµογας ν/αβ 
α1νο οἵ ἀεαᾶ αὖ [Π6 ὑϊπη6 οὗ ΨΤΙΦΙΠ6Ρ, ἃ 4πθβοη πΠΙΟὮ 1π {Πο ΔΌΒΘΠΟΘΒ οὗ 
{α]116χ Ἱη{ογπιαί]οη αΏοαῦ Ἠίτη 10 15 ΠΠηροςβῖρ]θ {ο ΔΠΡΊΥΘΥ Ισ οετίαΙπ{γ. 
Τὸ τηαΥ Ῥο οΏβετνεᾶ, Ἠούεσεχ, {μαί {ποτε 15 πο ὦ ργἱογὶ αἰ Πα] 1π ο 
αγ οὗ 5αρροβίης δύ Ῥατ] {ο Ώατο Ῥταγεᾶ {οτ Ἠίπα, 1 Ἡθ πθγο α]τεαᾶηγ 
ἀθαᾶ. Έταγετ [ος {πο ἀεαᾶ γαβ αἀπηΙββΙΡ]θ ΠΠΟΗΡ ἴ]ιο “9675 δὖὺ {ο 
ἀαίο οὗ {ιο οοπιροβίδίοη οὗ {πε Βεοοπᾶ Βοοκ οὗ {ιο Μαοσβῦεθς (αἵτ. 100 
Β.6.), 35 2 Μαοο, κ. 44, 45 οβίαρ]δ]ιος Ῥεγοπά ᾳαθδίοη. Απᾶ {]λαί {ο 
Ῥτασῦϊοο νγὰ8 οΏβεινεά Ὁ. ΟΗτΙβΙαηΒ 1π {πο βοοοπᾶ οεπύατγ Ῥδσοπιθς 
πΏΡραΤεΠ{ 88 ΒΟΟΠ α5 πθ αὐτῖτθ αὖ ἃ Ῥοτῖοᾶ οὗ ΜΘ πο αυ αἀεαααίο 
Κπον]εᾶσο. “Τιοῦ οΥετγ Γτιεπᾶ ὙΠῸ οὈβεγνεαίΏ {15 Ῥγαγ {οχ πιθ)) 818 
{με ο]οβίηρ ποτά οἱ {πο θρι θῇ οἩ {16 {οπαῦ οὗ ΑΡετοῖα», Βρ οὗ Ἠίετα- 
Ρος (160 α.ν.)1, απᾶ {πεγ δύ ἱγρίσα] οὗ ἃ Ίαχσο πάπηΡοτ οὗ βερα]οΏτα] 
ΟἨτ]βίαη 1ΠβοτΙΡΕΙΟΠΦ 1Π ἴΠο Οδύθοοι 5 απᾶ οἰδεμ]ετεῖ. Τί οδπποῦ 
ρε 6αργροβεᾶ ΙΠπιροββίΡ]θ ος εΥθη Ιπιρτοβαβ]ο {μαί δὺ Ῥατπ] ελοι]ά Ἰαγο 
βΠαΤΘά ἴῃ {πε Ῥτασίσε, 0} ο ΟἨτ]βαη ΟΠΙΥΟΙ ΒΕΘΙ1Ρ {ο Ώανο 
ἔφθη ΟΥΕΥ ΤΟΠ ο πάαϊδτι,. ἘῬταί Ῥτουί Ρροβἱ6ϊνο πο Ὠαγνε ποὺ σοὲ Π618. 
ΟετίαΙη]γ ἴῃ οἩ. 1ν. 19 {ια ]ιοιδε]ιοῖᾷ οἱ Οπιοβίρ]ογις 15 5α]αζεᾶ πιο 
ΠηΘΩΦΙΟη οὗ Οποθβῖρµοτας Ἠπηβε]ξ, ἘῬταί {Π15 οπ]γ Ῥχογες ὑπαὺ ο νὰ 85 
πού αἱ Ἐρμεξαβ αὖ {πο {πιο οἵ συϊθηρ (10 86ΕΠΙ5 ἃ τηοβὲ Ἱπιρτοβαῦ]θ 
οοπ]θοίττο {]ιαί Ὦθ νγχὰβ αοἰσα]]γ {ει αὖ Ἠοιπς). Το βρεα]ς οὗ α 18} 8 
οἶκος να τποιί 5ρθοίβο πιεπίΙοη Οἱ ἨΠηβα]Ι ἆοθρ ποὺ πθοθβδατΙ]γ Ρτογο 
ἐμὰὺ Ίο 185 ἀεαᾶ (ορ. 1 Οοτ. 1. 16). Α Ῥείίεν αγσαπιθηῦ ΤΙΒΥ Ὀθ Ῥαβεά 
ΟΠ ἃ ΟΟΠΙΡΒΤΙΡΟἨΠ οὗ ου. 16 απᾶ 20. ΤΙῃ υ. 16 δύ Ῥαπ] Ῥταγς ἴοχ {Π6 
]ιοιδε]ιοίᾶ οἱ Οποείρ]ιογιι5, Νρτεβς 1π υ. 20 Ἠε τερθαί8 {πο Β8ΠΠΘ ΡΓΥΟΥ 
οἩ Ῥε]α][ οὗ {ο ππ8η Ἠ]πηβα]ῇ, ἢ 01ο βἰση]βοαηύ αἀά1θίοη ἐν ἐκείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ, ΝΠΙοὮ «8η ΠπΘάἨ πούῃϊηρ 6156 μη {ο Ώαγ οὗ 1αἀσειαεπί 
(566 0. 12 απᾶ ἵν. 8). ΤΠ αἀά]Ιίοη Β6ΕΘΙ1Β {ο Ῥείταγ α [οο]ῖηςρ ἰ]ιαῦ 
ῬΥΆΥΘΥΙ {οχ Ἠϊπι 1π 15 11|6, ΒΘ 85 Ἠαδ αἰτοαᾶγ Ὀθεη πιαᾶρ {ΟΥ 
Ἠ]5 οἶκος, οι] νο ουὖ οὗ ρ]αςθ. Όπ {Π6 ν]ο]θ ἔ]ιαη 15 β6οΊή5 Ρτοβα)ῦ]ο 
Όιαῦ” Οπεβίρηογαβ 188’ ἀθαά πει δύ Ῥατ] ρταγεᾶ οἱ Ἠΐ5 θεια], δώῃ 
αὐτῷ ὁ κύριος κ.τ.λ.Σ 

καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησεν. ΟποβίρΏοτας Ἠαᾶ Ῥἱαϊπ]γ, ἴσοι 

Ἰ. 596 Τήσ]/[οοί, Ισπαἑζις ατιᾷ Ῥοϊήεαγη, 1. Ῥ. 496. 
3 66 Ἠ/αγγοι!8 Πζγ οὗ 4πίο- Νίοεπιε Ομ γοῖ,, ϱ. 146 Π. 
5 1 15 οατίοιβ, Ἠονενοτ, απά ο [αοῦ 15 ννοτ ποίησ, ὑπαῦ {πὸ Ῥδοιάο- 

1ρπα ίαση νυγ]νογ οἵ ο 40] οθη{ΥΥ ἵπ 11ο δραγίοι» Ιοίίογ ἰο Ηοτο (5 9) Ώουγοννς 
{Π]5 ΡΓΑΥΟΥ Δ Πα ΔΡΡ] 168 185 ννογάς ὕο Ιέυΐπᾳ ΡΕεγδΟΛ8, 8ΠΘΨΙΠς αΡραΤΘ'ΙΙΥ λα αὖ 
Ἰθαϑῦ ]ιε Ἰαᾶ ποί ρα που {ΓΟΠ {πο ρ8βδασο ὈΘΙΌΓΘ 118 ὑμεῦ ΟΠοδΙΡΗΟΓΙΒ νγὰβ ἀθαά. 



11. ΝΟΖΑΑ. ΤΙ 
[Π15, 6ου ἃ ΟΠπΥο] οταν δὖὺ Ἠρηορας, ΏΘΥΘ ΙΒ {απη]]γ οοπΙπιιεὰ 
{ο τοδῖᾷο (1ν. 19). 

βέλτιον σὺ γινώσκεις, ἐ]ιοι Ἰποιυεδί, οἳ πο ού Ῥεγβοπα] Κπον- 
Ἰοάσθ, Ό6Υ1/ ιοεἰ. βέλτιον 15 ποῦ {ο ϱο ἴακοι α5 δείξουν ἔ]ιαπι [σοι (ειἰ 
γοµ; ἴπο οοπιραχα/ῖνο 18 αδαᾷ (85 οὔθ) 85 εαιἰνα]οπί {ο ἃ 681 β1ΡοΙ- 
Ιαΐ1νο. 

ΟΗΑΡΤΗΕΗ ὙΠ. 

8. συνκακοπάθησον. Τ16 τεο. ἰοχῦ Ἠ88 σὺ οὖν κακοπάθησον ΜΙ 8, 
{ου αῦπου 165 : Ὀαὺ πο ετἰάεηος 15 οοΏΥΙΠΟΙΗΡ {0Υ συνκακοπάθησον. 

Χριστοῦ Ἰησοῦ. Τ16 τες, δεχί ηας Ἰησοῦ Χριστοῦ τ ΤΩ 81; Ὀαῦ 
ἰπο οτάεχ Χρ. Ἴη. μ85 {π6 ρτοαί παὶἰσΏύ οὗ δι πουιν 1π 105 ἔανουν. 

π. ὅ. ὅὃὅο ἸΔΑΟΟΡ ὅἄο.; ἅ, ἴπο τϑϑδαϊηρ οἳ {86 τοο, ἰδχὺ, 15 5ὰρ- 
Ῥογίβα Ὦγ δὲ, ΕΠ ΚΤ,, 0π6 Τιϑύϊη απᾶ ὑπ Ῥομαϊγίο ΥθτβίοΏΒ; 16 15 Ῥτο- 
ΡαΡΙγ 8 Θχρ ηδύουυ οοτΓθοῦΙοἩ. 

δώσει. ΤΗϊ5 Πδ5 {πε Ῥτεροπᾶεταποθ οὗ δα μου 165 1η 105 {ανοτχ, νἱΖ. 
ΑΘ. Ε6, ὑμ6 Παδίη απᾶ {1ο Βολαϊτίο ΥΕΙΒΙΟΗΡ. δῴη, ἴπε γϑδαϊηρ 
οὗ [868 τες. ἴεχί, 15 ῬτοβαβΙΥ ὃ τεπαϊπῖδοεπορῬ οὗ οἩ. 1. 16, 18: 1ὖ 15 βὰρ- 
Ῥοτίαᾶ ΡΥγ ΟΞΚΤΙΡ ἅο. 

10. αἰωνίου. Τπε Ὑπ]σαίο Τιαπ, σσ Ε, ατπι, αεί], να {Π6 τΙΒΙ- 
ρῖη οὗ {πο Ηατο]εαπ Ὀγτῖας, Β6ΕΊ1 {ο ΏθαΓ ΥΙὗΠΘΡΒΒ ὔο ἃ γϑϑαϊηρ οὐρανίου. 

12. ἀρνησόμεθα. Ῥο ΑΟ Γαπᾶ {Πθ Ῥομαίτίο, ἀρνούμεθα, ἴμο τεο. 
τοπᾶΊης, 15 βαρροτίθᾶ Ὀγ ΣὲΕΡΟΕΚΤΙΡ ἃ 6; 1 ΒΕΕΙΙΡ {ο Ὀ6 ἃ οοττεοίίοηπ οὗ 
ἴεηβο ἆπε {ο ἃ τοϊβαπαογβίαπαϊηρ οὐ 886 βϑθαῦθῃοα οὗ ὑπουσῃῦ ἴῃ {Π6 
{ητεο οἰα1565. 966 ποίο ἴπ ἶοο. 

19. γάρ. δὲκαὶ οπηῖς ἴΠ5, 85 ἆοθεβ ἴΠθ τθο. ἰεχί; δαὺ ὑπ ΜΆ. 
ϑια ΠΟΥ 15 ἀθοῖδίνο {οτ 105 τείεη{ΙοἩ. 

14, θεοῦ. πο ονιάσποθ 15 ΠΘΥΘ σϑύμου 6Υ6ΠΙΥ Ῥα]αποεᾶ Ὀθύνθθῃ 
θεοῦ δια κυρίου, ἴποθ τος. τοϑαϊηρ. θεοῦ 15 Βαρρογίθα Ὀγ Ν᾽ Οα ἔς απᾶ 
186 Βο]Πα]τία; κυρίου ΡΥ ΑΡΟΒΙΚΙΙΡ ἃ 6 ἄο. ; Ῥαῦ με ΜΒ. 1655 {ΟΥ θεοῦ 
18 οοηβχπιθᾶ 8150 ὮὉγ ὑμ8 ἴδοῦ ὑμαῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 15 ὃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
Ῥαυ]πε ΡΗχ8Ρ6, ΥΠΘΙΘΒΒ ἐν. κυρίου ΟΠΙΥ ΟΟΟΌΥΒ 9Π60θ (2 0ο. γ111. 21) 
δια {πει 1η απ Ο.Τ. αποία(ῖο... 

λογομαχεῖν. Τιαομπιαηπ 15 αἱπιοδί 81οΟηθ 4ΠΠοΠΡ οσ]ἶοΒ] εάἴδοτς 1Π 
ἀερατίῖηρ {τοπα 0ο τοο, ἴεχὺ ὮΥ τϑδάϊηρ λογομάχει 1 ΑΟ3 ἀπά {1ο 
Τιβ{ΙἨΒ; λογομαχεῖν Πας {μο πεϊσηί οὗ δαϊμου { 1η 105 {ανοατ, Ρεῖπρ 5αρ- 
Ῥοτίεά ὈΥ ΝΕΡΚΤΙΕΡ, [86 ὅγεϊδο δηα {πο Ῥο]λαϊτίο ΥΕΙΒΙΟΩΡ. 

ἐπ᾿ οὐδέν. Τηϊ5 15 ἴπο τοαᾶίπσ οὐ ΝΖΑΟΡ 17;  Ἰας ἐπ᾽ οὐδενὶ. 
ΤῊ6 τες, ἰθχύ Πδ8 εἰς οὐδέν να δὲ Ὁ, ἘΠ ΚΤ. 

18. ἀνάστασιν. τὴν ἀνάστ. 15 γεδα Ὦγ πιοβδῦ αἀζΠοτΙδθβ απᾶ 15 
{οαπᾶ ἴῃ {Π6 τεο. ἑοχῦ; {πε 8. 010186 15 οὐηϊ ρα ὮΥ δα 17, απἆ ἿΣ πηοβύ 
τρϑορηῦ βαϊΐουβ. ΓΗ ρίγνϑ 1ὖ ἃ ρ]ασοθ ἴῃ {Π6 17 τηατσίη. 

Η 2 



τ1ό 11. ΤΙΛΙΟΊΗ Υ. [αι Ὸ 
19. κυρίου. ΤῊΪ 15 τεαᾷ Ὦγ 811 {Π6 αποῖα]ς απᾶ ἴ]λο ΥΕΙΡΙΟΠΒ:; 

χριστοῦ οἱ {ιο χοο. ἰοχί Ίια5 ΟΠΙΥ βοαπίγ οπχβῖγο δανπου ϊθβ 1η 1085 
{αγοιτ. 

21. εὔχρηστον. καί 15 ρτεβχεᾷ ἴῃ {Ππ6 τθο. {οχί, [ο]]ονίπς ΝΟ ΚΙΙΕ: 
ΝΑΡ, ΕΔ οπαῖέ 10. Ὑετβίοις 1παγ ο οἰ θα οἩ Ῥοί]ι 514 65, Ὀπὺ οἩ 5110} 
ἃ Ῥοϊηέ ἐμπὶν εγίἆεποο 15 ποῦ Υ6ΥΥ οοπγ]Ιποῖηᾳ. 

22. τῶν ἐπικαλουμένων. ΤιΔΟΠΙ ΔΉ Ῥτεβχθβ πάντων 1 Αοάρ 
( οπα1{5 τῶν), ὑπ6 βδῃϊᾶϊο απᾶ Ἡατε]εαη υθυβίομβ; 16 15. ποῦ ἐοα πᾶ 1η 
δὲ ΙΕ ΚΤΙΡ, ιο Ῥο]λαϊτίο, {π6 ῬεβΠ]ζο, οὐ {μπε Ο]ά Τα ἔονυ ὑπὸ τηοβῦ 
ρατῖ, απᾶ ῬτοβαὈΙγ οτορὺ Ιπίο {μ6 {εχί ὑπγοῦρ ἃ τεπαπίδοθηοθ οὗ 
1 ας. 9. 

25. πραύτητι. ΤΗ]5 15 {πο οτίΠορταρΏγ οὗ {πο Ῥεδί Μ55. ; Ὁ, «ΕΚΤ; 
ΘΗ 8οπιθ οἴπογ Δα ΠΟΥ 165 βρε]] 16 πραότητι, ΝΠΙΕἨ 15 {π6 τοδαϊηρ οἵ 
ελα τοο. ἰθχὺύ. Ἀ6ε οὐἱῦ. ποίθ οὐ ΤΙῦ. 111. 2. 

δῴη. ΤΗΠΙ8 15 {Πο γϑδαϊηρ οἱ ΝΑΟΡ, 4 νο] τηπδῦ Ῥο ρτείογτεᾶ {ο 
δῷ με τεαᾶίπς οὗ ΡΕ ΚΤΙΡ {ο]ονεᾷ ὮΥ {πε τεο. θεχῦ. 

1. 10. ΒΕΡΕΤΙΤΙΟΝ ΟΕ ΟΠΑπαΕΒ 1. ΒΕ βτπονα ΙΝ Ο6ΟΠΗΗΙΡΤ8 
ΒΤΒΕΝΟΤΗ. 

1. σὺ οὖν. Τ]ιοι {Πιαγε[ογε; 5ο. 1π τείεχθησθ {ο ἴπο ἀε[εοίοης οἳ 
ΝΠΙΟἨ Το Ἠαςἆ ]αβῦ ΒΡΟΚεΗ. 

τέκνον μον. 3.66 ο 1 ΤΊ. 1. 2. 

ἐνδυναμοῦ, 6 εἰγσπιφί]ιοπεᾶ (ρα551ν6, τοῦ τη] 16, γοἱςε). ΤΠΘ ρτεδεπύ 
{εΏξο ΠΙΒΥΚ5 δὴ δϊαϊηρ απᾶ οοπππαὶ βυγθησπθηΐηρ. 8366. ποίθ ΟΠ 
1 Τίπι. 1. 19. 

ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χρ. Ἴησ., ἴιο ΑΡΏθΘτο τη 10. 81οπθ ἃ τη 
έαη Ὀ6 ὑπ] βύσοηρ. 

2. καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ. ΟΡ. 1. 18 απᾶ ἴπο ποίο αἲ ὑπαῦ Ῥ]ασο. 
Ο0,βεχνο ὑπαῦ Ῥετεοπα] βύσθησίῃ 1π ἴμο σταςο οἵ ΟΠ γδθὺ Ῥτεοθᾶος 1π 
ΙΠροτίαπισθ ἃ5 1η {πιο {16 {ΤαΠΒΙΗΙΡΒΙΟΠ οὗ {πο ΑΡροβίο]ᾗο ἀερορβίῦ οἵ 
{α1{1. 

διὰ πολλῶν μαρτύρων, {]ιγοιιβ]ν πιατι αοίπεβδε; τοῦ ΟΠΙΥ {πα 
ΙΠβ/ΥΙοΙοπ πγη]ο] δὲ Ῥαα] δὰ ϱἴγει οτα]Ιγ {ο ΤΙπιοίµΥ, Ὀπὺ ἴ]ο 
εροαπᾶ ἀοοίτίπο) 10 ΤΙπιοίἩμγ Ἰαᾶ τεσεϊνεᾷ [τοτπι Ἠϊπι Ιπάϊτθσϐ]Υ 
{μτοαρ] πο ταροτί οἵ οὔἩθτβ, 15 {ο Ὀ6 ὑγδηβι θα {ο βαοσθθᾷΙΠΡ 6εηθ- 
ΥΑ{ΙΟΠΒ. ΜαἩΥ ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΒΤΟΥΒ, ἨΟΝΘΥΟΣ, Ῥοίῃ αποϊεπί απᾶ πιοάςθτη, 
ἰα]κο διά Ἰθτο 5 οᾳινα]επί {ο 6ογαπι, “1π ῬχθξεπορῬ οὗ, απᾶ εχΕΙΙΡΙΘΒ 
Ἠανο Ῥεει {οππᾶ {ο Π]αβίταίο {0115 τπι86 οὗ διά Ὑ θα Ίο βΠοι]ά οχρεςσῦ 
ἐπί. 80 16 15 ππἀετρίοοά ὮΥ ΟΠΙΨΒΟΒίΟΙΗ, πολλῶν παρόντων; απᾶ ὑΠτ5 
{1ο «ΤΠΔΠΥ ἨΙΙΠΘΒΕΘΡ᾽ 818 {α]κεη {ο Ὀ6 ἴμο Ῥγθοβργίθτβ Ῥτοβοπύ αὖ 
ΤἘΠπποί]ιγ5 οτάϊπαοπ (5866 1 Τϊπι. 1, 18, 1ν. 16, νἱ. 19). Βαύ ἴλοτο 15 
ΠΟ ηοεᾶ {Ππ8 {ο βἰταῖπ {πο πιοαπῖησ οὗ διά ΟΥ {ο Ππηϊί {ο τοίθγ6ΏἸοθ {ο 
ΑΠΥ βἶπρ]ο πποπιεηίέ ἴῃ ΤΙπιοίμγ”5 1116. ΊἼιγοιρ]ι ἴ]ιο πιογυεπέίοπι οἵ 
πια]! ιοἱ(Πιέδ868 ϱἱνες ἃ οἶἰεαι απά σοοᾷ βΒ6ΠΡ6, 

.. δὰ αὐ ΔΝ 



τ. 5.] ΝΟΤΙΑ. 17 
ταῦτα παράθου. Τ1ο ἀε]ίνειγ οὗ ἃ ἀαβηϊίο παραθήκη αὖ Οταϊηδίϊοη 

15 ϱΥπηρο]βεᾷ ἴῃ ΟἿ οὐ ΟΗ]ορ {ου {Πο Οχάετίηρ οὐ Ῥυϊθβίβ Ὁ. 0868 
Ἠαπάῖης α ΒΙΌ16 {ο ἴ]ο παπ]γ οτάα]ηεά. 

οἵτινες, χιΐρρε φιῖ. 

ἱκανοὶ ἔσονται. Ὑεΐ {π656 «Γα1 Μια] τη θη ΠΟ ἃ16 “8016 {ο ἐθϑ ἢ 
πηπδί πεθᾷβ ΘΟΠ ἸΘῪ ΤΘΠΙΘΠΙΡ6Υ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ (9 Οον. 
11, 5). 

ἑτέρους διδάξαι, {ο ἐεάσ]ι οἱἰ]ιεγ. ΤΠο ἐπίσκοπος εὖ ἰ]ῖς βἴαρο οὗ {Π6 
Οατο]ι’5 116 πθεᾶρᾶ {ο Ὦε διδακτικό» (1 Τΐπα, 111. 9). 

8,4. ᾱ. ΤΗΕ ἘΧΑΜΡΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΙΡΙΕΗ, 

8. συγκακοπάθησον. ΊΤαᾗε 1/οι 8Ίιαγαο οἱ Ἰιανάκ]ίρ. 6ο οἩ Ἱ. 8, 
εΠά ορ. 8150 ἴ]ιε οτ]θῖοα] ποίθ δον. ἳ 

ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ. ΟΡ. 1 Τήπι. 1. 18, απᾶ 
566 ἴ]ο ποίθ ΟΠ καλός αἲ 1 Τη, 1. 8, Α καλὸς στρατιώτης 15 ὃ βο]ά16υ 
έΒΑΠ5 Ῥειχ οὖ 5815 ΤερΓοσῇ]ο.᾽ 

4. οὐδεὶς στρατευόμενος, 710 076 δογυΐτιῇ αξ α βοϊϊον. 

ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματίαις, οπίατίος Ἰπικεί{ τοϊε]ν ἰ]ιο 
α[αίνγε οἱ 16, 56. [Π αἰξαϊγϑ οἵ πγοτ]ά]γ Ῥαβίποςς, α5 ἀἰδύμπηοῦ τόσα {]πα 
Ἠ]σ]εν 116 (ζωή) οἳ {Π6 501]; 5886 ποίθ οῃ 1 Τίπα. ἵν. 8, ἐμπλέκειν ΟΠΙΥ 
οΕοΆΡ αραῖπ 1 {μο Ν. Τ', αὖ 2 Ῥοῦ. 11. 20, θυ 1Ὁ 15. 8150 υϑϑᾶ οὗ 6η- 
ἰαησ]απιθηί ἴῃ “0116 ἀεβ]επιοπίς οὗ {Πο νοτ]ᾶ. Τηο οοπποαχίοη οἵ {Π15 απᾶ 
πηιαῦ Γο]1ου5 σα υ. 8 15 ἴῃ ἐπ ἐΠοισλί {λαέ πο 9Π6, ΠΠΘίΠΘΥ βοϊαϊον, 
αἰλιτείε, ΟΥ πιδδαπάπιαπ, οι οΏίθυθ βποοθΒς νι μπουὺ (011. Τιογε/ογε 
ίαᾖε γοτχ Πάγο οἱ Ιιαγᾶπαξ, ο. τοπιθπιΏθγίπσ ὑπαῦ 8ΙΠΟΊΘΠΘΕΡ ΟΕ 
Ῥάχροβο απά ἀείασοημπιεηί {χοπι θχίΤαΠΘΟΙΡ 68165 81 θββοπ{ϐϊα] Ο0Π- 
ΑἸ ΟΠ 5. Οὗ ΒΟ ΘΒ] βεχνῖοο; ορ. Ῥοπι. νΙ. 8; 1 Οοτ. ν. 82. 

ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ, ἰ]αί Ίιο πια Ῥίεαδε Ἰίπι ιο]ιο οἹ- 
γοϊϊοα Πῖπι αἱ α δοἰάἱΕΥ. στρατολογεῖν, ἐο ἴευι α ἰγουρ, 15. ποῦ {οαπᾶ 
Ασαϊη 1Π πο ἄτθε]ς ΒίΡ]ε, Ῥαΐ 15 αςοᾶ Ὦγ «οβερηας απᾶ Ῥιπίατο]μ. 
Ισπαία5 (Ροΐμο. 6) ἴ8Καος αρ ὑμ6 {ποαρ]ᾗί απᾶ ψονᾶς οἱ {λί6 ΥοΓβε ἴῃ 
Ἠ1β εχ]Ώοτία{]οΏ ἀρέσκετε ᾧ στρατεύεσθε. 

δ. δ᾽ ΤῊΞ ἘΧΑΜΡΙΙΠ ΟΕ ΤΗΕ ΑΤΗΙΙΕΤΕ., 

δ. ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις κ.τ.λ., ἐγ απ πιαπ, αθαἴπ, αἰγίυε ἵπ ἐ]ιο 441108, 
ἄορ. Ἀεθ ἴπε ποίβ οἩ 1 Τΐπα, γΙ, 12 {ουχ {Π6 απο οἳ {Π15 πηθίαρΡΏου ἴῃ 
αἱ Ῥαπ] απᾶ ἴῃ ῬΗ]]ο. ἀθλεῖν ἆοθρ ποὺ οσσχ ΘΒ Υ6 ἴῃ {116 (ἄγοε]ς 
Ῥ]ρ]ε, θαὺ 16 15 ἃ οἰαβδείσα] πγογᾶ απᾶ ἵ5 αβδεᾶ Ὦυ Ῥ]]ο ἵπ ἰπαί]ατ 
οοηίεσίβ. 

οὐ στεφανοῦται. ΤῺΘ6 ποτᾶ ΟΠΙΥ οοοιΥΒ αραῖῃ ἴῃ Ν.Τ. αὖ Ἠοῦ, 
ἢ. 7, Ῥαῦ 1Ὁ 15 50 ΠΟΙ ΘΗ ΙΥ οοΠΙΤΙΟΠ εἸκεν]θιθ. 8366 1 Οος. ἰχ. 28 ; 
2 ΤΙπῃ. 1γ. 8, απᾶ πούθϑ οἩ 1 Τί, νυἱ. 19. 

ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ, 1ιπῖεδε 1.6 βἰγίυε αοεογά πια {ο ἔ]ιε γιιῖ658. ἘῸΥ 
νομίμως 886 ΟΠ 1 Τ1πῃ. 1, 8. Όπ]θββ {με αἰΠ]είο βαΏτηϊό {ο {Π6 1168, 
ἸΠεῦ]ιθΥ οἳ ρτοραταίοτγ ἀἱβοῖρ]ϊπο ΟΥ ἴποβο Ὦγ πγἨίο] {116 αοἰτια] οοπ{δρέ 



18 ΤΡ ΗΎ,; [11. ὅ-- 

15 ογἀετεᾶ, μ6 οαηποῦ εχκρεοῖ {π6 οσοῃ. ο Εριοίεία5 (91ο {αασηί αὖ 
ΝΙοορο]5 αροπί 96 Α.Ὀ.) ερεα]ς οἱ {πο ποεᾷ οἱ Ῥοά11ψ ἀῑδοῖριίπε, οὗ 
εαί]ηςσ «Ὦγ τα]θ,᾽ {ο Ἠϊπη πο ψοπ]ᾶ οοπαθχ ἴῃ {πο Ο]γπιρῖο Ρ4ΠΙΘΒ, 
αρρ]γίηρ {πο Π]αξίταίοη 85 Βΐ Ῥαα] ἆοθρ Ἠετο (Επο]εϊγίάίοπ χχῖχ. Ὁ). 

6. ο. ΤΗΕΒ ΕΧΑΜΡΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΗΠΤΡΒΑΝΡΜΑΝ. 

6. τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ κ.τ.λ., έ]ιο Ἰιιεύαπάπιαπι ἐ]ιαί Ἰαὐοιιγοῖ]ι 
πιιδὲ ᾖγδί, 5ο. Ῥείοτο Ἠϊπα ἩΠο 15 1877 απᾶ Ο8ΤΕΙΕ5Β, Ῥατία]ιε οἱ ἴ]ιο 
γωῖί. ὙΠῸ επιρῃαδίο ποτᾶ 15 κοπιῶντα; 5 ἴῃ ἴ]μο Ῥτεσθᾶϊηρ Υ6γΕθ, 
{πο πιαῖη {ΠοασΏί 15 {παί Ίαροατ, ἀϊδοιρ]ίτο, βἰγίνίηπρ ατθ ἴπο Ῥοτίοη 
οὗ Ἠϊπι νο ποπ]ᾶ ϱαοοθεεᾶᾷ ἴπ αΠΥ επ{ετρτί5ο, Ὀ6 6 βο]ά16τ ΟΥ̓ αἰ]λ]εία 
ΟΥ {ΑΥΠΊΕΥ: 1 οιίγα φιμῖεδ. ΟἿ κοπιᾷν ορ. 1 Τιπα. ἵν. 10. ΤἩΠο [ιζί το 
πΏΙοὮ {πο αροβίο]ῖο ΙαΏοπαΠα6ί ΤηαΥ 1οο]ς {οχπατᾶά ατο ποί Ἠθγα βρθοῖ- 
αἲ]γ ἴῃ ᾳαθβίΙοη; {οι ΔΥΘ ΟΠΙΥ ΓΠΙ1Υ {ο ο τεβρεὰ ἴῃ {μο νου] {ο οοπιθ 
(Μα, ν. 19, χὶχκ. 21). Τηε γετῦ μεταλαμβάνειν (ερ. 1 Τϊπα. ἵν. 8) ἆοθβ 
ποὺ οσο ΘΙΒΘ ΠΟΘΙ 1π δῦ Ρατ] ]είίετς; Ῥαΐ ορ. Αοΐς χχυῖ!. 98, 84. 

1. νόει ὃ λέγω. Ὀπαετείαπᾶ τυ]ιαί 1 8αῃ, 56. πηαίῖ Ὠας δῦ Ῥεεπ βα1ᾶ 
αΏοπέ {πο Ἠατάποβς ΠΟ ἢ {πο “σοοᾶ βο]άϊετ) οὗ ΟἨτὶξδέ πιπβί {[ας6. 
νοέω ΒΘΘΠΙ5 {ο ΊηθαΠ ππᾶετείαπᾶ) οΥ «ρταβρ Πο τηθδηΐϊηρ οἵ᾽ (85 ἴῃ 
1 Τΐπι. 1. 7) τύπου Παπ /οοηβΙ4ΕΥ᾽; ὑπουῦρ πο ἀοπρύ αἰίεπίῖοπ 15 
ὃ ΏΘΟΘΒΡΑΥΥ οοπάΙΙοη οὗ ιπάεγείαπαίπρ. 

δώσει γάρ σοι κ.τ.λ., 707 ἴ]ιε Τιογᾶ, 5ο. Οτῖ5ὲ, τοὶ! ϱἴυο ἴ]ιεε απιᾶετ- 
εἰαιιάίπῃ ἴπι αἰ! ἐΠίπιᾳ. Ἀθ6 οτιθοα] ποῦθ ΟΠ δώσει, ΑπΠᾶ ΟΡ. ΤΟΥ σύνεσις 
ἘΏΡΗ. 11. 4: 60]. 1. 9; σύνεσις 15. με {αοπ]{γ οὗ «τὶρηί Ιπάρεπιεη{) απᾶ 
15 ἀεβποᾶ Ὦγ Ατιρζοῦ]ο (Ε11ι. Νίο. νι. 10) α5 οοπβἰςης ἐν τῷ χρῆσθαι 
τῇ δόξῃ ἐπὶ τὸ κρίνειν περὶ τούτων, περὶ ὧν ἡ Φρόνησίς ἐστιν, ἄλλου 
λέγοντος, καὶ κρίνειν καλῶς. 

8. Βρηρθ᾽᾽ 5 οοπιπιεπέ ΟΠ {88 ὙΘΙΒΘ 15, 85 5808], ἹΠ]απιϊπαηρ, 
ῬαιιῖιιΒ οπεπιρῖο ΟΠ ν͵ϑἐὶ βιίηι, αὐ 5οἷεί, οπεπιρῖιπι αγυϊηιναέ. 

μνημόνευε. Ἰεερ ἴπ γεπιεπιῶγαπςθ, Ἠ8νθ 6ΥεΥ ἴῃ γοιχ ὑπουρηΐβ. 
8 Ἠαγο μνημονεύειν ΨΙ(Ώ {πε 800. αραῖη 1π 1 ΤῊ 6855. 1]. 9. 

᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν. «έδις 6]ηηςέ, αξ τίδεπι /γοπι 
ἔιε ἀεαᾶ. ἜΤΏθ ΠΙΕΠΙΟΥΥ οὗ {1ο Ἠΐβεπ Τον γη] Ἱπβρίτο ΜΙ «οιιΤ8σθ 
απ {αλ {α]πεβς; ποίθ {πα 16 15 {ο Ὑβίοη οὗ {πο βοὴ Οπο, ποὺ {πο 
γ1βΙοη οὗ {πε Ογποίβαᾶ, ἢ ΤΊ οὐ 15 μα θη Το Ίκεερ Ῥε[οτο ἨΙπη. 
ΤΈΠο Ῥοπει οὗ {πΠ6 τίδεη 1116 οὗ ΟἨτὶβὺ 15 θυϑὺ 1η δύ Ῥδὰ}}5 τηϊηᾶ ; οΡ. 
Ἠοπῃ, Υἱ. 9, τῇ. 4. 

ἐκ σπέρματος Δανείδ, ο/ ἰ]ιε 86εοα ο Ὠαυϊᾶ. ΟΡ. Ῥοπι. 1. 8 ΠΟΥ 
{μθβα {νο Ιεαᾶῖηπρ (μοαρηίς, πο σὰ Μοαββία]ιςΠΙρ οὗ ᾖαβΙβ ο {Π6 0η6 
Ἠαπᾶ, απᾶ Ἠϊς Ἠϊνίπο ΒοΠΒΠΙΡ οἨ {16 οίμασ, 45 ρααταπίεεᾶ Ὦγ Ηἰβ 
ἨαβιττθοίίοἨη, 816 Ῥ]αοσᾶ ἵπ ἹαπκίαροβίΙοη ἴῃ 1116 ΠΙΒΠἨΘΥ. “6585 
Οµτ1βί, τίβθη Τοπ ὑπὸ ἀθαᾶ”; Ἠο 15 {π6 οθηίχο οὗ πὸ Χαν ΒΓίβρο- 
βα01οη. “ΟΕ {ιο ϱεοᾷ οἵ Πανιᾶ):, Ἠοχο 15 ἴπο Ῥ]οᾶρο {μαί Ἠο Ἰαβ 
Γα]ῇ]]οᾶ ο Ἠορος οὗ ο ΟΙά4. Παπο παπι φεπεαϊοφίαπι, 88Υ5 Ῥεηροα], 
α Τἰπιοί]εο υιὲ αὐεπιαᾶί. 

κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, αεεογάἴπῃ {ο πι φο5ρεῖ, 1.6. ἀοσογαϊηρ' {ο {Π6 
σοοᾶ ἄάϊπρα νη]σοἩ 1 απ οοπιπηϊββ]οπθᾶ {ο Ῥτοασμ. ΟΡ. {οχ {ιο Ρῃταςο 



ΤΙ. 9.] ΝΟΤΗ. [19 

Ἔοτη. 11, 10, χυὶ, 26. Τὸ 1ἰπὖ 1Ὁ {ο {π6 υγ] ίθη σοβροΙ οὗ δύ ΤιὰκΚ6 
(85 Φϑύοιηβ βυσρθβίθα) 15 {ο Ιπίτοάπορ απ 1ἄθῳ ααἰΐθ {οτείρη ἰο ἴιθ 
ΑΡοβί{]θ”5 ἐποιρηῦ. 

9. ἐν ᾧ, ἐπ ιο]ίο]ι, 56. ἴῃ πο Ῥτεβο]λῖης οὗ πἩ]οἩ σοοᾷ Μάΐπρᾳ, 

κακοπαθώ µέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος. 1 5ιι[/εΥ ]ιαγας]ιζρ ιιπἰο ὈοπᾶἛ, 
αδ ὦ πιαἰε[ασίοτ. Τιπιοίαγ πας Ὦο τεαᾶγ {ο {ακο Ἠϊς ϱΊατο οὗ Πατᾶ- 
ΕἨΙρ; απᾶ δὲ Ῥατα] Ὠετο Ιπἰτοᾶποθς {ο 15 εποοπτασεπιεη{ {Π15 πούϊοθ 
οἵ Π]5 οπη ϱαΠθγῖηρς, 

κακοπαθεῖν (568 τ. 9 απᾶ ἵν. ὅ) οσοιτβ 1 ἴπο Ν.Τ, οπαίειᾶο {ἰΠῖς 
ἨρΙδ{]ε οΠ]Υ δὖ 985. ν. 19. 

µέχρι δεσμών. ΤΠϊ5 ἀοσταᾶαίΙοη 666Π18 {ο Ἠατο Ῥεεηπ ἄθερ]γ {6]έ 
5 δὺ Ραπ], 85 πας παίατα] 1η ἃ Τη8 Οἱ Πῖ5 αγᾶεηύ απᾶ ϱ6ηστοΆς ηδίττο. 
566" ΡΗΙ. 1, 7 απᾶ Οο]. ἵν. 18, ἃπα αἱβο 2 Τϊπι, 1. 16 σι {Π6 ποία 
ἴΠ6ΥΘ6ΟΠ. μέχρι Ἠ88 πο ἔοτοε οἵ υστι ιιπίο; [Π6 δέσµοι ΨΥΕΓΘ ΑΠΊΟΠΡ ἴλμο 
τγουϑῦ Πα ]ρΡῊ 1165 {ο πγΠῖοὮ Ὦςθ, ἃ Ώοπιατ ΟἸ ΖΘ απά αἩ Ιηποσθηῦ ΠΙΒΗ, 
σας 5αρ]οσίαᾶ. 

ὡς κακοῦργος, α8 α πια[εΓαοίογ, Πο πιοτᾶ πβθᾶ οπΙγ οοσπττῖησ ασαΙΠ 
1η 86 Ν.Τ. αὖ Τιῦκθ αχ. 92, 99, 99. ὅποι απ χρυ βίο βασσεςίβ 
{παί 96 Ῥατ]5 5οοοπᾶ Ππιρτίβοηπιθη{ πας ΠΙΟΤΘ τῖσοτοας {Παπ Ἠϊς Ηταί 
(586 Αοῦς κχνΙ]. 90, 91). Απα 10 ας Ῥεεπ βαρροβεᾷ Ὦγ 5βοπιθ1 ὑπδῦ 
{πο ῬΡῃταβδο ὡς κακοῦργος ΘΧΡΙΙΟΙΟΥ ἀθδοτίρθς ο οΏαγσο ππάαι ΘΗ 
Ῥαπ] Ίαγ ἴῃ Ῥτίβοη, απά Όμαί 15 τα[Ἑτ ἴο {πο Παφίεία ἴογ ψΏ]ο]ι 
ΟἨτίβθίαη5 πετο οοπἀεπιπεᾶ απᾶετ Ἠετο (Ταοϊίας ἁτιπ. αν. 44). Τῇ 
1 Ῥεζ. ἵν. 16 πο Ἠαγο ἵη Ί]ε ΠΙΔΠΠΘΓ μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς 
φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιός (ορ. 1 Ῥεῦ. 11. 19). Τη 5ο] Ῥηταςες Ἱπα]- 
6α{1οἨΏ5 Ἠανο Ῥεεη ἔοπηα οἳ {με ἀἁαίο οὗ υτ]θης; {οΥ (1 15. αγσιαεᾶ) {πο 
Ῥουβθοαύοη οὐ ΟΠτ]ρίαπβ τ] 10 ἢ Πα τυ  πτὰ8 αοαιαϊπίθᾶ πγαβ 
ὃ. Ῥεγβεσπ/Ιοη ἹπβΙταθεᾷ ποί αραϊπεί [Π 6 ΤΊΘΥ6 ρτο(εβρῖοπ οὗ ΟΠ] βυϊα ἰδ, 
Ῥαΐ ασαϊπεῦ {πο ΟΗΤΙ6Ι8ΏΘ 85. Ῥ6γδοπβ οοηγνἰοθεᾷ οὗ ἀϊβρτασείπ] ογΙΠΙΘΒ 
(Παφζία). Απᾶ 85 ΟµτςαπΙγ ας πο Ῥτγοσ]αϊπηθᾶ α γοἰἰσφίο ἀίοίία 
ππδ] {Π6 πο οἵ Του 18, πηεη ὑπ /Ναπιεϱ) νας αὐφο]ιαίεΙγ Ῥγο- 
ΒΟΥΙΟΘΩ͂, ἃ ῬεγβεςιδΙοη οὗ {με ΟΠΤΙΡΠΔΥΡ, ποῦ 60 πιοπιίπο Ὀὰὺ 85 Παφίμίοεί, 
ΒΌΘΙ α5 15 βαρσροβίθα {ο ἃ8 ἴῃ {Ππ6 πογᾶς ὡς κακοῦργος, Τητιϑὺ Ὀ6 αβοτ]οθά 
{ο ΑΠ δατ]1εγ ἀαΐθ δηα, ΡτοβαΡ]γ, 6ο {πο τείση οἵ Νεῦο. Τ]6 αγραπιεηί 
15, ἨΟΊΘΥΕΣ, ἃ 110016 Ῥγεσατίοα5δ; πε ΠΟΥ͂ {οο 110{16 αὈοταῖ {π6 ἀθίαϊ]ς 
οὗ {πο ΘΔΥΥ Ῥεγδεσοι{ΙοηΒ {ο Ῥο αὐ18 516 οὗ οἳχ στοππᾶ, απᾶ, ἑαυ ΠΟΥ, 
ἰπο οπατρο οἱ Παφίΐα ντὰβ Ὀτοιρπύ αραϊηεί Ομτρίαηςβ αὖ 8411 Ῥογίοᾷς, 
τυηοί]ιαυγ θατΙσ οὗ ]αΐ9. 

ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ δέδεται, διιέ έ]ιε Ἠ)ογᾶ οἱ ἄοᾶ {8 ποὶ δοιιπᾶ, 
1.6. {6 (ἄοβΡε] πιθβρασο (5εο Αάάῑ(. Νοίθ οἨ 1 Τϊπῃ, ἵν. δ) 15. 501 Ῥείησ 
Ῥτοαβο]ιαᾶ {ο {Π6 παθίοπ5, ἀρβρ]ίο {πα Ἱπργϊβοππθηό οὗ ὑπ6 Αροβίϊο οὗ 
ἴμο (επΠ/Ι168. Ο{ΠθΥβ Ἱνετο οαΥγγίηςρ ΟἹ {πο ποτκ ΠΟ Ἰο Ῥεραῃ 
απᾶ ο ἨΙπηβε]{, επεη 1 ποὺ Ὦγ 8ΡρεεοἩ 85 ἀπτίπς Ἠϊς Πγδί ΙΠΙΡΤΙΒΟΠ- 
πηθηί (ΡΗ1]. 1. 19) εί ὈΥ Ιείίετ οου]Ἱὰ ἆο πιαο]ι Γον 88 {ατίλεγαηςο οὗ 
πο 5061. ΤΠο Ῥατοποπιαβία Μ011 Ῥο οὐβετνθᾶ, δεσμῶν βαρσθβίΐης 
δέδεται ἴῃ πο ποχί π6, 

1 Ε.Ε. Ὅν Ῥντοί. ΏαΙηδαγ, ΟΠμιγο]ι ἴπι ἔ]ιο Ποπιαπι Εηιρίγο, Ὁ. 249. 



120 11. ΤΙΜΟΤΗΙΗΥ. Π1. 10---- 

10. διὰ τοῦτο, 10)ι6γεΓΟγε, 5ο. Ώθοβτιδο {11ο ποτ] 15 ροῖης οΠ, αἰλοαρ] 
[86 ππογ]κεχ 15 Ῥοιπᾶ 1Π ΟΠ ΔΙ ΏΒ. 

πάντα ὑπομένω, 1 επᾶιγο αἲϊ ἐίπρε; ἴῃ ἴπο 5ρ ̓ ν οὐ {λα οἸανΙ{γ οὗ 
ὙΠΟ. Ὦς Ἰαᾶ Ἠϊπηςε][ βαῖᾷ, πάντα ὑπομένει (1 ΟΟΥ. κα. Τ). 

διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, [07 ἰ]ιο οἴεσί6 8α1ιο, 56. ἴΟΥ ἴ]ιο βα]κο οἱ 811] {ορα 
πΏοτη 16 15 4ο ΡαΥΡΟΡο {ο Ῥτίηρ {ο ἃ Κποπ]εᾶρε οὗ {πο Τταίμ; ορ. 
Ῥοπῃ. ΕΙ, 88 ; Οο]. 111, 12, Τι. 1, 1. πε πποετίαΙπίγ Ἱπιρ]θᾶ ἴῃ ο 
πογᾶς πο] [Ὸ]]ΟῪ ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν ΑΠοπς {μαι 1 15 
ποὺ 1Π τ8[6ΓΘΠΟΘ {ο η εἸθαίοπ {ο πα] βα]ναθίοη (παί δὲ Ῥαπ] προς {Π6 
ΜΟΥ ἐκλεκτοί; ἴῃ Ἠϊς Ἐρίβί]ες απᾶ 8150 ἴῃ 1 απᾶ 2 Ῥεΐαυ, {πΠ6 νγοτᾶς 
Κλητοί δια ἐκλεκτοί 8Τθ οοπΙΠΠΒΙΙΥ αϑθα οὗ ἴμο πγηο]ε Ῥοάγ οὗ Ῥε[Ιθνετβ, 
έεποβεπ) απᾶ «οα]]εᾶ  Ὦγ ἀοᾶ ἰο {Π6 Ρτϊν]]οσες οὗ {119 (οβρε]. Β6ο 65Ρ. 
Ταρ]{οοῦ οη 0ο]. 111. 12 απᾶ Ἠοτί οἳ 1 Ρεύ. 1. 1. 

ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν κ.τ.λ., {πι ογζεν ἐ]ιαί ἰ]ιεν ίοο, 56. 88 
πε]] 8.51, πια ουίαΐπ, {16 εαἰυαϊίοπ ο. ΤῊΘ ΑΡροβί]ε΄ Ῥεσβοπα] 60ἩΠ- 
βάοποο 15 υγοτίἩγ οὗ οατε{α] ποῄῖσα; ορ. ΙΤ. 8. 

τῆς ἐν Χρ. Ἴη. μετὰ δόξης αἰωνίου. ΤἨε οοπβιπηπηαΜίοη οὗ {πὶ5 
φαϊυαἑίοπι τυ οι 18. ἐπι ΟΠιγἰδί «εξιι 15. εἰεγπαὶ σοῦ. Τὰ 2 ΟΥΟΥ. ἵν. 17 
Ἠθ βΡθαΚ5 οὗ αἰώνιον βάρος δόξης α5 [6 5586 οὗ “ΟἿΓ Ἡρ]ί 8 ]ούϊοι 
ΜΠ] ἢ 15 ΤΟΥ [Π6 τηοτηθηΐ.᾽ 

11. 13. ἘΕΒΔάΜΕΝΤ ΟΕ ἃ ἨΙΜΝ ΟΝ ΤΗΕ ΑΤΟΒΙΕΡΘ ΟΕ ΜΑΒΤΣΒΡΟΜ, 

11. πιστὸς ὁ λόγος. Βεο ποίθθ οἩ 1 Τπα, 1. 16, ἵν. 9. ΟΟΠΙΠΙΘΠ- 
{αΐοτβ ατθ ποῦ αστεεᾷ 85 {ο ἴπο τείετεποῬ οὗ {115 ἔογπιπ]α Ἠθτθ; ΒΟ1Π6Θ, 
{ο]]οπίηπσ ΟἨΙγβοβίοΠπι, Ἠο]ά {]ιαί 10 τείετβ {ο π]αῦ ϱγεσεῖςδ, Υἱπ. ἴηε 
πιοῦΙνθ {ο ραθϊοπί επᾶπταπορ δεί {οτίῃ ἴῃ υ. 10. Απά 16 15 πτγσεᾷ {Πδὺ 
γάρ, ΜΈΏΪΟΙ ΒΘΟΠΊ5 {ο Ιπίχοᾶπος ἃ ΤΘΔΡΟΩ {οΥ ψηαῦ Ἠαδ Ῥεεη βαῖᾶ, 
πηοθοθβειίαίες {815 εχρ]απαβίοη απᾶ εκο]αᾶςβ ἴ]ιο τοίογεπορθ οὗ πιστὸς ὁ 
λόγος ἴο υυ. 12, 19. Ῥαΐ, οη {88 οἶπες Παπᾶ, {λετε 15 πούῃϊηρ ἴῃ [Π6 
Ῥτεσθά(πρ γ 565 οὗ {1ο παίττε οἳ α ΓΟΥΠΙΠ]8 ΟΥ ΡΠΟΥΙΡΠΙ ΟΥ αποία{ΙοἩ, 
πα 16 15 {ο βποἩ βἰοτθοῖγροᾶ ΡΏΤΒΕΕΣ ὑπαῦ πιστὸς ὁ λόγος Ἠαβ ταίΘγθποο 
1η {πο οἴπεγ Ιηβίαησθς οἵ 105 ΟΟΟΠΥΥΘΠΟΘ. Απᾶ {πεγο σαπ ο 11{{]6 
ἀοιδί ἰλαί συν. 12, 19 το ἃ αποίαίίοη Τοπ ἃ ΟἨτῖβίαη ΥΩ ΟΥ̓ 
οοΠ/{ΘΡΡΙΟΠ, Ῥτοβαβ]γ ἔτοτα ἃ ὮΙ ΟἹ {πο ρ]οτίες οὗ ππατίγτᾶοπι. Τ]α 
απ (Πεί]οα] οΏατασίαει οὗ {πο ο]ατβες 15 οῬτίοις:---- 

εἰ συναπεθάνοµεν καὶ συνζήσομεν" 
εἰ ὑπομένομεν καὶ συνβασιλεύσομεν " 
εἰ ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς" 
εἰ ἀπιστοῦμεν ἐκεῖνος πιστὸς μένει" 

ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 

ΤΟ Ἰαϑῦ πο 15, ῬΟΒΒΙΌΙγ, ποὺ ραγὺ οἵ ὑπὸ αποἰαίοῃ, Ὀπὺ ΑΠ 
οχΡ]αΏΒ{ΟΥΥ οοπιπιοηί αἀᾶεᾶ Ὦγ πο πέους Ῥαΐ, ἴῃ αΠΥ Ο886, 15 
{γαρπιοπί οὗ ἃ Ἠγτηηπ 15 οχκαςσί]γ πο ΚΙπά οὗ “βαγίησ) {ο ΨΠΙςο] {ο 
{ΟΥΠΙΗ]8 πιστὸς ὁ λόγος ποι]ᾶ αΡΡΙΥ. ΤὴΘ Ρτ6βεποθ οὗ γάρ ἴῃ {11ο βταί 
εἸααβο Τὺ ὈΘ γατίοπβ]γ αοοοππ{εά {οτ. Τῦ π]αΥ αοἰπα]]γ Ῥο ἃ ρατί οὗ 
ἴλο αποίϊαδίοη (85 15 βαρσεβίοᾷ ἴῃ πο {οχί οἵ {Π6 Ἠενίβοὰ Ὑεγβίοη); 
οἱ, δραῖη, 105. Ίοτοο 1ΠΔΥ ὈΘ ΠΙΘΙΕΙΥ οχΡΙαΠΒ{ΟΥΥ, “ΤΟΥ, 5 Τοι τ6- 
ΙΠΘΙΠΡΟΣΥ,᾽ ἅο. 
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εἰ συναπεθάνοµεν. ΤῊΘ γογᾷς 81ο Υ6ΥΥ ο1οβο ἴο {]ιοβε οἵ Ἠοπη. ντ]. 8, 
εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συνζήσοµεν αὐτῷ; Ὀπύ 
πη]]α 1 ὑπαὺ ραββασο ὑπ6 ὑλοισΠί 15 οὗ δαρίίεπι 5 ὑγριγψίπρ ἃ ἀθαί]ῃ 
{ο αἶτπ, ἴῃ {π]ς {τασπισπί οὗ ἃ ἨγΠΙπ {Π6 ταίθΓ6Ποθ Β66Π15 {ο Ὦο {ο ἀεαίλμ 
Ὦγ ππαγἰγτάοπι. Το οαἰ]ιίσαῖ τείοτεηποθ οἵ {μα ποτᾶβ Ἠθτα {ο Ῥαρίίσπα 
σοι], πο ἀουθύ, ρῖτο α σοοᾶ 56156, Ὀαὺ 1ὖ 15 ποῦ Παγπιοπῖοας ἢ πο 
οοπ{αεχέ; {πο Ἠσπιη 15 ᾳποὐεᾷ 85 απ Ιποεη/]νο {ο οοπΤαρβε απᾶ οΠπάιΤΕΠΟΘ. 
Τ]ο αοτὶρί {θηβε, συναπεθάνοµεν, 5ποι]ᾶ Ὦο ποίαεᾶ ; 1ὖ Ῥοίπίς {ο ἃ βἶπρ]α 
ἀαβηϊίο οὐ οὗ ϱο]{-ἀογοίίοιπ, απᾶ ἴῃ {15 15 οοπίταβίοᾶ σι ὑπο- 
μένομεν ἴῃ {16 ποχί 1116, ΏΘΥΘ {πο Ῥρτθβοηπί {6ηπδα ΤΥ ΚΒ ἃ ἑοπεϊπιιαῖ 
επάπταηςθ. 

καὶ συνζήσοµεν, 10ο 5]ια]ῖ αἴεο ἴΐυε ιοί] ΠΗίπι; ποῖ {ο ο Ιπεγρτεεᾶ 
ἴῃ ΑΏΥ βριταίνο ΟΥ α]]εροτῖοΒ] 56Π56, Ὀαὺ Η{αοτα]]σ, οἵ {1ο 1116 οἵ {Π6 
Ῥ]εββθᾶ ἴῃ Ἡθατεῃ. 

19. εἰ ὑπομένομεν. Ίο6 Ἠατοθ ασαϊπ 3 6Ίοβθ Ῥαγα]]οὶ ἴῃ Ελα Ἡῥ. {ο 
ἴπο Ὦοπιαης (ν111. 17), εἴπερ συνπάσχοµεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν; οΡ. 
Ἠοπι, τ. 17 απᾶ Ἠετ. 1. 6. ΤῊΘ νυ συμβασιλεύειν ΟΠΊΥ οοσατ5 1π ἴ]θ 
Ν.Τ. Ἠετε απά 1π 1 0ο, 1τ. 8. 

εἰ ἀρνησόμεθα κ.τ.λ., {/ τε ε]ιαῖῖ ἄστι Ηΐπι, Πο αἴδο ιοί ἆοπι τι», 
δι ΥΘΙΠΙΠΙΒΟΘΏΟΘ οὗ ον ΤιογᾶΒ ποτᾶςβ χοοογᾶσθᾶ ἴῃ Μαϊΐ. χ. 98, ποτᾶβ 
π/ΏΙοὮ ΠΙαΥ 7611 αν Ῥ6επ Ῥγθβοη{ {ο {πο πι]πᾶ οἵ ΠΙΦΗΥ ἃ ΠΙΕΤίΥΥ {ΟΥ 
ἴπο Ἀαπιε οὗ ΟἨτὶβί. ΤῊ ἐδη86 ἀρνησόμεθα Ἠα5 ἴῃ {Π|5 (Ηνᾷ οἶααβα 
Ῥθεη πηαᾶε Γιέπγε, ἴο ΠΒΥΚ 8 ΤΠΘΙΘ οΟΠΙΠΡΕΠΟΥ, ΙΠπρτοβαβ]ε 1π 1056] 
απᾶ {ο Ὀ6 ἀερτεσαίεᾶ. 

18. εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει. ΙΓ 106 αγὸ Γα{]ῖεβε, Ἡε 
αὐίάεί]ι Γαλ]. Το Ια5ἱ εἰααξο ρἶνος ἃ ΒΟ] παγηῖηςσ; {Π15 ρἵνας 
8 Ἡηθββασο οἵ Ἠορθ. Νοῦ 6Υ6τγ πεακηθςς οἱ [δι “111 6411 ἀονπ {πο 
δα] ]πάσεπιεπῦ ἀρνήσεται ἡμᾶς: ΙῸΥ ΠΒ 5 ἴδ ἴῃ ἄἀοᾶ 15 πού {]α 
πηθᾶβτο οἳ ἀο8”5 {αϊπήπι]παξδςδ {ο τη. Ηθ 15 “{Ππ6 [αλ πὰ] αοα’ 
(Ῥειή. νι]. 9). ἀπιστεῖν Ἠείθ, 35 αἱ παγ5 1Π ὑπὸ Ν.Τ., ἀεβηΙζεΙγ ππθαΠΒ 
μη ο 16, α πανετῖηρ οἱ Τα1{Π, ποῦ Αη ορεη αοῦ οἱ 415ΙογαΙ{Υ, 50 το ἢ 
α5 απ Ἰηππαγᾷ ἀῑξίταβί οὗ ἀοᾶ”5 Ρτοππϊβθ8. 9 Ἠανο {Π6 βα1πθ ἐποαρπί 
1η Ἠοπι. 111, ὃ (1 ἃ ἀϊΠοτεηί οοπη{εσ{), εἰ ἠπίστησάν τινες, μὴ ἡ ἀπιστία 
αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ καταργήσει; μὴ γένοιτο. 

Τὸ {πας αρρεατς ἐΠαί οἰαἈαδος 1, 2, 4 οἵ 015 τειπαγκαβ]ο ἨγπηἨ 816 Πέ] 
ΊΠΟΥΘ ἴμαπ τερτοᾶποῦίοη8β οὗ Ῥήταβος {Τοπ δύ Ῥατα]5 Ἠρίδί]ο {ο {πα 
Το Ί8 8, οἼαιι5ο 8 Ῥεϊηρ Ῥαβεᾶ οη ποτᾷς οὗ ΟµτΙβὲ. Τὸ ἀοθδ ποῦ β6ΘΠ1 
8Ώ ΙΠΙΡΤΟΡΑΡΙΟ οοπ]εοίατο ὑπῶὺ πο Ἠγπαιηπ πας αοἰπα]]γ οοπηροβθᾶ αὖ 
Ἠοπιθ 1Π ΥΕΙΘΙΕΠΟΘ ἴο {16 ϱατ]]εγ Ῥεγβεσοαθίοης οἱ ΟΠτίβαης ὉΠΑ͂ΘΥ 
ΝςΘτο, απᾶ ὑπδὺ 16 {πας Ῥεσαππθ ΚΠΟΠΏ {ο δὲ Ρδὰ] ἀἄατίησ Π15 βοοεοπᾶ 
παριϊβοηπιεηί 1π Ππ6 ΙπιρετίαΙ οἷν. Τῇ {Π15 Ῥο 50, Π6 15 Ἠετα, ας 16 
πετθ, αποὐῖηρ ἃ Ῥορα]αν νδτείοη οὗ ψοτᾷς [τοι Ἠϊ5 οὐ στεαῦ Ἠρίς[ο, 
πἨἰο]ι Ὠαᾶ Ῥεοοπιθ βἰογθοίγραᾶ Ὦγ ΠΗ{πτσῖσα] προ. 

ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται, 701. Ἡε εαπποί ἄοπι Ηἴπιδεί[: 
ἀδύνατον ψεύσασθαι θεόν (Ηεὺ. νἱ. 18). Ἔπε 'Οπιπήροίεποθ’ οὗ ἀοά 
ἆοθβ ποὺ Ιπο]αᾶε 50 ἢ δοίβ οὗ ϱε]{-οοπίταᾶισίοη: οὐηηϊρούθηοθ {0Υ 8, 
ο πν ΠΟΤΕ] απᾶ Ἠο]γ Ῥοΐπρ 15 οοπάΙΠοπθᾶ ὮΥ ἴ]ιαῦ πποτα]Ιγ απᾶ 
0ΠΙΠ6ΡΡ, 
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14 16. ΟΠΔΕΟΕ ΤΠ. ΒΘΗΟΌΝ ΥΑΙΝ ΒΡΕΟὉΙΙΑΤΙΟΝΑΒ, 

14. ταῦτα ὑπομίμνησκε, Τιιέ ἴἶιοπι ἴπι πιπᾶ οἱ ἰ]εδε ἐίπρς; 5ο, 
τεπη]πᾶ ἴἨοξβθ ΟΥΘΥ ΝΠΟΠΑ γ0 816 Ῥ]ασθᾶ οἳ πο που απᾶ {πο τοψΏγᾶ 
οὗ οοπτᾶσο απᾶ επάαταησθ. ὑπομιμνήσκω 15 ΟΠΙΥ 564 οποςῬ ϱἱδαυ]αγα 
Ὁ Βΐ Ῥαυ], αἱ Τις, 1. 1. 

διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. Βεθ οἩ 1 Τίπη, ν. 21 απᾶ ογ]ῖσα] 
ποῖθ ΦΌΟΥΘ. 

μὴ λογομαχεῖν, ποί ἰο εἰγίυο τοί, ιυογᾶς, 1.6. ποῦ {ο Ιπᾶπ]σο ἴῃ 
ΟΟΠΙΥΟΥΘΥΡΥ. ὮἈ66 {πΠ6 ποίθ ΟΠ λογομαχίαι εὖ 1 Τιπι, νἱ. 4: ἴἶα νετὸ 
λογομαχεῖν ἆοθβ ποῦ οοσαχ αβαϊη 1Π {πο ἄτθεκ Ἐ]0]ο, 

ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον, τυ]ίσ]ι 18 ργοβίαὈῖο Πογ ποϊ]ιίπᾳ:; ἴχα σου 8.8 
1η ΑΏΡΟΘΙΙΟΠ {Το {ο ῬγοοθᾶΙηρ λογομαχεῖν. χρήσιμος 15 ἃ ἅπ. λεγ. ἴῃ 
ἴπο Ν.Τ. 85.666 οτΙ]σοα] ποίθ. ἜΤηΠο ῬτεροβΙιοη ἐπί Ῥοί]λ Ἰθτε απιᾷ ἴῃ 
6 ποχὺ 6Ἴ81βε ΠΙΒΥΚ6 {πο γοδιέ ταίηθχ πη {Πο ὑπίεπίίοπι (πνῖο]ι 
πιοπ]ᾶ Ὦο οκρτεςβοᾶ Ὦγ εἰς) οἵ ἴπο Ιοροπιασβῖθες ΠΟ αγθ οοπάεπηπαᾶ. 

ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων, ἰο ἔ]ιε ειιὐυογθίοπι ο) έ]ιεπι έ]ιαί Ίεαν. 
καταστροφή ἆοθβ ποὺ οοσιχ αραῖη ἴῃ {π6 Ν.Τ. (ἢ 2 Ῥεΐ. 11. 6 10 15 ποὺ 
ἴμο σὰ τεαάΙπρ), Ὀπί 16 15 ποῦ ΠΠΟΟΠΙΠΙΟἨΠ 1Π {πΠ6 ΤΙΣΧ.; 16 15 πξοᾷ 
Ἠετο 85 α]πιοβῦ ϱᾳ π{να]επῦ {ο {Π6 καθαίἰρεσις οὗ 2 ΟΟΥ. ΧΙ]. 10, πΏΙο 18 
{π6 αἰγθοῦ ορροβί{θ οἵ οἰκοδομή. 

156. σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ. «ἴνο αἰϊσοηοο 
ἰ0 Ῥτεβεπιί Μ/γ1εἰ/ αρργουεᾶ ιωιίο ἀοᾶ. ῬῸΥ {Π6 Ῥῆτ8Εθ παριστάνειν τῷ 
θεῷ ορ. 1 ΟοΥ. νΙ. 8; απᾶ ΤῸ α βα]α{αΥΥ παγηϊηπσ 85 ἴο {Π6 ὑγὰ8 
ΠιΘΕΠΙηΠΡ Οἱ δόκιμος ΟΡ. 2 0ο. Χ. 18, οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων, ἐκεῖνός 
ἐστιν δόκιμος, ἀλλὰ ὃν ὁ Κύριος συνίστησιν. 

ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὦ 10οΥΠάΤΙ Ίε]ιο 18 πιοί {ο ὃ6 Ῥιΐ {ο 5Ίιάπις, 80. 
ὈΥ {ε Ῥοος απαέγ οὗ Ἠ158 ἹπΟΥΚ. ἀνεπαίσχυντος (ἄπ. λεγ. ἵπ {π6 (ἄἀτεε]ς 
Β)]6) 15 ένας {ακεη ραςεἶνα]γ Ὦγ ΟἨχγβοβίοπι, απᾶ {11ο τος] ές 86ηςθ 
ΒΘΕΠΙ8 {ο Ὦθ ΠΙοΤθ ἨΠατπποπίοις ΠΠ {Πε οοπ{εχύ ἴπαπ ἴπο τοπᾶθτίπς 
οἱ [86 Ἐπσ]ϊβΏ Υο6ιβΙοΏΒ, “δ πεεᾶεί]ι πιοί {ο Ὀ6 αβΠαπηιθᾶ.» 

ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τἱσ)έϊῃ αἰνίαΐπιῃ ἴ]ιε ιοογᾶ οἱ 
(γι. Ἔλο οχαοί τηθδηΐηρ οἱ ὀρθοτομεῖν Ἠετε (15 4965 ποῦ οσο 6]586- 
πετ ἴῃ {πο Ν.Τ.) 15 πποθτίαϊη, Τ]Ἠθ ΒΠΔΙΟΡΥ οὗ [Π6 οπ]γ πο ρ]ασθς 
πθγθ 1ΐ 15 {οαπᾶ ἵπ {πο ΤΙΧΧ. (Ῥτογ. 111. 6, ΧΙ. 6) Ὠα5 βιρρερίεᾶ {ο 
ΒΟΠΠΘ {παί {ο ππείαρῄποτ 15 ὑμαῦ οἵ «ἰαγίηπσ ἄοπη ἃ αἰταῖσλί τοαᾶ, ἴπο 
τοβᾶ οὗ Τταί, ἔτοπα ὙΥΠΙΟἩ Ἠοατοείῖοβ ἀϊνογρο οη {Πῖ5 5146 απᾶ οἩ ἴμαί. 
Ῥαΐ πο οαηποῦ τοις {ο 1468 οἵ ὅδος Ιπίο λόγον νηθτο 1 15 ποῦ βΒαρροβίθα 
Ὦγ {ο οοηίοχύ. ΤἨο Ίπιβσο Ἠθτθ ΒΘΘ6ΙΗΒ τύπου {ο Ὀ6 {]ιαί οἵ ἃ Πι8Π 
σία ιο λόγος τῆς ἀληθείας Ἱπίο 105 γί] Ῥαίίοτη, ο βἰαπάατᾶ 
Ῥτον]άαά Ῥεϊηρ {ο (.οβρε]. 15 15 Ῥγαοίίοα]]γ Ιπνο]νεᾶ ἴῃ {πε ναριον 
γεπᾶετίηρ ον Ὦγ πο Ἠονίβοτβ λαπαϊίπς αγφ]ιί ἐπ τυογᾶ οἱ γι] 
(ιο Ὑπ]ραίε Ἠαβ γεσίο ἐγασίαπιίεπι); Ὀὰὺ {π6 1106 18} δα ΡΙΙΠΙΒΥΥ ΠΙΘΒΠ- 
ἴηρ οὗ ὀρθοτομεῖν οπηποῦ Ὦθ {ο λαπᾶῖο αγἱφλί. πο ποτάβ αὖ οπηςσθ 
τεσα]] 2 Ο0οΥ. 11. 17, καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, Ὀπὺ έλα τηθίδα ΠΟΥ 
επιρ]ογθᾶ {πατο 15 αὐϊΐθ ΟΠ ογθηῦ ἔτοπα ὑπαῦ ἴῃ ο νυ θυ 5. τηϊηα 
Ἰετο, 
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δὲ Ῥαπ] οἴου τ μα απηοπηἰς5 {ο ἃ ἀθβηΙέίοη Οἱ ὁ λόγος τῆς ἀληθείας 

ἴῃ ἘΡΗ. 1. 18, νἱζΖ. τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν ; ορ. 2 ΟοΥ. νἱ. 7. 

16. τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιίστασο, διιέ 51 Ῥτοίαπε 
ὑαυυ[ἴπρε, ΒΆΘΗ Ῥείπσ {πο ἀϊτεοοί ορροβῖίε οἵ ἐἶια ιοογᾶ οἱ γι], ννΏΙοὮ 
10 15. ΤΊΤΟΥ 5 Ῥπδίπεςβς Τἱσ]ιζψ το αἰυίᾶο. ΟΡ. ἴπθ ρατα]]εὶ Ῥαββασο . 
1 Τϊπι. νἱ. 20 απᾶ {πο ποίθ {ΠθτθοΏ. περιιστάναι 18 ΟΠΙΥ αδεᾷ ὮΥ δύ Ῥατ] 
Ἠετο απᾶ αὖ ΤΙ. 11. 9 (ΘΗ 566). 

ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, 707 ἐπογ!,, 56. {Π6 ἴ8156 {θαςἩεΥβ, 
αὐἱϊϊ ργοσοοα Γιιγ{]ιογ ἔπ ιιφοάΓίπεβ. ἀσεβεία 15, οἳ οοιΥ56, Π6 ορροβῖ{ 
οὗ εὐσεβεία; 566 οἨη 1 ΤΊ. 1. 2. Έοι ἐπὶ πλεῖον ΟΡ. ΠΠ. 8 απἆ 
Αοΐς 1ν. 11. 

17- 909. ΤῊΞ ΒΡΕΟΌὉΤΙΑΤΙΟΝΕ ΟΕ ΗΥΜΕΝΑΕὉΡΒ ΑΝῸ ΡΗΙΙ/ΕΤΠΒ. 

17. καὶ ὁ λόγος αὐτῶν, απιᾷ 1]ιοῖν ιυογᾶ, 5ο. ποῦ βρεοϊβοαΊ]γ ἐπαῖτ 
εᾷοσοίτιποα) θαὺ {Πεῖτ «{α]]κ᾽; ορ. 2 0ου. χ. 10, χὶ. 6 

ὡς γάγγραινα, α8 α Φα0Υεπο. Ἔλπε ποτα ἆοερ ποῦ οὀοπγ εἱβενΏοτε 
1η {ῃθ ἄτεε]ς Β10]6, Ῥαΐ 15 αβεᾷ Ὦγ πιεάῖσα] πντίζεγς οἱ α 8916 πΠΙ6Π δα 
1ηἴο {88 ἤθβ ἢ. ΟΡ. {88 ποίθ οἩ ἐ]ια τυιοί6βοπιο ἀοοίγίη, 1 Τ1πα. 1. 10. 

νομὴν ἕξει, τοῦ! δα, 110. “Χ{111 Πᾶν ραβίασθ᾽ ; ΟΡ. 1οἨῃ χ. 9, πο οπ]γ 
οἴπεχ Ῥ]ασθ πΠεγε {πΠ6 ποτα 15 {οαπᾶ 1Π ἴπο Ν.Τ. νομή 15 ο[ίθη αϑϑᾶ 
Ὦγ τηθᾶ]σα] τυιύουβ οἳ ἴπο “βρυθϑαϊηρ᾽ οἳ α ἀἱδειββε, 45 Ἠθτθ; ϱΡ. 
Ῥο]σῦ. τ. 81. 6. 

ὧν. ἐστὶν 'Ὑμέναιος καὶ Φιλητός. Ἠγπιεπαειςξ Ίας Ῥεεη πηεη]οηθᾶ 
αγοααγ, 1 Τι. 1. 20: θαῦ πο Κπον πούῃϊηρ {ατίηεν αἴίῃμεν οὗ Ἠϊπα ΟΥ 
οἵ ΕΠΠείας. 

18. οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, Ί0]ιο οοπισεγπέτᾳ {116 ἐπ] 
Ίιαυε πιῖρεᾶ ἰΠιεῖγ αἴππ. Ἀ9εε 1 Τη. 1. ὁ, νἱ. 21 απᾶ {πε ποίε {Πεχο. 

λέγοντες ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, 5α1/ἱπᾳ ἐπαὶ ἴ]ο Πιοβιγγεσζίοι 
5 αἴγεααι ραεί. Ἔῃ6δο Ώ6ΓβοΠΒ 86ΕΠΙ {ο Ἠανο Ιπέεγρτγείεά {πο ἀοοαίτίηε 
οἱ Τη8 5 Βθβαγτδσῦίοη 1Π 8) οἰπ]σα] ΟΥ βρ]τ] πα] 5656 οΠ1σ. ῬιΠοα]δίας 
εΌοταί ἃ τεβαττεοβίοΏ οἵ {πε Ῥοάᾶγ 616 εατ]Υ ἔθ] (566 1 ΟὐοΥ. αν. 12 Η.), 
απᾶ β16Ἡ ἰεαοΠίηρ 85 {παί οἵ δὲ Ρατ] (Ώοπῃ, νἱ. 4: 60]. 11. 12) αθοταί Πε 
αηβ]οσγ Ῥεΐπεεη {16 Τιοτᾶ”5 Περβαγγεοίίοη απᾶ χε Ῥαρίσεᾶ Ῥε]ετοα5 
έπΕΨΠΘΡΕ Οὗ Η{6) ΤΩ Ώανοα Ρἶτεη οοσββΙΟΏ {ο Ἠετείῖοα] 5ρεοπ]αίοτε {ο 
ἄεπγ {παί {ο {αίατο Ῥοάᾶ1]γ τεβαττθέβοη παδ απ ατθσ]ε οἵ ΟἨτὶςέίαη 
ἔα. Α Ίἶκο 6ΙΥΟΥ 15 πιοηθοπθᾶ ὮΥ Ῥο]γοατρ (8 7) ὃς...λέγει μήτε 
ἀνάστασιν μήτε κρίσιν ; ἴπετα 15 ἃ Ψατηϊησ αραϊηςί 16 ἴῃ [2 ΟΙεπι.]6 9 
μὴ λεγέτω τις ὑμῶν ὅτι αὕτη ἡ σὰρξ οὐ κρίνεται οὐδὲ ἀνίσταται : πα ἴῃ 
ἴμο Αοἷβ οὗ Ῥϑὰ] απᾶ Τπεσ]α (ὃ 14) Ῥειηα» ἃ Ἠεγπιοβεμε Δ γ6 Ἰηΐτο- 
ἀποεᾶ 85 βαγίησ ἡμεῖς σε διδάξομεν, ἣν λέγει οὗτος ἀνάστασιν γενέσθαι, 
ὅτι ἤδη γέγονεν ἐφ᾽ οἷς ἔχομεν τέκνοις. Τῦ 15. Ῥτοβαβ]α, Ἡονενατ, ὑπδῦ 
{Π15 1αϑὺ Ῥ8βξασο 15 ἀἰτθογ ἀεροεπάσπῦ οη {Π6 γϑυύβθ Ῥεΐογα τ8 (Όλα 
ΥΘΙΕΥΕΏΟΕ ο {π6 ἨἩεραττεσβοη Ῥεῖπς αἰτεαᾶγ Ῥραρί 15. ποῦ Γοππᾶ [ἴῃ 
πο Ῥγτίαο ΥΕΤΡΙΟΠ), απᾶ ὑμουθίοσθ 16 ἄοθφ ποὺ {αγηϊεη Δα] 1018] 
ενἰάεπορ {ος ὑπ6 Ῥρτενα]οπος οἱ {868 {ογπι οἱ ΘΥΥΟΥ ἴῃ αποϑύϊοη. ΒΥ {μα 
Ώπηρ οἱ Φαβίη (ία. 80) απᾶ οὗ Ίγτεπαεας (Παεγ. τι. 81. 9) δῇ α]]ορο- 
τ1βίηρ εχρ]απαδίοη οἱ {πο Ἠθξειγγεοῦίοη παβ α τεοορη]ςεά αποβύϊο {οπεί; 
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υαί αὖ {ΠΒ θΕΥΙΥ βίασθ ἴῃ {ο ΟΠατο]”ς Πΐα, 1 πο ]πᾶρο Ίτοπι {ιο 
Ἰδηρσταρθ Ἠθτο οπηρ]ογαᾶ, νε 4γθ ποῦ {ο {ΠΙη]ς οὗ {116 ΘΥΤΟΣ οἱ ΗΥΠΙΘΗΒΘΙΙ8 
απᾶ ἘΠΙ]είαβ α5 {1ο ΠοΘοΘβΒΑΥΥ οπίοοππθ οὗ α ἀθβηϊίο Ἠετείῖοα] βγρίεπα 
50. ΤΟ 88 ἃ Ῥτϊναίο Ῥ]ππάεγ Ῥαβοᾶ οἩ πιϊβ]πίεγρτείαοπς οὗ {Π6 
Αροβίο]ο ἀοοίτίπθ, 6 τηϊβομῖετοις τοςα]έ5 οὗ ΒΌΘΗ «ταῖη Ῥαβρ]ησς) 
π6Γθ α]γεαᾶγ Ὀοοοπηίπσ αρρατεπί (ο. 17). 

καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν, απὸ ειιυοτί ἴ]ιε Γαί]ι οὗ 80Πι6, 
ἀνατρέπειν ΟἨΙΥγ ΟΟΟῸΥΒ αραῖη Ιηπ ἴπο Ν.Τ. αἱ ΤΊ. 1. 11, 1π ἃ βοιηθν δῦ 
βΙτηῖ]αν οοπί{εχί, Ὀαὺ 10 15 ἃ ΟΟΠΊΠΠΟἨ ΤΙ ΧΧ. ποτᾶ. 

19, ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν. ΠΗοιονείί, ἀθβρῖίο 
{Π6 ϱαΏνγθγβΙοπ Οὗ ΒΟΠ1Θ πο 816 τγϑᾶῖκ 1η ἴμθ {α10Ἡ, ἐπ ἤγην ξοιιπα! αἰίοη, 
οΓ Οοα ἰαπαοί; τοῦ, ἃ5 πὸ Α.Υ. Ὠας 10, ““{π6 Τουπηαδίοη οἵ ἄοᾶ 
εἰαπάσεί] 8116,” ΤΟΥ στερεός 15 ποὺ {Π6 Ῥγραϊοαΐθ Ἠθγθ. ΤῊ 15 θεμέλιος τοῦ 
θεοῦ, “Τουπαδύϊοη Ἰαϊῖά Ὦγ αοα, 85. π6 [0] ΟΡ νογᾶς ΒΠΘΨ, 15 Π6 
ΟΠ ΤΟ, ΟῚ τεπΙΒΙΠΒ Πτπα (ορ. 1 Τΐπηα. 111, 16) ἀθεβρίίο {Π6 αθετταβίοηΒ 
οὗ 1πα]ν τ πα] ΥΠΕΠΙΡ6ΥΡ: ΟΡ. ΗΘ}. χα. 28, Τὸ 15. προη {815 {οππάαοτ 
ἐπαὺ {Π6 οἰκοδομή ΟΥ “α!Παῖηρ πρ) οὗ πο [10 ἃ] 15 Ῥαβεᾶ; οΡ. ΒΡΠ. 11. 
20, ΔΙ ΠΟΘ {Π6 πιείαρΒος {Π 676 15 ΠΡΌ ΠΥ ΑἸ γθηΐ. 

μέντοι 15 ποὺ [οιπᾶ αραῖη ἴῃ {πο Ῥϑα] 6 ἘΠῚ 5.165, αὖ 185 οΟΠΙΠΠΟΠ 1π 
δύ οἨη. στερεός 8150 15 αβεᾶᾷ Ἠετο οΠ]γ Ὦγ δύ Ῥατ] (μΒ8 μἃ8 στερέωμα 
ἴῃ. 0ο]. 11, δ), θὰΐ οοσαχβ Ηεῦ. ν. 12, 14: 1 Ῥοί, ν. 9. 

ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην, Ιαυΐπῃ {718 86αἰ. ΑΒ {Π6 Τουπαδύϊομβ οὗ 
ιο Νου όεγαδα]θίη ἃγ6 β81αἃ {ο Ἠανο προπ {ποθ πο ἨηαΤηΘΕ οὗ {Π6 
ΑΡροξί]θς (μου. χχἰ, 14: ορ. αἱξο υἱῖ. 8), 5ο {118 ΄[οππᾷαίϊοη οὗ ἄοά ” 
ηαΡ ἃ ἀοπῦ]ε ΙΠβογΙρΒοἩ; ΟΡ. Ταῦ. νἱ. 9, χὶ. 20. ᾿ 

Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ. 776 Τιογᾶ Ἰωιοιδεί]ι ἴ]ιεπι ἐ]ιαί αγο 
Πίς, α αποία6Ιοη {χοπ Ναπι, χγΙ. ὅ, ποτᾷς αἀάταβξεᾶ Ὦγ Μοςοβ 1ἢ βίθυ ἢ 
τερτοοξ {ο {πα τερε]]]οαβ ΚοταὮ απᾷ Ἠϊ5 «ΟΠΙΡΒΠΥ, ψευδοδιδάσκαλοι οἵ 
{π6 ΟΙα Οοτοεπαπί{, ΟΡ. ζομπ κ. 14, 27; απἀ, {ου γινώσκω ἃ5 πβεᾷ 1π ἃ 
βοηίεηςθ οἱ πάρεπαεηί, Ναί. τῇ. 28. 

καί: ᾽᾿Αποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου, απᾶ, 
1,οί ουσγοπο ἐμαὶ πιαπιεί]ι {ιο Ναπιε οἱ ἴ]ιο Ποτά ἀεραγί ζ Ομ τι- 
γ{θ]ιέεοιιδι6β. ΤΗΙ5 15 ποῦ Απ οχαοῦ ποία θη {ΤΟΠ ΑΠΥ ρατὶ οἵ {Π6 
Ο.1.: 10 τ6βεπΙῬ]θΒ, ἨΟΥΤΕΥΟΥ, β6Υετα] Ῥ8ββ8686Β, 6.8. 15, 111, 11 απᾶ (ἴῃ 
οοπίΙηια{Ιοη οὗ {ο Ῥρατα]]εὶ 5ασσθβίθᾶ ἴῃ ἴμα Ῥτενίοιςδ αποίαβΙοη) 
Ναπι, χγΙ. 260: ΟΡ. 8150 15. χχυϊ. 19. 66 οΥἹῦ. ποίθ. 

20. ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ. Βιΐέ, 10 πιαδί Ὀ6 τοπηοπαβογεᾶ, αἰίΠοισ]ῃ έλα 
Οτο 15 Ἠο]γ, λα ἐπ α ογεαἰ Ἰοιδο ἄορ. ἜΤπε δέ Ιπίτοᾶασθβ ἴ]ο 
ΒΏΡΝΕΥ {ο α Ῥοββῖρ]ο οὔ]θεσξΙοη {ο {πο βαϊίὈ}}1ὺν οἳ 5ο] πγαζομννογᾶβ 
{οΥ ἴ]ο υΙδιὈ]ο ΟΠΙΤΟἩ. Τη ἃ ργθαῦ Ἠοιβδο {Πεγο 8.6 ΥΘΒΡΟΙΡ οἵ 6Υ6ΙΥ 
Κῑπᾶ. ΤῊΘ Ί6ββοπ 15 0Π6 β8 716 ας ὑπαῦ 1π {ο Ῥαταῦ]ε οὗ {με Όταν Νεί 
(Μα. χη. 47 Π.); 16 16 ποίύθψοτί]ιγ ὑμαῦ {815 15. ἴ]ιο οηΙγ Ῥ]αςς ΝΊΕΥΘ 
50 Ῥαπ] ἀἱγεσιϊηψ ακΡτθβΒ6Β ἴμο {λποιρΏίύ οἵ πο Οτο επιργασίηρ εν1] 
ΤΠΘΙΙΏΘΥΡ 85 πε]] α5 ροοἆ. 

οὐκ ἔστιν µόνον κ.τ.λ., ἴ]ιεγε αγε ποί οτι υοβεεῖς οἱ φοἷᾶ απᾶ εἴἴυεν, 
ὕιιέ αἶκο οἱ ιυοοᾶ απιᾷ οἱ εατί]ι, απᾶ 8ΟΠι6 αωιίο Ποιοι απιά 80ΠιΙ6 Ἰιιίο 
ἀἱε]ιοποιγ. 9 Ἠαγο α]τοβᾶγ {Π6 1άοια οἱ Υαββα]β ΄ {ου Μοποιχ απᾶ “ΤΟΥ 



ἘΠ᾿ πο] ΝΟΤΗ. [ος 
ἀἱβποποις,) 1.6, ἴον ἀϊσπϊβεᾶ απά ἴον 1σποβ]θο ΟΥ Ῥε[ίγ π565, ἵπ ΠΟΙ. ἰχ. 
21. «Το 9 {ΟΥΠΙΕΥ οἶαξς Ρε]οηπρεά [86 ἑαῦ1θ, ἴο [86 Ιαΐΐει {π6 [οοίείοοί, 
δϑοοογάϊηρ {ο ῬὨϊοᾶ. 510. Χνπ. θ0,᾽ 15. [86 Ἰηϊοιθβεϊηρ οΟὈβουγδύϊοῃ οὗ 
Ἐ161α (Οὐ. Νογυΐς. τι. 180). Βύ Ῥαπ]”ς ἰποισηί Ἡογγονον ἶ5 πού ΤΊΘΥΘΙΥ 
οὗ ἃ ἀ1ᾷσογαποςῬ 1Π αδε Ῥείνπεαεη ὑπ6 ἀῑ[ετοτιῦ νθρβο]ς, ΤΟΥ 411 5εχνῖσθ ΠΙΥ 
Ῥο «Ἠοποιταβ]ο) ἴῃ 1561, θαὺ οἳ ἴπο βουγον 1] [αοῦ ὑ]αῦ ΒΟΠ16 816 
ἀαεβί]παεᾷ εἰς ἀτιμίαν, 5 πππγοτίἩγ οὗ Ῥεῖης εἰς τιμήν ; ορ. ΥΥ 154. χν. 7. 

δύ Ρατ] Ἠαβ ὑπ6 δα]θούϊν ὀστράκινος ϑιδαῖῃ 11 2 ΟΟΥ. ἱγν. 7 ; 6Ρ. Πεν. 
γι. 28. 

21. ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων. 10 α πια {]ιογε- 
/οτο μι γε Ιιπιδεἰ{ ἔγοην ἐ]όδο. ΘΟπῖῖοθ σεΠΕΤΑΙΙΥ 15 ΠιαΥ ο ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ 
{τοπ παρ {ο πιο {ο οαβῦ οαὖ {πο ΄Υ6ββεΙς [ου ἀϊβποποιτ ̓ ; ΠΘΙΘ 
δῦ Ρατ] Β6ΕΠΙ5 βρεοία]ΙΥ {ο Ὠανο δα ἴῃ παϊπᾶ ΤΊ οὔ γ᾽ 5. βιαξίοι 
πι] τοβροοῦ οὗ ἴπο ψευδοδιδάσκαλοι. Τῦ να] Ὦο ἃ Βίετη ἀπίΥ ἴο ’ ρατσε 
ἨΙΠΙΡΕΙΓ) {χοπα {Ἡεπη. ΕΟΥ ἐκκαθαίρειν ορ. 1 0ο. ν. 7. 

ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, /ιαβ]ιαῖζ ὃε α υεδδεί πιπίο Ποιοι, (ΟΡ. ρε ΙΧ. 
16, σκεῦος ἐκλογῆς.) Οὐπειψίβε, νεο ΚΠΟῪ αί ““ 6Υ1] οοπιπηαΠΙσΒΔΙΟΏΒ 
οουταρί βοοᾶᾷ ΠΙΒΏΠΘΤΡ (1 095. χυ. 94). 

ἡγιασμένον, δαποί([εᾶ. ῸΥ {18 ποτά 85 αρρ]θᾶ {ο Ῥε[ενειβ ὮΥ 
Ῥύ Ρατ] ορ. Ώοπῃ. χυ. 16 απᾶ Αοΐς χχ. 92, χχγΙ. 18, 

εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, πιοοί ΓοΥ {16 πιαδίεγ’δ, ΟΥ̓ ΟΊΥΠΘΙ5, 1156. 8366 
ΟΥ. ποῦθ, εὔχρηστος 15 ΟΠΙΥ {οαπᾶ ασαῖῃ ἴῃ Ν.Ε, 2 Τΐπι, ἵν. 11; 
Ῥη]ήεπα, 11. 

ἘῸΣ δεσπότης 566 οἩ 1 Ταπι, Υἱ. 1. 

εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον, Ργεραγεᾶ τωπίο ευσγ Ὁ ϱοοᾷ 10ογ/0. 
ΟΡ. οἩ. 11. 17; Τ16. 11. 1; απ ορ. 8180 2 Οογ. ἴχ. 8; Τιὺ, 1. 16. ΑΝ τό 
ἴθ ἔσθ ἐἶιαί ἐπ ἔργα ἀγαθά 8.6 Ῥτεραγεᾶ οἵ ἀοα ἴοι 18 {ο γγα]]κ ἐπ 
(ΗΡΗ. 11. 10), 5ο 16 15 4180 ὑσῖιθ, απά εαπα]]γ Ἱππροτίαπῦ {ο ΤΟΠΙΘΠΙΡΟΣΥ, 
Πιαῦ ἄοἆ”5 βειγαηίβ παβδὺ Ῥο οἩ {λεῖν Ῥατί Ῥτεραχθά ἔονγ {π6586 ἔργα 
ἀγαθά. 

99. ΈΒΤΙΕΕ ΥοῦτΗΕὉΙ, 108ΒΤΡΒ: ΕΟΙΠΙΟἩ ΡΕΑΟΕ, 

22. τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, ὑπ 166. γοιι]ιΓιῖ Τεί. ὙΤῊΘ 
1Π]άΠΟΙΙΟΠ ΤΙΒΥ 566ΠΠ ΙΠπαρΡΟβΙ{6, ἃ5 αἀάτοαβεεᾶ {ο οιθ ΝΤΟ Ργεβιάοά 
οΥεχ {86 Ἱπιροτίαηῦ ΟἨτὶρίατ οοπιπιαπΙγ αὖ Ἠρηθδας, θαὺ 16 15. ααϊίθ 
1η{6]]1ρῖρ]θ γΥεη Ὑγθ ΤΘΠΙΘΙΠΡΟΥ {λαῦ νο ἤν Ἠεχο ὑπ6 σου οὗ απ οἱά 
Τηϑ ΣΙ ΩΡ {ο οπθ οὗ Ὠ15 ἀῑδοίρίθε. Το Βύ Ῥαπ], Τϊπιοιγ ποα]ᾶ 
81γαΥ5 Ῥο ΄Υοιησ, αηπᾶ εχροβδεᾷ {ο {86 ἄαηπρεις οὗ γουαΐῃ. ΈΤ]Πο 
ἐπιθυμίαι ὙνΠΙοἩ ΤΊΤΟΥ 15 {ο σαατά αραϊηξί (ιωοπίία ἀοφίάεγία οἵ 
ἴπαο Ὑπ]σαίε) γοι]ά Ἱπο]αᾶς 411 {πε ΡαβΒΙΟΠ5 απᾶ ἀθβίτες οὗ ἃ γοππσ 
δα γἰροτοάβ Ίη8Ώ, 66 ἔμ οὐ 1 Τϊπι. ἵν. 12, ΤῺῊΘ α]εοίίνο 
νεωτερικός 4988 ποῦ οσσατ ϱἱ1βαιΏετο 1η πε Ν.Τ. 

δίωκε δὲ δικαιοσύνην κ.τ.λ. ἈῬεθ ἴμο ποίθ οἩ 1 Τίτη. ντ]. 11, π]θτο ἃ 
βπηῖ]αχ Ιπ]αποῦίοη γίας αῇθοοπαἴεΙγ σἵνεη. στο, 85 {Π 676, 7 νἐρ]ιέοοιιθ- 
Ίι688, Γαΐίδι, ἴουο, 81ο τθοοπηπιοπᾶθᾷ ο ὨΙπη; δά ού Ῥαα] που 8445 
εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν Κύριον πλ ΤΠ Τϊπιοίπγ 15 (ο 
«ραχρο ΗΙΠΙΒΘΙΓ” {γοπα {πο βοοἱείγ οἱ {π6 " {αἱβο ἴθασ]θΥς,’ 6 15 ποῦ, ΟἨ 
[89 οὗν Ἠαπᾶ, {ο {οτρεῦ ὑπ6 ἀαὐγ οἳ Ῥτοιποίίπς '«ρθοασοθ απᾶ 1ογο 
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8ΊΠΟἨΡ 811 ΟΠ Ἰδέ ῬοοΡ]θ, απᾶ οβερεοία]]γ απποπσ ἔλεπα... Θοσαχη θα 
ἴο [815] οἸιαχρε1.”.Έ]ο οἰβ1βθ μετὰ τῶν ἐπικαλ. τὸν κύρ. 18 {ο Ὦθ ἰακεπ 
1η 01086 ΟΟΠΠΘΣΧΙΟΠ ὙΠῸ εἰρήνην ; ΟΡ. Ώοπῃ. κ. 18: Ἠεῦ. κ. 14. τὸν 
Κύριον 15 Ἠετε, οὗ «οςχ586, ΟἨτΙδέ; ορ. οι. χ. 12: 1 ος, 1. 2. Βεθ 
οτ]ισα] ποίθ. 

ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 866 ποίε οἩ 1 Ταπῃ, 1. δ. 

23. 96. ΤΆΚΕ ΝΟ ΡΑΒΤ ΙΝ ΤΙΡΙΙΕ Ο6ΟΝΤΕΟΥΕΗΘΣ. 

23. τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, ὑιμέ [οο]ΐβ]ι 
απιά ἰφπιογαπί αιιοδἐϊομιῖη 8 γε. Το ΙπγεΙεγαπογ οὗ πααοὮ οὗ ἴ]ε 
6ΟΠ{ΤΟΥΕΙΒΥ πει Ῥτενα]επύ απποης ΟἨτ]βίαηβ βθθπΠὶ5 {ο Ώανε ἀεερΙγ 
ΠΠΡΙΘΒΡΕά δύ Ρα]; αραῖη απᾶ αραῖη 6 τείτΏβ {ο {15 οΏαχσο ασαϊτιδύ 
πε Ἠετείῖσοα] {εασ]ειΒ, ἐλμαῦ ἐλεῖχ ἀοοίτίπθρ ατο ππρτοβίαῦ]ε απ γαϊη, 
δα ἴλαῦ μου Ὀτοεά βἰχ]ίο αὐοαπί απεςίοπς εἶπεν απιπαροτίαηό ΟΥ̓ 
1ηβο]αΏ]θ. 53.366 1 ΤΊτΤΩ. 1. 4, 7, 1ν. 7, νἱ. 4, 20; Τα{. 11. 9 ο. Τὴο 86]- 
ἀπαίδευτος (ιπιαϊεοίμιίπεα, οἳ πίαι]ί, απᾶ 50 {φποταπί) ἆοεδ ποῦ 
οοόςχ αραῖη ἴῃ {μθ Ν.Τ. ἘῸΥ παραιτοῦ 566 ΟΠ 1 ΤΊ. ἵν. 7. 

εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας, ἠποιοίπᾳ ἐμαὶ 1] φεπάεγ δἰγί[εδ. Α. 
ΒΘΕΙΗΙΠΡΙΥ ΠαΥΠΙΙ655 βρεοαἰαίίοη 85 {ο οὔβοιτε Ῥτοβ]επας οὗ ἴΠεοΙοςΥ 
ΟΥ ε8οτεᾷ ἨΙβίοτγ τὺ Ώ6οοιης ἀῑτεοῦ]γ Ιπ]ατίοιβ {ο {τ τεΠρίοὮ, 1 16 
18516 1Π γετρα] οοΠ{τογεχβίθΒ. ΟΡ. υ. 14. 

24. δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι. Βιιΐ ἴ]ε Ιιογά εεγυαπιέ (8 
{1016 σεπετα]1γ αρρΠσαθ]θ {ο 8411] ΟΜΙ5Π8ΗΡ, 5 αἲ 1 Οοτ. νι]. 22, Ῥαι 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ αρρτορτῖα{ε ἴο οπ6 πο Ία5 Ὀ66η επἰταξδίεα νι ὑπ6 ονθυβισῃῦ 
οἵ ο Τιονά”5 {ΑΙΙ]Υ, ἃ8 Τπποίαγ Πα Ῥεεπ) πιεί πιοί εἰγίνε, 80. τη δῦ 
ποῦ ϱ]νο ΠΥ {ο {πε ζεπιρίαίΙοΏΒ οἵ 6ΟΠ{ΣΟΥΕΙΡΥ ἢ οἴ]ιετ ΟἨτΙβΙαΠΡ. 
1η ἃ γι 8ΕΠ58 Ἠθ 15 ἃ Βο]ᾷ1ετ” (ο. 8) απᾶ Ἠ]6 οουχβε 15 α΄ ΨΑΤΙΑΥΘ᾽ 
(5868 οὗ 1 Τήπα, 1. 18): Ῥαί 15 {οες 8.8 ΒΡ 18] ῬοΝΘΥΡ οὗ 601] δ πα πού 
Ἠ15 Ὀτοί]ετβ 1Π {πο {απῖ]γ οἱ ΟἨτιβῖ. 

ἀλλὰ ἤπιον κ.τ.λ., δι, ον {88 οοηίΓατγ, 8 πιαςί ο φοπίῖε ἐοιυαγά 
αἲῖ, αρί το ἴεασ]ι, Ῥαΐἶοπί οἱ 10γοΊι4. ἤπιος, Φεπιῖε, 15 ποῦ ξοαπᾶ αραῖη 1η 
{πο Ν. Τ. 2; 16 Β6ΘΙΠ5 {ο Ὠανο 5ρεσῖα] χείετεποθ {ο (]ιαί ΚΙπάΙΙπθΒ8 οὗ οιπζ- 
ψαχᾶ ἀεπιθαποτχ, 50 Ἱπιροτίαηπί 1π 9ἨΠ6 ΥΠΟ 85, 5 ΡΙ5ΠΟΡ, [Ὧ6 Ῥεγδοπα 
οσσἰεδίαε, ἴπο τερτεβεπίαίϊνο οὗ ἴπο ΟΠατοἩ ἴο ἴπο ποτ]. ἜΤπαϊ 8 
Ῥϊβ]ιορ βΠοτα]ᾶ Ὀ6 διδακτικὀς Ἠ858 Ῥεεπ αἰεαᾶγ Ιαϊῖά ἀονπ, 1 πα. 11. 2, 
ΨἨεΥε 866 {με ποίθ. 

ἀνεξίκακος, ἃ Νοτᾶ Ὑλίοι ἆοοβ ποὺ οοσαχ ΘΙΒΘΎ ΠΟΥ 1π {86 (ἄτοοκ 
Ῥ]ρ]ε (6ρ. ἀνεξικακία Ἠ1δᾶ. 11. 19) ΕΣΡΙΘΒΒΘΒ ραΐίεπιέ [ογύέαγαπεςἙ. 

26. ἐν πραύτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, ἔτι Πιέε]ιγιεδε ο0Υ- 
γεοιίτις {]ιοδε ι0/ιο ατε αἀυσετεεῖι α[εσίεά. 

πραύτης 15 οοπιπιεπᾶεᾶά αρα ἴῃ {86 Πβδύ οἳ ΟἨτιβΙαθη ρτασθς ἴῃ 
Τη, 111. 2 (5606 85ο οὐ Τό. 1. 7), απᾶ βετετα] {ππθβ ϱἸβδεν]ετο 1ἢ 
δύ Ῥδι} Ερὶβί]ες (αἱ. ν. 25, νἱ. 1; Ἠρῃ. ἵν. 2; 60]. 11. 12 ἄο.). Τί 
ΕΧΡΥΘΒΡΕΒ ὕΠ6 Οµτ]ςΙα 5 δὐυπα6, ποὺ {ο ἄοά (1οχ 018 ἆοθβ ποὺ οηῦες 
ΙΠ{ο {ο 1468) Ῥαΐ {ο πιαπι, μα 48 ᾧ Οµτϊββίατ υΙτίπο, 19 16 θα8εά οἩἳ ἴμο 
εχαιαγρ]ο οὗ ΟἨτ]βί, νο γ885 ΗΙΠΙΒΕΙΕ, 35 Ηο βαϊᾶ, πραῦς (Μαέ. χὶ. 29). 

1 366 {πο Ογάεγύπῃ αἳ Ργίέδί» ἵπ {πο Ληρ]ίσοαι Ον [πα]. 
Σ Αί1 Έπος», 11. 7, νήπιοι 8Β6ΘΙΠΡ {ο Ὦο {ο (Υα6 γοπά 1ης. 
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16 15. ἃ απεβθῖοπ πΠείΠεΥ ἀντιδιατιθεμένους Ἠ88 α ραδεῖυο ΟΥ ἃ ηιϊαϊ6 
βΘΏ56. ΤἩο Ἠπρ]ϊβ] ΥδιβΙοΏΒ ἰ8Κο Ὁ 1π πε Ἰαΐΐει αγ 85 οᾳαἱνα]εηί 
{ο «ἴλοβο Νο ΟΡΡΟΡΘ 0Πεπιβε]νθβ,᾽ πΠΙΟὮ γΙε]ᾷ5 ἃ αὐ βαὐ1ς[αςίοτΥ 
βΘηΏβο; Ὀαῦ, ἃ5 ΕΙειά Ώας Ροϊηπίαεᾶ οαὖ, 1η {πθ ΟΠΙΥ οὔθ ΙπβίαποῬ οἱ {πο 
ΟΘΟΌΣΥΘΠΟΒ οὗ ἀντιδιατίθεσθαι (1 Πιοηρ1π1ϐ) 19 15 απᾳποςοπαΡΙγ ρ8ββίνο, 
ὙΠΙΟΘῊ {ποτοίοτε ΤΙΑΥ τα] {πο Ῥγεαβεπί Ῥαββᾶρο. Απιρτορβίαβίεγ τοηᾶθτβ 
6085 αι ἀἴυεγδα δεπεζιπί, ΝΥΠΙΟἩ αρτεες ὙΠ {πο ἰταπβ]αίξίοη Ἠογο 
εἀορίεᾶ. ΤἨηε σεποετα] Τοτοθ οὐ ὑμ6 Ἱπ]αποῦίοη 15 ποῦ τ αΠεοίεά, 
ὙὙΒΙΟΉΘΥΘΙ τοηᾶετῖησ πο αἀορί; 16 15 οοπιραταΏ]ο {ο ΤΙ. 1. 9, τοὺς 
ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν, ΕἸ ΠΟῸΡῊ {πο {ποπρΏί Ώετε 15 ταίποετ οὗ α σοη{]θ 
απᾶ ρειρααβίνο οχι άοηι οὗ ὑΠ6 6τγοτ οὗ πο {αΐ5ο {εασΠοατς, (παπι οὗ 
{πεῖτ {οτια] τε[α{α{οηῦ. 

μήποτε δῴη αὐτοῖς ὁ θεός, {0 παρῖῃψ ἄοάᾶ πια οἴυο ἰο ἴ]οπι. Νε Ἰανο 
αἀορίεᾶ {πο τεβᾶάῖης δῴη, 85 Ῥείθετ αἰθεδίεά Ὦγ ππαπαβοτΙρίβ {Πμαη δῷ οἳ 
ἴπε τθο, {εχί (5εο οὐἱύ. ποίθ); Ὀαὺ {πο ορίαίῖνο Ἠετθ 15 βίταηρο (568 
Ῥ]α55, ἄγαπι. οἱ Ν. 1. ἄτεεί, 8 05. 8). ΤΠ 10 16 οοττεοί, 10 ρετ]αρς 
βασροςί5 {ο 1468. οὗ [Π6 οοΠ{ΙΠΡΕΠΟΥ 45 ΠΙοΤθΘ Τεπιοίθ ἴπαη δῷ νψοπ]ᾶ 
Ἰηᾷ]σαΐθ. μήποτε ἆοθξ ποὺ ΟΘΟΌΥ ασαῖΏ ἴῃ 50 Ῥαπ]. 

μετάνοιαν, γερεπίαπιέο. Τῦ 15 τεπιατκαβ]ο ΠΟΥ͂ βε]άοπι δύ Ῥαταἱ πβος 
{15 πγοτᾶ (οπΙΨ αραῖη ἴῃ Βοπῃ. 11. 4: 2 ΟὐοΥ. νΙ. 9, 10), αἰθιοασ] {πο 
1468, οὗ τορεπίαηςθ απᾶ τεοοποΙΠαδίοη 15 οοΠΕΙΠΙΕΙΙΥ ἴῃ Ἠ]5 {λοασ]ίς. 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, πίο Ἰποιυϊεᾶφε οἱ ἰἶιε (γιά. ΟΡ. 111. 7 απᾶ 
5686 ποίθ οἳ 1 ΤΊ. 11. 4. 

26. καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ατιᾷ πια γείιγτι 
0 800 61)6858 οιιΐ ο] {]ιο 8πιαγε ο) ἐπ6 ἀευί. ἀνανήφειν 15 ποῦ Το Πα ασαϊπ 
1η {ο ἄτοε]ς ῬίΡ]6, Ὀὰὺ ντο Ἠανο ἐκνήφειν αὖ 1 Οον. χν. 84. Τὴ παγὶς 
τοῦ διαβόλου Ἠετε 15 οετίαΙΏ]Υ {Πε 5πατο ἰδ] Ὁγ ἴπο ἀθνῖ] {ου {1ο {οείῦ οὗ 
ὕμο ΠΠ ΝΥΥ;Σ μπα ὑπουρηὺ οἳ πιαπ)5 ρτεαί βρἰτ]έαα] αἄναιβατγ ἃἂ5δ ἃ 
ἀαπσεχοιβ Ῥεγδοπα] ορροπεπύ 15 Ίτεᾳιεπ{]γ Ὀε[ογε Φὲ Ῥαπα]”5 παπά (56 
ἩΏρῃ. 1γ. 27, σι. 11). Οοπιρατε {πο ποίθ οη 1 Τΐτη. 111. 6. 

ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. Τ1ετε 15 ἃ ΠΟ] 
ΒΘΥΘ 88 {ο {Π68 τϑίθυβθῃσθ οὗ [Π86 Ῥτοποιης αὐτοῦ δηα ἐκείνου. Ὦο ὑΠ6Ὺ 
αίοχ {ο αἰ ουθηῦ βαθ]θούβ, απᾶ 1 50, ΠΟ ατα ὑΠ6 0 56ΥΕΙΑΙΙΥ {ο Ὀθ 
Ἰη{εγριοῦεά Ὁ Οὐουηγηθηΐαϊουβ Πᾶγθ ῥρἰνεη ὙΘΙΥ ἀἰΠετεπί ΑΠΒΜΘΙΒ. 
(1.) Ἐπτρί 10 πιαγ Ὀ6 ΟὈβουνϑαᾶ ἰλαί πο τεηᾶθτίησ οἳ {π6 Α.Υ. νηῖοἩ 
ΤΘΙΘΥΡ Ῥοί] ΥΥΟΤάΡ {ο ὁ διάβολος, ““ ἴακεη οπρᾶνο ὮΥ Ἠϊπι αὖ 18 γη], 15 
ποῦ αὈβο]αῦεΙγ Ιποοπβ]ρίεπό τ ἢ {1ο οΏαησο οὗ Ῥτοποιῃ ἔγΌ αὐτός {ο 
ἐκεῖνος. 8 Ἠανε, ϱ.ς., ἴῃ Ἰ1ρᾶ. 1. 10 συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν, ὅτι 
ἄξιοι εἰσιν τῆς ἐκείνου μερίδος εἶναι, πετθ [Π6 νο ΡΙΟΠΟΙΏΞ 866ΠΙ {ο 
ΥΘΙΘΥ {0 {Π6 5816 ϱαΏ]εοῦ; απᾶ οἴἩεχ βΙπιῖ]αγ εχαπηρΙθΒ γα Ώδεπ οἰ οᾷ. 
Ῥαϊ, πογοετίΠεΙθββ, 6ΙΠΟἨ 8 Ἄδασο οὗ Ῥτοποιης 15 απάοιὈἰθᾶΙγ ΠαΥδ : 
απᾶ Γαχ{ΗΘΥ {ο τεηᾶοτ εἰς α5 14 165 πετο Ἰάεπίέϊσα] ψ 1 κατά, 68115 ἴον ]15- 
(Ποσο. Ἔα λετείοτο ἀθο]ῖπο {ο αἀορί ἴπο τεπάρτίησ οἱ {πο Α.Υ. 
πη]θ88 πο ΟΥ̓ΠΘΙ ππ]]] Βαϊ πο οοπ{εχύ. (1) ΤΠο Ἠοενίβοτβ τοίογ αὐτοῦ 
ἴο {με δοῦλος κυρίου οὗ νυ. 94 απᾶ ἐκείνου ἴο θεός οὗ νυ. 96, ἰγβηβ]αίϊησ 
ἑέΠανίηρ ὈΘΘῃ {ακεη οαρίϊνο ὮΥ {πμ6 Τιοτᾷ”5 βουνδῃῦ απίο {πο 11] οὗ 
αοα." ΕΒαΐ 1Ὁ 15 βατε]γ αηπαίυτα] δα {ατ-[οἰο]εᾶ {ο τ6ίθΥ αὐτοῦ ἴο ΑΠ 
απζεοεᾷαπί 50 [αχ Ῥαο]ς α5 υ. 24, ο]ατπβε αξίοι οἸπαβδο Πανίπς Ιπίοτνεπεᾶ, 
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απά {πὸ ππαῖη {ποιρ]ί Πανίπσ οπαηπσοᾶ. (111.) Ίο Ῥτείετ {ο αάορί ἴ]α 
ἹπίογρτείαἔΙοη βιρσορίθᾶ 1π {πΠ6 ππαχβῖη οὗ πο ἢ. ἡ. αὐτοῦ τε]α{οβ ἴο 
086 6011, ἃ5 ὑπ ροβίθίοπ οὗ {με γγοτᾷς Ιπάϊσαίθς; ἐκείνου τε]αίες {ο ἀοἀ, 
δα ο πο] βεηίσοπσθ ΓΚ πια γείιιγΊ {ο 50) 6Υ11688 Γγοηι ἐπ6 δπαγε οί 
ἔ]ιο ἀευῖῖ (Πιαυίπιᾳ Όοεπι ἑαις]ιέ ή Ιιπι) ιιπίο, 1.6. {ο ἆο, ἐπ τοὐ1 ο αοά. 
Τ]ας ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ ἨΠΙΘΥΘΙΥ αΏοτάς ὑπ6 εχρ]απαίίοῃ, Ιοβϊ6α]]γ 
ΏΘΟΘΡΒΦΑΣΥΥ {ΟΥ ἴ]θ ΒΕΠ56, ἃ5. {ο ΠΟῪ ἔπθβθ ΠΏΝΑΥΥ 9Π65 σοὺ Ιπίο {ια 
ἀαν1] 5 5Π876, ΥἱΖ. ἴλεγ Ὑεχο ίακαι οπρίϊνο ὮΥ ἨΙπα; απᾶ εἰς τὸ ἐκείνου 
θέλημα οΧΡΙΘΡΦΟΡ {1ο ΡάΥΡΟΡΘ νΏΙο]Ἡ {ΠεΥ, πἩεη τοςοιεᾶ, 5Π8]] βὐτῖνο {ο 
[816]. ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος 15 ἴῃ Βἰτῖοῦ οογχε5Ρροπάεησθ Μ1 εἰς 
τὸ ἐκείνου θέλημα. 

ζωγρεῖν οη]γ οοσττς εἱκευ]ετο ἴπ Ν.Τ', αὖ Τιακο ν. 10 ν]ατο 1Ὁ ΤηΘ8 5 
εἴο οαίο]ι αἱΐνθ, 85 16 ἄοθϑ Ἠσθχα. Τη πιεᾷίσα] ὙΥΠΘΙΒ 16 15 οἵθη αβεὰ 
5 ΘαπΙνα]θηῦ {ο “ {ο τθβδίοτε {ο 116.) 

ΟΠΑΕΡΤΕΗ ΤῊ, 

1. γίνωσκε. ΤΙΑΕἨΠΙΑΠΠ τεαᾷβ γινώσκετε ναι Ας, Ὀαί ποατ]γ 81] 
οὔμαον αιιἰ]οτθς βαρροτί {πο βΙπρα]αχ γίνωσκε; γινώσκετε, Ἰπάσεά, 
ἀοεβ ποὺ γἱε]ά ΦΥ͂ {ο]εταβ]ε 56Π86. 

6. αἰχμαλωτίζοντε.. 3ο {πε Ρερύ απἰΠποτί1θς, Δ ΟἿ), ΟΡ ἆο.; ἴ]ιο 
16ο. ἴεχί τουάς αἰχμαλωτεύοντες ΜΙ ΤΠ. ΚΤ, απἆ αἆᾶς {πο ατ{ῖο]ο τά 
ΜΙ ἃ ἴθ 61ΑΙΥΘ8; ἴπο ἴογ αἰχμαλωτίζειυ 15. ΑΙεχαπάτίαπ ΟΥ Μαοο- 
ἀοπίαπ απᾶ 15 οοπᾶεπιπεᾶ ὮΥ ἴπο ΑΙοΙΕί5, α5 Ε]]οοίί ροϊπίς ουΐ, 
ψ/ἩΙο]Ὦ ΠΙΑΥ δοοοπηῦ ἔοχ {πο τατ]αηῦ 88 8 5οτΙρε’5 οοιτεςσ{ίοἩ. 

8. ᾿ΙἸαμβρῆς. ΤΗΙ5 15 {πε Ῥεβίέ βαρροτίεἆ οτίπορταρΗγ; "αὐ {πογο 15 
α ἨΓεβίοτη γϑδαίηρ Μαμβρῆς (5 ἃ πα); Οτί6επ τείθτβ {ο ἃ Ῥοο]ς επι1έ]οᾶ 
Ιαπιποβ εί Ἰαπιῦγες Ιἱῦεγ; 566 εχορείἶσοα] ποῖθ. 

10. παρηκολούθησας. ο ΝΔΑΟ(; {με τοο. ἰοχῦ γη] ΤΕ ΚΤΡ απᾶ 
ΏΘαΙΥ α]] οαχβίγεβ 85 {πο ρετ{οοῦ παρηκολούθηκας. Ἀ66 εχερείῖσα] ποίο. 

19. ἵῆν εὐσεβῶς. Τ]Ηϊβ 15. ἴἶα οτε οὗ ΝΑΡ, πο Ῥο]αϊτίο απιἀ ἐπ 
ἩἨατο]θαη; ἴηο το. ἰοχύ 85 εὐσεβῶς ζῆν χα ΟΡΕΙἄΚΤΙ, ο Ῥοβ]μίίο, 
ἐπ ΤιαίΙη ΥογβΙοης ὥο., ΡετΏαΡς ἴτοπι οοη{αβῖοη 1 ΤῸ. 1, 19. 

14. τίνων. 9ο ΝΑΟάΡ ἃ 6 σ- “ἴσοι ν]αῦ {6βςΠοθΥς,) 1.6. Τιοῖς δᾶ 
ἨἘππῖσος; ἴπο χθο. ἰθοχί Ί88 τίνος Ξε ' ἴτοπα νΝΠΟΤΗ,᾽ 1.6. ὁ Ῥατα] ἨΙπαρε]Ε, 
να ΟΕΣΡΡΕΙΚΤΙ ἢ απάἆ {πο τοπιβΙπΙηρ ΥθΥΒΙΟΠ6. Το {ο]]οπίπςσ οΊαμβο 
ΒΊ6Ν/5, Ιπάερεπάεη{]γ οὗ ΜΒ. ενἰἆεποθ, ἰ]αί τίνων 15 ἴμο ἔσθ τοαᾶῖης, 

16. τὰ ἱερά. ΤῊΘ τοο. ἰοχὺ ηα5 {1ο δυΐϊο16, [ο]ογπίπᾳ ΑΟ"ΡΦΕΚΙΙΕ; 
10 15 οὐ θα Ὀγ Τἱ5ο]οπάοτ{ απᾶ ἨΗ 85 ὃν ΟΡ), 6 17. Τὸ πᾶν Πᾶνα 
6ΟΠ1θ6 ἴῃ ΠΌΤ {116 τά ἃ ἴθ νοτᾷβ {ατίμεχ οἨ. ΤΠΒΟἨΙΠΙΑΠΠ ἃ πα Τχο- 
561165 Ρα 16 ἴῃ Ῥγασκείβ. 

16. καί, ΤῊΪ5 15 ογηἱ θα ὮΥ ἰπο Ῥο]ια]τία, ἴπθ Ῥοβ]ϊίο, απᾶ 5οπηθ 
ΜΡ». οὗ ίπο Τα Ὑπ]ραίο; Ῥαΐ πο αι που ἴον 108 ΙΠΒΟΥΙΙΟΠ 15 ΟΥΟΥ- 
ν/πε]ηΙηρ. 
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ἐλεγμόν. ὅὃο δΑΟ;: ἔλεγχον, {πΘ τοβάῖπᾳ οὗ μα τθο, ἴοχί, ἰ5 ἕο πα 
1η ἴπο Ἰαΐετ ὑποῖ8]5 απᾶ 1π τηοβδὺ οἴπογ δαύῃουῖ 165. ἐλεγμός απᾶ 
ἔλεγχος ατα εοπ{αβθᾷ 1 116 ΠΙΒΏἨΘΥ ἴῃ Γεδαῖπι ο ΦοΙοπιο Χ. 1 (566 
ἴμο νατίαηίς ἴῃ Ώγ]α απᾶ απιεβ’ 6αη.), 

1--9. ἜΈπε σοοππῦὉΡΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ἘὉΤΠΠΗΠ, 

1. Τη 5 ππο]απο]ο]γ {οτοσαβῦ ὑπὸ Αροβί]ο 15 ἀοβον]ρίπσ ἃ ΤΘοχι- 
ἄθβέσπορ οἱ Ποβί]θπίβη, ν ΜΗ 15 αἰθεπάαπ νΙο]κοἆποδς, νΠΙο] ης 48811168 
ΤΈποίΙιγ {011 {ακε ρ]ασο ἴῃ {πο «]αδί ἆαγβ) οἱ {πο ΟΠατοῇ, τ8ίΠεγ {Παπ 
ἴλο Ῥγενα]εηοθ οἳ {0ΥΠ18 οἱ ἨθχθβΥ. ΤΠε οτγίηρ 671] οὗ {Ποβο οοτταρύ 
εἴπιος 11 Ὀ6 ἴ]αῦ τηοη Ῥτοί[οββίης {ο Ὦο ΟἨτ]βίίαἨΒ (ο. δ) ν]] γεί Ὀ6 
οοπβρίοποις ΤῸΥ 811 {π6 πγοτρῦ νίοεβ οὗ Ῥαραπίδι, ΤἨθ Ρετηι οὗ ἴπο 
ονΙ] πιαΥ Ὀ6 566} ἴῃ {Πο Ῥτεβεπ{ (υ. ὄ), απᾶ Ἡς παης ΤΊ αραῖπδί 
{πὸ πιεθ]οᾶς οὗ {πε Ἠοτοείίσα] θυ 5 ὙΥπΙο] Μ011] απ] πια{ε]γ Ἠανο β 0 ἢ 
ἀἱβαραοτς τοβα]{ς, Ὦγ Ρουνουύίηρ {πα γα ἢ απᾶ ὈΥ οεπ/6εΡΙηρ ἴπο οοἩ- 
ΒΟΙΘΏΟΘΑΦ οὗ {ποβο ΠΟΙ ΠΥ 6ΏΞΠαΥΘ. 

τοῦτο δὲ γίνωσκε 68115 βρεοῖα] αἰδεπίίοη {ο {πὸ ρυθαϊούϊο γΥη]σ] 
Γο1]ουβ. 66 οὐ. ποίθ. 

ἐν ἐσχάταις ἡμέραις, ὕι ἔ]ε Ἰαδί ἄαγ5, 56. οὗ χο ρτθβεπί ἀἱδρεπβα[ίοη. 
ΤἜ]ιο Ῥτοβροσοῦ οἵ {πο Βεοοπᾶ Αἀάγεπί οἵ ΟἨτὶεί τὰ ἃ νυἰνιᾶ τοα]1ῦγ {ο 
ού Ῥαα]: Π6 5665 δὖ {πο {ο Ἠανο οχροεοίαᾷ 16 8901 (650. 566 1 Τ᾽ 655. 
1. 10, 2 Τμ68». 11.), θαὺ αὖ αΏΥ ταῦθ Ίο παβ ποῦ ἴῃ {πο δι οὗ οοηύεΠι- 
Ρρ]απρ {πο οχιβϑύϊηρ οτάετ οὗ {ΠΙπρβ α5 Ῥοτπιαπεηί{. ΕῸΣ {πο ρῃταβα 
ἐν ἐσχάταις ἡμέραις, ΟΡ. 2 Εεῦ. ΠΠ. 8 απᾶ ὅπᾶς 18: απᾶᾷ 566 ποίθ ΟἩἨ 
1 σαι τν. 1. 

ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί, τυ11{ επδιιε ἰγοιιῦίεβοπιο 1ἴπιες, Β6ΒΒΟΠΡ οὗ 
{718] ἤθη 1 ν]] Ὀ6 Ὠατᾶ {ο Ἱκαερ πο ραίῃ οἱ ἀπίγ. χαλεπός ΟΠΙΥ 
οσοσιΤΒ αραῖπ ἴῃ Ν.Τ, αὖ Μαΐί. νΗ1, 28 (οὗ «Βεχορ) ἀεπιοπῖαβοβ). 

2. ἔσονται γὰρ οἱ άνθρωποι κ.τ.λ., 707 πιο ιοί ὖε ο. 5ο. (38 {86 
ῬτΘβ6ΠοΟθ οὗ {πΠ6 αγΙοΙε ΠΕΝ Β) ο ρεπετα]λίγ οἳ Ἠ6ῃ, Πο ΠΙΕΠΙΡΘΕΥΒ 
6εΠΘταΙ1Υ οὐ {πε ΟΠτίβΙαη οοιηπηαΠΙ{0168. Το α]οσίίνας πΥΙοὮ ΓΟ11ΟύΥ 
αγθ ποὺ αγταγεᾶ 1 ΘΗ οχαςί ]ορ1ο8] 5εαπθπσθ; Ὀαΐ, πΘΥ6ΤΥ{ΠΕΙΘΒΕ, 88 1ἢ 
06 Βοιηθν δῦ πηῖ]αΥ οβία]οραθ οἵ Ώοπῃ. 1. 29---51, οοπηεχίοη ΤΠΒΥ Ῥθ 
ἰτασεᾶ Ῥεύνεεπ οεγίαϊπ οἵ {πο νίοθβ πΥΠῖοΏ 806 εηαππετα{αᾶ. 

φίλαυτοι, Ίουογ5 οἱ δεί. ΤΠπῸ ψογὰ ἄοθβ ποὺ οσοι ο1β6ι’6γθ 1 ἴμθ 
ΤΙΧΧ. οὐ Ν.Τ. Τὴ ἄτοε]ς ἠιοαρΏί οἵ ΑΠ ΘαΥΙΕΥ ἃρ6 φιλαυτία Ὠαᾶ 8 
ροοᾷ 56η86, απᾶ γ88 οχρτθββῖνο οἱ {πο ϱβο][-ταβρεοί ΠΙΟ ἃ σοοᾷ πΙ8Π 
Ἰμῶβ Γοχ ΠΙΠΙΡΘΙ (566 Ατὶβίοΐ]ο Νίο. ΕἸ]. τς. 8. 1). Βαῦ ἃ ἄεερετ ΡΗΙ]ο- 
ΒΟΡΗΥ, τεοορπ]βίπρ ἴπο {αοῦ οἵ ππαη)ς Ἐα]], ἰταπςίογγθᾶ πο πποτα] 
οεηίτο οὗ ρταν]{γ ἔγοτη 561} {ο ἀοᾶ; οπος ὑπ6 β6η56 οὗ 51} 15 {ΥΙΥ {914, 
ϱο]/-τθβρεοί Ῥδοοπιθβ απ Ἱπαᾶθαπαίθ Ῥαβῖς {ογ πποτα] {Πθοιγ. Βο ΡΗΙο 
(4ε Ῥγο[. 15) 5ρεαΚ5 οὗ {Ἠοβο Ίο 816 φίλαυτοι δὴ μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἴῃ 
α βρϊτι6 αα108 Ἰ]κο ὑμπδὺ οὗ 80 Ῥαι]. 

Φιλάργυροι, 0ύ6Υ8 ο] πιοπσή. ΤΠε αἀ]θοῦῖνο οΠπΙγψ ο6ΟΙΤΒ αραῖη δ 
ΤιάΚο χυϊ. 14. 8566 ἴ]θ ποίθ ΟΏ φιλαργυρία, 1 Τϊπα. νἱ. 10. 

ΡΑΡΤ. ΕΡΡ. 1 
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ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, ὑοαεί[ιῖ, ια], Ἴιο Γοσπηοτ {θγπι τοίοτίης 
ϱροοῖα]]γ {ο 1οογᾶ», ἴ]ιο Ἰαΐΐετ {ο {]οιι]ιίδ. ΤηΠο πψοτᾶβ ατε οοπρ]εᾶ 
ΑραἰΏ ἴῃ ὑπ οπία]οραθ δὖ Ποιὰ. Ἱ. 50 (4150 Ὦγ Οἶεπι. οι. ὃ 16); 
Έτοπο] (γποπή/πις ὃ 99) Π85 απ αἀτηϊταβ]θ 68β8αΥ ΟἹ {Π6 ἀἱῄεγεπος 
ῬοδίπθαἨ {λθπα, πα ΟἨ {1θ πβασο οὗ Ῥοίπ νοτᾶς ἴῃ ἄτεεκ Ηθεταίττο. 

βλάσφημοι, γαἱζεγε, ΟΥ̓ 6Υ1]-ΑΡΘΒΙΘΣΑ, 1 τ6[οΓΘποθ {ο {]εῖτ Γ6]]1ού ΠΊ6Π 
Τ8{Ἠ6Υ {Παη {ο ἄοᾶ. ΤΗϊ5 15 {πο τορα]αχ {ογορ οὗ βλάσφημος απᾶ {Π6 
οοσηκ{θ πγοχᾶς ἴῃ {ο Ῥαδίοτα] Ερίβί]ες. 

γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀἱδοῦεᾶίεπί {ο Ραγεπ!8,  οπΏατασῦετϊβί]ο 8150. ΠΊΘΗ- 
ὑἱοπεᾶ ἴῃ Ἠοπῃ. 1. 90. ΟΡ. πΏαϊί 5 Ῥαα] Ἠαά βαῖά αροπί ἀπίγ {ο ἃ 
πΙάοπεᾶ ρατεηπί 1η 1 Τΐπῃ. νυ. 8. 

ἀχάριστοι, το(]ιοιέ ϱγαἰἰίιιᾶο. ΤΗΙ5 {ο]]οσς παατα]]γ ἔτοπῃ {Π6 ]α56 
πηθη{οπθᾶ οἸατγασἰεχῖςβίϊῖο, {ΟΥ πο Ῥ]ασ]κορί ἔοτπι οὗ Ἱπρταζίαᾶς 15 {παί 
ΠΟ τερπαᾶϊαί{θς {ιο οἸαῖπα οὗ ΡαγεΠ{5 {ο τεβρεοῦ απᾶ ορεᾶίεποθ. Τ]α 
αἀ]εσίίγε ἀχάριστος ΟἨΙΥ ΟΟΟΌΥΒ αραῖπ οΏος ἴῃ Ν.Τ., αὖ ΤΌΚΘ νυἱ. 9δ. 

ἀγόσιοι. βθθ ποίθ οἩ 1 Τίπι, 1, 9, 

8. ἄστοργοι, 1011]ιοιέ παίιιγαῖί α[εοίίοπ; ἴπε αἀ]θείίνο οπΙΨ Ο6ΟΙΤΒ 
Ἠθγο απάᾶ ἴῃ {Π6 ρατα]]ε] οαία]οσαθ Ἠοπ. 1. 91. 

ἄσπονδοι, ἐπιρίασαῦϊο. Το πιοτᾷ ἆοθεβ ποί οσο ασαῖπ ἴῃ {Π6 (Τθε]ς 
Ρ]1Ρ]θ (16 15 Αη Ιπετρο]βίίοη ἴῃ Ῥοπι. 1. 91), Ὀαὺ 15 γεαπεπί ἵπ ροοᾷ 
αΠἴΊΟΥΒ, 

διάβολοι, εΙαπάεγετε, ΟΥ 181566 8Ο0186ΥΒ. 3966 οη 1 ΤΠ. 11. 6, 11. 
ΤῊΘ πιαχρῖη οὗ {π6 Α.Υ. βασσοβί5 Ἠθτο απηᾶ δὖ Τή0. 1. ὃ ἴπο τεπάρθτῖηρ 
ἐπιακεζραίες,) 1.6. «ἴοβθ ῈΟ πιακο Ὀαϊίς ΟΥ σοπ{σπιέίογιδ.᾽ 

ἀκρατεῖς, ιυἱέΠποιι εεἶ/-εοπ{γοῖ, 1Ώ ἴπε πυιᾶεδῦ 66Π56, Ῥαΐ ΤΟΥ ρατ{ίοι]- 
1ατ]γ ἴῃ χοραχᾶ {ο Ῥοᾶ1]γ Ια8ίβ. Τηε αἀ]εοίῖνο οΠ]γ οσσατΏ αραϊη ἴῃ 
{πο ἄτοθεκ ΒΙ0]9 δὖ Ῥτου. κχν. 20, Ῥαΐ δύ Ῥαπ] βρεΒ]5 οἵ ἀκρασία ἴῃ 
1 0ο. τῇ. ὅ Επᾶ ππθ Ώανο ἐγκρατής ἴῃ ΤΊ. 1. δ. ΤΠ ἀκρατής 15 ἀϊβίίῃ- 
συϊθηραᾶ Τοπ {Π6 ἀκόλαστος ΟΥ ἀειρεταίο Ῥτοβίραία, Ὦγ {πα οἴτοππῃ- 
βίαποο {παί Ἠο ποι]ά 11Κ6 {ο ἆο ναί 15 τὶση{ ρα Επᾶβ ἰοπιρία[ίοπ {οο 
βίτοης {ΟΥ Ἠϊπ, Ηθ 15 ψοδα]κ απᾶ οα511γ 164, ἃ πη8η ὙΠῸ ππὶρηί νγε]] 
58. οὗ ἨΙπηβε]{ ““Ὑ1ᾶ60 ππε]ΙοΓα ῬτοβοςΠπθ, ἀείετίογθ β641Ο5. ἢ" 

ἀνήμεροι, /εγσο. ὙΠῸ ποτὰ 15 ἅπ. λεγ. ἴπ {πε Ν.Τ, απᾶ ΤΧΧ. 

ἀφιλάγαθοι, ευἱέποινε ἴουε Π0Υ ἰ]ιε φοοᾶ. ΤῊ ποτὰ ἆοθβ πού Β6ΕΠ1 {ο 
οσο ΘΙΒΘΏΘΥΘ ἴῃ χθες ἨΜεγαίπχα, Ῥαῦ πε παν φιλάγαθος (Τ15. 1. 8) 
ἴῃ Υ 154, ντ. 22 απᾶ 1η ῬΗ]]ο, 

4. προδόται, ἰγαίίογε, 5ο. ἴχθβοπετοιβ 1π ὑΠ6 17 ἀεα]ίπρς τ ἢ {λαῖτ 
1611075. ΟΡ. Ίμαχκο τι. 16, πετ ιο ποτά 15 πβοᾷ οἵ Φπᾶδ8, απᾶ Αοΐς 
να. 62. Τὸ 15 ποῦ ΠΕΟΘΡΒΑΥΥ ἴο ΒΙΡΡΟΡΘ ΑἨΥ τείεχεηοθ {ο πο Ῥείταγα] 
οἱ {ε]]ου ΟΠτΙβαηΒ 1Ππ 0πιθβ οὗ Ῥογβδαοι{ΙοἨ, 

προπετεῖς, Ιιεαᾶδίτοπᾳ; ΟΡ. Αοΐς χὶχ. 80, 

τετυφωµένοι, ὑεροίίεᾶ, ἃ ἴοτπι οὗ οοποεῖς ὙΠΟ 15. ο[ίοη «αοοοπ]- 
Ῥαπ]οᾶ ὮΡΥ Ἠαβίγ απᾶ Ἠθαάβίτοηρ δούϊοη. 8366 οὐ 1 Τϊπι, 1, ϐ, 

Φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι. Ῥοί] νοτᾷβ ἃ16 ἅπ. λεγ. ἴῃ πο Ν.Τ. 
ΑΠ φιλόθεος 4οθβ ποὺ οοσαχ 1Π ὑπ ΤΙΧΧ. Αίἴίοι Γαἰβίαίπ ον οΟΤῃ- 
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γηϑηΐαύουβ Ίανο οπι]ζοᾷ {ο οἷ απ Ιπίογαβϊησ Ῥραγα]]θὶ ἔτοπι ῬΗΙ]ο 
(ἄς Αογίο. ἃ 19), φιλήδονον καὶ φιλοπαθῇ μᾶλλον ἢ φιλάρετον καὶ φιλόθεον 
ἀνὰ κράτος ἐργάσηται. 

δ. ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, λαυύῦιρ ἴ]ιε ἔογην ο φοϊΐπεβ. 368 
ου 1 Τ1πι, 11. 2. 

µόρφωσις 15 8δῃ αΠεοίαβοη οὗ, ΟΥ̓ αἴπηϊπς δ, ἴἩθ µορφή οἳ ποάἩπαβς, 
Ῥαΐ πού ἴ1ε µορφή 19βε]ί (ορ. Ῥοπι. 11, 20). µορφή 15 ὑπαῦ νΏ]οὮ τηαπ]- 
Γοβίς {πο 6556Π06 οὐ Ἱπψαχᾶ παίατο οὗ απγ{Πῖπρ (566 ΕΠΙ]. 11. ϐ) ας 
ορροβεᾶ {ο πο σχῆμα, ἴλπο οαὐναγα {88ΗΙοΠ οι Ῥεατίης; ὑΠ|5 {Πο βεπη]- 
Ῥᾶσαπ {θασμενς οἱ {ο {πίατε π]] ποὺ Ἠανο. ΤῊ ΙΠΠΕΙΑΠΟΠΟΙΥ ἐΠίπρ 15 
ἐπ {παν Ψ1 α[εοῦ {ο πᾶν 16, α]ίποαρΏ ΠΟΥ Ἠανε τεριάϊαίεά 105 
Ῥούψεγ ΟΥ̓ΘῚ ἴπα Ἠεατό απἀ 1116 (Τ10. 1. 16), πλετεϊῖη 15 {πο τα] ΠΠΙᾳ116- 
655 οὗ {π6 («οβγεα! (1 ον. 1ν. 20). Έοι {8 τιδ8 οὗ ἀρνέομαι ορ. 1 ΤΊ. 
ν. 8. ; 

καὶ τούτους ἀποτρέπου, /Υ0πι 1]ιοθαο ἴπιγπι αιωαγ; Όλα καί 845 ἴοχοα 
απᾶ βρθοἰα]Ι{Υ ἴο τούτου. ΌΡρ. 1 Τϊπι. νἱ. 20 πὝηεγθ ἐκτρέπομαι 15 δρᾶ 
ἴῃ ἃ 1] οοπ{εσ{; ἀποτρέπειν 18  ἅπ. λεγ. ἴῃ πε Ν.Τ. ΤῊ ἱπ]αποῦῖοη 
βΏενγς ὑπϑὺ {Π656 οοτταρίίοης οὗ {πε (οβρε] Ἱπετθ ποῦ ΠΙΘΥΘΙΥ οοΠ/ίεΠ- 
Ρρ]αίεά 85 αὐοταί ἴο 811586 η ὑπ {αίατο, Ῥαῦ 88 αἰτεβᾶγ α Ῥτοβεπύ ἆαἨΡεγ. 
ΙΒ 15 οἰθαχ]σ ὈτοιαρΏί οαὖ Ὁ. {πε ποχύ οΙ81159 ἐκ τούτων γάρ εἰσιν κ.τ.λ. 

6. ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας, Ί0]ιο ογοερ ἰπίο Ἰιοιβο. Τηο νοτᾶ 
ἐν δύνοντες 15 α ἅπ. λεγ. ἴῃ Ν.Τ.; αὐ πο Πᾶνα παρεισεδύησαν ἴῃ ὅπα8 4. 

αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια, 10]ο ἴαλε εαρίΐυε 5 Ί0οπιει: ια 
ἀἰπαϊηι{1νθ {οΥΠ1 εκρτθββίης οοηζθΥΗΡύ. αἰχμαλωτίξζω 15. ῬΘΆΪ]ΠΘ; ΟΡ. 
Ῥοπι. νι]. 28; 2 Ο0Υ. Χ. ὅ, απᾶ 56ο ογ]1{σα] ποίθ. 

Τὸ πᾶ Ῥεεη βασροςίεά {παί {5 οπατασίετὶξ{ϊο οἵ {πο ἴ81586 {εαςοΠοετς 
Ροϊη{β {ο {παίτ δῦ πὶ ἢ {πο ἸΙαΐει ποβιῖο Ἠετείίοβ, ΑΠΠΟΠΡ ΠΟΠ 
ΝΟΊΠΕΏ Ῥ]αγεᾶ απ Ἱπιροτίαπί Ῥρατῦ, Ῥαί (85 παβ ποίῖοθᾶ 1οηρ ἃρῸ Ὦγ 
6Υ9Π19 ἢ}. αἆ Οἱεδίρλοπίεπι 198. 4 ἴῃ α Τ6ΠΙΔΥΚΕΡΙε ρ8β88Ρε) {}15 15 ἃ 
{θα{ττο οἳ 811 Πετείῖοα] ΘΥΡἴΕΠΙ5 απᾶ Ίας 105 τοοῦ ἆεερ ἄοπη 1Π ΠΙΠΙΒΠ 
ηβίαχθ. ΊΟΠΊΘΗ, 6875 Ηοοκοτ, «απο ἀθοππθᾷ αΡί6εΥ {ο 861γε 85 ΙπβίΥή- 
ΤΙΗΘΩ{Ρ αηΠᾶ Ἠε]ρ8 1η 0ο 68156. ΑγΡί6Υ ΠΥ ατα, {Ἡτοιρ]ῃ {Π 6 Θ8Ρ6ΥΠΘΒΑ 
οὗ ἰπαῖγ αΠεοίίοη, ἴ]αῦ πια]καῦἩ {Παπα, πΥΠΙοὮ ΒΥ ΒΟΕΥ6Υ {ΠεγΥ ίακα, 
ἀπΙσεπί ἴῃ ἀταπίηρ εΠαῖτ Ππβδραπάς, οἩΙ]άτεη, βουνϑηΐβ, {τη 5. απἆ 
811168 {πθ 6αππο πα; αρίθΥ {ητοισ]ῃ {παῦ παίττα] ΙποΗπαίΙοη ππ{ο ΡΙΐΥ, 
πηΙοἩ Ὀτεθαείη ἴῃ {Ἠθπῃ ἃ σγθα/6γ γραᾶίηθβς {Παπ 1Π ΙΠΘΏ {ο Ὀ6 Ῥουη/{]- 
Γα] ἰοπατᾶ 61} Ῥτεβοβθτβ πο βου παπό; αρίετ {πτοαρῃ βαπᾶχγ 
ορροταπ]δί6Β, π/ἩΙο] ΠΟΥ εβρεσία]]γ Ἠαγο, {ο Ῥχοσιτε οποοπταρεηεη{ς 
{ο ὑμὶν Ῥτοίητεη; ΒΠαΙΙΥ αρίετ ἐγ τσ ἃ βἵπρα]αχ ἀε]Ισηί ΠΟ. {Πεγ 
ἴακο ἴῃ βἰγίηρ ὙΘΥῪ Ίαχρο απά Ῥατίισα]αν 1Πήε]]Ισοποθ, ΠΟ 811 ηθαΥ 
δουὺ ἔπεπα βίαπᾶ αΠεοίεᾶ 8 οοποθγηϊηςρ ὑῃ 8 58η1Θ ο8159)) (Εσοῖ. Ῥοϊ. 
Ῥτείασο 111. 18). Απᾶ 80 ἃ ῬγοροππᾶςΥ οἱ ποτε] ορίπίοηβ ο{ί6θη ρ8ϊΠβ 8 
Ἠεατίηρ {Πτοιρῃ Πανίηρ Πτοί αἰίτασίθᾶ ἴ]ιο αἰϊοιίίοη ΟΓ ΨΟΠΙΘΗ. 

σεσωρευµένα ἁμαρτίαις, Ἰαᾷστι ποζ(]ι εἴπιδ; απᾶ 50 ἴλπεγ τεβᾶ!]γ ϱῖνο 8η 
68Υ [ο ΔΠΥ ΙΠΙΡΟΒΙΟΣΥ ΥΠΟ γη] Ῥγοπαϊβο ὑπ 61 6856 οὗ 6ΟΠΒΟΙΘΠΟΘ; ἴΠθΥ 
βθεκ Ῥθᾶοθ ἴῃ βρύα] ἀἱβδειραίίοη. ΤῊ νετῦ σωρεύειν ΟἨΠΙΥ Ο6ΟΙΥΒ 
οηςο βραῖῃ ἴῃ Ν.ΤΈ., τη Ῥοπι. κ. 20 (ὦ αποἰαΒίοη {Τοπ Ῥτου. καν. 29). 

{ο 
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ἐπιθυμίαις ποικίλαις, {π|ὲ5 ο) αἲῖ Ἰεπᾶς, Ιπο]αᾶῖπρ ποῦ οη]γ πο ἀθςίγοβ 
οὗ {ο Π6ΡΗ, Ὀπύὺ ιο παπάοετίπςρ απά τπιςοϊιρΗπεᾶ πιονεπιεηπίς οὗ ἴ]α 
ΕΡΙΤΙ6. ποικίλος ἀοεξ πού οσσοιχ ἴῃ δύ Ῥαπ] οπί{βιᾶο {πο Ῥαβίοτα]ς (ορ. 
Της, 11. 8). ΤπΠε Χ.Τ. πιοαπῖηρ οὗ {ο ποτᾶ /«νατίεᾶ, “πιαπ]{ο]ᾶ” 18 
ΠΠ]ΠΟΥΠ {ο ε]αβδβῖσα] «τεεκ, πΠθγο 1ὖ βρπῖβεε «οἰαθοταίθ,) “οοπαρ]]- 
οαζεᾶ. 6ο Ἡοτί οἩ 1 Ῥεύ. 1. 0. 

π. πάντοτε μανθάνοντα, 696’ Ἰοαγπίπα; ὉΠΟῪ απο 11] οἵ πιοτριᾶ 
οπτΙοβ1{γ. 

μηδέποτε. Τ]ο ὑεπάσπογ οἵ {116 Ἰαΐει Ἰδῃησυδρθ (56ο Β]α55, ἄταπιπιαγ 
οἱ Ν.Τ’. ἄτεείι, ὃ δ. 5) 15 ἴο 6ΠΠΡΙΟΥ μή ταῖ]αχ {απ οὐ, απᾶ οβρεοῖα]]γ 
τὴ {ο Ῥαχ[οϊριθ. Ἠεποο ψ οαηποῦ Ι4Υ αΠΥ 5ίθ6β ΟΠ ἴ]πα 
οοπά1]οπα] πορα(ῖνθ μηδέποτε Ὀοῖηρ αβδοᾷ Ἰετο 1ἢ Ῥ]ασθ οὗ οὐδέποτε. 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, {ο α Ἰωιοιρίεᾶφε οἱ ἐΐι6 γι]; 568 ποίβ ΟἨ 
"σπα, αι. 3. 

ἐλθεῖν δυνάμενα, ἴἨΠα6γ 816 τθα]1γ απαῦῖε {ο ραῖπ {Π6 ἱπίἩ, {ο βαοἩ ἃ 
εἰγαῖς Ἠανο ἴπεγ Ῥγοισηίῦ {Πδιηβε]νθΒ. ἘΤμεῖν ΒΡΙ τι] βοηςο 15 ἀπ]]οᾶ, 
(πτοισΏ ΟΥΕΥΠΗΠΟἨ οπτΙοβΙῦγ 58 {ο ἴπο βο]αίῖοα οὗ ππρτασίίσα] Ρτο- 
Ῥ]οπις οὗ βρεσπ]αἰῖνο {εο]οργ. 

1 18 πὸ ποπᾶος ἐμαέ ἐ]ιεῖν βΠΙΥ ἀῑεοῖρ]ες οαηποί αχγῖνο αὖ ἃ ρογ/[εοί 
Κπον]εᾶσε οὗ ἴπο γα, συ] ἐΠεῖτ ἴα]56 {εασ]οτς πηθΠβίαπᾶ. Απᾶ 
{ηθρο Ἰαΐΐει Ὠαᾶ ῬτοίοίγΡος ἶπ {πο εατ]αεΥ ἨΙβδίοχγ οἱ [5786]. 

8. ὃν τρόπον δὲ ᾿Ιαννῆς καὶ ᾿Ιαμβρῆς ἀντέστησαν Μωῦσεῖ Τον 
Ιἶᾷ6 α8 «απιοδ ατιᾷ «Γαπιῦγεξ ιοἰέ]ιείοοᾶ Ἠοβεε. ἸἈΠπείμοτ 80 Ρατ] ἀεγινεᾶ 
Ώιθβο ΏβΠΠθς ὙΠΟ Το ρίνεΒ {ο ἴπο Ἐργρίίαη πιαρϊοίαπς πο εν (]]- 
βἰοοᾶ Μοβεβ’ (Έχοά. νι. 11, 22) ἵτοτη νυ θη ἐγ δα 010} ΟΥ ΕΓΟΠ1 ΒΟΙΘ 
Ῥοοἷς ΠΟΥ͂ ]οβῦ {ο 8, 16 15 Ιπιροββίρ]θ {ο 580. Οτίρεη Ἠε]ᾶ (ἵπ Μαιὲ. 
5 117) ειαί Ἠε πας απούϊηρ᾽ ΓΓοπα Αη ΑΡΟΟΙΥΡΠαΙ ποτ] οπ(1]εὰ Ιαπιπες 
οἱ Μαπιῦγας 1ἱ0εν (566 οτΙδ. Ποῦθ), ΨΠΙΕΠ 15 Ῥτοβαβ!]γ {πο Β4ΤΠθ ἃ5 ἃ Ώου] 
ηοΟ Ίοημροχ οχίαη{, οοπᾶεπηπεά ἴῃ πο ἀε]αδίαπ ἄθοτοο οὗ 494 ππᾶεγ ἴ]ο 
{1016 Ροεπίἰεπίία Ιαπιιαο εἰ ἨΜαπιυγαα. τε παπθβ 8.6 Γοππᾶ 1ηΠ ἴ]ο 
Ταχραπι οὗ άοπαίπαη οἩη Ἐικοᾶ. νυν. 11. οενίδῃ Ἡασσαᾶοίη 4150 ἆἀθ- 
βογιραᾶ {πεπα 85 80ΟΠ5 οὗ Ῥα]ααπα, 0 οἶίπον ρετὶβ]θᾶ ἴῃ {πο Πα 868 
ΟΥ̓ ΤΟΥ ΚΙ]]εά 1Π {6 ὑππηα]{ α[έεν {Π6 ερἰδοᾷο οὗ {ο σο]άση σα]. ΤῈ 
ΏΘΙΗΘ 18ΏἨΘΒ πηθοίβ 15 ΒΕΥεΥα] 6πηθςδ. Ἐ.σ. ΕΙΠΥ (Ηἱει. Ναι. χχχ. 1) 
πας “Ἑπρῦ εἰ 811 [αοβίο α Ἠοςο οὐ Ίαππο οὖ Τοίαρε αο Ταάαείς ῬεπᾶεἤΕ, 
564 τη] 015 τη] 1θάβ ΔΉΠΟΥ Ῥοβέ Ζογοββίχεπι.”. ΤΠ ἴπο βεοοπᾶ 
ορηίατγ Αρια]εῖας (4γοῖ. Ῥ. 644) ἴῃ Ἰ]κο ΠΙΒΏἨΘΥ ἨΠιΘΠΙΙΟΠΒ ἨΜοβθς απᾶ 
/αηπ6ς ἃ5 Μαρσῖ νο Ινεᾶ α{ίοιτ Ζοτοαββίο, 

οὕτως καὶ οὗτοι ἀγθίστανται τῇ ἀληθείᾳ. 80 ἆο ἴ]ιεβε αἶδο ιοζ11ιδίαπιᾶ 
ἴἶιο ἐγ. γε οπἩ Ἠ8τᾶ]Υγ ΊαΥ βίγθβς ΟΠ οὕτως 5 αβοτῖβῖης {ο {πο {α]βο 
ίΘ8ΟΏΘΥΕ ῬτοείθηβΙοη 0ο πηαρίσα] ατίβ ΒΙΟ] 85 πο Ἠσγρίίαη πιαρῖ Ῥτας- 
{1564, αἱ Πποαρ] γόητες οὗ υ. 18 παϊρη{ βαρροτί {πμ ν]θ;ν. ἀνθιστάναι 18 
τιβθα οἱ Ἐ]γπΙΒΕΒ {6 ΒΟΥΟΘΤΟΘΙ [ἢ α βΙηῖ]αχ οοπη{οχύ ἴῃ οὐδ χΠ]. 8. 

ἄνθρωποι κατεφθαρµένοι τὸν νοῦν, ιοπι οογγιρἰοᾷ ἴπι ἐ]ιοίγ πιπᾶ. 8.866 
ο 1 Τϊπα, νὶ. ὅ. καταφθείρειν ἵδ ποῦ [οαπᾶ οἱδεπ]οτο ἴῃ Ν.Τ., θα 15 
Αα ΤΧΧ, ποτᾶ, 
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ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν, γεργοῦαίοε «οπιεογπιύι {16 Γαΐ. Ἐν {116 

ῬΏχαβε περὶ τὴν πίστιν 566 ποίθ οἡ 1 Τϊπ, 1. 19. ἀδόκιμος Νο Πδᾶνθ 
ασαίη τη ΠῚ 1. 16: ορ. ποτα. 1. 28: 1 σι: ΙΧ. 927; 2. ον. κ. ὅς; {Ὁ 
ἰβ ἃ ἱαυουσγιύθ ποτᾶ σι δύ Ῥαα]. Ῥεο οἩ 1 ΤΊ). 1. ὅ. 

9. ἀλλ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον. Δοίιοιδίαιαίπιᾳ (ιοί 5]ιαἱὶ 
ποῖ ππα]ιο {Ὁ Π|6} ῬγΟ 4688, Ώεοβιιδο ἴπο ΠοΙοΥΠΘΡΕ οἳ ὑΠ|61} ῬγοίδΠΡΙΟοΠΒ 
15. αρεεᾶ!1]γ ἀἱδο]οβεᾶ. 8.66 11. 10 δθονϑ. 

ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν κ.τ.λ., 707. ἐ]ιεῖγ βεπδεῖέδ» Γοἱζψ, Χο. ἄνοια ΟΠΙΥ 
ΟΟΘΌΥΒ 1η Ν. Ῥ. πεταο δηᾶ δὖ 11 νἱ. 11. 

ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, 5Παἷΐ δ6 ορεπῖη πιαπ{]εδί ἰο αἰϊ. ται ηνιιδύ 
Ρτονα1] ἴῃ μπα επᾶ, απᾶ Ιππροβίατο οὐπηοῦ Ρογπιαπεη{]γ ἀθθεῖνο. ἔκδηλος 
ΟΠΊΥ οοοατ5 ασαίπ (Ν.Τ. απάἆ ΤΙΧΧ.) ἴῃ ὃ Μαοο. 111. 19, νἱ. δ. 

ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο, ΕΥΕΠ 88 ἴπε {ο]1γ οὗ ὑπ6 Ἠσγρίίαπ πιαρίοΙαης 
Ῥεσαιπς ππαη]{εςί αἲ Ιαδῦ; ορ. Ἠχοά. τι. 18, 1χ. 11. 

10-14. ΤΊΜΟΤΗΥ 15 6ΟΟΜΜΕΗΝΡΕΡ ΕἘΟΒΕ  ΗΙΡ ΤΙΟΧΑΙΤΥ ΑΝΡ ἘΝΟΟὉΠΑάΡΟ 

πο ἘΝΡΤΌΗΒ. 

10. σὺ δὲ. Βιιΐ ἐ]οι; 56. ἵπ οοπίταδς ΜΙ πο ταρατίΙθβ οὗ ο 
ἑτεροδιδάσκαλοι. 

παρηκολούθησας, ἀῑαδί Γο]οιυ. ὙΠῸ ροαγῖοοῦ παρηκολούθηκας ὙΈΆΪΟΙ 
15. τθιᾶ Ὦ}γ 8ΟΠ16 ϑαύμου 165 (566 ον. ποίθ) σοῦ] οἱεατΙγ Ιπᾷ]οαίο ἃ 
εοπἰίπιιαἰ Το] οί οὗ δὲ Ῥαα]; Ὀταί πο αοτὶβύ ἆοοβ πού εχο]ιάο {Π|5. 
Τη ἴμο Ν.Τ. ἴῑο αοτῖςί 15 [τα ΘΟ] αβεᾶᾷ πΠεγο {1θ δοίϊοῃ 15 ποί 
οοποεϊγεᾷ 85 ἐογππϊπαίθᾶ, αηά πνποθγο ΟΙαβεῖσα] ἄτοε]ς ποι]ά Ῥτοείει {πα 
ρετ/{αοῦ, 6.5. Με. κχῖῃ. 2: Ματ] 11]. 21. 

μου τῇ διδασκαλίᾳ, 3 ἀοοϊγίπε; 566 ποῖθ οἩ 1 Τσι. 1. 10. 

τῇ ἀγωγῇ, οοπᾶιαί, πι8ηπθς οἳ 19. ΟΡ. 1 Οοτ. ἵν. 17 πηετο 10 18 
ρα]ὰ οὗ Το ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς µου τὰς ἐν Χριστῷ. ΤΠΘ 
πιοτὰ ἀγωγή ἄοεξ πού οσο εἱβεγ]Ώετο ἴῃ πο Ν.Τ., ραί 15 {οαπᾶ ἴῃ 
Ἠβί]οτ 11. 20 απἆ 2 Μαοο, ἵν. 16 ἄο. 

τῇ προθέσει, ριιγ70ο86. ΤΗϊ5 ΜΟΥ 15. αἱπαΥ5 αϑθα αἱβονΊιογο ὮΥ 
Βΐ Ῥατ] ἴου {Π6 Ῥαγροβββ οἵ αοἂ (ορ. 2 Τΐπι. 1. 9); σι [Π6 αϑᾶρθ Ἠθτα 
ΟΡ. Δοίβ χῖ. 29. 

τῇ πίστει, Γαζ(]ι, 1.6. ἵπ [π6 γηιὰρςῦ 5686, ᾿ηα]οαύϊηρ Ἠῖ5 αὐθίιᾶο {ο 
{86 ΟΠτιςίαη τεΥοε]αὐΙοη ΡΕΠΕΤΕΙΙΥ. 

τῇ μακροθυμίᾳ, ἶοπ-ειιῇεγίπς, 1.6. ποῦ οπ]γ ἴῃ τοβρεοί οἳ {8 {15ο 
{εαςο[οΥβ, Ὀαέ 1π τεβρροοῦ οὗ σοι] απ α[Πϊοβίοη οὗ ετετΥγ ΚΙπᾷ; 590 
ποίο ον 1 Τη. 1. 16. 

τῇ ἀγάπῃ, ἴουα, ἰϊπουὺ πΥἩΙοὮ μακροθυμία νου] Ῥο Ιπιροββίρ]α; ορ. 
ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ (1 Οον. κ, 4). Έοι ὑπ ἨΙβίοιγ οὗ ἴμο ποτᾷ 
ἀγάπη 5866 ποίθ οἩ 1 ΤΊ. Ἱ, ὅ. 

τῇ ὑπομονῇ, Όγαυε ραΐϊεπσο. 3966 οἩ 1 Τϊπι. νἱ. 11, σου ὑπομονή, 
5 Ἠθγε, Το11οπ5 ἀγάπη ἴῃ απ ϱΠπΠΙΘταΙοη οἵ ΟἨτὶβίαπ 6Γ8068, απά 
8ἱ6ο ποίο οὐ Τιῦ. 1, 2. ἜΤπο οοπβάθηί 885άχαΠος τ] ὙΠΙΟἩ {πε 
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ΔΡροβί]ο πετο οΙαΙΠ1Ρ {ηοβο ῥταςθΒ 88 15 οΨΏ 15 ἴῃ πιαχ]κοᾶ οοπίγαβὲ ἢ 
ἴλε Ίβηρπασε οὗ ΠαταϊΗγ νΥΠΙοἩ Π6 τι565 αὐοιί Πήπηδε]Ε ἴῃ θαυ ον 1οἱ{ογβ 
(586 οὐ 1 Τϊπι. 1. 16): Ῥαΐ 16 τησβῦ Ῥο τοππεπηθογοά ἴλαῦ Ὦο 5 Ἠθγθ 
Νγηίησ ἸΏ] βἱρῃί οὐ ἀεαίμ. Τποτο ο8η ΠΟῪ ΡῈ πο {ἐποασ]ί οἵ 
Ῥομβέϊης ος Ῥγϊᾶθ; Ὀαί ὙΠ Ἠϊ5 6γες Εχοᾶ οἩη ἐῃ6 οὔόονῃ ]αἱά τρ Του 
Ἠϊπα δὖ {ιο οπᾷ οὗ Ἠϊ5 οοι15ο (ἵν. θ---8) 1 βΡοαΚκς {ΤαπΚΙΥ οἂαὐ οὗ ῆῖ5 
εχροετίεηος {ο Ηἱ8 6οἩ ἴῃ {πο Γαλ αὈοιαί ο ρτασθς γΥπῖος ἃ ΟἨτ]ςία 
αΡοβί]ο πιοβί ΒΟΥΘΙΥ πηθεᾷς. 

11. τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, Ῥεγδεειξίοπς, φιι[]ογίπῃς, νυ ΠΟ ἢ ἐπ 
ΠΙΘΩΊΟΠ οὗ ὑπομονή Ἠ88 βιρρεδίεἀ. Ἡο ἀνοα]]ς οὰ ἔπειπι ρατοπ{]θί]- 
οα]]γ ἵπ {815 απᾶ {ῃ6 πεχί ευρο, 

οἷά μοι ἐγένετο, 816 }} α8 Ὀε[εῖῖ πιε; Το οη]γ ϱἱνοβ Π]αβίταίίοης, 85 10 
Ν6Υ6, οὗ δῦ ἃ ΟΠ υἸβύϊδη αροςί{]ο μ85 {ο εχροοῦ, 

ἐν ᾿Αντιοχείᾳ κ.τ.λ. Πὶ Απιϊοσ]ι (5ο. οἳ ῬΙβιαϊα, Αοὐβ χη. 60), ἐπ 
Τοοπίμην (ΑοῦΒ χὶν. 2), ἔπ Ιη/5ίγα (Λοίς χῖν. 19). Τ]α6β8ο Ῥθυβθοι ] ἢ 5 
81ο βε]εοίεά ΤΟΥ ΙΠΘΠΦΙΟΗ, ποῦ πεοθββατΙ]γ Ώεσσιβθ ὕΠΘῪ 6 6 {Π68 γ8ὲ 
πγη]οη οἱ Ῥαα] Ἠαᾶ {ο επἀπτθ, ΟΥ {Π6 πιοδέ 8ευεγο (ἴον 6 βυ ουθα ὙοΥβθ 
ὑππρς δὺ ΡΠΙΗΡΡΙ), Ὀὰὺ Ώεσααδο {ΠΥ πετο ΘΘΡΘΟΙ ΠΥ υε]] Ίκπονπι {ο 
ΤΙπποί]γ, Νο 1γας Ἠπαδε]{ξ οὗ Τιγείτα (Αοἲς χνΙ. 2), απᾶ τη δῦ ανα Όθεῃ 
πλα{{6Υ οὗ ΟΟΠΊΙΠΟΠ {α]]ς ἴῃ {μαί ἀῑβίτιοί πει ΤΙπποίἩγ πὰ ἃ γοαί{η. 

οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα, 5ιιο]ι Ρογδεσιίοπ» αξ 1 επάιτγεᾶ, ε 5αΏρ]θ- 
ΙΙΘΗ{ΑΣΥ ο]α 186 οβ]1]1ηρ ερεοῖα] αοπ{ίῖοπ {ο {με {αοί λα! {Ππ656 ραχ[Ιοι]αχ 
Ῥεχγβεσοι{ΙοΏ5 Ὠαᾶ Όθεη επᾶατοᾶ Ὦγ Ἠϊτη, 

καὶ ἐκ πάντων κ.τ.λ. «ἁπιᾶ (γοῦ, ἀεβρίίο ἴ]ιο στοβίπεςε οὗ {πε ἆαπρεγ) 
οί ο) αἲῖ με Τ,ογᾶ (5ο. ΟΗτὶβ0) ἀεϊίυεγεα πιο. Ἀ66 ποίθ οἩ 1ν. 16. 

12. καὶ πάντες δέ, απᾶῖ, πιογεουει, αἰ. ἜῸΥ καὶ...δέ ορ. Ώοπῃ, χὶ, 28 ; 
πως. Τῇ); 

οἱ θέλοντες, 10] αγο πιϊπασᾶ, οχριοββῖης ποὺ α ΊΊθτθ ραββίπς ἀθβίτο, 
Ῥαΐ π6 οοππα] Ῥεπῦ οὗ {π6 υγ]. 

{ῆν εὐσεβῶς. ΕῸΓΣ {πο οτᾶετ οὗ ποτᾶςβ 566 {πε οτ]]οα] ποίθ. εὐσεβῶς 
ΟΠ]Υ οοἙ ΙΒ αραἶη 1η ο ἄπτθε]ς ΒίΡ]ε αὖ ΤΊ. 11. 19 (ΠΙΟἩ 566) απᾶ 
4 Μαοο. νἱῖ. 21. 8366 οἩἳ 1 Τϊπι. 11. 2 {οχ {89 πιθαπῖης οὗ εὐσέβεια πα 
105 εοσπαβ{θΒ. 

ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ, ἵπ ΟἾγ δὲ οεδιςδ, [88 5ρ]οτο οὗ {π86 ϱοᾶ1γ 119. 
ἐ]Ηΐο ἴῃ Ομτὶβί᾽ 15. {πα ρετρείιπα] {ποππο οὗ δὲ Ῥαπ]5 Ἐρίβί]68β, απἀ, 
Ἠογγεγνετ αἰ ΠΟ] ο Ῥῃταδθ ΤΙΒΥ Ῥο {ο Ιπίογρτεί, 16 15 Ἱπιροδβίρ]ο {ο 
ἀοαδί ὑπαὺ Ίο πιθαπί 1ΠΟΥΘ ὮΥ 16 (Παπ 116 Ἠνοᾶ ἴῃ οροᾷίθπορ {ο {116 
Ῥτοοερίβ οὗ ΟΠτῖςί, οὐ ππάεχ πο ΙΠῄπθηςθ οὗ {πο (οβρο] οἵ ΟΠ γί. 
Τ]ιοχο 16 ἃ ἆθερ 56Π56 1 ΒΟ πε Ῥαρασεᾶ Ῥε]ενεν 15 ἐπὶ Οιγὶέ, 
Ν1Ο 85 1ο Ιποαχπαύο σα {οο]ς Ἠπππαπ πδίατο 1πίο ΗΙπιβο]!. τ 

διωχθήσονται, 8Παϊ δε Ρεγεεσµίσά. Απ ἴῃ ΒΌΘἢ πιοππεΠ{β οὗ Ῥ6Υ86- 
Οαὐοη ἴλθ Ῥτοπαίβθ 001} ο 1608]164, μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν 
δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Μαΐῦ, ν. 10); ορ. 
1οΏἨ χυ. 20. 

19. πονηροὶ δὲ άνθρωποι, ὑτι (50. ἵπ οοη ναδὺ ΜΙ {Π868 οἱ θέλοντες 
ζῆν εὐσεβῶς) ουἱϊ πιο, ΟΡ, 2 Τ]16β8. 11. 2. 
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καὶ γόητες, απὸ ἴπιροβίοτβ, 0. ωἱραγᾶ». Τϊπο πον ἆοαβ ποὺ οσοτ 
αραῖΏ ἴῃ ὑπ6 ἄταε]ς Ρί0]6, Ῥιαΐ νο Ὠ8Υθ γοητεία ἴῃ 2 Μαοο. ΧΙ. 94 ἵπ 
{88 56η88 οὗ ΄οταβίγ ρα1]θ. [8 186 Ἠοτο 15 πο ἀοαδὺ βασσορίοά Ὦ} ἴ]α 
οοπιραχίδοη 1Π τ. 8 οὗ {Π6 ἑτεροδιδάσκαλοι ἴο ἴ]ο Ἡσγρίαη πιασὶοίαΏΒ, 
1αητίθς αΏᾶ αΠ1ρΥθβ. Τὺ σου] βεοπι {γοπα 105 οπΙρΙογιπθπί Ίγο {]αῦ 
ἴπο “866 {6ασΠθιβ) ἩΠοΙΙ 86 ἀροβύϊθ Παᾶ ἴπ Ἠϊςδ παπά ργοίορεοᾶ 
πηβρίσαἰ ατί», {ποιρ] {815 16 ποὺ ορτίαϊἩ, ΙΠΒΡΙΠΙΙΟἨ 88 γόης 15. ποῦ 
ηΘΟΘΒΡΑΥΙΙΥ εαπνα]θπί ἴο μάγος. (566 Ιπίχοᾶ. Ὁ. 11ν.) 

προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, τυἱΐ Ίπα]ιε αἄυαποςο ἰοιδαγά» ἴ]ιο 100796. 
ΤΠ18 16 ποὺ οοπἰτααΙοίοιΥ οὗ υ. 9 (ΝΠΙΟἨ 566), ἔοι Ἠθτο 16 ἵβ {πο 
ὑπίεπιδίίψ, α5 {ποτε {6 ἀί[ιδίοπι, οὗ {Ππ6 6.1} 1 15 ἵη 4πθβίΙοἩ., 

πλανώντες καὶ πλανώμενοι, ἀεσείυίπιᾳ απ Ὀείπι ἀεοεῖυεᾶ. ΤΠ6 πο 
6ΕΠΕΤΑΙΙΥ 6ο ἰοσείμετ. ΒΘ 116 αἀπηϊς {ο {Πειηξε]νεβ ὑμαὺ {Πεγ ατα 
ἀε[ρεταίθ ΙΠΙΡΟΒΊΟΙΒ: ἴμο Ῥτασίϊοο οὗ ἀεοεῖό 15 Ιπίο]εταβρ]ο ππ]6βς 16 Ῥε 
ρατί]γ ΠΙάᾶειι ἴγοπα {πο αοἴοΥ ὮΥ 5ο]{-ἀεοαίῦ. Απᾶ, ΓαΤ{ΠΘΥ, πλανώμενοι 
16 αἰτ]οῦ]γ ρανείυα, ποῦ πιἰζἷο; [Π 8 ἀεοθῖνθίβ ΤηαΥ Παγνθ {Πεπιβε]νεβ Ῥοεπ 
ἀεοεῖνεᾶ ὮΥ {πο {θασ]θιβ ὙΠῸ 5οᾶαοεᾶ ἴπειη ἔτοπα {πο πα]άᾶ]ε γγαΥ οὗ 
ἐχαίῃμ. ΟΡ. Τί. 111... 

14. σὺ δὲ μένε κ.τ.λ., διιέ, ἴῃ οοπίταςυ 10} 8411 ΒΘ, ἆο ἐ]ιοι αὐτο 
πι ἐΠπ6 ἐ]ιῖπιας ιυ)ιίσ]ι ἐιοιι παδὲ ἰοαγτιοᾷ απιᾷ ]ιαδί Όθεπι αδειγεᾷ οὔ; ἐν οἷς 
ἔμαθες Ῥεῖης {0Υ ἐν ἐκείνοις ἃ ἔμαθες. ἐπιστώθης 15. ποὺ εᾳπἱνα]επῦ {ο 
ἐπιστεύθης 85 ιο Ὑπ]σαΐο εἰ ογεᾶίία δι εἱθί ἴβ]κος 16; πιστοῦν (. ΗΧΧ. 
πγοχά ποῦ {οαπά εἰβεπηετο ἴῃ ὑπ6 Ν.Τ) 18 {ο οπυίπσε, {ο αδδιγο. 

εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες, Ἰπιοιυίπᾳ, 8 μοι ἀοβῖ, /γοπι 10]ιοπι ἐ]ιοιι 
ἰεαγπιοᾶδί ἰ]ιοπι. Ἴπεα οτισοα] ποίο 5Ἡθπς ἴπαῦ ἴπαοτθ Ὠαβ Ῥδεπ ἃ 
ἀἰνετδΙίγ οἵ οΡρΙπΙοἩ 8 {ο {μα {εβοΠοΥςδ οὗ ΤΊ Οὐ ΠΥ πΏοπα {πο Αγρορβί]ο 
Ἠαᾶ ἴῃ ἨΙ8 παϊπᾶ; Ῥαΐ 165 56επἹ5 Ῥ]αΐπ ἔχοιμ ἴπο ποχῦ Υεχςο ὑπαῦ {πο 
ΡΤΙΤΠΥΥ τ6ἴΘΥΕΠΟΘ τησϑῦ Ὃρ {ο Τιοί απἆ Ἐτηίςσε, ΤΊ οὐ γ᾽5 θατ]ορί 
ΙΠΕΙΥΠΟίΟΥΒ, αἱποιρΏ 16 15 απῖίο Ῥοββίρ]ε ἴπαί δύ δ] 1αΥ Ὠαγθ 8150 
ἰποιαρηύ οὗ ΠΙΠΙΡΕΙΕ 85 ΤΙπιοίΠγ’5 {αΐμοχ ἴῃ αοα. 

16-17. Της σβεβῬ ος ἨΠοιν ΒΟΒΙΡΤὉΕΗ. 

15. καὶ ὅτι, απ ἐπαΐ, ποῦ 'Ώεσβςθ’; ὅτι ἀεραπᾶβ αροη εἰδώς. 

ἀπὸ βρέφους, /γοπι α φαῦε; ορ. 1. δ. Τὸ παβ {π6 οαβίοπι {ο ἴθαο]ι 
16νή5Η οΠΙ]άτει πο δ αὖ ἃ ΥΕΙΤΥ δατΙΥ ασο, απᾶ {ο ομ156 ἔΠσπῃ {ο 
οοπηπα]6 ρατίς οὗ 16 6ο ΠΙΘΠΙΟΣΥ. 

τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, ἴιου, ]ιαδέ Ίεποιυπι ἐ]ιο δασγεᾷ ιυγἰἑύιᾳ». Τ]ε 
τθαά πρ (566 οὐ 1081 ποίς) 15 αποοτίαΙι; 1 νο οπα16 {πο ατθῖο]ε Ῥε[ογα 
ἱερά, Ἱν ψουἹὰ Ῥο πεοθββΒτΥ ο {ταπβ]αίο “ποῖ ἀῑᾶδυ Έπονυ 5αογεᾶ 
ει πρ, γράμματα Ρεῖηρ πδεᾶ α5 αἱ ἆομπ ν. 47, νΗ. 16. Βαΐ τὰ ἱερὰ 
γράμματα 15 ἃ απ|851- ΘΟ 108] εκρτθββδίοη 1Π ῬΗΙ]ο (γιέ. Μορ. τιτ. 89 
απᾶ Εγασπι, ἵπ Εαοᾶ. ΜΕΠΡΕΥ᾽8 εᾱ. τι. 667, απᾶ ορ. ἆο Υ{έ,. σοπὲ. 8) απά 
ἴπ οβερΏπβ (άπί. Ἐτοεπῃ. 8 απᾶ χ. 10. 4) {ον ἴπο βΒοτιρίατεβ οὗ {Π8 
ΟΙα Ταβίαπιεπ{1, απ, 6 {Πῖ5 16 Ῥογπς ἵπ τη]πᾷ, ἴπο πιαπαδοχῖρύ 
εὐοδία οι Το τά ΒΕΕΠ1Β ΑΠΙΡΙΥ Βα Ποϊθηὐ. 

1 Οὗ Οπτϊδήαπ ὦντίίετς, πο Πτδῦ {ο αΡρΙΥ ὑΠπ|5 ρίταδο {ο {πο Ν.Τ. 15 Οσπιεπί 
οἵ Αἰοχαπᾶτία (Φ4γοπα. τ. 20 ὃ 98): Π6 15 αἱ5δο π6 Ητδῦ {ο οα]] 0ο Ν. ΤἨ, θεόπνευστος 
(Φέγοπι. ΥΠ. 16 ὃ 101). 
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Τη] 15 {ο οΠΙΥ Ῥ]ασο ἴῃ πο Ν.Τ. νΊετο ιο αρΙ(Πεί ἱερός, 58α601, 
ἐπα]]οπνεᾶ) ΟΥ̓  βαστεᾷ,᾽ 5 οοηίταβἰοά ντ] Ῥγοίαπε (ὦ, απο ἀϊβετοηί 
αά]εοίῖνε 1ΤΟΠ1 ἅγιος, ἑαποίμς, «Ἠο]γ, πυΙσ]ι Ῥοϊπίβ {ο πα νοτ]κ οὗ {ια 
Ώ]νίπο ΜΡΙΤ16), 15 αρρ]εᾶ {ο Βοτιρίαταος Ὀαύ 16 15 {τος Ἱειιϐ]γ 5ο αρρ]ϊοᾶ 
Ῥοί] Ῥοε[οτο απᾶ αἴθετ {πο ΑΡρορίο]ο προ. ΟΡ. 6.5. 2 Μαοο, ΥΠ. 258, τὴν 
ἱερὰν βίβλον, απᾶ ΟΙεπα. Ώοπῃ. δ ὅ8 τὰς ἱερὰς γραφάς ὅτο. 

τὰ δυνάµενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν, το]ιίε]ι αγο αὖϊ6 {ο πια]ε ἴ]ιοε 
τυίδα Ἱιπίο δαϊυαίίοπ. ΤΏθ Ῥτοβεηί ρατίοῖρ]ε δυνάμενα ΕΧΡΙΘΡΡΘΡ {Π6 
οοππποας απᾶ αὈιάᾶϊπσ Ῥοψπεγ οὗ Βοτίιρίατες Ὁ 15 ποὺ οπΙγ Εειεᾶᾷ 
σοφίζειν νήπια (15. χὶχ. 8), Ὀπὺ 1ὖ 15 α5 να]ααβ]ε {ο Τιπποῦ]γ πο ὈΙΒΠΟΡ 
85 {ο ΤΊ οὐ {πο οἩΙ1]ά: ορ. ΡΕ. οχῖχ. 98. ΤῊ γ/οτάβ εἰς σωτηρίαν 41ἴθ 
Ππροτίαη{, ας ο]εατ]γ εχρτοββίησ {μα κἰπᾶ οἵ νδᾶοπα Πίο Βοτιρίατα 
ϱαρρ]θΒ. πο βἰσπίβοαποςρ οἵ πα Ο.Τ. 15 ποὺ ὑμαῦ 16 οοηίαΙΠΒ Αη 
αοοοαπί οὗ {πα οτθα οι οὗ ΠΕΠ ΟΥ ἴ]πα Ἠϊβδίοτγ οἵ ία {οτίαπος οἵ 
Ίβταε]; 155 αἴπι 15. ποὺ Ἰποιουίοᾶφοα, νυπείπετ βοἰεπββο ΟΥ̓ Ηαδέοτῖσα], Ῥαΐ 
τοϊδάοπι, απᾶ {]αί εἰς σωτηρίαν. σωτηρία, [πὸ βα]ναίίοη οἳ π1αΗ, 15 {μα 
βη8] Ῥατροβο οὗ {μθ πΠο]ε ΒΙ016. Οπ {Π15 στοαί {ῃ 6116 1ὖ [6115 εποιρ] 
ἴο ππαΚκο ΊΠΕΠ ΜΠ; Ὁ οοπίαϊης “811 {ΠΙπρς πθοθΒΡαΥΥ {ο βα]ναθίοη ᾽ἢ 
(Ατί, τΙ.), απᾶ 5ο ομπΙᾶαΐ65 ἔοτ {ο Ρτ]οβίποος ατα τοι πϊτεᾶ αὖ οτάἶπᾶ- 
Ώοη {ο ἆεο]ατε τ᾿ ἴπο πγοτᾶς οἵ πο Αροβί]ο {θῖν ρετδιββδίοη ἐπα ἴπο 
Ἠο]γ Βοτϊιρίατοβ οοπίαϊΙη παβΠοΙεπ/{]γ 811 ἀοοίτίπο τοαπϊτεᾶ οἵ πθσθββΙγ 
{ον εἴεγηα] βα]ναίοη {πτοιρα [αμ ἴῃ “9655 Οµτίρ,”. ΤΙ πο Ῥο 
Ιρηοταη{, 580 ἴο Τταπε]αίοις οὗ οὐὐ Α.Υ. {ο ἰΠπαῖτ τοαᾶςτβ, '' ἴΠαΥ 
νη]] Ιπεἰταοῦ ἀ5; 1 οπί οὗ {πο γᾶ, {ευ υγ] Ὀτίηρ τι Ἠοππο; 1 οαί 
οὗ οτᾶστ, ἴΠα6γ Μ11 τείοτπα τι; 1 ἴῃ Ἠθανίπθββ, οοπη[οτό τι; 1 ἀπ], 
απἰοκεη ας; 1 οο]ᾶ, Ιπβαπαρ πδ. Τοῖῖο, ἴεφε; ἰοἶΐο, ἴοφο. 

διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ. ΕΔ ἴῃ ΟἨτὶδί 9655 (866 
1 Τΐπι, 11. 19) 15 Όλο Ἱπβίαπιεηί, ἃ5 16 νετο, {ητοισ] ΠΟ μα 
σωτηρία, εχροαπᾶθᾶ η Βοτϊρίατθ, τηΔΥ Ὀ6 σταβρεᾶ. Απά {Π15 Ηπαϊθίηρ 
εἸαιβο ρτον]άςΒ αὖ οποθ ἴπο ]ϊπ]ς Ῥείνεσπ Ο.Τ. απ Ν.Τ., 5ο ἐλπαί νηαϊ 
δύ Ῥατα] βαῖᾷ {ο ΤΙπποίἩγ αροαί {ο Ο.Τ. πιαγ 8150 Ὦο αρρ]θᾶ {ο ἴ]ε 
Ν.Τ., “16 ἀἱῄοτεπορ Ὠείπεεη ἔμ θη οοηβ]ράπς 1 15, {πα πο ΟἹα 
αἰ πια]α πήβο Ὦγ {θασπῖης βα]ναίίοη {Ππτοισ]ὶι Ον ναί εποα]ά 
οοπ1θ, {πε Νου ὮΥ (θασομίης ἐλαί ΟἨτ]οί ἴ]λο Βανίοιχ 15 οοπιε” (ἨΠοοζκες, 
ἘΠ" Ρ. 1. ΣΙΝ. 4). 

16. πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος κ.τ.λ. Ίθ Ἠαγνε {ο Πχ {πΠ6 πηθαπῖπς 
ΟΙ γραφή Ἠεταθ, Ὠείογο πα οχαπηῖπθ {ο οοπβίταοοη. 15 10 ΒΙΠΙΡΙΥ 
ο υ1να]εηί {ο «τησ ΟΥ̓ ἀοαρ ἰδ πιθαν «Βοτϊρίατοθ, ἵπ {ο βροοία] 
ΒΘΏ56 ἴῃ γγηΙο] ια ῦ νγοτᾶ νγὰ5 αρρ]]εᾶ ἴῃ {πο Αροβίο]ς ἂρ {ο ἐμ Ο.Τ. 
88 8, ὙΠΟ] ΟΥ {ο Ῥ8ββαΡο6ΡΒ ΟΥ 1932 Ῥορβρίίο {πο αὔδεποῬ οἱ {Π6 δυο], 
[168 Ιαξΐεχ πιραπίηρ ΒΘΘΙῚΒ ἀαίογπιίποᾶ, ποῦ οΠΙΥ ὮΥ λα οοπ{οχί, Ότπέ ὮΥ 
{ο πβαρο οὗ [π6 γοτᾶ {μτοαρλοτί ἴμο Ν.ΤΈ. Ἰπ 411 ὑπ ρ8ββᾶΡΘΒ (ΒοΠ1Θ 
ΒΕ) ἵπ Ισ] ὑπ νγοτά οοστΒ (1η ον γη λοαέ {Π6 αχέ]ο]ςα, νἰᾳ. 1οἨπι 
ΧΙΧ. 87 ἑτέρα γραφή; Ἠοπι. 1. 2 γραφαὶ ἅγιαι ; Ἠοπῃ. Χγι. 26 γραφαὶ 
προφητικαί; 2 Ροῦ. 1. 20 πᾶσα προφητεία γραφῆς) 1ὖ 15 Ιπνατίαδ]γ ΔΡΡΙΙΘαᾶ 
{ο ο Ὁ.Τ., απᾶ γγο ὑμϑυθίοσ πλαβὺ ΑΡΡΙΥ 10 χαβ ἴῃ {ο σϑυύβθ Ώθ[οχθ 18. 
ΤῊΘ πεχί ροϊηὺ 15 {με {ταο τεπάετῖηπρ οἱ πᾶσα γραφή. ΤῊΘ αὔβεποῬ οὗ 
1Π6 ατή]ο]θ 4ββτθῦ ἊΒ {]ιαῦ 76 πιαβί ΓΘ ΠΟ ΄ΘΥΘΥΥ Βοτιρίαχο) απᾶ ποῦ 
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(ΝΙ{Ἡ ἐπ6 Α.Τ.) “411 Βουιρύατο ᾿; {π ὑποπρηΐ 15 ποί οὗ {π6 Ο.Τ. γϑραγαθαᾶ 
85 8η ΟΥ̓ΡΒΏΪΟ ν]ο]θ, Ὀπὺ οἳ εΥαυΥ πα ]ν απ] “ Βουιρύτθγθ᾿᾿ {Πογοῖῃη, 

Ὗγ6 οοπιθ ἴποη {ο ἐμ8 οοπβίτιοθίοη οἳ ἴχιο βθηύΐθηθο, ὕΠ6 ΡΥΙΠΙΑΣΥ 
ᾳποβύίοη Ὀδίπα, 15 θεόπνευστος η ερ ποὺ αὐίασ]εά ο ἴἶαο βαρ]εοῦ 
γραφή, ΟΥ̓ 15 10 ἃ ρτεάϊοαίο2 ΈΤἨΠο Α.Υ. δα ΒΟΠΊΟ πΙοάςγη ΙΠ{θγργεῦογβ 
(6α]νίηπ, 46 ἸΜείίαο, ἄρ.) ἰακο 16 1η ὑπ6 Ἰα[ῦ6γ γα , απά Όλετο 15 πο 
ογαπυπιαἑίεαῖ οὈ]θσοθίοη ὕο {Π6 ἰγαηβ]αθίοη “ ΕἸΥΘΥῪ Βοπρίατο 15 Ἱπβρῖτοά 
Ὦγ αοᾶ απᾶ 15 Ῥτοβίαῦ]ο ὧο., χε καὶ Ῥεῖηπρ ΒΙΠΙΡΙΥ οορπ]α{1νο. Βυΐ 
ἰο Ιπίτοᾶπςα αὖἲ {115 ροϊηὺ ἃ ἀῑγεσί 5ιαὐεππεπῦ οἵ {Π6 θεοπνευστία οἵ {Π6 
Ο.Τ., πΙοἩ 15 ποῦ Ἠσχο ᾳποθβθοποᾶ, 566Π1Ρ ααϊΐ6. ΙΤτε]εναπῦ {ο υπο 
οοπίοχύ. Γ΄. 16 15 αἰτίοίΙγ ρατα]]ε] {ο υ. 15: {Π68 ἱερὰ γράμματα 816 8016 
{ο πιακο προ απο βα]ναθίοη; [1ου] εσετγ βοτιρίατο Ἱπβρίτεᾶ ὮΥ αοᾶ 15 
Ρτοβίαβ]ο 8150 {οΥ ὤο., καί Πανίηρ ΑΠ αδεεπεῖυε ἴοχοο (ορ. 1 Τϊπα, 1ν. 4). 
Τὸ 16 ο ῥγοῇίαὐίοπισδ οὗ ὑπ Ο.Τ. ὪΥπῖοα δὲ Ρατ] που] Ρ1686 προη 
ΤπποίἩγ, ποὺ 165 ἱπερίγαξίοπι, οἱ ἨΥΠΙοἩ Ὦο Ἠαᾶ δει α5βαγεᾶ {τοπ 15 
γουΐῃ. Τὸ 15 Ῥεΐίαετ, {Πετείοτθ, {ο {ο]1ού ὑμο ἹπίοτρτείαΙοη οὗ Οτρεη, 
ἴπο Ὑμ]σαίο απὰ Βγτίαο ψϑυβίοηβ, Πίο ἄο. (4180 αἀορίαά ἴῃ [Π6 
οἰᾶοι Ἐπρ]1δῃ ὑγαπδ]αδίοης οὗ ὙΥ1Ο11|, Τγπᾶα]ε, Οουετάα]ο πα ΟΤ8ΠΠΙΘΣ, 
δα ἴῃ ος Β.Υ.), απᾶ {ο τεπάεχ ευογήὴ δογἰμίιιγε ἱπερίγεά ὃψ ἄαοᾶ 18 
Φτοᾖίαῦὐἶθ αἶδο ΠοΥ ἐεασ]ιίπᾳ ἅο. 

θεόπνευστος ἀοθς ποὺ οοσατ ασαῖ η ΤΣΧ. οἱ Ν.Τ., Ῥαΐ 15 α 6ΟΠΊΠΙΟΗ 
ἄποθῖς πιοτᾶς 1Ὁ 15 να]] τοπᾶεγοᾶ ὮΥ ἴμο Ὑπ]σαίο αἰυϊγζι5 ἱπερίγαία, 
105 πιραπΊης Ῥεϊησ Ῥαββΐνο, {παρίγεᾶ ὂψ ἄοᾶ, ποῦ Ἀοὐνθ. 1Τὖῦ ΒΌΡΡΙ165 πο 
{Ώθοτγ 85 ἴο {Ππ6 ΠΙΑΊΊΙΘΥ ΟΥ ΙΠΠΘΕΒΘΙΤΥΘ οἱ ΙΠβΡΙΤΑΙΟἨ, Ὀπὺ ΓεοΙθοτδΙγ 
ΒΌΤΩΒ ΠΡ ἴ]θ τα οχρτθςβθαά ἵπ 2 Ῥεί. 1. 21, ὑπὸ πνεύματος ἁγίου 
φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι. 

καὶ ὠφέλιμος. 8.66 [Π6 οΥἸ 108] ποίθ, απᾶ ορ. 1 Τϊπα. ἰν. 8. 

πρὸς διδασκαλίαν, 01 ἰοασ]ίπᾳ, 5ο. ἴον ἑεαομῖπα Ἠϊπα Ὑ]ο τεαᾶς 1, 
Τὸ 16 {πο ἱπεταοίίοη 6 16 ρίνοβ {ο {π6 Ιπάϊνιάαα] ΟἨτ]ςΙαπ, ποῦ 
[86 Πε]ρ ἐπαί 16 αΏοτάς ὕο ἨΙπη Ὕγποδθ οΏ]σε 16 15 {ο ᾖεαβο]ι οὐμθυβ, ὑπ 
15. Ἠθτο ἴῃ 4ΠθβίΙΟΠ. ἘΟΥ διδασκαλία 59 οἩἳ 1 Τη. 1, 10. 

πρὸς ἐλεγμόν, /0Υ Τεργοοῇ, ος οοηξαϊαίίοη ; ΟΡ. Φοῃη Χνι. 8. Τμα 
ΜΟΥ ἄοθβ ποὺ οοσοαΥ αραῖΏ ἴῃ Ν.Τ.; 566 ΟΥ 108] ποῖθ. Κεῦ]θ ΕΧΡΙΘΡΞΘΡ 
{86 πιαῖτ 168 γγε]]: 

(«Ἐγο οἳ ἀοάΒ ποτᾶ ]Ι π]ετα΄θγ πα ὑπ 
Ένεγ προη ἩβΒ 1 [ΠΥ Ἰκεεη σαζθ η 
Οαπ 811 {πο ἀερίπς οἵ βἶπ 4ἱβοθτῃ, 
ὍὌπγαγε] ϱΥΘΙΥ Ῥοδοπι5 τηδ26}.᾽" 

πρὸς ἐπανόρθωσιν, 707 οογγοοίἴοπι, 8ο. ἴῃ ταῖεγεποθ {ο οοπᾶπού. Τι]κο 
ἐλεγμός, {Π15 15 ἅπ. λεγ. ἴῃ Ν.Τ. Ῥαΐ 15 ἃ ΤΙΧΣΧ. ποτᾶ. 

πρὸς παιδίαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, [07 ἀἰθοίρίϊτιε ιυ]ιίο]ι 18 ἴπι γἱφ1ιίεοιιδ- 
Ίι655, δικαιοσύνη (586 οἩ 1 Τΐπα. νἱ. 11) Ῥεῖπσ ἴ]ιο αἴπιοβρῃοτθ ἴῃ γΥΙοἩ 
[868 ἀἱδοῖρ]ϊπο 15 εχετοῖδεά. 

11. ἵνα ἄρτιος ἡ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, ἐπαΐ ἰ]ε πιαπι ο ἄοᾶ πια δὲ 
οοπυρἰείε. λε ΡῃΤᾶβθ “τηδη οὗ ἄοά Ἰ 15 πιϑοᾶ απ1ίθ Ρ6ΠΕΤΑΙΙΥ, 85 1π 

1 Οωήδέίαπ Υεαν, δῦ Βατίιο]οιηθν5 Πᾶν. 
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ῬΆΠΟ (4ε πιιὲ. ποπι. 8), οἳ ΠΥ ἀενοιῖ Ῥθίδοῃ, απᾶ Πδ5 πο τοίθγοηορ {9 
Ἐμπούῦμγ’5 ο{Ποία] Ῥοβίδϊοπ; 56ο {ατίηος οἩ 1 Τϊπι. γἱ, 11. ἄρτιος 15 
ὃν ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἄπτεεκ ποτά, Ὀὰὺ ἆοθβ ποὺ Ίιβρρεπ {ο ο6οΙχ αραϊη ἴῃ ἴθ 
ἄτθει ΕΒ10]9, 

πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος, Γιιγηἱκ]ιεᾶ οοπιρ]είεῖι ιπιίο δυο 
φοοά Ἰρογή. ἐξαρτίζω 15 ποῦ αβεὰ εἰδεν]ετο ΡΥ δύ Ραπ], Όαί ορ. Λος 
ΧΧΙ. δ. 69 οἢ 6]. 11. 21 8ὔογνο. 

ΟΗΠΗΑΡΤΕΗ, ΤΥ. 

1. διαμαρτύρομαι. Τ]ε τεο. ὑεχί ΙΠβετίβ οὖν ἐγώ δου διαµ. ὙΠ Ὲ 
ΕΙ;. 
Χρ. Ἰησοῦ. Τ]ε τεο. ἐεχί Ίαβ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χρ. πΙθι ΤΠ, ἜΣ ΚΤΙ. 

κρίνειν. ΊΝΗ ραί κρῖναι ἴῃ ἐλπεῖτ ππαχσίπ οἩ {ο Δαπουῖν οἱ α 17 
απά ἃ ἔδυ οίπεχ οΥβίν65; κρῖναι 18 {με τεαάϊπρ αἀορίεά 1π 8411 {]ιο οςτ]γ 
Οτεθᾶς. 

καὶ. ΒῸΥ καὶ Ῥοίοχο τὴν ἐπιφάνειαν 19ο. ἰοχὺ 85 κατά “1 8Ρ,ΕΙΚΤΙΡ 
απά {πο Ἀγτίαο γθτεῖοηΒ; θαὺ καί ΑΘ), 17, ἴμο Ῥολμαϊτίο απά 
πιοβύ Γ0ΥΠ15 οὗ {Πο ΤιαἰίΏ ΥΘΥΡΙΟΠΒΡ. κατά 15 ἃ οογθοβίοη οὗ {ιο 1655 
Θ8ΒΥ καί. 

2. ἐπιτίμησον, παρακάλεσον. ΤῊΪΒ5, [Π6 τοο. οτᾶςχ, ἵς αἀορίεᾶ ὮΥ 
ΜῊ απᾶ ΤαοἨππαήΏ τ} ΝΕΔΟΡΟΒΚΤΙΡ. πο οτᾷθγ παρακάλεσον, 
ἐπιτίμησον 15 [ο]]ογφεᾶ Ὦγ Τὶδοπεπάογξ ἴῃ αστερπιοηῦ πλ ἐξα, ἴ]ο 
Ῥομαϊτίο απᾶ ἐπ Παίη νυετείοηβ; ὟΗ σἶνο 16 ἃ Ῥ]αοο ἴῃ {ποὶν 
ΠΙΒΙΡΙΗ. 

8. τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας. Τ19 τεο. ἐοχί μ88 τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας, 
{ο]]οπίπρ ΚΤ). 

6. τῆς ἀναλύσεώς μου. Ρο ΝΑΟΡ 17: τοο. {εχί Ἠα8β τῆς ἐμῆς ἀναλ. 
σὴ ΏΟΕΚΤΙ ὅο. 

Τ. τὸν καλὸν ἀγῶνα. ΊΤἩ9 τεο. νεχί Ἠ86 τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, ἴ]θ 
ΜΒ. απἰλποτ]θθΒ Ῥοεϊηςσ ἀἰνιάςεά αἱπιοβί ἃ5 1Π {Π6 Ῥτονίοιβ Υ6ΙΑ6. 

10. ἐγκατέλιπεν. Τηε το. ὑοχῦ Ἠα5 {1ο δουϊϑὺ Ἠετε 88 ἴῃ Όυ. 19, 16, 
20, ἀπέλιπον, ἐγκατέλιπον; {π6 Ιπιρετίθοῦ ἐγκατέλειπεν ἄσ. ἴῃ ἴπορο 
Ῥ]αοσθς 15 αἀορίεᾶ ὃν ΓΗ, ψ 1} {Π6 αοτ]ρί ἴῃ {Π6 πιαχρίη. Τ19 αοχὶδίς, 
ΠΟ νο αἀορῦ η Τ]βδομαεπάογΕ, Ἠ8το {ον {Ποαῖτ ππαῖπ 5αρροτί ΟΠΙΥ 
Γρ α5 αραϊπδύ ΑΟΡΦ(ΤΙΡ ἴον {86 ἱππρετ[εοῦ; Ῥαΐ {ο Πἰαοίβπα ει Τ0Σ ἐ 
18 ΥΘΥΥ «ΟΙΠΊΠΟΠ, απᾶ ἴπθ αοτῖδίβ 866Π1 τος ιι]χθᾶ {οΥ {Πθ 5618, 

Ταλατίαν. ΤΠϊς 15 Π6 τοο. {οχῦ, απᾶ 15 αἀορίεᾶ ὮΥ ΓΗ. Τϊβομεπάοτ! 
δα Ττεσο]]θβ τοαά Ταλλίαν να] 8Ο, ἃ ἔθ οπχβίν6Β, απά βουὴ ΜΒ. οὗ 
ἴπο Υπα]ραίο; αΡρΒτεΠ/{]Υ δὴ /ΑἰΙοεχαπάτίαη᾽ τεβᾶῖης. Γαλατία 858 δΕΤΊΥ 
αρρ]ϊθᾶ {ο απ], απᾶ α8 16 νὰβ 50 αρρ]οά ἴῃ Ιπίογρτείαδίοι οἵ 018 
Ῥαββᾶρο (1ος νΠῖο] 566 οχορείῖοα] ποίθ), ὑμ6 6ἱ0586 Γαλλίαν ΠΕΙΙΤΑΙΙΥ 
οτορί Ιπίο {1ο {οχί. 

138. ἀπέλιπον. 60 8Ώονοθ ο) υ. 10. 
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14, ὀποδώσει, ΤΗ18, {π6 τεαά(πρ οὗ ΟἿ), ΕΣ ὥο., πα αδὺ οεγ{αΙΏ]Υ 
Ῥο Ρτο[6υτεᾶ {ο {Ππ6 τεο. ἀποδῴη οἵ 1). ΚΤ,, ΥΙΟΙ ΑΡΡΕΒΥΒ {ο Ἠαγθ 60Π18 
1 {Το α τοπαἰπίβοθησο οὗ 1. 16, 18. 

16. ἀντέστη. ο ΔΝ ΑΟΡΟΞ 17. ΤΠΘ τεο. ἀνθέστηκε 15 5αρροτίεά 
ΡΥ δΡΟΑΕΚΗΡ ἄο. 

16. παρεγένετο. ΤἩη9 τεο. ἰοχὺ Ἠαβ {ιο οοπιροιπᾶᾷ ΤΟΥΠΙ συµπαρ. 
ΜΙ ΝΕΏΒΚΗΙΡ; ιο ϱΠοτίεν ἔογπα 15 ρτεβεχνεά ἴῃ δ"λοα 11. 

ἐγκατέλιπον. 8.66 οἩἳ υ. 10. 

11. ἀκούσωσιν. ΤἨηθχοο. ἰοχῦ ὮΒβ ἀκούσῃ “ἰ ΚΙ). 

18. ῥύσεται. ΤῊΘ τεο. ἰαχὺ ρχεβχες καί; 19 15 ογητὐρα Ὀγ ΣΑΟΡο” 17, 
{π6 Βομδῖσῖο απᾶ {πο Τιδῦ! ὙΘΥΒΙΟΙΒ. 

19. ᾿Ακύλαν. Τ]ο οπχβίνος 46 απᾶ 109 ατα τοροτ{εᾶ ἰο αἀᾶ Ίετε: 
Λέκτραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ Σιμαίαν καὶ Ζήνωνα τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ. 
μερα ατθ ἴπθ παΊηθς οὗ {16 ψῖΐθ δα 50η5 οὗ Οποβίρποταβ αοοοτάἶπς 
{ο {πο Αοὐβ οὗ Ῥαπ] απἆ Τηοο]α; {19 οἶαθαςδο 15 ονἰάςη{]Υ ἃ 61ο85 ΟἹ τὸν 
᾿Ονησιφόρου οἶκον ΥΏΙοὮ ας σοὺ Ἰπίο {πο ὑεχύ. 

20. ἀπέλιπον. Ὀεθοη ο. 10. 

21. πάντες. ἐδ 17 οπιῖς {Π15 ποτά; απᾶ 10 15 αοοοτᾶΙηβΙΥ Ρ]ασοᾶ [ἢ 
Ῥτασκεί5 Ὁ ΤΗ. 

22. ὁ κύριο. ΤῊ τοο, ἰεχί α4άβ Ἰησοῦς Χριστός 10} ΝΝΡΕΙΚΤ ΡΕ, 
ἴπο Τιαίη, Ἀγτίαο απἆ Ῥο]ιβ]τῖο ΥΕΥΡΙΟΏΩΒ. ὃν 17, πΠἩΙο] πε Πᾶν 566 
{ο Ὀ6 ἃ βίτοηρ οοπιρΙηαϐΙοη 1π 15 Ἡρ., οπι16 ἔπ 6586 Ἰγοτᾶς α 1η {εχῦ. 
Το τεο. {εχί αἀάς δὖ επᾶ ἀμήν πα ΔΝ ΡΓΟΕΚΤΙΡ απᾶ πιοβῦ ΥΘΙΡΙΟΠΒ; 

16 15 οὐρα Ὦγ ὃ Ασα 1756. 
Τ]ο ϱαὈβοτιρίίοη Ῥτϊηίθᾶ ἵπ {ο χοοεϊνεᾶ υεχῦ 15: πρὸς Τιμόθεον 

δευτέρα, τῆς Ἐφεσίων ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα, ἐγράφη 
ἀπὸ ᾿Ῥώμης, ὅτε ἐκ δευτέρου παρέστη Παῦλος τῷ Καίσαρι Νέρωνι. ΤΠΙβ 
15 Του πα αὈβίαηθία]1Υ ἴῃ ΚΤ, απᾶ πι8ΗΥ οἴπετ ΜΑΡ. δὲ 17 Ἠανε βΙΠΙΡΙΥ 
πρὸς Τιμόθεον, ΏοΒ; ἨβΥθ πρ. Τιμοθ. β΄ ἐπληρώθη, 4 Ἠ8β ἐτελέσθη πρ. 
Τιμ. β΄, Ἑ Ὠ8β πρ. Τιμ. β’ ἐγράφει ἀπὸ Ῥώμης. Α Ἠ88 πρ. Τ. β΄ ἐγράφη 
ἀπὸ Λαοδικείας. 866 Ιπίγοᾶ. Ρ. καχΙ. 

1--δ. ΟΌΠλπαξβ ΤΠ. ΒΕ ΡΙΙΙάΗΝΤ ΙΝ ΤΗΕ ΡΌΤΙΕΒ ΟΕ ΥΟΌΕ ΟΕΕΙΟΕ. 

1. διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 1 εοἴεπιπῖή εἶιαχθε ἴ]ιεε Ὅι {116 
δἰ] ο ἄοᾶ. 866 ποίθ οἩ 1 ΤΊτη, νυ. 21, απᾶ ορ. {πο οὐἹῦ. ποῦεθ αΏογο. 
πο οαί] 15. {οπν{ο]ᾶ : (1) ἀοᾶ, (2) ΟἨτῖςί, (8) Ηϊ5δ Βεοοπᾶ Οοχηΐηρ, 
(4) Ηἰ5 Κἰπσάο]η. 

καὶ Χριστοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς. 66 
{Πο Ῥαββασο5 οἰθά ἴῃ ποίθ οἩπ 1 ΤΙπι. . 21, απᾶ ορ. {π6 οὐἱῦ. ποῖθ 
Ἀφονθ. ΤΠ οἸααξε κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροὺς 15 Του πα 1π 811 [Π6 εατ]Υ 
Οτθοᾶβ, 10 ἢ ταρτοᾶισθ {ο γγοτᾶβ οἱ {818 νθὺ86 ; 6ΟΙΠΡΔΙΘ Αοΐς χ. 42, 
1 Ῥοΐ, ἱν. ὅ. ΤῊ “αὐἱοῖὶς απᾶ {π6 ἀεαά” αγ {ο ο απᾶειβίοοᾶ Η{εγα]1Ύ 
(αρ. 1 ΤἩ68Β, 1ν. 16, 17); τεβπεᾶ Ιπθετρτείαθίοης γΏῖο] οχκρ]αίπ ο 
πγοχᾶς οἵ δρίγίζιαϊ 11ο απιᾶ ἆθαί] ατα απ1{ε ουὐ οὗ ρ]8ςο δ ἃ ΠΠΠΘΟΘΕΡΒΣΥ. 
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καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ, απιᾷ ὃψ Ηί αρροαγίπᾳ, ““ῬΟΥ αἀνοπίαπα 
ἱρείας”(Υα]ρ.). τὴν ἐπιφάνειαν απά τὴν βασιλείαν ἴῃ ἴ]ο ποχί οἶααβθβ 
ΔΙῸ δοοιυβαῦνοϑ οὗ αἄ]αταίίοη (85 δὖ 1 ΤΉ 655. ν. 27): ορ. Ώεαί. 1ν. 20. 
ΤΈητοιβ]ι ἃ τηϊβαηουβίδπαϊηρ οἵ 05, {Πη6 τθο. ἰθχὺ ἢδ5 ο δουυϑοίϊοη 
κατά ἴογΥ καί; 566 οΥἿὐ. ποῖθ. ἘῸΥ ἐπιφάνεια 566 ΟἨ 1 Τϊπι, γἱ. 14. 

καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, απὰ ὃ; ΠΗίε Κίησαοηι, ὑπ γϑροϑυϊοη οἵ 
αὐτοῦ αἀἀϊτπρ επηρ]ιαβῖ5 δηα ΤΟΥ ἀὴρ τι {ο τεσατᾶ ὕΠ6 Θχρυβββϑίοη ἃ5 ἃ 
ἨθπάΙαάγς, [6 τηϑηϊϑβίδοη οὗ ΗἨ15 ΚΙπρᾶοτα” οΥ ἴπο Ἰχο. 

2. κήρνξον κ.τ.λ. Τη {Π6 ρατα]]θὶ Ῥαβραρο, 1 Τίπι, ν. 21, διαμαρτύ- 
ρομαι κ.τ.λ. 15 ζο] ον α ὮΥ ἵνα νι {πο Βα] ποῦν ; ΠΟΙ 10 15 {ο]]ουγεᾶ 
ὈΥ ἃ 56.165 οὗ αοτ]ςδῦ ἱτηρϑυαύννοβθβ. ΒῸΣ ΒΟ ἢ ϱεπετα] ργθοθρύβ ὑπ6 ῥγεδεπί 
ΙΠΡεταξῖνε 15 α888], θαὖὺ Ἠετο Ίο Ἠανο {Π6 δογιβύ, ἃ5 πε ὑποιρηΐ 15 οὗ ἃ 
Ἠπο οὗ οοπα ποῦ {ο Ὀ6 δου ηδθα αὖ ἃ ἀεβηϊίο αροσοἩ Πίο] 15 ἴῃ ν]ον], 
γὶζ. πο ϑϑοοπα Αἀάγεηί οὗ ΟἨτΙβ6. 

κήρυξον τὸν λόγον, ργοοϊαϊηι ἐ]ιε τυογὰ, 56. οὗ ἀοᾶ (11. 9), ὁ λόγος 
15 ΠΘΙΘ τι8θ6α ἴον ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, ὑπ6 ΤΊ 1η6 τηθϑβαρθ οἳ {9 ο5Ρε1, ἃ5 
ἴῃ (α]. νἱ. 6, 60]. ἰν. 8 (8686 ΑάάῑδΙοπα] Νοίε οἩ 1 Τ1πῃ, 1ν. ὅ). 

ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, 6 {πδίαπί ἔπι δΕάΡΟΠΙ, οιέ ο 8εᾶδοπι, 89. ποῦ 
οΠΙΥ ἵη τερατᾶᾷ {ο Ῥτεβεβίτᾳ, Ῥαΐ {ο 811 {ιο ἀπβμες οὗ το Ἱπιροτίαπό 
ο/ῆσθ. Έα] ἆοεβ ποῦ πβο εὐκαίρως εἰβενετο (υπί ορ. 1 Οοχ. χνἰ. 12 
εὐκαιρεῖσθαι), ΠΟΥ ἀκαίρως (Ὀπῦ ορ. ΕΠΙ]. 1ν. 10 ἀκαιρεῖσθαι) ; ο ΟΧΥΠΠΟΥΟΠ 
15 τεπᾷετεᾶ νε]] Ὦγ πο Τιδύϊηβ, ορρογίιώια, πιρογίμπο. πε Ῥτοοερί 
πιαξδί Ῥο Ιπ{ογρτείαᾶ ἴῃ Ῥτασίίσε 50 α5 ποῦ {ο 4ο νιοἶἱοηπσθ {ο ὑπαῦ οἴπεν 
Ῥτοοερί μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν (ΜΙ αἰ. νἱ]. ϐ). 

ἔλεγξον, 16Ρτουε, Ὑϑῦμου αι «Ὀτίηπςσ {ο {π6 Ῥτοοί, ὑπ6 πιατρίπα] 
α]ἐογηαίῖνο οὗ {πε Ἠ.Υ.; ορ. 1 ΤΊ. ν. 20. Ἔπο αρρατεπί ρατα]]ε]Ιβπα 
Ῥεΐνεεη {πο οἼααβεςβ οὗ ἰΠΙβ Υ6ιβο απᾶᾷ {ἴποβε οὗ 111. 10 15 ποῦ {ο Ῥα 
Ῥτθββεᾶ. 

ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, γεῦι]ε, επ]ιογί (566 οΥὐἹὐ. ποῖθ ΤοΥ ὑΠπ6 οτάοτ 
οὗ ποτάβ). Το γετῦὸ ἐπιτιμᾷν 15 ποὺ βοᾷ αραῖπ Ὦγ δῦ Ῥαπ] (ορ. 2 095. 
11. 6 ἐπιτιμία), Ὀπῦ 10 15. [π6 τεσα]αν Ν.Τ. ποτᾶ {ος {ο τερακο.᾽ Έοτ 
παρακαλεῖν, παράκλησις, 5866 ΟἨ 1 ΤΊ. 1. 8, 1γ. 19. 

ἐν πασῇ μακροθυμίᾳ. Βεθ ποίθ οὐ 1 Τϊπι. ἱ. 16: {118 απᾶ ια 
1ο]]οπίηρ διδαχῇ απαΗΙΥ πο {ητοο Ῥτοσεάῖης ἱτηρογαύγοβ. Ἀερια]α 
τητιϑῦ "6 ἐν μακροθυμίᾳ, τὸ Ῥείτπρ Ῥοτπο ἴῃ παϊπᾶ ὑμπαὺ ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ 
(1 Οον. κ. 4). 

καὶ διδαχῇ. ΈἈερα]κο απἆ οχ]οτίαῖοη τηπϑῦ 6 δοοοιηρδηϊθα ἢ 
ἰθαο]ῖη, ΟΥ̓ ΌΠΘΥ Μ011 Ὦο απρτοβίαρ]ο, ἸἨν]] απἀ Τα]βε]μοοᾷ απο 1655 
οβοσίια]]γ ἀϊδρο]]οᾶ Ὦγ οοπίτονδΙ»Υ {Παπ ὮΥ ο ρτοβεπίαΙοἩπ οὗ ο 
ροοᾶ απᾶ {ο {τποθ, 

8. ἔσται γὰρ καιρὸς κ.τ.λ., 707 ἐπι ἐἴπιε ιοἱ1ῖ αοπιε ἆο.: ἴπετε 15 πᾶ 
οἵ ᾖ6α] απά Ιπβίαπί ]αβοατ, ΓοΥ {6 {116 711} οοππθ ὙΏΘΗ ΤΠΘΏ γη] πού 
Ἡβίοη {ο {πο ἐσ. οτ]ς {Ππογε[οτο 118 1ὖ 15 ἆαγΥ. 

1 Ροο [818 Παρίταίοά ἴῃ ΈῬ]α5», ἄγαβώπαγ οἱ Ν. Τ΄. ὤγεεί, ὃ ὔ8. 9, 
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ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, 101ετι {]ισ ιο]ῖ πιοῦ 
πάπα ἐπ ι0ΙιοἰοβοΊιο εοσίγῖπιο, ΘΙ ὑΠ 6.6 11 Ὀο ἃ ϱεηοτα] τη ρα θη 66 
οἵ {π6 ἄορπιας οὗ ὑπ6 ΟΠτιβαη τϑυθδύϊομ. ἘῸΣ “0Π6 ΠπΠοΙΘΒΟΠΙΘ 
ἀοοίτίπε ᾽ 566 ποίθ οἩ 1 ΤΙτη. 1. 10, 

ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας, διιὲ α[έον ἐ]εῖγ οἵη, αὐδίναν 1818. 
ἰδίας ΘΣΡΥΘΑΡΘΕ {πε οαΡρτίοο τ ἢ νγῖοἩ ο τη οὗἉ {πο {πίατο 0111} οβ{ο] 
αὖ Πεν; {Πθοτῖθβ. 

ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους, τοζ{1 ιοαβ {ο ἐ]ιεπιδοῖυε» {θαζ]ιογς, 
56. το]οοίῖηρ πε {θασΏίησ οὗ πε ΟΠΙΤΟΠ {ΠτοιρϱἩ ἨθΥ ΠΙΙΠΙΡἴΘΥΡ. Ασαϊη 
πο 1ᾷ6α οἵ Ῥογβοπα] οαρτίος 15 βαρροβίεᾶ Ὦγ ἑαυτοῖς. ἐπισωρεύειν, ΓΤοπι 
ἐπὶ, σωρός ἃ ποιπᾶ (ορ. 111. ϐ), 15 το Ίιεαρ ἰοφεί]ιοτ, δια 15. (ρεΓΠαΡΡΒ) 
αβοᾶ ἴῃ απ Ιτοπῖσα] 56η56. [1 15 ἅπ. λεγ. ἴῃ ἴπο ἄτθεκ Βἱρ]6, Ῥαί 18 
{οππᾶ ἴῃ Ῥ]πίατο]μ απά οἴπετ ροοᾶ ΥΤΙ{ΙΕΥΡ. 

κνηθόµενοι τὴν ἀκοήν, Ιιαυΐπρ ἐνο]ιίπᾳ ἑατΒ, υπο πἀπιῖταῦ]ο πεπάετίης 
οὗ {π6 ΒΡ] 1515 νογβίοΏΒ, α]Ιππα{ε]γ ἀθγ]νεᾶ ἔτοπι ΟΠ; τὴν ἀκοήν 18 
{ο δοοιβ. οἳ ΠΘαΥ6Υ ἀθβΠΙΜΙοη. κνήθειν (ποῦ {οαπᾶ εἰδεπηοεταθ ἴῃ {Π6 
τοα]ς 1016) 15. « {ο βογδαύθῃ,᾽ απᾶ ἴῃ Π6 ραββῖνο ΄{ο Ῥο βογα{ο]λεᾶ, οὐ 
Πσ]κ]θᾶ. ΤΠε Ῥίχαβο Ιτοπίσα]]γ ἄθβοτῖρερ {ποβδο Ῥ6Γβοπϐ ({ο Ῥε {ουπά 
ἴῃ ΘΥΘΙΥ Β66 απά οοιηῦτγ) ὙΠΟ ἀθβίτο {ο Ἠεαχ (ποίο ἐμεῦ 16 15 ποὺ δα 
οὗ {Π6 ἐεασ]ιογθ) Ὑ]αῦ 15. πθυΥ απᾶ ριᾳααπηί, ταίἩετ {παη ν]αῦ 15 Υπο. 

4. καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν κ.τ.λ., απὰ 
τοῖ ἢ, ἔιώι αἰσαῃ ἐ]ιοῖγ εαγς [γοηι ἔ]ιο ἐγι(], απιά τοζ]ῖ ἔνι ἐΠιεπιδεῖυες αρῖᾶε 
ἰο ἴ]ιο ηυμέ!8. Όπ {86 μῦθοι 566 ἴῑε ποίες οἩ 1 ΤΊ. 1. 4, ἵν. 7; {Π8 
ἀθβπ]ίο ατθϊο]ο Ἠθχα βασσεςίς ὑπὺ 10 15 ποὺ τηγ{Ἡ5 ΟΥ {αΡ]65 1Π ϱεποτα] 
ὙΠΟ. 816 ἴῃ ἴπο ὦτ]{οτ5 πα]πᾶ, Ὀαὺ ἐδ πιγίΏΒ αραϊηςδὺ 10 ἢ 6 Ώαβ 
ῬΙΘΥΪΟΊΒΙΥ παχπθᾶ ΤΙπιοίἩγ, 85. ρᾶτὺ οὐ ἴπο βίοοϊ-ϊη-ἰγαᾶθ οὗ {88 
Ἠετείῖοα] ἴεασομετς οὗ π6 Παπύανθ, ἘΕῸΣ ῃη86 ΥεΓΏ ἐκτρέπεσθαι 5806 ΟΠ 
1. Ἔπα ασ. ν 15, 

δ. σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, διυιὲ ἄο Ί/οι, ἵπ οοπίταβί ἢ {Πθβο αβρ]ταηίς 
α{ἴογ πογε]ίγ (ορ. 111. 10 αΏογθ), ο 8οῦθὺ ἐπ αἰϊ ἐ]ίπῃςδ. νήφειν, “ἴο ο 
βοΏσχ,’ (ποὺ «ο Ὦο γψαίολ/{α],) 15 α Ῥατπ]ΐπο ποτά; ορ. 1 Τ]ο5Ῥς. ν. θ, 8 
απά 1 Τίπι. 111. 9 νηφάλιος, 2 Τάπη. 11. 26 ἀνανήφειν. 8ο 1σπαβτς ντ]ζοΒ 
{ο Ῥο]γοατρ (5 9) νῆφε ὡς θεοῦ ἀθλητής, 5ουτὶείγ Ῥεῖηπρ απ Ἱπροτίαπί 
Ῥτεαραταίοτγ ἀἱβοΙρ]Ιπο {οχ ἨΙτη Ίο νοπ]ᾶ Ὦο νιοίογ ἴῃ ὑπ ΟΠΤΙΡΙαἨ 
βἰγασσ]ο. Τὸ 15 ροβείθῖο εῑιαί ἴλο 6απιο 1ᾷ6α 15 θυ Ῥεμ]ιπᾶ δύ Ῥαι]Β 
ΝΟΥᾷ8, {οΥ σὺ. Τ, 8 ἴα]κο πρ ἴ]ο 1ά6α, οἱ ὑπ6 ΟΠτΙβίία 6011586 88 η ἀγών 
αΠά ἃ δρόμος; Ὀπὺ 16 15 ποῦ τεαπ]χθᾶ ὮΥ πο Ιπππηθᾶ]αΐε οοηὐθχῦ. 

κακοπάθησον, 51ο ]ιαγῶπιοθ. ΟΡ. οἩ. 1. 8, 11. ὃ. 

ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, ἆο {716 ωογ]ι οἱ απ ευαπφεῖῖε. ΤῊΘ 
{1016 εὐαγγελιστής 15. οΏΙγ {ουπᾶ ἴῃ Ν.Τ. Ἠετε, Αοΐς κχὶ. 8; ΒΡΗ. 1ν. 11: 
δηα 16 15 πιοβῦ ῬτοβαΡ]ο ὑπαὺ 16 15 αβοᾶ οἵ οπθ ΠΟ Ρ6τ{ΟσΠΙ ἃ αἰβύϊηοῦ 
τυογ]ς, τ8ίἩ6Υ {λαπ οἱ οΏθ ΥΠΟ 16 ὦ ΠΙΘΠΙΏΘΥ οὗ ἃ ἀϊβποῦ ογάον. Τα {Π6 
Ἡβδί δὖ Ἠρῃ. ἵν. 11, ευαπροεϊίεί Ά1θ πιθηθιοπεᾶ αξίοτ αφροβἰῖες Ἀπᾶ 
Φγορ]ιοί», απᾶ Ώείοχθ ραβίου 8 απᾶ {θασ]ιογ, η] νγοα]ᾶ 5αρρεςί ὑμαὺ 
{πο ῖν {αποῦίοη γαρ Ιπ{θτπιθᾶ]αζε Ῥείνγεση ὑπαὺ οὗ {ιο αροβί]ο5 πᾶ ἴμο 
ἴοσαὶ παϊπΙβίοτβ οὗ {πο ΟΠτίβίαηπ οοπΙτηΠΙΡΙΘΑΒ, 16 Ίνα5δ, ἴῃ ΒΠΟΣΙ, 
κηρύσσειν τὸν λόγον (υ. 9), «νο Ῥτεπο]Ὦ {Π6 ᾳοβΡεΙ,᾽ {ο 0611 [η6 [αοῦς οί 
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ἴπε ΟΠτ]βΒη Β{οΤΥ. ΑΑ ἃ ἀῑδποί οτᾶςχ 16 ἆοθρ ποὺ ϑρρθδι 1η {λα 
Αροβίοᾗο ΓΕαίΐμετς ΟΥ {π6 Πἰάασζιε, απᾶ νο 81θΘ ποῦ {ο Β4ΡΡΟΡΘ ὑμπαῦ {Π6 
οβ]οο οὗ Τπιοί]γ πας ἴῃ 811] τεβρεοίς Ίο ὑπδΐύ οὗ ἃ εὐαγγελιστής οὗ Ιαΐθχ 
ΏπῃπΘβ, πΏεη {πθ ευαπιρφε]ἰεί πας 1άδπ/ῆσα] τ] ἢ ἐπ ἀναγνώστης ΟΥ γεαᾶςεγ. 
1η {πε Ὠα]-ογραπῖσεᾶ οοπα1Μίοι οὗ {πο ΟΠατοι ΒΟ {πο Ῥαβίογα] 
Ἠρίδί]ες ἀερῖοί, ἔηετε πγου]ά πεσθββατΙ]γ Ῥθ απ οτετ]αρρίηρ οὗ {αΠοβίοἩ, 
απᾶ {πο ἀπίγ οὗ «ρτεασμῖης πα ψογα ̓  νου] ἄθνοϊνθ ον οοσβΒΙΟΏ ΟΠ 
ενετΥ ΟΠ βύϊδη, ἴσου {πο Δροςί]ες ἄονπ. 1 πας ἰγα]γ βαϊα “" Οπιπῖβ 
βροβίο]αβ εγαησε]βία, ΠΟΠ ΟΠΙΠΙ6 εγαησε]ϊρία αροβίο]ας.”.Απά (πας 
ΤΙ νιας ἀϊτεοίεᾶ, ἃ5 8 ρατῦ ({Ποιρ] ποῦ {ῃο πΎΠοΙθ) οὗ Ἠϊ5 ἀπίγ, {ο 
εἆο [η6 ποτ] οὗ Αη εγαηρε]Ιςί,᾽ εὐαγγελίζεσθαι, πΏϊο 96 Ῥαα] οοαπί{εᾷ 
ἴλο πηαΙη ΡΊΥΡΟΡΘ οὗ Π15 ΟΥ̓ 6οΟΠΙΠΙΙΒΡΙΟἨ (1 6095, 1. 17). 

τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον, {10}1 (η πιϊπίκίγψ. Ας δ 1 Τίπη, 
1, 12, (676 866 ποίς), διακονία 15 πδεᾷ ααϊῦθ σεηθτα]]γ, δα ποῦ ἴῃ ἴ]α 
ΒΡΘΟΙΔ] ΒεΠ5ε οἱ “πε οΏ]οςῬ οὗ ἃ ἆεασοπ); ορ. Ῥοπι. χ, 7 απᾶ ἘΡΠ. 1ν. 
12, εἰς ἔργον διακονίας. ἜΤλμε ἔοχοθ οὗ {πο γετΏ πληροφορεῖν Ώετο βΠοιι]ά 
ποὺ ο πηϊβίακεη. Τί 16 πού “«πιαΚκο {π]] ρτοοί οἵ, δβ η6 Α.Υ., ΟΥ 85 
δ νη « παπ]βζετῖαπα παπα Ῥτοβαίαπα τεᾷς,” Ὀαῦ βΙπαρ]γ «{α1Π1, Ί]κο 
πληροῦν (85 16 15 ἴῃ Τακε 1. 1); ορ. Δοΐς χΠ. 26, πληρώσαντες τὴν 
διακονίαν, αηᾶ Οο]. 1. 17. Βύ Ῥαα] εἸδεν]οετο (Ώοπι. ἴν. 21, χὶν. ὅ; 
ΟΟ]. ἵν. 12) 865 1 ἴῃ {]ιο 56η86 οὗ οοπυίπσε, Ὀαῦ ἐπαί πιεαπῖπρ 511} ποὺ 
βι{ {με οοπί{εχί Ἠετθ ΟΥ δὖ υ. 17. 

60--8. ΤΗΕ ἘΝῚ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΙΕ)5 6008Β5Η. 

6. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδοµαι. Τοτ 1 απι αἴγεαᾶι Ὀεῖπᾳ ροιιγεᾷ οιέ, 56. 
85 ὃ ΠΏαίοηπ. γάρ ΒΌΡΡΙ165 πΠ6 οοπηθχίοη 1} {πο Ῥτεοθεάῖησ 1η- 
Ιαποβίοη, ΒΟ σα. Β. βο]επαπΙζγ 86 επιρΏββῖς ἔγοπι ὑπ {αοί {πα 
δὺ Ῥατ] 15 οοπβοῖοας {παί 0815 15 Ἠ15 Ἰαδῦ «Ἠατρε; ἐγὼ γάρ 15 ἴῃ οοηϊγαβὺ 
αὶ σὺ δέ οὗ ν. ὅ. σπένδομαι 15 ΘΟΥΥΘΟΟΥ τεπᾶετεᾶ ἀείθογ ἴθ {Π6 
γα]ρσαία;: ἴ]ο ππδίαρ]οχ 15 Ῥτοβαβ]γ βαρροθίθα ὮΥ ἰλαῦ ρατί οὗ [Π6 
Το 15} τ1αα] 1η ν/πΙο] {Π6 βαοτίῇοθ 88 αοοοπαραπ]εᾷ Ὦγ ἃ ἀτίηκ-οβετῖηρ 
οὗ ψ 168, σπείσεις σπονδὴν σίκερα κυρίῳ (Νάπα. κκν], 7). Πϊρηοοῦ (ἐπ 
ῬΡΜΙΙ. 11. 17) ποῖθβ ὑμαῦ Ῥεπεσια τϑραυαθα ἢ15 ἀεαίῃ ἴῃ α βἰτηῖ]ατ Ἡρ]ί: 
ἔ6ΥΘΒΡΘΙΡΘΗΡ ῬΥΟΧΙΠΙΟΒ ΒΥ τη, αἀαῑΐα νοςε Ἠβρατθ 856 Μα πογθπα 111} 
Ἰουί Πρεταίοτί  (Ταο. πη. πν. 64). Ἰρσηδύϊιβ (Ίνοπι. 2) Ἠ88 {Π6 5816 
1ᾷ68 πλέον μοι μὴ παράσχησθε τοῦ σπονδισθῆναι θεῷ, ὡς ἔτι θυσιαστήριον 
ἔτοιμόν ἐστιν. 

Έπο οοπίταξί Ῥείπθει δὲ Ῥαπ]Α Ἠορο οὗ τε]θα5θ 6 ὙΠ Ηρ ΗΒ 
Ἰαίίοιγ {ο {π6 ῬΠιΠρρίαπβ απᾶ Ἠϊ5 ομ]πι οχρεοίαὔ]οη οἳ ἀθεαίῃπ ἹΠεῃ 
εησαρεᾶ οἩη {15 ἘἨρίβί]ο οοπᾳἹθ5 οαδ 611 αὖ (5 Ῥροϊπό, ἴμο τοτβρα] 
βΙπηϊ]αγ]{]ο5 οὗ οχκρτεββείοπ Ῥεΐηπρ Ῥρατήοπ]ατΙγ Ιπετεβῖηςρ Πε πα 
ΤΘΠΙΘΙΩΡΘΥ ἴ]ιαί Τ{πποίἩγ {ο ΠΟΥ Ἡθ υτίθθς ἐ]ίςδ Ιείίει υγὰβ ἢ Ἠϊπι 
ΜΉΘ Ὧ6 Ὑχοίθ {ο {πο ῬΠΠΙρρίαΏβ. Αὐ ΡΗΙ. 11, 17 πο Ἠ8νο ἀλλὰ 
εἰ καὶ σπένδοµαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ, Ὀὰὺ πο Ἠγροίλμείϊίοα] 15. Ἠσετο οπαπρεᾶ 
{οΥ ἃ εαίεροτίσα] βἰαίειπσηί ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδοµαι, 1 απι αἴγεαᾶι δοίη 
Φοιγεᾶ οι (ποῦ, 88 ἴῃ {λε Α.Υ., “1 ΑΠι ΠΟῪ τθαᾶγ {ο Ὦο ο ετεᾷ ”). 
Αραϊη ἴῃ ῬΠΙ]. 1. 298 νο Επᾶ τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι, Ἀπ 
ΒΘ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς µου ἐφέστηκεν. Απά δὖ ΡΗΙΙ. ΠΠ. 18, 14 Ἰο 
βρεαΚβ οἱ Πϊπιρει{ 48 ποὺ γε Πανίπρ αρρτοπεπᾶθά Ῥιαό 5011] Ῥτεββῖηρ 



νι. ΝΟΤΗ. 143 
{ογιναγᾶ {ο {Π6 σοα], 116 ἴῃ υ. 7 οὗ {118 οπαρίαν 6 ας " προς 18 
6ΟΥΡ6.᾽ 

ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς µου ἐφέστηκεν, απ ἴ]ιε Μἴπιο ο] πι ἄεραγίιγα 
ἐδ οὐπιο. Τηθ ΠΟΠ ἀνάλυσις 4οθβ ποὺ οοσΙΥ εἰβεπ]εχθ ἴῃ {πὸ ἄτοθεἷκ 
Ῥ]ρ]ο, Ὀαΐ [Π6 σοὺ ἀναλύειν 15. ΟΟΠΊΠΙΟΠ 1Π Πο Ιαΐ6Υ ΑΡοσοτγρΠα] Ῥοοκ5 
ἴῃ ὑΠ6 56η886 οὗ {ο ἀερατί. ἘτίπιαγΙ]γ 16 ΠΊΘΔΏΡ ΄ἴο πἨ]ΟΟΡΘ,᾽ απᾶ 50 
10 15 αβεᾷ (45 αἲ 2 Μαοο. ΙΧ. 1) οὗ Ὀτεακίπςο Ἡρ 8Π αποβιηρπιεη{, αηά 
εἱβευΏετο (85 ἴῃ Τικ ΧΙ. 86) οὗ Ἱεανίηςσ α {θμδί, απᾶ ασαϊη (88 Τη 
Ἠοπιον Ο. αν. 648) οἱ Ιοοβῖηςρ 1ΓΟπΙ ΠΠΟΟΥΙΠΡΒ, Ἔποατο ϱ8Π Ὀ6 πο 
ἀοαδῦ {παῦ ἀἄορατίιγε, τοῦ ἀἱδεοζιίίοπι, 15. (6 ΠΙΘΑΠΙΗΡ Οἱ ἀνάλυσις Ἠεγο, 
απᾶ ὑπῶὺ {π6 Ὑπ]ραίο γοδο]ιωῖο 18  Ἠτοηρ ἰγαπβ]αθίοη. ΟΡ. ΕΗΙο (ἴπι 
ΣΙασσιπι 21), τὴν ἐκ τοῦ βίου τελευταίαν ἀνάλυσιν, απᾶ ΟΙεπιεηί (5 44) οὗ 
{ο Ῥ]εβροᾷ ἀεαᾶ, τελείαν ἔσχον τὴν ἀνάλυσιν. ἈῬεθ οτ16, ποίθ, 

ἐφέστηκεν ΒΘΘΙῺΒ {ο ΠΙΘΔΏ {5 οὐπιο ταῖηεν {Παπ “15 δὖ Παπά, α5 {Π6 
Α.Υ. 85 10. Τῦ 15 αἰτίοῦ]γ Ρατα]]ε] {ο ἤδη σπένδοµαι, 1 απι αἴγεαᾶν θείπα 
Ῥοιιγεά ον. 

π. τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι. 8.66 ἴπο οΥἸ 108] ποίθ, απᾶ ορ. ἴπο 
ποίθ οὐ 1 Τίπῃ. γἱ. 19, πηθχθ πο ππείαρΠοΥ 15 ἀἱβοιββθᾶ. ΤΏ καλὸς 
ἀγών νψοτ]ᾶ 56εεΠ1 {ΤΟΠ {με ρατα]]6ἰ 1 Τϊπι, τί. 12 {ο Ῥο «ἴπο σοοᾶ βΡί 
οἱ Γαἰ]ι,᾽ Ὀὰΐ ας πο Ἠαγυο τὴν πίστιν τετήρηκα 8, 11{016 Ίούεχ ἆοπτ, 10 18 
ρορρίδ]ε (πα ὑπ βίταρσ]ε ἴῃ {1ο Αροβί]ε”5 (ποιρΗ{ Ἠετε 15 ὑπδὺ Ιπγο]νεᾶ 
1η {πο ἀπ ἀἱξοπαχσο οὗ Ἠ15 Αρορίο]ο ο[ῇςς. 

τὸν δρόμον τετέλεκα, 1 Ίιαυε [πῖε]ιεᾶ {1.6 γασθ, [6 ϱεπετα] τηθίδα ΠΟΥ 
οἱ {πο ραπηπθς ραββίηρ 1Π{ο {Πθ βρεοῖα] οπθ οὗ {ῃθ τας0θ-0οΠ1Ε6. Βΐ Ρατ] 
Ἰαᾶ {ας βροκαη οὗ Ἠϊ5 ΟὟ ΙΠΙΠΙΡΙΥΥ {ο {με Ἠγρηθβδίαη 6] θυβ, ὡς 
τελειώσω τὸν δρόμον µου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον (Αοίς χχ. 24). 

τὴν πίστιν τετήρηκα, 1 παῦε Περί ἐπ ζαϊέ]ι, να. {π6 ΟἨτὶβίαη Οτεεᾶ, 
γεραχάθᾶ αξ ἃ 5αοτοᾶ ἀεροβῖῦ οὗ ἀοοίῖπο. ΟΡ. οἩ. 1. 14 απᾶ ὑπ6 ποῖο 
ο 1 ΤΊ. 1, 19. ΕῸΣ {Π6 {οπθ απᾶ βρ]τῖς οὗ ἴπο Αγροβίιο Ἠθχθ 566 ἴ]α 
ηοίθ ΟΠ οἩ. 111. 10 8Ώοτο. 

8. λοιπὸν ἀπόκειταί μοι κ.τ.λ. ΠΗεπεε[ογί]ι {5 Ἰαίᾷ ι1ρ ΓοΥ πιο {716 
ογοιύπι οἱ 1ς{εοιί511685. 

λοιπὸν 15 ϑθα Ἠετα (85 αὖ Αοΐς χχν!ῖ, 20) 1 15 αἰτῖοί 66Π56 οἵ /γοπι 
{]ιῖς ἐἶπιο Γογισαγᾶ, Ἰιοχισοογί]ι, 707 ]ιο ἐἶπιε ἰ]ιαί γεπιαίγδ; 10 15. ΒΟΠ16- 
{ππθβ αϑρᾷ ἴῃ ἃ Ι0086Υ 56η856 {ο Ἰπίτοᾶπος ἃ Ο]81186, ΞΞ ΠΙΟΥΘΟΥΟΥ,᾽ 
«βπαΙΙΥ᾽ ἄο: (1 ΟοΥ. 1. 16, 1ν. 2: 2. ΟΟΥ. κ. 11: 1 ΤΏΘΒΒ,. ἵν. 1 ὥο.). 

Έ ου {Π6 86 οὗ ἀπόκεισθαι ΟΡ. ΟΟΙ]. 1. ὅ, διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην 
ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἃ 2 Μαοο. ΧΙ]. 45. 

ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, {76 ογοιύτι ο) Τ{ϱ]ιέεοιιδΊεβε, 5ο. (ΡτοβαβΙΥ) 
ἴἩθ ΟΙΟΝΨΏ αΡρτορχίαίθ {ο ἴπο τὶρηίεοαξ ΠΠ, απᾶ Ῥε]οηπρῖηςρ {ο 
χ{ΡΏ{ΘΟΊΙΡΘΗΘΕΒ. ΤῊΘ ἔοτοο οὗ {πο ρθῆ. που]ᾶ {πας Ῥο αι]ίο ἀϊβετεηπί 
ΤΤΟΠΑ {λα πγΠΙο] 16 Ἠαβ ἴῃ ο οὔόνῃ οὗ Η{9) (988. 1. 12: εν. 11, 10) 
ΟΥ /ἴμο ΟΥ̓ΟΜ οὗ ρ]οτγ᾽ (1 Ῥοῦ. ν. 4). 1 πο ἰαΚο {16βε ΡΗΤΑΡΘΒ 48 
βἰτ]οί]γ Ῥατα]]ε], πε τογγατᾶ ϱρο]εη οὗ Ἠετο ποτ]ᾶ Ὦο τἱιρΠ{θοιβΠΘΒΒ, α8 
Α ΟΥΟΨΗ. 8366 {Π6 ποίθ οἩ 1 ΤΠι, υἱ. 12. 

ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ι]ηΐσο]ι έ]ιε Γιογᾶ, 56. 
ΟἨτ1βί, ευὐῖϊ φΐυε {ο πιε ἔπι ἰ]ιαί ἄαψ, 56. 6 ἆαγ οὗ πε ]α5δύ πάρεπιεηῦ, 



44 11. ΤΙΜΟΤΗ͂Υ. ΠΥ. 6-- 
ΕῸΥ ἀποδιδόναι 1π Β 6 ἢ ἃ οοηπ{εσί ορ. Ἠοπι. 1. 6: ἀπό βαρροβὺβ {πε 1άθα 
οὗ τεφπ]ία] οὐ τοπατᾶ. ΕῸΥ {Π6 Ρῃταβθ ἐκείνη ἡ ἡμέρα «Ρ. 1. 12, 18 απᾶ 
2 ΤΉ655. 1. 10. 

ὁ δίκαιος κριτής, {ιο τἱσπέοοιιϑ ιᾶφα. ΤῊΘ {1016 ϱο68 Ῥασ]ς {ο ῬΒ. γἱ]. 
11: ερ. 8150 2 Μαοσο. χ. 6, 41 απᾶ 2 Τ1ε5». 1. ὅ. 

οὐ µόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ κ.τ.λ. ΕῸΣ {Π|15 ἴογτη οὗ αχκρτθββίοη 
ορ. 1 ΤΊ. ν. 15 απᾶ 8 Μαοο. ΠΠ. 28. 

πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ, ἐο αἷϊ ἴἶιοβε το]ιο Ίιαυοα 
ἰουεᾶ, απᾶ 4ο Ἰοπα, ΠΗἱ5 αρρεαγίπᾳ. ἘῸΥ ἐπιφάνεια 599 ποῖθ οἩ 1 ΤΊ. 
γὶ,. 14. "πο τεππατκ οὐ Οα]νίη 15 στανεΙγ βαρσοβίνο; “ο Πάε]απα 
ἨΠΙΠΙΘΥΟ οχο]αᾶ1ξ ααἴρας ΤΟΥΣ 48. Ὁ11Π15 οξύ Οµτῖδ αἀνεηιας: πας (πει 
ὦο τας {τα]γ 58 ΜΙ Τιεο, ΄Ἠαβεπιαβ Πο Ιαρίάσπι Τωάΐαπα, απο εκ- 
αΙΙΙΠΘΙΠ5 οοτᾶα ποβίτα ᾿ ᾽) (Ε]σοοί{). 

9 12. ΙΝΥΙΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΣ ΤῸ 6ΟΜΕ ΤῸ ΒΟΜῈ; ΤΗΕ ΑΡΟΡΒΤΙΕΒ 
ΤΟΝΕΙΙΝΕΒΑ. 

9. σπούδασον ἐλθεῖν πρός µε ταχέως. ἴ786 ἀῑῑίφεπεο (ορ. 11. 15, ἔν. 
21: Τι, 111. 19) ἐο 6Οπιε {0 πιο Εερεοαἰῃ, 5ο. 38 οχρ]αϊπεᾶ Ίπ υ. 21 πρὸ 
χειμῶνος. Βδύ Ῥαυ] Β6ΕΙΩΡ {ο οοπίεπηρ]α{ο ἴπαί ΤΊΤΟΥ πν]]] 6οπη6, ποὺ 
ὮΥ {86 Ἠϊση 56α5, θαὺ (85 αβρθα1β σοι υ. 19) ὮΥ παγ οἵ Έχοας, ΡΗΗΠρΡϊ, 
{π6 ρτοαί ἩὩσπαατ τοιᾶ ἴοπι ῬΠΙΠρρί {ο Ὀγιτασβίατα, απᾶ (Ίπαοπος 
8οτοββ {ο Βταπαϊείαπι. ἜΤΠῖ5 ἀθβίτο {ο 596 ΤΊ ασαΙη 885 ΡΤο- 
ὈΔΌΙΥ {π᾿ Ιπιπιεάϊαίθ οσσββίοπ οἱ {πε Ἰε[ίεν Ῥείΐπσ ντ] θη, 

10. Δημᾶς γάρ µε ἐγκατέλιπεν κ.τ.λ., 707 Ώεπιας Γογβοο]ε πιο, Πιαυῖπις 
ἰουοᾶ 1]ιῖδ ϱγεδεπιί ιυογίᾷ, απιᾷ ιοεπιί {ο Ἰ]ιοδεαϊοπίέα. Ώεπιᾶββ πας ΜΙ] ἢ 
Ῥαα] ἀατῖηπρ Ἠϊς5 ναί Ὥοπιαν Ππωρτῖβοηπηεπί απᾶ πας {επ οοαπ{εᾶ Ὦγ 
ἨΙπη 88 ἃ συνεργός (ῬΗΠεπιοπ 24), απᾶ ΠΘ 15 οοαρ]εᾶ 1η Οο]. ἵν. 14 νι 
Ίμακο {ἴ]πο Ῥε]ογεᾶ Ῥηγείοῖατπ, {ποαρ] πὶ πουῦ ΑΠΥ οοπιπιεη(α{οΥγ 
ορίι(πεί Ῥεῖϊηρ αρρ]εᾶά {ο Ἠϊπι. ὍΤΗΙ5 Ἰα5ί οἰτοππιβίαπος πῃαΥ Ὀ6 5]ρ- 
ηἰδοδηΐ, 1 νυν οἱ Πῖ5 αὈαπάοηππεπί οὗ {πο Αρορί]ε {Πτοιρ] τη νγοτἩΥ 
πιοίΊνθβ, τοοοτᾶεᾶ ἴπ ἴπο νογςο Ῥοΐοτο αβ. Τὸ 15 ρ]αίῃ ἔγοπι Ὁ]. ἵν. 11, 
14 ειπα Ώεπιαβ 88 ποῦ ἃ «67, απᾶ τὸ 15 δῦ ροββίρ]ο {παῦ Ἡθ νὰ ἃ 
Τ]ιοβρα]οπίαη, απᾶ (λαί οη Π15 ἀερατίατα {Τοπ Ἠοπῃο {ου ΤΠοεββα]οπίσα 
Ίο ποηί Ποπθ, ΤἩ6 παπιο Ώοπιας 16 ἃ οΘοη γδοίθα Γοτπα οὗ Ι)οπιαοἰγίις, 
ψῬΙοἩ, 5 Πρ ὐοοῦ Ίαβ τοπιαχκοεᾶ 1, οοστΒ Όπνῖος 1Π {1ο 15{ οὗ ΡΟ] ΔΓ 5 
οἱ ΤΠοββα]οπίσα; ποίΠΙης, ἨούθΥοαΥ, οι Ῥο Ῥ1]{ ΟἹ {Π15, 5 ἴ]ιθ π8ΠΙΘ 
ΝΑΡ ἃ ΟΟΠΊΠΠΟΠ 9Π6. Τιαῖεγ ἐταᾶΙΙοπ (6.5. ΒρίρῃαπΙαβ Ηαεγ. 61) οοτη 
Ώοιπᾶβ5 8Ώ αροβία{ο {γοπι {πο ΟΠτ]ρΙαη Γα101, αὐ {μετα 15 πο ονἰἆσπος 
ἴοΥ 0815. ἜΤπαί δὲ Ῥαα] {αο]ί Ἡϊς ἀορατίατο Κθοπ]γ 15 ρ]αϊΐπ; θα ο 
αβοτῖρθς {ο Ἠϊπαι ποἰϊΠῖηρ ΤΟΥ 86 (Παπ ἀεβῖτο οὗ 6886 απᾶ ἀῑδιπο]παοτ 
{ο βΏαχθ {πο Ῥοσ1] ΟῚ αββοοϊαξΙοι ἢ 96 ΔΙΥΘΔΑῪ πιατ]κοᾷ οτί {ος 
πιατ{γχᾶοπα που] Ἰπνο]νο. ἜΤ]ο γϑδαϊηρ ἐγκατέλιπεν (566 οτδ. ποῦς) 
Ὠαβ Ῥθεη αἀορίθᾶ στ βοὴ Ἠαβιθαίίοπ» Ὀαὺ 16 Β6ΘΠ18 ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ {ο {πο 
ΡΘΏΡ6 απᾶ γοϊηΐβ {0 ἃ ΒΘΥΘΓΑΠΟΘ οὗ Ἠ]8 οοπποαχῖοη πα δὲ Ῥαυι] αἲ ἃ 
ἀοεβηϊίο οτἰβῖς οὐ ΒΟ νο Ἠαγθ πο Ῥτθσίβο ΙΠΙΟΥΠΙΒΦΙΟΗ. 

1 Μὲυϊοαῖ Ένδαμςα, Ὁ. 247 Ἡ. 
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ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα. Τ19 ρατίιοῖρ] 15 ομαδα]; «Ίο ἔογβοο]ς 116, 

ὀεσαιιδε ης ]ογεᾶ ἄρ," ΒῸΣ Π6 Ῥῃταδο ὁ νῦν αἰών 566 οἩ 1 Τΐπη, ν]. 17; 
Ώειιαβ ἰουοᾶ ἐς ργεδοπέ ιυογίᾶ, απᾶ 5ο 15. τηατ]κθᾶ]γ οοπύταδίος νη(Ἡ 
ἴποβε γιο Ίουο “ἐπ ἐπιφάνεια οὗ ΟἨτὶί᾽ (ο. ϐ). ΈῬο]γοαιρ (8 9) ἰαϊκορ 
αρ΄ὗλο ρηταδο 1η Π15 ἀοβοτίρίίοη οὗ Ισπαίίας, Ῥααἱ απᾶ ολοι πιαχίγτβ, 
Ἀπά ΡΑΥ5 οἱ {Πεπῃ οὐ γὰρ τὸν νῦν ἠγάπησαν αἰῶνα. 

Ἐρήσκης εἰς Γαλατίαν. Τὸ 15 τειγ ἀουθύα] ν]λοί]ου ὑπ6 α]αίία το- 
ἕουυθα {ο 15 “5ἱωξὶς (ἰαἰαΐία οὐ ἄαιῖ, υΏῖο] γγας ΡΘΠΘΥΆ]1Υ οα]]οᾷ Γαλατία 
Ῥγ ἄτεε] τυυιίουβ ἴῃ π6 Βτεί οθπίατγ1. Τη {ανοιχ οὗ ὑπὸ ]αΐΐου νῖουν 
ἴπο νατῖοας τεαᾶίησς Γαλλία (566 οτΙζ. ποίε) δια ἴ]ιο ἐγαδ{Ιοπα] 1Π{σΓ- 
ῬτοίαίΙοη οὐ ὑπ Ῥ8ββᾶσο (Έπςδ. Ε΄. Εἰ. τι. 4, Βρίρμαπίας, ΤΠοοᾶοτο, 
Ἐπεοάοτεύ ὥσ.) Ὡηιιιδύ Ῥο τοσκοπεᾷ π(Π, απᾶ ὑπ Ἡ.Υ. ρίαςοβ αι ἴῃ 
088. πιαταῖη 35 η αἰογηαίίνα ἱχαπε]αθίοη. Οτθβοθηβ, ἴοο (οἵ πΊοπι 
πούλίηρ 18 ΚΠΟΥΝΏ βανο {πὸ ἴαοί τοσογάεᾶ Ἠετ), Ίγας οατΙγ οοιπ{οᾷ {1ο 
{οαπᾶεχ οὗ {ο ΟΠατομθβ οἱ Ύϊεηπο απᾶ Μαγοαποο. ΟἹ ἴπο οἴ]ιοί Ἠαπά, 
»ί Ῥαπ] θ᾽ βθυ ΠΥ πδεδ «αἰαίία (1 ΟοΥ. χγῖ. 1) απᾶ ἄαἰαξίαπις ἴῃ τθίαυ- 
ΘΠ068 ἴο {πο Αβιαθίο ῬτονίπορῬ απᾶ 105 ῬοοΡρ]ο; απᾶ, {ατίΠοΥ, 811 ιο οὐ συ 
Ρ6ΙΞΟΠΒ πιεη{Ιοπεά 1 {Π15 οπαρίετ α5 πανίηρ οἷ Ἠϊπα, πγοηῖ οεαδυατ. 
Οἱ {1πεβο στοπΏᾶἙ, νο ΠΟ] {ὑπ 16 15 Ῥεΐίαυ {ο απἀογρίαπᾶ Γαλατία ατα 
οὗ αα]αθῖα ἴῃ Αεία. Τῦ 15 ποτίῃ ποίῖηρ ἐλαί οχαοί]γ ὑπ6 βϑῖηβ απαὈίσι1ὔγ 
πηθείς τπ5 1η 1 Μασο. νι. 2, νηετο ὑπ6 Ἠθνίβο5 ΤοΙά6ΘΓ ἐν τοῖς Γαλάταις, 
απιοι ἐπ ἄαιῖς, απᾶ ὙΠθτεθ ασαῑπ {Πο οοπ{οχί ἆοθβ ποὺ ἀθίογπαῖπο 
πη(Ἡ ορταϊπῦγ πο Ιοσα]1ζγ Ιπίοπάσαᾷ. 

Τίτος εἰς Δαλματίαν. Τὸ νοι]ᾷ 6εεπα ρτοβαῦ]ο ἔτοιη ὑπὶ5 ὑπῶὺ Ταΐπιβ 
πα Ώθοι αἱ Ίνοπιο να Βὲ Ῥατ] {ο α πιο ἀατίπρ Πῖ5 βεοοιιᾷ ΙΠΠΡΥΙΡΟΠ- 
ΠΠΕΠ{. Ἠα]πιαδία 15. ἃ ρατί οἵ Ἠ]γτία οη {πο δοαβίετη οοαβῦ οὗ ἴπο 
Αάτίαθίο; απᾶ [815 πούϊθθ ἨαΥπποπΙβ6Β νγο]] οποισΏ να ΙΒ 111, 19 
(566 ποίε {πετο). 

Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ, οπῖι Τι]νε ἐβ ιοῖέ]ι πιο; 1.6. Τα 15 ἴ]λο 
ΟΠΙΥ οπθ οὗ Ἠ1β 1ὐϊτηϑίθ Γτιεπᾶβ απᾶ πδαα] οοΠΙιραΠΙΟΠΡ ὙΟ 15 5111 
να τη. δύ 1Τπα]κο’5 αἰἲοοίίοη {οτ δύ Έα] 15 ποί {πὸ ἐμπαὺ οὗ Ὀσπιββ; 
Ἰιο τοπαῖπβ ὙΠ ἨΙπα {ο ἴπο οπᾶ. ὈῬατῖίηρ Πΐ5 βτοί Ιπιρτὶβοπτηθη{ Ίο 
πας ὮΥ Ἠ15 5166, ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός (Οο1. ἵν. 14: ορ. Επήεπιοη 24), απᾶ 
Ἡο ΠΟῪ αΡΡρεαΙ5 αραῖη, [αι] {ο {πε ]ας0. 

11. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ. Παυίπι ἰα]νετ αρ Ματίς, 
56. ΟἹ ΥΟᾺΣ αγ ἨΙΠεχ (ορ. Αοΐς αχ. 18 {οι {Π18 πδο οὗ ἀναλαμβάνειν), 
ὑγίπᾳ ἴηι ιοί] Ίου. πετ δα Ῥδει  0πμθ (Λοἲβ αγ. 88) ἤθη Ῥαα1 
ας Πο οοπβᾶεπος ἴῃ Ματ]ς, Ώοομα5δο ο Ὠαᾶ (ατηθᾶ Ὀαο]ἷς {ο ᾖοτι- 
β816Π1 ]αβῦ 85 {πε ΑΙ ΠΠΟΌ] 165 οἱ Ρατ] Ετδί τηϊββΙοπαΣΥ 1ΟΥΠ6Υ Ῥδσατια 
αρρατοηί (Λοίβ χΙΙ. 19). Βαΐὺ βΒθοἢ Γεε]ῖησς οἵ ἀῑδίταδί δα Ίομρ βἴποο 
ραβδεᾶᾷ ανΝαγ. Ῥυτῖηρ ο Ετδυ Ὥοπιαη Ἱπιρτὶβοππιεηῦ νο Άπᾶ Ἠΐπα 
να σα δῦ Ῥαα] αὖ Ώοπιο (Οο]. 1ν. 10), απᾶ ἢ. πας οοπηπιοπᾶςᾶ ὮΥ ἐλαί 
ΑΡοβίΙθ {ο {πο ΟΠπτος οὗ Οοοββαο ν]θη Ὦο 5ου] νἱβιὺ 10. Ηθ 15 
4150 Γοππᾶ ἴῃ δῦ Ρε[εγ”5 οΟΠΙΡΑἨΥ δὺ Ώοιπο (1 Ρεῦ. ν. 18), απᾶ ο 7015 
ἴῃ {μθ βαϊαὐδύϊοη αἀάτοββαᾶ {ο ΟπΠατοΠθς ἴῃ ἴμο Αβίαζίο ΡτονΙΠποθΒ. Τὺ 
15 Ῥτοβαβ]ο ἐλαῦ δὖ {16 πο οἳ σψυϊηρ 2 Τὐπιοί]η Το γγα8 ΒΟΠΙΘΥΗΘΤΘ 

1 566, {ΟΥ ἃ Τα]] ἀϊδοιδδίοη., 1ήρμί[οοῦ, σαἴαδίαης, ὈΡ. 8, 81. 

ΕΛΡΒΤ. ἘΡΡ. κ 
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οἩ {πΠ6 οοδϑὺ ἴῃ ἴπο Ῥτονίπορ οὗ Αϑία Ῥτορου, δια ὑμαὺ ἔπας ΤΊ οὐ 
εοα]ά “ΡΙΟΙ Ηἶτὴ πρ) ΟἹ Πἰ5 γᾶν πουηναγά. 

ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν, 701 6 18 τιδεΓιῖ {ο πιο [οΥ 
ηυϊηϊϑἰογῖησ. διακονία τὴν Ὀ6 απάετείοοᾶ οἰ ΠΘῚ οἳ Ῥεχεοπα] 5οτνίσθ {ο 
ού Ῥαυ], β46Ἡ 88 ἃ ἴγ66 τηδὴ οομ]ᾶ οΏοχ {ο ἃ οαρύϊνθ, ἃ γοῦηρ τη ἰο 
8. οἷᾶά οΠ6, ΟΥ 6156. (1655 ῬτοβαΡ]γ) οἳ {πὸ παπΙβίτγ οὗ ἴπο ρΌΒΡ6] ἴῃ 
ὙΠΟ Μαχ]ς οοα]ά αβε[α]]γ ίακο 5 ρατί. ἜΤΠαῦ Ἡο ῬτοβαῦΙγ Ἰαᾶ ἃ 
Κπον]εᾶμο οἱ Τιαὐίπ πη]ρΏί τηακθ Ἠϊ5 6εχνίοθς 1ἢ Οἱ ΠΟΥ οαραοΙίγ 5ρ6- 
οἶα]]γ να]ααβ]ο αὖ Ἠοπαθ. ἨΈοχ {πο αἀ]θοίῖνε εὔχρηστος ϱΡ. οἩ. 11. 21. 

12. Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἓφεσον. Τγολίοις (Δ ᾿Ασιανός, 
Αοίςβ Χχ. 4) οοπιθ5 Ῥείοχο τι8 ΒεΥοτα] {π]6ς 5 ἃ ὑγαδίοᾶ επΙβΡατΥ οὗ 
ού Ῥαπ]. ἜΤονατάς ἴ]ο οἼοβο οἵ Ῥατ])ς γα ΠΙΙΒΒΙΟΠΑΥΥ Ι0άΥΠΘΥ ΠΘ 
Ῥτεσοεᾶεᾶ Ῥατα] {ο τοις (Λοίς χχ. 4). Ίο Ἰθαν οὗ Ἠϊπα ασαϊη ας ἴ1θ 
Ῥεβταί οὗ πα Ιείίογς {ο ΟΌο]οβεαο (60ο1. ἵν. 7, 8, ν]οτο ἢ6 15 ἀθβοτιυνοᾶ 
88 ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ) απἀ 
ἴο “86 Ἐρηπεβίαπς” (ΕἸ ΡῈ. νι. 21), 1 πετο ντ] εν ἀπτίπς Βὲ Ῥαπ]5 
Βτεί οαρίϊνΙ(γ αὖ Ἠοπιθ, Ίπ Τι. 111. 19 {πο ῬοββΙΡΙίγ οὗ Ἠ]5 Ῥοΐπς 
βεπί ὮΥ Ῥατα] {ο Οτείο 15 πιοπΩοπεᾶ. Απάᾶ που ο Ίθατη {παί αΠΠΟΏς 
ού Ῥαα] Ἰα5ἱ οβ]οῖα] δοῖβ ναδ ἴπο βοπᾶῖησ Τγολῖοας {ο Ἐρπεξας, 
ΡτοβαβΡΙγ αἴθμαι 5 ἴμο Ῥθαχεγ οὗ {815 βεοοπᾶᾷ Ἡρ. {ο Του (ἴον 
ἀπέστειλα ΤΙΑΥ Νε]] ο απ ερὶρίο]ατγ αοτῖθε; ΟΡ. Οο]. ἵν. 8), ΟΥ Το ἴα]κο 
ΤΙπΙΟΗΥ᾽5 Ῥ]αςοθ ἄατίπς Ἠϊ5 Ῥγο]οσίθᾶ γἱ᾽βὶῦ {ο Ἠοπιο {ο εἶεαοι Ίο 
ΑΡροβί]ε’5 Ἰα5ύ ἄαγβ. Ἐλεγ πιοῦίνε {οχ {Πῖβ τηϊρεῖοηπ οὗ Τγομίοας 15 
Ῥ]αιβίρ]ε; ποἰίῃοχ 16 οεγίαῖηῃ. ἘῬτπί οτεη 1 Ῥοί]μ Ὦο οκο]αᾶρᾶ, ἴἶιετο 15 
ποίμῖηρ 1Π ο τοπιατ]ς “1 εοπί Τγομίοις {ο Ἐρ]θειιβ) ΥμΙο] 6η ΓαΙτ]Υ 
184116 {ο ΙΠπΙογεηςο {λα ΤΙπιοίἩγ νγας ποῦ αὖ Ἐγρ]αριβ αἲ {ο ππο οὗ 
νπΙμησ. δέ Ῥατπ] 15 οχκρ]αϊηῖπρ ΠΟῪ Ὁ νναβ ὑπαῦ οἵ 8411 Ἠ1β Πππηα{ο 
ἔθη 45. ΟΠΙΥ 11] 15 1} Ἠϊπα, απᾶ ΑΊΠΟΗς οἱΠθΥβ ΒΘ ΙΠΘΠ{ΙΟΠΡ ὑμαῦύ 
ΤΈγοΠῖοιβ Ἠα8β ροηο {ο Ἠρμεβας, απ οὐβογναβίοη ποὺ αὖ 811] Ἱποοπβ]βί- 
οηί ({Ποιρῃ βοπηθ πᾶν {οαπᾶ 10 50) γθ] ὑπ6 Γαοῦ ὑπῶὺ {ο Ἰείίοι 15 
Ῥαΐπρ βοηΐ {ο Ἐϊπποίμγ αὐ Ώρῃεραβ. 

19. ΙΝΡΤΕὉΟΤΙΟΝΒ το ΤΙΜΟΤΗΣ, (14, 16) ΑΝΡ Α ΜΑΒΝΙΝα. 

19. τὸν Φελόνην. ΤΗἱ5 15 {πο οτίποσταρΗγ {ο]]ονεᾶ Ὦγ {πὸ Ὀορί 
ΜΗ͂Ξ5. : πο νοτᾷὰ φελόνης ΒΘΕΠΗΒ {0 Ὀ6 απ Ιποοχτθοί ΤΟΥ οὗ φαινόλης--- 
Τα Ῥαεπιῖα (119 τεπάετίηρ Ἠθτο οὗ πο ΤιαΙη ΥοχβΙοἩβ). Το ΠΙθα- 
πρ οὗ {Π6 ἴετηι Ία5 Ώθεη νατΙοιβΙγ εχρ]αϊπεᾶ. ΟἨχγβοδίοπα ΠΙΘΠΦΙΟΠΡ, 
Ῥαΐ ἆοθβ πού ἔανοιν, 6ο ὑγϑηβι ύοη αἀορίεᾶ Ὦ} ἴμο Ῥοαβ]]{ο νετείοη, 
ΥΥΗΙ6] {8]κεβ φελόνης 85 οᾳαἱνα]επῇ {ο γλωσσόκομον ΟΥ̓́ ὃ 6856 {οχ Ώου]Κς.) 
ΑΠπά, 45 ἃ πηβ{ίοι οἵ [αοῦ, {Π6 γ᾽] τ ΊΥΥΑΡΡΟΥ συ] νηΙοὰ ἃ Ῥαβργταβ 
7011] νναβ οποαβεᾷ {ο Ῥτοίθοί 16 νγγὰβ ΟἹ] θα ἃ φαινόλης ΟΥ ρασπιῖα. Βα 
ίο αἀορί {πὸ τοπάστίηρ «Ῥοο]κ-σουεγ) Ἰ6γθ Β6ΘΙΠΡ {ο 6 δὴ θη 176 τη Ϊ8- 
ΒΏΡΤΕΠΘΗΡΙΟΠ, βαρρεβίεά Ὁγ {ο πηΘΗ{ΙΟη οἳ ἴ]α Ῥοοἷς απᾶ ρατο]- 
ΠΙΘΗΩ{Β ἴῃ {1ο ποχί οἸαιβο οὗ {ο γϑῦβθ. ΓΘ ΡΤΙΠΙΑΥΥ παθαπῖης 15 ελα 
αἀορίεᾶ Ὦγ ΟΠτγβοβίοπα (ἐπ ΠΡ]. Ἠοπα. 1) απᾶ Του] δὴ (4ε ογαί. 
12), υΙᾳ. ὑμαῦὺ φελόνης Ξε Ραεπιίαξ-α ἴτανε]]ηπρ οἶοα]ς ὙΠῸ 1οημ Β]ΘΘΥΘΒ, 
ΒΌΘΝ 885 ποι]ᾶ Ὀ6 αρεσία]]γ ἀεβιταρ]ο ἴῃ οο]ᾶ πνθαίἩευ, Έτοπι {πὸ {πού 
{πδ΄ φαινόλιον 18 ΟΓΓΕΠ πβεᾶ (6.6. ἴῃ ὑπθ ΠΠ 6αχβΥγ οἳ Βὲ ΟἨΥΥΒΟΡίΟΠΙ) [ῸΣ 
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α ε]ιαδιθῖε, ΒΟΠ1Θ ΙπσθπΙοΒΙΥ ῬθγνοΥβθ οοπηππεη{α{οτβ Ἠαγο Ἠθτο ὑγ8η8- 
Ἰαΐεὰ φελόνης ἴπμβ, απᾶ 5ο Επά Βοτιρίατα] ααἰΠοτΙϐγ Του οοο]οδιας{]ου] 
νθβίπιοηίςδ! ΤΗΙ5 ἆοεβ ποὺ ποοᾶᾷ τοα{α[ΙοἩΏ. Φφελόνης 15 ὦ εἶοαᾖ, ΒΌΘΗ 
ἃ Ίαχσο οπ{θΥ οἷοα]ς 85 16 5εγνΙοθβθ]θ 1η νΙπίετ (υ. 21). 

ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Ἐάρπῳ, τυ]ιῖεῖν 1 Ι6[έ ἴηι Ίγοας αὖ {16 
Ίοιδε οἱ «αντρας. Νοίδιηρ 15 Κπονη οὗ Οατρά5, Ῥεβίάο {15 ποίϊοθ. 
Πο υὶριῦ {ο τοις α]]ιᾶεά {ο Ἠσθχθ οοι]ά ποὺ Ώαβνο Ῥεεηπ ἴμο ο9πΠ6 
χεοοτᾶθᾶ αὖ Λος κχ. 6, [οι ἴπαῦ π8β 51Χ ΥΘ68Ι5 Ὦοίοχθ ο πιο οὗ 
τυ ηρ, απᾶ πο Ιαπραασο πδεᾷ βαρρεβί5 ἃ τεορηῦ νἱ8ῖῦ. Τῦ τηαδί Ὠαγο 
{ακκοη Ῥίασςς Ίπ ἴ]ο Ῥογιοᾷ οἱ [γεεᾶοπα Ῥείθει ἴπο Βχδί απᾶ βεοοπᾶ 
Πηρτϊβοππηθηζς αὖ Ὥοππθ, {ο ΥΠΙΟἨ ααβδίοη 15 8180 πιαᾶο ἴῃ υ. 20. 
8688 Ιπιίγοᾶ. οΏαΡ. 11. 

καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς µεμβράνας, ατιᾷ ἐπε Ὀοο]ιβ, ὁ8ρθοίαϊ ἰ]ιο 
Φατε]ιπιοπίδ. μεμβράναι (ἄπ. λεγ. 1η ἴπθ ἄτθεἷς Β10]6) 15. ΒΙΠΙΡΙΥ ἴμΠο 
Τιαὐϊη ποσὰ πιεπιθγαπιαε ἄταεοϊδεᾶ, δηἃ ΠιεΒΏΒ πο Ῥτεραχεᾶ βκίῃβ οἳ 
να]]απα, ΒΟΉ σταἁπα]]γ Ῥαρεγδεᾶςᾶ Ῥραβργτας ΤοΥ νυ ]ηρ ῬάΥροβΘβΒ. Τη 
ἴπο Βτβύ ορηίατΥγ νοα]]απῃ που οἩπΙγ Ὦο αξεᾷ {ἔοχ {Πε ΊΠποτο ῬΥΘΟΙΪΟᾺΒ 
οοᾶίοθβ απᾶ ἀοοιπιθηίς, Ῥαργτας βαινίησ {οΥ ΟΥᾷΙΠΒΥΥ ὈΟΟΚΒ απᾶ 
Ἰούΐουβ, ΒΟ. ςα/ΠοιεηίΙγ εκρ]αΙΠβ ὑπ6 μάλιστα. 1 18, οὗ οοςσβο, 
Ππροβκίρ]θ {ο ἀείεγπιῖπο Ἰγλαί {ηθβο ῬοοΚκ5 απᾶ ῬατοΏτησεπίς οοηίαΙηες; 
6 Π8Υ ΒΙΡΡΟΡΟ {πο Βοοκβ οὗ {π6 Ο. Τ. Βοχρίἁτ6β, απᾶ (ΡοββῖΡΙΥ) ἴ]ια 
ἀϊρ]οπια οὗ Ῥατ]. Ώοππαη οἱ ΗήεπβΗΙΡ, ἴο Ἠινε Ὀθεῃ ΔΠ1ΟἨΡ {Πεπ], θα 
νθ Πᾶνα ποίμίηρ {ο 6ο οἩ. 

Έαγταχ ποίθβ απ ΙΠθετοβίησ ρατα]]οὶ ἴῃ {πο Ἠϊρίοιν οἳ Ιατη 
ΤΈγπάα]θ, Ίο πει ἴῃ οαρίνΙγ αὖ Ὑπνογάρ ἴῃ 15596, Ἱτούς {ο ἴ]ο 
6ΟΥΘΕΥΠΟΣ {ο Ῥ6σ {ΟΥ ΜΑΥΠΊΕΥ ο]οίπίης, ἃ Ὑοο]]εη βΠΙτό απᾶ, Ρουθ αἰ1, 
Ἠϊ5 Ἠεῦταν Β1016, ΤταΤΗΤΗΒΣ, απᾶ ΤΙοῦΙοΠΒΙΥ1. 

14. ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεύς. 8366 ποίθ οἩ 1 ΤΗ. 1. 20. 

πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο, ἀἰά πιε, 5ο. ῬαΏ]Ια]γ, πιιιο]ι ευ. ΟΡ. ἴου 
ἐνδείκνυσθαι, 1 ΤΊ. 1. 16 ο. Τὸ ποι]ᾶ 566 {τοπη {πο οοπίθχὺ ὑλαῦ 1 
νὰ αἱ Ώοιππο ἄατιης ὕΠπ6 Αροςί]α'5 Ιπρτὶδοππηεηῦ {παῦ ΑΙεχαπάςει”5 1]]- 
011 Ἠαᾶ Ῥοεπ ἀἱβρ]αγεᾶά. ΤἨηο πατηῖίηρ ἴῃ υ. 15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου 
ποι]ᾶ βουὴ {ο ρῖνο {Π6 16βΡοἨ οἱ 15 Ὀεΐηρ πιεη{Ιοηθεᾶ. ἸΠείΠεγ ΒΘ γα 
πΟοΝ οὐ ἨΏρ]θδαβ, οὗ ὙΠ ΠΟΥ 16 γγας 1η νῖειν οὐ ΤΙπιοΗΥ’5 πηθεύϊηςρ Ἠῖπα 
εὖ Ώοπιο {παί ἴ]ο πγαΤΏΙΏσ 188 σἶν6η, 6 Ώαγθ ΠΟ ΙΠΘΔΗΡ οἱ ἀείεγπαΙη]ηρ. 
δύ Ἐρήηταεπι (οη 2 ΟΟΥ. ΧΙ. 7) ποῖθΒ {πε οπτῖοτς ἐταβ Ιδίου ὑπδὺ “ΑἸοχ- 
ΒΠᾷΟΥ {Π6 οοΡΡθτΡΠΙΙΜΗ 2 ππαβ Ρατ] 5 “ΠΟΥ 1Π {πὸ Π6β]] 

ἀποδώσει αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. ἜΤ1ε γοδαϊηρ οὗ [Π6 
χοο. ἰοχῦ (566 οὐἹῦ. ποίθ) ποα]ά πιακο {Πῖδ απ Ἱπιρτεοβίίοη. Α5 1 
βίαπάβ, 16 15 ἃ ρατοηί]λαί]σαὶ ααοίαζΙοπ οὗ {Π|6 ἔβη 1118: πγοτᾶς οἱ Ρ5. ΙΧ]. 
([χἰ.) 19 (ορ. δἰβδο Ῥτου. χχῖν. 12), απᾶ πιετε]γ ΕΠΙΟΙΠ{Β {ο {πο τοΗθοίΙοη 
“1 Ίοανο Ἠ]πι {ο αοά, Βίὲ Ῥαα] ᾳαοΐεΒ ὑπ656 γοτᾶς ἴῃ αποίµεγ οοπ{αχύ 
εὖ Ὥοπῃ. 1. ϐ. 

1δ. λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις, 707 "6 ϱγεαίῖι ιοζ(]ιίοοᾶ 
οι’ υογά». ΤΠ9 αοτ]ςί (566 οτΙθ. ποίθ) «Ώενς ὑπϑὺ {πο ταίεχεησθ 15 {0 8 
ἀεβπῖίο δοῦ οὐ αοἲ5 οἱ Ποβ]ζγ, ταῦ]θΥ {απ {ο ἃ 1οιρ-οοππαθᾶ αὐὐιύπαθ 

1 ῬΏοπιαις 1176 οὗ Τυπάαῖο, ϱ. 416. 

Κ2 
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οὗ Π]-ν], απά πας 1ὖ 15. ποῦ Ππρτοβαβ]ο ἔ]αί ὑΠ6 ἡμέτεροι λόγοι Ἠ Ίο 
Α]εχαπᾶςς ορροβεᾶᾷ πετο ρατί οἵ Ῥατ]5 ἀπολογία, Νπθι ΟἿ Ἠϊ5 {118]. 
Αποΐζμετ οκρ]απαῦῖοη 15 ὑπαῦ {πο «ποτᾷς) ντο «πο νογᾷς οὗ {86 
(.οβΡε1, πο ού Ῥαα] Ῥτοασ]λοᾶ. Ῥαΐ {Π15 15 ποῦ τοαΙ]γ Ιποοπβιρεηέ 
πὴ ὑπὸ οἴμετ Ἠγροίλμεβί6, ἴοτ δύ Ῥαα]5 ἀπολογία απιοαπ{εᾶ {ο ἃ 
κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου (ορ. υ. 17). 

16--18. Ἔπε ΑΡΟΡΤΙΙΕ)6 ΤΟΝΕΙΙΝΕΒΒ, ΑΝΡ ΗΒ ΕΑΙΤΗ. 

16. ἐν τῇ πρωτῇ µου ἀπολογίᾳ κ.τ.. Ἐπεορῖας (Π.Μ. τι. 99) 
16ίοΥ5 {μῖς {ο δὲ Ῥαα]”ς Ανρί Πππργ]βοητησηί, πἩΙοἩ τας {ο]]ογγοᾶ Ὦγ 
το]θαδο; θα π]αί 15 Ἠοτο {ο]ά σου ποὺ βαϊῦ ἴ]ο οἰτοιππβίαποθς οὗ 
ἐλαί 1655 β6Υετο {πῖα]. ΤῊΘ αἱ]αβίοη 15 αρρατεπ{]γ {ο ταῦ ννας οα]]1οᾶ 
ἴῃ ἨΏοπιαν Ίαν; ὑπ6 ργίπια ααίο. ΝΠ]ο {115 τγῶβ Ὀεῖης Ἰθαγᾶ πὸ πιατι 
σίοοᾷ Γογιυαγᾶ Το Πῖπι, νπείαεν ἴῃ {χιεπᾶΙψ ΒΥΠΙΡΑΊΗΥ, ΟΥ (ΠΠΟΥΘ Ῥτο- 
Ραβ1γ) 85. Ἠ]5 οβϊοῖα] Ῥαΐγοπιι οἵ αἀνοσεαίιδ. Ῥατ] Ἰαᾶ {ο ρ]ομᾶ 15 
681156 αοπθ, «ἴἴ ἀοθογίσᾶ Πῖπι (11ο αοτἰβί {οηβο ἐγκατέλιπον 15 αραϊη 
βΙρπϊβσαη{); {εγ αΡαπάοπεά Ἠϊπι, {τοιρῃ ἔθδυ (566 ο. 10), θη ἔμο 
οχΙβῖ5 68116. Πα τί πιοί ὕ6 τσζ]οπεᾷ το ἰ]ιοπι! ἄἀοᾶ ἰ[οτρῖνο {πον 
ΘΑΚΗΕΒΒ |] 

17. ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη, διιέ, ἴῃ οοπίταβί ὕο πιαη)ς πη α  ]- 
Π655, {ιο Γ,ογᾶ, 5ο. ΟἸγ]βύ, βίοοα δ, πιο. 

καὶ ἐνεδυνάμωσέν µε, ἀπιᾶ εἴτεπ({]ιεπεᾷ πιο. ὍὯ66, [οι δύ Ῥαπ1”5 πι56 οὗ 
{1115 νετ», {πο ποίε οἩ 1 ΤΊ). 1, 12. 

ἵνα δι ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῃ, ὅπ ογάσγ τιαί Ὁψ πιο ἰ]ιο 
Ῥτγεασ]ιίπᾳ, 5ο. οὗ ἴπθ (ἄοβΡε], ηυϊψίνέ ο Γιο. Έον πληροφορέω 566 
ΟἿ τ. ὅ 8Ώοτνο; 105 {οχορθ Ίοτο 15 ποῦ «νο Γα11γ πιουν, 85 ἴμο ΑΔ.Υ. Ἠαβ 
Πέ, θὰ «νο ἔπ} Ῥετ{οττηεᾶ, οοτηρ]είσᾶ, Γπ]β]]εᾶ. Ἠοι {Πῖ5 γγαβ ἴταο 
15 οχρ]αϊπθοᾶ ὮΥ ἴλπε πεχί «Ἰα1βθ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη. Τ]Πο 
ορροτίαπΙ{Ψ Ρῖν6εη {ο δὺ Ῥαπ] οὗ Ῥ]οπάϊηπσ Ἠῖ5 οιτπβο ἴῃ ἴπο οεῇοία] 
οοη/χο οὗ Ἠοππθ, {πο τηϊβίτοβς οἵ ἴπο ΠαίΙοΏΒ, νγῶβ ἴθ ἃ 86Π5Θ ἴ]ο 
Γα14Η1Πς᾽ οὗ {1ο ρτοβοΠίηρ οὗ {πε ἄοβρεΙ. ἘῸΣ ἀκούσωσιν (οετίαϊπ]Υ 
ὧλο τίρΗί τεαᾶΙηρ) 566 {1ο οΥὖ. ποίθ. 

καὶ ἐρύσθην ἐκ στόματος λέοντος, ἀπά 1 10αβ γοβσιιεᾷ οι ο) ἐ]ιο πιοι]ι 
ο ἐπα Ποπ. Ποῦ 15, ἃ γοσαϊοῦ οὗ πον ἴἰφιιεί χὰ τεαγηεᾶ αὖ {ιο ργίπια 
αοἴϊο, διὰ Ῥαπ] να τεορρ]ιθᾷ ἔου π ὕπηθ. ΤΠΘ Ῥήταρβο 15. ογιάσηπ{]γ 
Ῥοττοναᾶ {γοπι {πο (τοε]ς Β1016 ; 10 τγᾶβ β8]α, 6.5., οἳ Γαπῖς] ἐμαῦ Ίο γγας 
τοβοιεᾷ ἐκ στόματος τῶν λεόντων ; ΟΡ. 8150 ῬΒ. χχῖ]. (ΧΧ1.) 21: Ώαπ. νι. 90. 
Ῥαί Ιπίοτργοίοτβ Ἠανε Ώθ6ση δηχίοιιβ {ο Επᾶ ἃ ΠΟΤΟ ἀεβπ]ίο α]]αβίοη ἴῃ 
{ο πγοχά» ἐκ στόματος λέοντος. ΤΠ (α) ἄιο λέων Ία5 Ώθυπ απάργρίοοᾶ 
{ο Ῥο {ο Ποπ οὗ πο απηρ]Ι(λεαίχο {ο ποπ {Π|6 πιατ{γχς πογο Το. 
Τ]ιο οἳγ 6ιγἰδέίαπορ αὐ Ιοοπιόπι τἱ565 {ο οπε”5 ὑπουρηύβ. Ῥαΐ, αἴδου 81], 
{818 πγθβ ιοί [Π6 ἀθαίῃ γη Ἡ 10 δύ Ῥατ] νγας ἐπτοα{επαᾶ, α8 {Π6 βοηιιο] 
Ῥτογνεᾶ. (ὁ) Ἔπο ἄτοαε]ς οοτησηθηὐαθουβ ϱοποτα]]γ ππάθγρίαπᾶ {ο λέων 
{ο Ὀ6 Ἀετο, απᾶ 1{ 5 Ῥατι]”5 (τῖα] τθα]1γ {οο]ς ρ]ασο Ῥοΐοτο ὑμαὺ ΈΠΙΡΟΤΟΣ 
({οχ γα Ἠανθ πο οοτίαϊπίγ {λμαί Χογο γαβ ἴῃ ἘἨοπιο αὖ {15 πιοπισΠ), 
{815 νοτ]ά ρἶνο ἃ σιν! πιεαηῖηρ ἰο ἐκ στόματος λέοντος. Α ρατα]]αὶ 15 
{οαπᾶ ἴῃ «ΖοβερµἉβ, Ί]θτο {πο ἀθαίι οἳ Τϊροτῖαβ 15. απποπποθᾶ {ο 
Αρτῖρρα, ἴῃ {ο Ὑγοτᾶβ τέθνηκεν ὁ λέων (4πιί. χντιι. ϐ. 10). Βαὺ ιο 
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8Ώβοποο οὗ {πὸ αγ{]ο]ο Ἠθγο Ώ6ίοχθ λέοντος ΠΠαΙΚ6Ρ {5 οχρ]αΠα{ΙΟΏ ΥΘΕΥΥ 
Ἱηρτοβαβ]θ. (6) ια ζέον 85 Ῥεει Ιάεπίϊβαᾶ τ] δαΐίαπ. Έα] ἀῑά πού 
γΙ6]ά {ο πεακηθβς ΟΥ Ῥοείταγ ὑπ6 {α1ῦλ αὖ πο 5ΠΡΙΘΠΙΘ ΠΠοπιθη{ οἵ Ἠῖ8 
ὑτια], αηᾶ Το 15 ὑππ5 βα1ᾶ {ο Ἠατο Ῥδεπ τοβοιθᾶ τοπ {πο πποι{Ἡ οὗ {λα 
Ἰϊοη, 5ο. ἐπ6 στθα{ ἀντίδικος, ἴπο ἀενΙ], πο 15 ὡς λέων ὠρυόμενος (1 Ρεῦ. 
γ. 8). Απᾶ ἴπο ἔαοί Παί ἴμετο 4το αρραΓθηῦ ΤΘΠΙΙΠΙΡΟΘΠΟΘΘ οὗ ἴμο 
Ρμταβθβ οἳ {πε Τιογᾷ5 Ῥταγει ἴῃ υ. 18 ϱἶνερ ἃ οετζαῖη αἰίτασίνεποβς 
{ο {π6 ιᾷεπβοα{Ιοη ἴῃ υ. 17 οὗ {π6 Ἰίοπι οαί οὗ πΊοβο πιο] Ῥατπ] 
πας ἀείυεγοᾶ αὶ ἢ πο πονηρός, ἴπο Ἐν] 016. Αρσαϊπ, ἨομΕΥΕΥ, {Π6 
αΏβοπορ οὗ ἴπο ἀοβπῖίο ατ[ϊο]ο Ώθίοτθ λέοντος 15. ἃ αἰ Ποαϊύγ. Νο ατα 
1πο]]πθᾶ {]ογοίοχθ, οη {πΠ6 π]ο]θ, {ο ἴακα {1ο ῬΡΗΤαβο ῥύεσθαι ἐκ στό- 
ματος λέοντος 88 αἱπιοβί ρτοτοετρία], 45 οχρτοββῖνο οἱ ἄε]ίνεταποςρ ουὖ οἳ 
ΙΠΙΤΙΙηθηῦ δα ἆθαᾶ]γ Ρογί], ΒΘ 8.5 Ώαπῖα]’5 Εἴοτγ ταοοτάδ; απᾶ {μετα 
15 {Ώπβ πο ῬΡ]αςθ {οτ {π6 Ιάοπέιβοα{Ιοι οὗ {π λέων ψιῦ αΠΥ Ιπάϊνιάσα] 
8γοιβατΥ, Πάπ]8η ΟΥ ἀϊαβο]ίσα]. 

18. ῥύσεταί µε ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ. 177,6 Ιογᾷ, 56. 
ΟἨτίςῦ, εὐὐϊῖ ἀοἰζυον πιο ἔγοην ευσγη ουϊΐ σον. Τε ομϑηρθ οὗ Ῥτερο- 
ΒΙ{10Π, ἀπό Ιπβίεαᾶ οἳ ἐκ, αἲίει ῥύεσθαι 15 βἱσηϊβοαηύ. ἐκ νγὰ5 υι864 1 
υ. 17 Ῥεσβαβθ πο Αρορί]ο παβ ἴῃ ἴ]ο γαι Ίαπ5 οἳ ἴπο ἨοἨ, Ώδίογο ε 
πιαβ τοβοααᾶ: ἀπό 15 αβοᾷ Ἰθχο, Ώθοααβο ἴπο αετΙ]5 οοπ{επηρ]α[αᾶ 818 
οπ]γ Ροίεη/{1α], απᾶ {πο Αρορί]ο πας ποὺ Ώεεπ αοἰπα]]σ 1η ἐαῖτ (Πτα]άοπῃ. 
ἐκ, ἴῃ βἸιοτίέ, ΙπάΙοαῦθ6Β 6ΠιΟΥΦΕΊΙΟ6 /ΥΟΠι, ἀπό, Υεπιουαῖ /γοπι ἐπ πιείφ]ιῶοι- 
]ιοοᾷ οἵ, 8 ἆβηΏροτ Ἱ. 
Πο ἀε[ίπεταπος οὗ πΠίοι δὲ Ῥατα] βρεα]κς ὑΠπ|5 οοπβάςη/1γ 15 ποί α 

βοοοπᾶ ἄα]τεχαπος «1Υοπι ὑπ πηοπίὮἩ οὗ πο 1οι”: ἐ]ιαί, Ὦο πον, Ὡς 
οοπ]ᾶ ποῦ οχροοῦ. Βαὺ Ὦθ Μ1] Ῥο ἀε]ϊνετεᾶ, Ἡ πού ἴτοπι Ῥοά1]γ ραῖπ, 
γοῦ {γοπι «6Υ6ΥΥ ΘΥ1] ΤΟΥ," {γοπα {πο ορροβιύίοη οὗ δᾶνθυβδυιθθ σι ποῦ 
Φηα ΤΌΤ {Ππ6 οοπῆϊοὺ πὶ ἢ ἑοπιρίαίίοη ἴῃ ἨΙβ ΟΠ Ἠθατύ. ΤῊΘ ΡΥα7ο6Ι 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ 111 Ὀ6 {α]]γ απβηγετεᾶ, Ὀαὺ 15 1111 θ6 Ὦγ ἴ]ιο 
ραΐο οὗ πιατίγτάοπι ὑμδὺ ἀα]ίνεταπος 5Ώα]1 6016. Α5 Ῥεηρε] Πδ5 16; 
«Ῥοοο]α βία» ΠῬεταδίέατ, Προεταπ{ο Ώοπλϊπο.”. ΟΡ. 2 095, 1. 9, 10. 

καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον, απ ιυἱϊ! 8α0ε πιο 
τωιίο ἨΗίε ἸἹιεαυοπῖι Πϊπφᾶοπι, 8 'ῬΥΒερπαἨς οοηβἰγιοῦΙο” οᾳπϊνα]οπί {ο 
έβατθ Τὴ6 απᾶ Ῥτίηρ πηοθ (ο, ὧο. Τ1ηο {αι Ὁ] πιατίγτ 18 «βαγεᾷ Ἰ ἵπ ἴ]ο 
Ἠϊσ]ιοβύ 86Ἠβ6, {0Υ ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος 
σώσει αὐτήν (Ταχκο ΙΧ. 24). ΤΠ6 εχαοί Ρηταδο ἡ βασιλεία ἡ ἐπουράνιος 
ἆοοβ ποὺ οσσοαΥ ασαῖα ἴῃ δῦ Ῥαπ] (ος, Ιπάεαᾶ, ἴῃ {πο Ν.Τ.), θαὺ 10 15 
ᾳπ1ζο Ἠαγπιοπίοτς τι Ἠ]ς {εασομῖηπρ αὐοπῦ ἴπο Κἰπράοπι οἳ ΟἨτῖρῦ. 
ΟΡ. 1 σου. αν. 25; ἨΡρῃ. 1. 20: Ὁ]. 111. 1, απά (1ος {π6 οοηβᾶεπῦ Ἠορο 
Ίογο οχργθββεᾶ Ὦγ {πο ΑΡοβί]θ) ΡΠΙΙ. 1. 28, 11. 20. 

ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν, {ο Ἡγ]ιοηη, 89. ἴο ΟἨχ15ί, ὃ6 
σον 707 ευον απιᾷ ουεΥ, 4πιοπ. ὙΠαὺ πο ἄοχο]οσγ βΠοι]ᾷ ο αἀάγοβδαά 
{ο ΟἿἹ Τιοτᾶ, ταίὮθυγ {Παπ {ο αοα ἴπο Ῥαίΐμοτ (45 6.5. αὖ ΕΠΙΙ. ἵν. 20), 
η] ποὺ βπγρτίβο ὑπ6 αἰθεπίῖνο αὐιάσπὺ οἳ δὺ Ῥαπ]”5 {ΠθοΙορΥ; ορ. 

1. ΤΗ] 18 ῬτουςΠῦ οαὖὺ ἴῃ Οµα8θ6”5 Γ,ογᾶ” Ῥγαμεν ἴῃ, ἐπ6 Βατ ΟἹ", ῬΡ. 71 Π. 
Τῃο Ρα1Α]]οΙ Ῥοίνοση ου. 17, 18 παπά ρον υϊοη5 οἱ ὕπ Τιοτὰ”5 ΡΥΑΥΟΣ 18 {π|}ν ἰγασεὰ 
αὖ ϱ. 119 Π, οἵ {ο 541η6 ΥΥΟΥ. 
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εβροοία]]γ Ῥοπι. ασ. δ. ὮἘΟΥ εἰς τοὺς αἰῶνας κ.τ.λ. 566 ποῖθ ΟἹ 1 ΤΠ. 
ει 
πο ἄοχο]οσγ, πΠΙοἩ ας εατ]γ αἀάεὰ αὖ {με επιά οὗ ἴ]πε Τιογᾷ”5 Ῥταγει 

απᾶ 15 Ιποογροχαζεᾶ 1Π ἴ]ο τεοαϊνεᾶ {εχί οἱ δ Μαΐῦ. νἱ. 18, ἄεβεγναβ 
οατοΓα] οοπιραΤΙΒΟΏ ὙΠ {Π6 Υθ6Υ8θ6 Ὠθδίοίο τπι8. 1Π {πο εατΙγ ρατί οἵ 
υ. 18 πο βαὺγ {λαίῦ ἃ τοβθοίΙοη πηϊσ]ιέ Ὦο {χασεᾶ οὗ {πα Ροείοη ΄ Ώε]νου 
5 {γοπα {πο οτσΙ] οὔθ, αηᾶ πΝθ ΠΟῪ Ἠπᾶ ἴπαῦ ὑπὸ {ποαρῃί οἵ {πα 
Ἠεανοπ]γ Ἐϊησάοπι απᾶ {πο ρουυ οἳ ΟΠτῖδί 1 ἀαγνεᾶ ἔχου ἴπα 
ΔΟΧΟΙΟΡῪ ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
αἰῶνας. ᾽Αμήν. 

19 οἱ. ΡΑΙὉΤΑΤΙΟΝΒ. 

19. "Ασπασαι ΤΠρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν. Ααπῖ]α, ἃ “67 οἵ Ῥοπίπϐ, 
απᾶ Ἠ]5 πο Ῥτίδοα οΥ Ετὶδοῖ]α, απο Πχδύ πιεηθ]οποᾶ ἴῃ ἴῃαο Ν.Τ. αὖ 
Αοΐς χνΏ], 9. ἜΤπαεγ Πδα Ιε[ί Ἡοπιθ, 1Π οΟΠβΒΘ(Ἱ6ηΠςθΘ οἵ απ δαϊοῦ οὗ 
Οἰαπάῖας, απᾶ Ἰαᾶ οοπηθ {ο ΟοσΙπίἩ, θυ δὲ Ῥατα] πιεί {πθπα απᾶ 
]οάρεςᾶ σι {θπα, α5 ΠΟῪ Ἰπετο, ]]α Ἠϊπα, {οηΏ{-ΠΙβ](6Υ5. Τῇ {Π6Υ Ἡ6γθ 
ΟἨτίσΙαης αὖ {15 πια, α5 νου] 5660} Ῥτοβαβ]θ, {6γ πηαςδύ Ἠατο Ώ6εῃ 
ΑΊΠΟΠΡ {19 οαγ]1οβί ΤΙΘΠΙΡΘΥ5 οἵ {π6 Ἠοππαπ ΟΠπτοἩΏ. δὲ Ραα] υτοιρΏύ 
{επι πὶ Ἠϊπα {ο Ἐρῃθβιβ, θυ Ίο 16 {επι (Αοἴς συ]. 19), απᾶ 
πθγθ (ο. 26) αγ Ρατο Ιπείταοῦίοη ἴο ΑΡο]Ιοβ. ΑἸοὴρ πα μα 
Οπατοα ἴῃ {πὶ} Ἠοτςδε) ἴπΠεγ βεπᾶ ρα]πίαθῖοηπς {ο {μπε Οοτιπίπίαη 
ΟΠτιρίαης ἴτοπι Έρηερας ἴῃ 1 Οογ. χτι. 19: απᾶ πε Επά ἴπεπα αραῖπ 
αἱ ἨΏοππθ πηεη δὲ Ῥαπ] ντοίο Ἠ]5 Βρϊβδί]θ {ο {πο Ώοπιαπβ (ατΙ. ϐ). 8 
ραΐἩεγ ΤοΠΙ ἴ]ο νογρο Ῥεΐοτα ας ὑπϑὺ ποὺ τεαγπαᾶ {ο Ἐρηοαβαξ. Το 
ΠΙΑΏΥ ὀθν5 οἱ ἴπο πιο, Ααπίια αεγιᾶεπ{]γ {ἰχανε]]οᾶ α ρτοαῦ ἆθθ], 
ῬτοβαΡ]γ {οχ {πα ΡάΥροβθς οὗ Π15 ἐχαᾶςθ. Έτοπι ἴ]ο {αοί ὑπαῦὺ Ῥτϊδοβ)5 
Ώ8ΙΠΘ Ῥγθσεᾶος {λπαί οὗ Ααπ]α ἴῃ {οατ οαὖ οἱ {πο βὶα Ῥ]ασθβ θυ 6 ἴπΠεγ 
ΔΥΘ πιοηοπεᾶ, 16 βπρσθβίς 1561 ὑπῶῦ 9Ώο γα5 ἃ ἨΙΟοτο Ἱπιροτίαηί 
Ῥ6ύβοη {Παη ΠΟΙ Παβραπᾶ. Τῦ Τὺ Ὀ6 {λπαί βΏε σγῶὰβ ἃ ΠΙΕΠΙΡΕ6Υ οὗ 8 
σοοᾶ Βογήϑη ΤΑΠΙΙΙΥ, Ὀπὺ 1Ὁ 866ΠΙ5 πἹοτο Ῥτοβαβ]ο ὑπαῦ θούῃ Ααπια 
απᾶά Ῥτίβοα Ίπετο [γοθᾷ ΠΠΘΙΙΡΟΥΘ οἵ 8ΟΠΙ6 ρτεαῦ Ποαβεμο]ᾶ. Τὸ Ἠα5 
Ῥ6επ ροϊπίεᾶ ουΐ, 6.5., ὑμαὺ Ῥτϊβοῖ]]α, ντας ἃ ηπΠηθ οὗ {Π6 ΥΟΙΠΕΠ Οἱ {πα 
Αοϊῄαη σοηΏ5. Βαῦ 500} ΙάεπΙβοαίΙοπς Ἠαγᾶ]γ αἀπηῖς οἵ ΡγοοΓ1. 

καὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου οἶκον. 66 {Π6 ΟΥ̓ 1081] ποίθ, ὪΠετθ {Π6 
ἰγαάϊαοπα] π8ΠΙΘΕ οὗ [η6 πθ απᾶ 50η5 οἳ ΟποβῖρΠοτΠβ 816. ϱἶνεη. 
ΟΡ. 45ο {Πο ποίθ οἩ 1. 16, 17 αὔοτο. 

20. "Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Ιγαθίμε αὐοᾶε ἔπ, Οογίπί], 5ο. αὖ 
ΒΟΠΊΘ 6Ροσ]ι ἴῃ {116 ΙΠ{ογνα] Ῥείνγθεπ {πο βγβί απἆ βοοοπᾶ ΙΠΙΡΥΙΒΟΠΙΠΘΗ{Β, 
οἱ νο] Ὑθ ἨαΥο πο ΙΠ{ογπιβοη. ἨἘταβίαβ ΠΡ ἴμο ΠαΠΠΘ οἵ {μα 
ἴγΘΒΡΊΤΕΥ (οἰκονόμος) οἳ ΟοτΙπ{ίἩ, πε δύ Ῥαπ] πτοίο ο {π6 ἨὮοπιαπβ 
(αν. 28): απᾶ 4180 οἵ δὴ 6ΠΠΙΡΒΑΥΥ βοπύ να ΤΊΤΟΥ ἴοπι ΕἸΡΗΘΒῈΒ 
ίο Μαοθάοπῖα (Αοίς χὶχ. 23). ο οαπποίῦ Ὀ6 βπτο νΠοείΠεν νο Ἠβνο 
Ί6γο ποίῖσος οἵ ἀῑῄεγοπί ῬογβοΠβ ΟΥ Οὗ 9Π6 απᾶ {ο β4Π16 ΠΙΔΗ. Τὺ 
ΒΘΘΙΠΡ Ἠού/6νθΥ απ]]]καΙγ Όλαί πο Ἠταβίαβ, νηοβο αὐίάϊηςσ ἴῃ Οὐ ἢ 
15 οοπηπηαπ]σα{οᾷ ΊἨοετχο {ο Τ{πποίἩγ 88 ἃ Ῥϊίθσθ οἵ ΙΠΙΟΥΙΙΑΙΙΟΠ, 5 ἃ 

1 Α (π]] απᾶ Ιπ{ογοβίΙπρ ποίο ον Λαπϊ]α πα Ῥτϊβοῖ]]α, πνΙ]] ο {οιπᾶ ἴῃ Βαπᾶαγ 
τα Ηοπᾶ]απ1)8 οηναη8, Ὁ. 420 Π, 
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Ῥϑυτηϑηθηὺ ο[Ποία] οἵ λαῦ οἱ; 1Ὁ 15. ΤἸηοΥ6 Ῥγοβαδ]ο ὑἐμπαὺ π6 να 
ΤΙ ΠΥ 5. ΘΟΙΏΡΘΉΪΟΙ ΟἿ {6 ΊΟΠΥΠ6Υ Τηθηὐοπραᾶ ἴῃ Αοίβ χἰσ, 22. 

Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα, διιὲ Τγογρ]ιίπιμς 1 16 [1 
(μοῦ “060 1616, 85. ΒΟ 6 Ἠαγο τεπάεγεᾷ) αὐ ΙΠἱ]αοίιις εἶε]. Οὗ Ττορμίπιαβ 
6 ΚΠΟΥ ΟΠΙΥ ψηδὺ 15 ἰο]ά Ἠετο δῃὰ αὖ ἀοΐβ χχ., χχ. Ηθ παβ ἃ 
επί] ΟΠυβυϊδη οἳ ἘΡΠΘΒΙΒ, πο, ἵπ οοπΙραἩΥ ναί Τγομῖοιας (Λος 
χχ. ὅ, ορ. υ. 12 89Ώονθ), Ῥιεοεᾶεᾶ Ῥατ] ἰο Ἔχοιαςβ. Ηθ πας βθ6οη δὖ 
1εγαδα]επα ἴῃ δὲ Ῥαιι]”5 βοοι θυ, π Πίο] ]εᾷ {ο {Π6 υἱοῦ, ἵπ οΟΏΒΘ4ΊΘΕΏΟΘ 
οὗ πΥΠπίοὮ Ρατ] παβ αρρτεπεπάεᾶ (Αοὐβ χχὶ. 29). ΤῊΘ ερὶςεοᾶο πιεπ{Ιοπεᾶ 
1η {Π18 νεΓβθ πιαςδί ο τεῖεγγθᾷ ἴο δύ Ῥαπ]5 Ιοάχπαεγ ἴῃ πο Τιοναπύ 
Ρεύπεει Ἠ15 βτβύ απᾶ βεοοπά ΙΠΙρΙβοΠΠΙΘΗ{Β (886 αΏογθ ου. 12, 18). 

Πο πιοίῖτο {οΥ {5 πιεη{ίοη οἵ Ἐταβίαςβ απᾶ Ττορβίηἁς, Ροί]Ἡ οὗ 
ποπ Ἠαᾶ οοηηθαΙοης ΜΠ] Ἐρ]αεβαβ, πιᾶΥ Ῥοββίβ]γ Πανο Ὀεεπ {λμαί ἴπο 
ΑΡοβί]ο π]ςηοθᾶ {ο οχρἰαίη ἴπαί ἐ]οῖν 8Ώδεπος 1Τοπι Ἠὶβ 5146 αὖ (18 
Ἱαποίπτε παβ ποὺ ἀπ {ο ἀπ 1810} ]} 655, ; 

21. σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν, «ο ἐδ αἰ ζίσοησο ἐο οοΊπιε θ6 076 
τοἰπίαν, 6 ὑγδυ θὴρ γγοπ]ά θ6 αἰΠοα] . ορ. Μαϊ. χχϊν. 20. 966 
υ. 9 89Ώογθ. 

ἀσπάζεταί σε. ΤἩε τετρ ἵπ {Π6 εἵπσα]ατ {ο]]οπαθᾷ ὮΥ ἴα ΠαΠΙΘ6Β 
οὗ ἃ ΠΙΠΙΡοΥ οὗ Ἱπαϊνίάαα]β ὙΠῸ 5επᾶ βα]πίαθίοπβ 15 {πο οοπβίταοῦΙοη 
αἀορίθᾶ 8150 αὖὐ Ώοπῃ. χτί. 21, 28. 

Εὔβουλος. Οὐ {π15 Ῥεγβοη ποίλῖηρ ἔα ΠΟΥ 15 ΚΠΟΥΠ. ΤῊΘ ΠΔΠΊΘΒ 
πγἨΏ]ο]ι [Ὁ]]ΟΥΥ ατθ {Ποβθ6, ΒΘ6ΠΙΙΠΡΙΥ, οὗἨ Ῥτοπιϊπεπῦ ΙΠΘΠΙΡΘ6ΥΑ οὗ {6 
Ῥοπιαυ ΟΠΙτοἩ: [αγ 806 ποῦ 8ΠΙΟΠσ Ρατ] Ἱπθϊπιαίο [επάς, {ου οἵ 
ἴμερο ΄ οπ]γ Πακθ) ναςδ 10) Ἠἶπα (νυ. 10). 

ΤΙούδης καὶ Λίνος καὶ Ἰλανυδία. 1πας 15 {16 οΠΙΥ οπο οὗ ἴμεβε 
ἐσθ Ίο οαπ δ6 Ἰάεπβαᾶ πι ορτίαϊπίγ. ἩἨθ παβ ἴῃμο Βτβῦ ΡίβΠορ 
οὗ ῬΏοπιο α{ἴεγ Αγροβίο]ο ἆαγβ (Ίτεη. Ηαετ. 111. 8), δα σογετηεᾶ {λα 
Ῥοπιαπ ΟΠατοἩ, αοοογᾶίης ἴο ἰγαδιίοη, ἴον πνε]νθ Υ6αΥ5 δου. {Π6 
ἀθαί]ι οἱ Φύ Ῥοΐεγ απᾶ δύ Ρατ]. Ηδ βθϑιὴβ {ο Ῥο ἀεδοτίρεά ἴῃ 4ροεί. 
σοπεί. ντ. 40 α5 π6 βοὴ οἱ ΟΙαιάἷ8 (Λίνος ὁ Κλαυδίας), Ὀὰὺ 1Ὁ 15 
Ῥτοβαδ]ο ὑμαὺ 0815 15 ἃ πηΕΤΘ σι1ο55 τοῖς ο {16 Ππχίαροβιθοη οὗ {ῃαῖτ 
ΏΦΙηΘΒ 1ἢ 0815 ὙΘΥΒ6, 
γι {π6 παΙΩΘΒ οὗ Ῥαάθηβ απἆ Οἰαπᾶῖα πιοᾶεγη ᾿προη αἰ Ώα5 Ῥδεῃ 

ὙΘΥῪ Ὀσ5γ. [Ὁ 85 Ῥεεη δϑϑαχηθα ὑπαὺ ὕΠΘΥ 616 Παβραπά δηα νο, 
απᾶ ἴπαῦ {αγ ατα Ιάεπίίσοα] τὶ ἢ ἃ ἀἱββο]πίο {]οπᾶ οὗ Ματια] οα]]εᾶ 
Απὶάα5 Ῥυάευς απᾶ ἃ Βυ1 15}: πιαϊάεη οα]]εᾷ Οἰααάία Ῥαβπα, πποδθ 
ΠΙΦΥ1Ί4σ6 15 τοεογᾶᾷεᾶ ἴῃ απ ερίσταπι οἳ Ματία! το αρρεατεᾶ [ἴῃ 
Α.Ρ. 88 (Πρίᾳγ.τν. 19). ΤῊΘ οΏτοπο]ορίσα] ἁπία αγθ ρ]αίπΙγ Ιποοπβὶβεηύ 
σπα {π|5 ΙάδΙβοαΙοη, απᾶ Ιπᾷ6οᾷ πα παΊηθΒ Ῥπάεηπς ἃπα Οἰαπάΐα ατα 
ΒΕΓ ΠΟΙΘΗΠΥ ΟΟΠΊΠΙΟΠ {ο πηα]κθ 50) βρεσπ]αβοπβ ΠΙΡΉΪΥ αποθγίαίη. 
Αποίζιοτ Παρραπᾶ απᾶ νη]{ο τὴ ἴλθρο ΏΠΙΘΒ 41θ τουογάθᾷ, θ.5., 1Π ΑΠ 
ΙΠβΟΥΙΡΙοπ αποίεᾷ Ὦγ Τσμ{{οοῦ1 (6.1.1, ντ. 15066). 

ΤηρεππΙϐγ Ίαβ σοηθ α βἴορ {πτίμαυ. ΟἿ απ ἱπβοτροι ἀἱδεογετεᾶ 
αὖ ΟµΙοπαρίθχ 16 15 τοοοτᾷεᾶ (λαῦ οπο Ῥαάθηβ θα} α ἴαπηρ]θ {Πογο {ο 

1 ο ορ υ σεπιεπέ, τι ϱ. 79, ΠΟ Θ ἃ {111 ἀῑδομββίοπ οί {Πο πια[ίεν Ι] ΒΘ 
Τοιιιιᾶ, 
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Νερίαπο, Ὁ} {Πο βαποίΙοη οὗ ἴπο Ἐτίῆς]α Κῑπσ Οἰαπάϊας Οοσιάαρπας, 
απά 10 85 Ὀδεη αβ5αππεᾶ {αῦ {15 Ῥ θη 5 πας {μα Ῥιάςηπβ πιεποπθᾶ 
ὈΥ Ματίῖα], απᾶ {παί Ἠϊς πιο ΟΙαπᾶῖα πας ὑΠῃ6 ἀααπρπίει οὐ ΟΙαπά1αβ 
Οοριάαρπας. Τπας Ὦγ ἃ βετῖθ οὗ Ἠγροίμεβθδ, ποπθ οἱ πΠΙοἩ 18 
βαβοερ{1Ρ]6 οὗ ρτοοξ, 36 τ6βΟἩ ἃ ἀῑτεοί οοπηποσῖοη Ῥείψεεη εατ]γ ΒΥ 58 
Οτ]β6Ιαη1{γ απᾶ {πο {θασΏίπρ οὗ δὲ Ῥαα]1! Τί 15 εαβ]ο]εηί {ο Ρα” ὑπαῦ 
πο Κηον πούῃϊηρ {ος οθτίαϊη οὗ {Πο Ῥαάεπβ απά Οαπᾶῖα πιοηοπεᾶ 1η 
{ης νογ5ο Ῥοΐοτο τ5, απᾶ ἴλαί, ΙπαβπιπεἩἈ αξ {ο παπηο οἱ Πΐπας 15 
Ιπογροροᾶ Ὀθύνθοη {Ἠαπι, 1 15 6Υο Ιπιρτοβαβ]ο ὑ]ιαί {Ἴ1ογ πο 6 Παβραπιᾶ 
απᾶ π][ο. 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 8566 {Π6 οὐἶύ. ποίθ, απᾶ ορ. 1 ΟοΥ. αν. 20. 

90. ΒΕΕΝΕΡΙΟΤΙΟΝ. 

03. ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ΤῊΪΒ 15. α Ῥεγβοπα] Ῥεηθ- 
ἀϊοίῖοη αἀάτοβροᾶ {ο ΤαπποίἩγ, 85 {πο ΑΡοβ]ε8 Ιαϑὺ νοτᾶ, μα 10 15 
{1ο]]οινοᾶ Ὦγ {ο σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ, ΥἱΖ. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν, 
οἩη πΠΙοἩ 566 {μα ποίθ οἩ 1 Τίπι, νι. 21. ΈΤΠο {οτπι οἳ {815 Ῥοτβοπα] 
Ῥ]θβρίπσ, Ἠούπ6τοαχ, 15. πού απ]ίε κο αηγἰΠῖηρ εἰδεπ]αετο ζοππά αἱ {πα 
οπᾶ οὗ δὲ Ῥαα] Ἠρίβί]6ς (ορ. Ἠοπι. αγ. 88). Τη9 πθαχθβί ρατα]]ε] {ο 
16 15. Ῥετπαρς ἴπο οοπο]αδίοι οὗ ἴμπο ϱο-οα]]εᾶ Ἡρ]εί]ο οὗ Βαχπαβα», 
ὁ κύριος τῆς δόξης καὶ πάσης χάριτος μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. Τὸ 15 
σου 8116 {ο 6ΟΠΊΡΔΥΘ 0Π6 ποτᾶς τ ἢ πα]. νΙ. 18 δα Ῥ]]επι. 25: 
έλεγα ἴλε Ῥτθδεπσθ οὗ “0Π6 ρτασθ οἵ {π6 Πιοτᾷ,) Ίισγε ἰπθ ῬτθδεπορῬ οὗ “{Π6 
Τιογα οὗ ρταςε,’ 15 Ιπγοχκεᾶ. 
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ΑΝΑΤΙΡΙΡ ΟἿ ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΊΙΙΕ ΤῸ ΤΊΤΌΞ. 

Τηϊγοάιοίογῃ. δϑαϊαϊωίοῃ (1. 1---4). 

1. ΊΤἼιο ἀιωίος οἱ Τζέι ἴηι ΥΟΓΕΤΕτισο {ο ἴ]ιο αρροϊπιίπιεπί οὗ πρεσβύτεροι 
(1. 5). 

Πο απαΠβοβ{Ιοης οἵ 4Ώ ἐπίσκοπος (1. 0---9). 

1. 1776 Πογοίϊσαϊ ἰοασ]ιεγ απᾶ Τις’ ἀαν ἴῃ τοραγᾶ ο {Π|61} 
(ἰ. 10---16). 

ΤΠ. Ὑηζιι᾽ ροβήΐνο ἰοασ]ιίπς (11. 1) ἃ5 τορατάβ 

() δρϑᾶ ππεη (11. 9), 
(1)  αραᾶ ποπΙΘη (1. 8), 
(11) τοπηπς ν]νοας (11. 4, δ). 
(ν) γοῦηρ ππεπ (1. 6---8), 
(π) ΄ Βἶανερ (11. 9, 10). 

Τ]ο ἀοοίτῖπα] ρτοππᾶ οὗ {ο Ῥργεόεαϊπρ οχ]λοτία ος (11. 11---14). 
Τιήας {ο βροα]ς πα Δα που (1. 16). 

ΙΥ. ΈΤ]ιο αἰίιᾶο οἱ Οίας 1ο {]ιοῖν Ἰιοαί]ιοπι πεἰς]ιθοιγ απιᾷ 
γι]εγς (111. 1, 9). 

Με Πᾶγθ ηΟ ΤΘΒΡΟΩ {οΥ Ῥτίᾶο, Ῥαέ ταίποες {ος {ιαπ]κ{α]ηθ8β 
(111. ὃ----τ). 

ν. Εἰἴιαί π]ωποίίοπ». 

(α) Μαϊπίαϊη ροοᾷ ποτ]κα (111. 8). 
(0) Δνοίᾶ οοπίτονενςγ (11. 9). 
(ο) Παπ ορβπαίο Πετοβῖος (111. 10, 11). 

Γπυίίαίῖοπ. ΟΌοπιο {ο πιο {ο ΝΙοορο]ῖς (111. 19). 
Βρθεᾷ οἩἨ {Πεαῖτγ ΙΟΠΥΠΕ6Υ Ζοπαβ απᾶά Αγρο]]ος (1. 19). 
Έ]ϊπα] «Ἠαχρο {ο ο ΟΠτβίαη8 αὖ ΟΥοίο (111. 14). 

Πρί]οφιο.  ΒαΙαίαΙοης απᾶ 
Ῥεποςᾶ]ϊσίίοη (111. 15). 
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ΟΗΠΑΕΡΤΗΕΗ, Ι. 
1. ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. Χριστοῦ Ἰησοῦ 15 ἴ]ο οτάεχ οὗ Α, ἴἶιο Ῥο]λα]τίο 

αηᾶ Ἠατο]εαπ Βγτίαο ΥδιβΙΟΠΒ. Ῥτασίσα]]γ α]] ἴπο οίπεν δα που {165 
ϱπρροτί Ἴη. Χριστοῦ, {πο τοδαϊηρ οἱ ἴμε το, ἰοχύ. 66 οὐὔἱῦ. ποῖίθ ΟΠ 
1 ΠΣ 

4. χάρις καὶ εἰρήνη. ΤΗ15, {Π6 818] {ογτη οὗ βα]αίαξ]οη ἴῃ Βὲ Ῥαπ]”ς 
Ἰούξουβ (566 εχερεί]σα] ποίθοἩ 1 Τϊπῃ. 1, 2), 15 βαρροτίεᾶ Ὦγ ΟΠ, ΕΘῚΤΡ 
απᾶ πιοβί οὗ {πο ΥΘΥΒΙΟΠΒ; πο τος. ἰοχί ({οονήπρ ἴπο απα]οσγ οἱ 
1 Τΐτα, 1. 9 απᾶ 2 Τίπι, 1. 1) τϑδᾶβ χάρις ἔλεος εἰρήνη πο ΑΟΡΚΊ.. 

Χριστοῦ ᾿]ησοῦ. Ρο ΝΑΟΡ,"1Ι ἃ 6 απᾶ {Π6 Ῥολα]τίο; {Π6 γϑδαϊηρ οἵ 
ὑΠη6 τθο, ἰθχύὺ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ώ9ΕΙαΚΤΙΡΕρ απᾷ {ο Ἁγτίαο 
ὙΘΥΒΙΟΠ5) Ῥτοβαβ]γ 8Υ056 {ΥΟΠ1 ἃ ἴεΠάΘΠοΥ {ο αββ]πλ]]αίο {μα βα]πία[ίοη 
ἴο δὲ Ραπ] πβαα] {οτπι, 16 ποὺ Ἠανίηρ Ῥθουυ οΏβογνεᾶ ἰ]αί Ἠθτο {λαῦ 
{οΥπα 15. πιοᾷιβθοᾶ ὮΥ ιο αἀά1δοη οἳ {π6 ποχᾷβ τοῦ σωτῆρος (566 
εχερείῖσα] ποίο απᾶ ποίο οἩ 1 Τι. 1. 2). 

δ. ἀπέλιπον. Ῥο Νο; ορ. 2 ΤΊ. 1ν. 20. ΓΗ Ῥτοίθγ ἀπέλειπον 
ἢ ΑΟΙ. ΤΠ τεο. {εχῦ 88 κατέλιπον ψὶ ἢ δὲ), ΕΙΚ. κατέλειπον 15 
[Π68 τοδαϊηρ οὗ ΤΙΡ. 96ο εχερείῖσα] ποίθ, δηα οἨη οἩ. ΠΠ. 19. 

ἐπιδιορθώσῃ. ΤΗ18, {Π6 το. τϑϑαϊηρ, 15 βαρροτίεᾶ Ὀγ ΝΟΡΦΕΡΙΚΤΙΡ: 
ΑΤΏΟΕΙ43 Ἠαγο ἐπιδιορθώσῃς, ΝΠΙοὮ Ῥτοβαβ]γ 8χοβθ {γοπι αββΙΤΗΙ]{1ΟἨ 
ἴο καταστήσῃς. 

10. πολλοί. Τα τθο, ἰοχὺ ἰηβουΐβ καὶ 86. πολλοί σ ἢ 
Ῥβαξκτιᾶα είς; Ῥαῦ 16 15 ΠΠἨΏΘΟΘΒΡΑΥΥ ΟΥ 0Π6 56η886 απᾶ τηπβύ ο 
οὔ θα 45 ποὺ {οαπά ἴῃ δΑΟΤΕ, ἐμο Βγτίας ΟΥ ἴ]ο Ῥο]μα]ϊτίο ΥΘΓΒΙΟΠΒ. 

ἐκ τῆς περιτομῆς. 50. ΝΟΡν1, θαὺ ἴπο τες, ἴοχί, {ο]]ογίης ἐπ 6 
ΥΘΙηΒΙΠΙηΏσ ἈἹποῖα]ς, ΟΥ̓ 5. τῆς, Ῥρετπαρςδ ἰπτοισ] ἃ. 1εΠΙΙΠΙΡ6ΕΠΟΘ οὗ 
ἐκ περιτομῆς (πιπουῦ πο ατίοΙἰε) αὖ Ῥοπι, ἵν. 12: αι. 11. 19; 
Οοἱ. 1ν. 11. 

11. Α{ίογ χάριν ἴπο οπχβίνο 109 ΙΠβογῦς {ο σ]οβ8 τὰ τέκνα οἱ τοὺς 
ἰδίους γονεῖς ὑβρίζοντες ἢ τύπτοντες ἐπιστόμιζε καὶ ἔλεγχε καὶ νουθέτει 
ὡς πατὴρ τέκνα, ΝΠΙΟἩ ἨΒβ πο αρρατεπί γϑϊαύϊοη ἕο ὑπ6 οοπ{εχύ, Τί 
γγ8 8 ΡΓΟΌΔΌΙΥ α 61985 δροαὺ π| ἀπίιεβ οὗ οἩΙ]άτεη, ΟΥΡΊΠΔΠ]Υ ΔΡΡοπ ρα 
ἴον. 8 οὗ {Π86 ποχὺ οΠαρίασ, ἃ5 αἀνῖορ οἨ {πο ππαπασεπιεη{ οὗ ο) 1άγοπι 
ποι]ά οοπῃθ ἴπ αΡΡΤτορτίαί{εΙγ αὐΐου {πο ἀἰβδοαβείοη οὗ ἴ]ο ἀπίϊος οὗ 
τυΐυος απᾶ Ῥείοτθ πε οοηβἰἀεταίίοη οὐ ἴῃο ἀπίες οὗ εἰαυε (85 ἴῃ 
Ἠρῃ. γ., τί). 

19. εἶπέν τι». Ῥο ἴπα τθ0. ἰεχί τὶ {Π6 πιβ]οτῖίγ οὗ ΜΒΡΒ.; Να ἐσ 
απ {ο Ῥο]λαϊτίο γεγβίοη 1ηβετί δὲ α[ἴ6ί εἶπεν. 

18. ἐν τῇ πίστει. δὲ οπ{β ἐν, Ὀπιύ {Π6 ϑα ΠΟΥ Του 105 ΙΠΒΕΤΥΙΙΟἨ 
15. ουοτνψΠε]τη]ηρ. 

1δ. πάντα. ΤῊἼΘ τοο. {αχ (νὰ δὲ ΚΤΙ) αἆάβ μέν, ροββῖῬΙγ Ῥεοκβο 
οὗ {π6 δέ ἴῃ) {π6 ποχῦ οἱδβθ (ορ. οι. χῖν. 20): Ῥαΐ 10 15. οχηϊ θα Ὦν 
ΝΑΟΡΟ ΕΠ ΟΡ απᾶ ο Τιαὐ 5. 

μεμιαμμένοις. ΤΗΙβ 18 {ιο 5Βρ6]]1ηρ οἱ [πΠ6 θθβὺ ΜΒ, ; ΤῈ Ἠανο 
μεμιασμένοις ἃ5 ἴῃ Π6 τοο, ἰεχί. 
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1-. 4( ΘΡΑΙὉΤΑΤΙΟΝ. 

1. Παῦλος δοῦλος θεοῦ. 50 Ῥατπ] ἆοαβ ποί τ156 ἐΠ15 οχργθΡβΕΙΟΠ 6156- 
πηθτα, απᾶ 16 15 Πππ|5 αΏ πηπ]]ε]γ 6ΧΡΏΤΘΒΒΙΟΠ ὧο Ὀ6 πβδθᾷ ὈΥ ἃ Ε01Ρ6Γ. 
Ῥατ] 68115 Ἠϊπιδε]{ «ἴπο 5]ῶν οἱ ΟΩτὶδί ο εβαβ) ΟΥ “οἵ Οπτίεί αὖ ῬΏοπι. 1. 
1: ΡΠΗ. 1. 1: 64]. 1. 10, νΠῖοὮ 15. 8150 {μα ῬΏταςδο πδεᾶ ἴῃ 2 Ῥοῦ. 1. 1; 
υπᾶς 1. 80 απ1ες (1. 1) πβες {πο ΊοηροΥ Ρῃταξθ “8 εἶανθ οὗ ἀοᾶ απᾶ οἵ 
ἴπο Τιογὰ 9655 ΟἨτιεζ.᾽ ΟΡ. Λοΐβ στι. 17; 2 Τίΐπι, 11. 24 Αηᾶ Ῥεν. αν. 8. 

ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ. δέ Βἱ6ΠΙβ68 απᾶ Γιεν ἆο., ἴΠ]β 
αάάϊΙοπα] βροοϊΠοαθίοη οἱ Ἠ5 οῇ/]σερ Ῥεϊησ βρεοϊα]]γ ἀεβίταβ]ο ἵπ η 
οβ]οῖα] Ἰδοὺ Ίϊκο {πο ρτοβεηῦ. 966 οὐ 1 Τη. 1, 1, απᾶ 566 {πο οσ]{. 
ηοίθ, 

κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ, αεσογᾶίπφ {ο {16 [αἶί]ι ο ἄοᾶ εἶἷοοί. 
κατά εβηποῦ ΤΙΘΑΠ ΒΙΠΗΡΙΥ δεουπάιπι (Υ6.), ἴον υπο βἰαπᾶατά οἵ δύ Ῥδα]᾽ 5 
αροβθ]θβΠΙρ παβ βοπιείΠπίηπσ Ἠϊρῃετ ετεπ ὑπ ὑπ ἤδη οἵ μα εἶεοί. 
Τὖ 866ΠΗ5, 85 ἴῃ ἴπο βοπιεναῦ βΙπηΙ]αΥ ΡΗΤΥΑΡΘ κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς οἳ 
2 Τηπι. 1. 1, ἴο οοηπνεγ ἴ]ο 1ᾶθ8 οὗ ϱιιΥγρο56, ὑποισ] ποὺ 50 βίτοηρβ]γ 85 
ἴΠετε; ορ. Ἠοπῃ. 1. δ. Έοτ Βύ Ῥαπ] 86 οἵ {μθ ποτά “εἰεοί) 566 οἩ 
2 Τι. . 10. 

καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν, απὸ ἰ]ιε Ἰποιυ]οῖφε οἱ ἴ]ιε 
ἐγιέ]ι ιυ]ιῖσ]ι {5 αοεογᾶίπᾳ ἰο φοῶ[ΐποβδ. κατά, ἴῃ τίς ο1α1βε, ἆοθςβ ποῦ 
ΟΟΠΥΘΥ ΑΠΥ βασσθείίοη οὗ ῬιῬοε6, Ὀτὺ οὗ εοπεοπιϊίαπσε απᾶ Ἰηππαῖα 
ΟΟΠΠΘΧΙΟἨ 16 15. ΟΠΙΥ ἵπ ἃ 1Π{ οὗ ϱοάᾷ1πθβ (666 οἩἳ 1 ΤΊ. 11. 2 {ο 
εὐσέβεια) {παὺ {π6 ΄Κπον]οεᾶρο οὐ {πὸ {ταῦ]μ” οαπ Ῥο {π]]σ ]εατηί (566 οἩ 
1 Τήπα, γἱ. 8). ΕῸΥ {Π6 εχΡΓΕΒΒΙΟΠ ἐπίγνωσις ἀληθείας 586 οἩ 1 Τΐπη, 11. 
4. Πο Ῥαχροςθ οὗ δ Ῥϑα] 5. αροβίο]ῖο ΠΙΙΒΒΙΟΠ 5 {ο ρεγ[θοῦ {πα 
Κπον]εᾶσο οὗ {πα ἐπί], πο 1655 {Πατ ζο Ῥτοπποίθ {πο 10 οἱ {πο εἶοοῦ, 
οἱ ἀοᾶ”5 οποβεῃ. 

2. ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἴγι Ίιορο οἱ 178 εἰογιαῖ. ΤΠϊ8 18 ἴπο Ἠορα 
1Ώ ΝΠΙΟΠ {ο Ἰαῦοιτβ οὗ {πε ΑΡροξίο]ῖο τ] 150} ατα οηθετ/{α]]γ επάπγες: 
ορ. 1 Τπι. 1, 16, νι. 12, απᾶ ἴου ἐπί πλ {πὸ ἆαί. 566 οἩ 1 ΤΊ). 1ν. 10 
δα τ. δ. 

ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων, Ίυ]ιίε]ι (5ο. 
ζωὴ αἰώνιος) ἀοᾶ, Ἡ/7ιο σεαππιοί 116, Ῥγοπιίεεᾶ Ὀε]οτε 1ἴπιεξ οἰεγπιαί. Ἔλο 
Ῥτοτη]βο οὗ {9 ᾿ οοοαρίθΒ ἃ Ῥγοπιϊπεπ{ Ῥ]ασο 1π {πο δα]πίαθΙοη ΠΟΘ, 868 
αἲ 2 Τι, 1.1: [ον {Π6 “116 οὗ π]]οἩ «σοᾶ]Ιηποεβς Ἠαβ πο ρτοπιἱβο,᾽ 566 
οη 1 Ταπῃ. 1ν. 8. 
ΤῊ 84]. ἀψευδής οη]γ ΟΟΟῸΤΒ ΘΙΒΘ ΠΟΙ 6 ἴῃ {πο ἄτθε]ς ΒΙΡ]6 αὐ ἸΜ1βᾶ. 

να, 17; 5οο Ἠοῦυ. τι. 18: Βοτη. 11. 4 {ου ἴπο ἰποαισηί οὗ οὐ 
αὈιάίηπςσ ἐταίῃπ. ΟΡ. αἱδο ᾖοἨπ χὶν. 6, σου Ἠο Ίγπο [15 ιο γι] 
ἀ6ο]ατθς ἨΙπηρβα]{ 8150 {ο θ6 ἐπε 119. 

πρὸ χρόνων αἰωνίων Ἠαβ Ῥεοπ απάεγβθοοᾶ ὮΥ 59116 οοπιπηθη{α{ΟΥΒ ἴο 
ΤΗΘΑΏ ΒΙΠΗΡΙΥ {Τοπ αποϊοπί 4πῃθς, απά {πο αἱ]αδίοι πγοα]ά {ας ο {ο 
{πο ἁῑπι τεγε]α{ίοης οὗ ἕωὴ αἰώνιος ΠΟ Πα Ῥθει νοπο]Ώβα{εᾷ ἴῃ {μα 
ορηΐττ]θ5 Ίοπσ ρυθοθάθηῦ {ο {πο Ἱποαγπαδίοη. αὖ 1ὖ βοεπη5 Ῥείίεγ ἴο 
{α]κο Ππ6 ρῄταδο ας αἲ 2 Τί, 1, 9, Ὀε[ογε ἰἴπιεν οἰεγπαί. ΤϊΠο Ῥτοπαϊβθ 
πγ85 πηπζθ Ῥο[ογο {πιο Ίναβ, ἴπ ο εἴθγπα] ΡΊΥΡοβο οἵ αοᾶ. 
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8. ἐφανέρωσεν δέ. Ίο 5Ππου]α αοκροοί διέ τυ]ιῖε]ι (56. ἴπο ζωή) ΠΟ 
πιαπιί[εδίεᾶ; Ῥαί {πο οοπηςίτασβῖοη Βα θη] «παηρες δα {ο οὐ]εοί οὗ 
ἐφανέρωσεν 15 τὸν λόγον αὐτοῦ, ὑπ οοπίταςί Ῥοΐπρ Ῥείπεεη {πο ρτοπι5θ 
οἱ 11:6 Ῥε[οτο {ἴπιες οἴογπα], απᾶ ἴ]ο πιαπ] [θεία Ώ]οη οὗ {πε Ῥϊνίπο γοτᾶ 
1 {Π6 {α]πεβς οὗ πιο (ορ. ΒΡΗ. 1. 10). 

ΈΟΥ φανερόω 866 ΟἹ 1 Τϊπα. 111. 16. 

καιροῖς ἰδίοις, {πι ἐΐ8 οιύπ, 86. βΏΡρτοΡρτΙ8ΐο, 86α80η8. ἈῬ66 πο ποίο ΟΠ 
ἐμ β4Π1θ Ῥηταβδο αἲ 1 Τπι. 11. 6 (ορ. 1 Ἔϊπι. νΙ. 15). Ἠστο 8 τοπᾶογ 
πι ἐΐ8 Ο10π 86αδΟΠ6 ταῖηεν Παπ (85 δὖ 1 Τϊπ. γι. 15) “ἴω Ηί οΨΏ 
5ΘΕΡΟΠΦ᾽: Ῥεοαιβο {πε Ρροῖηί 15 ποῦ {πο {τεεάοπι οὗ {πο Πϊνῖηο οἸιοῖσα, 
Ραΐ [Π6  βεββοπαῦΙεΠεΒςΒ’ οἵ {πὸ Ἠ]νίπο Δάνεηι. 

τὸν λόγον αὐτοῦ. Ηἰ5 ιοογᾶ, 56. ἴἶιο βανῖησ πηθββασο οὗ ο (οβΡοα1, 
απᾶ ποῦ ὑπ Πποαγηα{θ Τιοβοβ, α5 αΡΡΕΒΙ5 ὮΥ {πε ἀεβπηῖηρ ἐν κηρύγματι 
ΜΒ {ο11ουΒ. 866 ΑάάΙΠοπα] Νοίΐθ οη 1 ΤΊ. 1τ. δ. 

ἐν κηρύγματι, {τι ἔ]ιε πιεββαβο, 56. [πθ οοπῦεηί οὗ {πο ππθβδασο, ποῦ {Π6 
αοῦ οἱ Ρτοσἱαϊπαῖης 16. 8.66 οἡ 1 ΤΊτη. 11. 7 Του Ῥαα]’5 οῇ]οο 85 κῆρυξ. 

ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. Βδί Ῥατπ] οοπππα]Ιγ ταοροαῖς 015 ὑΠοπσηῦ, ὑπαῦ 
{πο Ῥτοαο]ῖπρ οἵ ο «οερε] 15 ποῦ ἃ 5οἱ[-οποβεπ οσσπραοΠ, Ὀτή 
ὑιαῦ Ὦο ἢδ5 Ῥθοη οπἰγιβίεά νι 10. 8.666 (αἱ. 11. 7; 1 ΤΊ. 1. 11; 
2 Τιπι. 1, 11. 

κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, αεθογάϊἴπῃ ἴο ἴ]ιε εοπιπιαπι- 
πιοπί οί ἄοᾶ οι δανίοιγ, 1.6. ἄοᾶ {πιο Ἐαίμεν. 8.666 {οΥ {Π15 Ιπίεγερθῖηπρ 
Ῥήηταρο οἩ 1 ΤΊ. 1. 1. 

4. Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ. Το Τίέιμς, ἴγιο ο]. Βεθοπ 1 Τΐπι, 1. 2. Τὸ 
ΒΘΕΟΠΩΡ ποῖ ΙΠΡΤΟΡΕΡΙ6 {Τοπη {6 αρρ]ῃοαίΙοπ οὗ {15 Ῥηταρο {ο Τ]ΐτις πα 
Ἠο Ἰαᾶ Ώθυη οοηγοτίθᾷ {ο {Π6 δι Ὁ. δύ Ρατ]: Ῥιιῦ πο Ἠαγο πο οουίαϊη 
ΙΏ{ΟΥΙΠΑΦΙΟΏ ΟΠ {πΠ6 ρο]πύ. 66 αα]. 11. 1 Π. 

κατὰ κοινὴν πίστιν, α[ίεγ α 6ΟΠΙΠΙΟΙ Γαζί]ι, οοττο5ροπᾶἶηρ {ο ἐν πίστει 
Οὗ 1 ΤΊ. 1. 2. ΤἨο κοινὴ πίστις 15. ἴμο βρῃετο οὗ ἐλαῖν βρϊτ]πα] το- 
Ἰα1οπβΠΙΡ;: 6Ρ. κοινὴ σωτηρία ἴῃ 5πα8 ὃ. 

χάρις καὶ εἰρήνη. ΟΡ. ἴ]α οὐ 108] ποίθ, απᾶ 566 οἩ 1 Τΐπι. 1. 9. 

ἀπὸ θεοῦ πατρὸς κ.τ.λ. 366. {ο οτ]θῖσα] ποίθ. Τ1ο οχαοῦ {1016 
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἆοεβ πού οοστ ἴῃ {ο βα]πία ο οὗ ΑΠΥ 
οὔμου οὗ έλα Ῥαπ]ϊπο ΕΡρίβί]6β; απά 15 οπΙγ ἔοαπᾶ εἱ5οιηογο 2 Τίπη, 1. 
10: 1τῸ, Ἡ. 19, 11. 6; 2 Ροῦ. 1. 1, 11, Ἡ. 20, 11. 18. Ορ. ΡΕ. 11. 90. 

δ. ΤΠΕ τύτΙεβ ΟΕ ΤΙΤΟΒ ΙΝ ἨΡΕΕΠΕΝΟΕ ΤΟ ΤΗΕ ΑΡΡΟΙΝΤΜΕΝΤ ΟΕ 

πρεσβύτεροι. 

δ. τούτου χάριν, [ὉΥ {]ι18 δσαιι86, 80. Ππ6 ΥΘΒΒΟΠ Ιπίγοάποθᾶ ὮΥ ἵνα. 
Ἠο τοπαϊῖπᾶς ΤΗτβ οἵ δῦ Το Ἰαᾶ Ῥγουίοτιβὶν οχρ]αϊηποαᾶ {ο Ἠϊπῃ, 

ἀπέλιπόν σε. ὮῬ960 {1ο οὐ. ποίθ; ἴλο αοτῖβέ 866ΥΠΒ {ο ρῖνο Ὀούου 
ΒΟΠΏ5ο {ΑΠ {1ο ᾿τηρουΐθοῦ, καταλείπειν 15. τπι86α τησ] ο[ίοποιτ ἴῃ {Π6 
Ν.Τ. ὤπαη ἀπολείπειν, απᾶ γτηδν Ἠαγο ροῦ ΙΠίο {πὸ {εχί ἃ5 πιοτο {απηϊ]ῖαχ 
{ο βοτίροβ; 1{ {λογο 18 απ ἀἱογοπορ Ιπ ΠΠΘΔΠΙΠς, καταλείπειν 185. [6 
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ΒΙΥΟΠΡΟΥ ὙΘΥΌ οὗ ὑμ6 νο απᾶ {παιςεαίθς ἃ ἼΠΟΙΘ ρογπιιπεηῦ “Ἰεανίης 
ρομίπα. 

ἐν Κρήτῃ. ΤΠϊ οππποῦ ανα Ώσοειτ ΟἹ ἴπο οοσββίοη πηρπθϊοηθᾶ 
Αοῦς ακσχν!]. 7 Π., πΠῖο 16 66. οὐ1ΙΥ νιϑιῦ οὗ δύ Ῥατ] {ο Οτείο οἱ π]ῖοἩ 
Νθ Ίανθ δὴν βοοοτιηῦς Ὑ78 ΤΘ{6Υ 015 νὶςιζ ἐΠετείοτο (566 Ιπίγοᾶ. ρ. καχ]].) 
{ο μα Ῥετῖοᾶ οἱ Πρετίγ Ῥεύπεεπ {πο ΑΡροβί]ε)Β ντο ἱπιρτϊβδοππησηίβ αὖ 
Ἠοπηο. 

ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσηῃ, ἰ]ιαί ]ιοι (εί ς]ιοιϊάσκί Κι" ΠΟΥ 
(ἐπίζ- ἵπβαρεχ) 86ὲ ἵπ ογάσεγ ἐ]ιο ἐ]ιῦτις ἐ]ιαί αγε ἀσ]εσίίυο; 1.6. 38 Ώοηρο] 
Ῥαταββταβος “ᾳπαθ ΘΡῸ ρου {επιροτί5 Ῥτογιίαίοπι ποη Ρρούαϊ οχρεῖγο.” 
ἐπιδιορθοῦν ἄοεβ ποὺ οσοι ασαἶπ ἴῃ ὑπ ἄτοε]ς Ῥϊρ]αο: ἴ]ο 15ο οὗ {πΠ6 
τ] 416 γοῖοθ Ίστο (ο ἴταο τοβᾶίηπᾳ, 566 οτίό. ποίθ) ρετ]αρς Ιπιρ]]θς 
ἴπαῦ {πο ποοᾶία] οοττεοβῖοΏΒ ατθ {ο ο τηδᾶθ ὮΥ Τ1ΐέα5 Ἠϊπαβα]Ε, πα πού 
ἰπτοισῃ {Π6 ασαπογ οὗ οὔθ. 

καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, απᾶ αρροϊπὲ ϱγοβζηιέογ» ἴπ 
ὀν 6} οέψ. 50 1ὖ γὰ8 βαἷᾶ οὗ Ραα] απά ΒαΥΠ8ΡΩΒ χειροτονήσαντες δὲ 
αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους (Αοίβ χίν. 25): ΟἸατπεπί τι585 [Π6 
ΥΕΥΡ καθιστάναι ΤῈ 8. 5ΙηΊ]αχ Θοηὐοχύ: κατὰ χώρας οὖν καὶ πόλεις κηρύσ- 
σοντες καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῷ πνεύματι, εἰς 
ἐπισκόπους καὶ διακόνους τῶν μελλόντων πιστεύειν (5 42). Έοτ ἴπο 188 οὗ 
κατὰ 6Ρ. 118 ν11]. 1: Αοΐς χυ. 21, χχ. 285. Τη6 Ἱπ]αποίίοη ἄοθβ ποῦ, 
οὗὁἨ ΘΟΌ 756, ΙΠΙΡΙΥ ὑμαὺ {Πετο 15 {ο Ῥο ΟἨΙΥ οπο ῬτοβΏγίεν ἴῃ οαοἷι οἷν, 
Ῥαῦ βΙπΙρΙΥ ῬτογΙάες ἴον {πο ἀπ εβίαὈΗβΗπιεπ{ απᾶ οτσαπΙβδα{]οη οἳ {Π6 
Ῥτοβδργεταίε {η {πο ΟΠτιβαπ οοπαπιπηΙ6168.. Τη 15 πγοτ]ς Γάζας 15 {ο 
ἴα κα {π8 ΙπΙΠαἶνο ἵη Ογείθ; 16 15 ]ιΐς ἀπίγ. 

ὡς ἐγώ σοι διεταξάµην, ἆδ 1 ϱαυ6ο ἴ]ιεο οἸαγ/6, ὡς ἱπο]αᾶῖηρ ἴ]ιο πιοᾶο 
οὗ βϑιθούϊοῃ οἳ ῬΡτεβυγίετβ ἃ5 νε]] α5 μ6 ἀπίγ οἳ οδαὈ]βΏίης ἔ]πθπα 1π 
ΘΥΘΙῪ οἱ ὔγ. 

6--9. ΤῊΞ ϱΌΑΙΙΕΙΟΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΑΝ ἐπίσκοπος. 

6. εἴ τις ἐστὶν ἀνέγκλητος. ΙΓ απ ιαπ Ίια» ποι] ἰαίᾷ {ο Ἰι 
οἸαγθο. Χο β5αββεβίοη 85 ἴο 6 5όατοΙίΥ οἳ βοῇ Ῥοετβοπς 68η Ὦο 
{οππᾶθᾶ οἩἳ {16 ἔοτΏι οὗ {Π6 5εηίσηοε εἴ τις κ.τ.λ.; 6Ρ. 6.5. 2 Οο0Υ. χὶ. 90. 
Τ]ο 15ί οὗ απαΠβοα{ΙοηΏβ, πηθσαάνθ απᾶ Ῥροβ1ΐϊνο, νῖο]ι Το] ουΒ, β]ιοι]ᾷ 
ρο οοπιρατεᾶ σι {πο Πδύ ἴῃ 1 Τήιοι}; 5εο οὐ 1 Τίτη. 111. 9 8, 

μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ. Α5 εὖ 1 Τιπι. 111, 2, [815 15 ἀθβιταρ]ο Ῥοσαιιβο 
ἴμο ἐπίσκοπος 18 ἴο ο ἀνέγκλητος; 566 ἴπθ ποία ΟΠ {]αῦ ραβρασο. 

τέκνα ἔχων πιστά, Ιιαυΐπῃ Ὀειευίπα α]ιάγοπ; ἴπο οπιρ]αβίς 15. οἩ 
πιστά. Τὺ 15 ποῦ ἴπο [αοῦ ὑπδὺ {π6 ἐπίσκοπος ας οἩα]άτοη ἐλαί 15 ἵπῃ- 
Ροτίαηθ, θαὐ ἐπαί 1{ ἢ Ώα5 οΠΙ]άτεη {Πεγ 5Ποι]ά Ὀ6 ργοίορβρίπσ ΟΙτ]βΙαηβ 
απᾶ οἵ ροοᾷ Ῥεμανίοαγ. 966 1 Τῖπι, 11]. 4, ὅ απᾶ ἴ]ο ποίαος {ΠθΙΘοΠ. 

16 Ὠαβ Ῥθ6επ 5ασσεξίοᾷ {παί ἴΠῖδ απαλβοαοη πΙαΤΙ5 ἴ]ο {αοῦ {λαί 
ΟµτὶβΠαπΙζγ Ἰαᾶ Όθεη οβίαρ]ςῃεᾶ {ον βοτηθ {ἴπιο {π Οτοίθ, ἃ5 ΟἨτὶςΙαπβ 
οὗ [88 βεοοπᾶ σεπετα{Ιοη 8186 οοπεπηρ]α{εᾶ, απᾶ {λαί ἴπας 10 οογγοβροπᾶ5 
(1 α τη 68.5.78) {ο μὴ νεόφυτον οὗ 1 ΤΠ). 11. 6. ἘῬτῖ {815 15 {ο πηῖςς {86 
Ῥοϊηὖ, ΥΏΙΘΉ 15 πιετα]γ 8, ΤΥ Π6Υ Ῥτονίβίοη ελαῦ 0Π6 ἐπίσκοπος 5181] Ὦο 
ἀνέγκλητο». 6 ὨδγΘ πο Ἰπογ]εᾶρθ 85 ο ΘΗ {ο (οβροα] τοβο]ιθά 
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Οτοίθ; ααἰΐθ ροββΙδΙγ 16 πας οαχτῖοᾶ {λογο ὮΥ 6οπ1θ οὗ {ποβο Οτείαηβ 
Νο Ἠεατᾶ 16 Ῥτεασλεᾶ οἩ {πο Ώαγ οὗ Ῥεπίεσοςί (Αοί5 11, 11). 

μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας, 1010 αγε πιοί αοζιδεά ο] ἀἰδεοϊιμίεπεδ. Ἐοχ 
ἀσωτία ϱρ. ἘΡΙ. ν. 18 απᾶ 1 Ῥεῦ. 1ν. 4: ἴλπε Ἐτοβᾶ]ρα] Βοη Ἠγεᾷ ἀσώτως 
(Κ6 αν. 19). Τὴ νογὰ βἱρηΙΠθβ ετεχΥ Κπὰ οὗ τιοίοαβ απά Ῥτοβ]ραίο 
Ἠνϊίηρ. ἄσωτος γὰρ, 5875 Ατίρζοί]θ, ὁ δι αὑτὸν ἀπολλύμενος (Νίο. ΕΠ. 
αν. 1. ὅ). 

ἢ ἀνυπότακτα, οΥ {πδιθογάϊπαία. Ἀεε, {οΥ ἴπθ ΥΕΔΡΟΠ οὗ {15, 1 ΤΊ. 
11. δ απά {86 ποίο {Πθίθοῃ. ΕΣ ἴπο Ἱοτᾷ ἀνυπότακτος 866 ΟἿ 

1 Τίπῃ. 1. 9. 

1. δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι, 707 {16 ἐπίσκοπος ηιιδέ 
6 ἀνέγκλητος. 3966 Ιπίγο. οΏαΡρ. ν. ἴου πε βισῃϊβοδηοθ οἳ {86 {1165 
πρεσβύτερος ἃ! ἐπίσκοπος 1π {λε Ῥαβίογα Ε)ρΙβ{165. ἘῸΪΣ με β1ηρα]αγ 
τὸν ἐπίσκοπον 566 οἩ 1 ΤΊ. 111. 2. 

ὡς θεοῦ οἰκονόμον, α8 αο(᾽5 5ἰειυαγά, 5 5ιοπατᾶ οὗ {Π6 οἶκος θεοῦ 
(1 Τπα. 11. 16). 6 ὀογηχηϊββίοη οἵ {Π| ἐπίσκοπος 15, 1 [6 επᾶ, ἴτοπι 
αοᾶ απᾶ ποὺ {οπι τηϑη; Π6 15 ἀοα᾽Β βίθνεασχα, ἴπο εἰεπατᾶ οἳ Ηἰβ 
τηγβ{ετῖθς (1 Οοτ. ἵν. 1) απᾶ οἳ ΗΒ τηϑ 1014 ρταςε (1 Ρεῦ. ἵν. 10), πού, 
δα 16 ο,βοχγναᾶ, {Π6 βίθνασα οἵ 1ο ΟἨτ]βΙαη οοπαπηηΙϐγ. Τύ 15 {ο αοᾶ, 
ποῖ {ο πιαἩ, ἴμαί ΠΘ 15 ΓΘΒΡΟΏΒ1016 ΕοΥ {πο ἆπε 4ἱβομαχρο οὗ ἨΙ5 οῇῇσο. 

μὴ αὐθάδη, ποὲ 5εἰ/-ιἱ]εῖ. αὐθάδης ΟΠΙΥ οεσατβ οποο αραῖπ ἴῃ Ν.Τ., 
γΙΖ. τολµηταί, αὐθάδεις (2 Ρε. 11. 10): 1Ὁ βἰσηϊβες 5εἶ[-εαϊε]εᾶ απά 5ο 
δεἰ/-ιοϊ]ιεᾶ, αγγοφαπιί. Ἐτε]ά ποίες ια Ατιβζοί]ο (ασπ. ογαΐ. τ. 28) 
οοπη{5 σεμνότης 88 088 τηθδ Ὀθύνγθθη αὐθάδεια μα ἀρέσκεια, 1.6. Ώεῦνγθει 
ΑΥΤΟΡάΏΟΘ ΟΠ {πο 9ηΠ6 Ἠαπά απᾶ ΟΤοΓ-οοπιρ]αίβαποθ οἳ ΤΙάΠΠΕΣ ΟΠ {πε 
οὔμου, αΏ Ιπίετοβάπσ οὈβοτναβίοηῃ. σεμνότης 15 πιεηθιοπεᾷ 45 9ης οἵ 
ία φυθ}1165 οὗ ὑμ6 ἐπίσκοπος αὖ 1 Τϊπα, 111. 4 (566 8]5ο οἩἳ 1 Τΐπα. 11. 2). 

μὴ ὀργίλον, ποί {γαδοίδίε, ' ποῦ ΒΟΟΠ ΑΠΡΙΥ᾽ α5 ὅπ6 Α.Υ. Γε]ΙοϊίοιδΙΥ 
ΥΘΠ(ΘΙΡ. ὀργίλος 15 8 ἅπ. λεγ. ἴῃ {πο Ν.Τ.; Ατὶβίοί]ο τθεκοΏ5 πραὔτης 
α5 ἴηΠθ ΤηΘᾶΏ ἨῬοείνθεη ὀργιλότης απᾶ {ἰπαί ΙποαραοΙῦγ Τον Ῥεῖηρ τουβεᾷ 
{ο 8Ώρετ πΙοὮ Ἡθ 68115 ἀοργησία (Νίο. ΕΠ. τν. δ); 566 οἳ 2 ΤΙΗ. 1]. 25. 
Τη {ο Ὠίάασ]ιε (8 8) ντο Ἠανο {πε Ῥτεοερί μὴ γίνου ὀργίλος. 

μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην. 566 οἩ 1 Τϊπι, ΠΠ. ὃ. 

μὴ αἰσχροκερδῆη. 3866 οπ 1 Τϊπι. 11, 8, ΘΓ μὴ αἰσχροκερδεῖς 15 8 
ποίθ οὗ {19 διάκονοι. Τη9 οοιτεβροπάἶπρ ᾳααΠβοα{1οπ ΤΟΥ {Π6 ἐπίσκοπος 
1η 1 Τπιοί] 15 ἀφιλάργυρον (586 οἩ 1 Τϊπι. 111, 8). ἈΒεθ 8180 οἩἳ υ. 11 
Ῥε]ου;. 

8. ἀλλὰ φιλόξενον. Ίο ΠΟῪ 60116 {ο {ιο Ῥοβί6ἶνο απαΠΙΠΟΒΙΙΟΠἨΡ, 
{π6 Ετεί-παπηθᾶ οἳ ΨΠΙΟΠ, φιλοξενία, 5ίαπᾶς η 5880 οοπίταβί {ο 
αἰσχροκέρδεια. ὥθ6 οὐ 1 πη. 11], 2. 

φιλάγαθον, α ἴουογ οἱ φοοῦ; νψπείῃοχ “ οὗ ροοᾷ {ίπφε᾽ ος “οὗ ροοᾶ 
ΏΕΤΜΟΤΙ ̓  18 ποῦ οἶεαχ, Ὀαῦ ῬτοβαῦΙγ 16 οαρ]{ {ο Ὀ6 {ακοι ἴῃ 118 πηᾶεβί 
ΠηΘΑΠΙΠᾳ, 5 Ιπο]ιάΙπρ Ῥοίμ. 8.666 ποῖθ ΟΠ ἀφιλάγαθοι, 2 ΤΗ. 111, 8. 

σώφρονα. Ῥθθοπ 1 ΤΠ. 1, 9 απ 11]. 2. 
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δίκαιον, ὅσιον. Τη656 ᾿τηρογίϑηῦ απα]βοα{ΙοΏβ τὸ ποῦ ππρηθίοηθᾶ 

ἴῃ 016 οοττθβροπάίπρ 18ὺ 1π 1 Τἶπα. 11. Έτοπι Ῥ]αΐο ον γᾶγα δικαιοσύνη 
αηᾶ ὁσιότης Ντο οοαηῦθᾷ 85 οοπαρ]επιεηί{αχΥ {ο εαο] οἴμας, ἴ]ιο ΓΟΥΊΠΘΕ 
Ρεϊηρ εκργθββίνο (1 105 ]αχρθβί Β6Π56) οὗ ἀπίγ ζο οὐχ Γε]]ον πιθη, {Π6 
Ἰαΐΐδετ οἵ ἀπίγ {ο ἀοἆ, ἴ]ε νο {οσείπετ Ιπο]αάϊιρ {6 βαπι οὗ πιογα] 
εχοε]Ίοπσς. Βαΐ απηγίΠῖηρ 116 ἃ 5Παχρ ἀῑνίβίοη Ῥοΐνεεη {πεπ, 85 1 ἃ 
Πη8ΒΏ οου]ά ἀἴδοπατρο Ἠ]5 ἄπίγ {ο Ἠῖ5 ΠΟΙ ΡΟΣ ἴῃ 811 185 {α]ηςῬβς, 
πνΠΙ]ε ποερ]εοίίπσ Ἠϊ5 ἀπίγ {ο ἀοᾶ, ος υἶοο υογςᾶ, πιοα]ά Ὦο τα{{θτ]γ 
{οτεῖρη {ο ἴπο οεηίτα] {ποιρ]ί οὐ ΟΠτιβΙαπΙ{γ, ΠΟ ἢ ταίαδος {πιαβ {ο 
ἀἴνοχςσς {πε το]ἰσίοιις {τοτη {πο βοοπ]αχΥ 1116. ἘῸΥ ἴ]ο ὡϑβοοϊϑύϊοῃ οὗ {1ο 
ἴπνο πνογάςβ ΟΥ ΤΠ 61 ὀοβηΒί65, 5 Ἠθχα, ορ. Τα] 1. 75; ἨἩρῃ. ἵν. 24; 
1 ΤΏ 6585. Π. 10. 

ἐγκρατῆ, σολέἑποεπί, απᾶ ΡΕΠΘΤΕΒΙΙΥ, οπς ὙΠΟ 15 ππαρίθι οἵ τηρεί], 
πο ἀϊδμποίοτ Ῥεύνεεη πο σώφρων απᾶ {ο ἐγκρατής, ἂ5 Ῥτεβοπί{θᾶ 1π 
ἴπο Ἐηίος οἱ Απγίβίοίΐ]ε, Ίνας {παί 116 {πε ἐγκρατής 15 αΌ]θ {ο επάατο 
Ῥϑίῃ νγἩΙοἩ οαρΏίῦ {ο Ὀ6 επάιτεᾶ, ἴῃο σώφρων 15. 8016 ἃ8 ὙΧ61} {ο τεβὶςί 
απ]αν{α] Ῥ]εαξδ"τοα, ἃ Ὠατάςγ {αβ]ς. Τηε ἀἰδαποβίοη 15 θύσῃ Ἠϊπι πο 
οπάιγεδ, δια Ἠϊπα Ὑπο ουεγΕΟΠΙΕΒ, ἴΟΥ οοΠβοϊεηςθ’ 5816. ἜΤΠε σώφρων 
15 πηοᾷετα{ο 1π {Π6 επ]ογπιεηύ οὗ δῦ 15 ἰαιοξιῖ, ἴ]πε ἐγκρατής τε[ταῖηβ 
ἴτοπα ν]παῦ 15. τπἰαιοΓιῖ. Τηο ψογὰ ἐγκρατής ἄοθβ ποῦ οσσᾶσ ἀρδῖη 1π 
ἴπο Ν.Τ., Ὀαΐ ορ. 1 Οοτ. νἱῖ. 9; 64]. ν. 28 1ἴ0Υ ἐγκρατεύεσθαι απᾶὰ 
ἐγκράτεια. 

9. ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγον, Ιιοζάίπῃ ὃν {ια 
ΓατέτιΓιῖ ιοογά το]ιίε]ι {5 αεζογαίτιᾳ {ο ἐπα ἀοοίγίπιο, 

ἀντέχεσθαι 15 ἃ ἀμποα]ό νγοτά; 16 15 δρᾶ οὗ “'Πο]άϊπρ {ο οπθ οὗ νο 
πηββίθυ5 ἴῃ Μαίς. νι. 24: Τιῦκο χΧνΙ. 19, απᾶ οἱ “Ἰαγίηρ Πο]ᾶ οἱ” απᾶ 
50 “ϱαρρογηρ”Ὀ 1ο γγεα]ς ἴῃ 1 ΤἩ6β8. ν. 14: απ αραῖτπ ἵηπ Ῥτου. 11]. 18 
Νήβᾶοπα 15 βα1ᾷ {ο Ὦο ἃ ἴχθε οὗ 116 τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς ““ἴο 61 
ἐπδὺ Ίαγ Ἰοὶά προη Ἠθχ, του ΠΟ 10 6εεπις ὑπαὺ ποιίαϊησ ὃψ 15. ὃ 
Ἱοσιθπηαίε θη θυϊηρ ΠΟΥ. 

ΤῊ6 Ῥῆγδβθ πιστοῦ λόγου βυσσθοβίβ ὑπ6 “δι πὰ βαγίησς) οἳ {πε 
Ῥαρίοτα] Ερίβί]65 (5εε οἩ 1 ΤΊ). 1. 16). κατὰ τὴν διδαχήν τηιιϑύ Τη68} 
ἐπ ϑοοοάδηοθ γι πο [ΑροβίοἹἹο] ἀοοίτίπε, διδαχή Ὀείπρ ἰθκθη 
οῬ]θοίΙνθ6]γ, απᾶ ποὺ ἵπ {πο αονο 56Π56 οἵ /{εαοβίησ. Ἠεπορ ἴ]πο 
γΥο]ο οἶααβαο Ιπάϊοαίθς ὑπ {αποίίοη οὗ {πθ ἐπίσκοπος 85 ἴ]α σαατᾷΙαη 
οὗ {πε ΄ἀεροβῖή οἳ δι᾽ (ορ. 1 Τΐπι, νι. 20). 

ἵνα δυνατὸς ἢ καὶ παρακαλεῖν, ἐπ, ογάσγ ἐπαΐ πὲ πια Όο αὐῖο Ὀοί]ι ἴο 
οπ]ιοτί. Ώου 119 ἀϊβποίῖοη Ῥείνεεη διδασκαλία απΠὰ παράκλησις 589 ΟΠ 
1 Τππι. 1ν. 18. 

ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ. Το ἰλ]6 πιείαρΠος, οὔθ τοοπσγίπς 
1η [86 Ραβίοτα] Ἐ)ρΙδί]68, 5686 οἩἳ 1 ΤΊ. 1. 10; ἐν ΙπάϊεαίεΡ με 8Ρ]ιογο, 
8 10 νεχθ, 1Π ΜΏΙΟΙ {86 οχΠοτίαίοη 0111 [ΚΘ Ῥ]ασθ. ΤΙ {Π6 ἐπίσκοπος 
λο]ά ποὺ ὮΥ ἴπο “ποτᾶ νο 15 ἔδυ {α],᾽ Ὠ15. “ ἀοούγ! θ᾽ ΜΨ11 ποῦ Ὀ6 
“ΒΟ βοσηθ᾽ απᾶ ἴπαςδ Πὶβ “δχῃοσγίαϊοη "ἡ Ψ111 Ὀ6 11]-[οαπαθαὰ απἀ 
Ῥτοβαβ]γ Ιπεβεο[ίνο, 1 ποῦ τηϊβ]εααίπρ, 

καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν, ατιᾷ ἰο οοπυίἰοί ἰ]ιε Φαἴπδαιογ. Α. 
Βτπι ϱτα5Ρ οὗ {μ6 γαῃ 15 με ΙπάΙβρεηΡαῦ]θ Ρτεραγα {1ο [ου Ἠπη 10 
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πγοα]ᾶ απᾶετία]ο {ο 4ἱ5ρο] ο:1οΥ. ἜΤ]ῆο ἀντιλέγοντες 816 οαν!]]6γς αὖ ἴ]α 
(ταί], ῬτϊπηατΙ]γ {πο Πεταίϊσα] {εασ]οτς οἵ Οτεία, θαὐ ἴπενο αγο {]οβο 1π 
ονοτγ ασο ὙΠῸ βα615{Υ ἔλοτηβο]νθς να Ἠ]κο περα ΙοηΒ. Ορ. 2 ΤΊ, 1. 2 
ἔλεγξον...παρεκάλεσον. 

10---16. ΤΠΕ ἨΕΡΕΕΤΙΟΑΙ, ΤΕΔΟΗΕΒΡ ΑΝΡ ΤΊΤΟΒ᾽ ΤΥ ΙΝ ΒΕΘΛΔΕΡ 
πο ΤΗΕΝΜ, 

10. εἰσὶν γὰρ πολλοὶ ἀνυπότακτοι. Το} (1) τείετοπορ ἴο {ο 
Ῥγοσερυ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν) ἴπιενγε ατε πιαπι ἰἱπειυογαϊπαίε 
ΦΕΤΔΟΠΒ, 586. ΔΠΠΟΏΡ {ο ἀντιλέγοντες. ΒῸΣ ἀνυπότακτος 59 ΟἹ 1 Τϊπι, 
1, 9. 8.66 {πο ογ]]σα] ποίθ, 

µαταιολόγοι καὶ φρεναπάται, υαΐπ ἑαϊκογ8 απ ἀεοείυεγ. ΤῈ γγονὰ 
µαταιολόγος (065 Ποῦ οσσαχ αραῖ ἴῃ ια ἄτοεεκ Βϊρ]α; αρ. ἴ]α ποῖς οἨ 
µαταιολογία αὖ 1 Τῖτη. 1. 6. 1πΠ 1] ΠΙΒΏΠΘΙ φρεναπάτης 15 ἅπ. λεγ., 
Ῥαΐ νο Ώανο φρεναπατᾷν, 618]. γΙ. 8. 

μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς, »γεσίαϊἴ ἴ]ιει οἱ ἴ]ιε αἰγειπιαίβίοπ, 56. 
{Π6 Τυδεϊχίηρ ΟἨτΡΙαΠΒ 1π Οτείθ. μάλιστα 5Η6ΝΒ {παί {πο Πετοίῖσα] 
ἐοιῦ]οις οὗ Ταΐαβ πγοτο ποὺ αἰῖ {τοπ απιοηρ [Π656 ααζαίζ6τ5, Ῥαί ὑπαᾶῦ 
16 γαρ ἔτοπα μοι ἐπαῦ Ἡο πα5 {ο οχκρεοί {πΠ6 πιοεί βϑυΐοτιβ οΡΡοΡΙΙΟΠ. 
Τήπις, Ῥεῖησ απ αποϊγοαπιοϊβθᾶ (ἄταε]ς, σου ῬτοβαΡβΙψ Ὦο Ῥετβοπα]]γ 
ἘΠ ΘΙΟΟΥΊΘ ἴο 2615, οὗ ΠΟΤῚ ποτε ψετο Ι81ρ6 ΠΙΠΙΡΟΥΡ ἴῃ Οτείο (566 
Φοβορῃαβ Απί. Χντι. 12. 1, ΕΠΙ]ο αἆ σαἴΐμπι 80) ; Ὀπὺ αα|9 ἀρᾶτὺ ἔχοπα 
ὑμδὺ, νε Ἠατο 566 αἱτεαᾶγ (Ππίγοᾶ. Ῥ. Χ]γ111.} ἐλαῦ {πε {ογπαΒ οὗ Π6ΓΘΡΥ 
οοπίοπιρ]α{εᾶ ἴῃ ὑπ Ῥαβίοτα] Ηρίδί]ες Ἰαᾶ ὑπ} τοοί 1π ὁπαᾷαίδπι, 
απᾶ λαί ἐΠοτθίοχθ {ο ἀντιλέγοντες πΝοι]ᾶ παίαΤΒΙΙΥ Ὀ6 ἐκ τῆς περιτομῆς. 
8686 οτΙό. ποίθ. 

11. οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν, 107056 Ππιοιιέ]ιβ πιιιδὲ ὃ6 5ἰοργρεᾶ, ὑ]ο {οοΙίοις 
ἰταπρ]αίίοη οὗ Τγπᾶα]ο, {ο]οπεᾶ ὮΥ Α.Υ. απᾶ ΤῸ. ἐπιστομίζειν ἆοθβ 
πού οοσχ εἱβ6ηΊιοτο 1. {Ππ6 ἵτταο {οχί οἵ {ο Ν.Τ. (οἱ ὑπ ΤΙΧΧ.), Ὀαὺ 1 
15 {πο τοαᾶῖπρ δὖ Τιαχο ΧΙ. ὅ8 οὗ {ητεο ΟΌΤΒΙΥΘ πιαπιβοτϊρίϐ ({ΟΥ ἀποστο- 
µατίζειν), δια Ίν85 {πο γϑϑᾶϊηρ {ομογεᾶ Ὦγ «είοιπθ αὖ ὑμαὺ ρ]αςε απἀ 
τοπᾷοχθοᾶ ὮΥ Ἠϊπι 08 εἶιξς ορργίπιεγο. 

οἵτινες, {πιαδππιισ]ι α8 {]ισγ, ' 4π1ρρο απ; ορ. 1 Τίπα. 1. 4. 

ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν, ειὐυσγέ το]ιοῖε Πιοιιδε]ιοίᾶ.. Του ἀνατρέ- 
πει 566 ΟἹ 2 Τϊπι. 11. 18, απᾶ {ΟΥ οἶκος δε α5 εᾳαἱνα]οπί {ο ΄Ἠοιβ6- 
ΠΟΙ ορ. 1 Τΐπι. 1. 4: 9 Τΐτα, . 16. 

διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ, ἱοαε]ιίπι ἐ]υΐηι 8. τοῖο], ἐ]ισ οιρ]ιέ ποῖ. Τη {πῃ 
Ν.Τ. νο σεποτα]]γ Πᾶνα οὐ 1η το]αίίνο βοηίοποθΒ γη] ὑη6 ΙπάΙσα{ νο, 
ογοη ν/ηοτο {Π6 ο]αββῖσα] Ίπηρααρο νοι]ά τοφιῖτο μή; 815 ὙΘΥΒΘ 15. δὴ 
οχοθρ/{ΙοἩ {ο {Π6 ϱοπετα] τα]ε]. 

αἰσχροῦ κέρδους χάριν, 707 δα οί ὕα86 φαἴπ. ἜΤγπάα]ο” “ἘΠ ΠΥ 
14ογ6,) ΒΟ. Ἰα5 66 Γο]]ουγαᾶ 1η α]] ουχ ΕΠρΙΙΡΗ ΥΘΤΡΙΟΠΒ, ἀἆοθβ πού 
ΒΘΟΠΙ {ο Ὀτῖηρ οαὖ ο οχαοί Ρροϊπό Ἠστα, ὙΠ]ο] 15 ποὺ ὑπϑῦ ΠΙΟΠΟΥ 15 ἃ 
ἀοβρίοαθ]ο πρ ἵπ 1561, Ὀιι{ (]λαί {ο {οπο] μὴ δεῖ Το ὑπ 58Κθ οὗ 
ἸΩΟΠΘΥ 18 ἀἱβρταοεία] απά ἀϊβποποιταβ]θ, ἃ Ῥτοβύϊίαθῖοα οἳ {ο ἨΙρῃ 

1 60606 Β]αβ5, Ογαπώπαγ ο) Ν. 7. ὤγοεῖ, ὃ 10. 8. 



1. 15.] ΛΝΟΤΠΡΑ. τότ 

οἰ οὗ α ἔθου, απᾶ ἴπαῦ 411 'ραϊη) 8ο δοαιίγρα 15. «Ώαβο, 66 
1 ΤΊ. 111. 8 ἴου αἰσχροκερδής. 

Τη Ίο πι8ΏΠΏοΥ {6 Ποτείίοα] ἔεαοβοτβ οὗ 1 Τήπῃ, νἱ. ὅ 'Βαρροςο ὑμδὺ 
ροᾶ1πεβς 15 α αγ οὗ σαϊπ᾽: απᾶ πο ἀοαδί ρταθᾶ ἴου Η15 Ίγαρ6ς 15 ἃ τηστ]ς 
οἵ Όμα Πατε]ῖησ βΠερ]πετᾶά α]ναγς (1οῦπ χ. 12). ἘῬπί ἴπετο πιαΥ Ἠ8γθ 
Ῥδεπ βρθοῖα] τΘΔΒΟΏ {ο πιεηἰοηίηρ 1Ὁ ἴῃ 8 Ιείίογ {ο {πο ΟΠΙα8Ι Ῥαβίου 
οὗ Οτείθ. Τήνγ (χταν. 45) βρθϑκβ οἱ“ Οτοίθηβες ΒΡ; Ῥοσιπίας βδοι{1, 
απᾶ Ῥ]πίατοϊ (Ρα. 4επιῖ. 28) απᾶ Ῥο]γρίαβ (σι. 46) Ῥεαν αἰπαῖ]ατ 
ιεβΟΙΠΙΟΠΥ {ο {λεῖτ Ίουθ οἳ ΠΙΟΠ6Υ. 

12. εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης, Οπιε οἱ 1]επιβεῖυθ», 86. 
{ο ΟτείαΏς, α ργορ]ιεί οἱ ἰ]ιείγ οιυπι, δαϊά. Τε ΡΠΙΙΟΡΟΡΗΘΥ Ἠετο αποὐρα 
ὮΥγ δὲ Ῥαα] 15 ἘΡΙ πα θη] 465, 8 Οτούδηῃ πὸ Βουτιδηοά αΌοαπίύ 600 8.σ.; 
Ῥ]αΐο 6815 ἨΙπη θεῖος ἀνήρ, δα Ἠϊορεπθβ Τιαετῖας (1. κ. 11) τεροτίβ 
ὑμαὺ ὑπ Οτοίαης αδεᾶ {ο οὐου βαοτίβοε {ο ΠΙΠΙ ὡς θεῷ. 

Έοι ἴπε ρθη. αὐτῶν αἴἴει ἴδιος, ὙΠ 16. τηϊσηῦ ο ὑμοασηί τράππαδπί 
(αὖ {Π6 πδαρε 15 61855108]), ορ. Αοίβ χχῖν. 28; 2 Ρεῦ. 1]. 8, 16. 

Ἐρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί. ΤΠΙ8 Πεκαπιείετ 
ΘΟΠΊΘ5 ἔγομ [Π6 περὶ χρησμῶν οὗ ΕρἰπιεηΙᾶες; 10 15 αποίεᾶ ὈΥ Οα1ππα- 
οΏτβ ἴῃ Ἠ]ς μην {ο ὤεις, απᾶ (85 ΕατΤαΥ οὔςοινος) 858 ἃ Ὑ6]]-ΚΠΟΥΤ 
ΥΘΥΒΘ ἴῃ αηΙα1{γ, Ώθοατδο 16 ρατο τῖδθ {ο {Π6 βγ]]ορὶβίίο ρα ]6 ΚΠΟΥηΏ 
88 “6 ΤΙαΥ᾽ (Εατταχ, οἱ Ραμῖ, Ρ. 661). 

Τ]ο Οτείαηβ δα ἃ Ὀαᾶ τοριίαξίοη απᾶ 616 τουκοπθᾶ αΠποΠς ὑΠ6 
τρία κάππα κάκιστα οἵ [π6 ἄΤθείς ποχ]ᾶ, ὑη6 Οδρρδάοοϊδῃβ απᾶ ΟΙΠείαη5 
ρεῖησ αββοοϊαίεά ση {παπα ἴῃ {Π15 απεηνίαβ]ο ποίου θυ. Ῥο]γρίαβ 
(στ, 47. 5) 6ρεακς οἱ {πϑὶν πιεπάαοΙΨ; Ιπάεεᾶ, κρητίζειν Ν8Β ἃ 6ΡΠθ- 
ΠΡ {ΟΥ “0ο 16, α8 Βπ]άαβ τεοοτᾶς. 

γαστέρες ἀργαί, ἰΐο οἴιίοηφ. Τγπάα]θ)β τοπᾶατῖηρ “β]οη Ῥε]]16Β,” 
ΜΈΪΘΗ Ὠαβ Ὀθδθι τερτοᾶισεᾶ ἵηπ πιβΠΥ ΕἸ ΡΤ] 15}) ΥαεΓΒΙΟΠΒ, ἆοθβ πού Ἱπά]- 
οαΐθ πο τας 88εΠΡ6 οἱ ἀργαί, ἰάΐε, 88 αὖ 1 Τ1πι. Υ. 18 (666 ποῖθ ἴΠεχεοι). 
ΟΡ. “νοηίετ {τά δ᾽" οὗ Σαγεπα] (δαί. ἵν. 101). 

δὺ ῬδῸ] εἰδεπ]ετε απούες Αταΐας (Λοῦς αν. 28) απᾶ Μεπαπάεν 
(1 Οοτ. αν. 88), Ραΐ 10 15. ρ]δῖπ {μαῦ [Π686 ΤΘΙΘΥΕΠΟΘΒ, α1οηπρ Μ ΤῊ {λα 
οηθ Ῥοίοτθ Ἡ5, 816 αα108 Ιπβαβιοἰοηῦ {ο οβίαβ]ΙΒΗ ὑΠ 8 νίᾶρ αοηπαἰπίαησθ 
ψ ἢ ἀτεε]ς Πέογαίαχο ΒΘ 5οτηθ ανα ο]αίγηθᾶ ἴον Ὠΐτη ἴῃ ΘΟΠΒΘΟΈΌΘΗΟΘΘ. 
Τὸ 15 ὮΥ πο ΠΙΘαΠΒ ΙΠΙΡΤΟΡάΡΙ6 {παί Π6 ν/8β ἃ Τηϑ8:} οὗ Ηβετα] βαποϑύϊοῃ, 
8.5. Ὅ611 85. Ἰαγσο οχρετίεηπσθ δηα Ῥτοίοαπά 1Π{ε]]θοῦ, θα πο οὐ έμτερ 
Ἠαεκηοεγεά αποἰαδΙοηβ ΜΨ1}} πού ϱο {αχ ἴο Ῥγουθ 10. Τ1ο 5ΚΙ1{8] αρρ]1ος- 
6ίοη οὗ ὑπ απούαοη5 1Π 68ο] ο856 15 ο Ιπ{ετοβίῖηρ ροϊηῦ {ο πούϊοθ. 

19. ἡμαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. Τί ιοίπιοβα 15 ἐγμο. δύ Ρατ 
ἀε]ιροταίεΙγ αββοηπίς {ο πο γαίῃ οἱ {πο ρτογετρία] πάρεπιθηί προΏ ἴμθ 
Οτοίαη οἹαγαοῦθτ. 1ὺ ν88 ἃ 5ετγίοςΒ {Πρ {ο 58. 0, απά δβρεοία]1γ βἱρηῖ- 
βοαπί η ἃ Ἰεμίετ ΒΟ Ῥεοσπιο Ῥρατί οὐ {π6 Οµαποπίσα] Βοπρίιχθβ 
τοοθϊναᾶ δὖ 8 ]αΐεχ ἀαίθ Ὦγ {πε Οτείαπ ΟΠατοῃ. 

δ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως. ΖΕῸΤ αω]ίο]ι 64196, 56. ΟΠ 
αοοοπη{ οἳ [6856 601] ὑγαῖύβ οὐ ομδγϑοίθυ, γοῦι]ια ἔἶιοπι βιατρί, 856. ποῦ, 
{ο Ὀ6 β1τθ, {Π8 ΟτοίαπΒ ρεπθτα]1γ, Ὀαύ ει Πθγομῖοβ] {οβο]ιοτβ ἀθεογίροᾶ 
ἴῃ υ. 9 88 οἱ ἀντιλέγοντες. 

ῬΑΒΞῚ, ἘΡΡ, ξ Ι, 



162 ΤΙΌ5. Η 18-- 
ἀποτόμως ΟΠΙΥ ΟΟΟΌΤΒ ασαΐη ἴῃ {με ἄτοε]ς ΒἱΡ]9 2 005, κ, 10: ρα. 

γ. 22 (ορ. Ώοπι. ΧΙ. 22). 

ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, ἴπι ογᾶεν ἐπαΐ ἐ]ιεί πιαι ὃ6 εοιωιᾷ πι ἴ]ιε 
Ταἱῆ]ι. ἡ πίστις ἵ5 Ὠετο, Ρ]αϊΠΙγ, αδεᾷ ορ]δοίίνεΙγ, 5 οᾳαΙτα]επί {ο ια 
Οµτ]ςίαπ αι ῃ (566 οὐ 1 Τϊπι, 1. 19); {ο ὉΠ6 πιείαρῃοχ οὗ “βουηᾶ- 
ἨΘΡΒΒ,᾽ “ὙΠΟΙΘΒΟΙΊΘΗ 655, 85 αρρ]εά {ο ἀοοίτίπε, 566 οἩ 1 Τήπῃ. 1. 10. 

14. μὴ προσέχοντες ᾿]ουδαϊκοῖς μύθοις, ποί ϱἴυΐπα Ἰιοεᾷ {ο οειυῖε]ι 
]αὐῖε». 866 οἩ 1 Τίπι. 1, 4 απᾶ Ιπιίγοᾶ. ΟἾΔ. τν. 

καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν, απὰ εοπιπιαπιᾶ- 
πιοπέδ ο πιει 10]ιο ἔτπι αιυα Γγοπι ἐπ γι]. ΑΒ ο πεχῦ Υ6ΓΒΟ ΡΗΕΝΕ, 
{Π656 οοπηηαπᾶπηεηζς π/6το ῬτοβαΡ]Ιγ οὗ α οετοπιοπῖα] οΥ τ]ζαα] «Ἠατας- 
ἴ6γ (ορ. 1 Τϊπι. Ἱν. 8, απᾶ {ο ποίο αὖ ὑπαὺ Ῥ]ασε, απᾶ Οο1. 1. 16, 29). 
Βιιο]ι ἐντολαὶ ἀνθρώπων (188. Χχῖχ. 19) πιαςδί ποὺ ο Ῥουτγηϊ θα {ο πβατρ 
{86 απ(Ποτιγ οὗ Πϊνίηο τεγε]αδίοη ΟΥ Οἱ {6 ΤΙΟΤΕ] ἰὰν (ορ. Μα{ί. αν. 
ϱ). Το Ῥαγ απάπο αὐίεηίΙοη ο απεβθίοης οὗ ὑμῖ8 ΚΙπᾶ {επᾶρ {ο 
ἀῑβίταοίῦ πο παϊηᾶ {τοπα {πο οοπίεπιρ]αίίοη οὗ {Πο ρτοαῦ Ῥτοβ]επαβ οὗ 
11ἴ6, 

16. πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς. «ΤΟΥ ἐπ Ῥιγε αἷϊ ἰ]ιίπφς αΥ Ῥιτο. 
τοῖς καθαροῖς 18 ἃ ἀαἰ. σοηνηιοαὶ, απᾶ ΟΟΏΥΕΥ5 ὑΠ6 56η86 ποί ὑμαῦ 81] 
{Πῖησς ατθ Ῥατθ ἐπ ιο 7ιασοηιοη οἳ ἴπο Ῥατο, θαὺ {παί 811 {πηρε αγθ 
Ῥαχο Γογ ἐλαῖγ 15ο. ὃ Ῥααπ] δᾶ βαϊὰ {π6 88ΠΠθ {πῖ]πο Ῥοίοτθ, Ἠοπῃ. 
χὶν. 20 (1ο ποια ολαρίθί 15 ἃ ΟΟΠΙΠΙΘΠ{ΑΤΥ ΟΠ 105 πιθαΠΙΠΡ), πάντα 
μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι; ΟΡ. 
8ἱ5ο 1 Ταπα. ἴν. 4; Μαϊι. αν. 11 απᾶ ΤιαΚκο κι. 4]. 

τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, διιέ Γον ἴ]ιε ἄε[ῖοᾶ 
απιᾷ τωιυεϊευίπις πιοἰ]ίπι 18 ρι 6. Τῇ 1 15 ἰταε οπυπία πιιπιάα πιιπιᾶίς, τ 
15. 8150 γιο οπιπία πππιιιάα ἑπιπιιπιᾶϊς. “' Ποπ βοῖῦ ᾳαἱ τα] Υ Ῥοηβο.’ 
566 αραῖη Ἠοπῃ. χὶν. 25 απᾶ {πο ο{Πεγ τ6ίεγ6ηοσθΕ ρῖτεη 1π ]αβΐ ποίθ. 
ΤῊ 1ηὐϊγηδῦθ οοπποχῖοη Ῥδύπεεη πποτα] ΡΟΣ απᾶ βοαπᾶπθΒΒ ἴῃ {ηο 

ἔα (ορ. Αοὐβ χυ. 9, τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν), πΏΙ6Ἡ 15 50 
ο[ζεη αββαπηθᾶ 1η {πο Ῥαβίοτα]ς (566 680. οἩ 1 Τ1πῃ. 1. δ), 15 Ώοτο αραῖη 
Ιπᾷ1οαίθᾶ; {πο / ἀθβ]θοᾶ απά απΌε]ΙενΙηρσ) ΤΟΥΤῚ οΠ6 οἶα58, ποὺ πο, α5 {πο 
α,βεποο οὗ {πε ατίϊο]ο Ώ6ίογθ ἀπίστοις ΒΘ. ΟΡ. 1 ΤΊ. ἵν. 8. 

ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις, δι ὑοί]ι ἐ]ιεῖγ 
πιϊπιᾶ απιᾷ ἐ]εῖγ οοπιβείεπςσο αγο ἀε]ιιεᾶ. 966 ἴοι νοῦς απᾶ συνείδησις ὑΠ6 
ηΟοίθΘΒ ΟἹ 1 Τίπῃι. 1. ὅ, γΙ. ὅδ. 

16. θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι. Τ]ιοι εοπ/ε8 ἐ]αί ἴ]οι Ίπιοιυ ἄοᾶ. 
ΤΈποτο 15 Ἰοτο πο Ἠϊπί οὗ ἀποβῖϊο ΡΤείΕΠΡΘΙΟΠΒ {ο οβοίετῖο Κπονγ]εᾶρο οὗ 
αοιύγ. Τὸ ναβ θυϑὺ {πο θοδδὺ απά {πο Ῥτίᾶς οὗ πιάδίβυη ὑμπαῦύ 10 πας {πο 
ΤΘ]ΙΡΊΟΙ οὗ {πο Οπο Έταο ἀοᾶ, ἴῃ οοπἰταςί {ο {πο το]ρίοηβ οὗ τὰ ἔθνη 
τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν (1 Τ16βΒ. ἵν. ὅ; ορ. 4180 6]. ἵν. 8; 2 Τηο88. 1. 8). 
Απᾶ 80 ἔδυ {πο Ἠοτοείῖοα] Τα δῖβουβ αὖ Οτοῖο σου τὶρΏί; {αῖτ οοΠ{6β- 
8ΊΟΠ, 80 Τ8Υ, Ὑ85 ἃ “ροοᾷ οοπ{οθβρίοπ” (1 Τΐπα. νΙ. 19). 

τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, διιέ {]ιει ἄοπι ἨΗίῖπι Ὁψ ἰ]ιοίγ ιογ]: ἴΠογ 
ποίθᾶ ας 1 {Π15 ΒΠΡΙΕΟΊΙΙΘ Βοίηρ γᾶ ἃ πΊθχο πηθίαρΗγβῖσα] αΏβίχασίϊοη, 
ουὐ οἳ 811] πιοτα] το]αίίοπ {ο Ἠπππαπ 1ο, α5 1 Ἠο πγοτο ποϊ]θυ ΒανΙοαΣ 
ΠΟΥ φάρο. ΟΡ. 2 Τΐπι, 11. 19, «πα 566 ποίθ οἩ 1 Τϊπῃ. Π. 10. 



ΤΠ ΔΟΤΈΕΒ. τό3 
βδελυκτοὶ ὄντες, δοίης αϑοηιυϊπαϑῖε. 
βδελυκτός 15 ποὺ {οαπᾶ δρϑίη ἴῃ {πο Ν.Τ.; ἴῃ ῬΥΟνΟΥΌΒ χυἱ!. 15 

(ΧΧ.) 186 τῆϑη ΜἘῈΠῸ Ῥογνετίβ πιοτα] ἀῑβιποίίοης 15 ἀοεογίυθοᾶ 85 
ἀκάθαρτος καὶ βδελυκτὸς παρὰ θεῷ (ορ. Ἑοο]ας. ΧΙ]. ὅ; 9 Μαοο. ἱ. 27 ἔοτ 
ΟΥ̓ΠΘΥ ΟΘΟΌΤΥΘΠΟΕΒ οὗ {πο ποτά). 

καὶ ἀπειθεῖς. ΟΡ. Ἐοπι. χι. 82. Τι, 1, 8. ΤῸ πο ἰάρας οὗ 
ἀἱβοὐεάίεπεα {ο Φβθπονδῃ απᾶ αὐοπιπαδίεπαδ ἴθι Η]5 βἱρῃῖ σο ἰορϑύπου 
ἵη «πᾶβίβτα; ἴἨ6βο επάαίβαοι5, Ῥιθέῖησ ἴῃ {π6 {οτοίτοπί οἵ {ποὶν 
{εαοηῖπο {π6 Ὁπιί οἳ ἄοᾶ απᾶ οἰαϊππηῖης {ογ {λαπηβοίνος ἃ 5ρεοῖα] 
Κηομ]εᾶσε οἵ ἀοᾶ 85 Ἠϊς Ῥεοι]ίαγ Ῥθορ]θ, ππθγο γοί ἀἱβοροαᾶιοηπίύ {ο Ηἰ5 
πγοτᾶ απᾶ 5ο αβοπιῖπαβ]θ ἴῃ Ηἱβ αἰσῆί, 

καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι, απ ωπίο ευεγ} φοοα 10ογ]ε γέ- 
Άγοῦαίε. ΒῸΥ πο ΕΟΤΠ1 οἱ {χο εχρτθβείοη ορ. 2 ΤΊ... 111, 17; ΤΊ. 1, 1; 
ἴον ἀδόκιμος 566 οἨ 2 ΤΊΠ. 11]. 8. 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΤΙ. 

8. ἱεροπρεπεῖς. Βο ἴπο τεο. {εχί πΙἴΏ {Π6 στεαί πια]οτΙίγ οἳ αποῖα]ς 
(απᾶ {πο τηϑυρίη οἵ ἴπο Ἠατο]εαπ γοετβίοη)»Σ ΟΗ3Σ 17, {π6 Βγτίας, 
Παπ, απᾶ Ῥομλαϊτίο ΥΘΕΙΡΙΟΠΒ βαρρογῦ ἱεροπρεπεῖι Ἀπᾶ ἴα]ο 1Ὁ 85 
απαΠΗ{γίηρ καταστήματι. 

μὴ οἴνῳ. ΤΗΙ5 15 0Π6 τεαᾶίπρ οὗ {16 τεο. θεχί (αἀορθεᾶ Ὦγ Τϊεοπει- 
ἀοτ[ί απᾶ Το ΤΠ), απᾶ 16 15 βαρροτίεᾶ ὮΥ πεατ]γ 811 {πε αταϊ]αῦ]ο 
ΜΒ. απ ΥοτβΙοηΏΒ. Βαῦ πο Ιπιροτίαηύ ρτοιΡρ ΑΟ 78 τεβᾶ μηδὲ οἴνῳ, 
δα ὑπΠ15 15 Ῥτϊηζεᾶ Ὁ. Ττερε]]εβ απᾶ ΊΗ; μὴ οἴνῳ 15 0Π6 τοβᾶῖηπρ ἵη 
ἴπθ ρατα]]ε] Ῥ8βραρο 1 Τΐπι. 111. 8. 

4. σωφρονίζουσιν. ΤΗΙ6 15 {1ο τοαᾶίηςσ αἀορίεᾶ Ὦγ Τιεοπαεπάοτί απᾶ 
ΤΈτερε]]ος, απᾶ 16 15 5αρροτίεᾶ Ὦγ πο βίτοηπς οοπιρίπαίοη δὲ ΑάΗΡ. 
Ὗγ8 Ώατο Ῥτϊηπ{εᾶ 1ὖ ἴῃ {πο {θχί, ἴῃ αοοοτάαποθ πΙΏ 11ο τα]θβ 1614 ἄοντπ 
Το {πο ἀϊτεοίϊοη οἵ εά1{οτ5 οὗ ὕπ6 σαπιυγίάφε ἄτεε] Τεδίαπιεπί (ρ. τε). 
Ῥαΐ Ὅλαί ἵνα ϱποα]ᾶ Ῥο {ο]οπεᾶ Ὦγ {πα Ῥτοδεπί ΙπᾷΙσαίϊνο (566, Ἠού- 
6υ6, 1 ΟοΥ. 1ν. 6; πα]. ἵν. 11) Βεεπις Ιπιρτοβαβ]θ, απᾶ πο οοποατ ΜΠ 
ΤΗ πᾶ ἴπο τεο. {εχί ἴῃ ΡΤΕ6ΙΘΙΤΙΠςΡ σωφρονίζωσιν, ΨΠΙΟὮ 15 τοιᾶ ὮΥ 
ΝΟΡΕΙΚΤΙ, {ηθ οπχβίνεΒ, απά {ο («τοε]ς ΕΒ{Ι6ΥΒ 6εΠεταΙ1Υ. 

δ. οἰκουργούς. ο {πε Ῥοεί ΜΡΡ., ΝΣΑΟΡ."Ἠ, 66εεπα {ο τοαπῖτο πβ 
{ο Ρῥυϊηῦ; 4ἱ5ο Οἰεπιεπί (8 1), ἵη ἃ Ῥ8ββασο ἸΥΠΙοἩ χθοβ]15 ἴΠ]β Υογβε, 
Ἠ8β τὰ κατὰ τὸν οἶκον σεμνῶς οἰκουργεῖν ἐδιδάσκετε. ΟΕ ἴπο ποτὰ 
οἰκουργός ΟΠΙΥ οηΏθ οἴπετ ΙΠπβίαηποθ Ὠαβ Ώ6ει Ῥτοάισεᾶ, απᾶ {]αί ἔτοπι 
ΒΟΤΑΏΠΒ, 8, πιθᾶῖοα] ἩΥΪΟΥ οὗ {πα βαοοπᾶ οθΠπίαχγ. ΤΠ τος, οσί πα 
ἴπο Ῥα]κ οὗ Μ55. (δν ΗΚΤΙΒΕ) δηθὰ Εαίμετθ Ἠ8β οἰκουρούς, 1ο] 
ορτίαϊΙη]γ ρῖνοβ ΤΟΥ͂Θ Ῥοϊπί {ο ἴπο π]ο]ο Ῥαββασθ. ΤΠ Τα απᾶ 
Ὀγτίαο Ὑεγβίοηβ ῬοίἩ 5661} 6ο 5αρροτύ 10, ὑπ6 Ὑπ]ραίο τοπᾶετίπρ Ρεϊηρ 
ἄοππιβ ειγαπι Ἱιαῦεπίας. Ἀ66 οχοροίίσα] ποίθ, 

1. ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν. Τηῆ]5 15 απάοτπβίοᾶ]γ ο {19 τεας- 
1ηρ απά 15 ου πα 1Π ΝΑΟΡΟΞΕΚΤΙΕΡ:  Ἠας ἀφθονίαν. Τ]ε τθο. ἰοχύ 
5 ἀδιαφθορίαν πα Νο ΕΤ, πᾶ οΙχ51ν6Β. 

1, 2 



τόη ΤΓΤΟς. [πι.--- 

ΑΓΙΘΥ σεμνότητα ἴμο χθο. {εχί αἀάς ἀφθαρσίαν, νι ΤΠ). ΕΚΤ, απᾶ 
αὐοπί 50 οατβίνες; Ιπβίεβδά οὗ νἨΏῖοη Ο απᾶ ἃ 16η οἴπαγ ποτ! 165 
Ἠανο ἁγνείαν. Βαῦ πεϊθλεχ αἀάϊοἨ 15 Βα ΠΟΘ ΠΥ νγε]] βαρροτίθᾶ {ο 
οπ{1{]ο 16 {ο ἃ Ῥ]ασθ ἴῃ {6 {εσύ. 

8. λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον. ΤἨ9 16Ο. ἰοχὺ Ἠαδβ ὑμῶν {οι ἡμῶν 
(ἢ Α απᾶ {ο Ῥο]μα]τίο ΥεΓβΙοΠ), απᾶ 4150 Ῥ]8οθΕβ λέγειν ἀῑτεοί]γ 
Ῥοίογο φαῦλον (πα ΚΙ απᾶ ἃ οοηβΙάεταῦ]θ ΠΌΤΟΥ οὗ δα που 165). 
Βαῦ {ο πιαςς οἵ πποῖα] ενἰάεποο 15 ΟΥ̓ΘΥ ΠΟΘΙ ΤΉ ΪΠΡΊΥ ἴῃ νοῦν οὗ {Π6 
{οχί 88 ρυϊηΐθα. 

9. ἰδίοις δεσπόταις. ΤῊΪΒ5 15 {ο οτάςχ οὗ {πο τοο. τοχί, ἃ5 πε]] 85 οἵ 
τϑοθηὺ ο Ιου; 1ὖ 15 βαρροτίθᾶ Ὦγ ΘΟ ΚΙ,, ΟἨτγβοξίοπη, Τ μθοαογοὺ ἄο. 
ΤῊΘ οτἆθχ δεσπόταις ἰδίοις 15 Το ἴῃ ΑἸ ΕΡ απᾶ ἴπο Τιαύϊη δα μου {168 
(νεχβῖοη5 δηα Είπε). 

10. μὴ νοσφιζοµένου.. ΤΗ ρῖνο μηδέ ἃ Ῥ]86ο ἴῃ ἰΠεῖν πιβΥΡΙΗ, 
οη {ο δυύπουιν οὗ ΟΥ Ῥν 17; ΣΑΟ"ΡύΕΙΕΚΗΙΡ δο. Πᾶνα μή. 

πᾶσαν πίστιν. Τηατε 15. ΒΟΠ16 οοπ/αβῖοπ αΡοπαί πο οχάοτ. Τηο 
τοιάΙης οὗ {πο {οχί ας {πο πεὶρῃί οὗ αποῖα] αὐ πουῖν, νἱΖ. ΝΔΟΡΟΕΡ 
αηᾶ ἃ 6, οἩ 15 5146; απᾶ [Ὁ 15 1π ἴανοαχ οἳ 0115, 85 Ε)]Ιοοῦί Ῥοϊπίς οαῦὖ, 
Ειαί ἴῃ δὲ Ῥατ] (οκοερί ἘΡΗ. 1ν. 19) ΘΙ πᾶς 15 1 6ΟΠΠΕΣΙΟἨ ΜΠ] 8 
αὈρίγαοῦ απᾶά απηατίητοας ϱαὐβδίαπ{νε, Ὁ ΔΙΑ. γοσεᾶεδ [πο ΠΟΠΗ. 
ΤΠο τος, εχί μ85 πίστιν πᾶσαν ΜΙ ΚΙ, (50 αἱ5ο ΟΠτγβοβδίοπι, ΤΊεο- 
ἄοτεί, απᾶ {πο Ταῦ Ὑα]ραίς). Τῦ 15 τεπιατ]καὈ]ε ὑμδὺ δὲ” 17 οὐ πίστιν 
αΠορθίἩαχ, απᾶ 17 {ογ {πο {ο]]οπίηρ ἀγαθήν μΔ5 ἀγάπην; ὝΗ, ἵπ 
ϱοΠΒε(πεηςσθ, Ῥ]ᾶ6ς πᾶσαν ἐνδεικνυμένους ἀγάπην ἴῃ ἰπεῖχ ΠΙΒΥΡΙΗ, 88 8, 
γϑδαϊηρ οὗ νΠ]οὮ 15 15 ααἰύ6 ρορεῖθζε ὑμαὺ {πε οὔ]16ΓΒ ΠΙΒΥ Ὀ6 οοχγΙΡ/{ΙΟΠΒ. 
566 οχορείῖσα] ποίο, 

τὴν διδασκαλίαν τήν. Τ19 βεοοπᾶ τήν 15 παπίϊηρ ἴῃ τοο. ἴεχί 88 10 
16 1η ΚΤΙΡ απἀ βοιὴθ οὔμθχ δαύπου 1685 : ιδ. ΣΑ ΟΡΟΕΙα 17, ΟἨτγβοβίοπι 
αηπᾶ Τηοοᾶοτεῦ. 

ε ἡμῶν. ΤΠ τεο, ἰοχύ μ85 ὑμῶν, αΡρατεη/{]Υ {μτοιρῃ α ριήπ{θγ’5 6ΥΥΟΣ, 
{οχ 1ὖ 85 πο ΜΒ, ΒΙΡΡΟΤΟ. 

11. σωτήριος. Τ16 τοο. θεχί πιῇ ΟΕ ΚΤΙΡ απᾶ {πο ρτεαί της 
οὗ δαὐπουῖ 165 (Μ55. απᾶ ἘΔΙΠΘΓΒ) Ἰπβουὶβ ἡ Ὀθίογθ σωτήριος (1 ἃ 
νῖοιν οὗ βαρρσοβύϊηρ {λαί σωτήριος 18 8ι76οΐ, τυοῦ Ργθαϊοδίο):; » 115 οὐ ρα 
υγ ΝΑΟ"Ρ,36, [86 Βγτίαο, ΤιαὔΙπ απᾶ Ῥο]μα]σίο ΥΕΙΡΙΟΏΒ απᾶ 15, ἴῃ Γ8οῦ, 
ΠΏΠΘΟΘΑΡΑΙ. ἐξ χοβᾷ σωτῆρος, Απᾶ α ΡτεβχθΒ τοῦ. 

19. Χριστοῦ Ἰησοῦ. ΤΠΙβ οτᾶοχ 18 βαρροτίθᾶ Ὦγ δὲ ϱ απ {]λε 
Ῥο]α]τῖο ΥεΓΒΙΟἨ, ἃ ΒίΤΟΗΡ 6ΟΠΙΡΙΠΒΠΙΟΣ : Ῥαΐ {πε τες. τεβᾶίπρ (ιἀορίεᾶ 
Ὦγ {πε Ἠ.Υ. πᾶ Ρ]ασεᾶ ἴῃ {86 πιαχρίη Ὁν ΤΗ) Π88, 5εεπΙηΡΙγ, ἴ]θ 
πθὶρηί οὗ ενἸάεποο ἰὴ 105 {8γοιχ, υἱζΖ. ΝΔΟΡΟΕΚΗΕΡ απᾶ αἰ πο οί]ος 
Δα ΠοΥ 165 (ΜΡΡΒ., νΕΥΡΙΟΠΕ απᾶ ἘΑ{ΜΘΥΒ). ἈΒ69 εχερείϊοΒ] ποίθ. 



ΤΙ. 2. ΝΟΤΊ5. | τός 

1---10. Ἔττσϐ᾽ ΡΟΒΙΤΙΥΕ ΤΕΑΟΗΙΝΑ, ΑΚ ΕΒάΑΒΡ5 ΥΔΗΙΟΌΒ ΟΙΙΑΒΡΕΒ 
ΟΕ ΡΕΕΡΟΝΒ, 

1. σὺ δὲ λάλει. Μιΐ ἀο ἴ]οι, ἴῃ οομύγαβῦ γη] {Ίο µαταιολόγοι 
(85 αὖ 1 Ταπι. υἱ. 11: 2 ΤΊ. Π1. 10, 1ν. δ), εφεαῖ, 1.6. βρεα]ς οαὖ Ρο]ᾶ]γ 
δα Ρ]α1Ώ]γΥ. 

ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ, τω]ίο] δῇ (ορ. 1 Τάπα. 11. 10) 
ἔιο οιιᾷ ἀοοίγίπε, 56. ἴῃ οοπἰχαβῦ 1 ἴῃο μῦθοι πιὰ ἐντολαὶ ἀνθρώπων 
οἳ 1. 14. Ἐοχ ἡ ὑγ. διδασκαλία 566 οἩ 1 Τ]πι. 1. 10. 

Ἱ. Αποᾶ πιθη. 

2. πρεσβύτας. ΤΠ ποτᾶ πρεσβύτης 15 ΟΟΙΙΊΠΟΠ ἵπ {π6 ΤΙΧΧ. (566 
ποῖθ οἩ 1 Τ1πῃ. Υ. 1 απᾶ ορ. {ο ρατα]]ε] πδθ {οθγο οὗ πρεσβύτερος), Ὀαὺ 
ΟΠΊΥ οοἑ5 ασαῖπ ἴῃ {πο Ν.Τ. δῦ Πα]κε 1. 18 απὰ Ῥλ]]επι. 9 (1 νγ]ῖο]α 
1450 Ῥ]αοο 10 15 ῬΡΥΟΌΔΌΙΥ ἴον πρεσβευτής, απ απηὈαβεαᾶος). [{ βΙπιρΙΥ 
τη 685 απι οἷα πιαπ, 8Ώᾷ 15 ποῦ ὦ {1016 οὗ οῇ]οο. 

νηφαλίους εἶναι, 5Ποτιία ὂε ἰεπιρεγαία, ποῦ ΟἨΙΥ ἵπ {πο π86 οὗ ψὶπ6, 
{που 015 ποι]ά Ῥο Ιπο]αάεὰ (ορ. ἴ]πε ρατα]]ε] μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δε- 
δουλωµμένας ἴῃ υ. 8), Ὀαπί ϱεποτα]1γ. 866 οἩη 1 Τίμα. ΠΠ. 2, 11 απά 
2 Τη. ἴν. ὅ. 

σεμνούς, 4γαυε. 8366 οἳ 1 Τΐπα, 11. 2, 111. 4 διὰ ΤΊ. 1. 7 8Ώουνο. 

σώφρονας. Ἀ6θ Οἡ 1 ΤΊη,. 11. 9, 11. 2 αηᾶ ΤΊ. 1. 8 8Ώογο. 

ὑγιαίνοντας τῇ πίστει. ΤῊΘ βἴπι]]αχ Ρηχαβο ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει 
(οι. 1. 18. αΏονε) ποι]ά βαρρερί ὑ]λαί ἡ πίστις Ψ85 Ἰιθγο {ο Ὀρ {ακοη 
οβ]εοἰΙνεΙΥ (8686 οἳ 1 Τϊπι. 1, 19), Ῥαῦ 1Ὁ νη]] Ὀ6 οὐβεγνοᾶ παὺ ὑπὸ 
ἀεβηϊησ Ῥτεροβίοη ἐν 15 Ἰδοκίηρ Ἠθγο, απᾶ {ατίηαν πο ποχάβ πΥΠῖο 
{ο]]ου μον {Πα πίστις, ἀγάπη, ὑπομονή αἴθ Ὠθτο ἃ ὑγϊδα οὗ ΟἨτὶςῖαη 
6τ8068, απᾶ ἰπαῦ ὑπουθίουθ πίστις πιιδύ Ῥο ὑδῖθῃ βαθ]θούϊγου. ΤῊΘ 
οἷᾶ τηθῃ 816 {ο Ρ6 ὈΙάάθη {ο μα 5οαπᾶ 1π ὑποὶν Γαϊτη. 
ὙΥ 10} {ο ΡΗΤᾶΡΕ ὑγιαίνοντας τῇ πίστει ΟΡ. τὸν ἀσθενοῦντα τῇ πίστει 

(Βοηπι. χῖν. 1). 

τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ. ΕῸΥ ὑπ6 [ηὐπηαύθ οοΠΠΘΣΧΙΟΠ 
Ῥοίπνθθι πίστις μα ἀγάπη 866 οη 1 Τ1πι. 1. 14. 

πίστις δα ὑπομονή ατο οοαρ]θᾷ δὺ 2 Τ165ς. 1. 4; Ἐεν. χι. 10, απᾶ 
{86 το]αθίοη Ῥοεύπθεη {Ώαπα 15 ἀθβοτῖραᾶ {Ππ5 ὮΥ δύ 98 }165 (1. 8), τὸ δο- 
κίμιον ὑμών τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν. 

ἀγάπη διῃ ὑπομονή 816 ρτοαρεᾶ ἵπ 2 ΤΉΘ685. 111, ὅ. 
ΤῊ {ητερ σγϑοθβ πίστις, ἀγάπη, ὑπομονή 816 8180 Ρ]ασοθᾶ ἵπ Ἱικία- 

Ῥοβιύίοη, 1 ΤΏ655. 1. ὃς 1 Τϊπι. νἱ. 11 (γμθτθ ΤΠπποΐην 15 Ῥιάάθι {ο 
Ῥυγβαθ ὑμ61}), απᾶ 2 ΤΊγη. 111. 10 (πἨθτο δύ Ῥϑὰ] βρθδκβ οἵ ΠΒ οῃ 
οχαπιρ]θ ἴῃ τεβρεοί οὗ {Πεπι); απᾶ ἴπΠεγ ἴοτπι ἴμτοο οἳ {πο οἱρῃῦ σταςθΒ 
οπυππεταἰθᾶ 1η πο ομία]οραο 2 Ρεῦ. 1. 6, 7, πίστις Ῥεῖηρ {ο Ῥοσιπηίης, 
ἀγάπη ἴπο οπᾶ, δπα ὑπομονή ΑΠ Ιπίειπιεαϊαίο βίαρθ, οἳ {πο ΟΠτ]βίαη 
ΘΟΌΥΒΘ 85 ἴπετο ἀεβοτῖρθᾶ. Ιρηαίθῖας (Ροῖψο. ϐ) ὑμ85 ἀϊδήπσαϊεηθρ 
ἴπεπι 85 Ῥρατῦς οὗ {πο ΟἨτὶβ]απ’5 εᾳπϊρπιθεη{, ἡ πίστις ὡς περικεφαλαία, 
ἡ ἀγάπη ὡς δόρυ, ἡ ὑπομονὴ ὡς πανοπλία. Ῥεο {Ἀγ ΠΟΥ ΟἹ 1 ΤΊ. νἱ. 11 ; 
9 Τιπι, 11. 10. 
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ἩΠ. αφοᾶ 10οπιει. 

8. πρεσβύτιδας. πρεσβῦτις, απ αῃεᾷ 1Ἰ9οπιαπ, 15. ΟΠΙΥ Γουπᾶ αραῖη 
ἴη πο «πτθεκ ἨΒϊριο αὖ 4 Μαοσο, χνι. 14. Τὸ 15 ΙπίετερΙπςσ {ο Επά 
Ερίρπαπᾶα5 (Ἠαετ. Οοἴϊυν. 19, τι. 8) αβίης ιο ποσὰ οὗ ἴπο πιορύ 
ναηοχαβ]θ οὗ {π6 Οτο άοννβ (566 1 ΤΊ. ν. 9), πο πετο απο 
ἀϊθίιποῦ ἔχοπι ἐἶο Ώδασοπθββο8; Ἠθ ἀἰβίιπσαΙβ]Ηθβ {πο πρεσβῦτις 68Υ6- 
{ΠΥ ἔτοπι {ο πρεσβύτερις ΟΥ ΝΟΠΙΑΠ /εἰάστ. Ἠετο, Ἠονψετας, {πο 
ἴθττα πρεσβῦτις 15 δρᾶ 11βῦ 48 πρεσβυτέρα ΝΒΒ ἴῃ 1 Τ]πι. ν. 2: 10 γ8Β 
πού γεί α ἀῑδίϊποί ο/ῇσθ. Βυΐ πο Ἠαγε ἴῃ ὑΠ15 απᾶ {πο οογγθβροπᾶ1ης 
Ῥαβεασο ἴῃ 1 Τἰπιοίή! ὑπ Ὀοριπηῖηρς οὗ τὺ οδ 16 {ο ὈΘ 8Π ογραπ]βεά 
ΤῊ] ΒΟΓΥ 1Π ἃ ]αΐετ 868. 

ὡσαύτως. 8.66 οὐ 1 Τίπι. 11. 9. 

ἐν καταστήματι, ἐπ) ἄεπιεαποιγ; 8.8 οοπιραχεᾷ ὙΠ καταστολή (7688 
οὗ 1 Τΐπα, 11. 9, 16 ροϊπῖς ταίηοχ {ο α μϑ1ῦ οὗ τηϊηα ἴπαη {ο οαὐνεγα 
αΏΡρεβΥ8ηΏσ66Θ, ἃ8 8180 16 ἆοοθς αὖ 8 Μδοο. υ. 46, {Ππ6 οπΙγ οἶπει Ῥ]ασς 
ΜΠΟΥΘ ἴπο μοι κατάστημα 15 ἰουπα ἴῃ ἴπο ἄτοεκ Β10186. ΟΕ {86 
ΈΒΙβΠΟΡ οἱ ΤΎΔ1165 Ἰσπαίίας 6475 ὑπαὺ 15 κατάστημα “88 ᾿ἰ561 μεγάλη 
μαθητεία (Τγαἰἰ. 8), πα {Π15, πο ἀοπθύ, 15 {π6 1άθα Ώετο 4150. 

ἱεροπρεπεῖς, γευοτεπᾶ, ΟΥ̓ 85 {Π6 Α.Υ͂. Π85 10 “85 Ῥοσοιπείῃ ΠΟΙ]Π655 ἢ; 
{πὸ ΠΥ. «τογεχοπί”) ἆοθβ ποῦ 86611 6ο Ἠ1{ {ο 5686, ὙΥ ὨΙΟῊ ΠδΒ τοίΘτεποθ 
Ταῦ υ {ο {πὸ ο[οοῦ αροπ οἴπετς οὗ {λαῖτ ἄθοοτοαβ ἄεπιεαποατ {ματ {ο 
Οπαῖχ ο η τοβροςί {οχ βαοτεᾶ ἐπῖπσς. Ὑοὺ 1ὖ 15 Πατᾶ {ο αἰβύϊη σα] 8 {με 
πο, απᾶ ἴπε ρατα]]εὶ ραββαρε 1 ΤΊ, 11. 10 ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλο- 
µέναις θεοσέβειαν 1Π ΒΟΙῚΘ ΠΙΘΔΒΙΥΘ 6ΟΠ{ΕΠΒΠΟΘΒ {18 διιῦ]εείίυο 5εΏ5θ 
οἱ {πο πγοτὰ θυ. 

μὴ διαβόλους. 6ο Οἡ 1 Τίπη. 11. 0, 11. 

μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωµένας, ποτ επείαυεᾶ {ο πιισ]ι ιοῖἴπε, 8, ΞΊΤΟΏΡ6Σ 
οχΡΤΘΡΒΒΙΟἨ {Παπ ἴπο οοττεβροπᾶίηρ 0Π6, 1 Τ1Π1. 11. 8 (5666 ποΐθ ἔπεγεοτ), 
πγΏΙο] ΔΡΡΙ165 {ο ἀεασοπδ. ἜΤηε /β]ανατγ οὗ 51} ᾽ 15 ἃ [απηϊ]ίατ (ποιρΏύ 
ὙΠ} Βύ Ρατ] (Ώοπι. τί. 18, 22 ὅο.), δια ἴῃ {ο 6859 οὗ πο 511 15 {πο 
Ῥοπάαρο πποτε οοπβρίοποπβ {Παπ 1Π {Π6 6888 οἱ ἀτΙΠΙΘΏΠΘΒΒ. Τύῦ πιαΥ 
Ἠαγνο Ῥθεη βΡεοΙΒΙΙΥ ΏΠθΘοΘΒΡΑΤΥ {ο ὙαΤΗη {1ο Οτεἰ8ΏΒ, γαστέρες ἀργαί 
(1. 12), αραϊηεύ 10. 

καλοδιδασκάλους, ἰδασ]οεγ» οἱ ἐμαὶ τυ]ίο]ι 185 σοοᾶ, 5ο. ποῦ ἴῃ ἴμο 
Ῥαβ]ο αββεταῦ]θβ οἵ ΟἨτ]βαηβ (1 Ταπα. 11. 19, ΏΘΥΘ 566 ποίθ), Ὀπί 
1ῃ Ῥτϊγαίθ πηΙπΙΒίΤΑΡΙΟΏΒ, ΒΙΙΟἨ 88 {μοβ οὗ Τιοίβ απά ἘαπίορῬ (2 Ταπι, 
111. 15) απᾶ ἴλοβο οοπ{επιρ]αίοᾶ ἴῃ ο ποχῦ Υθ:βο. Έοχ ἴμο ἔοτπι οἱ 
πο ποτά καλοδιδάσκαλος (ἄπ. λεγ. ἴῃ λαο ἄτοε]ς ΒΙ10]16) 566 {πὸ πιοῦο 
ΟΠ ἑτεροδιδασκαλεῖν (1 Τϊπα. 1. 8), απᾶ ἴοχ {1ο {οχοῬ οἵ καλός 866 Ο1 
1 Τάπῃ, 1, 8. 

4. ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας, ἐμαὶ (0118 15. πο ΤΘΒΡΟΠ ΨΊΥ {ου 
ΒΒου]α Ὦο καλοδιδάσκαλοι) {ει πιαι! ἐγαῖπι ἐ]ιο μοι 10οπι6πι, Ρο. ῬΤΙΠΠΒΥΙΙΥ 
ἴλο γοαΏς πιαγγίεά ΊΥΟΠΠΘΗ, 85 1ο οοηθεχῦ ΒΗΟΝΥΡΒ. Τ]ηο ἀεππεαποιχ οἱ 
Τ1μας Ἠϊπαβθ]Ε {ο [686 ΤΠΙΘΠΙΡΘΤΡ οὗ Ἠϊ5 Ποο]ς ψοἉ]ᾶ, πο ἀοιθί, Ὀο {ο 
ΒΑΙΠΘ 8 ὑπαὺ τοοοπιπιεπάεᾶ ο Τιμπιοῦπγ (1 Ἔϊπι, ν. 2: 566 ποίο 
Διοχθοπ), ἈῬ66 ογ]ἶσα] ποίο. 



ΤΙ. δ.] ΔΟΊΗ. τό] 
ΤῊΘ γεΓΏ σωφρονίζειν 15 ἀπ. λεγ. ἴῃ ὑμ6 ΟἼΘΘΙΚ 1016; 5866 οἡ 2 Τϊπῃ. 1. 9 

απᾶ οἨ 1 ΤΊ. 11. 9. 

111, Τοιπι ιὐἷυ68, 

φιλάνδρους εἶναι, ἐο ὃ6 ἴουθ18 οἱ ἰ]ιοίγ ᾿πιδϑαπαθ. Ἔπε νογὰ ἄοθβ 
ποὺ οσοσἩσ ἀρδίη η ΤΙΧΧ. οὐ Ν.Τ.; πα Ἠαγε ἴῃ ΡΙπίατο] (Ώγασο, επ]. 98) 
Φίλανδροι καὶ σώφρονες γυναῖκες. 

Φιλοτέκνους, ἰου6)5 οἱ ἰ]ιεῖγ ο]ιιάγοπ. ΤΠ ποτᾶ 15 πού ἕο αραῖπ 
ἴῃ Ν.Τ.; νο Ἠαγνο 15 ἴῃ 4 Μϑοο. χυ. 4, ὅ απᾶ (οοπρ]θᾶ υηὑἩ φίλαν δροι) 
ἴῃ Ῥ]πίατοἨ (ον. Ρ. 709). 

δ. σώφρονας, δοῦοτῖ ἀἱβογθεί:; 566 οἩ 1 ΤΊτη. 11. 9, 111. 2 απᾶ ΤΊ. 1. 8 
ΘΌΟΥΘ. 

ἁγνάς, ο]ιαδία, ῬτοβαΡ]γ 1π 105 ΡΥΙΠΙΒΥΥ 56η56. 6ο οἩη 1 ΤΙπῃ. ἰν. 12, 
γ. 22: ορ. 2 0ος. χἰ. 2. 

οἰκουργούς, ἀγαθάς. Ἀοπιθ οχοε]]επί οτΜί6Β, 6.6. ΤΙΔΟἨΠΙΑΠΗ, ΤΎΘ- 
561168 δα 6155, ΤΟΠΙΟΥΘ {Πο 6ΟΠΊΊ18, απᾶ {τεαῦ ἀγαθάς ἃ5 απο] γὴν 
ὑῃ6 πγοτᾶ νπ]ο] ρτοοεᾶςε 10. ΤΗΙΒ, ἨονθΥαχ, 15 {ο ἀἰδίατὸ ο τη 1. 
οὗ {πο βοηίεηος, απᾶ 15. ποῦ ἴῃ αοοογάαποθ νι ὑπ6 αποϊοηῦ 1Π{ΘΥΡΤ6- 
ἰαὐϊοηβ οὗ {πο Ῥαββασθο. Ίο 5881] 5εο ἰΠαί ἀγαθάς ΠΙΔΥ Υ6ΙΥ Υ6]1 "6 
ἴακεη αΏβο]αθε]γ, ας 811 0π6 ποτάβ Ρτεοεᾶῖηρ 16 ατα {8ΚθΗ, 

ΤΠο απθβθίοη ἴπαη α1ἴ565, Ασα Ἠθ {ο τοιᾶ οἰκουργούς ΟΥ οἰκουρούς 3 
ΡῬρ]οππαίίο ογιάσηςε ορτίαΙηΙγ {ανοατβ {1ο {οΓΠΙ6Υ, απᾶ {πο Ῥαββαρο 
αποίθᾷ ἴῃ {πο οτιῖσα] ποίθ ἔοπα ΟΙεπιεπί οἵ Ώοπιο ΤΥ 8150 ϱ6 α]]ερεά 
ἴο βαρροτύ ἴπο ορίπΙοη ἴλαί οἰκουργούς 85 ἴΠο Ῥτίιπαϊάνεα τεβᾶίηρ. 
Ῥαῦ {πο τοβα]ίαπί πιεαηῖης (αρρατεη/{1γ, {ος 16 185 δ οχἰγαοτάΙπατΙΥ 
ΤΥ ΜΟΙ, 85 μα οτΙό. ποίθ ΒΠΘΝ/Β) 10οΥ]ιογ αἱ Ίιοπιε 15 ποῦ ΥΘΤΥ 1πῃ- 
Ῥγθββίνθ. Απά ΝΊΘΏ πο ΤΕΠΙΕΠΙ9ΘΥ ἴπαῦ ἴπο αἱτεγπαίίνο τεπᾶῖηρ 
οἰκουρούς, Ἰιεορογ» αὐ Ίιοπιο, ΒάΡΡΗΕΡ απ αἰραῦο οἵ ροοᾷ Ὑνθ6β ὮΥ 
πΠΙοη (ἀτθε]ς ντο ΡεΠοτα]ΙΥ βοῦ ρτοαυῦ βίοσθ (ΕΙε]ά 5αρρΗε ἃ 
Ίαχρο παπηρετ οὗ αρύ αΠ]αδίταοπβ) νο αΤθ το ὑοπιρίεᾶ {ο Πο]ά αῦ 
16 88 ὑπ6 ποτά πβοᾷ ὮΥ δὲ Ραμ]. γοίβίθιη ᾳποίθΒ ΡΗ1]ο, ἄε 1 860}. 4, 
ἃ {ο γγοτᾶβ ατο σου τερτοᾶποῖπσ 85 Π]αρίταίηρ {πο γηο]θ ρ85βασο 
Ὀαίοτθ Ἡ8: γυναῖκας ἃς ἠγάγοντο κουριδίας ἐπὶ γνησίων παιδῶν σπορᾷ, 
σώφρονας οἰκουροὺς καὶ φιλάνδρου»ς. Αποΐμεχ ρ8ββᾶ8ρο ἔτοπι ΡΗΙ1ο 
(46 Ῥγοῦ. 21) 15 Ιπίετεββηᾳ. Οἱ ἃ υἱσύπουβ ψ18 Ἡθ 5808 κοσµιότητι 
καὶ σωφροσύνῃ καὶ ταῖς ἄλλαις διαπρέπουσιν ἀρεταῖς, ἑνὶ προσέχουσαν 
ἀνδρὶ καὶ τὴν ἑνὸς οἰκουρίαν ἀγαπώσαν καὶ μοναρχίᾳ χαίρουσαν. ΤῊ 
Βῃογύ, οἰκουρούς 15 ἴλο ψοτ τ 5Ποα]ά παίατα]Ιγ εκρεοῦ ἴῃ 500} 8 
οαία]οσπο {τοπ ἃ ὙὙΤΙΟΥ 1 δὺ Ῥϑα]᾿ 5 οἰτοαπιβίαπςςβ; οἰκουργούς 15 οἵ 
ΥΘΙῪ ἀουὈὐα] τηθϑηΐηρ, ΠΟΥ 16 10 Βαρρογίθα Ὦγ 5.0}: ΟΥ̓ ΠΟΙ ]ηρ 
οχίογπα] ογιάσποε ἃ5 {ο σϑαῦίσο 105 δαορύϊοῃ. ἨσεποῬ ὙῸ 816 αἰβροβθα 
ἰο Πο]ᾶ ὮΥ ἴλα Α.Υ. Ίσεορεγ αὐ ]ιοπιε (ΟΥ ῬΘΥΠΆΡΒ5 “Ἱκεερεις οἵ {εῖχ 
ἨΟΠΙΘΒ)) 1Π Ῥτοίθτεησθ ἴο ὑπ6 1. Υ. 10οΥΕΥ8 αἱ Ἰιοπις. 

ἀγαθάς. Τε Ὑπ]σαίο ἰχαπε]αίθρ Ὀεπίρπας, ἀγαθός ἴπαβδ Ἠαγίης 8 
αυβο]αίο πηθαηῖησ αἰίπ ο δῦ 1 Ἠαβ αὖ Μαϊί. κκ. 15: 1 Ρεί. Π. 18, 
απᾶ (αοοοτάϊῖηρ {ο {πο πιοδῦ ρτοβαΡ]ο ΙπεγργοίαθΙοἩ) ἨΏοπ]. Υ. 7, Νθτθ 
10 15. οοηἰταβθεᾶ 1 δίκαιο. ἀγαθάς ἨΙΘΑΠΒ 1196, ὑμθη, ἠγιάᾶ (ἴ]ια 
τοπάρθτίησ οἱ ἴπο Ἡ. Υ.) οἱ ια. 



168 110. ΓΙ ὅ-- 
ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, Σιὐπιεῖπᾳ {]επιδεῖυεδ, εασ]ι 

ἰο ιν οιυπ Ἰιιεὐαπᾶ, αἀνίοο νη]οι δὲ Ῥαα]ἱ δὰ ρῖνεη Ῥοεΐοτο 1π 
α]παοβί Ιάεπίῖσα] ποτά (ΈΏρΗ. ν. 22; Οο]. 111. 18). Ἀεο ΤῸΓ {818 
πποεπηρΠΏα{ίο 886 Οἱ ἴδιος Οο 1 Τϊπι. υἱ. 1, απᾶ ορ. υ. 9 Ῥε]ου;. 

ἸλΠαίθγ6γ πιαΥ Ὀ6 {οασΏί οἱ πο ΄ βΒι δ) θούϊοη οὗ ἨΟΠΙΘΗ ᾿ {π6γο 68 
δε πο ἀοπθὺ ἐῑλαί δὲ Ῥαπ]”5 Ὀο]1ε[ νγας ὑμαῦ {ο πιαπ 15, απᾶ οπρ]ηί {ο 
Ὀ6, “ Βοδᾶ οὗ {μ6 π][ο) (ἨΡρ]. Υ. 28). 66 οὐ 1 Τΐπι, 11. 11. 

ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. Θαοίθα 85 ἴῃ Ῥοπι. 11. 24 
(ορ. αἰβο 1 Τίμ. νἱ. 1) ἔγοτη 158. 11. ὅ. ΟἨτβαπΙγ ας5 απάοιΡίεᾶΙγ 
οπιαποϊρα{θᾷ ΟΠΙΑΠ Γτοπι {λαο βίαΐθ οἵ ἀοσγδδαύϊου 1π Ώ1Οὴ «τεεῖς 
οἰνΙβαίοηπ απᾶ Ἠοῦταυ Ῥτο]αᾶίσο 36ο 811κ6 οοηίθοηῦ [ο ΊθαΥο Ἠςθς; 
Ῥαΐ ἐπ βτεί Ῥτοασ]θτς οἳ {ο (4οβρε] εαποῦ]οπθᾶ πο ϱαάάεπ τογο]αδΙοἩ 
ἴῃ ἀοπιθβί]ο 116 ΑΏΥ ΊΠΟΤΥΘ {λαπ 1η οἶνίο 1116. Έοτ ΟΠτΙβΙαΠΙγ παβ 
ἃ το]ϊσίοαβ ππογοπιεηί Ῥε[οτο 10 Ῥθοσππο αἰίπετ ἃ 50018] ος Ῥομίοα] 
τηογϑιηθηῦ; απᾶ 10 πας {πε οοηρδίαπῦ [θα οἵ 1085 6αχ]Ιγ εχροπεηίβ ὑμδὺ 
16 τη]σηί Ὦο πηϊβιη{ετρτοῦεά ἃ5 Ἰοοβεπίηπρ {πο Ῥοπάς οὗ βοοϊείγ απἆ 
οὗ {ο ρίαΐο, δῃᾷ {πδὺ 5ο ἐμὲ Ἠ)ογᾶ οἵ ἄοἆ, 1.6. ἴ[πρθ (ο5γε] (566 Αάάῑί. 
Νοίΐίοοπ 1 Τη, 1γ. δ), πιῖφ]ὲ ὕ6 δϑἱαβρΠοηιοά, Ἀεθ οἩ 1 Τϊΐπι, γι. 1. 

ἵν. οι! πιεπ. 

6. τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν, {7ιε ψ οι 67 πιοχι 
Πἱκειοίεε οπ]ιογί ἰο ὕ6 δουογ-ηὐϊ θα. Τὺ ΜΠ Ὀ6 οὐβδετνοᾶ {ὑπαῦ ας 15 
ποὺ ἀῑτοσίεᾶ, 85 ΤπιοίἩγ πας (1 Τπα. ν. 1, ΏΘΥΘ 8566 {86 ποῦθ), {ο 
οχΏογέ {1θ νεώτεροι 88 ἀδελφοί, ῬγοβαΡΙΥ Ώθεσβ1βε Ίο γα5 ἨΙπιβε]{ ἃ ΠΙΒΗ 
ἴῃ τη]ᾷᾶ]ο 146. 8.666 οὐ 1 Τΐτα. 11. 9: ο τα[ΘθΓϱΏσΘΒ {πετο Ρῖγεη 56 
Οιαῦ 8ρεοϊαϊ! ρτεαῦ βίτεβς 15 Ἰαῖά ἴῃ ἴμῖδ Είδε οὗ πε υἱγύπθ οἵ 
σωφροσύνη απᾶ {πε προορᾷ οὗ σωφρονισµό». 

π. περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, τι αἰϊ 
ἐ]ιυΐτηι)β 8]ιοιυΐησ δεί απι οπαπιμἰε οἱ φοοᾶᾷ 10ο). Τε δε οἳ Όλο 
τθβοχίνγθ ΡΤΟΠΟΙΛ α]οΏρ ΜΙ {Πο τη]άά]θ γοῖοεθ οἵ {ο γετῦ πιβ]κες {ἴ]πε 
Ῥογβοπα] αρρ]Ισαίοη οὐ Όλο ΙΠπ]αποβοἨ Ἠποχθ Ροϊπίθα. Ἐκαπιρ]ο 15 
Ἠθίίοχ (παπι ργεσθρί, απά Τ 105 15 {ο βεί ΑΠ οχαΙηΡ]θ ἶπ ΠῚ ΟὟ ῬθΡοῃ. 
ἘῸΥ {86 86 οὗ τύπος ορ. 1 ΤΊτη. ἴν. 12, αιά {μα ποῖο {Πετθοα; απᾶ Γ0Υ 
Όλο βίτοβΡ Ἰαἱᾷ ΟΠ καλὰ ἔργα ἴῃ ἴ]ο ῬαδίοταΙ απᾶ πε βἱρηϊβοαπορ οὗ 
ἴλο αἆ]εοίῖνο καλός 566 οἩ 1 Τάμα, 11. 10. 

Τέ πν]] Ῥο τοπιεπιωογθοᾷ ὑπαὺ Ώιμοδο νοτᾶβ, ἰορσοίμου γη] {1ποβο οἵ 
υ. 8 απᾶ οὗ υ. 12, ἔοτπα {πο ϱαΏβίαπσς οὐ οπθ οἵ ἴ]α ΒΟΙΕΠΙΠ 4πθβίΙΟΠΒ 
νγηΙσ]ι αγε μα {ο 6, ΡΙΡΠΟΡ Ῥε[οτο ἨΙ5 οοπβοεσταΦΙοη. 

ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεμνότητα, ἴτι ἐ]η (εαε]ιΐπῃ (ΒΘ ] 6) 
Ἰιποογγιρίπσδε, ογαυίίη. Ἴμεβο νο αθἰτίιραίθ ανα τ6ίΘΓΘΠςΘ ἴο ]μθ 
απαΗ 168 οὗ {1ο ἴθαομαχ, ταίλεχ Παπ {ο λα οοπθεηύ οὗ {ο ἀοοίτίπο 
ἰααρΏέ; [Π6 οἸιαγασίετ οὗ {]ιαί 15. ἀεβπεᾶ Ὦγ ὑπ ποτᾶς πη]ο]Ἡ Γο11ου”. 
σεμνότης (866 οἩ 1 Τϊπι, 11. 2) 15 ῬεοιΠατ]γ ἃ απαΗἴγ οἳ ΡΕεΓΡΟΠΒ, ποῦ οἳ 
ἀοοίγϊπο; δα ἀφθορία (ἄπ.λεγ. ἴῃ Ν.Τ.) νθ]] οχρτθββο» {με ϱ1ηρ]α-παϊπάεά- 
Ώθ68β απᾶ 51Π0 ΟἹ νΙο]ι ἃ {οπόἨοχ οἵ βαογθᾷ ὑΠϊηρΒ ΒΟ] Θχ 110, Τῦ 
βἰσηίβορ 15 ν]ο]ο-Ἡθατίθᾶποβς, 116 σεμνότης Ταῦ. Ἠ88 ΤΘΤΘΤΕΠΟΘ ἴο 
Ἠῖβ ου γγατᾷ ἀεπιθΒΠοΙΓ. 



πμ] - ΝΟΤΗ. τόρ 
ἡ διδασκαλία Ἠθτο 15 {ο "6 {α]κεη αοὐϊνα]γ, ἐ]ή/ ἱεαε]ίπφ, απᾶ ποὺ (85 

1π ἴμο Α.Υ. απᾶ Ἠ. Υ.) ἴῃ {π6 ου]εοίνθο βθῆβ8 οὗ {ιο ἀοοϊγίπαο ἰαιιφ]ί. 
Τὸ Ἰα5 Ὀ6ευ Ῥοϊπί{εᾶ ουαὖ 1π πὸ ποίε οἩ 1 Τίπι. 1. 10, ἐ]ιαί 15 16 δρᾶ ἴῃ 
Ρού] 56η8θ5 1Π {ο Ῥαβίοτα] ΕΗγρί5{168, θα Ίθτο {ιο οοπ{οχί αξ πε]] α5 
ὑπὸ ο1οβο Παχίαροβίδοη οὗ ἴμο γετῷΏ παρακαλεῖν (παράκλησις οπ]ιογέα ἐίοτι 
Ρεῖπᾳ οοπἰταβεᾷ ψ ἢ διδασκαλία ἴπείγιοίῖοπι, 5 αὖ 1 Τΐπα. ἵν. 18) 66ΘΠΩ5 
ἴο το πῖτο ας {ο ἰχαπρ]αΐο {οασ]ιίιφ, 85 ΝΥ 1Ο11 5. νογβίοη ας 16. 

ΤΠε Α.Υ. Ίαςδ αὖ {πο οπᾶ οὗ {πὶ8 τοι5ο {πο αἀάιθοπα] αἰίτῖριιίο 
εἰποεγίίψ, πε τεηᾶετῖπςσ οὗ ἀφθαρσίαν οἵ ἴ]ε τοο. ἰοχῦ. Βαΐύ 85 {ο 
οποια] ποίθ »Ἠθυνς, 1Ὁ 15 α Ιαΐ6Γ Ρ]ο55, απά ποὺ οπ(]οᾶ {ο 8. ρ͵δοθ 1π 
{16 θοχί δὖ α]]. 

8. λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, 5οιπᾶ ἀἱδοοιγβδο ἐ]ιαί σαππιοί ὂε ο0π- 
ἀεπιπεᾶ. ΤΠ πο αᾳαπα1θῖθς ὙΠῸ) {Πο λόγος ΟΥ ΄4ἱβοοιχβο) οὗ οΏθ 1Π 
[Π6 Ῥοβίθίοη οἵ Τ1ΐπι5 βου] Πᾶν ατε (1) ὑμαῦ 10 Ὀ6 ὑγιής (666 ἴ]θ ποίθ 
οὐ 1 Τη. 1. 10), απἆ (9) ελαί 10 ο ἀκατάγνωστος ΟΥ̓ {γγεργε]ιρπδίνϊα. 
ΤῊΘ πγοτᾷ ἀκατάγνωστος ΟΟΟΌΥΒ ασαΙπ 1Π ιο ἄτοθε]ς Β10]ο οπ]γ οπσε, δ 
2 Μαοο. ἵν. 47 πΠοτο 15 ΤΠΘΑΠΡ ΄ ἀποοπᾶεπιποθᾶ); Ἠοτο 15 ΠΙΘΑἨΏ5 Τ{ΗΘΥ 
“ποῦ οΡεΏη {ο ]αβδῦ τεῦακο. Τη {αος, ουειΥ ἰδ 1] {εασπογ Ὠας {τ6- 
ᾳπθη{1γ {ο ἀεο]ατο ΄ ἀοοίτίπα) ασαϊηδύ πγΠπ]οὮ βοπηθ οἳ Ἠῖ5 Ἡδατγοις τοῦθὶ 
θπᾶ ὙΠΟ ΠΟΥ 81θ ΟΠΙΥ ἴοο τθαᾶγ ἴο «οοπᾶσιιη. Βαύ {πὸ ἰγαθ 
βἰαπάατᾶ οὗ ὑγιεία ΟΥ δοιιιζποξα 15 ποὺ ἀετιγοᾶ ἴτοπι ἃ ΟΟΠΙΡΔΤΙΡΟΠ οὗ 
ἴπο ορίπῖοηςβ οὗ {πε ἰαασῇί, θαὺ 15 {πο Αροβίο]ο ἀεροςῖς οἱ {αϊδῃ, 88 
ο/ΠοΙαΙ1γ απᾶ δι που θα νου Ιπίοτρτεθεά Ὦγ {πο ΟΠατοῃ. 

ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῃ, ὕπι ογάοτ ἐ]ιαί ]ιο ο) {716 οοπίτατή ρατί, 5ο. 
ἴπθ µαταιολόγος, πια! ὃ6 Ῥιί {ο 8παπια, απᾶ 5ο Ἠϊ5 ναῖπ {α]]ς Ὀο 5116 ποβᾶ. 
Πο Ροβίνο Ῥτοβοπίαίίοη οἵ ἐταίῃπ, οὗ π6 «βοαπᾶ ἀοοίτίης,) 15 ελα 
Ὀοβί ππεᾶη5 οὗ οοπιραξίηςσ θυτος; {α]δελοοᾶ ἄτεαᾶς {π6 Πρ]ί απὰ ἶς--- 
6ΕεΠΕΤΑΙΙΥ---ἀἱδοτεᾶ]θεᾶ 85 6οοπ 85 ἴπο Πσ]ί οἵ ἐταζΏ 15 α]]ογγεᾶ {ο Ρ]αΥ 
οτ 16, νπ(ποπί δὴν ἀῑτεοί οοπηίτονθιδία] αἰίασ]ς. ΟἨτγβοβίοπα Ιπ{ογρτεί5 
ὁ ἐξ ἐναντίας οἱ {π6 ἄευτῖ, Ὀὰὺ {15 15 {ο Ιπίχοάπἁος απ 1άθα 4α106 Γοτοῖση 
{ο πε οοῃίοχύ, ἃ5 ἱπαθθα {ο πϑχῦ οἱϑβ8 βυ οἰ ΘΠ 5Π6 5. 

μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον, Ἰιαυῖπ πο ουἱ! ἐπ ἰο δαν 
ΟΥ̓ 116. φαῦλος 15 ἴῃ {πο Ν.Τ. ΔἸ γᾶν 5 αρρ]θᾶ {ο 6υ1} ἀεεῖς ταί]εν (λα 
εν]1] τυογάβ; δια 50 {πο ροϊηὺ οὗ {115 οἱδιιβα 15 ὑπῶὺ Π6 ορροπεπί5 οὗ 
δύ Ῥ8ὰ}}5 βοιπᾶ ἀοούγηθ᾽ παν πούμϊηρ βοδπᾶάδίοιβ {ο τεροτύ οὗ 815 
οοπᾶάπούῦ ος οἳ ὑμεὺ οἳ Τ1έπς. 

γ. δίαυ6. 

9. δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι. Ἐκλοτί (σοϊηρ δος ἰο 
παρακάλει οἱ υ. ϐ) 5ἶαυε ἰο ὃ6 ἵπ βιιδ)εοίζοι {ο ἐπιδεῖν πιαδίεγ. Ἔτα 
οοχγτοβροπάίησ Ἱπ]αποβοηπΕ ἴῃ 1 πα, γ]. 1 8. μοι]ά Ὦο οοπαρατεᾶ νι ἢ 
ψηαῦ {ο]]ούγβ; ἴδιος 15. αδεᾶ νηποαῦ βρεοῖα] επιρΏθββίβ Ἠοχο, 85 1π ὑ]αί 
Ῥ]ασθ. Τ1ο ατίῖο]ε Ώθίοτθ ἰδίοις 15 ἀτορρεᾶ, αρρατεπ{]γ Ῥεοβαςε οὗ {με 
ΠΒΥΙΠΤΟΊΒ δούλους ΝἨΙΟὮ ῬχεοθᾶθΒ]. Βε9 οτ]δῖοα] ποίθ. 

ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι, ἰρ φΐυε δαξἰςΓαοξίοπι {9 ἴ]ιεπι ἴπι αἲῖ (Πΐπρο. 
εὐάρεστος, τωεἰῖ-ριεαδίπφ, 15. ὃι [ανουτῖτο αἀ]εσίῖνε τι δὲ Ῥαυ]: Ῥαΐ 

ΕΥΕΥΥΜΊΕΥΕ 6158 ἮΘ 1568 1 ἴῃ 16[εχθησθ {ο ἀοά {με θύμον ος ΟἨτΙί. 

1 8οο Β]α5», ἄΤαΙΙΠΙΩΥ αὐ Ν. Ί. εδ, ἃὶ 48. ὃ. 
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μὴ ἀντιλέγοντας, ποὲ φαϊπδαμίησ; ἰἴὰ 185 γ]ᾶςς ἴπαπ Τγπάα]θ)ϱ 
“ἐηρῦ ΔΗΒΜΘΥΙΩΡ αραῖΏ, ΜΏΙΟΘῊ 15 Ῥτοβοτγθά ἴῃ ἴμθ Α.Υ. ἀντιλέγειν 
Ἠθχε [85 τ6ίθτΘΠΟΘ {ο α1] Ἰϊπᾶς οἵ οΡΡροβΙθίοΏ, υηείποχ οὗ ποχάβ ΟΥ 
ἀοεᾶς. 

10. μὴ νοσφιζοµένους, ποὺ ριγἰοϊπίπι; ἴΟΥ νοσφίζεσθαι ορ. Δοίβ γ. ὃ; 
2 Μαοο. ἵν. 5». Ἐγπᾶα]θ᾽Β “ποαϊίπαγ Ὦο Ρρίοκετβ ρὶνθοβ [Π6 56η86 ϱΧ- 
ΔΟΥΥ ; {Π6 ααβίοἩ 15 {ο {πο μού (Πιε[ί5 10 απο ΔΙ ΤΑΥ͂Θ Ῥοββίρ]θ {ος 
ἃ ἀϊ5ποποςί βουυδηΐ. 

ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, διυιὲ ο]ιειοίπα αἲῖ φουᾶ 
"Παοιιίμ, 56. Βηθησ ροοᾶ δι ΟΠ 6Υ6ΣΥ ῬΟΒΒ101]6 οοσββΙοἩΠ; 566 ποίθ 
ΟΠ {πο οπἰεπεῖίυε ἴοτορ οὗ πᾶς ἴῃ δύ Ρατ], αἲ 1 Τϊπη, 1. 15. πίστις Ἰετθ 
Ξ- [ιάᾷεἴίίας, πο Πα ΘΙ νγπῖοἩ βΙαΥθ5 οὖο {ο ὑμ6 1} πιαββί6ΓΒ, βοτγαΏ{βΒ {ο 
ἴἨοβθ ΥΠΟ ΘΠΠΡΙΟΥ {Ἠετῃ. 

ἵνα τὴν διδασκαλίαν κ.τ.λ., ἐπαΐ {]ιει πια αἄοτπι ἐπι ἀοαίγίπε ο αοα 
ος Βαυίοι πι αἰὶ ἰ]ιίπῃς, 5ο. ἴῃ 6Υ6ΕΥΥ ἀερατίππεπί απᾶ 0811 οὗ ἀπίγ. 
κοσμεῖν “ἴο 84οτΏ,’ 15 δρᾶ οὗ {πα “βούψϊηρ᾽ οὗ ἃ Ίοπο];: απᾶ 50, Ἠθτε, 
έῆιο ἀοοίτίπο οὗ ἀοᾶ ο βανίοατ) 15, 8 16 Ὑ6ΥΘ, “5εῦ ο, απᾶ οκ] (οᾷ 
1η α ἴανοπταβ]ο Πρ]ί {ο πο απρεµαενίηρ ποτ], Ὦγ πε οοπαποῦ οἳ 
ἴποβο Ὢμο, ἴῃ π/ΠαίθγΥογ βίαίοπ, Ῥτοίθββ Ῥο]ϊαί ἴῃ 16. ΕῸΥ ἐπ6 {1016 
έοασ ΒανΙοΙτ) 85. αρρ]Πεᾶ {ο ἀοᾶ {πο Εαίΐμετ, 566 ποίο οἩ 1 ΤΊ. 1. 1 
δα ορ. 1 Τπι. 1ν, 10. 

11-14. ΤοστΗΒΙΝΑΙ, ΒΟΌΝΡ ΟΕ ΤΗΕ ΡΒΗΕΟΕΡΙΝά ΕΧΗΟΗΤΑΤΙΟΝΒ. 

11. ἐπεφάνη γὰρ ἡ Χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, ΟΥ 
ἐ!6 σγαρα οὗ αοά αρρεατεά ὑγίπφίτι δαἰυαίίοπ {ο αἷΐ πιοπ. χάρις 
τοῦ θεοῦ 15. {πο Ο]6 ἔαγοιχ οἳ ἀοᾶ, τογοα]αᾷ 1ηΠ {19 Ῥογρβοι οὗ ΟΠ υ]δϑὺ; 
Ιπ ὑΠ15 Ῥτίεξ βοηπύεησθ 6 Πᾶν δῦ οποθ α ἀεο]αταίίοη οἵ {π6 Ίποατηα- 
οι (ἐπεφάνη; ορ. 11. 4) απᾶ ἴπο Αἰοπεπιεηῦ (σωτήριος; ΟΡ. ἴμε Ναπιο 
7εδιδ, Μαθζ. 1. 21). ὙΠ δογὶϑὺ ἐπεφάνη Ροϊπίς {ο ἃ ἀοβηῖίο τηαπ]- 
[οβία{]οη Ίπ πιο οὗ {πο απ{αΙ]Ιηρ ρταςο οὗ ἄοᾶ, 1.6. {ο {πο Ναυη 
απᾶ {πο Αἀάγεπί οἱ οὔτ Τιοτᾷ. 

Έοχ ἴμε 84]. σωτήριος, ὪΠΙοἩἈ ἆοθβ ποὺ οσοσῖχ αραῖη ἶπ ο Ν.Τ., ορ. 
ΑΠΙΟΒ Υ. 22 σωτηρίους ἐπιφανείας ὑμῶν οὐκ ἐπιβλέψομαι. ΤΏθ αὔβοπορ 
οὗ {ιο αΤίΙΟΙ6 Ώείοτθ σωτήριος (566 οτῖδ. ποίθ) βῇθνβ ὑπαὺ 16 5 ποὺ 
α{ίαοπεᾶ {ο [86 ϱαρ]θοῦ χάρις, θαὺ 15 οοππθοῦεᾶ τ] {πο ρτοᾶΙσαίαο; 16 15 
α8 ὑτίπφίπα εαἴυαίίοπ ελαῦ ἴΠ1β ρταςθ Ἠαβ8 υἱβί θα τι8, ποὺ “0Π6 βανίης 
σταςθ οἳ αοα Ἠαβ αρροατεᾶ,᾽ 

Τ1ο οοηβίτασβοη απἆ οχᾶςτ οὗ {1ο ποτᾶς τθαἈῖχθ τι {ο {α]κο πᾶσιν 
ἀνθρώποις ΜΙ σωτήριος, ποὺ ΜΠ ἐπεφάνη, 8 ἴ]λο Α.Υ., Γο]]ουίης 
ΙΟ απᾶ {πο Ἠλείτης Υδγβίοη, 85 ἆοπθ. Τγηᾶα]ο Πα σἱρσῃν ἐπαΐ 
ὑτίπφεί]ι εαἴυαίῖοπι ιιίο αἲῖ πιεπι, Ρο. ὙΠεῦ]εν ὅθ ΟΥ ἄχθε]ς, Ῥοπά οὐ 1166, 
16 15 86 Ὀηπϊνογβα]{Υ οὗ {ο Δίοπεπιεηί (ορ. 1 Τΐπι. 11. 4) νυμῖο] 18 ἐμ 
ἰποιρηύ ἴῃ {πο βεοοπᾶᾷ οἸααδο οὗ ἴ]ο Υετβο; 16 15 ποὺ Ιπᾷθεᾶ Θ8ΒΥ {ο 
αὐ Δ οχθοί Β6ΠΡΒΘ {ο {πο τοπάσοτίηρ ''"αρροαχαά πηΐο 811 τηε. 
Έγνεη γοί, α[ἴογ πϊπδίθεη οροηπίπτίθβ οἵ ΟἨτίβαπ ΜΙββίοΠΒ, ΄ἴπο στασο 
οἱ ἀοά” 15. 5011 απ] πο {ο πια] πάς οἳ ἴποβο ΥἨοβθ παύασο ιο 
Τιοτὰ ὕοοκ προ ΗΙΠΙΡΕΙ{Ε; τὖ Ἠαβ ποὺ γεῦ «αρροεατοαςᾷ) {ο {]1θι1. 
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12. παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα κ.τ.λ., δε]ιοοἰίτι τι8, ἵπι ογάεΥ ἰ]ιαιδο. ὙΠῚΒ 

15. π6 Ῥροϊηί οὗ βἴτθβς ἴῃ {πο ΥΠοΙθ ραχαρταρΏη. ΤἩθ ρτοιπᾶᾷ οὗ {πο 
{οτεσοῖησ οχ]οτία{ῖοης {ο {α]β] οας βεγετα] ἀἆπίϊος 1165 Ίιοτα, ὑμδὺ “06 
στασθ οὗ ἄοά αρρεατεᾶ...Βοποο]τρ (ογ ἀῑδοϊρ]πίπα) τι5᾽ [οι τὶρηί 
Ἠνίις. πο Βπα] οππ8ο οὗ {πο Ἠενε]αθίοα ἴῃ ΟἨτ]ςέ 15 ποὺ ογεεᾶ, Ὀαί 
ολατασοίε). 

ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, {πι ογζεγ 
ἐ]ιαί πμαυΐηᾳ ἀεπίεᾶ αιπιφοάίπόοδδ απᾶ τὐογϊαϊμ ἴωβίς ὧο. πο αοτὶεί 
ρατιοῖρ]θ 56επ15 {ο Ῥοϊπί {ο ἃ ἀεβηῖΙίθ δοὺ οὗ τεπαποϊαθΙοη, β1ο]Ἰ α5 15 
πηαάθο αὖ Ῥαρίίρβπι, πΠΙοὮ 15 6Υετγνηετοθ ἴῃ πο Ν.Τ. οοπίεπιρ]α(εά 85 
ὑπὸ Ῥερίηπῖηρ οὗ {πο ΟΠ βίη 1116. Τὸ 15 ρταπιτηα{ίοα]]γ ροβεῖρ]ο 6ο 
ἴα]κα ἀρνησάμενοι 85 οοεχίεηβῖτο ἴῃ {πιο 1 ζήσωμεν ΜΏΙΟΏ [Ὸ]]Ο 5, 
απᾶ {ο ἱταηε]αίο ἄεπφίπᾳ (85 Α.Υ. απᾶ Β.Υ.), {πο οοπ πα] ἀεπῖα]ς οἱ 
ἴπε ΟΠτίβαη οοιΥβ6 Ῥοϊηπσ {παβ ἄαβεοτιροᾶ. Βαΐύ ἃ 16[ετοησθ {ο ἴποα 
Ῥαρίϊρτια] γοῦν (566 οἩ 1 Τΐτα. γἱ. 12 απᾶ ορ. 1 Ρεῦ. 111. 21) Β6εΠ15 {ο Ῥο 
Ἰη{επᾶεᾶ. ἀσέβεια (2 Τπα, 11. 16) 15, οὗ οοΆχβθ, {Π6 ορροβῖ{θ οὗ εὐσέβεια; 
566 Οἡ 1 Τίχη. 11. 2. ἜΤπο τὐογιαἴῃ ἀεδίγεν ὨΪΟῊ 1 806 οα]]εᾶ οἩἳ {ο 
ἑάεπγ” Ιπε]αᾶφ {Π6 ᾿αδὺβ οἳ {π6 ἤρβῃ, Ῥαΐ ατο ποὺ οοπΏπεᾶ {ο {Π656; 
ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονία τοῦ 
βίου 81ο 81] ἐκ τοῦ κόσμου (1 ΦοΠη Π. 16). 

σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβώς ζήσωμεν, τ06 ε]ιοι]ᾷ Ιζυε εοῦεγῖι 
απιᾷ γἱρ]ιεοιιδῖη απ οοᾶϊψ. τε ἴπτερ αἄγτετβρε, ἴακεη {ορείμος, εχ- 
Ρχ6ββ {με ΟΗτΙ5ῄαπ 1468] οὗ 116 (ορ. {π6 Ἱαηριααρο οἵ {πο «εποτα] 
Οοπ/{6βΡΙοἩ), απᾶ [ΠΟΥ 816 850 αβεᾶ ἴπ {πο Εογπι ἴον Αάπιί Βαρίίδπι απᾶ 
815ο ἴῃ παῦ {οχ {με Οοπβεοταίίοη οἵ ὮΏΙ5ΠοΡΒ (568 4Ώοτο οἨ συ. 7). 1π 
α τοιρβΏ ΊΑΥ ὑπ πιαΥ Ὀ6 οοηβἰᾶετοᾶ 885 Ῥοϊηίθίησ τοβρεοΜίνεΙγ {ο ΟἿΣ 
ἀπίϊες {ο οιγκεῖυςεδ, ο οτι πείφ]ιθοιτβ, απᾶ {ο ἆοᾶ, Ὀτπὺ απγ{Πῖηρ 11Κ6 ἃ 
ΒΠαΤΡ ἀῑνΙδίοη 15 ποὺ Το Ῥο ρτεββδεᾶ (568 οἨ ΟἩ. 1. 8). ΤΟΥ σωφροσύνη 
586 ΟἹ 1 ΤΠ. 11, 9 απᾶ ἴοΥ εὐσέβεια οι 1 Τΐτπη. 1]. 2. 

ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἐπ ἴἶιε Ῥγεδεπίύ ιωογίᾶ. Έοι {815 Ῥῃταδο 566. ΟἨ 
ο 

1 Ἐπποπτι. Ες. 

19. προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα κ.τ.λ., ἰοολίπᾳ [07 ἴ]ιο 
Ὀϊεδεεᾶ Ἰιορο, ἄορ. Νοίβ ἰ]ιαῦ π6 οοηπεχίοἩ οἵ {118 σι πα σοθ68 
Ῥεΐοτθ ΒΗΕΝ5 παῦ {118 αὐΠίαᾶο οὗ αχρεοία{ΊοἩ 15 ποῦ ΟΠΙ7 α ρτϊνι]ερε 
τα 8 οοηβο]αίοἩη, αὐ ἃ ἀμέψ. Ποροε ' αρϊᾶαεΡ᾽ πο 1688 ἔπαπ ζαϊί, απᾶ 
ἴουε (1 Οοτ. κ. 19). ΤΏ6 ἐλπίς 15 αἰποβύ τεραχᾶεᾶ 88 βοπιοίηῖης 
οβ]θοίῖτθ, ποὺ ΟΠΙ7 8068 Ὀαὺ γ65 δρεταία; ορ. Αοῖς χχῖν. 16 ἐλπίδα...ἣν 
οὐ προσδέχονται (1 8 ΑΡΕΕΟΗ οὗ Ῥαπ]ϱ). Τῦ 15 οα]]εᾷ μακάριος 85 οοἩ- 
ἰαϊηῖηρ 1π 10561} {Π6 ἔμ] 655 οὗ Ρ158 (566 οἳ 1 Τ1πη. 1. 11). 

καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης, απᾶ αρρεατίπᾳ οἱ 1]ιε σίογῃ. ΤΠῸ Δ.Υ. 
ἔεσ]οτῖοαβ αρρεαχῖηρ  (ἀετινεᾶ ἴτοπι Ἐγπάα]θ, 811 {πο οἶματ Ἠηρ]ϊ5 
ΥοΥΡΒΙΟΏΡ ἨΠανίηςσ Ῥτεβοτγεᾶ {6 ὑπ τεπάετίηρ) 18 ἃ απῖίο απ]αδΒαΡ]ο 
ἨοπάΙβάγβ, αηπᾶ ΙΠΙΡΟΥΘΓΙΞΗΘΒ {1θ β56η56. ΤἨθ 8ΏβεποῬ οὗ πο ατίῖο]θ 
Ῥε[οτο ἐπιφάνεια ΤΘΠΊΙΙΘΒ 15 {ο οοπποεοῦ 10 ΟἸΟΒΘΙΥ ἢ ἐλπίδα ; 16 18, 
1πᾷεεᾶ, ἴ]ο δ ρῃδῦϊο ποτὰ ἴῃ π6 βοηίθησθ. ΤΠ6 βίγθηρίῃ 1η πΏΙο] 
ἴπο ΟἨτίβαη [16 15 ο ο Ιϊγεά 15 {μεθ ρτασθ τογοβ]εᾶ 1ῃ {πο ΕἸγϑὺ 
Δάνεηπί (πο Ἠρίρ]απγ οὗ νυ. 11); π6 Ἠορο {ο πΠῖσ] 16 Ῥτθββες 18 {86 
ΒΊΟΥΥ οὗ [86 Βεοοπά Αάνοηί (19 ΒΡρΙΡΗΒΗΥ οὗ υ. 19). 



112 7105. ΠΙ. 15--- 

τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ ᾿]ησοῦ. ΤῊΘ τεπᾶετῖηρ 
οὗ 818 «ον Ὠα88 Ὀ66Π ενα κίονα ὰ. ἄντα αι (1) ΤῊ ο]ᾶες 
Ἐπρ]ςῃ νετβίοης αἰβύϊηρτ 5} Όπνο Ῥθγβοης ἴῃ {πο οἸααβδθ {ο 6 γ8 
Ἠανθ οο0Π16, απᾶά απάργβίαηᾶ τοῦ μεγάλου θεοῦ οὗ ἀοᾶ ἴπε Ἐαΐιετ 
(αρ. 2 Ῥεΐ. 1. 1). (2) Οπ {ο οίπετ Ἠαπᾶ ἴπο Β.Υ. (ΗποασἩ ρ]αοῖης 
με οἴπεχ τοπάοτίης ἴῃ {πο πηβτρίπ) ἰχαηβ]αίες οἱ οἷν στοαὶ ἄοᾶ απἀ 
δαυίοιγ εις ΟΠιτὶεί (866, Ἠονενεχ, {16 οσα] ποίθ ἔοσ {πο ογάος). 
(α) Ργίπιᾶ Γαοίε, ἵὸν παὶρΏί ο ὑπουρῃὺ (απᾶ 15 Πδ5 ονεη ὌδεηἨ αγρεά) 
Όλα! {16 οηΙββίοη οὗ {πο ατίο]ο Ώ6[οτο σωτῆρος τος τος τι5 {ο {Πῖπ]ς οὗ 
θεοῦ δια σωτῆρος 85 Ῥοΐηπρ Ῥατί οἵ οηθ οοποθρίοἩ, απᾶ ἴ]παί {Πεγθξοτθ 
πο τοπάρετῖης οὗ {πὸ ἮΝ. 5 ἀεπιαπᾶεᾶ Ιπεχοταβ]γ Ὦγ ἴλο οτάΙπατγ 
Τ]65 88 {ο {Π6 '86 οὗ {πο ἀεβηῖίο ατίο]ο. Βαΐ, ἵη [αοῦ, σωτήρ 15 9ΠΏ9 
οὗ {ποβο απαθῖ-ιεοπηῖοθ] ποτᾶς ΒΟ βροθᾶΙ]σ Ῥθυαπιθ απατίἩτοις 
(666 οὗ 1 Τ1πι. 1. 1); απά Γατίλεχ 1Ὁ πια]σηί Ῥοβδίβ]γ 6, {]ιαί, ἃ8 τοῦ 
μεγάλου ᾳπβ]1ῇ658 θεοῦ, 8Ο σωτῆρος 15 ααα]βεᾶ Ὦγ πο Γο]]ονίπσ ἡμῶν. 
Έπε ροῖπί οπηποί Ῥο ἀεοῖάεᾶ οἩ ρταπιπηαί{]οα] ϱτοιΏᾶβ α]οπο. (Ὁ) Αραΐη 
16 Ώαβ Ώεθη βαρροδεᾶ ὮΥ 5οπιθ ἴπαί Ιποσρτείαί{ίοη (2), α5 Ῥείηρ λα 
εἀορίεᾶ (111 [αχ απαπ]ταγ) Ὦγ {πε ἄτοε]ς Ἐπίπετ απᾶ 885 Ὠείηρ 
ὑπεγείοτο {86 ἰταάΙθίοπα] Ιπ{ετρτεία]οη οὗ πο εατ]γ Ἐαβίετη ΟΠατοἩ, 
Ἠας Βίτοηρ οἸαίπι αροηπ 185 ΟἹ {815 ρτοιπᾶ αἱοπθ. Αραϊηςί {παῦ, 
Ἠούψενετ,  [αοί οὗ εκθβοί]γ ορροβί{θ βἱρπίβοαποθ ἨΙΒΥ Ῥο βοί, γἱΖ. {παῦ 
πο οατ]Υ ἰταπε]θίίοης οὐ ὑπὸ Ν.Τ., Τατ, Ἀγτίας, Ἐσγρίαση απᾶ 
ΑΥΠΙΕΠΙΑΗ, βθοῖῃ {ο αἀορί Ἱπθετρτεία{ίοη (1). Ῥαϊτὶραο ΙηθεγρτείαξΙοη 
19 πού ἀθοῖβῖγο θη {με οσἰᾶεηορ οἵ {με Ὑετβίοηβ 18 {ιο οἴμει ν/αγ. 
Απᾶ, ασαϊη, νο τηαβῦ αἱ παγς τεποπηρατ {ἐλαί {ο Ἐαίμεγβ Ίπθτθ Ε.Τ 
Ῥαίίεγ {λπεο]ορίαπβ πατπ οτἶθοδ. Τηαϊγ Ιαάρεπιεπί οἩη ἃ ροϊπὺ οὗ 
ἀοοίτίπο ΠΙΒΥ Ὀ6 {ταβίθὰ νι Το ἢ τοιᾶίετ οοπβάεπορ ἔπαπ {πο 
ατριπηαΏίβ Ὦυ νο ΠΟΥ βαρροτί ὑμαῦ Ἱαάσετιθηί, Τηαί δὲ Ῥατ] 
ποπ]ά ποὺ Ἠεβιίαίο {ο οα]] ΟἨτὶςῦ Ὦγ πε απ{α] {016 ἄοᾶ πορᾶ πού 
Ῥο ἀοπρίθά (866 Αοΐς χχ. 28; ἈῬοπῃ. Ἰχ. ὅ ἴῃ ῬατοπΙαχ), απᾶ ἴπο 
Ἐαίμεγς πετο τ]ρΏί ἴῃ αββοτίῖηςρ {5 απῖίο Ῥ]αϊπΙσ, Βα νεο 
Ὠθ ἆοθβ 80 δῦ ὑῃ15 Ῥοϊπί οὐ ποὺ 15 ἃ πθείοπ οὗ οχθροδίΏ, ποὺ οὗ 
ἀοοίτίης; {πο ἄορπια οὗ οὐὐγ Τιοτᾷ5 ἀοαμοδα ἆοεβ ποὺ τοβί οπΙγ οἩἨ 
ΟἿΘ ΟΥ οἩἳ {πουν {οεσίρ. 

Τταβ]θῖοη, {θηπ, ἀοθς ποὺ βείί]ο ἐπ Ῥγοβ]θπα Ὀοείοτο τι8 ΑΠΥ ΠΙΟΥΘ 
ἴπαη 6ΤΑΊΊΤΠΕΣ, 8ΠηΠἃ 6 851 πεχί (ο) Υ̓Βαῦὺ 15 {86 ϱεποτα] πδαρο οἵ 
πο Ῥαβίογα) Ἐρίεί]ες α5 0ο ἴ]ο οοπιΏΙπαθίοη οὗ {Πο ψογᾶβ θεός απὰ 
Χριστός ἡ ἜΤο {815 (ππθτο ο8η ὃς ΟἨΠΙΥ 0Ώ6 ΠΡΟΣ. ΈΤΟΠΙ α ΟΟΠΙΡΒΤΙΡΟΠ 
οὗ 1 ΤΊπι. 1. 1: ΤΙ. 1. 4, 11. 4---6 (568 απο 1 ΤΊπι. 11, 8---ὅ) 10 γη] Ῥο 
Ῥογοοϊγοα ὑπαῦ ἐμ6 Παρὶύ οὗ {πο ψυιῦοσ οὗ {μθρο Ιείίετς 15. {ο 58 θεός οὗ 
ἄοά {86 Εαΐποχ (1ο δρι ποὺ σωτήρ Ῥεῖτπρ Ιτθαιαεπ{ϐ]γ ΔΡΡΙΙοΘα {ο Ηίπι: 
866 οἩ 1 Τϊπι. 1. 1); ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν (ΤΊ. 1. 4) 18 Ἠϊ5δ αραα] τηϑύμοα οὗ οοπρ]ῖπς ἴπο Του] Ἐαΐμεχ 
θηᾷ Ἠΐβ Βοη οἳσ Τιοτᾶ. Ἠεποο {ποτε 15 8οπιε ρτοιπᾶ ἴον ἀἰδιιπσαιςμῖηρς 
[86 {ΘΙΠΙΒ ἴῃ {Ἠθ Β4ΤΠΘ ὙΔΥ 1η ἴ]θ νοΓβο Ὀθίοτο ἃ8. Βαΐ (4) νο Ἠανα 
ποῦ γοί οχαπη]ηθᾶ {πο οοηίεσί, απᾶ 0815 0011} Ἰθββθὴ ΟἿΤ οοπβάθπορ ἴῃ 
ἴπο οοπο]πβῖοη 6ο ννἨ]ο (ο) νοα]ᾶ ροϊηῦ. ἘΟΧ (α) ἴπε αρρ]οαίῖοη οὗ 
[Π6 84]. μέγας ἴο θεός 15 ππῖαιο ἴῃ ο Ν.Τ, (ορ. ΝεΙΠ. ΙΧ. 92 δηὰ 680. 
ΏαἨ. 11. 45): απᾶ {Π|5 τεππαχκαβ]ο ο]λοίσο οὗ δριμὺ πιαΥ βαρροβί ὑλαῦ 
θεός ἵβ αβεᾶά ἴῃ ἃ βροοῖαὶ οοπηεχίοἩ να βρεοῖᾶ] πιοῦνθ. Ἰπ οἴμογ 
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ποχᾷς μέγας 15 Βοχηο δύ Ῥοϊπί]εςς (1 {]ιῖς οοπ{οσῇ) 1 βΡρρ]]εᾶ {ο αοα 
{μ6 Εαί]ογ;: Ὀτπί τοῦ μεγάλου θεοῦ Ἠ8β ΥΘΙΊΘΙΚΑΡ]6 βἱσπ]ῇσαποο 1 1 Ώο 
απάαογβίοοα οἳ ἄοᾶ {πο Ῥοη, πι οβο Βεοοπᾶ Αάνοπί {πο Υοιβο 15 
εοπορτηθᾶ. Τὺ 68115 αἰθοπίΙοη {ο [1ο σίογῳ οἵ ἴπαί Αρροατίηπρ ψΏΙο] 
5881] θ6. (β) ἐπιφάνεια 15 παβιιαα]]γ αβεά ΡΥ Ῥαα] οὗ οὔσ Πονά ἆ6βας 
ΟἨτῖεί, απά ποὺ οὗ αοα ἴπο Ἐαΐμοτ, 88 ἃ τα]θ. Αρδαϊηβὺ {15 {ο 
οχργθβρίοη ἴῃ {5 νοχΥγ Ἠρίςδέ]θ (111. 4) ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία 
ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ (5ο. ἄοᾶ {1ο ΕαίΠετ), ηα5 Ῥεεη βοῦ; 
Ῥαΐῦ {Π15 Ιαΐΐεντ Ἐριρῃηκηγ ναςδ ὑπδαῦ οἳ ὑπ Εϊγδί Αἀάνεηί, πού οἱ {]α 
Βεοοπᾶ, απᾶ 1Π τθ6ίΘ6Γ6ΠΟΘ {ο {πο δεεοπᾶ Αἀάνεπί (ΝΠΙοἩ 16 Ἠθγε 1π 
ᾳποεβίοπ) ἡ ἐπιφάνεια 15 εκο]αβἰνε]γ απᾶ Ῥετρείτα]]γ αρρ]εᾶ {ο ΟΗτ]βῦ, 
(γ) Τ1ε {α]] ΡΏγαβο ἡ ἐπιφάνεια τῆς δόξης Ῥετ]μαρς 18. πἹοτο ΔΡΌΠΟΔΌ]6 
{ο {πο σ]οχΥ οὗ {ο βοη (Μϑδί. καν. 91) νἨῖοὮ 5811 Ῥο τενυεα]εᾶ αὖ {μα 
Τια8ἱ Τὰν (1 Ρεύ. ἵν. 19), ὑβδὴ {ο {πε ρίουυ οὗ {ῃ6 Ἐαίπεν; Ὀὰΐ γεί 
Μαϊζ. πνι. 27 ϱἩθνβ ΠΟῪ 68ΡΥ 16 που]ά Ὀ6 {ο ῬΥ655 ἃ οοηβΙάεταἴ]οη οί 
{815 Κιπα {οο ἔδυ. 

Οµη {πο π]ο]ε, ὑπθη, {ποαρΏ σι ρτθαῦ ἨεβιίαβοἨτ, πθ Ῥτθίεγ {Π6 
γοηπᾶετίηρ οὗ {πο Ἠεν]ρεᾶ Ὑετδίοη (2) ἴοτ {Πε ΤΘιΒΟΠΒ αββ]ρηεᾶ τιπάθτ 
Ἠεαά (4); Ῥαύ 16 πηαβδύ ποὺ Ὦο βαρροβεᾶ {πδῦ (ο τεπᾶετῖηρ οὗ {Π6 
Ααμοτὶιαθᾶ Ὑογδίοη 15 1655 ἀοοίἰτιπα]]γ βΙρηϊῃοαηί, [ἢ Ῥοίμ ο.βθς 
ος Τιονᾷ5 οᾳπα]1{γ ἵπ σ]οτΥ ψΙἩ {πο Ἠήεγηα] Εαί]εν 15 αββετίεᾶ ἵπ 8 
ΤΑ5ΗΙΟΠ ΝΠΙοἩ που] Ὀ6 οτί οὗ πο ααεβοη 1 ἴπο πτῖίεν ἀἱᾷ πού 
Ῥο]ϊετο {παί Ἠο πας ἴῃ ἐγαίῃ {πα Α]ππϊρηίγ απᾶ ΤπΗπϊίο αοᾶ ; ἴ]α οἩ]γ 
ἀ1ῄετεπορ 15 ὑΠαὖ νυ δύ 15 οπ]γ ΙππρΗεᾶ, αοοοτᾶῖηρ {ο {ηθ 9Π9 {ΥΒΠΡΙΙΙΟΗ, 
15 εχρ]ΙοΙ(]γ βἰαίεᾷ Ὦγ {πε οίμετ. 

14. ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, Ἠ΄ο (αυε Ηίπιδεί] ΓοΥ 119. ΤΠΙΒ 18 
ἴπο Ρηταςδο 1ἢ ΒΟ δύ Ῥαταἱ αραῖη απᾶ αραῖη ἀεβογίθθ6β {ο οβῄοαογ οὗ 
{πο Τιοτά5 Δίοπεππεηί; ορ. Ώοπι, τη]. 82 ; (α]. 1. 4, 11. 90: ΕἨΡΙ. ν. 26, 
απᾶ 5686 ΟἹ 1 Τΐπῃ. 11. 6. 

ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, ἴπ ογζεν ἰ]αί ο πιῖρ]ε 
γεᾶεεπι 118 7γοην αἷὶϊ ὑπίφιϊίψ. Ἔλε Βπαὶ οατιθθ οἳ {πο Αὐἰοπθιηθηῦ 15 
ταρτεβεη{ίθᾷ 1Π υ. 14 α5 (α) πεφαίΐυε (Ἠεάεπιρίοπ), (Ὁ) Ροφίεῖυε 
(ϑηοῦ ἢ οα 10). Τη ἴΠ]β οἰατδο να δῶν 105 πιασαθῖνο ῬίΥΡοβθ ἆθ- 
βοτίρεᾶ ; 10 15 {ο τεάθεπα 18 {ΤΟΠ 8] 511 (811 81η 15 ἀνομία, 1 ο 11]. 4, 
δια ἀνομία ενα Βἰαπάβ ἔοχ νἹοϊαύϊοη οἵ {πα πιοτα] 1.1 ΙΠ σΘΠΘΙΙ). 
ΤΈηε γαζϊοπαῖε οἵ {με Αἰοπίηρ Ἐ{Ποαογ οὗ {πο Τιογᾷ)5 Ώεα/]ι 15 ΠΠαξίγαιθᾶ 
1η με Ν.Τ. ὮΥ νατίοαβ ΠΙΕΙΔΡΠΗΟΥΑ, 5Π6Ώ 85 ΠίάπΡΟΠΙ, Ποζοποἰλίαἑίον, 
δαοτίᾖσε. Ἠετε (85 δὖ 1 Τη. 11. ϐ) ἴπε ππείαρ]οΥ οὗ επιαπεἰραἑίοπι Γγοπι 
δἰαυθγ, ΤΑΏΒΟΠΑ {ΤΟΠ {πο Ῥοπᾶασο οὗ αἶπ, 15 αἀορίεᾶ, {Π6 ]αηπριβρθ 
αβθά Ῥεῖηρ ἴπκεπ {Γοπι ῬΒ. οχχὶχ. (οκκχ.) 8 καὶ αὐτὸς (50. ὁ κύριος) 
λυτρώσεται τὸν ᾿Ισρα]λ ἐκ πασῶν τών ἀνομιών αὐτοῦ, ἨΠθ6γο {ΠΙβ 
«Ῥιεπίεοιβ τεάεπαιρίϊοη ” 16 βαηρ 8 ἴπο ΜΟΥ Κ οὗ πο Μοββίδῃ νο 
Φ88 ἴο 60Π1θ (6Ρ. 8150 Ἐσπε]. χχχυῖ. 29). ΤῊ να ἴμα πιθίαρΏος 
ψ/Ώ]οὮ (ΡοββΙΡΙγ Ῥεσαιβθ οὗ 105 αἀορίοη Ὦγ ουχ Τιοτᾶ Ἠϊπιβα]ξ, Μα(έ. 
αχ. 28: Ματκ χ. 45) παβ πιοβί ἔτεπεη{]γ ἀνα] οἩ Ὦγ ἴ]ιοθ Θ6ΒΥΙΥ 
ΟΠατοἩ; απά {χοπα ΊτεπαειΙβ {ο Απηβε]πι {πο ΟΠ6 {ἨθοΥΥ οὗ {π6 Αἰοπο- 
πηθηῦ, ΠΙΟ να Ῥορπ]ατ]γ τοραγτᾶεᾶά 5 οὐὐποάοχ, 988 {]ιαί ση] οἶα 
βοῦ Γοσῃ πε Τιοχᾷ θύῃ 88 ο «Τ8ΠβΟΠΙ) ρβῖᾶ {ο {16 ἀθνί], {πίο 
ΝΏΟΒΕ ὈΟΠαΒ ᾿δῇ Ἠαά /α1εΠ. Τ]ε πιθίβρῃοχ οὗ 'τοάσπαρβίοη ΕΓΟΠΙ 
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6Υ11᾽ πας 811 {οο βοοπ Ἠατάσπαᾶ 1Πίο α ἐΠΘΟΥῪ οὗ «ΤΑΠΡΟΠΙ {τοπα {Π6 
Ἐν]] ΟΠ 6. 866 δΥοβίοοίῦ Ηεύγειως, Ὁ. 295, απᾶ ΑὈλροίς Ερ]ισδίαπς, ϱ. 11. 

Ἠγπαῦ Π885 Ῥεεη βαϊα αΌοτε (οἩ 2 Τΐπι. ἵν. 17) α5 {ο {π6 πβαρο οὗ ἀπό 
Ἀαπᾶ ἐκ αἴΐογ πετΏς οὗ ἀε]ίνεγαποςῬ 5ασσορίς {]αί {πο «Ἠαηπσο οὗ {πο ἐκ 
οἵ {πο Ῥεα]πι ΙΠίο ἀπό 15 ποὺ σιὐπουῦ βΙρηϊβοαηπσοθ; τοᾶεπΙρ6οη ἐκ 
πάσης ἀνομίας ποπ]ᾶ οΠΙγ Ιπᾶᾷϊοαβίο ἀε]ϊγεταπορ ἴτοπι 811] ἴπο αοἲβ 
οὗ Ἰαπ]θβεποβς οὗ πἨῖοὮ πιαπ δα Ῥ6εηπ ραν; ἀπό Ιπᾶϊοκίορ 8 
οοπαρ]θίθο ἀε]ίνεταηος {Τοπ 86 πεϊρηροιτποοᾶ απᾶ οοπΙιραἩΥ οὗ βἶπ, 
σπείῃεχ οτἱρίηα] ΟΥ αοίτα]. 

καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον κ.τ.λ., απᾶ πιῖρ]έ ριγίΓή ἰο 
Ηἰπιςε]{ α Ῥεσιίαγ Ῥεορῖο, 1.6. ἃ Ῥθορ]ο {οΥ Η15 οὐ Ῥοββθββίοη. 'ΤῊ15 
15 {πο Ροδίΐυε Ῥαχροβθ οἱ {πο Αἰοπεπιεηῦ; ποῦ ΟΠΙΥ ΤαΤΡΟΠΙ ἴτοπα 51} 
(πού {ο βρεα]ς οὗ ἀεΙίεταποςῬ ἔτοπα {1ο ραΐπς οὗ Ἠε]]), θαύ εαποι(ῇσαίίοπ 
{ο ἃ σοοᾶ 116. ὙΠ πο {Πϊπρβ ρο {ορείμετ; ορ. 2 Οοτ. τῇ. 1. Ίπ 
[Π15 οἶαιαρδο δὲ Ῥατ] αραϊΏ 865 {πθ Ίαηπσααρο οὗ {πο ΤΙΧΧ. {ο 6ΣΡΤΕ6ΡΒ 
ἴπο 5αογθαᾶ ἱτπί]ς ΟῚ Ὠανθ Ώθεη οοτηχηϊ θα {ο Ἠϊπα {ο {θβοὮ; λαὸς 

περιούσιος ἵδ ὕπ6 εᾳπϊνα]επύ οὗ ΠΡΌ ὮΣ, “8 Ῥεορ]ε οὗ Ῥοββεβείοπ) 

(Εχοᾶ. χὶχ. 6; Ῥεαί. νι. 6, χῖν. 2, χχυΐ. 18), ἴπο Ῥῆμχαβο υβϑᾶ Ὦ 
80 Ῥεΐοι Ὀθῖησ λαὸς εἰς περιποίησιν (1 Ῥεύ. 11. 9: ορ. Μα]. 111. 17). 
περιούσιος 18. πβπα]Ιγ τερτεδαπίθᾶ ἴῃ ἴπε Ὑπ]σαίο ὮΥ Ρεσιχατίε ΟΥ̓ {πι 
φεσιυίιπι, ΘΟ Ἐγσπάα]ε”5 τεπᾶετίης “'Ῥεοπ]αχ Ῥρεορ]ο” 18 ἀρτϊνεᾶ; 
Ῥαῦ ἵπ {π18 τοις (Τ10. 11. 14) οπτίοπβΙΥ εποασΏ ἴπο Ὑπ]ραίο Ὠας 
αεοερίαθδίζεπι. Το οτΙρῖπα] Ἠεβγαι 5Η6ΝΒ {λαῦ ὑμ6 πγοτᾷ περιούσιος 15 
α]τηοξέ Ιάεηίϊοα] πὰ {πο οἰαβεῖσα] ἐξαίρετος, ΄6ἨΏοβεηπ ουΐ,᾽ 85 16 ὙὝΘΥΘ 
{οτ ἄοάβ ῬΡάχροβθς; απᾶ {Π15 15 Π6 Ῥτοροχ 58Ώ56 οὗ πο 84]. ρϑοιϊϊανῦ 
πγηΏΙο]Ὦ Π85 ραϊπεᾶ, {ΤΟΠ {Πῖ5 απᾶ Ῥα8Τα]1ε] Ῥ8β8β8Ρ6Β, ἃ Ῥεγπιαπεηί ρ]αος 
1η οἳχ ]ησπαρε1. 

ζηλωτὴν καλῶν ἔργων, Ζἐαΐοιι ο φοοᾷ Ίωογ]. Ἀεο οἩ 1 Τϊπι. 11, 10 
ἴΟΥ ἴ]ο Ῥίαοο νηΙο “ροοᾶ ποτκβ᾽ οοοιΡργ 1Π {16 {Παο]οβΥγ οὗ ἴ]ο 
Ῥαβίοτα] ΕρΙβί]68. ΒῸΣ {π6 ποτά ζηλωτής ορ. Δοῦς χχίϊ. ὃ; 1 Οος. 
χὶν. 19: ὍΣΟΣ 1. 14. 

156. Τιτὸύβ το ΒΡΕΑΚ ΠΙΤΗ ΑΌΤΗΟΒΙΤΣ. 

16. ταῦτα λάλει, ἐ]όδε ἐ]ιίπας», 50. ν]αῦ Πδ5 οπθ Ῥείογο, δρσα]ε; 

οΡ. ΤΊ τ]. 2. 

καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς, απ επ]ιογί απιά 
γ6ρτουε ίέ]ι αἰὶ αιλιογίίή. Ἔλε ἀπ Ῥοί]μ οὗ παράκλησις, επ]ιογία(ἴοπι 
(1 Τίμα. 1ν. 18), απᾶ οὗ ἐλεγμός (2 Τϊπι. 111. 16) ατα ἔγθαιθηυ ! οΟΠ- 
πηρπᾶαᾶ {ο ΤΙ απᾶ ΤΙίας 1π {Πο Ραδίοτα]β (566 οἩ 2 ΤίΠ], 1ν. 2). 
ΤΉΘΥ 816 {ο Ὦο οαττῖθᾶ οαῦ μετὰ πάσης ἐπιταγῆς τοζί]ι αἲϊ αι]ιογῖίι. 
(1 νοτῖ]γ Ῥε]ϊενο, β8Υ5 ΒΡ Ῥενετίάρο, “λα ἴλο ηοη-οΏβαιγαπος οὗ 
(1 Ἠαίϊ] Ὀθθῃ, απᾶ 5.11] 185, 086 Ῥτϊποῖρα] τθΒβοΏ ΠΥ ῬθορΙθ τθοεῖνθ 
50 Π|}16 Ώοπεβί ὮΥ Ἠοαγῖηςσ ΟΙ Β6ΥΠΙΟΠΒ 88 {αγ πβδια]1Υ ἄο. Έοι ἴ]ιογ 
Ἰοο]ς ΠΡΟΏ ΒΘΓΠΙΟΏΒ ΟΠΙΥ 88 Ῥορα]αχ 4ἱβοοιτβθβ, τελεατβεά ὮΥ οπο οὗ 

ἐιαῖγ {6]1ού/-ογθα{ΙΘΒ, ΥΙΟ] {Π6Υ ΠΙΔΥ 6ΘΏΡΊΤΘ, ΔΡΡΙΟΣΘ, ΟΥ τε]οοῦ, 85 
ΠΠιθηιβο]γοβ Β6ΘΠ1 ροοᾷ.”. Τὸ 15 ποὺ Ῥτοβαπρίποβ, 1 15 ἃ Ῥ]αϊπ ἀπίψ, 

1 βοο Τήρ]ι{οοῦ, Πιευϊρίοη ο ιο Ν. Τ. Αρρεπᾶϊς 11., {ο ἃ [1 ἀδοιβδῖοη οὗ ὑΠ6 
σοῦ περιούσιος. 
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{ο {π6 παἰπ]βίοι οὗ {π6 506] {ο βροαᾶ]ς μετὰ πάσης ἐπιταγῆς. Έοχ [Π0 
ΜΟΙ ἐπιταγή 8566 ο 1 ΤΊτη. 1. 1, απᾶ ορ. 2 091. ΥΕ. 8. 

μηδείς σου περιφρονείτω, Τιεί πὸ πιαπι ἀεδρίθε ἴ]ιεε. ΤΗϊ8 15 ἴῃ ο1οβο 
οοπηθχίοη ΙΔ {πα Ῥτθνίοις Ιπ]αποῦίοη {ο οχΏοτί απᾶ τει] να 81] 
Δαν ΠοΥΙ ; ἴπο οοτγθβροπᾶϊΐπς 4Ιγθοθίοη {ο Τππιοίαγ (1 Τΐπη. ἵν. 12) 
αρτίηρβ οὐὖ οὗ ἃ ἀῑΠετεπύ οοπ{εχί, δα 15 βαροορίαᾶ Ὦγ πο ὑλοαρ]ιύ οί 
ΤΊ οὐ Πγ 5 “σοῦ. 8566 ο 1 Τπη. Υ. 1 απᾶ Τΐας 11. 0. 

ΟΗΑΡΤΕΗΝ, ΤΙ. 

1, ΤῊ χθο. ἰοχύὺ ἰπϑουύβ καὶ Ῥείπθεπ ἀρχαῖς απᾶ ἐξουσίαις, ΟΏ {Π6 
δα που οὗ Ὦ, Ἔ) ΚΤΡ, τηοβί οὔμπον Μ55., απᾶ α Ρεπετα] ΘΟΠΒΘΏΒΙΙΒ 
οὗ νοτβῖοπβ απᾶ Ἐπίμθιβϐ. Τῦ 15 οὔ θα ὮΥ πιοᾶεγη ϱάΙίοτβ, οἩΙεβΥ 
Ώθοαστβθ οὗ {πε ]αο]ς οὗ αποία] θυϊᾶθηοθ, 16 πού Ῥεϊπρ {οαπᾶ ἴῃ δ Α ΟΠ), ἢ 
ια 17 οἵ ρ. 

2. πραύὔτητα. ΤῊΪΒ 15 ἴπο οτίποβταρΗγ οὗ ΑΟΡ (566 οὐἹύ. ποίθ ΟἩἨ 
9 Τϊπι. 11. 25): ἴπα ϱρε]]1πρ οὗ {πΠ6 χ1θοΟ. ἰθχί πραότητα 15 βαρροσίθοᾶ 
Πού ὮΥ δ, ΚΙ, ἄο. 

δ. ἅ. ΤῊ15 γϑϑαϊηρ 15 ρααταηίοεᾶ ὮΥ ὑΠ6 Τ᾿ 8] ΟΥἹδΥ οὗ {πα αποῖα]ς, 
νἱζ. ΑΘ, 6, απά Ὀγ 17; {Π6 τεο. ἰδχὺ Ἠα5 ὧν, απ οὐγίοῖιβ οοτγθοίΙοἩ, 
να ἢ ΟΡ ἜΣ ΚΤΙΡ απᾶ ΓΔ ῊΥ οπχβίνθς 8ηα ΕΠ ΘΥ8. 

τὸ αὐτοῦ ἔλεος. Ρο δὲ Ρ 17 απᾶ {ο ρτεροπᾶθγαηςο οὗ ρδύγβύϊο 
{αβΙπιοπΥ; ἰπδίθαα οὗ {πο ποπ{αχ, ἴπθ σθο. ὑθχὺ Ἠ8β8 τὸν αὐτοῦ ἔλεον 
σαι ΡΦΚΤΙ. 

λουτροῦ. Α βἰαπᾶς 8ἱοηΠ9 ἴῃ ΙΠβθτ{Ιηρ τοῦ ΏεΙοΓθ λουτροῦ. 

1. γενηθῶμεν. ΤΗ15 15 {πε τοϑδαϊηρ οὗ δὲ ΑΟΡΟΑΡ 17 ἄσ. ; {Π6 τοο. 
ἰοχί Ώα5 γενώμεθα 1 δὲ), ἜΣ ΚΤ απᾶ {Π| πια]οτΙϐγ οὗ οἱΥΒΙν6Β. 

8. θεῷ. ΤΤο τεο. {οχῦ, [ο]]οπῖπρ Όλο Τη]ΟΥ οὗ ἴπο ΘΕ ΒΙΥΘΒ, 
Ῥτοβχος τῷ; Ῥαΐ αἱ] {π6 αποϊα]ς οὐαϊύ 16. 

καλά. ΤΠ τοο. {οχί, {ο]οπίηςσ ΏεΕΙΚΤΙΡ, Ῥγεβχος τά; θαύ 16 15 ποῦ 
{οαπᾶ 1η δΑΟΡο απᾶ α οοηβἰάεταΏ]ε ἨΠΠΗΡ6Υ Οἱ οἱΥβΙν6Β. 

9. ἔρεις. 50 ΝΑΟΚΤΙΡ απᾶ 811 {Π9 νεγβῖοης (εχοορί ἐπθ Αεἰμιορίο); 
Ῥαΐῦ πο το, ὑθχὺ 85 ἔριν τὺ ὃν Πα αεί]. 8.66 οτἰῖοΒ] ποῖῦο ΟἨΏ 
1 Τάπι. ν]. 4. 

10. καὶ δευτέραν νουθεσίαν. ΤΗϊ5, [Π6 τθο, τοαάΊπᾳ, 15 αρρογίθᾶ 
Ῥγ ΝΔΟΝΤΙΡ απἆ {πο ρτειαῦ πια]οτΙ{γ οὗ Μ55. απᾶ ΤοΥΒΙΟΏΒ, απᾶ 18 
ΙπάΡΙΡΙΥ {πὸ ρτ]πηϊ νο τοαᾶίπρ; Ὀαὺ πε τατ]αηΠ{β (νουθεσίαν καὶ [ἢ] 
δευτέραν ον αν, απᾶ νουθεσίαν καὶ δύο 1). Ἡ; ἃ 6) αΤο ουχΙοἩβ, μα Ῥοϊπό 
{ο εαχ]γ οογταρίῖοη. ΤΤΠ6 νατῖοἩβ τεαᾶϊηρς ἄο ποῦ αΠοοῦ {Π6 πιεαηῖης, 

18. ᾿Απολλώ. ΤΗΙΒ, [Π6 Υγ60. ϐΡΕΙΊΙἨΡ, Ἠ88 πὸ ααἰΠοτίΙῦγοξΟ Ρο” ἜΠΗ 33 
ΚΤΙΡ ἆ εἕ, απά 15 αἀορίεᾶ ὮΥγ Έτεσε]]εβ απ Το Δ η ; ΤἱβδοβοπάοτΕ 
απᾶά ΓΗ ρυϊηῦ ᾽Απολλών ση ΣΓΟΡΗ”3 (ορ. 1 6095. ἰν. 6). 

λείπῃ. Βο ΑΟΡΟΦΠΤΙΡ ἄο. (πὶ πο τθο. {οχῇ), [Ὁ] ον Ὦγ ΤΥθ- 
66 1165, ΤιοἨπιβηΏπ απᾶ ΊΝΗ; Τϊβοπεπᾶοτε Ῥτείετβ λίπῃ νιῦ δὲ 1), ἢ απᾶ 
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ΒΟἨ1Θ ΟΠΥΒΙΥΘΒ, απᾶ ΓΗ σῖνο ἃ Ῥ]ασθ {ο {15 τοαᾶῖηςσ ἴῃ {Ποαῖγ πιατρίη. 
566 οἩἨ 6]. 1. δ. 

16. Πο τοο. τοχὺ πάς αἲ ἴ]ο οπᾶᾷ ἀμήν πὶ {πε ρτεοαῦ Ῥα]]κ οὗ 
πιβηαβοτΙρίς απᾶ νεβΙοΏβ, απᾶ {πε ἄτοεκ Εαΐμοτς; Ὀπί Τιδοπεπάοτέ, 
Ένερε]]ε5 απᾶ ΓΗ οπαῖί 15 ν πο Ἱπιροτίαπί ϱχοιρ ΝΑΟΡο 17 ἃ 
δηα πε Πα Εαίηοτα. 

Τ]ο βαρ βουϊρύϊοη Ῥτϊπ{οᾶ ἴῃ πα τοο. {οχί 18: 

Πρὸς Τίτον, τῆς Κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα, 
ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας. ΤῊΪΒ 15 ἴοαπά ἴῃ Καὶ απ ἴῃ 
ΒΟΠΠΕ οπβίνες, απᾶά βαὐβδίαη{ία]Ιγ Όλο ΒαΠΠ6 οοἸορηοῃπ 15 Ῥτοβοτνεᾶ 
1η ΗΙ.. 

ΝΟ 17 Ἠατο ΘΙΠΙΡΙΥ πρὸς Τίτον; Ώυξ αάά {ο {Π15 ἐπληρώθη,  Ἰαβ 
ἐτελέσθη ἐπιστολὴ πρὸς Τίτον; ΑΡ Ἠατε πρ. Τίτον ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως. 
568 7γυἱγοά. Ῥ. ΧχχΙ., δηα ποίθ οἡ υ. 12 μϑὶον. 

1,2. ΤῊΝ ΑΤΤΙΤΟΡΕ ΟΕ ΟΗΒΙΡΘΤΙΑΝ5 ΤῸ ΤΗΕῚΒ ΗΕΑΤΗΕΝ 
ΝΕΙΑΗΒΟΌΒΒ ΑΝΡ ΒΠΠΕΕΒ. 

1. ὑπομίμνησκε αὐτούς. Ριΐ ἴ]ιεπι ὕι παπα (ορ. 2 Τϊπι. Π. 14) δο. 
Έπο Ἱπ]αποίοπβ ψΠΙοι {ο]ονυ σου] πού Ὦε ΠΟΥΘῚ {ο πε Οτείαπ 
ΟµτιβαἩς; Ρα, (ποαρΏ ἔδυ, 1118, 0116Υ 0111 Ῥθοαχ τερεΙΒίοη. 

ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, ἰο δὲ ειιῦ]εεί ἰο Υι6Υ8, {ο αιι]ιογ{ε6ς, 
8 ΥΕΥΥ ΏΘΟΘΕΒΞΑΣΥ Ιη]αποίίοη {ο Π1ΘΠ ὙΠῸ πηΙρΗί ο αρί {ο ῬγθβΙΠΙΘ ΟἨ 
{μαῖχ Ῥοββθβδίοη οἵ {πο {Πο ἔβ: ἢ, 8ο 88 {ο οἴδημα πο Ῥαρ8ηΏ σΟΥΘΓΗ- 
πιθηῦ ππά6χ νγμῖςο είν ἰοὺ πας οαβῦ. Τί 15 βαῖα Ὦγ Ῥο]γρίας (στ. 46. 9) 
Ώιαί πε ΟτείαΏβ Ἡ6χε ποίοτῖοαβ ΤΟΥ {Ποαῖχγ βοάιίοας οπατασίεντ, απᾶ 1ΐ 
ηα5 Ώ6εη ϱπργροβεᾶ μαί 50 Ῥατ] πᾶ {π]5 τογο]αΙοηβτγ βρὶτῖ6 οὗ ἠλαῖτβ 
ἵπ Ἠ1β πηῖπᾶ; Ῥαΐ {πο ᾳαα616Β ν]οὮ Ὠθ Ῥγοσθεάβ {ο ππθηίίοη ἴῃ {πο 
ηοχύ Υο6χβο ἆο πού 866Ι1 {0 Ἠαγθ ΑΠΥ 5.16 ἢ βροεοία] τείογθησε, απᾶ, 5 ὃ 
πια ύ(ετ οἱ ἑδοῦ, ηο αἀάτεβρεᾶ 16 οοιπβθ] ἴο ἴπο ἨΏοπιαὴς (κ. 1): 
ορ. 8150 1 Τΐπα. Π. 1---δ, ΝΠθΘΥθ ὕπ6 Ἠρηορδίαν ΟἨτ]βῄα8ης το ἀῑτοοίεά 
{ο Ῥταν {ο «α]] ἴπ απ{ποτΙ(γ.) 

πειθαρχεῖν, {ο ὃε οὐεᾶίεπί, 86. {ο 0Π|6 οἰνί] 181 απᾶ {ο {πε πιαρϊβἰχαίες; 
δύ Ῥατα] Π6Υεγ ππάθτταίῦεβ {ο ἀπίῖερ οὗ οἴμίρεπε]ιίρ. 

πειθαρχεῖν 15 ποῦ {οαπά ΑΠΥΝΊΕΤΘ 6186 ἴῃ δέ Ρα]. πτΙ ης, Ὀαί Ὁ 
Ο66ΤΡΒ 1Π  ΒΡ6Θ6ΟἨ οἳ Ἠ18 (Αοίβ σαν]. 21). 

πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, ἰο ὂε γεαᾶν ιπίο ευετι φοοᾷ 
10οτ]; ἴου, 88 Ἠθ εχρ]αΙΏβ 1ἢ {ο ρα8Υα]ἱ6Ιἱ ρ8ββαρο Ἠοπῃ. ΧΙ. 8, “ΤΙΊΘΥΒ 
81θ ποῦ 8 ἴΘΙΤΟΣ 0 ροοᾶᾷ ΝΟΤΚΕ Ῥαΐ {ο 601},  6θῬ οηπ 2 Τη. 11. 21. 

2. μηδένα βλασφημεῖν, {ο δρεα]ε ἐϊ} οἱ πο πιαπ (ορ. ἆαᾶο 8); ποὺ δὴ 
ΘΑΑΥ Ῥτεοερί {ο οὔβεινθ, 1 πθ 81ο βιπγοππᾶάςᾶ Ὦγ Ῥ6χβοπβ πΊἩοβθ 
Ῥεϊποῖρ]εβ οὗ [αμα απά οοπᾶποί Ὢθ Ῥε]ενθ {ο ΡῈ ααϊΐθ απδοππᾶ απᾶ 
πηϊβίακεη. 8,466 οἩ 2 ΤΊτη. 111. 2. 

ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, ποί ἰο ὃ6 οογίοηίϊοιιβ, ἰ0 6 Γογοεατίπῃ. 
Ύ]6βο πο αἀ]εσίίνθβ ἃ Θουρ]Θα αραῖη διηοηρ ὑπ απαλβοβθίοης οὗ 
{]ιθ ἐπίσκοπος αὖ 1 ΤΊΤΩ, 111, 8, ΏΘΙΘ 566 {116 ποίθ, 
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πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραὔτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους, 5)ιεισίη 9} 

αἰ Πιεε]ωιοβ ἰο αἰΐ πιοπ. Έοι {Π6 ἴογπα οὗ {Π6 βεπίοπσθ ορ. 6]. 11. 10 
8Ώογνο; πᾷ {ΟΥ πραὔτης 5866 οὐ 2 Τϊπῃ. 11. 26. Ίο 566 ποῖ ὑμαὺ Πο 
ΧΙ θύοι οἱ {μ185 ρτασθ 15. ποὺ ἴο θ6 ταβοχναᾶ {οχ ιο Ιπίθτοοιχδο οὗ 
ΘΠ ]ονν ΟἨτϊςάαπςς Ὁ 15 {ο θ6 ἀῑδρ]αγεά ἰο αἰῖ πιο, 35 ἃ πιαχ]ς οὗ 868 
{οἱ]ονγει5 οἱ Ηἴπα νο 88 ΗΙπιβε] πραῦς (Ναί. ΧΙ. 29). 

8--1. ΝΕ ΗΑΥΕ ΝΟ ΒΕΛΑΒῸΝ ΕῸΒ ΡΕΙΡΕ, Ρ0Τ ΒΑΤΗΒΕ ΕΟΒ 
, ΤΗΑΝΚΕΌΙΙΝΕΡΒ. 

8. ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς κ.τ.λ. ΖΕ ὟΣ 1ο οιγδε[υεδ 1υεγε οπισε ἅο. 
Ῥείοτθ νο Ώθοιπιο ΟἨτΙ5ΙαΠ5 76 ΊΕΥΘ ΘΥΕΠ α5 ὕΠ656 Υ6ΥΥ Πεαί]εη., 

ἀνόητοι, /οο]ίδ]ι, βεΠβε]θ5ς; ορ. αἱ. 11. 1. 

ἀπειθεῖς, ἀἰδοθεαίοπι, 56. ἴο ἄοά. ἜΤπετο 15. ἃ σοπεταὶ Ῥραγα]]ο]ῖδπα 
Ῥοΐνγοση ἴ]ο ον1] φαδ} 1165 επαπηετα(εᾷ 1π {Π15 Υεχδε, απά {ποβο αραϊηδί 
ΝΠΙΟ] ἐπ Οτθίαπβ 816 παγποά ἴῃ Ὁ. 2: 18 ἀπειθεῖς οογΤΘΕΡΟΠάΒ ἴο 
πειθαρχεῖν, Ῥαῦ ἴπο ἀἱδορεάίεποςρ ΙΟ ὑπ6 Αροδίιο μπᾶ που ἴῃ 15 
πη]πᾷ 15 ποὺ ἀϊδορθᾶιεποςῬ {ο οεατίΠΙΥ τα]εΥ5. Ορ. 811 {πτοιρ] {πο 
ΤΟ Ὁ] οπί8]οσαο 1π Ἄχ. 1. 904, 

πλανώμενοι ΤΠΔΥ 1Π6αΠ οἶίμει ἀοοεῖυοά (88 πο Ἠπρ]ϊβΙ γΥεΡΙΟΠΒ 
Ἠανθ), ος 'ροῖης αβδίταγ,᾽ οτγαπἰο» (Υ8.). ΤῊΘ {οχπ16χ ΒΘΕΙΗΡ ῬχείεταΡβ]θ 
(ορ. πλανώμενοι εὖ 2 Τϊπι. 111. 18, πετο 16 15 οετίαϊη]γ Ῥραβδίνε), Ῥαΐ ἴπο 
ΙπίταηβΙ γα ππθαπῖηρ ταϊσΠί Ὀ6 βαρροτίεᾶ ΡΥ βίο Ῥ8ββαᾶρΡες 85 Με. 
πν]ι. 12: Ἠευ. ν. 9. 

δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, 5αυεδ ἰο ἀἴυενα [ιι8 68 
απιᾷ ρίδαδβιγθ8. Τῦ 15 οατίοιις ὑμαὺ 0Π 6 6ΟΠΊΠΙΟΠ (ἄτεε]ς γγοτᾷ ἡδονή οοοΤΡ 
ἨΠΟΝΊΘΥΟ 6188 ἴῃ δύ Ῥατ])ς ντ] ήπσβδ. ΤΟΥ ποικίλος 566 οι 2 ΤΊ. 11]. 6. 

ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, Πίυῖτι ἵπι πιαζίσο απιεῖ οπυἠ. κακία, Υἱὸ 
1655 {λα φθόνος, ΕΧΡΙΘΒΒΘΡ 8 Ιπίετηα] ΓΔ] ΡΥ, νλῖο] 15. αἀπαϊταΡ]γ 
εχρτοββεᾶ ὮΥ λε ποτά πιαἰίεθ. Νε Ἠανο {Πο Γπ]] ΡΏΤΒΡΘ βίον διάγειν αὖ 
1 Ταπι. 1. 2. - 

στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους, Ππαΐοζιϊ, παϊίηρ οπε αποίλογ. 
Τ]μοα ψοτὰ στυγητός ἄοαρ ποῦ οσοιχ αραῖηπ ἴῃ {π6 ἀτοε]ς ΒΙΌ16; νο Παγα 

10 1η ΕΠΙ]ο (4ε 1266. Οτας. 24). 

4. ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν θεοῦ. Βιι το], ἰ]ιο Ἰεἰπάπιεδ» οἱ οι ϑαυϊοιω" ἄοά απιά ΗΠ ἴουε 
ἰοιδατά Ίπιαπι αρρεατεᾶ, 5ο. αὖ 6 Δάνεπυ οἵ Ομτὶβί (ορ. 6ομτ 111. 10). 
ΤἨα8 ου. 4--ὁὃὁ 81ο αρροϊηίεά 48 πο Ἠνεπίπςρ Βεοοπᾶ Τ6ββοπ {ΟΥ 
Οµτίρύπας Ώαγ. 
Πε οοπαιβΙίπαἰΙοη Οἱ χρηστότης καὶ φιλανθρωπία, Ὀεπίρπίίας εἰ Τυιι- 

πιαλέία» (Ύα16.) 15 ΘΙ ΟΟΠΊΠΙΟΙ 1π (ἀτοεῖς, α5 Εε]ά μὰ 5 ΒΘ ὮΥ ΠΙΑΠΥ 
ΕΧΕΙΠΡΙΕΒ. ᾿ 

χρηστότης 18 ἃ βρεοῖα]]γ Ῥαυ]πο ποτᾶ, ποὺ οοουστίηρ ἴῃ πο Ν.Τ, 
οὐΐβιαθ δὲ Ῥαι]Β πτΙάηρΒ; Π6 ΔΡΡΙ165 16 {ο πιαπι αὐ 2 091. γΙ. 6; πα]. 
γ. 22: 0ο]. 11. 19, απἀ 11868 10, ἃ8 Π616, οὗ Αη αἰ]ραίο οὗ ἄοά εὐ 
Ώοπα. 11. 4, χὶ. 22: ἘρΠ. 11. 7. Ιὖ βἱρπίβθβ {ο ϱγαείοιιβοδ οὗ {Π6 
αν 1ουοθ Τοχ ΠΠ; ἴλο γοκο οὗ Ολνῖςί 15 οα]]εά χρηστός (Μαέ. 
ΧΙ, 90). 

ΣΔ5Τ. ΒΡΡ. Μ 
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φιλανθρωπία ἴῃ ἄτεε]ς σεπετα]]γ ππθαηβ ΒΙΠΗΡΙΥ Κἰπαάποβθβ {ο ἐπαϊ- 

υἱάιμαίς 11 ἀῑβίτερς (6.5. 2 Μαοο. υἱ. 22), απᾶ ἀ496Ρ ποῦ 1Πνο]γθ {88 
ὑποαρηί οὗ πιαηχκῖπὰ αὖ Ἰα1ρο, ἃ5 {πο Ἐπρ]ϊθη νγοτᾶ Ρ)ηἰαπί]γορή ἆοθς. 
ἨοΝΕΥΕΣ, θη φιλανθρωπία ἵ5δ αβεᾷ οὗ βαρετῖοχ Ῥεῖπρε (6.5. 2 Μαοο. 
ΧΙΥ. 9) απᾶ εβρεσοίαΙΙγ ΜΉΘ 16 185 αβοᾷ οἱ ἀοᾶ 1 Πᾶ5 {Π15 νήᾶοερί 
18ησθ. ΤἨο πο αἰτῖραίος χρηστότης καὶ φιλανθρωπία αἴθ Ἠετο 1π 
βἰτ]κ]ης οοπταβί Το ἴ]ο στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους οὗ {1ο Ἰαδῦ Υ6χβο; 
Ίούθ οὗ ΠΒ ἴοχ ΤΠΕ 15 Ῥοδύῦ επρεπάετεὰ ΡΥ ὧπο ὑπουρῃῦ οὗ ἄοά”5 α]]- 
οπιυταοῖηρ Ἰογο. 

Έοχ {ο οριποὺ σωτήρ, ΠΟΙ αρρ]θεᾶ {ο «ο ὑπ6 Ἐαΐμαν, 5606. ΟἨ 
ται Ἡ, 

δ. οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, πιοί ὃν, ιοογ]ε 
ἀἄοπο πι τἱφ)ιεοιδτιοδδ ιτὐ]υῖο, τε αἰὰ οιιγεεῖυε. ΙΒ 15 ὑπ6 546 οὗ 
ού Ῥδα]᾽ 5 ὑθδοῃϊηρ 5ο ρυοϊηϊηθηῦ ἴῃ ἐμ Βεσοοπᾶ ἄτοαρ οὗ Ἠϊ5 Ἐρίεί]ες 
(αρ. οι. ΙΧ. 11; δ]. 11. 10 ἅο.. Νο πιοτοθ ργθρῃδηῦ βἰαϊθιηθηῦ οὗ 
ὑ86 ἀοούν 65 οὗ {πε (ἀο5Ρ61 15 {οαπᾶ ΔΗ ΠΘΙΘ 1ῃ Ὠ15 τυ ηρθ μη 6 
Ηπᾶ ἴῃ {]εβο Υ6ΙΒ6Β. 8366 οἡ 1 ΤΊ. 11. 10 απᾶ 2 ΤΊτη. 1. 9. 

Έοτ {Π6 τοϑαϊηρ ἆ 599 {π6 ογ]]σα] ποίθ. 

ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς, Όιί αοοογᾶἰπᾳ ἰο ΗΠ 8 οτι 
ΠΙΕΤΕΙ Ηοε δαυεά 16. πα ΡοβΙᾷοπ οἱ αὐτοῦ πιακες 15 οπιρηαίϊο, απᾶ 
ΠΙΔΥΚΕ 105 οοπῦταβδί ὙΠ ἡμεῖς οὗ {πο ρτοσεάϊηρ οἸαπβθ. 

Τλαί πιαμ”5 βα]ναίίοη 15 αοοοτᾶῖησ {ο) ἄοά5 πιθγογ 5 ἄεαρ-τοοῖθᾶ 
ἴῃ {πο Ο.Τ.; ορ. ΕΡ. οΥΙΙ1. 26, σῶσόν µε κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου. 

διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου, 
ἐπγοι 1, ]ιε ιοαδ]ῖτι οἱ γεφεπεγαίίοπ αγιᾷ γεπειραῖ οῇ ἐπα Ποῖμ δρίτι. 

ΤΈΠμαί Όλο «παβηῖηρ οὗ πεσεπετα(Ιοπ’) 15 ἴπο Ἰαΐετ οὗ Ῥαρίϊσιη 15 πή- 
ἀοιδίαά; 586 ἨΡΗ. ν. 20 καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος. Τῦ 15 {86 
Ιπδίταπαθηί (διά) οἳ βα]γαίίοη (ορ. 1 Ῥοῦ. ΠΠ. 21 ὃ καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν 
σώζει βάπτισμα), [Π8 ΠΙΘΕΒΏΣ, {αῦ 15, (πτοιρ] ΒΟΉ 6 ατα Ῥ]ασεά 1π ἃ 
ἑβίαΐίο οὗ βα]ναδίοἩ,) ἴῃ απῖοη η πα πιγβίῖοα] Βοᾶγ οἵ Ομτὶεί; ορ. 
(αι. 111. 27. ΒῸΥ λουτρόν ΄ναδΠΙηρ,᾽ ορ. ΟαΠ0. ἱν. 9: Ἐοσ]ας. ΧΧΧΙΥ. 256. 

Έννο οοηβίχαοβίοἩΏΒ ατθ σταπηπηα ΟΠ] ῬοββίρΙθ, (1) διά πιΒΥ 6ΟΝΕΣΗ 
λουτροῦ δια 8180 ἀνακαινώσεως, ! ἴἩτοιρ] {π6 γαβηῖης οὗ τοσεποτα{ΙοἩ 
απ {Πτοαρῇ {πο τοπενΊηρ οὗ {πο ἨΗο]γ ΒΡΙτΙ{,᾽ α5 Π6 πηατρῖπ οὗ {πε Β.Υ. 
απ, ὮΥ 105 ραπούπαίΙοἩ, {πο Δ. Υ., βασσεβί. 9ο 16 15 ἴαχκεπ ὮΥ Ἐγπάα]ο, 
«ΏΥ [86 ΓουηίαΙη οὗ {μα Ναυ ΕΙτί] δα 1 {11ο τοπεγ]πςσ οὗ {χο ἨοΙγ 
ἀποβί; απᾶ, οὗ αποϊεηῦ ΥΘΙΡΙΟΠΒ, ἴπα ῬοαβΏ]ίο 4150 ἴα]κος {1ο γοτᾷς 
έπαβ. Ἰπάεεά 1), ΕΙ ἃ ὁ 5 Όθαχ γηΙίηθΒς {ο {π6 Ιπβοτίίοη ἴῃ ο ἰοχὺ οὗ 
διά Ὀθίοχο ἀνακαινώσεω». ΟΥ, (2) νε ΠΙΥ ἴ8]κο ἀνακαινώσεως (10 ο 
ἄτεε]ς ΕΑ{]1ΕΥΒ ϱΕΠΕΤΕΙΙΥ) 88 ἃ βεοοπά σεπ1(1γο ἴδοι λουτροῦ, ἴπθ τη ΔΉ ΠΡ 
ραῖπρ /ΙτοιρΏ ἃ νγαβηίηρ νγη]ο]ι Ίγαδ ἃ βίης οὗ τοσεποταδίοΏ απᾶ οὗ 
ΤΕΠΕΥΑ] οὗ ὑπ6 Ηο]γ Βριτ{,. ΤΠΙ5 15 {πο τεπάστίηρ οὗ ἐμο Ὑπἱσαίς, “ΡΟΣ 
ΊβΥβογαπα τορεπεχαθΙ]οπῖβ οὖ τοποναθ]οπίς βρἰσία5 βαποίῖ,) απᾶ οὗ {πο 
Ῥο]μα]τίο απά ΑΤΠΙΕΠΙΑἨ ΥΘΥΡΙΟΏΩΒ, απᾶ 15 βἀορίθᾶ ὮΥ {π6 Ἡ.Υ. Βοίῃ 
(4) απά (2) Ρεΐπρ αἀπηϊδαιρ]ο ἴῃ ϱΤΑΤΩΤΩαΣ, (2) 566ΙΩΒ ἴο ῬχθβδσΥο Ὀο[ζοχ 
πο Ῥα]απσο οὗ λαο βεηίεηποθ, απᾶ {ο Ὀτίης οί Ὀοξεγ {πο ἀοπαΏ]α 
{αποίίοἩ, ἃ5 10 ν6χθ, οἳ {πε Ὀαρί 5181 Ἱναίατ, ὙΠ 10} 15. ποῦ ΟΠΙΥ πε {π- 
βἰταπηθπέ οὗ {ο Ἀ6υυ Βἰτίῃ (ορ. ΦόοΒ 111. 6), θα ἃ ρ]εάρο οὗ ἴἶπο δϊαϊηρ 
ρταοε οὗ 86 Ηο]Ιγ ἀΠοβύ. Τύ 15 {18 βοοοπἆἀ δβρθοῦ οὗ Ῥαρίβιια] ρταος, 
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ἴπο Ῥοηῃονδύϊοη οὗ ὑπ βρϊτίέ, ΒΊΟΙΣ 15. Ῥτοπαϊπεηί 1π ΟοπΒΓΠΙΔΠΙΟΗ, 
παλινγενεσία 18, 88 ἰῦ νθχε, ἃ ΄ ΠΘΥ ΟΥ̓ΘΑ ΟΠ (ορ. Μαΐΐ. χῖχ. 28, {πο 
ΟΠΙΥ οὐμοεχ Ῥ]αοο Ὑ]εχθ ὑπ6 γγοτᾶ 15 {οππά ἴῃ ἴπο Ν.Τ.); ἀνακαίνωσις 
(ρ. Ώοπι. κ. 2) 18 ἴ]ο ἁαῖΙ]γ τεπεγα] οὗ ρτασς ὙΠΟ {ο Ἠο]γ Βρϊτιε 
6ΐναεβ; οΡ. 2 0901. 1. 16. 
πο Ομυϊβίσηδθ Ώαγ Οο]αοῦ (8116 Ἰοαπῖηα {ο Ἱπετρτείαβίοη (1) 

8Ὀονοθ) ΒΙΡΡΙΘΡΒ ἃ σοοᾷ ἀεγοίίοπαΙ ῬαταρΏταβθ, ὙἨθχθ 6 ῬΥΔΥ {λαί 
ένο Ῥεῖηπρ τερεπεταζθ, πα τηβᾶο ἄοά5 οΠΙ]άτεη ὮΥ εἀορβοι απᾶ 
Ρτ8ο8, ΤΠΒΥ ἄαἲΙΥ Ὦο τεπονεᾶᾷ ὮΥ Ηἰ5 Ἠοὶγ Βρὶπ{,” 

6. οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως, τω]ιΐε]ι, 5ο. ἴ]λο Ἠο]γ Βρϊτίέ, Πο, 56. 
αοά ὕμο Ἠαίΐμετ, ο βαβ]εοί οὗ πὸ γΥ]ο]θ βοηίσησς, ροιιγεᾶ οι ι{ροτι 118 
γἱο]ιζη]. 
ΒΥ 88 οτάΙπαχγ τα]ες οὗ αἰὐχασίοη, οὗ 15 αἰγασίεᾶ ΙΠπίο ὑμ6 ο85ο οἵ 

ἴπο ἱπππιθαΙα{εΙγ ρτοοθάϊῖπσ σοη]{1νο, 6ο υΠῖο]ι 16 ΤΘΙΘΥΑ. 
ΤῊΘ γετΏ ἐκχέειν 18 {πὸ νετο αβεά {ο βἰσπΙ{γ ἴλο οπίρουτίησ οἵ {πὸ 

Ἠο]γσ ϑριυῦ ἴπ Λος 11. 17 (2 ο61] 111. 1) απά 88. Τη [Π6 {οΓΠΙΘΓ Ῥαββᾶαρο 
088 οοσββῖοηπ χὰ ἴ]πε Ώαγ οἵ Ῥεπίοσοβί; Ἠθγο ὑπ τοίθγοποθ 15 {ο {λαί 
οπὐροιυτίηςρ οἳ τας ἵπ Ῥαρίβπι ψΠΏΙοὮ 18 αἱναγς5 Ῥρἰεᾷσεά {ο {Π6 
Ῥεπ]ιθεηί απᾶ [αι [πα] 501] : ορ. Δοῦς 1]. 98, 

διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. ΤΠϊ8 16 ο]οξε]γ οοππθοίθᾶ 
πηἩ {Πα Ῥτεοθᾶίπρ ἐξέχεεν, απᾶ ποῦ, οἵ οος1βο, τ ἢ {Π6 πἹοτο ἀῑδίαιό 
ἔσωσεν οἳ υ. ὅδ. πο οο-ορεταίθίοη οὗ 811 {μτοο Ῥοχβδοπβ οἵ {1ο Ῥ]οββοεᾶ 
τινα ον 1η πο γγοτ]κ οὗ ῥταοθ 15 {6Υβ6ΙΥ απἆ Ῥτορηαπ!{]γ εχρτοββοᾶ 1π 
{Π15 Β]οτύ Υαουβο. ἩΤ {1ο Εαί]ιθχ 15 σωτήρ (υ. 4, 86 οἳ 1 Τΐπῃ. 1. 1), 5ο 
8156ο {πε ΜΟηἨ 18 σωτήρ, ἴῃ 8 Β6Π5Θ ππάτεαιιθά οὗ απᾶοχ {ιο ΟΙά 
Οογεπαπῦ. 

Τ. ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι, ὧν ογζεγ ἐ]αί, Ππαυΐηᾳ Όθει 
2ιδίΐπεᾶ ὃψ Ηίς σγασε ἄορ. ἜΤ1ο ἵνα Ἰ188 105 [1]] Μεἴίο ἔοτοθ; {15 ΠαϊγβΠΙρ 
ΠΟῪ ΒΡΟΚΕΠ οἱ 16 {πο Ώπα] Ῥάχροβο οὗ ὑπδὺ το οαἑρουτίπρ οὗ {ο 
Ἠο]γ Βριτ]ό δῦ ἀεξοτῖρεᾶ. 
19 τηθηὐοη οὗ ]αβιβοαίΙοη 1η Β11ΟἨ ἃ οοπ{εχί 15 οἸαταοίοετὶς]οα]1γ 

Ῥαπ]]πο; ορ. Ἠοπῃ. 11. 24 δικαιούµενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι, ἃ ρ8τα]]αἱ 
ν/Ώ]ο ἀαὐεγπιῖπθςβ [Π6 χθίΘδτθεηοθ (ΠΙΟ ϱταίηΊηςχ ἆοθβ πού {οτυιᾷ) οὗ 
ἐκείνου {ο αοα {πο Ἐαίπετ. 

κληρονόμοι γενηθώμεν, τῦ6 πιῖφ]ιὶ ὃε πιαζο Ἰιείγα, 5ο. Ἰαῖτς οὗ 8411 {ῑιο 
ευαηρο]1ό8] ρτοπαῖδθς 1Π ΟΠτΤἱΒύ. κληρονόμοι 15 θα {ας αὈβο]αία]γ Ὁγ 
ού Ῥαυ]; ορ. 6.5. Βοπι. ἵν. 14, υπ. 17; 648]. 111. 29. 

κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου, αεσογᾶίπιᾳ ἰο ἐ]ιε Ίιορο οὗ 1176 εἰογπιαῖ. 8.66 
οἩ ο. 1. 2 {0Υ {818 Ῥηταβθϱ. Το ἨεϊτβΠῖρ 15 κατ) ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου, 
{ο 1 {Ποτο νοτθ πο 5110} ΠΟΡΘ, ἴπεη {πο ἨθϊγβΠῖρ που] Ὀ6 ναῖπ απᾶ 
ἀἱβαρροϊηθϊηρ; ορ. ΗεΡ. ΙΧ. 15. 

8-11. ΕἾΝΑΙ, ΙΝΖΌΝΟΤΙΟΝΒ. (4) ΜΑΙΝΤΑΙΝ 4000 ΜΌΒΕΒ. - 

8. πιστὸς ὁ λόγος. Τ1ο «{αιθπ{αὶ πβαγίηρ᾽ ἴῃ ᾳαθβίίοπ 15 ορτίαΙη]γ 
{ο Ῥο ἔουπᾶ 1Π ἴπο Ῥτεοεάίηρ υυ. 4---; ἴὖ Ώαβ εΥθη Ῥθεπ βαρροββᾶ ὮΥ 
ΒΟΠΙΘ {]βί  ἤδυθ Ἰετο ἃ ἔγαρτηθηῦ ΓΤτοΠπι ἃ ΠΥ ΟΠ ἰῃ8 ὙΔ8Υ οἵ 
ΒδΙγαίϊοη (886 ὁπ 1 ΤΠ. 11, 16: 2 Τί, 11. 10), Ὀὰῦ ἴμετο 15 ποῦ 
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18ο 1110. [ΠῚ 82: 
5 Ποῦ ονιἀεησοθ ἴο ϱΟΠΗΤΙΠΙ ὑπ Πυρούμθβιβ. ΧΝο ποβ]ει βἰαζειπεη{ 
οἵ ἀοοίτῖπο 16 {οαπᾶ αΠΥΝΊΕΥΘ ἵπ {πο Ῥαυ]ίπο Ἠρίδίθς (Παπ {περα 
ΝΘΙΒΘΒ Ῥτθβθηῦ. 

καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, απιᾷ οοπιεγηεῖτι! ἴ]ισδο 
(ιἴπςς 1 ιοί (56ο ο 1 Έϊπα. 11. 8) ἐιαί έ]ιοι α[ἴγηι σοπι[άεπῖμ. 966 Τος 
διαβεβαιοῦσθαι οἳ 1 τη. 1. 7. 

ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ, {]ιαί 
ἐμο ὐπὸ Ἰιαυε δοϊουοα ἄοᾶ πια ὂε σαγοζιῖϊ ἐο πιαἰπίαϊπ φουά 10ογ/8. 
ἨιρΏί Ῥε]οξ τααδύ οχΏΙρῖς 108. [τα ἴῃ 1116: 115 15 ἴπο οοππαα] 
Ῥατάεπ οἵ δύ Ῥαα]5 οχλοτίαΙοης ἴῃ ἴπε Ῥαρίοτα] Ἠρίβί]ος; 566. ΟἨ 
1 ΤΊ. 11. 10. φροντίζειν ἆοθβ ποῦ Ώαβρεη {ο οσο ασαῖη ἴῃ ἴπο Ν.Τ., 
Ῥαΐ 16 15 ἔτοαιοπί 1Π {ο ΤΙΧΧ. ἘῸΣ ο (ταπβ]αθίοη πιαἰπίαῖπ 4οοά 
τυογ]5 ο Ἠ.Υ. ρἶτες {πο πιατρῖπα] α]ιεγηαίῖνο “"ρτοίθβς Ἠοποεί οσσι- 
Ῥδύϊοηβ." ποιο 15 πο ἀοαδί ἰπαί {118 15. απ 8 Π11551016 ΤΠ] Πρ ΕΟΥ 
προΐστασθαι, απᾶ 'ἨΠοποθρβί {γαάςβ᾽ νου] ρίνθ α ΥΘΙΥ ροοᾶ 56Π56 {ο {6 
Ι]άΠΟΔΙΟἨ Ἠθγε, απᾶ αραῖη δὖ υ. 14. ἘῬτπῖ λε πβαρο οὗ ἴπο Ρῃτ8βθ καλὰ 
ἔργα ἴῃ ἴ]ο Ῥαξίοτα]ς (5866. οἩ 1 Τϊΐπα, 11. 10) 15 ἀθοῖρῖνο {οχ ἴπο τεπάσΓ- 
ἴηρ φορά 1οογ]5 Ἠθτθ, 5 ἴῃ {πο οἴπεχ Ιπδίαπσθς οὗ 105 οοσπττθεησθ; απᾶ 
προΐστασθαι ΠΙΒΥ ΥΕΙΥ Ὑε]] ΤηΘ8 «ο {ογψατᾶ 1π,᾽ «99 [οτοπιοβῦ 1Π {86 
Ῥτασί]ος οἵ᾽ (5εε 1 1688. νυ. 12, απά 1 Τΐπα. 1, 4, ὅ, 19). 9 ἴπΠετθ- 
{οτο τοίαϊΙη τι οοπβᾶσπιςσο {Π6 οτάπατγ τεπᾶετίηςσ οὗ {19 νοτάς. 

ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις. ΊἼιεβε ἰΠίπῃς, 5ο. 
186 Ῥτοσράϊηρ ΙΠ]ΙΙΠΟΠΙΟΠΡΒ, 786 φορὰ πὰ Ῥτο[ίαῦὺῖε πιπίο πιεπ. ἘῸΥ 
ὠφέλιμος 5686 Οἡ 1 ΤΊ. 1ν. 8. 

9. (Ὁ) Ανοῖρ ΟΟΝΤΠΟΥΒΗΡΥ. 

9. μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς 
περιίστασο, διέ δ]ιτιπι [οοὐϊδ]ι φιιοδέῖοτιδ απιᾷ ϱΟπιεαἰοφίέδ απιά 5ίγί[εδ απά 
ο] ἶτιφς αὐοιί έ]ιε ἰατυ. 

πο οττεβροπάἴηπρ αἀνῖσς ἴῃ ἴμο Ἐρίρί]6ς {ο Τϊπποῦγ γη] Ὀ6 {ουπᾶ 
1 ΤΊ. 1. 4 Η., νἱ. 4, δῃὰ 2 Τϊπι. Π. 28, π]ετθ 566 π6 ποίθΒβ. ΤΤΏο 
Ίαηπρααρο ἀοβδοτῖρίινο οὗ {ο {οτπαβ οὗ ἨΘΤΘΡΥ {ο Ὀ6 αγοϊἀεᾶ, πᾶ οἱ {Π6 
ἄαπσοις τοβα]ἶτπς ἴτοπι 1416 απιά Ἱττε]εναπί Ερεοπ]αὔΙοΏς, 15 τεπιαΥκαΡΙγ 
ΕΙπη]]ατ ἴῃ 811 ἴπχθρ ἨρΙΡί]65. 6ο Ιπίτοῦ. ορ. Ι1Υ. ἨἘοΟΥ περιίστασο 
ορ. 2 Τήπι. Ἡ. 16. | 

εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι, [01 ἐ]ιοί αγε ιπιργοβίαὺία αιιζ υαἶπι. 
Τ]ιε νγογὰ ἀνωφελής 4065 ποὺ οσοαχ ϱἱβονηοτο ἴῃ δύ Ρα]; ορ. Ἠεὺ. ν. 
18. ἨἘ]Ιιοοῖιί ποίες {Παί, αἱ(ποιρ]ι {πο α]οσίῖνθ μάταιος 15 ὑγϑαύθα Ἰθγα 
Πα αὖ 7αΠ1εβ 1, 26 α5 οἱ ὕνγο ἴ6ΥΠΙΙΠΗΙΟΠΒ, 8 ἴῃ Αὐῑῑο ἄτοσ], γεῦ ἴ]ο 
{επη]πΙπο ἔοττη 15 Του πα 1 Οοτ. χν. 17; 1 Ρεῦ. 1. 18. Ἔπο βἴπιρ]ο 86]. 
μάταιος 4οθΡ ποὺ οσσατ αραῖπ ἴῃ ὑπὸ Ῥαδίοτα]ς, θαὺ ὑπὸ ἴα]ξεο ὑθ ΠΥ 5 
Υ6. οα]]εά ματαιολόγοι (Τ10. 1. 10) απά {ιαίγ ἀοοῦτίπθ ματαιολογία 
(1 Έτη. 1, ϐ). 

10, 11. (ο) ΒΉΝ ΟΒΒΤΙΝΑΤΗΕ ΗΕΒΕΤΙΟΒ, 

10. αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ. 
4 πιαπ ἐμαὶ ἐδ πογοίίοαὶϊ αὐτὸν α δὲ απὰ βοοοπα αὐἀἰηιογυίίον αυοίᾶ. 
Ίγε τησδῦ Ῥο οαγϑία] ποῦ {ο του Ιπίο ἴ]ιο δα]θούϊνθ αἱρετικός 811 ὑπαὺ 1 
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6αηΠο {ο Ιπιρ]γ αἲ ἃ Ἰδαίου βίαρθ οἵ {πὸ ΟΠατομ’ς 116. ΤῊ 6β56οποο οἵ 
{86 1ᾶθα οἳ αἵρεσις ἵπ δ᾽ Ῥατ] (5οο 1 Οογ. χὶ. 19; πα]. ν. 20) 15 ἐπδαὺ 
ση] {α] «ο]οοβῖπςσ” ΤΟΥ ΟΠΘΒΕΙΕ, πἩΙΟἩ 15. {πο τοού οἵ αἰν βίοι απᾶ βοἩῖςπι. 
Τπο΄ ἀπίγ οὗ {π6 ΟἨτίβθαπ (ἴθεασμετ, ἵπ Ἠ]8 νίθύν, 15 {ο 'ριατᾶ [Π6 
ἀεροςιζ᾽ οἵ ἀοοίτίπθ πΠ]ο] Ἠαβ Ῥεεπ οπἰταρδίεᾶ {ο Ἠϊπι, μα {ο το[γαίπ 
{γοπι ναῖη απᾶ Ἰπχε]εγαηπί βρεοπ]αθίοη5 ΟΠ Πβ{ίογ6 πΊθτο Οἱ ΟΠΙΥ 
Ῥοββῖρ]ε 5οπτοθ οὗ Κπογ]εᾶρο 15 τεγε]α[ίοηπ. ΈΤΗε αἱρετικὸς ἄνθρωπος, ΟἹ 
{π6 οἴμαν Ἠππᾶ, 15 {Πο ΠΙ8Ώ Πο 15 αἱ παγς Όγγίηρ {ο βἰτίκο οαί ἃ ΠΘῪ 
Ἠπα, απᾶ ὙΠῸ 15 ἃ οδιι86 οὗ ἰδούϊοιι 1Π {πα ΟΠΙΤΟΗ. αἱρετικός, ἴπαβ, 
ΙΩΘΑΏ5 ΥαἴΠεγ ΄0ηΠ6 ὙΠῸ οα.56ς ἀῑνιείιοπς᾽ Παπ ΄οπ6 ΨΠο Ἠο]άς ἴβ]56 
ἀοοίτῖης,᾽ ἃ πηθαΠΙπρ πΠΙοὮ πο ποτά ἀῑᾶ ποῦ οοηποίο πηδ] ἃ Ἰδαίου 
ἀαΐθ. 

παραιτεῖσθαι (566 οἩ 1 Τ]πῃ. Ἰν. 7) Ὠαβ πο τείδγεησθ {ο απγ{Πῖησ Π1|κ6 
ΤΟΥ] οχοοπιπηπ]οα[ίοη;: ὕΠ6 οοιπβοα] Ἠετο οβεγεά {ο Τήμας 15 βΙπρ]Υ 
{ο αγοῖᾶ Ῥ6Γ5οΏ8 ὙΠῸ οα1156 5ύγ 16 ὉΥ ἐλπεῖτ απααΙ[σίησ ἀἱδραίαοης πιά 
{ΠθογΙ6Β. 

11. εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος. Ἰποιοῖπῃ, 85 γοι ἆο, ἰ]ιαί 
βΊ6]ι απι οπιο 18 ρεγυεγίεᾶ. ' 

ἐκστρέφεσθαι ἄοθβ ποῦ οσσα αραῖπ 1π {πο Ν.Τ., θα ορ. Ώειί, χχχ!]. 
20: ΑΠΙΟΒ τί. 19. 

Ἔπε 58 οὗ τοιοῦτος 15. ἴποτοαρῆ]γ Ῥαπ]ίπο; ΟΡ. 1 091. ν. ὅ; 2 ΟοἨ. 
πιο Ομ να 1. - 

καὶ ἁμαρτάνει ὧν αὐτοκατάκριτος, απ εἴπποαί], Ὀοίπῃ εεἶ/-οοπιάεπιπεᾶ. 
ΤΠϊς Ῥρτϊποῖιρ]α 15 ἁμβοα]{ ο οΒΙΥΥ Ἰπίο Ῥτασίϊίοο. ΊἨοτο 15 ποἰΠπῖησ 
ΥΊΟΥΘ ΟΟΙΗΊΠΟἨ, ΟΥ ΥΠΟΥΘ Ἱαππεπίαβ]α, 1 {λεο]ορῖσα] οοΠίΤΟΥΟΘΥΑΒΥ {απ 
ἴπο αββαπρίοη {Παί ἃ {ῃθο]ορίσα] ορροπεπί 15 αἲ Ἠθατί ἀἱδῃοπεβί 
ΘΠ “βα]{-οοπᾶεπηπεᾶ. Τὸ 15. ποῦ ροββίρ]ε ζο Ῥε]ενο ὑπαῦ απγ 1π501ῇ- 
οα{1οη {ΟΥ {Πῖβ θη Ρ6 1 οὗ τηϊπα 15 {ο Ῥο {οππᾶ 1π ού Ῥϑα] 5 ποτᾶς Ἠεγο 
ος 1π 1 ΤΊ. ἵν. 2, ΠΟΘΙ Το βΡρεαΚ5 οὗ πο “βΡρεαΚκοαγς οὗ 1165 ΨΏΟ ατα 
Ῥταπᾶςαᾶ 1π ὑΠ6 10 οοπβοίεησθ.’ Αὐ {Πο ]οαςδί 15 πια 6 ]α]ᾷ ἆοπτ λα ἴον 
ΏΥΟΠΘ Ῥοββθβςεἆ οὗ ἃ 1685 Κοση Ιηβῖρ]Πύ ΙΠύο οἸαταοίθγ {Παπ πας ϱἴνεπ 
ἴο 850 Ῥααἱ {ογ 15. αροοϊα] νγοτ]ς, 15 15 ποῦ οΠΙΥ ἩπΠςΘΕΙΗΙΥ, Ῥαΐ Ῥγθ- 
βαπαρίποας απἆ νψ]οκοᾶ {ο Ιπιραίο ἨγΡοοτΙβΥ 6ο ἴΠοβε ἼΟ 5661} {ο Ὀ6 
ἐπατγεβίοα]1γ) πιϊπᾶεᾶ. Ταῦ πιαγ Ιπάεεᾶ ο {γαο; θαὺ στο 68Ώ ηΘΥΘΥ Ῥθ 
βαγθ οὗ 10, απᾶ 16 15 Ρτοβαβ]γσ {αχ 1655 ο{ίεπ ὑπ {Παπ 6 816 ῬΧΟΠ6 {ο 
Ῥε]μσνθ. ΤΠ 811 ππεη {πο Ῥοψποι οἱ 5ε]{-ἀςοεῖό 15 5ο βίτοπρ ἴ]αῦ β6]{- 
οοπάρπηπα{Ιοη 18 ΥΕΙΥ πππβιΒ]. αὐτοκατάκριτος 185 ἅπ. λεγ. ἴῃ λα 
ἄπτοε]ς Ρ1016. 

19, 19. ΙΝΝΥΙΤΑΤΙΟΝ. ΌΟοΟΜΕ το ΜΕ Το ἨΜΙΟΟΡΟΙΙΒ: ΒΡΕΕΡ ΟΝ ΤΗΡΙΕ 
ΙΟ5ΏΝΕΥ ΖΕΝΑΒ ΑΝΡ ΑΡΟΙΤΙΟΒ, 

19. ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν. Ἠιεπουογ 1 ε]ιαῖῖ 
Ίιαυα βεπιί Αγίεπιαξ ου ΤῊ ε]ιίσιδ {ο ἴ]ιος, 5ο. ΡτοβαβΙγ {ο ΒΌΡΡΙΥ [Π6 ρ]ασθ 
οὗ ΟΠ1ο{ Ῥαρίον οὗ Οτείε ἀαγῖπρ λε αὔξεπσο οὗ Τ1μαβ. Ίο Ίδαγη ΕΓοπΙ 
9 Τϊπι. ἵν. 19 ἐπδὺ, αὖ ἃ Ἰαΐου. ἀδίθ, Τγοπίσοας, πο Ίναδ α ἱγαβίοᾶ [γιοι 
οἵ {π6 Αγροβί]ο, πας βοπύ {ο Ἠρηθβιιβ; 50 ποτε 15 Ι1βδί ὃ β] 1 ρηῦ Ῥτοβα- 
ΠῚ ναί τ νας Αγίοίηας Ίο 88 5οπί {ο Οτοίο, Ῥαΐ πα ἆο ποῦ τεα]]γ 
ΚΟΥ αηγ(Πῖησ οεγίαἰπ οἱ ιο σοῦ 86 οὗ δΥθΠ{β (566 Ιπίγοᾶ. ρ. κακχ].). Οἱ 
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Ατίοπιας πο Ἠαβτο πο Κποπ]θᾶσο; ὑποῦρῇ {Π 616 15 8 ἰδίθ ὑγδαϊοη {πδῦὺ 
ἢ6 ας ὈΙΒΠΟΡ οὗ Τυγβύγδ. ἷ 

Έοχ ἴ]ο οοηδβίχγαοίίοη οὗ ὅταν νι 0 {Π6 8οτ. 580]. 566 οἳ 1 ΤΊτη. ν. 11. 

σπούϑασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχει- 
μάσαι. 786 ἀῑῑίφεπεο (ορ. 2 Τἶπα. Π. 16, 1ν. 9, 21) {ο σοπιε {ο Νιοορο 8, 
Του ίλετο 1 Ἱαυε ἀείεγπιϊπεᾶ {ο τοἰπίεγ. 

Τ]οτο πθτο αἱ 16αςύ {τος οἶδίαες οα]]εᾷ ΝΙοορο]5, ἵπ ΟἶΠοῖα, ἵπ Τηταος, 
απᾶ ἵπ Ἐρίτας χεβροοΒτοα]σ. ΟΕ {8656 ἐμ {ϊτὰ ΒΘΕΠΙ5 1η 6Υ6ΙΥ πα 
ΤΟΥ 1ΙΚεΙΥ {ο Ὀ6 {πΠ6 ού ποτε δύ Ῥαπ] Ῥτοροβεᾶ {ο ππίθχ (868 
Πιἰτοᾶ. ϱ. Χαχῖ.) ματ εἶπεχ οἱ ἴ]ε οὐἩεχ πο. 1Τῦ νὰ απ Ἱπροτίαπῦ 
Ρ]ασα, Ὀπ]]έ Ὁγ Απαραβίας δέου {πε Ῥα[ί]ο οἵ Αοὐαπι, απᾶ ἀετϊνῖπρ 108 
ΏΒΠΊΘ “{π6 ΟΙἱΥ οἵ Υἱοίοτγ’ ἔτοπα {Παῖ ετοηίὀ. Τ1ο 86 οὗ ἐκεῖ («ἴπετε᾽ 
ποῦ «Ἠογθ)) Ρρ]αΙπ]γ Ιπᾶ]οαίες ὑπύ ὑπ ΑΡροβί]θ πας ποὺ δὖ ΝΙοορο]ῖ5 αὖ 
ἴπο πιο οἵ υπ]ηςσ. Ὠεβρίίο {Πῖβ, {πο οοἱορηοἨ αρρεπᾶεᾶ {ο υ. 16 οὗ 
ἴπο τες, ἰοχί τεροτίς ὑπαὺ {πε Ἠρίεί]ο 88 συϊύθη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς 
Μακεδονίας (566 οτί. ποίς), ΨἩΏΙοὮ πιακοβ {Π6 Γατή]αχ παϊδίακε οὗ 1 θη01- 
{γίησ {ο ΝΙοορο]ῖ5 οὗ {Π]5 τοιβδο γη ἴπο Μαοεάοπίαην ος Τητβοῖαη 
ΟἸΤΥ οἱ {παί Π8ΠΠΘ. 

5:66 Γατίποτγ οη 9 Τΐπι, ἵν. 10, ππεγο Τήβ 15 βαὶᾷ {ο Ἠανο σοπο {ο 
Τα]πιαίῖα, ἃ πούϊοθ ΟΠ αστθες πε]] οαποισΏ ἢ {πε Ῥγεδεηπί Υεγβα 
1, 5 πο Ἠανο αβραπιεᾶ, ἴο ΝΙοορο]ίς ἴῃ Ἐρίταβ οη ἴπο ΑἸ δ δ 
αα]ῇ 15 {ο ρ]ασθ ΏΟΒΘ ΠΒΤΠΕ 15 τοοοτᾶεᾶ. Τῷ 15 ποτ αἀάϊτπς 0αί, α 
πο 5.0} ΟἸΤΥ 15 ππεη{ϊοπθᾶ αΏΥΨΠΕΤΘ 6156 ἵπ οοππεσίοη να δὲ Ῥαπ]”Β 
Ἠ1β6οΥΥ, ὑμ6 ἀείαϊ] Ίιας Πο Δρρθᾶσδῃοθ οἵ ἰταίῃ, απά 15 αχίτεπιεΙγ 
απ] αΙγ {ο Ῥε {π6 ΙπΥθηβίοη οἵ α ζοϊρετ οὗ α Ιαΐεχ αρα, πο ποτ]ᾷ Ῥε 
οατοα[α] {ο οοπΏπο Ἠ]5 α]]αβίοης5 {ο Ῥ]ασθ8 αἰτεαᾶγ αβεοοϊα{εᾶ πὰ {μα 
ΏΒΙηΘ οὗ δύ Ῥαπ]. 

Έοχ {π6 οοπβγποθίοη οὗ κέκρικα Γο]ογεᾶ Ὦγ απ Ιπῃπ]Ι{νο ορ. 1 60ο}. 
ο ο, το δ0. 

19. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὰ σπουδαίως πρόπεμψον κ.τ.λ. 
γι}, ἀῑϊίφεπεο (αρ. 2 Τῖπι. 1. 17) 86ὲ [ογωατά οι {Πιεῖγ οιγπει Ζεπας 
ἔ]ιε ἴαιυγογ απ Αγ}οΐῖο, ἐ]ιαί ποἰ]ίπᾳ πιαν ὂε υαπέΐπᾳ {ο ἔλεπι. 
με ἀπίγ οἵ ερεεᾶίηρ {ε]]ου-ΟΠτΙβΙῆ8Π5 οἨ ΠῚ 1οἩΥΠΕΥ5, οὗ βἰνίης 

Ώποπα ἃ ροοᾷ «βοπᾶ-οβ,) 8 6 δα”, 15 ο[νεη ππεηί{]οπαᾶ Ὦγ δὲ Ῥαπ]; ορ. 
ἘΏοπι. χν. 94: 1 Οοχ. χνΙ. 6, 11: 9 0905, 1. 16, απᾶ 5εθ 85ο 8 όο]μη ϐ. 
Τὸ 15, Ίη {αοί, ἃ Ῥοϊπί οὗ ΠοβρίαΠίγ, οὐ ὙΠΙΕἩ 80 ΠΙΠΕἩ βίχοβς 18 
παίττα]]γ Ἰαϊᾷ ἴῃ ὑΠ656 δατ]γ Υθ6αΤΒ οὗ {πο ΟΠατομ’ς 116. 

ΟΕ Ζοπαβ πο Ίππο ποὐῃϊηρ ΓατίΠοατ, ποὺ 6ΥεΠ ΨΠείῃετ {πο αρ]ῃοεί 
ὁ νομικός 15 Ιπεεπάθᾶ {ο ἀθβοτῖρο Ἠϊπα ας 5Κ1Π64 1ῃ Ποπιαπι οὐ Ηεῦγοιυ 
Ίαν. Πο 4οβΡε] 86 οἳ {Π6 ἴδ᾽ (Γμα]κο ν1. 90) παϊρ]η{ 6δεπα 6ο ἴδοι 
ὑπὸ Ἰαΐΐέοι Ἱπίογρτείαίίοη, Ῥαΐ ΠΟ 6 185 πο οετίαΙηίγ. Ηθ νγἃβ ΡΥ ]αΐο 
ἐγαᾶΙίοη οοιαπ{οᾶ ἴ]ο απ{]οχ οὗ αροοτγρῃα] 468 ο) Τζι». 

ΟΕ ΑΡο]]οβ, οη {πο οἴπετ Ἠαπά, γα Ἠθαχ Β6ΥΘΥΗ] {1Π168. ὨἨο 15 ἴπο 
Ἰοαχπθᾶ απά οἸοαποπί Αἰεχαπάτίαη Ποπ 6 πα (Λοΐς αν]. 24) αὐ 
Ἐρ]μεδαβ τοοθίνίηςσ Ἰηβίτασίίοη ἴχοπι Ῥτϊβοῖ]]α απά Ααπα, απᾶ {ο 
Ῥτοσθθάῖηα {ο ΟοτΙπίἩ, Ὑετο 811 ἴοο ΒΟΟΠ ῬαΣῦ6Ρ Άχοβ6 ο]αϊπηῖησ 
γοβροςνα]Ιγ ΑΡρο]οβ απᾶ Ῥαπ] ας πεί Ιεπάςτ (1 ον. ΠΠ. 4 ἄο.). 
ΤΘΤΟΠΙΘ ΒοοοϊιΏίβ {ΟΥ πο ῬΙΘβΘΠΟΘ οὗ ΑΡΟΙΙΟΡ ἴπ Οτείθ ὮΥ βαρροβίπς 
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ἐλαί Ἠο πᾶ τοβτοᾶ Εμ πον απ] ιο πΠΊΏΡΡΥ οοΠ{ΤΥΟΥΘΥΡΙ6Θ8 ΒΠΠΟἨΠΡ 
ἴπο Οοτἰπ{μίαης ϱΠοπ]ᾶ ανα ἀῑεά οαῦ. Βαὺ {Πἰ5 15. ποὺ ἃ Ῥγοβββ]θ 
αοοοαηί οἳ {πο πια{{οΥ. 

14 ΕἾΝΑΙ, 6ΟΠΒΑΡαΕ το ΤῊΝ ΟΠΗΠΙΘΤΙΑΝΘ Ατ ΟΠΕΤΕ, 

14. µανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι. 
Απᾶ εί οὐ Ώεορίε αἴδο, 5ο. ἴἶιο ΟἨπΙβθίαπ Ῥτείητεη αὖ Οτείθ, ἴεαγι 
ἰο πιαἰπίαίπ φοοᾷ υογ]. ΑΙποαρη πο Ἰούθου 15 ῥρτϊπιατΙ]γ [οι ΤΊ8, 
γοὺ 16 8150 85 ποτᾶς οἳ οοιηβε] ΓοΥ Ἠΐ5 Βοοκ. Έτοβαβ]γ α Ιοίζαι 116 
ἐΠῖς που Ὦο τοβᾶ αἰοπά ν]θη πο Ῥτοίηται Ίο αββεπιρ]εᾶ {οΥ 
Ῥαῦ]ο πποτβΗΙΡ. 

ἘΟΣ καλῶν ἔργων προΐστασθαι 586 ΟἹ υ. 8 8φοτο; ΠΕΙῸ 1ὖ 15 ἀῑταοῦ]γ 
οοπηροίοα 1} πα {ο]]ους, νίπ: 

εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι, ΚΟΥ πιεοθββαγ/ 14668, 
ἐμαὶ ἴ]ιει ὃ6 πιο πε ιιῖ. πε ἀεβη]ίο δυο 16 τάς 15 βἰσηϊβοαηί, νἱζ. 
Ρο] ΏΘΟΘΡΡΑΥΥ τι565 δ 5 πιαΥ Ῥτγεβεηπ{ 6Πεπηρε]νος {ΤΟΠ 61ππθ {ο {1πΠ]θ. 

Έου χρεία ορ. ΕΗ. Ἱν. 28: ἘΠΙΙ. ἵν. 16: απᾷ ἴου ἄκαρπος ΟΡ. 
1 σος. κίν. 14. 

156. ΡΑΙΙὉΤΑΤΙΟΝΡ. 

16. ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες. Αἰ ἰ]ιαί αγε ιοζἴ]ι πιε 5αἴιῖε 
{πεθ. 

Τ]ϊς εχαοῦ {ογπι οὗ βα]πίαίίοη 15 ποῦ τιϑθα εἰδαπ]πετο Ὦν δὺ Ῥαπ] 
((ποιρ] ορ. 2 Τί. ἵν. 91), ΒΟ. ασαϊη ΤΥ Ῥο πχρθᾶ 88 ἃ ροϊηῦ ἴη 
{ανοιχ οὗ {πο ϱεπΆπΙπεηθβς οὗ {πε Ιαἱζετ, ἃ {οΥςβεΓ πού Ῥοεϊπρ 1ΚεΙΥ {ο 
1πίχοᾶαςσο αη{αΏΙ αγ [θβ/1ΥΘΒ. 

ΟΡ. ἄα1. 1. 9, οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί; 1ὖ 15 οΥ ἢ τεππατίηρ ἰπαί 
σύν 15. ποῦ οποθ Γοππᾶ (68Υ6 1π οοπιροβίθοἩ) 1Π {πο Ῥαβίοτα] Ἡρίβί]6Ε, 
105 Ῥ]αος Ῥοεϊηρ α1παγς βαρρ]εᾶ Ὦγ µετά]. 

ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Φαϊιία ἴ]ιεπι ἐ]ιαί ἴουο 118 
ἔπ αἰ. ἐν πίστει ΒΘΕΠΙ5 ἴο Ῥο αβεᾶ 85 ἂὖ 1 Τϊτπ. 1. 2, υΠεῖγ πίστις 
Ῥαϊπσ ας ΙΤ χορ ἴπο Ῥοπά πΠίοα παπί Ῥατπ]ὶ απᾶ {π Οτείαπ 
ΟµτΙβΕΙαΠΡ. 

ΒΕΝΕΡΙΟΤΙΟΝ. 

ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. ΊΤ]ιε ἄγαςθ, 56. οἳ ο Τιοτᾷ, δ6 τυ}. Ίῇοιι 
αἲ. ΤΠϊβ 15 {π6 σημεῖον ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ (2 Τη688. ΠΠ. 17). Β6ε ὁ 
1 Τΐπι, τι. 91. 

1 Τῇ ΊϊΚκο ΠΠΑΠΠΟΥ, σύν ἵδ νοτΥ ΤΆ] ἴῃ δῦ 1ο”5 ἄοβΡεΙ, Δ Πα ποθνοχ οοσῦς ἴῃ 
Ἠ18 ἘΠ ΙΒΌ]65 ΟΥ ἴῃ ὕΠ6 ΑΡΟΟΒΙΥΡΡΟ. 
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ΙΝΡΗΕΝΧ αΠπΑΕΟΙΤΑΤΙ5. 

Ὑγογᾶβ πιαγχκεᾷ ἢ ατα ῬοσιΠαχ ἴῃ Ν.Τ, {ο ἴπο Ῥαρίοτα] ΠΡρ. 
--------- τε ποῦ [οαπᾶ τη {Π6 ΤΙΣΧ.Ι 

Τ 816 ποῦ ΙΠ ΑἨΠΥ οἴμοχ οὗ {πο Ῥαπ]ϊπο ἘΡΡ. 
---------- 8 ατα ρεοιι]ατ ἴῃ Ν.Τ. {ο 16 Ῥαι]πο Ἠρρ. 

Ἀγἀγαθοεργεῖν, 1 ΤΊ. γἱ. 18 
ἀγάπη, 1 ΤΊ. 1. ὅ ὅσο. 
ἁγιάζειν, 1 Τῖπι. ἴν. δ; 2 Τῖπι, 
1 αὖ : 

ἁγιασμός, 1 Τῖπι. 11. 15 
Ἁάγνεία, 1 ΤΊΤΩ. ἴγ. 19, ν. 2 
ἁγνός, 1 Τιπι. γ. 252: Τη. Ἡ. ὅ 
χάγωγή, 2 Τιπι. 111. 10 
ἀγωνίζεσθαι, 1 Τίπα. ἵν. 10, νι. 19; 

Ὁ Τα αν. 7 
"Γἀδηλότης, 1 Τάπι. νι. 17 
ξἀδιάλειπτος, 2 ΤΊ, 1. 8: Ἡοπῃ. 

πχ. ᾳ 

ἀδόκιμος, 2 Τπι. τ, 8: Τι, ἢ, 
16 

ξἀθανασία, 1 ΤΊτη. νι. 16: 1 ὅοτ, 
χν. 54 

ἀθετεῖν, 1 ΤΊ. ν. 19 
Ἀγάθλεῖν, 2 Τιπι. 11. ὅ 
Ἀαϊδώς, 1 τα. 11; 9 
Ἀαἱρετικός, ΤΊ. 111. 10 
Ἀγαἰσχροκερδής, 1 ἜΤίπ. 11]. 8: 
ΙΒ 1. Ὁ ορ. 1 ροι Ὁ 

ξαἰσχρός, ΤΙ. 1. 11 
παπί ο οι ἃ, ο αλ. τή. 

18 
αἰχμαλωτίζειν, 2 Τίπι. 111. ϐ 
Ἀάκαίρως, 2 ΤΠ, Ἱν. 9 
Ἑάκατάγνωστος, ΤΙ{. 11. 8; 9 Μαοο. 

ἵν. 47 οΠΙΥ 
"ἀκρατής, 2 ΤΊ, 11. 8 
ξάλαζών, 2 ΤΊ. 111. 2. ; Βοτη. 1, 

30 

ἙἈἄλλως, 1 Τϊπι. ν. 96 
ξἀάλοᾷν, 1 Τΐπι. ν. 16: 1 Όου, 15. 

9, 10 (τοπι Ώειῦ. κχν. 4) 
ἅλυσις, 2 ΤΊ. 1. 16 
ἈΓᾶμαχος, 1 Τίπι. τα. ὃς Τα, 11. 9 
χἀμελεῖν, 1 Τῖπι. ἵν. 14 
Ἀάμοιβή, 1 Τίπι. ν. 4 
ἀνάγνωσις, 1 Τῖπι. 1ν. 18 
Ἀάναζωπυρεῖν, 2 Τίτη. 1. ϐ 
Ἰβανακαίνωσις, ΤΊ. 11. ὅ; Ἡοπι. 
πα 

Ἀγάνάλυσι, 2 ΤΊ. 
2 Μπους. τχ 1 

ἀναμιμνήσκειν, 2 Τη. Ἱ. 6 
"Ἰάνανήφει, 2 πα. τι 296 
ἀναστρέφειν, 1 πῆ ΤΠ, 15 
ἀναστροφή, Ἱ πα πε σα 
"ἀνατρέπειν, 2 Τϊπι. 11]. 18: ΤΗ. 

1. 11 
Χάναψύχειν, 2 Τϊπι, 1. 16. Ο}. 

ἀνάψυξις, Λος 111. 19 
Ἀγάνδραποδιστής, 1 Τϊπι. 1. 10 
"ἀνδροφόνος, 1 Τϊπη. 1. 9; 2 Μασο. 

ΙΧ. 28 ΟΠΙΥ 
ξάνέγκλητος, 1 Τιπι, 11. 10: Τα0. 

1. ο Ἱ 
ο τε, 2 Τιπι, Ἡ, 94 
Ἅγἀνεπαίσχυντος, 2 Τϊπη. 11. 15 
ἈΓάνεπίλημπτος, 1 ΤΊ. 11]. 9, ν. 7, 

νι. 14 
ἀνέχεσθαι, 2 ΤΊη. Ἱν. 8 
Ἀανήμερος, ἃ Τΐπι, 111. 8 
ἀνθιστάναι, 2 ΤΊτη. ΠΠ. 8, 

1ν. ο «68: 

1ν. 15 

1 Νο ποσο 18 {ακοή ἵπ {18 Ιπᾶοχ οὐ {ιο οσο γοπςο ο ννονᾶς ἢν {Π6 νογςίοπΒ 
οὗ Ααιῑ]α, ΒΥΠΗΠΗΛΟἨΙ5, ζο, 
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ἀνόητος, 1 Τϊπα. νι. 9: Τι, 11, ὃ 
Ἰάνοια, 2 Τίτη, 111. 95 Τµι]κο νι. 11 
ἀνομία, ΤΊ. 11. 14 
ἄνομος, 1 Τΐπη. 1.9 
Ἀάγόσιος 1 Τη, Ἱ. 9: 9. ΠῚ 

πι, 2 
ἀντέχεσθαι, ΤΙ. 1. 9 
Ἀγάντιδιατίθεσθαι, ἃ Τίπι, 11. 25 
Ἁγάντίθεσις, 1 Τϊπι. γι. 90 
ἀντίκεισθαι, 1 Ταπι. 1. 10, ν. 14 
Ἰάντιλαμβάνεσθαι, 1 Τϊπι. νι. 2: 

Ἱωπ]κο Ἱ. ὅδ- Δ, αχ. 80 
ἀντιλέγειν, ΤΙ. 1. 9, 11. 9 
Ἁἀντίλυτρον, 1 Τΐπι, 1, 6: ΟΡ. 

Μαΐζ. αχ. 28 
ἀνυπόκριτος, 1 Τί. 1. δ; 2 ΤΊ. 

το ὦ 
ἸΠἀνυπότακτος, 1 Τϊπα. 1. 9: ΤΊ. 

1.6, 10: Ηεῦτ, 11. 8; ορ. Ώοπι, 
χα 4. ἃ 

Ἰάνωφελής, ΤΙΝ. 111. 9: Ἠεῦτ, νΙ]. 
18 

“ἀπαίδευτος, 2 Ταπι. 11. 28 
ἀπέραντος, 1 Τΐπι. 1. 4 
ἀπέχεσθαι, 1 Τίτα. ἵν. 8 
ἀπιστεῖν, 2 ΤΊτη. 11. 18: ἀπιστία, 

1 πῆ Ἱ. 19: ἄπιστος, 1 Τΐπῃ. 
τισ 1 ο τσ 

ἈΓάπόβλητος, 1 Τΐπι, ἵν. 4 
Ἀ]ἀπόδεκτος, 1 Τίπαι, Ἡ. 8, ν. 4 
ἈΓἀποδοχή, 1 Ταπι. 1. 156, ἵν. 9 
Ἀάποθησαυρίζειν, 1 ΤΊ, νι. 19 
Ἰ ἀπόλαυσις, 1 ἜΤ. νι. 11: Ἠοῦχ, 

ΧΙ. 26 
Ἰάπολείπειν, 2 Τϊπι. Ἱν. 18, 20 : 

ται, 1. ὅ 
ἀπολογία, 2. Τϊπα. 1ν. 16 
Χάποπλανᾳν, 1 ΤΊ. νἱ. 10: Ματ]ς 

ΧΙ]. 292 
ἀποστερεῖν, 1 Τϊπι. γι. ὅ 
ἀποστρέφειν, 2 Τίτι. 1. 15, ἷν. 4: 

τι. 1. 14 
ἀποτόμως, ΤΙ{. 1. 195: 2 ΟΟΥ, ΧΙ]. 

10 
"ἀποτρέπειν, 2 Τΐπι. 111. ὅ 
Ἀγάπρόσιτος, 1 Τϊπα. νι. 16 
ἀπωθεῖν, 1 ΤΊ. 1. 19 
ἀπώλεια, 1 ΤΊ. γνἱ. 9 
Ἐάργας, 1 Τπι. ν. 19: Τα. 1. 19 
}ἀργυροῦς, 2 Τϊπι. 11. 20 

τὃς 

Τάἀρνεῖσθαι, 1 Τίπα. ν. 8; 2 ΤΊ. 
ΠΡ 2 19: παρα πι πο 
1 15 

Ἰϑαρσενοκοίτης, 1 ΤΊ. 1.10; 1 σον. 
γι. 9 

ἈΓἄρτιος, 2 Τπα. 111. 17 
ἀσέβεια, 2 Τϊπι. Ἡ. 16: Τι. 1|- 

19 
ἀσεβής, 1 Τϊπα. 1. 9 
Ἐἄσπιλος, 1 ΤΊΤΩ.. νι. 1: 758. 1. 
ἦν ὁ Γεο 19... Θὲ Ῥου- οἱ. 
14 ; 

Ἀ{ἄσπονδος, 2 ΤΊΤΩ. 111, 8 
ξἄστοργος, 2 Τϊπι. 111]. 8; Ῥοηπῃ, 1. 

81 
Χάστοχεῖν, 1 ἘΠῚ 1 6, νὰ 91: 

2 Τϊπι, Ἡ. 18 
ἀσωτία, Τιῦ. 1. 6 
ξάἀτιμία, 2 Ππ τῆς 1. 90 
αὐθάδης, 3 Ῥεέ. Ἡ, 10: ΤΙ, 1, 7 
ἈΓαὐθεντεῖν, 1 ΤΊχη. 11. 12 ! 
Τϑ αὐτάρκεια, 1 Τῖπα. νι. ὁ ; 2 Οοτ. 

ΙΧ. 8 : 
ἉΓαὐτοκατάκριτος, ΤΊ. 111, 11 
ξαφθαρσία, 2 ΤΊ. 1. 10 
ἄφθαρτος, 1 πα. 1. 17 
Ἀαάφθορία, ΤΙ0. 11. 7 
Σξαφιλάγαθος, 2 'ΤΊΠ), ΠΠ. 8 
ΤΠ φιλάργυρος, 1 Τ{Π1, 111, 8; ΗΘΡΥ. 

ΧΙ: 
δϑαφορμή, 1 Τϊπι, ν. 14 
ἀχάριστος, 2 ΤΊ. 11. 2; Τακο 

νι. 8 
Ἀάψευδής, Τιῦ. 1. 9 

βαθμός, 1 Τα. ΤΠ. 19 
βαρεῖσθαι, 1 ἜΤϊπα. ν. 16 
βδελυκτός, Τ19. 1. 16 
Ἰβέβηλος, 1 Τίπῃ. 1. 9, ἵν. 7, νἱ. 20: 

2 Τϊπι. Π. 16: Ἠοῦρν. κ. 16 
Ἀβέλτιον, 2 Τῖπι. 1. 18 
αβίος 1. πὴ: α, ο ο πας τῇ 4 
Ἀβλαβερός, 1 Τϊπι. ν]. 9 
βλασφημεῖν, 1 Ἔϊπι. 1. 20, νἱ. 1; 

τη, 11. ὅ, 11, 2: βλασφημία, 
1 ΤΊ. γι. 4; βλάσφημος, 1 Τίπη. 
1 19: Ὁ πα, 1. 9 

Ἱ βραδύνειν, 1 Τΐπι, 111. 15: 9 Ῥεΐ, 
11. 9 

βρέφος, 2 Τίμα. 111. 15 
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βρῶμα, 1 Τῖπι. ἵν. 8 
Ἰβυθίζειν, 1 ΤΊγη. νἱ. 9: Τιῦκο ν. 7; 

2 Μαοο. χΧΙϊ. 4 ΟΠΙΥ 

]γάγγραινα, 2 ΤΊ. 1]. 17 
γενεαλογία, 1 Τίτη. 1. 4; Τι, 

11. 9 
Τ᾽ γεωργός, 2 ΤΊγη. 11. 6 
Ε γνήσιος, 1 Τῖπα. 1. 2: Τι. 1. 4 
ἈἸγόης, 2 ΤΊ. 11. 19 
γράμμα, 2 Τϊπι. 11. 15 
Ἀγγραώδης, 1 Τϊπα. 1ν. 7 
α γυμνάζειν, 1 Τϊπα. ἵν. 7; ἨΠεῦχ. 
τα πι 11: 2: Ῥοι αι, ΠΣ 
2 Μαοο. χ. 15 οη]γ 

Ἀγυμνασία, 1 Τϊτπι. 1ν. 8 
Ἀγυναικάριον, 2 ΤΊ. 1Π. 6 

δέησις, 1 Τάπῃ, 1. 1, ν. δ; 2 Τῖτη. 
.- 

Ἀδειλία, 2 Τϊπι. 1:7 
δέσµιος, 2 Τϊπα. 1. 8 
δεσπότης, 1 ΤΊΤΩ. νι. 1, 2: 2 Τατ. 

Π. 21: Τα. 1. 9 
Ἀδιαβεβαιοῦσθαι, 1 Ταπα. 1. 7; ΤΊ. 

111. 8 
διάβολος, 1 πη 11. 6, ὦ, 11: 

ο πα ἢ: 96. πὶ. ον δια, 8 
Ἀδιάγειν, 1 Ττα. 11. 2; Τὸ. 11. 8 
 διακονεῖν, 1 Τὰ. 1. 10, 18: 

2 Ταπι. 1. 18 (ποὺ ἴῃ ΤΗ1β) 
διακονία, 1 Τίτη, 1. 19: 2 Τη. 1ν. 

5, 11: διάκονος, 1 Τϊπα. π. 8, 12, 
ἵν. ὁ (ποῦ ἴῃ Τ1118) 

διαλογισμός, 1 Τϊπι. 11. 8 
διαμαρτύρεσθαι, 1 ἜΤϊπι. γν. 21; 

2 πι. Ἡ. 14, νι. (1 ΤὴεςΒ, 
Ἱν. 6 οἩΙγ οίΠεγ Ῥ]αςο ἴῃ Ἐ.) 

ἈΓδιαπαρατριβή, 1 Τϊπι. γἱ. ὅ 
Ἀδιατροφή, 1 Τϊπα, γι. 8 
Ἀ].διδακτικός, 1 Τίπα. 111. 2; 2 Τϊπῃ, 

11. 24 
διδασκαλία, 1 ΤΊτη. 1. 10 (ΠΘΥ6 

566 ποίε) 
διδαχή, 2 ΤΊτη, ἵν. 2: Τα. 1. 9 
δικαιοῦν, 1 Τιπα. ΠΠ. 16: Τα0. 111. 7 
Ἀ}δίλογος, 1 Τάπα. 11], 8 
αδιπλοῦς, 1 ΤΊ. ν. 17 
διωγμός, 2 Τη. 11]. 11 
Ἀγδιώκτης, 1 Τίτη. 1. 18 

1ΝΡΕΗΧ σ ΝΑ ΟΖΤΑΤΙΊΙ5. 

δοκιμάζειν, 1 ΤΊτη. 11]. 10 
δόκιμος, 2 ΤΊτη. Ἡ. 15 
δρόμος, 2 Τίπι. ἰν. 7; Δοῦς χΙ], 

25, Χχ. 24 
ἐδυνάστης, 1 Τϊπι. νι. 15: Τιακο 

Ἱ. 52; Λος νι. 27 

ἐγκαταλείπειν, 2 Τϊτη. ἵν. 10, 16 
Ἀἐγκρατής, ΤΙ. 1. 8 
Ἀγἑδραίωμα, 1 Τί. 1. 16 
}εἰσφέρειν, 1 Τἶπα. γἱ. 7; Δοεΐς αν. 

20 
Ἀξκγονον, 1 Τϊπι. ν. 4 
Ἀξκδηλος, 2 Τΐπα. 111. 9 
αᾖΓἐκζήτησις, 1 ΤΊτη. 1, 4 
ξἐκκαθαίρειν, 2 ΤΙ, 11. 21 - 1 ΟοΥ. 
νι 

ἐκλεκτός, 1 Τίτα. ν. οἱ: 2 Τίπι. Ἡ. 
1ος τας 1 

Ἀἐκστρέφεσθαι, ΤΙ{. 111]. 11 
ἐκτρέπεσθαι, 1 Τϊπα. 1. 0, ν. 15, 

πι, οὐ. 2 Ὅπα, ἵν. 4:- εις, 
ΧΙ]. 19 

ἐκφέρειν, 1 ΤΊ. νι. 7 
ἐκχέειν, Τιῦ. 11. 6 
Ἀξλαττο», 1 Τϊπι, τ. 9 
Ἀἐλεγμός, 2 Τϊΐπι. 111. 16 
ἐλέγχειν, 1 Τῖπι. ν. 20: 2 ΤΊ. 

ἵν. ας, ση 1 0 15. ἃρ τς 
}ἐμπίπτειν, 1 ΤΊΤΩΙ. 11. 6, 7, νι. 9 
Ἱέμπλέκειν, ἃ Τΐπι. 11. 4: 2 ῬοΙ. 

:. 20 
ἐνδυναμοῦν, 1 ΤΊτη. 1. 12: 2 Τϊπῃ, 

11. τἱν ἀνε [ἢ 
Χἐνδύνειν, 2 Τϊΐπα. ΠΠ, 6 
Εἐνοικεῖν, 2 Τῖπι. 1. ὅ, 14 
Ἀξντευξις, 1 ἜΤιπι. αἱ. 1, 1ν. ὅ; 

2 Μαοο. 1ν. 8 οη]γ 
ἐντρέπειν, ΤΙ. 11. 8 
Ἀγ ἐντρέφεσθαι, 1 Ἔϊπα. ἵν. ϐ 
4 ἐξαρτίζειν, 2 Τϊτα. 111. 17; Λοίβ 

ΧχΧΙ. ὅ 
ἐπαγγελία, 1 Τῖπι. ἵν. 8; 2 ΤΊ. 

1.1 
ἐπαγγέλλεσθαι, 1 Τίπα. 11. 10, νἱ. 

91. τη ν. 9 
Ἱ ἐπακολουθεῖν, 1 Τϊπα. ν. 10, 24 
Ἀἐπανόρθωσις, 2 Τΐπα. 111. 10 
"ἐπαρκεῖν, 1 Τϊπι. ν. 10, 16 
ἐπέχειν, 1 Τϊπα. ἵν. 10 
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ἐπιγινώσκειν, 1 Τἶτα. 1ν. ὃ 

ἐπίγνωσις, 1 πα, 11. 4; 2 ΤΙΠι, 
απ ου αἰ: π. εν. ι 

Ἀπ ἐπιδιορθοῦν, ΤΊ. 1. ὅ 
ἐπιεικής, 1 Τίτα. 11]. 8; ΤΊ, ΠΙ, 2; 

Ῥμ]]. 1. ὅ; ορ. 2 σου. σ. 1 

Σἐπίθεσις, 1 Τίμα. ἴν. 14; 2 ΤΊτη. 

1. 6: Αοΐς νι]. 18; Ἠευτ. νἱ. 2 

ἐπιθυμία, 1 Τίτη. σι. 9; 2 ΤΊτη. 

1, 99, ΠΠ. 6, ἵν. 9: ΤΠ. Π. 12, 

ἘΠ 9 
Γἐπιλαμβάνεσθαι, 1 ΤΊπι. νἱ. 12, 19 

ἢ ἐπιμελεῖσθαι, 1 Τϊπα. 111. 5; ΤᾺ Κ8 

τ 94 95 Ὁ 
Ἀἐπίορκος, 1 πι. 1. 10: ορ. Μαϊῦ. 

γ. 99 
Ἐϊἐπιπλήττειν, 1 Τῖπα. τ. 1; ΟΡ. 

9 Μαοο. νι. 88 
ἐπιποθεῖν, ἃ Τίτη. 1. 4 

ἐἐπισκοπή, 1 Τίτη. 11. 1 

ἐπίσκοπος, 1 Ταπι. 11. 2; Τϊ0. 1. Ἱ 

Ὑἐπίστασθαι, 1 Τίτη. ΥἹἱ. 4 

Χ ἐπιστομίζειν, Το. Ἱ. 11 (οτε 

566 ποίε) 
αγ ἐπισωρεύειν, 2 Τη. ἵν 5 

Εἐπιταγή, 1 Τα. 1. 1; ΤΊ. 1.5 

11... 15 
Ἰἐπιτιθέναι, 1 Τϊπα. Υ. 22 

τἐπιτιμᾷν, 2 Τίτη. 1Υ. 2 
ἐπιτρέπειν, 1 ΤΊπη. 11. 12 

Σἐπιφαίνειν, ΤΙ6. 11. 11, 1Π. 4; 

Τιακο 1. το; Δοίβ χχν. 20 

βἐπιφάνεια, 1 Τίτα. γἱ. 14 (ΘΥΘ 
566. ποίθ) ὥσο. 

ἐπουράνιος, 2 Τϊπα. 1ν. 18 
βέρις, 1 Τίπι. τι. 4; “ΤΊ. 111. ὃ 

ἈΠ ἑτεροδιδασκαλεῖν, 1 Τίμα. 1. 8, 

ντ]. ὃ 
χεὐαγγελιστής, 2 Τϊπι. ἵν. ὅ 
Γεὐεργεσία, 1 Τϊπι. γι. 2” ΑοῖΒ 

1. 9 
Σεὐκαίρως, 2 Τίπη. Ἰν. 2; Ματ] 

πὶν. 11; ορ. 1 Οο5. χσι. 12 
ἈΠ εὐμετάδοτος, 1 Τϊπι. γι. 18 
Γεὐσέβεια, 1 Τϊπα. 11. 2 (ὙΠΘΥΘ 560 

ποίθ) ἄσο. 
Γεὐσεβεῖν, 1 Τίτα. ν. 4; Λοῖς Χν]]. 

25 
Χεὐσεβῶς, 2 Τίνα. 11. 12; πι, 11. 

12 
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εὐχαριστία, 1 Τ1πῃ. 1 ἰν 5.8 

βεὔχρηστος, 2 Τϊπι. 11. 21, 1Υ. 11 

Τῇ ζήτησις, 1 Ταν νἱ. 4; 2 ΤΊπῃ. 

τ ο πι π|ῖ. 9 
Ἐζωγρεῖν, 2 Τίτη. 11. 26: Ίωτικε ν. 10 

Ἐζωογονεῖν, 1 Τϊπι. νἱ. 15: Τια]κα 

χυῖ!. 88; Αοΐς ν. 19 οΠΙΥ 

γἡδονή, ΤΙ0. ΠΠ. 8 
Χμ ἤπιος, 2 Ταπα. 11. 24 
κήρεμος, 1 Τίπι. 11. 2 
Τὴσύχιος, 1 Τιμη. 15.9.9 1 Εοἴ, 

111, 4 

ἈΕρεόπνευστος, 2 Τίτη. 11. 16 

Χρεοσέβεια, 1 Τίγα. 11. 10 
θηρίον, ΤΊῦ. 1. 12 
θλίβειν, 1 Τϊπι. ν. 10 

ἴδιος, 1 Τίτα. 11. 6 ὥο.; (Υ6υ} οἵνεῃ 

ἴῃ Ῥαπ]: 15 ὑϊπι68 ἴῃ 1 Οογ.) 

ἈἹεροπρεπής, Τ{. Ἡ. 8 
δἱερός, 2 Τϊπι. ΠΠ. 165 1 0οΥ. ἰχ. 

15 
Ἠἱματισμός, 1 Ταπα. 11. 9 
κ} ]ουδαϊκός, Τὺ. 1. 14: οΡ. αι]. 

1. 14 

καθαρίζειν, Τ{. 11. 14 

καθαρός, 1 Ταπι. 1. ὅ, 11. 9: 3 Τίτη. 

ας ᾱ αι δα. ης τ. 16: Ἱσπη: 

χὶν. 20 
κακία, Τιῦ. 11. ὃ 

Ἑκακοπαθεῖν, 2 Τϊπι. Ἡ. 9, 1Υ. ὅ; 

985. ν. 18 
κακούργος, 2 Τίμα. 11. 9; Τὰ ΚΘ 

αχηΐ 59. .39. 80 
Ἀλκαλοδιδάσκαλος, Τιῦ. 11. ὃ 

καλός, 1 Τα. 1. 8 (ἹΏΘΥΘ 566 

ποίθ) 
Ἀκαταλέγεσθαι, 1 Τα. ν. 9 

καταργεῖν, 2 πι. 1. 10 (24 ἤπιεβ 

1η Ῥατπ]) 
κατάστημα, Τὺ. 11. 8 
Ἀκαταστολή, 1 Τίτη. 11. 9 

ΧΗ κατάστρηνιάζειν, 1 Τϊπα. ν. 11 

Ἀκαταστροφή, 2 Τϊπα. 11. 14 

Ἀκαταφθείρειν, 2 ΤΙπι. 111. 8 

καταφρονεῖν, 1 Τίμα. ἵν. 12, νἱ. 2 
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ἸΓκατηγορία, 1 Τϊπη. ν. 19: ΤΊ, 
1. 6. ΟΡ. Ἠοπ. τἰ 15 

Ἀγκαυστηριάζεσθαι, 1 Τϊπι. ἵν. 2 
"Ὑκενοφωνία, 1 ΤΩ. γἱ. 20; 

2 ΠΡΊχα ΤΣ 16 
Ἰδικέρδος, ΤΙ. 1. 11; ΡΠΙΙ. 1. οἱ, 
ἢ 

κήρυγμα, 2 Τϊπα. ἰν. 17; Τὸ. 1. 8 
ἘΠ ΧΉΡΙΣ ἘΠ ρα “5:09. Τίπι. 1. 

11: 2 Ραι. αἰ ὅ 
κηρύσσειν, 1 ΤΊτη. ΠΠ. 10; 2 Τη. 

ἵν. 2 
κληρονόμος, ΤΙ. 11. 7 
κλῆσις, 2 ΤΊ. Ἱ. 9 
Ἀγκνήθειν, 2 ΤΊγα. ἵν. 8 
κοινωνεῖν, 1 Τίτι. ν. 22 
Ἀγκοινωνικός, 1 ΤΊΤη. νι. 18 
κοκ», 1 πα, αν. 10, τᾶ: 117: 

2 Τάπι, Ἡ. 6 
κοσμεῖν, 1 Ταπα. Ἡ. 9: Τη, Ἡ, 10 
ΤΊ κοσμικός, ΤΙ{. 11. 12: Ηεῦτ. ἰχ. 1 
"γκόσμιος 1 π΄ 1. 9, 11. 2 
κόσμος, ΠῚ τη: Ἴ- 15. 1 ΠΟ ὙΠ 
κρίμα, 1 Τη. ΠΠ. 6, γ. 12 
κρίσις, 1 Τήπι. ν. 24: 2 Τ]1εβ8. Ἱ. Ὁ 
κριτής, 2 Τ1πα. 1ν. 8, ΟΡ. Λος 

χχὶν. 10 
κτίζειν, 1 Τάπα. 1ν. ὃ 
Ἱκτίσμα, 1 Τϊπι. Ἱν. 4 
κυριεύειν, 1 Τϊτα. γι. 15 

λαός, ΤΙ. 1. 14 
λατρεύειν, 2 Τῖπι. 1. 8 
Τλείπειν, ΤῊ. 1. ὄ, 11. 19 
λογίζεσθαι, 2 ΤΊτα. 1ν. 16 
Ἀλογομαχεῖν, 2 ΤΩ. 1. 14 
Ἀγλογομαχία, 1 Τῖπα. νἱ. 4 
Ἰλοιδορία, 1 Τϊπα. Υ. 14; 1 Ῥοί. 

1π, 9 
λοιπόν, 2 Ταπα. ἵν. 8 
ξλουτρό», ΤΙ. ΠΠ, δ; ΕΡΗ. ν. 26 
άλυτροῦν, Τ10. 11. 14 

μακάριος, 1 Τα, 1. 11, νι. 15: 
τι, . 19 

μακροθυμία, 1 Τ]πη. 1. 16: 2 Τίπι, 
11. 10, 1ν. 2 

Ἁμάμμη, 2 Τη, 1, ὅ 
ΤΊ μαργαρίτης, 1 πα, 1, 9 

1ΝΡΗΧ σ ΝΑ ΟΙΤΑΤΙΊ5. 

ἁμαρτυρία, 1 Τίτη. 111. 7; ΤΙ. 1. 
19: ορ. Αοῦβ χχὶϊ. 18 

μαρτύριον, 1 ΤΠ ὴπὸ: 1. 6: 2 Τίπι. 
ΞΘ 

χάρέϊε: 1 ΠῚ τη σ πο μα 
"σα, Ἡ. 8 

Ἁματαιολογία, 1 Τάπα. 1. ϐ 
Ἀματαιολόγος, ΤΙ0. 1. 10 
μάχεσθαι, 2 Τῖπι. 11. 24 
μάχη; 2 Τίπι, Ἡ. ο: Τι. 11, 9: 

2 Οογ. νΙ. ὅ; 88. 10:0}: ΠῚ 
Ἐμελετᾷν, 1 Τϊπι. Ἱν. 15: Αοΐὶς 

Ἱν. 256 
ἈἘμεμβράνα, 2 Τϊπι. ἵν. 19 
ο μέντοι, ἃ Τῖπι. Ἡ. 19 
μεσίτης, 1 Τΐπι. 11. δ; α]. ΠΠ. 

19: Ἠεῦγ. ΥἹἱῖϊ. 6 ἅο. 
μεταλαμβάνειν, 2 ΤΊ. 1]. 6; 6Ρ. 

Αοΐβ χχν. 88, 84 
ἘΠ μετάλημψις, 1 Τίτη. Ισ. 8 
"μηδέποτε, 2. χη τ: ἢ 

μήποτε, 2 Τΐπα. 11, 256 
ὙὙ μητρολῴας, 1 1 4; 9 
Ἔμιαίνειν, Τιῦ. 1. 15 
Βµνεία, 2 Τί. 1. 8 
ἈΓμονοῦσθαι, 1 ΤΊ. τ. ὅ 
Ἰδμόρφωσι, 2 ΤΠ. 11. ὅ; Βοπι. 

1. 20 
άμῦθος, 1 Τιπι. 1. 4, ἵν. 1: 9 Τίπι, 

1ν. 4, ΠῚ: 14: 3 Ῥαι. 1. 16 
μυστήριον, 1 Τϊπι. 111. 9, 16 

Ἰδναυαγεῖν, 1 Τΐπι. 1. 19: 2 ΟοΥ. 
ΧΙ. 2ὅ 

νεότης, 1 πι. ἵν. 12, υαί ερ. 
Αοΐς χχυϊ. 4 

Ἐνεόφυτος, τα πα ο 
Ἀνεωτερικός», 2 Τἶτη. 11. 22 
ο. 1 Τὰ. 11.9, 11: Τι, 

Π, 
ας 2 Τϊπι. ΝΣ Ὁ 
Ἐνίπτειν, 1 Τι. ν. 10 
1νομή, 2 Τϊτα. τι. 17: ᾖομπ κ. 9 
νομίζειν, 1 Τ1πα. νι. δ; 1 ΟΟΥ. νι], 

οὐ, 86 
Ἱνομικός, ΤΙ. 11]. 

να. 80 ἄο. 
Ἀνομίμως, 1 Ἴ τα, 1. 8: 9 ΤΊΡΑ Ἷ ὅ 
ΔΊνομοδιδάσκαλος, 1 ΤΠ. 1, 7; 
Λος ν, 84: 116 ν, 17 

9, 15: Τιῦῖκο 
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Ἀγοσεῖν, 1 ΤΊ. νι. 4 
ανοσφίζεσθαι, 'τῦ. 11. 10: Λος ν. 

θνουθεσία, Π]ε. ΠΠ. 10 
νοῦς, 1 Τϊτη. νι. 6; 2 Τϊπι, 11, 8; 

ηἠε, 1, 16 

ἈΤξενοδοχεῖν, 1 Τὴ. ν. 10 
ἀξύλινος, 2 ΠῚ. 11. 20: ἴον. ἰχ. 

20 

ϑόδύνη, 1 Τιπι. νι. 10: Ῥοπῃ. ἰχ. 2 
δοἰκεῖν, 1 Ταπα. νι. 16 
Βοἰκεῖος, 1 τι. ν. 8 
ἈΓοϊκοδεσποτεῖν, 1 Τϊπι. ν. 14, Ῥαΐ 

οἰκοδεσπότης 15. ϱΟΠΙΙΠΟΏ 1Π {ο 
Βγπορίϊο οβροΙβ 

οἰκονομία, Ἐπ Ἱ. 4 
οἰκονόμος, Εμ. αι. 7 
ἈΤοὐκουργός, Τ18, Π. ὅ οἵ ἘΤοἰκουρός 
Βὄλεθρος, 1 πι. νἱ. 9 
ὁμολογεῖν, 1 Τίχη. νι. 192: Τι, 1. 

10 
ὁμολογία, 1 Τΐπα. νι. 19.135 
ὁμολογουμένως, 1 Τα. 1]. 16 
ὀνειδισμός, 1 Τιτα. 111. 7 
ὄπτεσθαι, 1 Ἔττι, 111. 16 
ὀργίλος, ΤΙ. 1. 7 
ὀρέγεσθαι, 1 Τϊπι. 111, 1, νἱ. 10; 

Ἠεῦχ, ΧΙ. 16 
ἐὀρθοτομεῖν, 2 ΠΠΠῚ- 11; 16 
ὸὅσιος, 1 Τπι. Ἡ. 8: Τα. 1. 8 
Βὀστράκινος, 2 Τ1πῃ. τ. 20: 2 ΟοΥ. 
η, 

παγίς, 1 Ππ|π|: 1. π, νι. 9: 2 Τ]πι. 
1... 96 

Τὸ παλινγενεσία, ΤΙ0. 11. ὅ: Μαϊϊ. 
χὶχ. 28 

παράβασις, 1 Τΐπι,. Π. 14 
παραγγελία, 1 Τίπι, 1. ὅ, 18 
παραγίνεσθαι, 2 ΤΊ τη. 1ν. 16 
απαραδέχεσθαι, 1 Τϊτα. ν. 19; 

Αοὐβ χυῖ. 21, αχ. 18 
Ἀπαραθήκη, 1 ΤΊΤη, γι. 20: 2 Τΐπῃ, 

1:.15. 
απαραιτεῖσθαι, ταν, ντ. 11: 

2 Τϊπι, ἩΠ. 25: Τη, μι. 10 
παρακαλεῖν; 1 πω. 1. ὃ, µ. 1, 
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πο τι ο τας νι ο. Πα. 
ιο ᾱ 6 ἶ5 

παράκλησις, 1 ΤΊ. ἵν. 19 
Ἱπαρακολουθεῖν, 1 Τίπι, ἵν. 65 

2 Τϊπι. 1. 10 
Ἐπαραχειμάζειν, ΤΊῦ. 11. 19 
παρέχει», 1 Τϊτα. 1. 4, νι. ΤΩΣ 
τν Ἴ ἢ 

Ἀ]πάροωος, 1 Τιπι. 11|. 5; ΠῚ}... Ὁ 
Ἀγπατρολῴφης, 1 πα. 1. 9 
Ἐπειθαρχεῖν, 110. 1, 15 

ΧΧΥΪΙ. 21 
πειρασμός, 1 Τϊτα. νι. 9 
ἸΓπερίεργος, 1 ΤΠ. ν. 19: Λεία 

ἘΠῚ Τῇ 
Ἐπεριέρχεσθαι, 1 Τη. ν. 18; Λοίβ 

ΧΙΧ. 18: χχνη 19 
{περιιστάναι, 2 Ίσα, 1 1606: Π{, 

πα, 0. ΔΟΙΗ παν. ἢ 
"περιούσιος, ΤΙ. 11. 14 
Ἀγπεριπείρειν, 1 πα. νι. 10 
Ὑπεριποιεῖσθαι, 1 Επι. 111. 19; 

Αοΐς χχ. 28 
περιτομή, Τιῦ. 1. 10 
περιφρονεῖν, Τϊ0, 11. 15 
πίστις, 1 ΤΊ. 1. 2, 19 (ΠΘΥ6 566 

ηοίς) 
πιστός, 1 Τιτι. 1. 12 ὥο. 
Ἀπιστοῦσθαι, 2 Τϊπ. Π]. 14 
πλανᾷν, 2 Ταπη. 111. 18; ΤΊ. 11]. 8 
πλάνος, 1 Τϊπι. ἴν. 1 
ϑπλάσσειν, 1 ΤΊ. 1]. 

ἴχ. 20 
Ἀ]πλέγμα, 1 Τη. Ἡ. 

1 Ρεῦ. 111. ὃ 
Ἀγπλήκτης, 1 Τιτη. 11|, ὃς Τα0. 1. ἡ 
πληροῦν, 2 Επι. 1. 4 
πληροφορεῖν, 2 Τϊπα. Ἱν. ὅ, 17 
πλουτεῖ», 1 Ταπι. τι. 9, 18 
πλοῦτος, 1 Τατ. νι. 17 
Ὑποικίλος, 2. Τῖτι, 11. 6: ΠῚ}: 11]- 

ὃ 
πολυτελής, 1 Τΐπι. 11. 9 
πονηρός, 1 πι. νἱ. 4; 

1|5.1.59; 1ν. 18 
Ἐπορισμός, 1 Τη. νἱ. ὅ, ὁ 
πόρνος, παπα, 1. 10 
Ἀπραγματεία, 2 Τϊπα. 11, 4 
"πραὐπαθία, πο νι ΥΤ' 
πραὔτης, 2 ΤΊτη. 11. 20: ΤΊ. 11. 2 

Δοίβ 

19: Ἠοπῃ. 

9: ορ. 

2 να 



10ο 

Ὑπρεσβυτέριον, 1 ΤΊΤΩΙ. ἵν. 14: Γωα]κο 
κχΙ. 66: Δοίς χχῖϊ, ὅ 

πρεσβύτερος, 1 Τϊπι. ν. 1, 2, 17, 
19. αι, 6 

πρεσβύτης, ΤΙῦ. Ἡ. 9 
Ἀπρεσβῦτις, Τιῦ. Ἡ. 8 
προάγει», 1 Ταπα. 1. 18, ν. 24: 

Αοἷβ χχυ. 26 
Ἀπρόγονοι, 1 Τη. ν. 4: 2 Τΐπ. 

1. ὃ 
Ἔπρόδηλος, 1 «Έα, ν. 24, ὁ5ὓ: 

Ἠεῦτ. ντ. 14 
Ὑπροδότης, 2 πα, 111. 4: Τιιι]κο νἱ. 

16 
πρόθεσις, 2 Τίτη. 1. 9, 111. 10 
Επροϊστάναι, 1 ΤΊτα. 111, 4, δ, 12; 

τή. π|ι. 8, 14 
Επροκοπή, 1 Τϊπι. 1ν. 15: ΕΠΙ. 1. 

12, 25 
Ἐπροκόπτευ, 2 Τϊπι. 11. 16, "1. 9, 

15 
"Ἐπρόκριμα, 1 Τη. ν. 21 
Επρονοεῖν, 1 Τϊτα. ν. 8 
Ὑπροπετής, 2 Τΐπι. 11. 4: Αοΐς 

χῖχ. 96 
προσδέχεσθαι, ΤΙ0. 11. 18 
Ὑπροσέρχεσθαι, 1 ΤΊιη. νἱ. 8 
προσεύχεσθαι, 1 ΤΊ. 11. 8 
προσευχή, 1 Τίτη. 11. 1, ν. ὅ 
τ προσέχειν: 1 Τιπι. ἃ. 4, 1. 8, 

ἵν, Ἱ, πο. ο 1 πα 
Ἐπρόσκλισις, 1 Τα. ν. 21: ορ. 

2 Μαοο. ἴν. 14, χὶν. 24 
ὦπροσμένειν, 1 ΤΊ. 1. ὃ, ν. ὅ 
προφητεία, 1 Τατ. 1. 18, ἵν. 14 
προφήτης, ΤΊ. 1. 12 
Ἐπυκνός, 1 ΤΊτα. ν. 28: Δοίβ χχὶν. 

26 

Ἐπ ῥητῶς, 1 Τα. ἵν, 1 

σάρξ, 1 Τάπα. 111. 16 
σατανᾶς, ἃ Τϊπι. 1. 20, ν. 15 
ξσεμνός, 1 τη. 11. 8, 11: Τις. τι, 

2; ΡΠΙ. ἵν. 8 
"σεμνότης, 1 Ὑπὸ, 11, 2, 11. 4; 

τή, 11. 7; 2 Μδοο. ΠΠ. 12 οη]γ 
μὴ σχέχα ῥα, Πὰν τι 8 
σκεῦος, 2 ΤΊ. Ἡ. 20, 21 

ΤΌΚΑ σΙΑΡΟΙΤΑΤΙς. 

Ἰσοφίζειν, 2 πι, 111. 15: 2 Ῥοϊ. 
Ἱ, 16 

Ἐσπαταλάν, 1 Τπῃ. ν. 6; 648. ν. ὅ 
Εσπένδεσθαι, 2 Τῖπα, ἵν. 6: ΡΠΙ. 
ΠΝ 

σπέρμα, 2 Τη. 11. 8 
σπουδάζειν, 2 Τϊπι. 11. 

21: Τα π. 19 
σπουδαίως, ἃ ΤΊ. ἃ: 1τ; Τι. τή. 

18 
στερεός, 2 ΤΊτη. 11. 19: ἨΗεὺτ. γ. 

1ο πα τιν ο 
στέφανος, 2 Τῖπα. ἵν. 8 
α στεφανοῦν, 2 Τῖπι. 11. ὅ; Ηεῦτ. 

μα. ἢ 
στόμα, 2 ΤΊ. ἵν. 17 
στόμαχος, 1 Ψίτη. ν. 28 
Βστρατεία, 1 Τϊπι. 1. 18: ὁ ΌοἨ, 
ΧΑ 

στρατεύεσθαι, 1 Τ]πι. 1. 18: 2 ΤΊτη. 
11. 4 

στρατιώτης, 2 Τϊη. 11. 8; Δοίς 
κχν. 91 ἅο. 

Ἅγστρατολογεῖν, 2 Επη. 11. 4 
"].στυγητός, Τι{. τι: Ὁ 
στύλος, 1 ΤΊ, 11. 16 
συμβασιλεύειν, ΤΠ. 1. 12: 

1 0ος, ἵν. 8 
συναποθνήσκειν, 2 Τϊπι. 11. 11 
συνείδησις 1 Ἔϊπα, 1. ὅ (πεχθ 566 

ηοίε) 
σύνεσις, 2 ΠΗ. 11. Τ 
ξ]συνζην, 2 Τα. 11. 11 
Ἑ]συνκακοπαθεῖν, 2 ΤΊ, 1. 8, 11. 

16, Ἱν. 9, 

σφραγίς, 2 Τη. 11. 19 
σωματικός, 1 Τιπι. ἵν. 8: Τμακο 

111. 22 
8σωρεύειν, 2 ΤΊγη. ΠΠ. 6; Βοιη. 

ΧΙ. 20 (Ῥτου. καν. 22) 
σωτήρ, 1 Τ1πι. 1: 1, Ἡ. ὃ, ἵν. 10; 

πια τος ια ο υυ 
19 παν ο Ὅ 

σωτηρία, 2 ΤΊ. 11. 10, 1]. 15 
Ἀσωτήριος, Τὺ. 11. 11; ορ. ἜΡΗ. 

Υἱ. 17; Δοίς ΧΧυ. 28 
Ἰσωφρονεῖν, Τιῦ. 11. 6 
ΚῊ σωφρονίζειν, ΤΙ. 11. 4 
"Τσωφρονισμός, 2 Τΐπι. 1. 7 
Ἀσωφρόνως, Τιῦ. 1, 12 
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5 165 σωφροσύνη, 1 Τῖπι, 1]. 
Αοίβ ΧχγΙ. 2ὅ ΟἨΙΥ 

Ἀσώφρων, 1 Τα. 11. 2: ΠῚ}. 1. 
8, Ἡ. 2, 5 

ταχέως, 1 Τϊῃπ. τ. 292: 2 Τί, 
ιν. 9 

τάχιον, 1 πι, 11. 14 
ἈΤτεκνογονεῖν, 1 Τϊπα. ν. 14 
ἈΤτεκνογονία, 1 Τα. Π. 15 
"Ἐτεκνοτροφεῖν, 1 Τη. ν. 10 
ππρεν, πα, τ. 35, νι. 14: 

ο ΤΠ την. ἡ 
τιμής 1 ΤΠ 1 17 ἄο. 
τύπος, 1 Έπα ν΄ 1ο: ΠῚ: 11. 7 
ἈΤτυφοῦσθαι, 1 Τιπα. 111. 6, νι, 4; 

2 Τϊπι. 11]. 4 

δὑβριστής, 1. Π τη. 1. 19: Ῥοπι. Ἱ. 
80 

10 σι 9; 
ο 

ὑγιαίνειν, 1 ΤΊχη. 1. 
ο ἴπα ο 19: τς 5, πι 
13: π1τ 0 

Εὐγιίής, Τατ. 11. 8 
Ἀὐδροποτεῖν, 1 Τίτα. ν. 28: ῬΏαμ. 

1. 12 οηΏ]γ 
ὑπερήφανος, 2 Τίπα. 111. 2 
Βὑπεροχή, 1 Τϊπαι. 11. 2; 1 Όος. 

απ Ἑ 
"Ῥὐπερπλεονάζειν, 1. Ταα, Ἱ, 14 
ὑπόκρισις, 1 Ττα, Ἱν. 9 
ὑπομένειν, ὉΠ πῆ ἢ 10, 12 
Ττὑπομιμνήσκειν, ἃ ΤΙ. 11. 14; 
πως τι 1 

πόμνησις, 2 ΤΊτη. 1. ὅ ; 2 Ῥοῦ, 
εἰ: 19: 2 Μαοο. νι. 17 ΟἿΪΥ 
ὑπομονή, 1 Ταπι. νι. 11: 2 Ἔϊτι, 

τ: 10. ΠῊ Ἡ, 9 
Ἀὑπόνοια, 1 Τϊπι, γι. 4 
ϑὑποταγή, Οσα τι: 11. 1). 4 
ὑποτάσσειν, Τιῦ. 11. δ, 9, 111. 1 
δὑποτιθέναι 1 Τη. ἵν. δ; Ἠοπῃ. 

ΧΥ͂Ϊ. 4 
Ἀγὑποτύπωσι, 1 ΠῚ 1, 16: 

2. Ππς 1. 18 
ὑποφέρειν, 2 Τϊπα. ΠΠ. 11 
4 ὕστερος, 1 Τϊπι, ἵν, 1; Μαϊ, 

χκι, ο]. 

101 

δ ὑψηλοφρονεῖν, 1 Τη. νἱ. 17; 
Ῥοπα. χὶ. 20 

φανερός, 1 Τ τη. ἵν. 15 
φανεροῦν, 1 Τα. 111. 10; 2 ΤΊ. 
ἘΠ πες 

φαῦλος, ΤΙ. 11. 8 
Ἀγφελόνης, 2 ΤΊτη. 1ν. 18 
φθόνος, 1 Τΐπα. νι. 4. ΤΊ. 111. 8 
Ἀφιλάγαθος, ΤΊ. 1. 8 ; ὙΥ 158. νἱ]. 22 

ΟΠΙΥ 
Ἀγφίλανδρος, ΤΊ. 11, 4 
φιλανθρωπία, 1. ΠΠ. 

ΧΣΥΗΙ. 2 
Ἀφιλαργυρία, 1 Τα. νἱ. 10’ 
Ἐφιλάργυρος 2 πι, 111. 2: Τια]κα 

ΧΥΙ. 14 
ἈἘφίλαυτος, ἃ Τΐπα. 1. 9 
φιλεῖν, Τι. 1. 15 
Ἀ]φιλήδονος, 2 Τΐπα, 11]. 4 
Ἐπ φιλόθεος, 2 Τϊπα, 111. 4 
ἘΠ φιλόξενος, 1 Π τα, 111. 2: Τα. 1. 

8 

4. Δοίβ 

Ἀφιλότεκνος, ΤΊ. 11, 4 
φιμοῦν, 1 Τΐπι. ν. 18 (ἴτοπι Ὠοιῦ, 

ΧΧΥ. 4) 
Ἐφλύαρος, 1 Τϊπι. ν. 18 
Ἀ]φρεναπάτης, ΤΊ. 1. 10 
φροντίζειν, Τιῦ. ΠΠ. 8 
φῶς 1 Τϊη. νι. 16 
φωτίζειν, 2 Τϊπα, 1. 10 

Ἰχαλεπός, 2 Τιπι, 11. 1: Μαι, 
γη, 28 

Ἀχαλκεύς, 2 ΤΊ. ἵν. 14 
χαρά, 2 ΤΙΠα. 1. 4 
χάρισμα, 1 πι. ἵν. 14: 9 Τιπι, 

τ Ὁ 
ΤἘχειμών, 2 Τϊπη. ἵν. 21 
Τχείρω», 1 Τϊπα. ν᾿ 8; 2 Τϊπι. ΠΠ, 

19 
χήρα, 1 Ττα. ν. ὃ ἄ. 
χρεία, Γι. 111. 14 
χρῆσθαι, 1 Ταπι. 1. 8, Υ. 29 
Ἀχρήσιμος, 2 Τῖπι. 11. 14 
χρηστότης, ΤΙ. 11]. 4 
χρόνος, 2 τη. 1, 0; Τιῦ. 1. 2 
Ἰχρυσίον, 1 πα. 11. 9 
χρυσοῦς, 2 ΤΊ. 11. 20 
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ψεύδεσθαι, 1 τα. 11. 7 ὡσαύτως, 1 Ἐϊπα. 1. 9, 1. 8, 11, 
ἜΤ ψευδολόγος, 1 Τίτη. 1ν. 9 γ. δῦ ΤΙ{. Ἡ. ὃ, ϐ 
"Τψευδώνυμος, 1 Τϊπα. γι. 20 ἘΠ ὠφέλιμος, 1 Τϊπα. ἵν. 8; 9 Τϊπι, 
ψεύστης, 1 Τα, 1. 10: Το 1, 19 μ1, 10: Τη. , 8 

ΟΑΝΡΗΙΡΟΝ: ΡΗΕΙΝΤΕΡ ΡΥ 7. ἃ ο. ΒΕ. ΟΙΑΥ, ΑἹ ΤῊΝ ὉΝΙΝΕΙΝΡΙΤΥ ΤΡΝΕΡΣ. 



ου ΙΤ Ῥμβῃβςς ςΈΡΙΕς͵ 
ΟΟΜΕΖΕΖΤΕ 2152 

“πέλον 

Αεβογ]α8 
ΑΤἰ5ίορῃαπθς 

22 

3 

ΘΟ ΟΠ ΠΘΠ65 

Επτίρὶᾶθβ 

3”. 

Ἠοτοᾶοῖις 

7} 

3) 

Ἡοπιετ 

33 

3”. 

1αοἶαπι 

5 

Ῥ]αΐο 

᾽ν} 

1) 

Ε]ι{ατοἨ 

ΡΟΡΏΟΟΙΘΡ 

Τηπογᾶϊᾶες 

32 

Χ6ΠΟΡΠΟἨΠ 

1. ΒΕΕΚ. 

ἤσογξ 

Ῥτοπηείμειις Ὑ]ηοίιις 
Άνες-- Β]πίΐας-- Έαπας 
Ύεεραε 
ΝαΡες 
ΟΙγπιμῖαςς 
Ἠετας]εῖάας 
ἨΗετοι]ες Έ τεῃς 
Ηιρρο]γίας 
Τρηϊσεπεῖα ἵπ Αιι]]ς 

εάεα 
Ἠεοιδα 
Ά]οεςίῖς 
Οτεςίας 
Ῥοοκν 

οι πα, στ 1κ 
»» ΥΠ τ---0ο, ΙΧ ---δ0 

Οάγξδεγ1χ, Χ 
τρ ΧΧΙ 

ΠΙΔα ΥἹ, ΧΧΙΙ, ΧΧΙΠΙ, ΧχΙν 
ΦΟΠΗΠΙΗΠΗ, ΟΠατοη, είς, 
Μεπίρρις απἆ Τίπιοη 
Αρο]οσία ϑοογαί 5 
Οτίίο 
Ἐπίβγρ]ῃτο 
Ῥτοίασοτας 
Τεπιοδίμεηες 
(Ταςσς]Π 
Ν]οῖας 
5111 
ΤήποΟΙΘΟΠ 
Οεάῖρας Τσταπηις 
Ῥοο]ς ΤΙ 
Ῥοο]ς ΨΙΙ 
Ασεςῖ]αις 
Απαζαςίς Νο]. 1. 

πὸ νο, ΤΙ: 
τε να, 
- ΤΠ ΤΩΝ 
- 1, νι, νι 

Ἠε]]απίος 1, ΤΙ 
Ογτοραεάεῖα 1, 11 (2 νο]ς.) 

Τεχι 

Νοίςας 

Ξ' πι τν ν 
. νι, ΥΠ, ΥΙΠΙ 

1 

Εαϊέον Ρος 

ΤασκΏαπι 2|6 - 
(τθ6επ 3/6 οτε 
(τανες 3/6 

» 8/6 
(1]ονεΓ 2/6 
Ῥεε]ς ἃ Ἠεαά]απι . 3/6 
ταῦ  Ηπίομίηκδου σ|- 
Πα ]εγ 2|- 
ἨΠεαά]απι 2/6 

᾿ 2/6 
Ηα1εγ 2/6 

»» 2/6 
γνεάά 4/6 
οΠιιο]«Ῥαγρ] 32|- 

ο 4|- εαεᾷ 
5 2/6 εαεᾷ 

Εάννατάς 2/6 δν, 
3) 2” 
ο 2[- εαε 

Ηει(]απά 3/6 
Μαοχῖα 8/6 
Αάαπι 3/6 

” 26 
) 26 

1. ἃ Α. Μ. Αάαπι 46 
11 ο]άεπ 4/6 

37) 6|- 
2) 5|- 
3) 6|- 

1 6|- 

1600 4|- 
ϑργαῖίέ 5|- 
Ἠο]άεῃ 5|- 
ἨἩΠαι]δίοπα 2/6 
Ῥτείου 3|- 

ἤν 4/6 
3) 4|- 
δ “|- επεῇ 
η 2/6 εαεᾷ 

Ἐάννατάς 3/6 
Ηο]άεη 6|- 

7 5|- 

3). 5” 
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2. Ι ΑΤΙΝ. 
4πίλο» Ἡονὰ Σαέΐορ γος 

σ86βασ Όε Βε]]ο (ᾳα]]ϊοο 
Οοπι. 1, 111, ΥἹ, ΥΠΠΙ Ῥεσ]κείί 1/6 εαεή 

τ .») ἃ 1{-111:. απἆ ΥΠΙ . α|- εαελ 

.” κ  1-1}} η) 3|- 
δ ιν-ν . 1[ό 
δ: "87: Βε]]ο ΟΙνΙῇ, Οοπι. 1 Ῥεσκείί - 
η ὅν ο. 6οπι. ΤΠΙ τα 75 δε γεςς 

Οἴοθσο Αοίίο Ῥτίηα ἴῃ Ο. Ψεττεπ Οοψίε [6 
ἦ 6 Απιϊοιια Βειά 3/6 
ες Ὡς Φεποείπίε 9 3/6 
δν Ὡς ΟΠιο5, ὮἘ] ΠῚ Ηο]άεπ 2|- 
τ Ῥτο 1Ἔρὲ Μαπι]ια ΝΊΟΟΙ 751 {πε ἢ γεςς 
Ἢ ὨὈϊἱν. πο. (λες: εἰ Ασείο 

Ῥτίπια ἴῃ Ο. ΨΕΥΤεπὶ ἨΗει]απά ἃ Οομίε 34” 
. ἘΡ. αἆ Αίουιπ. [10 11 Ῥτείος 2|- 
ἣν ῬΠπιρρίοα βεουιπάα Ῥεσκειί 306 
Ἄν Ῥτο Ατοῃία Ῥοεία Ρείά 2|- 
.» » Ῥα]ρο 7 τ[6 
ὡς 9. ΜΙϊοπα τν 2/6 
ο » Ματεπα Ἠει(]απά 2|- 
ϑ' ,.,)ὺ, Β]αποῖο Ἡοϊ]άθη 4/6 
᾿ » 80.114 Ἐειά 36 

Φοπηπῖαπι βοἱρίοηῖ5 Ῥεαίπ]αῃ 2|- 
σοσπο ας Νθρος Ἐουιτ ρατίς Ὀλοκραγρ] 1{6 εαεῇ 
ΗΟΥΔΟΘ Ερϊδί]ε». ΒΚῚΙ τ 2[6 

- Οἆες απἆ Ἐροάᾶες ον 3|- 
Ἔ Οάες. ῬἙοο]ςς 1, ΠΙ ᾿» 2|- εαελ 
ἊΣ π ΒΟΟΚ 11, 1ν ον 1/6 εαεῇ 
ὃν Ἐροάες ος τ[ό 

ζόατεπαΙ Φα{ἶτες Πα 5|- 
14νΥ Ῥοο]ς νι νΙ, ΙΧ, ΧΧΝΙΙ ΦίερΠεηΠςοη 4[6 εσεζ 

- λέϑεπ ἌΝ ΒΙ ΙΕ 2/6 
ἐς ἘΠ ΟΣΟΤΙ ΧΧΤΙ Ὦπιςάα]ε σ|6 εαε 

τοδὶ Ῥμαχρα]α. ΕΚ 1 Ηεϊί]απά ἃ ἨΠας]εῖπς τ|6 
τ Ώε Βε]]ο Ον. ΒΙκ να Ῥορίσαίε 2|- 

1ποτεΌ1β Ῥοοι ν θυ 2|- 
ονΙιά Ἐαςί. Βοοῖζ νΙ Ὀ]άσνν]ο]ς 1[ό 

- Μείαπποχρῃοςες, Β]ς 1 Ὀοννἀα]] 1/6 
Ρ]αίυΒ Ἐρϊάϊει5 (αταγ 3|- 

η ο{1ο]Ἠι5 Ἐεηηε]] ι 2/6 
ΤΠΠΗΠΙπηΣς οταν 3/6 

Ουϊηύαθ συγύϊιβ. Α]εχαπάετ ἴῃ Τπάϊα ἨΗεϊ(]απά ἃ Ίανεπ 3/6 
τασῖταβ Αρτίεο]α απ (ειπιαπῖα Φ{ΕΡΠΕΠΣ5ΟΠ 3/- 

να Ηιει. ΒΙῚ Ταν]ες 2/6 
Τοετεποθ Ἠαι{οΠΗΙΠΙΟΓΙΠΊΕΠΟΣ ατΤαγ 2|- 
γεχρ11 Αεπεϊά 1 {ο ΧΙΙ Φ]άσνν]ο]ς 1/6 εαεᾷ 

7» Ῥιοο]ῖος ή 1[ό 
κ (εοτρῖος 1, 11, απά 111, αν Ξ 2|- εαε] 
ἂν Οοπιρ]είε νους, ο]. 1, Τεχί », 3/6 
ο ΡΥ . γο]ἱ. 11, Νοίες , 4/6 

2 



ΤΠΕ ΡΙΤΤ ΡΛΕΣς ΣΑΣ, 

3 

3. ΕΒΕΝΟΗ. 
«4πέλον Ἡσογξ Εαέέον Βέοε 

Αγοιῦ Τε Ἐοἳ ες Μοπίαρπες Έορες 2|- 
Βίατῦ Οὐδηά ]έίαῖς ρει, Ρί5 1,11 ὮῬΒοΐϊε]]α 4|- εαεᾷ 
Ῥοΐεαα 1 Ατί Ῥοέίαιε ΝΙΕΠΟΙ] στη ἢ 2/6 
6οσπεΙ]1θ 1,4 θαϊίε ἀὰ Νζεπίεις Μαδςοη 2|- 

" Ῥο]γειοίε Ῥταιπ]Πο]ίζ α|- 
ῶο Βοππθοποβο ἵαζατε Ἠος]ε 0οἶδεσ]κ 2|- 

κα Ῥετίταπά ἀπ (πεϑο]ίη ΤΙ δίας 2|- 
ἐς .,(ᾳ, Ραυίπ (11 Γοεαδιία»γ) », 1 Ἥ 

. Ῥδ]ανὶίσηθ Του5 ΧΙ Ένα 2|- 
Ἢ 1,ε5 Επίαηίς ἆ Εάοιατά κ 2|- 

ΤἨατ]εν1119 Τε Νἱεακ Οέμυαίαῖτε Μαδςοη 2|- 
ο Ιδιηδτῦϊπθ ἍΊΤεαηπε ἆΑτο Οἱαρίη ὃς Ῥορες [6 
Ρο ΊΡῊΥ Τα Οαηπα ἆε [οης Ένε 1[ό 
Θυτηδ5 Τα Ἐοτίαπε ἀς ΙΤ) Ατίασηαη 

(γι Γοεαδιαγ) Ἐορες 2|- 
Ἐτοκπιαηη- ματι. Τα (πειτε Οᾳαρίη 3|- 
αυ]σοῦ Ὀϊδοοισς 5αχ 1 Η]ςίοίτε ἄς ]α 

Κόάνο]αίοη ἀ᾿Αηρ]είετε ἔνε 2/6 
1επιετοῖθτ Ἐτέάόροπάε εἰ Βτυπελ]ασί Μαξδςοη 2|- 
πιο ἀθ 588: Τε Ὀιτεσίοῖτε Μαδεοη ἃ Ῥχοίπετο 42|- 

ον Ὀϊκ Απηηέες ἆ Ἐχι] ΕΣ 2|- 
Μαϊοῦ Ῥεπιῖ εἴ 565 Απηῖς γεττα]] 2|- 
Μετ]πιέο (οἶοπιρα Ῥορες 2|- 
ΜΙοπε]εῦ Τοιῖς ΧΙ ἃ ΟΠατ]ες (με Ῥο]ά ., 2[6 
Μο]1ἐτθ 1,6 Βουτρεοίς (επίΙΙΠοπηππε Ο]αρίη 1[ό 

νά 1) Εοο]ε αες Εεπωηιες αΙΠίςΡΙΣΥ 26 
. 1,65 Ρτέοῖευςδες τἰάϊου]ες Ῥταιη]ο]!2 2|- 
τ » (Ἄδγιαρεα Κα 1109) ᾽»} 1|- 
ἢ 1ε Μιβαῃίῆσορε τὸ 2[6 
τ 1)Ανατε ἧς α/6 

Ῥετταυ]ῦ ἘαΙτγ Ταιες Ῥίρρπιαπη 1/6 
ΡΙΥΟΠ Τα Μέιτοπιαπῖε Μαξςοη 2|- 
Ῥοπβατά Οπατ]οίίε Οοτάαγ ῬΏορες 2|- 
Ἐαοῖπθ 1,65 ΡΙαϊάειτς ἙῬταιπ]ο]!{7Ζ 2|- 

ὃς ”.{(«4ὀγίάσεα 2 α121022) ᾿ τ[- 
Ραἱπίθ-Βθινγο Μ. ΏΌατα. Μαξςοη 2|- 
ϑδλμ 6 Ῥϊσοῖο]α Έορες 2|- 
ΒΟΙΙῸΘ ὃς ΤΙΘρουνό Βαίαϊ]]ε ἄε Ώαπιες Β.}} 2|- 
ΒΟΥΙΌΘ 1,8 Ψεττε ἆ Ἔαα Οο]Ώεο]ς 2|- 
βέαδϊπθ 1.6 ΡΠΙΙο5ορΏε 5αΏ5 16 βϑᾶνοῖγ. Βα]]} 2|- 
Ροιγεβῖτθ ὕπ ΡΠΙοδορῃεδοῖς ]ες Τοιίς ἔνε 2|- 

” 1,8 2ετί ἃ 1,6 ΟΠεντίετ ας Τ,οιταῖπε ΆΈορες 2|- 
. Τε Φετί (πε. Υοεαδιζαγ) Ἢ 16 

ΤΗΏΙΘΙΙΥ Ι,εείτες 5ᾳχ 1]Ἠϊδίοίε ἆε 
Έταποε (ΧΠΙ---ΧΧΙΝ) Μαδεοῦ ἃ Ῥτοίπετο 26 

’ Ῥέοϊίς ες Τεπαιρς ΜέτονΙη- 
σῖεης, Ι---ΠΠΙ Μαςςοη ἃ Έορες 3|- 

γ1ηθπιθίπ Τ,α5οατῖς οι 165 ατεοβ ἀὰ χΧν» β]δο]ε Μαδδοπ 2|- 
γο]ίαἱτο Η]ςίοίτε ἀπ 9ἱὲο]ε αε Τ,οιιῖ5 

ΧΙΥ, ἴῃ (ητεε ρατίς Μάδββοη ὧς Ῥτοίπετο 326 εαεῇ 
ΧανΙετ ἆθ Τα Ίειπε ρέτιεηηε. Τε 
Μα5ἴχο Γέρτειχ ἄε]α ΠΥ ΑΚ οκ. 16 



4. 6ΕΒΕΜΑΝ. 

Απίλο» Ἡγογξ Ξαΐέον 2ος 

ΑπΠάΘΙΡΕΠ οἷχ Ἐαϊτγ Τα]ες Ῥίρρπιαπη 2/6 
Ῥα]]αάς οη (εππιαη Ἠ[ςίοτγ λάσπες 2|- 

Βομράϊχ Όι εβρε ΈΏτει] 3|- 

Ἐτοεγίας Ώει Θίααί Επιεάτιοης ες 

ατόββεῃ ἸΜαρηες 1|- 
(επιαη ΤΠαοίγ]ῖο Ῥοείτγ - 3|- 

αοθείπθ Κπαβεπ]αΏτε (1749--- 1761) ΊΝαρπει ἃ 6ατίιπιε]] 2|- 

ἨΠεπιαηη παπά Ὠοχοί]αα τὸ νὰ 3[6 

᾿ ΤρΗϊσεπ[ε Ῥτει] 3[6 
στίπιπα Φε]εσίεά Τα]ες ΕίρρπιαπΏ 3|- 

αὐὐζικοῦν Ζορί υπά Βομπνετχί ὙοἸβίε ΠΟΙ πη 6 36 
Ἠαοκ]άπάετ Ώοει σε]μεῖπιε Ασεπί Ε. 1. ΜΙπετ Βατ 3|- 
Ἡδυῖ Ώας5 Β:14 ἂες Καΐδεις Έτει] 3|- 

τς Ώας Ἠητίηδμαις ἵπι Ωρεςσατι ϱομ]οίίππαπη 

ὃς ϱατίπιε]] 3|- 
. Ώ]ε Καταναπε Φολ]οίίπιαηΏ 3- 

ΙΠΙΠΙΘΓΠΙΑΊΊ Ώειτ ΟΡετποξ Ἰλασηες 3|- 

Ε]εθ Ώ]ςε ἀειίδεμεη Ἠε]άεησαρεπ ὙΝ οἰσίεπΠποῖπηε 3|- 
Κοπ]ταἈιβοἩ Ώας ΤαΏς 1813 .. 2|- 

1εβείπρ Μίππα νοη ΒατηΠε]πα ἸΜο]ξίεπ]οῖιπε 3|- 
1εδεῖηρ ὃν ἀ6]1οσὺ ϑε]θοίεα Ἐαβ]ες Βτει] 3|- 
Ἱεηπάρ]βεοππ µῥε]εοίεᾶ 1,είίεις ΦΙΠ]θ 3|- 

ΕΑΠΙΘΣ Ώεγ ειςσίε Κυευζζιρ Ἰλασπει 2|- 
ΒΙΕΠ1 Οπ]ατρεςοΠΙςΠ{]σ]ιε 

Νονεῖ]εα  ἸΜο]ςίεη]οίπια | - 
ἣν» ΏὈἱε (απείρεη ἃ ὨὈίε 6ε- 

τεολϊσκεῖί (αοΐίες δ: 3|- 
5ομ1116ς ὙΠ ΘΙ Τε]] Ἐτει] 2/6 

. μὴ (441 ὁγιαρεα ΕΑ ]21071) ᾽ν ι[6 

- (εδεΠίοµίε 465 ἀτείς»ισ]α]ι- 

τῖσεη Ἐτῖερς ΒΟΟΚ 111. Ν 3|- 
Ἃ Ματῖα ϑιίυδατχί Ὰ 3[6 

ἐμ Ἠλα]εηςίεἴῖπ 1. (14ρεγ ἂἀπᾶ 

Ῥϊοσο]οπηϊπί) ,, 3[6 

τ Ἠλ]α]]εηςίεῖη 11. (Το) ἐν 8/6 

π]απά Ἐτηδί, Ηειζορνοη ϑοθννα ρθη ἸΝ/οἰδίεπποῖπιε 36 

ΗΕ ΡΣ ἘΝ ΘΕ ΚΣ 
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σομΙεΥ 
Ἐατ]θ 
αταν 
11ΑΠ1Ώ 
Παοσοαι]αΥ 

22 

39 

3) 

ΝΙΔΥΟΥ 

ΜΟΥΘ 

᾿πιύοπ 

99 ᾿ 

ΡΏΚΘΒΡΘΔΤΕ δῦ 
5ΙΠΘΥ 

8 118.06 

γοϑὺ 

39 

σατΤΙΟΡ8 

Μ111 

Ῥατυπο]Ιοίπιςυ 

Ῥορίπξοτ 

ΤΠΕ 2177 ΡΕ 55.218. 

5. ΕΝΑΙ ΙΘΗ. 

Ἠογ« ΞΕ αν Ῥγίεε 
ΗΙςίοτγ οἵ {με Ἰχείσῃ οὗ 

Κιηῃρσ Πευτγ ΝΠ ΓᾺΌΥ 3|- 
Έδδαγς ΎΜεςί 3/6 ἃ 5|- 
Νεν Αί]απίῖς α-: Ο. Μ. Θπη(]ι 

21 {λε γεςς 
Έβεαγς Τ ΑΠΙΡΥ 4|- 
ΜΠΙετοςοξδπιορταΡ]Υ Ύψεςί 8|- ἃ 4|- 
Ῥοεπις Τονεγ 4/- ἃ 5|- 
Τα]ος (τοπ Πακεερεατε Ἐ]αίμεχ 1/6 
1,οτᾷ Ο]ΐνε Ίηπες 16 
ἨΜαττεη Ἠασίῖησς τὰ 1/6 
Ἠλη]Παπα ΡΙ{ απἀ Εατ] οἵ Οµαίμαπι 2/6 
1375 ἀπά οἴλει Ῥοεπι5 Ε]αί]ει α/6 
Α ΒΚείομοῦ Αποῖεηι ΡΗΙ]ο5ο- 

ΡΗΥ ποπι Τ]α]ες {ο Οἶσετο 3/6 
ΗςίοχΥ οἵ Νίηρ ΜΙοματά ΠΤΙ ΤΕ ΑΠΥΡΥ 3/6 
Ὀιορία ᾽» 3/6 
Ατοαάες απά Οοπιις γεπίγ 3|- 
Οε οἨ (πε ΝαεϊνΙ(γ, [,)4116- 6 

στο, 1] Ῥεπσετοςο ἃ 1οἶάας ἐ 3 
ΦΩΙΠΣΟΗ Αβοπίσίες Ἢ 2/6 
Φοηπείς τ: τ[6 
Ῥαταάῖϊςε [,οβί, δα ἐνῷ Ἢ 2[- εαεᾷ 
Έδζαγ οἡ ΟτΙοίδπι γγεβὶ 2|- 
Ματπιῖοη : ΜαδίεΓπιαΠ 2/6 
1 αἆγ οἱ (πε Τακε ο 2/6 
ΤΥ οἵ {πε Ἰα5ι ΜΙηςίτε] Ε]αΐίμετ 2|- 
1, εσεπᾶ οἱ Μοπίτοςε ΦΙΠΙΡΣΟΠ 2/6 
Α Μιάςυπαπχετ- ΝΊρΡ ἢ 5 Ότεανι  ὙΨεπίγ 1/6 
Τννε]{ήι ΝΙρῃί τ τό 
7115 Οαεσαχ τ 16 
Τπο Τεπηρεςί τὰ τ/ό 
Κιηρ Τεας ἢ 1/6 
Μετοεμαπί οἱ Ψεπῖσε ἘΣ τ/ό 
Κίπρ Βιοματά 11 τν 1[ό 

ΕΙείοπετ Έννο ΝοΡ]ε ΚΙΠςΠΙεΠ Ὀκεαί 3[6 
Απ Αροϊορὶε {ο Ῥοείτίε ΙΤ Πω 4 
Οµ(]ΐπες οἵ ἴΊε ΡΗΙΙΟΞΟΡΗΥ οἱ Ανὶκίοι]α 4[6 

Ἐ]επιεπίς οἱ Εηρ]ϊ5η (ταπηπιαχ 2/6 
Ἐπρ]ϊδΗ (ταπιπ]αχ [οι Βερίηπεις 1- 
Φηοτί ἨΙδίοτγ οί ΒΒ. 5ῃ Γηάϊα τ]- 
Ἐ]επιεπίατγ Οοπηπιετοία] (εοσταρ]γ 1/6 
Αίας οὗ Οοπιπιετοία] (4εοβταΡΏγ 3|- 

ΟἸυτο] Οκ εσσήσαι Ἠχρ]αϊπεά 2|- 
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75 2177 ΡΚΕ55 ΕΛΙΕΣ. 

6. ΕΟΟΟΑΤΙΟΝΑΙ. ΘΟΙΕΝΟΕ. 

Απέλον Ἡζογᾷξ Εαάϊέον 

ΟΟΙΌΘΟΙς Τ,εείατες οἩἳ ἰῃς Τεδομίηρ οὗ Μοάετη 
1αησιασε5 

σοπιθεη{ 5 Τ1{ε απἀ Ἑάισαίίοπα] λοσ]ςς Ταιτίε 
Τητεε Τιεοίπτες οὐ ἴπε Ῥτασίϊίοε οὗ 

Ἐάπσαίίοη 
Ἐγθ 1. ΌΟπ Ματκίησ 
Ρ]άρυνγίοἷς ΤΙ. οΟη ὅπ νοὶ 
ΑΡροῦν 111. Οπ ο τεδομίησ οἵ Ἰαάπ[ 

ψεῖβε (οπιροβ!{1οι 
ΕΔΙΎΔΥ (επετα] Αἰπηβ οί Ίπε Τεαεμει] ον 1 
Ῥοο]θ Έοτπι Μαπαφειηεπί η 
1.οσΚκθ Τποιρηίς ου Εάπσαίοη Ουΐοῖκκ 
Μὔοπ Τταοίαίε ο ΒΕ ἀιιοαίϊοη Ῥτονπίης 
βιάρνγϊιο]ς Οµπ δε] 
τητίης ΤΊεοτΥγ απἆ Ῥτασοίϊσε οἱ Τεαςελμῖπς 

7. ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΡΘ. 

Ρα] Ἐ]επιεηίατγ Α]σερτα 
Ἐπολμά ΒΟΟΚΒ Ι---νΙ, ΧΙ, ΧΙΙ Ταγ]ογ 

δ: ΒΟΟΚΒ Ι---ΨΙ Ὡς 
ον ΈΒοοξς Ι---Ιν τ 

ΑΙ5ο βεραζδίει) 

Ρε 

ἊΣ ΒΟΟἙΙΘΙ, ἃ 1} 111, ἃ ιν: ν, ὃς ΥΙ; ΧΙ, ὃς ΧΙΙ 16 εαεᾷ 
Ἢ Φοἱπίοης {ο Βχετοῖδες ἵη ΤΥ ΟΥ 5 

Ἐπο]λιά Ν. ΊΥ. Ταγ]ος 
Απά 5εραταίε]Υ 

᾿ Φο]μ{ῖοης {ο Β ΚΒ Ι---Ιν Σ 
Φο]μίοης {ο ΒΟΟΚΒ ΥΙ. ΧΙ ἘΜ 

ἨΗΟΡΒΟΠ ὅς Ζ9850Ρ Ἐ]επιεπίαιγ Ῥ]απε ΤΓτϊροποπιείαγ 
ΤΟΠ6Υ Ἐ]επιεηίς οἱ Φίαΐϊος απά ὨΥπαπηῖος 

ῬατίΙι. ἘΕιἰεπιεηίς οὗ θία{ὶος 
»» 11. Ἐ]επεηίς οὗ Ὀγπαπιῖος 

ο Φο]αίίοης οὗ Εχαπιρ]ες, Φίαΐϊο5 ἀπά Ὀγηαπηῖος 
Ὲ-. Μεε]λαηπίος απά ἨΗγάτοςίαιῖος 

ΒταΙτἩ, 6. Αγιιηπιοίϊς {ο Βολμοοίς, γΠΙίἨ ος νέλοιαί αΏςγγεις 
" Ῥατί 1. ΟΠαρίεις Ι---ΥΙΠ1. Ἐ]επιεπίατγ, στ ἢ 

ος νηί(λοιί αΠΡΥΥΕΥΒ 
. Ῥατί 11. Οπαρίεις ΙΧ--ΧΣ, Ψηί]λ ος νηίλποαί 

8ΏΣΝ/ΕΥ5 
Ἠα]ο, α. Κ.6Υ (ο θπιή(μ)ς Ατιηηιειιο 

10νρον: (Ὁ. Π. ΟΙ ΑΥ ἂν ΘΟΝΣ, 
σΑΜΒΕΙΡΟΕ ὉΝΙΝΕΒΡΙΤΥ ΡΕΕΡΣ ΝΑΕΕΗΟΌῦΡΕ, 

ΑΥΕ ΜΑΒΙΑ ΙΑΝΕ., 

α1ΙΑΡαΟΥΥ: 261, ΑκανιεΕ ΘΤΕΕΕΊΤ. 
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ἢ) ε Φαπιστίῶσε 5.81. ἔατ Φεβοσ[ς 
απὸ Φο[εσες, 
(4ΕΝΕΕΑΙ, ΕΡΙΤΟΒΡΕ : 

0. 5. Β. ΡΕΒΟΥΝ ΝΕ, Ρ.Ὀ., ΒΙβΠοΡ ος ἨΤΟΕΟΕΡΤΕΗ, 
Ἂς Ἐ'. ΚΙΕΚΡΑΤΗΙΟΚ, Ρ.Ρ., ῬβατΌβ ΈΠΟΕΕΡΒΡΟΗ ΟΕ ΗΈΕΒΕΕΥ, 

τξξξξξ- βῆ τ τὸ 

Ἐχίτα Ἐοαρ. ϑνο. οἱοίι, τὶ Μαρς πΊθη τοαιι]γοᾶ. 
Ῥοοκ οξςὔοβµμαα. ἈἨεθγ. 6. Εἰ, ΜλοιβαΕ, Γ.Γ. 25. θά. 
ΒΟΟΚ οὗ συᾶξεβ. Ἔν. 5. 5. Ίμας, Μ.Α. 85. θά. 
1 απᾶ 11 Βαπιιοθ]. Ῥγ͵οΐ. ΚτΕΚΕΡΑΤΗΙΟΚ, ΡΓ.Β. 85. θά. 680. 
1απά ΙΙ Εἰπβς. Ῥτοί.ΤΙόΜΗτ, ὮΓ.ΤὮ. ὅ8., βορατα{ε]ν 38. θά. 6860}, 
Ι απᾶ ΤΙ ΟἩτοπίο]ος, Ἠον. Ὗ. Ἐ. ΒΑΆΝΈΒ, Ὁ... [1 ἐιο Ῥγε88. 
ΒΟΟΙΚΒ5 οὗ Έστα ἃ Τὐεμοχιαῃ. Ῥτος, Ἠσια, Ῥ 0. "4ε.θα. 
Ῥοοκ οξὔοῦ. Ῥτοῦ, ΏΑτΙηβον, Ὦ.Ὀ. ὅς. 
Ῥρα]τηςβ. ἘῬοο]ῖς Ι. Ῥτοί, ΚΤΗΚΡΑΤΗΙΟΣ, Ὁ ο 5: δᾶ, 
Ε8641ΙΠΡ. Βοοχς Τζ αὐ 111 Ῥτοἱ ΚΙΝΚΡΑΤΕΙΟΚ, 7... 8: 88: 
ἜΟΟΚ οὗ ἔσχονεσθβ. Αγολάεαοοη ῬΕΒΠΟΥ͂ΝΕ. Π πι ἐπ Ῥγοςς. 
ΒΟΟΚ. ΟΣ Ἐοο]εεῖαςῖθς. Ύ6Υγ Ῥεν. Ἡ. Η. ΡισνρτηΕ, Ὀ.Γ. δε. 
Ῥουοξς ος 1εαΙαἩ. “Παρ5.1. ΣΣ:ΣΕΤΣΕ. ἨἘεγν.Ὀ. ΘπιννΕεξ, ἢ. Ὁ, 45. 

σµαρε. ΣΙ. ΣΌΣ. Ἔν, 7. ΒΚΙΝΝΕΕ, Γ.Γ. 45. 
ΒΟΟΚ οξ ΠογεπαῖαἩ. ἔδυ. ΑΔ. ὟΥ. ΒΤΗΕΑΝΕ, Γ.Γ. 45. θᾷ. 
ΒΟΟΙ. ΟΣ Ἐζε]κ1ε]. Ἐτοῦ, ΏανΙπδον, Γ.Γ. ὅς. 
Ῥουο]ς ΟΣ 1Ἴοπεα. ἈἨετ. Τ. Κ. συνε, Μ.Α., Γ.Γ. 88. 
Ῥοοχκε ΟΣ 061 απᾶ ΑΙΠΟΡ. ἈἨεγ. 5. ἢ. ΏΗΙΝΕΗ, Ὀ.Ὀ. 3835. θᾷ. 
ΒΟΟΚ5 οὗ ΟΡ8418Ἡ απᾶ ζοπαἩἨ. ΑγοΠ. ΡΕΠΟΥΝΕ. 98. δά. 
ΈΏοοχκ ΟΣ Ἡε]οαἩ. ἈἘον. Τ. Κ. ΟπντνΗ, Μ.Α., Ρ.Ρ. 15. θά. 
ἹΝΑΒΌΣΩ, ἘΤΑΌΔΈΚΟΙΝ 4 ΖερμαπίαἨ. Ῥτοῦ. Ώαγρβον, ὌΡΟΣ µας 
Ῥοοξςοξχᾷαρραί, Ζοολατίαμ ὦ ΣΙ ας. ΑΤΟΠ. ΡΕΠΟΥΝΕ. 55.04. 
ΒΟΟΚ οΣ Μπα]αςΗ. Ατοηᾶθβοοη ΕΕΒΟΥΝΝΗ. 18. 
Ἐ]τςῖ ἜΟΟΙΚ ΟΣ Ἰἴαοσβῦθς.. δου. ὟΥ, ΕΑΙΗΠΕΑΤΗΕΕ απᾶ 

Ἠεγ. 7. 5. Έτος, Τ1,.ΡΓ. ὃς. θά. 
6οβΡρε] αοοοσά1πρ Το 81 Ἰπαἑἴμενν. ἤν. Α. ΟµΠΗ, Μ.Α. 95. θά. 
6οβρε] αοοοτάΙπρ το Θὲ ΤΆΤ. ον. (.Ἐ. ΜΑσΙΙΕΑΕ, Γ.Γ. 95.θᾷ. 
6955961] δος. ἴο 6ὲ Τιὰκο. Τεχγ ἤν. Ε, ὟΥ. Ελπβαπ, Ὀ.Ὀ. 45. θά. 
6οεΡε] δοοοσχάξῃρ {ο 5 σοβῇ. Ἠςγ. ἃ. ΡΙΟΜΜΕΗ, ἢ. Ὁ). 45. θᾷ. 
Αοἳ5 οὗ 186 Δροβίϊθβ. χοῦ, τυ, ἢ... 45. θά. 
Ἐρί5119 ἴο 186 Ἐοπασῃ». Ἐεν. Η. Ο. α. Μουτ, Ὀ.ῬὈ. 858. θᾷ. 
Ἐλτοῖ απᾶ Βεοοτιᾶ σοσ]πτμῖαπς. Εν. 7. 7. Ίπας, Μ.Α. 98.640]. 
Ἐ 15119 ἴο ἴμε θα]αΏαχια. Ἐεγ. Β. Ἡ. ΒΕπομνΕ, Γ.Γ. 15. θά. 
ἘΡρ]βί]19 Το 119 Ἐρηεδίαπς. Ἐεν. Η. Ο. 6. Μοσι, Γ.Γ. 25. θά. 
ἜἘΠΡῚ 5116 ἴο τε ῬμαΗρρίαπα. Ἠεν. Ἡ. Ο.. Μοστ, Γ.Γ. 95, θά. 
σοϊοββίδῃβ απᾶ Ῥλά]επιοιπ. νυ, Ἡ. Ο. α. ΜοσιΕ, .Γ. 25. 
ἘΠΡ151165 {ο μι ἙΠοδςςα]οπηίαχις. Ὦοτ. (. . ΕΙΝΡΙΑΣ, Β.Α. 25. 
ἘΡ151195 {ο Ἑ1παοῖην ὅν τ ϊτι5. Ὦον. Α. Τὶ. ἨσΜΡΗΕΒΕΣΕ,Μ.Α. 8». 
Ἐρ]ςί]ε Το 119 Ἐπερτετσα. Ὑετγ Ἐθν. Ε., ΤΥ. ΒΑΠΕΑΗ, Τ.Ὀ. 8..θᾷ. 
Ἐρ]5ί]ο ΟΣ 5:1 ὕαπιεβ. Ύοιγ Ἠεν. Εἰ. Ἡ. Ῥπύνρηπε, Γ.Γ. 15. θά, 
δὶ Ῥεΐετ διὰ 51 συᾶθ. ὑοῦ Ῥον. Εἰ. Ἡ. ΡΙΟΜΡΤΗΣ, 7.1}. 25. θά, 
Ἠρὶςῖ]ες ΟΣ 5ὶ ζομπ. ἈἨθγ. Α. ΡΙΟΜΜΕΣ, Γ.Γ. 85. θά, 
ΒΟΟΚ οἱ Ἐρνο]αίοπ. Βου. ὟὟ. Ἡ. ΒΊΙΤΟΟΣ, Μ.Α. ὃν, 

ΟΙπεγ ἨῬοϊωπιε Ῥτερατίπρ. 

ΤΟΝΡΟΝ: Ο 7. ΟΓΑΥ Ανν Θ0ΝΒ, 
ΟΑΜΡΒΒΙΡάΕ ὉΝΙΥΕΗΕΒΡΙΤΥ ΡΕΡΒΡΡΒ ΠΑΠΕΗΟΌΑΗ, 

ΑΥΕ ΜΑΒΙΑ ΤΑΝΕ, 



σης ἔρια! εν 
Φαιπθείσας 001: ἴον Ξερη0ἱ5, 

Νοιο Πεαᾶῃμ. ἸΡΊ{], ΔΠΠαρ8. Ῥτίσο 15. εαε]ι υοἴμπιθ. 

ΒΟΟΙ οὗ ὅοβπιια. Ἠεγ. 7. 5. Βιιάσκ, Π1,.Ὁ. 
ΒΟΟΙΚ οὗ διᾶρες. ον. 7. 5. Βάσος, 1... 
Εἰχβὶ ΒΟΟΙ οὗ Βαπαιε]. Ῥτοί. Κιβκράτβισκ, Γ.Γ. 
Βεοοπιᾶ Ῥοο]ς οἱ ϑαχιυῖθὶ. Ῥτοῦ, Ἐτπκραπατοκ, Γ.Γ. 
Ἐχαῖ ΒΟΟΙ οἱ Ἐϊπρς. Ῥτο[. Ισπεσ, ἢ. Ὁ. 
Βεοοπᾶ ΒΟΟΙ οὗ Κίηρβ. Ῥτοί. Ισπετ, Ρ.Ὀ. 
Έ στα ὅν ΠΟ μοι. Ῥτοί. ΏνΥτΕ, ἢ.Ὁ. 
6οβρε] αοοοτάἶπρ ἴο 6ἱ Ἠπατίηπενν. Ἐοθγ. Α. ΟΑ1Η, Μ.Δ. 
6ο5βΡε] δοοοχάϊῃρ; Το 5ἱ Ἐπατ]ς. ον, α. Ἐ. Μκοτεαη, ἢ... 
ἄοβρε] δοοοχάϊηξ Το 8ΐ Τὰ. Ύ6τγ Ἠεν. Ε, ὟὟ. ἘλββαΗ, Γ.Ὀ. 
αο5Ρ61 αοςοτάῖπρ Το 8ὲ ὔοηπ. ἈἨθγν. ΑΔ. ΡΙΟΜΜΕΒ, ).Ὀ. 
Δοῖς οὗ 188. Αροπῖ]ο5. Ῥτοί, ΤΙΜΕΣ, Ὁ. Ὁ. 

σηε Φαιθιίσαεςε ει ΖΦ εσίδητι 
[οι ξϑεθοοῖθ απὸ ΟΠ} τὰς 

ΟἜΝΕΒΑΙ, ἘΡΙΤοΟΕ: 2. 9. 5. ΡΕΒΟΥΝΕ, ἢ.Ὁ. 

ἄοβρε] δοοοχάϊηβ ἴο δὲ ᾿γταϊίμοσ. ᾖΤνεν. Α. 0ΑΗΗ, Μ.Α. 
ΙΙ 4 Μαρεα. 45. θά. 

6οβΡε] αοοοτᾶἶπρ ἴο δὲ ΠΠαχ]. ἤρου. α. Ε΄. ΜΑοιΕα, Γ).Ὀ. 
ΙΙ 8 Μαῤρς. 45. θά. 

6οπρε] αοοοτάῖπε ἵο ΕΒὶ 1,1κθ. Τ6υγ Ἠετ. Β. . ΕΑΠΕΑΗ. 
ΜῈ 4 Μαρς. ϐ5. 

6ο5ρεΙ αοοοτᾶΊπε Το Θὲ ζομπ. θυ. Α. ΡΗΟὉΜΝΜΕΗ, Ρ.Ὀ. 
ΙΙΙ 4 ΜαΡΒ. 6:5. 

Αοῖς ΟΣ ἴπὸ Δροβίιοβ. Ῥτοί. Ἱσνητ, ἢ... 4 ΜαΡρβ. ϐ8. 
Ἐ]χαί Ε)ρ151]9 ἴο ἴπ6 σοσ]1πίηίαης. νυ. 7. . Τμα5, Μ.Α. 88. 
Βεςοπά Ἐρ]πί]ε ἴο {19 6σοτΙπ{μίαης. Ιου. 4. 0. 115, Μ.Α. 85, 
ἘΡ1511ε {ο πὸ ΣΙοῦσεννς. Ύοτγ Ἠεν.Ε. ὟὟ. ΕαββΑΗ, Γ.Ὀ. 88. θά. 
Ἐρ]φῖ]ες ΟΣ Βΐ Τοηπ. ἈἨεγ. Α. ΡΙΟΝΜΜΕΕ, ἢ... 48. 

ΕΝΕΜΑΙ, ΒΡΙΤΟΗ: ὅ. ΑἨΏΜΙΤΑΚΕΒ ἘΟΒΙΝΡΟΝ, Ρ.. 

Ἐρ]πί]9 {ο ἴπε ῬμαΗρρίαης. Ὠεν. Η. Ο. α. Μοσι, ἢ)... 25. θά. 
ἘΡρὶ5ῖ]ε οί 5ὶ ὕαπιος. ἈἨεγν. Α. Οληπ, Μ.Α. 28. θά. 
Ῥαρφίοτα] Ἐραπί]ες. θυ. 7. Η. Ώεηπναηρ, ).Ὀ. [1 ἐπα Ῥγ688. 
ΒΟΟΚ οὗ Βονοϊαϊϊου. ἴον. ὟΥ. Ἡ. ϑιμοοσχ, Μ.Δ. ὅ5. 

Ξοιῦοπ : Ο. ο. ΟΤΙΑΥ Ανν ΒΟΝΡΒ, 
ΟΔΜΡΗΙΡαάΕ ΝΑΕΒΕΗΟΌΡΕ, ΑΥΕΒ ΜΑΒΙΑ ΤΑΝΕ. 

ΦΦίαρᾳσαω: 265, ΑΒαΥΙΤΕ ΒΤΕΕΕΊὉ, 
Ξιείρεία : Ἐ. Δ. ΒΒΟΟΚΗΑΤΌΡ. 

Φρα Ίβο: ΤΗΕ ΜΑΟΜΙΗΠΙΑΝ ΟΟΜΡΑΝΤ. 
------- ος Ὑ'''''.... 
ΟΑΜΡΗΙΡΟΕ: ΥΙΗΙΝΤΕΡ ΒΥ 2. ἃ ο. Ε. ΟΙ1ΑΥ, ΑΤ ΤΗΕ ὉὈΝΙΝΕΒΒΡΙΤΥ ΡΚΕΒΒ, 
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